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المقدمة  :  1.1

د الخلفيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والفكريــة والثقافيــة وغيرهــا التــي  ِبَغــّض النظــر عــن َتَعــدُّ
تمثــُل عديــَد القواعــد التــي تقــوم عليهــا اتجاهــات وممارســات العامــة كمــا ظروفهــم المعيشــية 
وأفعالهــم وردود أفعالهــم، َوِبَغــّض النظــر عــن أثــر هــذه الخلفيــات متصلــًة أم منفصلــة علــى كيفية 
ــر بــأي مــن الكــوارث الطبيعيــة والتعاطــي معهــا بمــا فــي ذلــك انتشــار فيــروس كوفيــد19-، ال  الَتَفكُّ
ــَل وال يــزال حالــة أشــبه بــأن ُتْوَصــَف  ُبــدَّ مــن التأكيــد علــى َأنَّ ُظهــوَر هــذا الفيــروس وانتشــاَرُه قــد َمثَّ
علــى أنهــا إعــادة تصميــم وَهْيَكلــة السياســات والبرامــج واإلجــراءات والعالقــات وغيــر ذلــك، علــى 
َنْحــٍو غيــر مألــوف وقــد يصفــه البعــض بأنــه غيــر منطقــي ويفتقــر للَنجاعــة والعقالنيــة. وقــد طاَلــْت 
هــذه التغيــرات الكثيــر مــن السياســات العامــة والخدمــات وآليــات الحصــول عليهــا والوصــول إليهــا، 
ــي تتصــل باحتمــاالت  ــَك الت ــة، ِتْل ــاِوف العامَّ هــا قــد وصلــت ألعمــاق بواعــث َمخ ــر خطــرًا َأنَّ واألكث
ــَد َجِلّيــًا فــي الجهــات أو األطــراف التــي وقعــْت علــى عاتقهــا  فقدانهــم لحياتهــم. األمــر الــذي َتَجسَّ
الجائحــة علــى المســتوى السياســاتي والقاعــدي )القطــاع الصحــي وقطــاع  إدارة  مســؤوليات 
ْتهــا وال َتــزاُل وســائل اإلعــالم علــى اختــالف أطيافهــا  ــَد فــي الرســائل التــي َبثَّ األمــن(، كمــا َتَجسَّ
وألواِنهــا إال مــا َنــَدر، فضــاًل عــن طبيعــة التعميمــات والتعليمــات والقــرارات التــي صــدرْت ولعلهــا 

ال تــزال مــن ِقَبــل ُصّنــاع وآِخــذْي القــرار. 

ــُه مــن سياســات ورســائل  ــَب علــى انتشــار فيــروس كوفيــد19- ومــا راَفَق وبــدوِن َشــّك، فقــد َتَرتَّ
وممارســات ُبــروز حالــة مــن اإلربــاك َبَطَشــْت بالموظفيــن/ات العمومييــن/ات والعامليــن/ات فــي 
المؤسســات األهليــة كمــا القطــاع الخــاص والمواطنيــن/ات َأّيــًا كانــت أعمارهــم. ولعلهــا دوَن 
َشــّك انعكســْت علــى األطفــال بُطــُرٍق َنْدريهــا وأخــرى ال َنْدريهــا، بمــا فــي ذلــك بطبيعــة الحــال 
ــَرْت حالــة اإلربــاك هــذه علــى كيفيــة إدارة وُمعاَيشــة َأَدّق التفاصيــل  األطفــال ذوي اإلعاقــة. وقــد َأثَّ
واألنشــطة الحياتيــة اليوميــة، ومــا يتصــل بهــا مــن مشــاعر وانفعــاالت وأفــكار، ذلــك إلــى حــدوٍد 

يصعــب َســْرُدها كمــا أنهــا خــارج نطــاق تركيــز هــذا التقريــر.

ــَأنَّ انتشــار فيــروس كوفيــد19- قــد ُوِصــَف منــُذ اللحظــة  ــدَّ مــن التذكيــر ِب وفــي ذات الســياق، ال ُب
ــدان العالــم بمــا فيهــا  األولــى بأنــه َوبــاء يتطلــب التعاُمــل معــه كحالــِة طــوارئ مــن ِقَبــل جميــع ُبْل
خــاذ العديــد مــن القــرارات واإلجــراءات التــي ُوِصَفــت  رًا التِّ ــَل بابــًا أو ُمَبــرِّ فلســطين. األمــر الــذي َمثَّ
باالحترازيــة، والتــي َتــمَّ الترويــج لهــا واإلعــالن عنهــا كإجــراءات ترمــي بالدرجــة األولــى إلــى حمايــة 
المواطنيــن/ات والَحــّد مــن انتشــار الَوبــاء. ويجــدر الَقــْول فــي هــذه المقدمــة بــَأنَّ هــذه اإلجــراءات 
ــة ِلُرْزمــٍة  ــة ِصل ــتُّ بأي ــٍة مــن القواعــد التــي ال ُتُم ــت علــى جمل والقــرارات فــي فلســطين قــد ُبِنَي
مــن الحقائــق. علــى ســبيل المثــال، حقيقــة َأنَّ الحقــوق ال تتجــزأ وال يمكــُن َفْصــل أحدهــا عــن 
ــِة الحركــة والتنقــل يتعــارض فــي هــذا الســياق مــع الحــق فــي تقريــر المصيــر.  اآلخــر، فالحــد مــن ُحِريَّ
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ــروس  ــا اســتثناء للحــد مــن انتشــار الفي ناهيــَك عــن حقيقــِة َأنَّ القــرار بإغــالق المؤسســات دوَنم
قــد يتعــاَرُض مــع َبــل وقــد ينتــزع الحــق فــي العيــش بكرامــة والحــق فــي الصحــة والتأهيــل والحــق 
ــا بالحســبان  ــا إذا أخذن ــن/ات، كم ــا مــن المواطني ــًة م ــا بالحســبان مجموع ــا أخذن ــاة، إذا م فــي الحي
ــال للحمايــة االجتماعيــة الــذي مــن شــأنه َكفالــة  حقيقــَة عــدم وجــود نظــام متكامــل وُمَمْنَهــج وَفّع
مســتوى معيشــي الئــق للمواطنيــن/ات. فضــاًل عــن حقيقــِة َأنَّ العديــد مــن اإلجــراءات االحترازيــة 
قــد َتــمَّ اتخاُذهــا وَفْرُضهــا دوَنمــا اســتحداث واإلعــالن عــن أيــة َبدائــل ُتراعــي الخصوصيــة الفرديــة 
للعديــد مــن المواطنيــن/ات بمــن فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا دوَنمــا مراعــاة لضــرورة 
ــة  ــق حال ــْل ودوَنمــا الســعي ِلَخْل ــة تســتجيب لهــذه الفــروق واالختالفــات، َب ــر خدمــات إضافي توفي
ة ُيســاُر فيهــا إلــى َتبــاُدل األفــكار وإتاحــة الُفْرصــة لمجموعــات مختلفــة مــن المواطنيــن/ات  َتشــاُرِكيَّ
ومــن يمثلوَنهــم للمســاهمة فــي تصميــم وتنفيــذ وتقييــم البرامــج والخدمــات وإجــراءات الوصــول 

إليهــا والحصــول عليهــا أثنــاء انتشــار الفيــروس وفــي ُذْروِة اإلجــراءات االحترازيــة. 

ــَرْت بأشــكال ومســتويات مختلفــة علــى  ى َأثَّ ومــن الجديــر بالِذْكــر، َأنَّ هــذه الجائحــة كمــا ُتَســمَّ
المواطنيــن/ات وظروفهــم المعيشــية وواقــع تمتعهــم بالحقــوق ووصولهــم للخدمــات وحصولهــم 
عليهــا، ذلــك تبعــًا لتصنيفــات الــُدَول مــا بيــَن متقدمــة وناميــة وَطــْور التأســيس وأخــرى تحــَت 
ــزال علــى المواطنيــن/ات ســواء  االســتعمار وهكــذا، كمــا تبعــًا للتصنيفــات التــي ُأْســِقَطْت وال َت
ــك مــن  ــر ذل ــن وغي ــْرق أو الدي ــر أو اإلعاقــة أو الجنــس أو مــكان الســكن أو الِع ــى أســاس الُعْم عل
اأُلُســس . وقــد قامــْت عمليــات إدارة هــذه الجائحــة منــُذ البدايــة علــى َفَرِضّيــات متعــددة يهمنــا مــن 
ــرًا بانتشــار الوبــاء، وَأنَّ األشــخاص  َبْيِنهــا َأنَّ الــدول الناميــة أو القابعــة تحــت االســتعمار هــَي أكثــر َتَأثُّ
ذوي اإلعاقــة كمــا غيرهــم مــن الفئــات اأَلَقــّل تمثيــاًل واألكثــر اســتبعادًا هــم َمــن َسُيعاِيشــوَن 
بــة مــن التهميــش واالســتبعاد إذا مــا قوِرنــوا بغيرهــم مــن  مســتويات وأشــكال إضافيــة َوُمَركَّ
أقرانهــم فــي ذات المنطقــة. ولعــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ممــن أعمارهــم 18 ســنة َفَأَقــل 
أي األطفــال هــم إحــدى المجموعــات اأَلَقــّل تمثيــاًل ومــن َبْيــِن األكثــر تهميشــًا فــي َبَلــٍد مثــل 
هــا  فلســطين، التــي ُتْعَتَبــُر إحــدى الُبْلــدان الناميــة وهــَي َطــْور التأســيس كمــا يزعــم القــادة، كمــا َأنَّ

ــر مــن 73 ســنة. ــُذ أكث ــُع تحــَت االحتــالل اإلســرائيلي من َتْقَب

وال ُبــدَّ مــن التذكيــر ُهنــا ِبــَأنَّ األشــخاص ذوي اإلعاقــة عمومــًا واألطفــال منهــم بشــكٍل خــاص فــي 
ــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بحكوماِتهــا الُمَتعاِقبــة ِوَغــّض النظــر  فلســطين ومنــُذ َتَأسُّ
عــن َســّن القانــون رقــم 4 لســنة 1999م بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وإصــدار الالئحــة 
التنفيذيــة لــه فــي العــام 2004م، عاَيشــوا وال يزالــوَن أشــكااًل ومســتوياٍت متعــددة ومتجــذرة مــن 
ِعهــم بالحقــوق وحصولهــم علــى الخدمــات  ــُر َحْتمــًا علــى مــدى َتَمتُّ التهميــش واإلقصــاء التــي ُتَؤثِّ
ــر  ــْكٍل ســاِفر. األم ــٍو َأطــاَح ِبواقعهــم الحقوقــي والمعيشــي ِبَش ــى َنْح ــة والمتخصصــة، عل العامَّ
ــد  ــا تشــيُر العدي ــي بالضــرورة وكم ــُه فــي اإلطــار المرجعــي. وهــذا يعن ــُن َبْعَض ــذي ســوَف ُنَبيِّ ال
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مــن التقاريــر فضــاًل عــن المالحظــة والتجربــة العمليــة بــَأنَّ األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــا قبــَل 
الجائحــة كانــوا ُيواجهــوَن أصــاًل تحديــات َجّمــة ِإّمــا فــي الحصــول علــى الخدمــات أو إيجــاد الخدمــات 
ــُل الترجمــة الملموســة الوحيــدة لَكفالــة الحقــوق. ناهيــَك عــن  التــي يحتاجــون، والتــي عــادًة مــا ُتَمثِّ
حقيقــِة َأنَّ عــدد كبيــر منهــم يتعرضــوَن لســوء المعاملــة والتهميــش أثنــاء ســعيهم للحصــول علــى 
الخدمــات، كمــا اســتناد العديــد ممــا يتوفــر مــن خدمــات شــحيحة علــى النمــوذج الطبــي والخيــري. 
ويعــوُد ذلــك للعديــد مــن األســباب مثــل ضعــف اإلرادة السياســية وهشاشــة اإلطــار القانونــي 
الرقابــة  وآليــات  والمأسســة  الشــمولية  حيــث  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  لحقــوق  الناظــم 
والمســاءلة ومــدى االلتــزام بتخصيــص البنــود الماليــة الالزمــة فــي الموازنــة العامــة، إضافــًة 
إلــى عــدم وجــود نظــام حمايــة اجتماعيــة يقــوم علــى المنظــور الحقوقــي والتنمــوي، إنمــا هنــاك 
خدمــات اجتماعيــة مبتــورة ومجــزوءة ال تســتجيب للحــد األدنــى الــذي لــه أن يوفــَر مســتوى معيشــي 
الئــق. وعليــه، يــزداُد الواقــُع ســوءًا دوَن أدنــى َشــّك فــي حــاالت الطــوارئ عمومــًا وأثنــاء انتشــار 
ــروق  ــراءات احترازيــة غيــر َحّساســة للف ــن إج ــا راَفَقــُه م ــاص، لم ــروس كوفيــد19- علــى وجــٍه خ في
الت البطالــة وتركيــز القطــاع الصحــي علــى الخدمــات ذات الصلــة بالفيــروس  الفرديــة وارتفــاع ُمَعــدَّ
مثــل الفحوصــات والتطعيمــات والحجــر الصحــي فــي المراحــل األولــى وهكــذا، ذلــك علــى حســاب 

العديــد مــن القضايــا والخدمــات الصحيــة األخــرى.

ــة، وَرْبطــًا برســالة المؤسســة وأهدافهــا  ــة المجتمعي ــأى طاقــم مؤسســة قــادر للتنمي ــِه، ارت وعلي
هاتهــا، ضــرورَة إجــراء هــذه الدراســة علــى َتواُضِعهــا، والتــي َتْرُصــُد اآلثــار الناجمــة عــن انتشــار  َوَتَوجُّ
فيــروس كوفيــد19- علــى واقــع حصــول و وصــول األطفــال ذوي اإلعاقــة للخدمــات التعليميــة 
ذات  األهليــة  المؤسســات  ُمهــا  ُتَقدِّ التــي  تلــَك  والنهاريــة،  اإليوائيــة  واالجتماعيــة  والصحيــة 
ــل  ــوب الضفــة الغربية/فلســطين. إذ يمث ــل جن ــت لحــم والخلي ــْي بي العالقــة، فــي كل مــن َمديَنَت
إجــراء هــذه الدراســة فرصــة إلعــداد تقريــر بمثابــة الَصــْوت لهــؤالء األطفــال الذيــَن غالبــًا مــا تغفــل 
عنهــم مبــادرات التمكيــن التــي مــن شــأِنها تيســير عمليــات تمثيلهــم ألنفســهم، كمــا َصــْوت ُأَســر 
هــؤالء األطفــال. ومــن ناحيــٍة أخــرى، فــِإنَّ هــذا التقريــر ُيضــيُء علــى َتجــاِرَب المؤسســات األهليــة 
العاملــة مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي مناطــق اســتهداف الدراســة، تلــَك التــي طاَلْتهــا ِبَأْعَمــق 
ــراءات  ــُه مــن إج ــا راَفَق ــاء، وم ــن انتشــار الوب ــط الناجمــة ع ــاك والَتَخبُّ ــة اإلرب ــاد حال األشــكال واألبع
احترازيــة. إذ يتضمــن التقريــر مــرورًا علــى األهميــة واألهــداف ومنهجيــة العمــل والمعيقــات التــي 
ــَم حقــوق األطفــال  تخللــْت عمليــة إجرائــه، كمــا إضــاءًة علــى أبــرز األدبيــات التــي يتوجــُب ِبهــا َأْن ُتَنظِّ
ــع األشــخاص  ــر ودراســات رصــدْت واق ــة تقاري ــن أي ــاالت الطــوارئ فضــاًل ع ــة فــي ح ذوي اإلعاق
ذوي اإلعاقــة فــي حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن انتشــار فيــروس كوفيــد19-. كمــا يتضمــن النتائــج 
واالســتخالصات التــي خــرَج بهــا التقريــر اســتنادًا للعمــل الميدانــي ومــا يمكــُن اســتنباُطه مــن 
توصيــات تأخــذ بالحســبان األدبيــات مــن جهــة ونتائــج العمــل الميدانــي مــن جهــٍة أخــرى. وُيْبنــى َهــذا 
ــة  التقريــر علــى الَمْنظــور الحقوقــي والتنمــوي لإلعاقــة مــن حيــث قاعــدة الفهــم وتفكيــك التجرب
ــات َتطــاُل فــي مجملهــا  ــِه مــن تحدي ــول الُمْقَتَرحــة لمعالجــة مــا تنضــوي علي وتحليلهــا وطــرح الحل

ــا لحقــوق المواطنيــن/ات ذوي اإلعاقــة واألطفــال منهــم علــى وجــه الخصــوص. الحــدود الدني
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األهمية :

تتمثــُل أهميــة إجــراء الدراســة التــي َلهــا أن ُتتيــَح فرصــَة إعــداد َهــذا التقريــر فــي عــدٍد مــن العوامــل 
التــي يمكــُن تلخيُصهــا بمــا يلــي:

1. تقبــُع فلســطين منــُذ مــا يزيــد علــى 73 ســنة تحــَت وطــأِة االســتعمار الصهيونــي اإلســرائيلي 
الــذي يمــارُس ضــد الفلســطينيين/ات أكثــر سياســات االســتعمار َقْهــرًا واســتبدادًا. األمــر الــذي 
يجعــُل مــن هــذه البــالد ومواطنيهــا ُبْقعــًة تقــُع داخــَل دوائــر احتمــاالت ُمعاَيشــة حــاالت الطــوارئ 
ــَؤ ِبهــا. إذ ال ُمباَلغــة فــي الَقــْول بــأن فلســطين  فــي أوقــاٍت وظــروف يصعــب َضْبُطهــا أو الَتَنبُّ
ــرٍة بمحــاذاة حــاالت الطــوارئ بشــكٍل شــبه يومــي. األمــر  وُمواطنيهــا يقبعــوَن علــى ِشــفة ُحْف
الــذي يتطلــب قــراءة واقــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة عمومــًا واألطفــال منهــم علــى وجــه التحديــد 
لرصــد ظروفهــم المعيشــية فــي حــاالت الطــوارئ وتحديــد أبــرز التحديــات التــي تعترضهــم فــي 
عمليــات وصولهــم للخدمــات والحصــول عليهــا، األمــر الــذي يمثل فرصًة الســتطالع المســتقبل 
قريبــًا كاَن أم بعيــد وتقديــم مقترحــات للتعاطــي معــه متــى مــا َحَمــَل فــي َطّياِتــِه حــاالت طــوارئ 

َأّيــًا كانــْت أســباُبها.

ــث  ــًا مــن حي ــًا ُمَتَدْحِرج ــزاُل واقع ــام 2020م ال َي ــع الع ــد19- فــي َمْطَل ــروس كوفي 2. ِإنَّ انتشــار في
َتْعــداد المراحــل واإلجــراءات والتغيــرات اآلخــذة بالُبــروز علــى العديــد مــن المجــاالت الحياتيــة. إْذ 
ُنعاِيــُش فــي ُغضــوِن َأْشــُهر عــدد مــن المراحــل بــدًءا بظهــور الفيــروس مــرورًا بمــا يرافقــه مــن 
إجــراءات احترازيــة ُوصــواًل لتصميــم خطــط التعافــي انتهــاًء بُظهــور شــكل آخــر للفيــروس وهكــذا 
ــؤ ِبَوْقــت انتهائهــا كمــا انتهــاء مــا  ُل حالــة ال يمكــُن الَتَنبُّ دواليــك. ممــا ُيفيــُد بــأن هــذا الوبــاء ُيَشــكِّ
ــِة المســتويات. ممــا يعنــي ضــرورَة الوقــوف علــى كل مرحلــة  نجــَم َجّراَءهــا مــن آثــار علــى كافَّ
ــة التــي  ــا مــن التعامــل مــع المرحل َنن ــر التــي َلهــا أن ُتَمكِّ ودراســتها وتحليلهــا واســتخالص الِعَب

َتليهــا.

َلِت العديــد مــن اإلجــراءات االحترازيــة التــي َتــمَّ اتخاُذهــا للتعامــل مــع وبــاء كوفيــد19- وقفــًة  3. َشــكَّ
باُعهــا ســابقًا لتصميــم وتنفيــذ العديــد مــن البرامــج  ًة أمــاَم العديــد مــن الُطــُرق التــي َتــمَّ اتِّ جــادَّ
وتقديــم الخدمــات علــى اختالفهــا. األمــر الــذي قــد يترتــب عليه إعــادة النظر فــي تصميم وتنفيذ 
وتقديــم هــذه البرامــج والخدمــات بغــض النظــر عــن حالــة َتَفّشــي الفيــروس. ومــن األمثلــة 
َبعــة فــي عمليــات التعليــم، وإجــراء االجتماعــات وعقــد المؤتمــرات،  علــى ذلــك، الُطــُرق الُمتَّ
ــُب علينــا هــذه  والعديــد مــن األنشــطة الترويحيــة والرياضيــة والثقافيــة لألطفــال وغيرهــم. وُتَرتِّ
ــة َجْعلهــا  ــم مقترحــات بشــأن كيفي ــد هــذه االحتمــاالت وتقدي َة رصــد وتحدي الحقيقــة مســؤوِليَّ
أكثــر اســتجابًة للفــروق واالختالفــات الحســية والحركيــة والذهنيــة والنفســية التــي لــدى األطفــال 
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ــُل بالضــرورِة الُطــُرق التــي ال ُتتيــُح الَتفاُعــل والتواصــل  ذوي اإلعاقــة. وال َنْعنــي ُهنــا بأننــا ُنَفضِّ
ــة متســارعة  ــاك حال ــك. إنمــا هن ــى العكــس مــن ذل ــل عل ُج َلهــا، ب ــَروِّ بشــكٍل ُوجاهــي، كمــا ال ُن
مــن التغيــرات علــى مســتوى العالــم بشــأن إجــراءات وآليــات تقديــم وتنفيــذ البرامــج والخدمــات 
ــة واســتخدام التكنولوجيــا بالَحــّد  تقــوم علــى قاعــدة الحــد مــن االحتــكاك المباشــر مــا بيــَن العامَّ
ُبهــا الطــرق المألوفــة فــي تقديــم الخدمــات وتصميــم  األقصــى والحــد مــن التكاليــف التــي ُتَرتِّ
األنشــطة المختلفــة. وقــد ال يكــون بمتنــاَول أحــد إبطــاء حالــة الَتســاُرع هــذه فــي عمليــات التغيير 
ــر باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وغيرهــم مــن المجموعــات األقــل  أو إيقافهــا، ممــا يســتدعي الَتَفكُّ

تمثيــاًل، ومــا قــد تعــوُد بــه هــذه التغييــرات مــن آثــار علــى واقعهــم الحقوقــي والمعيشــي.

أهداف إعداد التقرير

هنــاك العديــد مــن األهــداف التــي ترمــي إليهــا عمليــة إعداد هــذا التقرير والتي يمكُن اســتخالصها 
مــن األجــزاء الســابقة، إنمــا وبشــكٍل َأَدّق، يمكــُن تلخيص األهــداف بما يلي:

المســاهمة فــي إيصــال َصــْوت األطفــال ذوي اإلعاقــة وُأَســِرهم والمؤسســات العاملــة معهــم   .1
ومــن أجلهــم َرْبطــًا بواقعهــم الحقوقــي والمعيشــي أثنــاء انتشــار فيــروس كوفيــد19- للجهــات 
الرســمية وغيــر الرســمية التــي تقــُع علــى عاتقهــا مســؤوليات تعزيــز وحمايــة وَكفالــة حقوقهــم 

كمــا غيرهــم مــن المواطنيــن/ات.
َرْصــد وتحديــد أبــرز التحديــات التــي ُيعاِيُشــها األطفــال ذوو اإلعاقــة فــي حــاالت الطــوارئ   .2

َتطــال حقوقهــم الصحيــة والتعليميــة والتأهيليــة.  التــي  تلــك  وتحديــدًا 
المســاهمة فــي تقديــم المقترحــات التــي َلهــا أن تجعــَل مــن المؤسســات الرســمية وغيــر   .3
الرســمية ذات العالقــة أكثــر جهوزيــة لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ بمــا يراعــي الفــروق الفرديــة 

ــَن األطفــال ذوي اإلعاقــة. مــا بي

منهجية إعداد التقرير 

تقــوُم منهجيــة إعــداد هــذا التقريــر علــى المنهــج الَكْيفــي أو الَوْصفــي الــذي يعتمــد فــي عمليــة 
نــة الدراســة،  ــزة التــي تســتهدُف َعيِّ َجْمــع البيانــات علــى إجــراء الُمقابــالت وَعْقــد المجموعــات الُمَركَّ
عة  والتــي ســيتم تفصيلهــا الحقــًا. وُقْمنــا فــي ســبيِل ذلــك بتحضيــر ثــالث قوائــم مــن األســئلة ُمَوزَّ
فــي االســتهداف علــى كل مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة واأُلَســر وممثلــي المؤسســات األهليــة، 
ــمَّ توجيــه األســئلة ذاتهــا لــكل مــن هــذه المجموعــات بهــدف رصــد القواســم الُمْشــَتَركة كمــا  إذ َت
ــا علــى عــدم توجيــه أســئلة إضافيــة، إنمــا  االختالفــات ومــا يتصــل بهــا مــن عوامــل. وقــد حرصن
تــم تخصيــص ســؤال فــي آخــر كل قائمــة حــوَل أيــة مالحظــات إضافيــة ُيــراد اإلدالء بهــا مــن ِقَبــل 
المبحوثيــن/ات. وبغــض النظــر عــن حقيقــِة َأنَّ المنهجيــة الَكْيفيــة قــد ال ُتتيــُح الوصــول ألعــداٍد أكبــر 
ــا كمــا  ــنة القضاي ــال َوَأْنَس ــُح ُفَرصــًا للتواُصــل الَفّع ــن/ات ، إال أنهــا فــي الواقــع ُتتي مــن المبحوثي

العمــل البحثــي نفســه. 
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نة  الَعيِّ

لقــد َعَمْدنــا فــي إعــداد هــذا التقريــر إلــى أن يكــوَن انعكاســًا ِلَصــْوت األطفــال ذوي اإلعاقــة 
ــة  ــل األشــخاص ذوي اإلعاق ــي تعمــُل مــع ومــن أج ــر الرســمية الت وَذويهــم كمــا المؤسســات غي

نــة علــى النحــو التالــي: ومــن ضمنهــم األطفــال. ويمكــُن َوْصــف الَعيِّ

ــن مــن  َزَتْي ــن ُمَركَّ ــر تشــكيل مجموعتي اًل، األطفــال ذوو اإلعاقــة، لقــد حــاوَل طاقــم إعــداد التقري َأوَّ
األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي كل مــن محاَفَظَتــْي بيــت لحــم والخليــل، أخــذًا بالحســبان مراعــاة التنــوع 
ــع بالحقــوق.  علــى مســتوى نــوع الصعوبة/اإلعاقــة ونــوع الجنــس ومســتوى المعيشــة وحالــة الَتَمتُّ
ــل مــع عــدد مــن األطفــال ذوي  ــزة فــي محافظــة الخلي ــة ُمَركَّ ــم مجموع ــق بتنظي ــَق الفري وقــد ُوفِّ
َر تشــكيل مجموعــة ُمشــاِبهة فــي  اإلعاقــة ممــن لديهــم صعوبــات حركيــة وذهنيــة وبصريــة، وَتَعــذَّ

محافظــة بيــت لحــم.
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ــر األشــخاص ذوي  قــة مــع ُأَس ــة ُمَعمَّ ــمَّ إجــراء 13 مقابل ــًا، ُأَســر األطفــال ذوي اإلعاقــة، لقــد َت ثاني
اإلعاقــة التــي َتــمَّ تمثيــل غالبياتهــا مــن ِقَبــل األمهــات إال واحــدة قــد شــارَك فيهــا األب. 5 مقابــالت 
مــن محافظــة بيــت لحــم و 8 مــن محافظــة الخليــل. وَتــمَّ اختيــار اأُلَســر أخــذًا بالحســبان التنــوع 
علــى مســتوى نــوع الصعوبة/اإلعاقــة ومــكان الســكن ونــوع الجنــس والمســتوى المعيشــي. وقــد 
َتراَوَحــْت أعمــار األطفــال ذوي اإلعاقــة كمــا أشــاَر األهالــي مــا بيــَن 4 ســنوات إلــى 18 ســنة. وتجــدر 
اإلشــارة إلــى أن خمســة مــن اأُلَســر التــي َتــمَّ اســتهدافها ُتعيــُل طفليــن أو أكثــر مــن األطفــال ذوي 

اإلعاقــة. 

ــْت مقابلــة  ــًا، المؤسســات األهليــة العاملــة مــع ومــن أجــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة، لقــد َتمَّ ثالث
ــل والخدمــات  ــم والتأهي ُم خدمــات التعلي ــدِّ ــي ُتَق ــة الت ــر الحكومي ــز غي 8 مــن المؤسســات والمراك
ــل و  ــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة، 5 منهــا فــي محافظــة الخلي ــة وخدمــات الرعاي ــة والصحي االجتماعي
ُم خدمــات إيوائيــة إلــى جانــب  3 فــي محافظــة بيــت لحــم، وبعُضهــا مــن المؤسســات التــي ُتَقــدِّ
ُم خدماتهــا فــي أوقــات النهــار  الخدمــات األخــرى، وبعضهــا اآلخــر مــن المؤسســات التــي ُتَقــدِّ
ــر  ــاة االســتناد لعــدد مــن المعايي ــْت مراع ــا، َتمَّ ــراد مقابلته ــد المؤسســات الُم ــدى تحدي فقــط. ول
مثــل الفئــات المســتهدفة وطبيعــة الخدمــات وأوقــات تقديمهــا فضــاًل عــن التوزيــع الجغرافــي مــا 

مــات.  ــدات والُمَخيَّ ــة والَبْل ــذي يلحــظ المناطــق الحضري ــع ال ــن، كمــا التوزي ــَن المحاَفَظَتْي بي

مراحل إعداد التقرير

ْت عملية إعداد التقرير في أربعة مراحل، وذلك كما يلي:  لقد َمرَّ
ــات واالطــالع عليهــا ومراجعتهــا تلــك المتعلقــة  ــْت فــي جمــع األدبي ــة األولــى: وقــد تمثل المرحل
ــة تعميمــات أو  ــاء الجائحــة، كمــا أي ــر رصــدت واقــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة أثن بدراســات أو َتقاري
ــة التــي تمثــُل إطــارًا مرجعيــًا لكيفيــة شــمول األشــخاص  َمْنشــورات. فضــاًل عــن األدبيــات اأُلَمِميَّ

ذوي اإلعاقــة فــي حــاالت الطــوارئ. 

المرحلــة الثانيــة: وقــد اشــتملْت علــى تحضيــر األســئلة لألطــراف التــي َتــمَّ اســتهدافها بالمقابــالت 
ــزة، كمــا جميــع أنشــطة العمــل الميدانــي بــدءًا بالجانــب اللوجســتي الــذي  والمجموعــات الُمَركَّ
يتمثــل فــي الترتيــب إلجــراء المقابــالت والمراســالت وغيــر ذلــك، كمــا إجــراء المقابــالت وتفريغهــا. 

المرحلــة الثالثــة: إعــداد المســودة األولــى للتقريــر وعرضهــا علــى طاقــم مؤسســة قــادر للتنميــة 

المجتمعيــة للتغذيــة الراجعــة.

1:   القانون الفلسطيني األساسي لسنة 2003م.
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المرحلة الرابعة: إعداد النسخة النهائية مع األخذ بالحسبان مالحظات طاقم المؤسسة.

الُمعيقات والتحديات 

لقــد واجهــْت عمليــة إعــداد التقريــر بعــض التحديــات خاصــًة أثنــاء إجــراء العمــل الميدانــي، ويمكــُن 
تلخيصهــا بالنقــاط التاليــة:

بعــض  خاصــًة  المقابلــة  إجــراء  علــى  الموافقــة  فــي  المبحوثيــن/ات  مــن  العديــد  د  َتــَردُّ   .1
لــو  المؤسســات األهليــة، َخْوفــًا مــن أن يتــم اســتخدام المعلومــات التــي قــد يشــارُكها ُمَمثِّ

نظرهــم وجهــة  مــن  للمســاءلة  ُضهــم  ُتَعرِّ قــد  بُطــُرٍق  المؤسســات  أوَلِئــَك 
 

عدم تعاطي بعض المؤسسات مع إجراء المقابلة معهم على اإلطالق.  .2

ــه إليهــا للمســاهمة فــي تيســير عمليــات الوصــول أُلَســر  َتــمَّ الَتَوجُّ بعــض الجهــات التــي   .3
ــر  ــة. األم ــة المطلوب ــم تتعامــل بالِجِديَّ ــا ل ــالزم كم ــِد االهتمــام ال ــم ُتْب ــة ل ــال ذوي اإلعاق األطف
ــه إليهــا، إْذ قامــت بعــض المؤسســات  ــمَّ الَتَوجُّ الــذي ال ينســحب علــى جميــع الجهــات التــي َت

مشــكورًة بتقديــم الَدْعــم الكافــي والكامــل لتيســير هــذه العمليــة. 

ــمَّ اســتهدافهم  ــن مــن التواصــل بالفاعليــة المطلوبــة مــع جميــع األطفــال الذيــَن َت عــدم الَتَمكُّ  .4
ــزة، وذلــك ألســباٍب قــد ُنْرِجُعهــا لمحدوديــة الخبــرة فــي التواصــل مــع بعــض  بالمجموعــة الُمَركَّ
األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن ِقَبــل الباحثــة، وأخــرى قــد تعــوُد إلــى حقيقــة َأنَّ العديــد مــن األطفــال 
ذوي اإلعاقــة ال يتــم التعامــل معهــم مــن ِقَبــل اأُلَســر َكُصّنــاع قــرار في الشــؤون التــي تخصهم، 

ممــا يحــد مــن المعلومــات التــي لديهــم عــن العديــد مــن مجــاالت حياتهــم.

ــْت مناقشــتها  ــظ مــع بعــض القضايــا التــي َتمَّ بعــض اأُلَســر التــي تمــت مقابلتهــا تعاملــت ِبَتَحفُّ  .5
أثنــاء المقابلــة. األمــر الــذي قــد يعــود لكونــه قــد تــم تيســير اللقــاء بهــم مــن ِقَبــل بعــض 
ــة للعمــل البحثــي، فضــاًل عــن أن هنــاك  ــْون هنــاك تقديــر ضئيــل بيــَن العامَّ المؤسســات، وَك

ث.  ــدُّ ــر الرغبــة فــي الَتَح ــدٍّ كبي ــْت إلــى َح ــة مــن اإلحبــاط التــي طاَل حال

محدوديــة المــوارد الماليــة التــي تمكنــْت المؤسســة مــن تجنيِدهــا لغــرض إعــداد هــذا التقريــر،   .6
ــَرْت علــى العــدد الــذي يمكــن اســتهدافه فــي العمــل الميدانــي، كذلــك األدوات  والتــي َأثَّ
البحثيــة التــي يمكــُن اســتخدامها فــي َجْمــع المعلومــات، ومــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن حاجــٍة 

لعــدد أكبــر مــن المــوارد البشــرية فــي إعــداد التقريــر.

2:   قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.
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اإلطار المرجعي 

يشــتمُل هــذا الجــزء مــن التقريــر علــى األرضيــة التشــريعية التــي يتوجــب أن تقــوم عليهــا أيــة 
معالجــات واســتجابات مرتبطــة بَكفالــة وحمايــة حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي حــاالت الطــوارئ، 
ــمَّ إعداُدهــا فــي  ُنهــا مجموعــة مــن التقاريــر التــي َت فضــاًل عــن المــرور علــى أبــرز النتائــج التــي ُتَبيِّ

فلســطين أو خارجهــا َرْبطــًا بأثــر الجائحــة علــى األطفــال ذوي اإلعاقــة. 

اًل، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة  َأوَّ

فــي اإلضــاءِة علــى التشــريعات الوطنيــة، يجــدُر البــدء بالتذكيــر بالقانــون الفلســطيني األساســي 
وتعديالتــه والــذي يؤكــُد فــي المــادة رقــم )9( فــي الفصــل الثانــي )الحقــوق والحريــات العامــة( بــأن 
الفلســطينيين أمــام القانــون والقضــاء ســواء وال تمييــز بينهــم بســبب الديــن أو الجنــس أو اإلعاقة 
أو الَلــْون أو الِعــْرق أو الــرأي السياســي. كمــا وتؤكــد المــادة )10( علــى أن حقــوق اإلنســان وحرياتــه 
األساســية ُمْلِزمــة وواجبــة االحتــرام. هــذا وتنــص المــادة )22( فــي الفقــرة الثانيــة منهــا علــى أن: 
“ رعايــة أســر الشــهداء واألســرى ورعايــة الجرحــى والمتضرريــن والمعاقيــن واجــب ينظــم القانــون 

3:   قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الفلسطيني رقم )4( لسنة 1999م.
4:   قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م.

5:   قرار بقانون رقم )19( لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2004م.
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أحكامــه، وتكفــل الســلطة الوطنيــة لهــم خدمــات التعليــم والتأميــن الصحــي واالجتماعــي”. وتنــص 
المــادة )29( علــى أن: “ رعايــة األمومــة والطفولــة واجــب وطنــي، ولألطفــال الحــق في:1.الحمايــة 
والرعايــة الشــاملة.  2.أن ال يســتغلوا ألي غــرض كان وال يســمح لهــم بالقيــام بعمــل يلحــق ضــررًا 
ــة القاســية .   4.يحــرم  ــذاء والمعامل ــة مــن اإلي ــم أو بصحتهــم أو بتعليمهــم. 3.الحماي بسالمتهـ
ــر  القانــون تعريــض األطفــال للضــرب والمعاملــة القاســيتين مــن قبــل ذويهــم ....” ويأتــي الِذْك
لحــاالت الطــوارئ فــي القانــون األساســي فــي المــادة )91( فــي ســياق َجــواز تكويــن احتياطــي 
مالــي اســتراتيجي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية لمواجهــة المتغيــرات وحــاالت الطــوارئ. فضــاًل 
عــن البــاب الســابع )أحــكام حالــة الطــوارئ(، إذ تنــص المــادة )110( علــى :“ 1. عنــد وجــود تهديــد 
لألمــن القومــي بســبب حــرب أو غــزو أو عصيــان مســلح أو حــدوث كارثــة طبيعيــة يجــوز إعــالن حالــة 
الطــوارئ بمرســوم مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة لمــدة ال تزيــد عــن ثالثيــن يومــًا. 2. يجــوز تمديــد 
حالــة الطــوارئ لمــدة ثالثيــن يومــًا أخــرى بعــد موافقــة المجلــس التشــريعي الفلســطيني بأغلبيــة 
ثلثــي أعضائــه. -3 يجــب أن ينــص مرســوم إعــالن حالــة الطــوارئ بوضــوح علــى الهــدف والمنطقــة 
التــي يشــملها والفتــرة الزمنيــة. -4 يحــق للمجلــس التشــريعي أن يراجــع اإلجــراءات والتدابيــر كلهــا 
أو بعضهــا التــي اتخــذت أثنــاء حالــة الطــوارئ وذلــك لــدى أول اجتمــاع عنــد المجلــس عقــب إعــالن 
حالــة الطــوارئ أو فــي جلســة التمديــد أيهمــا أســبق وإجــراء االســتجواب الــالزم بهــذا الشــأن.” هــذا 
وتؤكــد المــادة )111( علــى عــدم َجــواز فــرض قيــود علــى الحقــوق والحريــات األساســية إال بالقــدر 

الضــروري لتحقيــق الهــدف المعلــن فــي مرســوم إعــالن حالــة الطــوارئ”1.

هــذا وقــد َتــمَّ َســّن قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2020م بشــأن حالــة الطــوارئ وذلــك فــي الثانــي 
ُلــُه  َتَوّلــي الرئيــس أو مــن ُيَخوِّ والعشــرين مــن شــهر آذار للعــام 2020م، والــذي ينــص علــى 
صالحيــات “ إنفــاذ أحــكام ذلــك المرســوم والقوانيــن والقــرارات والتعليمــات المنبثقــة عنــه، ولــه 
علــى وجــه الخصــوص: 1. إغــالق الحــدود والمعابــر الخارجيــة للدولــة، والحــد مــن التنقــل والتجمهــر 
داخــل المــدن وخارجهــا إال فــي حــدود المســموح والمعلــن عنــه. 2. اتخــاذ القــرارات واإلجــراءات 
والتدابيــر الالزمــة لتحقيــق غايــات إعــالن حالــة الطــوارئ. 3. تعطيــل العمــل فــي المؤسســات 
ــن العــام والخــاص. 5. وضــع  ــل ســداد الدي ــراض، وتأجي ــًا. 4. االقت ــًا أو جزئي العامــة والخاصــة، كلي
اليــد علــى العقــارات ووســائل النقــل والمعــدات الــالزم اســتخدامها إلنفــاذ التدابيــر المتخــذة. 6. 
تعطيــل مــا يلــزم مــن أحــكام القوانيــن، فــي حــدود مــا يلــزم لتحقيــق غايــات إعــالن حالــة الطــوارئ. 
ــر الرســمية الالزمــة لمســاعدة جهــات االختصــاص علــى تحقيــق  7. تشــكيل اللجــان الرســمية وغي

ــة الطــوارئ” 2 أهــداف إعــالن حال

ــَر حالــة الطــوارئ التــي َفَرَضهــا َتَفّشــي فيــروس  وبغــض النظــر عــن إصــدار القــرار بقانــون هــذا ِإْث
ــات التــي ســوَف تلحــق بعــدد  ــة علــى العقوب ــز فــي مــواده التالي ــه يأخــذ بالتركي كوفيــد19-، إال أن

6:   قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2004م.
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مــن األطــراف ولُرْزمــٍة مــن المخالفــات بالَحْبــس والغرامــات الماليــة، كمــا يشــيُر إلــى أدوار كل مــن 
ــه والَمحاكــم النظاميــة والعســكرية والنيابــة العامــة والنيابــة العســكرية، ذلــَك  ُل الرئيــس ومــن ُيَخوِّ
دوَنمــا أيــة إشــارة أو تفصيــل ألشــكال حــاالت الطــوارئ ومســتوياتها وأدوار الجهــات التنفيذيــة 
الخدماتيــة ِوْفــَق مــا تقتضيــه ُكلُّ حالــة. كمــا ويخلــو القــرار مــن أيــة مــواد يمكــُن لهــا تقديــم ُمعاَلجــاٍت 
رًا  َتَضــرُّ األكثــر  الفئــات  َكفالــة حقــوق  لِجهــِة  اتخاذهــا  الواجــب  التدابيــر  ُمْلِزمــة بشــأن  تشــريعية 
واســتبعادًا فــي الظــروف االعتياديــة، أخــذًا بالحســبان بأنهــا ســوَف ُتواجــُه َمخاطــَر أكبــر فــي حــاالت 
الطــوارئ، مثــل الُمِســّنين/ات واألشــخاص ذوي اإلعاقــة واأُلَســر الفقيــرة واألكثــر َفْقــرًا وغيرهــا مــن 

الفئــات المجتمعيــة.

وال ُبــدَّ مــن الَقــْول ُهنــا بــأن قانــون رقــم )4( لســنة 1999م بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــة نصــوص قانونيــة بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي  فــي فلســطين ال يشــتمُل فــي مــواده علــى َأيَّ

اإلعاقــة فــي حــاالت الطــوارئ، إنمــا ينــص علــى مجموعــٍة مــن الحقــوق التــي فــي غالبيتهــا تقــع مــا 

ها  بيــَن الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة، كمــا بعــض المــواد التــي تكفــل إمكانيــة الوصــول بِشــقِّ

العمرانــي كمــا الوصــول للمعلومــات مــن ِقَبــل األشــخاص ذوي الصعوبــات/ اإلعاقــات الســمعية 

ــر نصــه فــي المــادة )11( علــى إدخــال لغــة اإلشــارة فــي المرافــق الحكوميــة، كمــا نصــه فــي  عب

ــُف الدولــة  آخــر فقــرة فــي المــادة )10( بإدخــال لغــة اإلشــارة فــي التلفزيــون. ناهيــك عــن أنــه ُيَكلِّ

بتقديــم خدمــات التأهيــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المــادة )5( وفــق مــا تقتضيــه اإلعاقــة 

التــي لــدى كل مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة. كمــا تتضمــن المــادة )10( مجموعــة مــن االلتزامــات 

ــَق ُرْزمــٍة مــن المجــاالت مثــل المجــال االجتماعــي والصحــي  فــة كمــا ُيَســّميها القانــون ِوْف الُمَصنَّ

ومجــال التعليــم والتأهيــل والتشــغيل...الخ. ونخــص بالِذْكــر ُهنــا مــا يكفلــه القانــون َرْبطــًا بالخدمــات 

االجتماعيــة والصحيــة وخدمــات التعليــم، إْذ ُتْعنــى وزارة التنميــة االجتماعيــة بتقديــم خدمــات 

الرعايــة واإلغاثــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة كمــا خدمــات التنميــة اأُلَســرية، وتوفيــر خدمــات الرعايــة 

االجتماعيــة اإليوائيــة لألشــخاص شــديدي اإلعاقــة ممــن ليــَس لديهــم مــن َيعوُلهــم، ودعــم برامــج 

ــا فــي المجــال الصحــي، َوُيْفَهــم  المشــاغل المحميــة، وإصــدار بطاقــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة. َأمَّ

بــه مــا يقــع علــى وزارة الصحــة مــن التزامــات، َفَعَلْيهــا تشــخيص وتصنيــف درجــة اإلعاقــة، وضمــان 

الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة المشــمولة فــي التأميــن الصحــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــر لإلعاقــة، وتوفيــر األدويــة واألجهــزة الطبيــة، وتقديــم  وُأَســِرهم، وخدمــات االكتشــاف الُمَبكِّ

الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة التــي ترمــي إلــى تقليــل نســبة انتشــار اإلعاقــة فــي المجتمــع. 

َأّمــا فــي مجــال التعليــم، أي وزارة التربيــة فتقــُع علــى عاتقهــا ِوْفــَق هــذا القانــون مســؤوليات 

ضمــان التحــاق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المؤسســات التربويــة وفــق مبــدأ تكافــؤ الُفــَرص كمــا 

7:   قرار بقانون رقم 8 لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام.
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َوِوْفــَق المناهــج المعمــول بهــا، وتوفيــر التشــخيص التربــوي، وتوفيــر المناهــج والوســائل التربويــة 

والتســهيالت المناســبة، وتوفيــر التعليــم بمســتوياته وأنواعــه المختلفــة حســب احتياجــات الطلبــة 

ذوي اإلعاقــة، وإعــداد المؤهليــن تربويــًا لتقديــم خدمــات التعليــم للطلبــة ذوي اإلعاقــة 3.

ومــن الُمْلِفــت لالنتبــاه َأنَّ القانــون قــد أورَد الخدمــات الوقائيــة فــي ســياق الَحــّد مــن نســبة انتشــار 
اإلعاقــة فــي فلســطين، َبْيَنمــا لــم يتعــرض أليــة نصــوص تكفــل حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 
الحصــول علــى الخدمــات الوقائيــة التــي لهــا أن تحــد مــن تعرضهــم لإلصابــة بأيــة أمــراض ُمْعِديــة 
هــم أو بعضهــم حســب األولويــات وآليــات ترتيبهــا للحصــول  أو فيروســات، كمــا لــم يتعــرض ِلَحقِّ
علــى الخدمــات الوقائيــة بأقصــى ســرعة ُمْمِكنــة فــي ظــرف ُمشــاِبه ِلَتَفّشــي فيــروس كوفيــد19-، 
لمــا لذلــك مــن أهميــة إذا مــا أخذنــا بالحســبان بــأن بعــض األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــم أكثــر عرضــة 

لإلصابــة مــن غيرهــم كمــا أوردِت العديــد مــن األدبيــات التــي ســوَف نشــيُر لَبْعِضهــا الحقــًا.

ــر، تنــص المــادة )2( علــى  ــون الصحــة العامــة، وَرْبطــًا بموضــوع هــذا التقري وباالطــالع علــى قان
تقديــم   “ ومــن ضمنهــا:  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  علــى  تقــُع  التــي  االلتزامــات  مجموعــة 
الخدمــات الصحيــة الحكوميــة الوقائيــة والتشــخيصية والعالجيــة والتأهيليــة، وإنشــاء المؤسســات 
الصحيــة الالزمــة لذلــك، و توفيــر التأميــن الصحــي للســكان ضمــن اإلمكانــات المتوفــرةو مراقبــة 
الوضــع الصحــي للســكان مــن خــالل دراســة المؤشــرات المناســبة والبيانــات الخاصــة”. ويشــتمل 
الفصــل الثانــي علــى مجموعــٍة مــن االلتزامــات المتعلقــة بصحــة المــرأة والطفــل، وتشــمل: إعطــاء 
األولويــة لصحــة المــرأة والطفــل واعتبارهــا جــزًء ال يتجــزأ مــن االســتراتيجية اإلنمائيــة للســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، وتوفيــر الخدمــات الوقائيــة والتشــخيصية والعالجيــة والتأهيليــة المتعلقــة 
بصحــة اأُلّم والطفــل، بمــا يشــمل وكمــا تنــص المــواد ذات الصلــة: التوعيــة برعايــة األطفــال، 
وتقديــم التطعيمــات، وَضْبــط عمليــات اإلجهــاض. أمــا الفصــل الثالــث فُيْعنــى بمكافحــة األمــراض 
ــة معــدالت انتشــار األمــراض  ــة، كمــا عليهــا مراقب ــك بالوســائل كافَّ ــة وذل ــر الُمْعدي ــة وغي الُمْعدي
ــر الواجــب  ــة مــن التدابي ــى مجموع ــص المــادة )10( عل مــن خــالل جمــع المؤشــرات الالزمــة. وتن
ــل وزارة الصحــة لِحْصــر األمــراض الُمْعديــة، وذلــك علــى النحــو التالــي: “ فــرض  اتخاذهــا مــن ِقَب
التطعيــم الواقــي أو العــالج الــالزم، مصــادرة المــواد الملوثــة أو أيــة مــواد يمكــن أن تكــون مصــدرًا 
ــى جــراء تلــك األمــراض بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة”. كمــا  للعــدوى وإتالفهــا، و دفــن الموت
ــر  ــْزل أو الَحْج ــر الَع ــُم المــواد الالحقــة فــي هــذا الفصــل آليــات اإلبــالغ عــن الُمصابيــن وتدابي ُتَنظِّ
ــاالت انتشــار األوبئــة، وَضْبــط  ــة المجانيــة فــي ح ــة والوقائي ــم الخدمــات العالجي الصحــي وتقدي

ــْودة مــن وإلــى البــالد للمواطنيــن كمــا عمليــات إدخــال البضائــع 4. عمليــات المغــادرة والَع

َأّمــا التشــريعات الوطنيــة الناظمــة لحقــوق األطفــال فــي فلســطين، فهنــاك قانــون الطفــل 

8:   قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2021م بشأن نظام التأمين الصحي الحكومي لألشخاص ذوي اإلعاقة.



16

فصــول أو مــدارس أو مراكــز خاصــة شــريطة أن: أ. تكــون مرتبطــة بنظــام التعليــم العــادي ومالئمــة 
ــم  ــر التعلي ــا. ج. توف ــه وســهال الوصــول إليه ــة مــن مــكان إقامت ــون قريب ــات الطفــل. ب. تك لحاج
بأنواعــه ومســتوياته حســب إحتياجاتهــم. د. توفــر المؤهليــن تربويــا لتعليمهــم وتدريبهــم حســب 

إعاقتهــم” 6. 

ــام اإلشــارة  ــه مــن اله ــة، فلعل ــة التعليمي ــن الناظمــة للعملي ــم فــي القواني ــق فــي التعلي ــا الح َأّم
إلــى القــرار بقانــون رقــم 8 لســنة 2017م بشــأن التربيــة والتعليــم العــام. حيــُث يعــرف التعليــم 
الجامــع فــي المــادة األولــى منــه بأنــه )التعليــم الجامــع: التعليــم الــذي ال يســتثني أحــدًا مــن الطلبــة، 
بغــض النظــر عــن الصعوبــة أو اإلعاقــة أو الجنــس أو اللــون، شــرط مراعــاة الفــروق الفرديــة، وتلبيــة 
االحتياجــات، وفقــًا لمــا يتطلــب مــن إجــراء تغييــرات جذريــة لنظــام التعليــم، وبمــا يتماشــى مــع 
المبــادئ الدوليــة المتفــق عليهــا.( ونجــد فــي المــادة رقــم 4 والتــي تنــص علــى جملــة مــن المهــام 
التــي تتوالهــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي أكثــر مــن فقــرة تأخــذ الطلبــة ذوي اإلعاقة بعيــن االعتبار 
لَكْفــل تمتعهــم بالحــق فــي التعليــم علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن، وذلــك علــى النحــو التالــي : 

9.  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل 1989م.
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6. توفيــر فــرص التعليــم للطلبــة علــى اختــالف فروقهــم الفرديــة، وميولهــم ومســتويات أدائهــم، 
بمــن فيهــم ذوي اإلعاقــة واألحــداث واألطفــال المعنفيــن، والطلبــة المتســربين نتيجــة ظروفهــم 
ــة  ــة والتعليمي ــر الوســائل التربوي ــكار. 7. توفي ــى االبت ــي تشــجع عل ــة الت ــة البيئ ــة، وتهيئ االجتماعي
والتســهيالت المناســبة للطلبــة بمــن فيهــم الموهوبيــن والمتفوقيــن، وذوي اإلعاقــة. 8. توفيــر 
األبنيــة المطابقــة للمواصفــات، والصالحــة للمؤسســات التعليميــة وفــق معاييــر تتناســب والمرحلة 
العمريــة، وذوي اإلعاقــة، وســمات الطلبــة، وأهــداف المنهــاج والعمليــة التعليميــة. َأّمــا المــادة رقــم 
10 والتــي تشــتمل علــى جملــة مــن النصــوص بعضها يختــص بالُعْمر الذي ُيْقَبل فيــه الطلبة، تنص 
الفقــرة الثانيــة منهــا علــى : )يحــدد ســن القبــول للطلبــة ذوي اإلعاقــة بموجــب تعليمــات يصدرهــا 
الوزيــر، وبمــا ينســجم مــع المعاييــر والمواثيــق الدوليــة ذات العالقــة، بعــد التنســيق مع الجهــات ذات 
هــا علــى  نــًة التــزام الــوزارة بسياســة التعليــم الجامــع وذلــك بَنصِّ العالقــة.( وتأتــي المــادة رقــم 14 ُمَبيِّ
مــا يلــي : )تتبنــى الــوزارة سياســة التعليــم الجامــع والتعليــم المســاند الــذي يلبــي احتياجــات جميــع 
الطلبــة، وذلــك بتوفيــر: 1. تعليــم نوعــي للطلبــة األكثــر عرضــة لإلقصــاء والتهميــش، مثــل الطلبــة 
ذوي اإلعاقــة. 2. األبنيــة المدرســية الموائمــة، والمصــادر التعليميــة، وطواقــم التعليــم المؤهلــة 
والمتخصصــة. 3. المناهــج التعليميــة المالئمــة، وآليــات التقييــم المرنــة والمســتجيبة لالحتياجــات 
الفرديــة للطالــب، لتقديــم التعليــم النوعــي لــه.( وتســتعرض المــادة 35 مجموعــة األســس التــي 
ترتكــز عليهــا الــوزارة فــي تطويــر المناهــج التربويــة لجميــع المراحــل الدراســية، ومــن ضمــن مجموعــة 
هــذه اأُلُســس )المرونــة واالســتجابة لالحتياجــات الفرديــة للطلبــة المتفوقيــن والموهوبيــن وذوي 
اإلعاقــة.( وتلتــزم بطباعــة وتوزيــع الكتــب المدرســية مــع بدايــة العــام الدراســي فــي المــادة 36 
بمــا يشــمل الكتــب المطبوعــة بطريقــة برايــل. واتصــااًل بمعالجــة القــرار بقانــون للحــق فــي التعليــم 
فــي حــاالت الطــوارئ، تنــص المــادة رقــم )51( علــى أن: “ تلتــزم الــوزارة بتقديــم التعليــم فــي حالــة 
الطــوارئ، وتحافــظ علــى معاييــر الحــد األدنــى لجــودة الخدمــات التعليميــة وتتعــاون مــع المؤسســات 
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة التــي ال تحظــر الدولــة التعــاون معهــا، أو ال تتعــارض نشــاطاتها مــع 

مصلحــة الشــعب الفلســطيني” 7.

ومــن الجديــر بالِذْكــر، َأنَّ هنــاك عــدد ال ُيْحصــى مــن المراســيم الرئاســية وقــرارات عــن مجلــس 
َتَفّشــي فيــروس  َتــمَّ إصداُرهــا وتعميُمهــا منــُذ بدايــة  التــي  الــوزراء  الــوزراء كمــا عــن رئيــس 
كوفيــد19-، بشــأن إعــالن حالــة الطــوارئ وتمديدهــا، كمــا أيــة تعليمــات بخصــوص اإلجــراءات 
ــروس،  ــزام بهــا َرْبطــًا ِبَتَفّشــي الفي ــن/ات االلت ــى المواطني ــي يتوجــب عل ــر الت ــة والتدابي االحترازي
والتــي َتْخلــو مــن أيــة تدابيــر تأخــذ بالحســبان األطفــال ذوي اإلعاقــة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــمَّ إصــداُره عــن مجلــس الــوزراء ُهــَو قــرار مجلــس  ــًا كاَن ُعْمُرهــم. والقــرار الوحيــد الــذي َت عمومــًا َأّي
الــوزراء رقــم )2( لســنة 2021م بشــأن نظــام التأميــن الصحــي الحكومــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
والــذي صــدَر عــن مجلــس الــوزراء بعــَد اعتصــاٍم أطلَقــُه مجموعــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 

10.  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006م.
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المجلــس التشــريعي لمــدة 63 ليلــة و 64 يومــًا، ُمطاِلبيــن مجلــس الــوزراء بالمصادقــة علــى نظــام 
تأميــن صحــي حكومــي َمّجانــي عــادل وشــامل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وُأَســِرهم، تصويبــًا لحقيقــِة 
ــَم َمْطَلَبهــم   ــالد. وقــد دع ــه فــي الب ــن الصحــي الحكومــي المعمــول ب ــن نظــام التأمي غيابهــم ع
ــرى. ويشــتمل هــذا  ــطاء وغيرهــم مــن المؤسســات األخ ــد مــن مؤسســات القطــاع والُنَش العدي
الصحيــة لألشــخاص ذوي  للحقــوق  الناظمــة  التشــريعية  الُمعاَلجــات  مــن  الكثيــر  علــى  النظــام 
اإلعاقــة، ســواء مــن حيــث معاييــر االســتحقاق التــي يتوجــب بهــا أن تقــوم علــى تعريــف األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة الــوارد فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، أو مــن حيــث 
شــمول اأُلَســر وفــق محــددات وضوابــط ُمْنِصفــة، كمــا مــن حيــث جميــع الضوابــط الناظمــة 
ــة  ــة والتشــخيصية والعالجي ــة الوصــول، وشــمول ســلة الخدمــات علــى الخدمــات الوقائي إلمكاني
والتأهيليــة، فضــاًل عــن مجموعــة المــواد ذات الصلــة بالمــوارد الماليــة والرقابــة. وَرْبطــًا بموضــوع 
تركيــز هــذا التقريــر، يتوجــب التنويــه إلــى َأنَّ المــادة )14( مــن هــذا النظــام تنــص علــى: “ تتولــى 
الــوزارة بالتنســيق مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة التربيــة والتعليــم والجهــات المعنيــة القيــام 
باآلتــي: 1. توعيــة المجتمــع الفلســطيني بضــرورة تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم بالحــق 
فــي التأميــن الصحــي الحكومــي العــادل والشــامل والمجانــي. 2. اتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة 
للتأكــد مــن تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم بالحــق فــي التأميــن الصحــي العــادل والشــامل 

ــة وحــاالت الطــوارئ” 8. والمجانــي فــي األوضــاع الطبيعي

1. تعتــرف الــدول األطــراف بوجــوب تمتــع الطفــل المعــوق عقليــا أو جســديا بحيــاة كاملــة وكريمــة، فــي 
ظــروف تكفــل لــه كرامتــه وتعــزز اعتمــاده علــى النفــس وتيســر مشــاركته الفعليــة فــي المجتمــع.

ــة خاصــة وتشــجع وتكفــل للطفــل  ــع برعاي ــق الطفــل المعــوق فــي التمت ــدول األطــراف بح ــرف ال 2. تعت
المؤهــل لذلــك وللمســؤولين عــن رعايتــه، رهنــا بتوفــر المــوارد، تقديــم المســاعدة التــي يقــدم عنها طلب، 

والتــي تتــالءم مــع حالــة الطفــل وظــروف والديــه أو غيرهمــا ممــن يرعونــه.
3. إدراكا لالحتياجــات الخاصــة للطفــل المعــوق، توفــر المســاعدة المقدمــة وفقــا للفقــرة 2 مــن هــذه المــادة 
مجانــا كلمــا أمكــن ذلــك، مــع مراعــاة المــوارد الماليــة للوالديــن أو غيرهمــا ممــن يقومــون برعايــة الطفــل، 
وينبغــي أن تهــدف إلــى ضمــان إمكانيــة حصــول الطفــل المعــوق فعــال علــى التعليــم والتدريــب، وخدمات 
ــه ذلــك  الرعايــة الصحيــة، وخدمــات إعــادة التأهيــل، واإلعــداد لممارســة عمــل، والفــرص الترفيهيــة وتلقي
بصــورة تــؤدى إلــى تحقيــق االندمــاج االجتماعــي للطفــل ونمــوه الفــردي، بمــا فــي ذلــك نمــوه الثقافــي 

والروحــي، علــى أكمــل وجــه ممكــن.
ــدان  ــادل المعلومــات المناســبة فــي مي ــي، تب ــروح التعــاون الدول ــدول األطــراف أن تشــجع، ب ــى ال 4. عل
الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعــالج الطبــي والنفســي والوظيفــي لألطفــال المعوقين، بما في ذلك نشــر 
المعلومــات المتعلقــة بمناهــج إعــادة التأهيــل والخدمــات المهنيــة وإمكانيــة الوصــول إليهــا، وذلــك بغيــة 
تمكيــن الــدول األطــراف مــن تحســين قدراتهــا ومهاراتهــا وتوســيع خبرتهــا فــي هــذه المجــاالت. وتراعــى 

11. United Nations Children’s Fund, Children with Disabilities: Ensuring their inclusion in COVID-19 response 
strategies and evidence generation, UNICEF, New York, 2020..
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بصفــة خاصــة، فــي هــذا الصــدد، احتياجــات البلــدان الناميــة”. وتشــتمل المــادة )24( علــى مجموعــة مــن 
الفقرات ذات العالقة بحقوق األطفال الصحية الوقائية والعالجية والتأهيلية بشكٍل َمّجاني، وتركز المادة 
)26) علــى حــق األطفــال فــي الضمــان االجتماعــي واإلعانــات عنــَد الحاجــة، وتســتكمل المــادة التــي َتليهــا 
ع األطفال بمســتوى معيشــي  رزمــة مــن التدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا مــن ِقَبــل الدولــة الطــرف لَضمــان َتَمتُّ
ــا المــادة )28( فتشــتمل علــى عــدد منالفقــرات  مالئــم بمــا فــي ذلــك المســكن والملبــس وغيرهــا. َأّم
مــة للحــق فــي التعليــم لألطفــال، آخــذًة بالتركيــز علــى َتكاُفــؤ الُفــَرص واتخــاذ مــا يلــزم مــن  الُمَنظِّ
تدابيــر لَكفالــة التحــاق األطفــال بالتعليــم األساســي والثانــوي والعالــي، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق 
تشــجيع الــدول علــى توفيــر التعليــم بشــكل َمّجانــي وتقديــم المســاعدات الماليــة لألطفــال عنــَد 
حة فــي  ــج المــواد )38 و 39( حقــوق األطفــال فــي حــاالت النزاعــات الُمَســلَّ ــذا وُتعال الضــرورة. َه
الحمايــة وإعــادة التأهيــل البدنــي والنفســي، دوَنمــا إشــارة لحــاالت الطــوارئ الناجمــة عــن الكــوارث 

الطبيعيــة أو انتشــار األوبئــة 9.

َأّمــا اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، َفُتْعَتَبــر األكثــر ُشــمواًل ســواء مــن 
هــا، أو  حيــث جملــة الحقــوق المدنيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية التــي ُتِقرُّ

12.  Shakespeare, T., Ndagire, F., & Seketi, Q. E. )2021(. Triple jeopardy: Disabled people and the COVID-19 
pandemic. The Lancet, 397)10282(, 1331-1333. doi:10.1016/s0140-6736)21(00625-5
13.  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة، الثالث من كانون أول 2021م.
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مــن حيــث التدابيــر التــي يتوجــب بالــدول األطــراف اتخاذهــا اســتجابًة للخصوصيــة التــي تفرضهــا 
المتغيــرات والســمات المختلفــة كَنــْوع الجنــس والُعْمــر واإلعاقــة ومــكان الســكن، أو مــن حيــث 
ــع الحقــوق. وارتباطــًا بموضــوع  ــز جمي ــة وتعزي ــة وحماي ــات َكفال ــي تقــوم عليهــا عملي ــادئ الت المب
تركيــز هــذا التقريــر، تعتــرف االتفاقيــة فــي الفقــرة )ص( مــن الديباجــة بحــق األطفــال ذوي اإلعاقــة 

عــًا كامــاًل بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية علــى قــدم المســاواة مــع ــع َتَمتُّ بالَتَمتُّ

 األطفــال اآلخريــن. َهــذا وتخــص األطفــال ذوي اإلعاقــة واحتــرام قدراتهــم المتطــورة كإحــدى 
ــُص المــادة )7( لتفنيــد عــدد مــن االعتبــارات الواجــب  المبــادئ الــواردة فــي المــادة )3(. كمــا وُتَخصِّ
أخذهــا لَكفالــة حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة، ســواء مــن خــالل اتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة لكفالــة 
جميــع حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة علــى قــدم المســاواة مــع األطفــال اآلخريــن، أو تلــك التدابيــر 
التــي لهــا أن تضمــَن َتَوّخــي المصلحــة الُفْضلــى لألطفــال ذوي اإلعاقــة، وَكفالــة الحــق فــي التعبيــر 

عــن الــرأي ومــا يتوجــب تقديمــه مــن مســاعدة ودعــم لممارســة هــذا الحــق. 

َأّمــا مــا يتصــل بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي حــاالت الطــوارئ، فتنــص المــادة )11( 
بشــأن حــاالت الخطــر والطــوارئ اإلنســانية علــى أن: “تتعهــد الــدول األطــراف، وفقــا اللتزاماتهــا 
ــي لحقــوق  ــون الدول ــي والقان ــون اإلنســاني الدول ــي، بمــا فيهــا القان ــون الدول بمقتضــى القان
اإلنســان، باتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة لضمــان حمايــة وســالمة األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن 
يوجــدون فــي حــاالت تتســم بالخطــورة، بمــا فــي ذلــك حــاالت النــزاع المســلح والطــوارئ اإلنســانية 

ــة”.  ــوارث الطبيعي والك

أمــا فيمــا يتعلــق بمعالجــة االتفاقيــة الدوليــة لحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 2006 لحق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فــي الوصــول للخدمــات الصحيــة، فُتِقــرُّ المــادة رقــم 25 بحقهــم فــي التمتــع بالصحــة 
كمــا الوصــول للخدمــات الصحيــة، ذلــك عبــَر اتخــاذ التدابيــر التــي مــن شــأنها مراعــاة الفــروق الفرديــة 
كمــا الفــروق مــا بيــَن الجنســين، وبمــا يشــمل خدمــات إعــادة التأهيــل. وتنــص االتفاقيــة فــي ســبيل 
ــي أو بتكلفــة  ــة إمــا بشــكٍل مجان ــة والبرامــج الصحي ــر الرعاي إْعمــال هــذا الحــق علــى ضــرورة توفي
معقولــة، لينســحَب هــذا علــى كافــة أنــواع هــذه البرامــج التــي تقدمهــا الدولــة لعامــة المواطنيــن 
ــة ذاتهــا، علــى ضــرورة توفيرهــا فــي كافــة المناطــق الســكنية. هــذا  ــر والِكفاي ــة والمعايي بالنوعي
باإلضافــة إلــى َكفالــة توفيــر الخدمــات المتصلــة باإلعاقــات المختلفــة التــي لــدى األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة دون اســتبعاد علــى أســاس نــوع اإلعاقــة أو عمــر األفــراد، وبمــا يشــمل الخدمــات الصحيــة 
التــي لهــا أن تحــد مــن نســبة انتشــار اإلعاقــة أو تراُجــع القــدرات ألســباٍب صحيــة يمكــن التعاطــي 

14.  Persons with Disabilities under the Covid-19 Pandemic Special report on Protection Mechanisms for 
Persons with Disabilities under the Covid-19 Pandemic, the Palestinian Center for Human Rights, 2020.
15.  UNRWA Statement on Occasion of the International Day of Persons with Disabilities 
https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/%E2%80%9Cleadership-and-participation-per-
sons-disabilities-toward-inclusive#_ftnref3Retreived on the 12th of December 2021.
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معهــا. وتشــترُط هــذه المــادة قيــام تقديــم الرعايــة الصحيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أســاس 
احتــرام كرامــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة واإلحاطــة بطــرق التعاطــي معهــم بشــكٍل مناســب واحتــرام 
حقهــم فــي الوعــي وتقريــر المصيــر واالســتقاللية. اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لمكافحــة التمييــز علــى 
أســاس اإلعاقــة اتصــااًل بالحصــول علــى التأميــن الصحــي بأنواعــه وخدماتــه المختلفــة، كذلــك علــى 

الغــذاء والســوائل. 

َوفيمــا يتعلــق بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي التعليــم كمــا ورَد فــي المــادة 24 مــن اتفاقيــة 
األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فهنــاَك دوَن َشــّك تســليم بحــق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فــي التعليــم دوَن تمييــز علــى مبــدأ تكاُفــؤ الُفــَرص وضمــن نظــام التعليــم الجامــع، 
ــة مــن اأُلُســس  ــى مجموع ــة. إْذ يقــوم هــذا الحــق عل ــة المســتويات التعليمي ــى كافَّ ينســحُب عل
والتوجهــات، يتمثــُل أهمهــا ِب: تنميــة الطاقــات اإلنســانية، احتــرام الكرامــة وحقــوق اإلنســان 
والتنــوع البشــري، تحقيــق تقديــر الــذات، الوصــول بالحــد األقصــى مــن تنميــة شــخصية األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وإمكاناتهــم، التمكيــن مــن المشــاركة بفاعليــة. كمــا وتشــتمُل هــذه المــادة مجموعــًة 
مــن النصــوص الراميــة إلــى إْعمــال هــذا الحــق، ومــن أهــم هــذه النصــوص : عــدم اســتبعاد 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن التعليــم العــام فــي ُمْجَمــل المراحــل التعليميــة  علــى أســاس 
اإلعاقــات التــي لديهــم، تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن تلقــي التعليــم الجامــع بشــكل 
مجانــي تحديــدًا التعليــم االبتدائــي وذلــك فــي مجتمعاتهــم المحليــة، مراعــاة االحتياجــات الفرديــة 
وتلقــي الدعــم الــالزم. وتشــتمل هــذه المــادة علــى اإلدراك بــَأنَّ تعليــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
يتطلــب إتاحــة الُفــَرص لهــم وتمكينهــم مــن تعلــم المهــارات الحياتيــة كمــا مهــارات فــي مجــاالت 
التنميــة االجتماعيــة، مثــل تعلــم طريقــة برايــل وطــرق االتصــال البديلــة وتقنيــات الحركــة والتنقــل، 
ــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بغــض النظــر عــن نــوع اإلعاقــة التي  ــم كافَّ هــذا باإلضافــة إلــى َكفالــة َتَعلُّ
لديهــم أو درجتهــا فــي بيئــات تتوفــُر علــى المقومــات التــي تســمح بتحقيــق الحــد األقصــى مــن 
النمــو األكاديمــي واالجتماعــي. ناهيــَك عــن الســعي إلــى توظيــف الكــوادر التــي لديهــا المؤهالت 
والمقومــات الالزمــة لتعليــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة وعلــى وجــه الخصــوص تلــك التــي تمكنهــم 
مــن اســتخدام طــرق التواصــل البديلــة كمــا تلــك المؤهــالت التــي لهــا أن تجعَلهــم قادريــن علــى 
اســتراتيجية  البنــد  هــذا  اإلعاقــة، ويشــمُل  الطلبــة ذوي  بيــَن  مــا  الفرديــة  للفــروق  االســتجابة 
ــى  ــُد هــذه المــادة عل ــرًا، تؤك ــن/ات مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة أنفســهم. وأخي ــف معلمي توظي
ــات الالزمــة إلْعمــال حــق األشــخاص ذوي  ــة والضمان ــات التيســيرية المعقول ــر الترتيب ــة توفي َكفال
اإلعاقــة فــي االلتحــاق بالتعليــم العالــي والتدريــب المهنــي وغيــر ذلــك مــن مســتويات وأشــكال 
ــدون إعاقــة. وحســَب مــا ورَد فــي المــادة 26 مــن  ــن ب ــم المتوفــرة لغيرهــم مــن المواطني التعلي
االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــأن التأهيــل وإعــادة التأهيــل، فهنــاك َتْركيــز 
علــى ضــرورة اْشــِتمال هــذه العمليــة علــى اآلليــات الالزمــة إلشــراك ومشــاركة األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي عمليــات تمكينهــم مــن تحديــد وتطويــر واالســتثمار بالحــد األقصــى مــن قدراتهــم 
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البدنيــة والحســية والذهنيــة، عبــَر بدأهــا بمرحلــة مبكــرة ومــن خــالل فريــق متعــدد التخصصــات 
ــُز هــذه المــادة علــى  يراعــي خصوصيــة كل فــرد كمــا عبــَر اســتخدام تقنيــات متطــورة. حيــُث ُتَركِّ
ضــرورة توفيــر عمليــة التأهيــل وإعــادة التأهيــل فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم والعمــل والخدمــات 

االجتماعيــة فــي أماكــن قريبــة مــن مناطــق ســكن المواطنيــن ذوي اإلعاقــة.

َأّمــا الحــق فــي المســتوى المعيشــي الالئــق والحمايــة االجتماعيــة، فقــد تمــت معالجتــه فــي 
االتفاقيــة فــي المــادة )28(، إذ تعتــرف الــدول األطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وُأَســِرهم 
الغــذاء والملبــس  مــن  يكفيهــم  مــا  توفــر  ذلــك وجــوب  فــي  بمــا  بمســتوى معيشــي الئــق 
والمســكن، واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لمواصلــة تحســين ظروفهــم المعيشــية دوَن تمييــز علــى 
أســاس اإلعاقــة. كمــا تتضمــن المــادة جملــة مــن التدابيــر الواجــب اتخاذهــا لَكفالــة وتعزيــز وَصــْون 
حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الحمايــة االجتماعيــة، مثــل المســاواة فــي الحصــول علــى 
ــة االحتياجــات  ــر المســاعدة الالزمــة لتلبي ــة وتوفي ــة واألجهــزة الالزمــة بأســعار معقول ــاه النقي المي
المرتبطــة باإلعاقــة، وضمــان اســتفادتهم مــن برامــج الحمايــة االجتماعيــة وبرامــج الَحــّد مــن الَفْقــر 
كالمســاعدات الماليــة وتغطيــة النفقــات المتعلقــة باإلعاقــة وتقديــم المشــورة وغيرهــا، فضــاًل عــن 

ــد 10. ضمــان اســتفادتهم مــن برامــج اإلســكان العــام وبرامــج التقاُع

ثانيــًا، إضــاءة علــى بعــض التقاريــر والنشــرات ذات الصلــة باألطفــال ذوي اإلعاقــة 
فــي حــاالت الطــوارئ 

ــى العديــد مــن التحديــات اإلضافيــة التــي ُتواِجــُه األطفــال ذوي اإلعاقــة أثنــاء حالــة الطــوارئ  َتَتَجلَّ
التــي َفَرَضهــا َتَفّشــي فيــروس كوفيــد19- فــي تقريــٍر َتــمَّ إعــداُدُه مــن ِقَبــل اليونســف خــالل العــام 
2020، َرْبطــًا ِبَرْصــد مــدى ُشــمول خدمــات االســتجابة لحالــة الطــوارئ لألطفــال ذوي اإلعاقــة. يؤكــُد 
ــُد  ــُث َتزي ــر المجموعــات تهميشــًا فــي العالــم، حي التقريــر علــى َأنَّ األطفــال ذوي اإلعاقــة أحــد أكث
ــة  ــد لإلســاءة وســوء المعامل ِضهــم وبشــكٍل متزاي ــة الســلبية والوصمــة مــن َتَعرُّ الصــور النمطي
هــم وُأَســرهم أحــد الفئــات  والتمييــز الســلبي واإلهمــال، كمــا محدوديــة الوصــول للخدمــات. كمــا َأنَّ
األكثــر َفْقــرًا واأَلَقــّل تمثيــاًل وهــم األكثــر عرضــًة للَعْيــش فــي المؤسســات اإليوائيــة، ممــا يزيــد 
مــن إقصائهــم فــي خدمــات االســتجابة لحالــة الطــوارئ الناجمــة عــن َتَفّشــي وبــاء كوفيــد19-. األمــر 
الــذي ُيضاِعــُف مــن مخاطــر انكشــافهم ومــا يواِجهوَنــُه مــن تعقيــدات وعرضــة لفقــدان الحيــاة، 
نتيجــة لمــا ُيعاِيشــوَنُه باألســاس مــن ظــروف وإقصــاء مــا قبــَل الجائحــة. وقــد عمــَد التقريــر إلــى 
عمــل دراســة ُمقاِرنــة مــا بيــَن مجموعــٍة مــن البلــدان بمــا فــي ذلــك بلــدان الشــرق األوســط )كمــا 
ُتْدعــى(، واســتخدَم الُمقاَرنــة مــا بيــَن البيانــات التــي ســبَق َجْمُعهــا مــا قبــَل الوبــاء منــُذ العــام 
ُج التقريــر علــى  2015 حتــى العــام 2019 مــع البيانــات التــي َتــمَّ جمُعهــا أثنــاء الجائحــة. ِإْذ ُيَعــرِّ
ــاء الجائحــة، ُمشــيرًا إلــى  ــر واإلعاقــة لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي أثن خصوصيــة اجتمــاع الُعْم
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مجموعــٍة مــن القضايــا والتحديــات، مثــل: قــد يكــوُن األطفــال ذوو اإلعاقــة أكثــر ُعْرضــًة لإلصابــة 
بالفيــروس َكْونهــم يتلقــون خدمــات الرعايــة فــي أماكــَن ُمْحَتِشــدة كمــا أنهــم قــد ال يتمكنــوَن مــن 
اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة مثــل َوْضــع الَكّمامــات وتغســيل الَيَدْيــن والَتباُعــد الجســدي عــن اآلخريــن. 
واألطفــال ذوو اإلعاقــة لديهــم احتياجــات رعايــة صحيــة أكثــر، وحالــة مــن االعتمــاد علــى الخدمــات 
المبنيــة علــى المجتمــع، األمــر الــذي لــم يتــم َلْحُظــُه بشــكٍل عــام فــي خطــط االســتجابة للجائحــة. 
َهــذا وتتعاَظــُم حــاالت الالمســاواة االجتماعيــة وســَط األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتحديــدًا األطفــال 
ــِل عمليــات تقديــم الخدمــات ألنهــم األكثــر اعتمــادًا علــى هــذه الخدمــات. ناهيــَك  منهــم َجــّراَء َتَعطُّ
عــن أْن هنــاك قلــق بشــأن ِثَقــل األعبــاء علــى األنظمــة الصحيــة ممــا يزيــد مــن ُفــَرص التمييــز لــدى 
تصنيــف األولويــات أثنــاء عمليــة تقديــم الخدمــات، ممــا َيطــال المجموعــات األكثــر تهميشــًا مثــل 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة. كمــا َأنَّ التغييــر المســتمر وغيــاب حالــة االنتظــام أو الروتيــن قــد يكــون َلهــا 
َوْقــع أكبــر علــى األطفــال ذوي اإلعاقــة خاصــًة مــن لديهــم صعوبــات ذهنيــة أو صعوبــات نفســية 
ــف مــع حالــة اإلربــاك الُمفاجئــة، أو الحاجــة التخــاذ  اجتماعيــة، فهــم قــد ال يتمكنــوَن مــن َفْهــم أو الَتَكيُّ
ــش باســتقاللية  ــة مــن العي ــة الحركي ــال ذوو اإلعاق ــن األطف ــد ال يتمك ــددة، وق ــة مح ــر وقائي تدابي
ُل ســببًا  وبالتالــي االلتــزام بالتدابيــر الوقائيــة. كمــا َأنَّ حالــة الَعــْزل أو الَحْجــر المنزلــي قــد ُتَشــكِّ
ِض األطفــال ذوي اإلعاقــة للُعْنــف. والتعليــم عــن ُبْعــد لألطفــال ذوي اإلعاقــة يشــتمُل علــى  ِلَتَعــرُّ
تحديــاٍت إضافيــة مقارنــًة بتلــك التحديــات التــي يواجُههــا األطفــال بــدون إعاقــة، َفُهــم قــد يحتاجــوَن 
لــألدوات الُمســاِعدة كمــا المناهــج الخاصــة والخطــط التعليميــة الفرديــة التــي لهــا أن تكفــل لهــم 
اســتمرار التعليــم فــي المنــزل. هــذا وتشــيُر البيانــات الُمتاحــة التــي ُيْبِرُزهــا التقريــر بــَأنَّ اإلســهال 
ــر انتشــارًا وبشــكٍل  ــات الشــديدة لجهــاز التنفــس وارتفــاع درجــة الحــرارة هــَي أعــراض أكث وااللتهاب
ِضهــم لإلصابــة بالفيروســات  َمْلحــوٍظ مــا بيــَن األطفــال ذوي اإلعاقــة، ممــا قــد يزيــُد مــن ُفــَرص َتَعرُّ
مثــل كوفيــد19-. وقــد أشــاَر التقريــر إلــى َأنَّ مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي معظــم البلــدان 
التــي شــملتها الدراســة لــم ُتشــاِرُك فــي التخطيــط الســتراتيجيات واســتجابات تتســم بمقومــات 
ــم  الَمشــورة لألجســام الرســمية،  ــْدر الكافــي فــي تقدي ــم ُتشــاِرُك بالَق ــا ل ــة، كم ــمول اإلعاق ُش
ــل المؤسســات الرســمية  ــمَّ وضُعهــا مــن ِقَب أو فــي تصميــم وتنفيــذ وتقييــم اإلجــراءات التــي َت

اســتجابًة لحالــة الطــوارئ ١١.

أثنــاء جائحــة  التــي تســتعرُض واقــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة  وتشــير بعــض التقاريــر واألوراق 
كوفيــد19- مجموعــًة مــن َمواِطــن الفشــل التــي بــرزت خــالل الســنتين الماضَيَتْيــن. وأحــد األمثلــة 
ــُن هــذه الَمواِطــن فــي المملكــة المتحــدة البريطانيــة وجنــوب إفريقيــا وغيرهــا  تعليــق أو ورقــة ُتَبيِّ
َصــت بمــا يلــي: َتزاُيــد حالــة اإلقصــاء  مــن البلــدان ُنِشــَرت فــي نيســان مــن العــام 2021، حيــُث َتَلخَّ
واالســتبعاد وســوء الحــال نتيجــة لسياســة اإلغالقــات التــي مارســتها وال َتــزال معظــم بلــدان العالــم 
ْت مخالفة  كإجــراء احتــرازي للحــد مــن انتشــار الفيــروس، إذ فــي بعــض البلدان مثل جنــوب إفريقيــا، َتمَّ
األشــخاص ذوي اإلعاقــة لــدى ســعيهم للوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة أو الصيدليــات. 
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ناهيــَك عــن إلغــاء العديــد مــن مواعيــد خدمــات التأهيــل وعــدم َوْصــف أو تصليــح األجهــزة الطبيــة 
والتعويضيــة التــي تتســبُب َحْتمــًا بزيــادة اعتمادهــم علــى اآلخريــن. هــذا وتتعــدد َمواِطــن الَفَشــل 
فــي ُشــمول األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الخدمــات الُمــراد بهــا االســتجابة لحــاالت الطــوارئ، ومــن 
ــَن يعيشــون  ــة الالزمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذي ــر الحماي ــة األخــرى: الَفَشــل فــي توفي األمثل
فــي أماكــن مزدحمــة بالُســّكان أو مــن يعيشــون فــي المؤسســات اإليوائيــة، والَفَشــل فــي َكفالــة 
وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة للخدمــات الغذائيــة واإلنترنــت وخدمــات فحــص الفيــروس والمــاء 
ومــواد التعقيــم، والَفَشــل فــي إعطــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو ُأَســِرهم األولويــة فــي الحصــول 
علــى التطعيــم عندمــا تقتضــي الحاجــة لذلــك، َوَنْقــص أو عــدم كفايــة الدعــم المتوفــر لألشــخاص 
مــو الدعــم لهم ســواء من أفراد ُأَســِرهم أو  ــَر ُمَقدِّ ذوي اإلعاقــة الذيــَن يعيشــون بُمْفَرِدهــم أو َمــن َتَأثَّ
غيــر ذلــك بالفيــروس، وعــدم وضــوح الرســائل ذات العالقــة بالصحــة أو عــدم توفرهــا علــى مقومــات 
إمكانيــة الوصــول، وتأجيــل الخدمــات العالجيــة والتأهيليــة، وتكريــس الوصمــة اتجــاه األشــخاص 
نهــم مــن االلتــزام بارتــداء الَكّمامــات والقفــازات مثــل األشــخاص ذوي  ذوي اإلعاقــة نتيجــة لعــدم َتَمكُّ
الصعوبــات الســمعية الذيــن يعتمــدون علــى قــراءة الشــفاه واألشــخاص ذوي الصعوبــات البصريــة 
ــار فــي  الذيــَن يعتمــدون علــى الَلْمــس، والَفَشــل فــي أخــذ األشــخاص ذوي اإلعاقــة بعيــن االعتب
ــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة مــن  توفيــر الخدمــات التعليميــة بالُطــُرق الُمناِســبة، وعــدم َتَمكُّ
َفْهــم الرســائل التــي يتــم تعميمهــا مــن ِقَبــل الجهــات الرســمية بشــأن الوبــاء، فــي الوقــت الــذي 
تصبــح فيــه مثــل هــذه الرســائل األكثــر أهميــًة لهــم فــي حــاالت الطــوارئ. والَفَشــل فــي جمــع 
ــا يتوجــب مــن  ــذ م ــالزم ألخ ــف ال ــُح التصني ــي ُتتي ــات المتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة الت البيان

تدابيــر 12.

ومــن الُمثيــر لالهتمــام مــا يشــير إليــه البيــان الصحفــي الــذي أطلَقــُه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني، إْذ ينــص علــى َأنَّ مــا يصــل إلــى %73 مــن اأُلَســر التــي لديهــا أشــخاص ذوي إعاقــة 
نــوا مــن الوصــول إلــى هــذه الخدمــات.  واحتاجــت للخدمــات العالجيــة أو الرعايــة أثنــاء الجائحــة قــد َتَمكَّ
وحســب ذات البيــان، فــِإنَّ الذيــَن يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة كانــوا أكثــر َحّظــًا فــي الوصــول 
إلــى الخدمــات مقارنــًة بمــن يعيشــون فــي المناطــق الحضرية/الُمــُدن، وهــؤالء الذيَن يعيشــون في 
مخيمــات اللجــوء كانــوا األقــل  وصــواًل إلــى وحصــواًل علــى خدمــات العــالج والرعايــة. هــذا ويشــير 
البيــان إلــى َأنَّ نســبة اإلعاقــة وســَط األطفــال ممــن أعمارهــم مــا بيــَن 5 إلــى 17 عامــًا تصــُل إلــى 
%15، هــذا ونســبة انتشــار اإلعاقــة تصــُل إلــى %1 ممــن تصــل أعمارهــم إلــى 5 ســنوات، وتمثــل 

الصعوبــة فــي التواصــل والحركــة األكثــر انتشــاًر مــا بيــَن األطفــال 13.

ة فــي  ــَن تقريــر َتــمَّ إعــداُده مــن ِقَبــل المركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان فــي قطــاع َغــزَّ لقــد َبيَّ
العــام 2020م ِلَرْصــد اآلثــار الناجمــة عــن َتَفّشــي فيــروس كوفيــد19- ومــا راَفَقــُه مــن إجــراءات احترازيــة 
مجموعــًة مــن التحديــات التــي عاَيَشــها األشــخاص ذوو اإلعاقــة. وقــد نجمــْت بعــض هــذه اآلثــار كنتيجــٍة 

14. شابة عمرها 22 عام، لديها إعاقة سمعية ونطقية من منطقة رام الله.
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ُم الخدمــات التعليميــة والصحيــة وإغــالق الَمعاِبــر وَمْنــع األشــخاص ذوي  إلغــالق المؤسســات التــي ُتَقــدِّ
اإلعاقــة مــن الوصــول للخدمــات التــي َكَفَلْتهــا التشــريعات الوطنيــة كمــا اتفاقيــة األمم المتحــدة لحقوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة. إضافــًة لألوضــاع االقتصاديــة الَصْعبة التي ُيعاِيُشــها األشــخاص ذوو اإلعاقة 
ومــا يترتــب علــى ممارســات االحتــالل اإلســرائيلي ضــد المواطنيــن/ات في قطاع غــزة، تأتــي اإلجراءات 
االحترازيــة التــي أعاقــت 354 مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الوصــول للمستشــفيات ســواء داخــل 
القطــاع أو خارجــه، فضــاًل عــن أنهــم لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى األدويــة والمســتلزمات الطبيــة 
واألجهــزة الطبيــة والتعويضيــة كمــا َأنَّ 779 منهــم لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى خدمــات التأهيــل 
الطبيعــي و 526 منهــم لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى خدمــات التأهيــل الوظيفــي، كمــا لــم يتمكــن 
ى إغــالق  79 شــخص مــن َتَلّقــي الخدمــات العالجيــة ومــن ضمنهــا العمليــات الجراحيــة الالزمــة. وقــد َأدَّ
ــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــَن حصلــوا علــى تحويــالٍت طبيــة خــارج القطــاع  المعابــر إلــى عــدم َتَمكُّ
ــر داخــَل القطــاع. كمــا يشــير التقريــر إلــى معانــاة األشــخاص  مــن الُمغــاَدرة ِلَتَلّقــي العــالج غيــر الُمَتَوفِّ
ذوي اإلعاقــة داخــل مراكــز الحجــر نظــرًا لَفْقــِر الخدمــات فيهــا كمــا عــدم توفرهــا علــى مقومــات إمكانيــة 
الوصــول. ناهيــَك عــن جملــة التحديــات التــي طالــت حصولهــم علــى خدمــات التعليــم َعــْن ُبْعــد، نتيجــة 
ــن اأُلَســر مــن توفيــر األجهــزة المطلوبــة أو  لعــدم مواءمــة منصــات التواصــل االجتماعــي أو عــدم َتَمكُّ
عــدم مقدرتهــم علــى َدْفــع اشــتراكات اإلنترنــت، وانقطــاع الَتّيــار الكهربائــي فــي القطــاع بشــكل يومــي، 
كمــا عــدم مواءمــة ُطــُرق عــرض المعلومــات بمــا يتناســب مــع جميــع األطفــال ذوي اإلعاقــة. وقــد َتراَفــَق 
ُم خدمــات التربيــة الخاصــة. َهــذا باإلضافــِة إلــى عــدم َتَلّقــي معظــم  ذلــك إغــالق المؤسســات التــي ُتَقــدِّ
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ص الدعــم المرصود للقطاع  ــة نتيجــًة ِلَتَقلُّ األشــخاص ذوي اإلعاقــة للخدمــات االجتماعيــة الماديــة والَعْيِنيَّ
ــص َدْعــم المؤسســات الرســمية، فــي الوقــت الــذي خســَر فيــِه  مــن ِقَبــل المؤسســات الدوليــة كمــا َتَقلُّ
ِصلــة  األشــخاص ذوو اإلعاقــة وُمعيليهــم أعماَلهــم، ِمّمــا فاَقــَم مــن اإلشــكاليات أعــاله خاصــًة تلــك الُمتَّ
َصــْت جــزًء مــن ميزانيتهــا  بالحقــوق الصحيــة. إذ ُيشــيُر التقريــر إلــى َأنَّ وزارة التنميــة االجتماعيــة قــد َخصَّ
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، واســتهدفت 36,000 منهــم مــن مجمــوع 127,962، ســواء بالخدمــات الماليــة 
أو العينيــة أو بتقديــم األجهــزة التعويضيــة أو األدوات الُمســاِعدة. بالرغــم مــن َأنَّ التقريــر وفــي عرضــه 
ــف وزارة التنميــة االجتماعيــة عــن َدْفع الخدمات الماليــة أثناء الجائحة  إلحــدى الحــاالت الدراســية ُيْظِهــُر َتَوقُّ
لعدٍد من األشــهر، تلَك التي ال تســتجيب في الظروف العادية لالحتياجات األساســية. ويشــير التقرير 
علــى لســان أحــد المهنييــن الــذي تمــت مقابلتــه إلــى َأنَّ التواصــل عــن ُبْعــد مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
عبــَر الهاتــف أو غيــره كمــا الزيــارات المحــدودة التــي تمكنــْت بعــض الطواقــم مــن إجرائهــا لــم َتُكــْن كافيــة 
لالســتجابة لالحتياجــات الطبيــة والتأهيليــة الطارئــة لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة، َكــْون العديــد منهــم 
يحتاجــوَن لهــذه الخدمــات بشــكٍل يومــي وال يمكــُن تقديمهــا خــارج المراكــز والمؤسســات ذات الصلــة. 
ويضــيُء التقريــر علــى غيــاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمؤسســات ذات العالقة عن اللجنــة التي وقَع 
ــَب عليــه عــدم قيــام  علــى عاتقهــا مســؤوليَة إدارة حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن َتَفّشــي الفيــروس، ممــا َتَرتَّ
اللجنــة بمــا يلــزم مــن تدابيــر تأخــذ بالحســبان احتياجــات ومتطلبــات وظــروف األشــخاص ذوي اإلعاقــة 14.

ــْت اإلشــارة َلهــا فــي بيــان وكالــة  َنــْت دراســة أجرتهــا اليونيســف فــي قطــاع غزة/فلســطين َتمَّ هــذا وقــد َبيَّ
غــوث وتشــغيل الالجئيــن فــي اليــوم العالمــي لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 2021م، بــأن %64 مــن 
مــي الخدمــات واألهــل الذيــَن لــم يتمكنوا  األطفــال ذوي اإلعاقــة قــد عاَيشــوا َتجــاِرَب ُعْنــٍف مــن ِقَبــل ُمَقدِّ
ــف مــع األعبــاء االقتصاديــة التــي َفَرَضهــا الوبــاء. وفــي ذات البيان، ُتشــيُر وكالة غوث وتشــغيل  مــن الَتَكيُّ
الالجئيــن إلــى دراســٍة أجرتهــا فــي َعّمــان اســتهدفت ُأَســر الالجئيــن الفلســطينيين والتــي أظهــرْت بــأن 

%46 مــن اأُلَســر التــي لــدى أحــد أفرادهــا إعاقــة لــم تتوفــر لديهــا الوســائل الالزمــة لشــراء األدويــة .

النتائج

كمــا أســلفنا الِذْكــر، ُيْبنــى هــذا الجــزء مــن التقريــر علــى قــراءة تحليليــة لمــا اشــتملْت عليــِه الُمقاَبــالت 
ُم الخدمــات  قــة مــع 13 مــن أهالــي األطفــال ذوي اإلعاقــة و 8 مــن المؤسســات التــي ُتَقــدِّ الُمَعمَّ
التعليميــة والتأهيليــة والصحيــة واالجتماعيــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي كل مــن ُمحاَفَظَتــْي بيــت 
ــزة مــع عــدد مــن  لحــم والخليــل جنــوب الضفــة الغربية/فلســطين. إضافــًة إلــى ُمْخَرجــات مجموعــة ُمَركَّ
األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي محافظــة الخليــل. ويتضمــن هــذا الجــزء عــرض ألبــرز النتائــج الُمْلِفتــة أو 
َرْت فــي معظــم المقابــالت، كمــا ســيتضمن تحليــاًل َيِصــُل هــذه النتائــج بمــا َأْوَرْدنــاُه  تلــك التــي َتَكــرَّ
نــة، ال ُبــدَّ مــن التأكيــد علــى َأنَّ هــذه النتائــج  مــن ُمْحَتــوى فــي اإلطــار الَمْرِجعــي. ونظــرًا ِلِصَغــر الَعيِّ
بطبيعــة الحــال غيــر قابلــة للتعميــم، فهــَي ِبَمثابــِة ُمــروٍر ُمَتواِضــٍع علــى َتجاِرَب عــدٍد َمْحدوٍد من اأُلَســر 
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التــي لديهــا أطفــال ذوي إعاقــة كمــا عــدد محــدود مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة أنفســهم والمؤسســات 
غيــر الحكوميــة التــي تســتهدفهم. األمــر الــذي ال يمكــن قراءتــه علــى أنــه ذو قيمــٍة َأَقــّل بالضــرورة، 
إذ هنــاَك جملــة مــن القضايــا التــي يمكــُن اســتخالصها لــدى قــراءة هــذا الجــزء، والتــي يمكــُن َلهــا 
ــَل وقفــًة صادقــًة وموضوعيــًة إلــى َحــدٍّ كبيــر بمحــاذاة حالــة الطــوارئ كَحــَدث ُمْمِكــن الُوقــوع  َأْن ُتَمثِّ
فــي أيــة لحظــة فــي البــالد وأثــره علــى األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن جهــة والمؤسســات التــي تعمــُل 

معهــم ومــن أجلهــم مــن جهــٍة أخــرى.

إضاءة على أثر جائحة كوفيد19- على األطفال ذوي اإلعاقة وُأَسِرهم 

الظروف المعيشية 

هــات إلــى أنهــن َيِعْشــَن فــي ظــروف ســكنية غيــر ُمريحــة، إذ مســاحة غالبيــة  أشــاَرْت غالبيــة اأُلمَّ
المنــازل صغيــرة جــدًا، وقــد ُوِصــَف أحــد المنــازل مــن ِقَبــل إحــدى األمهــات لِطْفَلْيــن لديهمــا إعاقــة 
َســع ألي شــيء بمــا فــي ذلــك مــكان  وَزْوج أصبحــت لديــه إعاقــة مؤخــرًا بأنــه َقْبــر، ال يوجــد فيــه ُمتَّ
للعــب. وقالــت ُأّم أخــرى لطفَلْيــن لديهمــا صعوبــة حركيــة ونطقيــة بــأن المنــزل غيــر ُموائــم وصغيــر 
جــدًا، فتْضَطــرُّ اأُلّم لَحْمِلهمــا مــن مــكان آلخــر فــي المنــزل، كمــا َأنَّ دورة الميــاه غيــر ُموائمــة ما يضطر 

اأُلّم الســتخدام الَحّفاظــات ألطفاِلهــا.  

ــة إحــدى األطفــال الــذي لديــه ضمــور عضــالت  ــد، كمــا فــي حال وفــي حــال ُوِصــَف المنــزل بأنــه َجيِّ
آخــذ بالتراُجــع، يتعــذر علــى األهــل اســتخدام الجــزء الُعْلــوي مــن المنــزل نظــرًا لعــدم مواءمتــه بشــكل 
مناســب للطفــل، فتبقــى األســرة مــع الطفــل فــي الطابــق الُســْفلي الــذي يفتقــر لمقومــات 
هات  الســالمة الصحيــة، فكمــا ُوِصــَف مــن اأَلب: ِنْصــف البيــت ال تصله الشــمس. وقالت إحــدى اأُلمَّ
التــي لديهــا ابنــة ذات صعوبــة ســمعية بــأن منزلهــم يقــع فــي منطقــة َتمــاس مــع جنــود االحتــالل 
ــع  ــر الشــديد للجمي ــزل، ممــا يتســبب بالَتَوتُّ ــاذاة المن ــادًة مــا تحــدث ُمواَجهــات بمح اإلســرائيلي وع
وخاصــًة االبنــة. ووصفــت ُأمٌّ أخــرى لطفــٍل لديــِه صعوبــة بصريــة جزئيــة منزَلهــم بأنــه صغيــر جــدًا، ال 
ــَر ِطْفِلهــا وارتطامــه بالكثيــر مــن األشــياء  ُب َتَعثُّ ــم بِقَطــع األثــاث فيــِه، ممــا ُيَســبِّ يمكــن َضْبــط أو الَتَحكُّ
مــن َحْوِلــِه فــي المنــزل. هــذا ووصــَف البعــض بــأن حالــة المنــزل جيــدة، إال أنــه يقــع فــي مــكان يتعــذر 
َتهــم، ممــا  علــى أطفالهــم الحركــة فيــِه باســتقاللية حتــى وإن اســتخدموا األدوات الُمســاِعدة خاصَّ

يضطرهــم لنقــل أطفالهــم بالســيارة للمدرســة إن ُأتيَحــْت، ذهابــًا وإيابــًا. 
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الظروف االقتصادية لأُلَسر أثناء الجائحة

ُيالَحــظ بــأن غالبيــة األهالــي ســواء كآبــاء أو أمهــات لــم ُيْكِملــوا المرحلــة التعليميــة الثانويــة. وتتبايــُن 
ــة، أو فــي َمْقَصــف المدرســة،  ــَن: العمــل بالُمياَوم ــا بي ــِغلوها أو يشــغلوَنها م ــي َش األعمــال الت
أو فــي الدهــان، أو فــي بيــع القهــوة، أو فــي الخياطــة، أو التطريــز، أو العمــل فــي األراضــي 
ــة، أو قيــادة ســيارة أجــرة، أو َبْيــع المالبــس فــي محــل بســيط أو عبــر اإلنترنــت.  الفلســطينية الُمْحَتلَّ
إذ أشــاَر اْلُمْعَظــم بأنهــم عاَيشــوا انقطاعــًا عــن العمــل بشــكل كامــل أثنــاء اإلجــراءات االحترازيــة التــي 
َب ِبَتَدْهــُور  ــة بمغــادرة منازلهــم، ِمّمــا َتَســبَّ اتســمت بَمْنــع الحركــة والتنقــل وعــدم الســماح للعامَّ
ــر  ــدى بعــض اأُلَس ــة ل ــع األوضــاع االقتصادي ــي، َوَتراُج الوضــع النفســي والصحــي لبعــض األهال
ــر، وتقــوم َبْعــض اأُلَســر بتســديدها حتــى  ــة بشــكٍل كبي ــم المديوني َب ِبَتراُك ــق، أو َتَســبَّ بشــكٍل خاِن
َلْت أعبــاًء كبيــرًة علــى اأُلَســر، إلــى  وقــت إعــداد التقريــر. إذ هنــاك إجمــاع علــى َأنَّ تلــَك المرحلــة َشــكَّ
الَحــدِّ الــذي لــم يتمكنــوا فيــِه مــن تأميــِن احتياجاتهــم األساســية مثــل الغــذاء والــدواء وغيــر ذلــك مــن 
المســتلزمات والمســتهلكات الطبيــة. إذ أشــارت إحــدى األمهــات وهــَي منفصلــة عــن زوِجهــا بأنــه 
ْت  تقــع علــى كاهلهــا وحدهــا مســؤولية العنايــة بالبيــت واألطفــال، كمــا تأميــن الَدْخــل. وقــد اْضُطــرَّ
للتوقــف عــن العمــل أثنــاء الجائحــة لالهتمــام باْبَنِتهــا وهــَي إحــدى الطفــالت ذوات اإلعاقــة، التــي 
وكمــا وصفــت تتطلــب %90 مــن َيــْوم اأُلّم. وقالــت أخــرى بــأن زوجهــا ال يهتــم باألســرة وبأنــه ُيْحِضــُر 
لهــم فقــط الغــاز وبعــض الخضــروات، وهــَي تعمــُل بشــكٍل غيــر ُمْنَتَظــم. وقــد قالــت أخــرى بــأن هناك 
َأّيــام ال يمكنهــم فيهــا شــراء مــا يلــزم إلعــداد وجبــة طعــام، وقــد توقفــت عــن إرســال أطفالهــا ِلَتَلّقــي 
عــالج النطــق الــذي تتطلــب كل جلســة 60 شــيكل، أي أكثــر ممــا يمكــن لهــا توفيــره. وقــد اضطرت ألن 

ُتْوِقــَف أحــد أبنائهــا عــن إتمــام التعليــم كــي يتعلــم حرفــة يمكــن مــن خاللهــا َدْعــم األســرة. 

االحتياجات أو الخدمات التي يحتاُجها األطفال ذوو اإلعاقة 

ــنَّ  تِه ــي األطفــال ذوي اإلعاقــة وغالبيَّ ــَر عنهــا أهال ــي َعبَّ ــْت معظــم الخدمــات واالحتياجــات الت َل َتَمثَّ
هــات عــن حاجــة أطفالهــن إلــى األدويــة واألجهــزة الطبيــة والتعويضيــة مثــَل الَســّماعات الطبيــة،  ُأمَّ
ــرة والمجهــر اليــدوي واإلضــاءة الجانبيــة،  وأجهــزة تثبيــت القــدم، والَنّظــارات الطبيــة والعدســات الُمَكبِّ
ــْت زيارتهــم مــن ِقَبــل المؤسســات دوَنمــا فائــدة  ــا قــد َتمَّ التــي فــي الغالــب هــَي غيــر متوفــرة، فِإمَّ
ــل تكاليــف توفيرهــا. َفْضــاًل عــن الحاجــة للخدمــات  حســَب وصفهــم، أو أنهــم غيــر قادريــن علــى َتَحمُّ
العالجيــة مثــل إجــراء العمليــات كعمليــة زراعــة شــريحة فــي العظــم كمــا تمــت تســميتها مــن ِقَبــل 
إحــدى األمهــات وال يمكــن إجراؤهــا علــى حســاب األســرة، كذلــك الحاجــة للزيــارات المتكــررة لألطبــاء 
ــال لحساســية حســب وصــف  ض األطف ــرُّ ــال َتَع ــة فــي ح ــد تتســم بالطارئ ــي ق ــون الت ــاء العي كأطب

األهــل. 
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ناهيــَك عــن الحاجــة للخدمــات الرعائيــة والتعليميــة والتأهيليــة مثــل العــالج الطبيعــي والعــالج 
الوظيفــي وعــالج الُنْطــق، كمــا المســتلزمات والمســتهلكات الطبيــة مثــل الَحّفاظــات وأنابيــب 
وأكيــاس الَبــْول التــي تفــرض أعبــاء ماليــة كبيــرة علــى اأُلَســر. وفــي ســياق الحديــث عــن الخدمــات 
ــة، تقــول إحــدى األمهــات عــن ابنتهــا: يقومــوَن بترفيعهــا بشــكٍل تلقائــي، والمدرســة ال  التعليمي
تتوفــر علــى المواءمــات المطلوبــة، إذ ال يوجــد غرفــة صفيــة ُموائمــة كذلــك دورات الميــاه. ولوِحــَظ 
بــأن بعــض األمهــات لــم يعرفــَن أشــكال أو طبيعــة االحتياجــات ألطفالهــن، فقالــت إحداهــن: )يمكــن 
أنهــا بحاجــة لعــالج طبيعــي أو وظيفــي، لــو عرضناهــا علــى طبيــب قــد يقــول بأنهــا بحاجــة لذلــك(. 
ــى أجهــزة الحاســوب  ــزة، فقــد أشــاروا الحتياجهــم إل ــا األطفــال أنفســهم فــي المجموعــة الُمَركَّ َأّم
والهواتــف المحمولــة للتمكــن مــن التعلــم عبــر المواقــع اإللكترونيــة المختلفــة أو الَتواُصــل مــع 
األصدقــاء والصديقــات. كمــا أشــاَر البعــض إلــى الحاجــة لــألدوات الُمســاِعدة، إذ قالــت إحــدى 
ــرة  ــة )ُمَكسَّ ــٍة رديئ ــذي تســتخدمه بحال ــأن الكرســي المتحــرك ال ــة ب ــة حركي الطفــالت ولديهــا صعوب
عجالتــه(، لذلــك فهــَي تضطــر للزحــف وال تســتطيع الذهــاب للمدرســة ســواء أثنــاء الجائحــة أو قبَلهــا. 

ِنهــم مــن تلبيــة احتياجــات أطفالهــم وفــي تيســير  َدْت ُمداَخــالت األهالــي فــي َوْصــِف َتَمكُّ وقــد َتَعــدَّ
عمليــات حصولهــم علــى الخدمــات التــي يحتاجوَنهــا مــا قبــَل الجائحــة. فمنهــم مــن قــاَل بأنــه كان يتــم 
تأميــن االحتياجــات مــن خــالل مســاعدة األقــارب وآخــرون قالــوا بــأن كانــت هنالــك ســهولة فــي الحركة 
والتنقــل إلجــراء الفحوصــات ومراجعــة األطبــاء، وكاَنــِت اأُلَســر أكثــر قــدرًة علــى شــراء األدويــة الالزمــة 
ــَن  ألطفالهــم مــن خــالل مــوارد الَدْخــل التــي كانــت لديهــم عبــَر وظائفهــم أو أعمالهــم. كمــا َتَمكَّ
البعــض مــن الحصــول علــى التحويــل المطلــوب ِلَتَلّقــي الخدمة في المؤسســات أو المستشــفيات 
الخاصــة قبــَل الجائحــة، إال أنهــم لــم يســتفيدوا منهــا بســبب بــدء اإلجــراءات االحترازيــة. َهــذا َوكانــت 
بعــض اأُلَســر تقــوم بشــراء الخدمــات ســواء أجهــزة طبيــة وتعويضيــة أو خدمــات تأهيليــة علــى 
ــَر  نفقتهــا الخاصــة، أو َتقاُســم تكاليــف بعــض األجهــزة التعويضيــة مــع بعــض المؤسســات. وقــد َعبَّ
ــة، وهــم  ــات البصري ــال ذوي الصعوب ــزة حاســوب محمــول خاصــًة لألطف ــة ألجه ــن الحاج البعــض ع
فــي حالــة َبْحــث عــن ُســُبل تأمينهــا ســواء مــا قبــَل الجائحــة أو أثناَءهــا. كمــا ال يمكــُن الَتغاُفــل عــن َأنَّ 
البعــض قــد اكتشــفوا بــأن لــدى أحــد أطفالهــم إعاقــة أثنــاء الجائحــة مثــل إحــدى األمهــات ممــن تمــت 
مقابلتهــم، كذلــك اكتشــاف أن هنــاك فرصــة لحصــول طفلتهــا علــى الخدمــات التأهيليــة والتعليمية. 
ت والشــعور بالعجــز والتفــاؤل فــي ذات الوقــت. ولــم تتمكــن  َل حالــة مــن اإلربــاك والَتَشــتُّ ِمّمــا َشــكَّ
بطبيعــة الحــال مــن التوجــه للمؤسســة التــي يمكــن لطفلتهــا االلتحــاق بها واالســتفادة مــن خدماتها، 
َرت عبــارة: )ال يوجــد تغييــر مــا قبــَل  إال بعــَد مــا حــدَث مــن تخفيــف علــى اإلجــراءات االحترازيــة وقــد َتَكــرَّ
الجائحــة وأثناَءهــا، فالكثيــر مــن االحتياجــات والخدمــات لــم َتُكــْن متوفــرة بغــض النظــر عــن الجائحــة(. 
ويشــير بعــض األطفــال فــي المجموعــة المركــزة إلــى أنهــم لــم يذهبــوا إلــى المــدارس، ســواء فــي 

الجائحــة أو ِســواها.
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أبرز التغيرات التي طرأت على األطفال أثناء الجائحة 

ــْل فارقــًا كبيــرًا فــي حالــِة  بغــض النظــر عــن اإلشــارة أعــاله مــن ِقَبــل األهالــي بــأن الجائحــة لــم ُتَمثِّ
ــع أطفالهــم ذوي اإلعاقــة بالحقــوق وحصولهــم علــى الخدمــات، وبأنــه ســواء مــا قبــَل الجائحــة أو  َتَمتُّ
ــروا عــن  أثناَءهــا تقــع علــى األهــل المســؤوليات األكبــر فــي تأميــن احتياجــات أطفالهــم، إال أنهــم َعبَّ
مجموعــٍة مــن اآلثــار الناجمــة عــن َتَفّشــي الفيــروس ومــا رافَقــُه مــن تدابيــر وإجــراءات احترازيــة لــم 
تأخــذ بالحســبان احتياجــات جميــع المواطنيــن/ات ســواء األطفــال ذوي اإلعاقــة أو اأُلَســر الفقيــرة أو 

اأُلَســر التــي فقــدْت مــوارَد َدْخِلهــا.

ــن األطفــال مــن َتَلّقــي الخدمــات التــي يحتاجوَنهــا بشــكٍل  وتتلخــص هــذه اآلثــار بمــا يلــي: عــدم َتَمكُّ
ُم لهــم الخدمــات التعليميــة والتأهيليــة ليــوم أو  يومــي، إذ يتــردد بعضهــم للمؤسســات التــي ُتَقــدِّ
م بالشــكل  ــُص مــن وجهــة نظــر األهالــي مــن ُفَرِصهــم مــن الَتَقــدُّ يوميــن فــي األســبوع، ممــا ُيَقلِّ
المطلــوب والســرعة الُمْمِكنــة. فضــاًل عــن عــدم القــدرة علــى توفيــر االحتياجــات، وُفْقــدان بعــض 
ــة  ــل ابنهــا وهــو طفــل ذو صعوب اأُلَســر ألعمالهــم بشــكٍل كامــل. لقــد اضطــرت إحــدى اأُلَســر ِلَنْق
حركيــة )ضمــور عضــالت( مــن المدرســة الخاصــة إلــى مدرســة حكوميــة، َكْونهــا تتطلــب تكاليــف َأَقــّل. 
إال َأنَّ المدرســة الحكوميــة ال تتوفــر علــى مقومــات إمكانيــة الوصــول بالشــكل الكامــل، فالمختبــرات 
فــي الطابــق الُعْلــوي. كمــا توقفــت بعــض اأُلَســر عــن توفيــر الخدمــات المطلوبــة ألطفالهــا نتيجــة 
ُدها إلــى حينــه. وقــد وصفــْت إحــدى  لَتــَرّدي الوضــع االقتصــادي وَتراُكــم الديــون التــي ال َتــزاُل ُتَســدِّ
ــَف الــَزْوج عــن العمــل بشــكٍل كامــل الوضــع  األمهــات التــي لديهــا طفــل ذو صعوبــة بصريــة وقــد َتَوقَّ
بــأن الكثيــر مــن األشــياء قــد تغيــرت: عــدم القــدرة علــى شــراء االحتياجــات األساســية مثــل المــواد 
الغذائيــة، واالضطــرار لتحويــل الطفــل مــن مدرســة ُتْعنــى باألطفــال ذوي الصعوبــات البصريــة إلــى 
ــن الطفــل مــن متابعــة شــؤونه المدرســية مــن خــالل  مدرســة حكوميــة قريبــة مــن المنــزل، وعــدم َتَمكُّ
ى إلــى َتراُجــع تحصيلــه  التعليــم عــن ُبْعــد إذ لــم يتمكــن مــن كتابــة المالحظــات أثنــاء الــدروس، ممــا َأدَّ
تًا.  قــًا بالجهــاز المحمــول والتلفــاز، وأصبــَح أكثــر َتَشــتُّ األكاديمــي بشــكٍل ملمــوس، كمــا أصبــَح أكثــر َتَعلُّ
ناهيــَك عــن َتَدّنــي التحصيــل األكاديمــي وعــدم القــدرة علــى الذهــاب للمدرســة، واطمئنــان البعــض 

لحالــة اإلغــالق والُعْزلــة وعــدم الرغبــة فــي الذهــاب إلــى المدرســة أو ألي مــكان آخــر خــارج المنــزل. 
ــزة بأنهــم عرفــوا عــن الفيــروس مــن خــالل إمــا األطبــاء  وقــد أشــاَر األطفــال فــي المجموعــة الُمَركَّ
ــَل حالــة  أو األقــارب، إذ أخبروهــم بضــرورة َتَوّخــي الحــذر وااللتــزام بارتــداء الَكّمامــات، األمــر الــذي َمثَّ
َض منهــم لوعــكاٍت صحيــٍة فــي الســابق  َث عنــه بعــض األطفــال خاصــًة مــن َتَعــرَّ َخــْوف شــديد َتَحــدَّ

َلْت لديهــم هواجــس ومخــاوف مــن أي احتمــال لُمعاَيشــة َتجــاِرَب ُمشــاِبهة.  َشــكَّ
ــَر معظــم األهالــي بأنــه لــم  ولــدى فحــص ماهيــة الجهــات التــي تواصلــْت مــع اأُلَســر أثنــاء الجائحــة، َعبَّ
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تتواصــل معهــم أي مــن الجهــات أو المؤسســات. كمــا أشــارْت قلــة بأنــه قــد تــم توفيــر طــرود غذائيــة 
مــات لألســرة. وأشــارت ُأّم واحــدة بأنــه قــد تــم التواصــل معهــا مــن ِقَبــل المؤسســة التــي كاَن  وُمَعقِّ

َمــْت الَمشــورة وطــرد غذائــي.  يتلقــى ابُنهــا فيهــا التعليــم، وَقدَّ

ــع األطفــال ذوي اإلعاقــة بحقوقهــم، بــرزت مجموعــة  وفــي ســياق َرْصــد مــدى تأثيــر الجائحــة علــى َتَمتُّ
مــن اآلثــار التــي يمكــُن تلخيصهــا بالنقــاط التالية:

ــع األطفــال ذوي اإلعاقــة بهــا نتيجــة  ــَر َتَمتُّ يمثــل الحــق فــي التعليــم أحــد أبــرز الحقــوق التــي َتَأثَّ  .1
للجائحــة ومــا راَفَقهــا مــن إجــراءات وتدابيــر احترازيــة، كالتعليــم عــن ُبْعــد، وإغــالق المؤسســات 
ُم خدمــات تعليميــة َحْصــرًا للطلبــة ذوي اإلعاقــة. األمــر الــذي يعــوُد بطبيعــِة الحــال إلــى  التــي ُتَقــدِّ
العديــد مــن األســباب: مثــل عــدم توفــر األجهــزة المناســبة أو عــدم كفايتهــا وكفاءتهــا، وعــدم 
توفــر شــبكة اإلنترنــت بشــكٍل ُمْنَتَظــم وبالســرعة المطلوبــة فــي العديــد مــن المنــازل، كمــا 
عــدم اتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر تأخــذ بالحســبان متطلبــات تقديــم الخدمــات التعليميــة عــن ُبْعــد 
لألطفــال ذوي اإلعاقــة. فإحــدى الطالبــات التــي لديهــا صعوبــة ســمعية/ضعف فــي الســمع، 
قــد تأثــرْت بشــكٍل كبيــر حســَب َوْصــِف واِلَدِتهــا نتيجــة لَنْهــج التعليــم عــن ُبْعــد، خاصــًة وَأنَّ اأُلْســرة 
ــَأنَّ  لــم تتمكــن مــن تزويدهــا إلــى بجهــاز محمــول صغيــر وصوتــه منخفــض. وقــد قالــت اأُلّم ب
ــك األمــر بالنســبة ألحــد األطفــال  ــم تلتفــت الحتياجــات ابَنِتهــا علــى اإلطــالق. كذل المدرســة ل
الــذي لديــه صعوبــة حركيــة فهــو يحتــاج إلــى وقــت َأْطــَول فــي الكتابــة، وفــي اســتخدام َيَدْيــه، 
األمــر الــذي لــم ُيْؤَخــذ بالحســبان أثنــاء التعليــم عــن ُبْعــد مــن ِقَبــل مدرســته. وقــد لفــَت بعــض 
ــط التــي عاَيَشــها األطفــال تحديــدًا أوَلِئــَك الذيــَن اعتــادوا َتَلّقــي  األهالــي االنتبــاه إلــى حالــة الَتَخبُّ
الخدمــات التعليميــة فــي مــدارس خاصــة باألطفــال ذوي اإلعاقــة، إذ أثنــاء الجائحــة ولــدى إغــالق 
هــذه المــدارس اضطــروا ِلَنْقــل أطفالهــم للمــدارس الحكوميــة، وعاَيشــوا فــي مرحلــة اإلغــالق 
ــة التغييــرات التــي طــرأت عليهــم علــى مســتوى منهجيــة التعليــم  حالــة مــن الضيــاع مــا بيــَن كافَّ
ــر اســتجابًة  ــَو مألــوف ومــا ينضــوي هــذا المألــوف علــى ترتيبــات أكث المختلفــة وتركهــم لمــا ُه
ــَر علــى تحصيلهــم األكاديمــي وأحوالهــم النفســية واالجتماعيــة.  الحتياجاتهــم التعليميــة. مــا َأثَّ
وقــد أشــاَرْت أكثــر مــن ُأّم إلــى أنهــن مــا أن انتهــت فتــرة إغــالق المؤسســات، حتــى ســاَرْعَن فــي 

إعــادة أطفالهــن إلــى المــدارس الخاصــة.

ــرًا مقارنــًة ِبســاِبِقه، إْذ وكمــا يتبيــن  وال يقــل الحــق فــي َتَلّقــي الخدمــات الصحيــة والتأهيليــة َتَأثُّ  .2
ــار الجائحــة علــى األطفــال ذوي اإلعاقــة، فقــد انقطــَع العديــد مــن األطفــال عــن  ــدى قــراءة آث ل
ُم  الخدمــات التأهيليــة التــي كانــوا يتلقوَنهــا، ســواء بســبب إغــالق المؤسســات التــي ُتَقــدِّ
ر تغطيــة تكاليــف هــذه الخدمــات علــى األهــل نتيجــة لفقدانهــم  هــذه الخدمــات أو بســبب َتَعــذُّ
ــف عــن َتَلّقــي  ــَر بعــض األهالــي عــن َتراُجــع أوضــاع أطفالهــم بســبب الَتَوقُّ وظائفهــم. إْذ َعبَّ
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الخدمــات التأهيليــة. وقــد بــرزت الحاجــة للمســاعدة فــي َتَلّقــي العــالج، مثــل العمليــات الجراحيــة 
الُمْكِلفــة تلــك التــي تتعلــق باإلعاقــة التــي لــدى بعــض األطفــال. إذ قــاَل بعــض األهالــي بأنهــم 
ــُن أطفالهــم مــن إجــراء  ال يحتاجــوَن ِســوى هــذه المســاعدة، أي تقديــم مــا يلــزم مــن َمعونــة ُتَمكِّ
ــر الكثيــر  العمليــات الجراحيــة الالزمــة لهــم. ناهيــَك عــن اإلشــكاليات التــي تتمثــُل فــي عــدم َتَوفُّ
مــن األجهــزة الطبيــة والتعويضيــة واألدوات الُمســاِعدة للكثيــر مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة، األمــر 
الــذي يؤثــر َحْتمــًا علــى إمكانيــة تمتعهــم بالحقــوق األخــرى. إذ قالــت إحــدى الطفــالت: )أنــا بحاجــة 

لكرســي متحــرك عشــان أروح علــى المدرســة، أنــا مــا بــروح عشــان مــا بقــدر أمشــي(.

الحــق فــي َتَلّقــي خدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي لألطفــال ذوي اإلعاقــة وأهاليهــم، إذ   .3

أشــاَر بعــض األهالــي إلــى عــدم قــدرة أطفالهــم مــن ذوي اإلعاقــة علــى اللعــب كمــا األطفــال 

اآلخريــن خاصــًة عندمــا تكــون المنطقــة جبليــة أو َوِعــرة حــوَل المنــزل، وبــروز مظاهــر مثــل الُعْزلــة 

ــَر بعــض هــؤالء األطفــال عــن الرغبة في عودة المــدارس للتعليم الُوجاهي.  لــدى أطفالهــم، إذ َعبَّ

ــَب عليهــا  َأّمــا األطفــال الذيــَن لديهــم صعوبــات ذهنيــة، فقــد قــاَل األهــل بــأن الجائحــة ومــا َتَرتَّ

َب لهــم بحالــة مــن اإلربــاك، كمــا قالــْت  مــن إجــراءات احترازيــة وخاصــًة الحجــر المنزلــي قــد َتَســبَّ

إحــدى األمهــات بــأن أبناَءهــا الثــالث كانــوا فــي حالــٍة نفســية َصْعبــة أســمتها اْكِتئــاب طاَلهــا هــَي 

ــَب  هــات َأنَّ لــدى أطفالهــم مناعــة ضعيفــة، ممــا َتَطلَّ أيضــًا كُأّم. خاصــًة وكمــا وصفــت بعــض اأُلمَّ

منهــم البقــاء فــي المنــزل وعــدم َتبــاُدل الزيــارات مــا بيــَن األقــارب أو األصحــاب. ومــن الُمْلِفــت 

ــروا َأنَّ أطفالهــم ذوي اإلعاقــة أثنــاء الجائحــة أصبحــوا أكثــر َمْيــاًل  للنظــر، َأنَّ بعــض األهالــي قــد َعبَّ

ــَق  لالنعــزال وعــدم الرغبــة بالخــروج مــن المنــزل حتــى عندمــا كانــت ُتتــاُح مثــل هــذه الُفــَرص، إذ َتَعلَّ

بعضهــم بأجهــزة المحمــول وأصبحــوا يفضلوَنهــا علــى الخــروج. وقــد عــزت بعــض األمهــات ذلــك 

ــف المؤسســات العاملــة مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن تنفيــذ أنشــطة لهــم، فــي  إلــى َتَوقُّ

الوقــت الــذي اعتــاَد فيــه األطفــال ذوو اإلعاقــة علــى المشــاركة فــي مثــل هــذه األنشــطة، ولــم 

يعتــادوا علــى المشــاركة فــي أنشــطة أخــرى ســواء قبــل الجائحــة أو أثناَءهــا. وفــي المجموعــة 

المركــزة مــع األطفــال كاَن التركيــز علــى عــدم القــدرة علــى الخــروج مــن المنــزل كمــا غيرهــم مــن 

ــزل َكْونهــم ســبَق وأن عاَيشــوا  ــْوف مــن الخــروج مــن المن ــَر البعــض عــن الَخ األطفــال، وقــد َعبَّ

ــة صعبــة، فلــم يجــرؤوا علــى الُمجاَزفــة. فــالزَم أكثرهــم أجهــزة المحمــول أو التلفــاز.  ظروفــًا صحيَّ

ــل األمهــات، أي َأنَّ األمهــات  وقــد وردْت الحاجــة للدعــم النفســي واالجتماعــي خاصــًة مــن ِقَب

قــد افتقــدَن أثنــاء الجائحــة للفــرص القليلــة التــي ُكــنَّ يحظيــَن فيهــا بفــرص التفريــغ النفســي، 

وَتَلّقــي الَمشــورة واإلرشــاد والمشــاركة فــي األنشــطة الترويحيــة. كمــا أشــارت بعــض األمهــات 

َحــْت إحداهــن بأن  إلــى حاجــة أطفالهــا ذوي اإلعاقــة لخدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي، إذ َصرَّ

ــُل العزلــة، وقــد ناَســَبْتها الفتــرة التــي َتــمَّ  ابنتهــا قــد حاولــت االنتحــار أكثــر مــن مــرة، وهــَي ُتَفضِّ

فيهــا َفــْرض اإلغالقــات والَحْجــر المنزلــي.
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الحــق فــي َتَلّقــي الخدمــات االجتماعيــة التــي َلهــا أن َتْكَفــَل المســتوى المعيشــي الالئــق، إذ بــرَز   .4
َحْجــم االنتهــاك لهــذا الحــق مــن خــالل العديــد مــن المداخــالت ســواء تلــك التــي تشــيُر إلــى عــدم 
مقــدرة اأُلَســر فــي كثيــر مــن األحيــان علــى توفيــر االحتياجات األساســية ألطفالهم مثــل المأكل، 
أو فــي تعبيرهــم عــن الحاجــة للمســاعدة فــي توفيــر ظــروف ســكنية ُمالئمــة لهــم وأطفالهــم 
ــَك عــن المداخــالت التــي تشــير إلــى  عمومــًا ومــن لديهــم إعاقــة علــى وجــه الخصــوص. ناهي
محدوديــة تواُصــل أي مــن الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية معهــم أثنــاء َصرامــة اإلجــراءات 
االحترازيــة، أي فــي الوقــت الــذي لــم يتمكنــوا فيــِه مــن العمــل وانقطــاع مــوارد الَدْخــل، التــي 
تتراَفــُق مــع عــدم وجــود نظــام حمايــة اجتماعيــة متكامــل مبنــي علــى احتــرام كرامــة المواطنيــن/

ات واإلقــرار بحقوقهــم بمســتوى معيشــي الئــق.

ــَر المبحوثــون/ات عــن بعــض التغييــرات مــن َقبيــل:  ــرًا، بعــَد تخفيــف اإلجــراءات االحترازيــة، َعبَّ وأخي
العــودة للعمــل مــن ِقَبــل البعــض، وإمكانيــة زيــارة األقــارب واألصدقــاء وأثرهــا علــى األمهــات كمــا 
ــن الوضع االقتصادي  األطفال أنفســهم،، وإعادة بعض األطفال للمؤسســات أو المدارس، وَتَحسُّ
ــه للعمــل عبــر اإلنترنــت كبديــل عــن فتــح محــاّل تجاريــة علــى بســاطتها كمــا الســابق. للبعــض، والَتَوجُّ



34

النتائج الخاصة بالمؤسسات الخدماتية غير الحكومية 

فــي الوقــت الــذي َيُمــرُّ فيــه الُمواِطنــون/ات وخاصــًة األطفــال ومنهــم األطفــال ذوو اإلعاقــة فــي 
ــم تأخــذ  ــر وإجــراءات ل ــُه مــن تدابي ــّراَء َتَفّشــي فيــروس كوفيــد19-، ومــا راَفَق ــٍة َج ــدُّ َصْعب ظــروٍف ِج
أوَلِئــَك األطفــال واحتياجاتهــم وخصوصيتهــم بَعْيــن االعتبــار، يتعذر على اإلنســان االلتفات للظروف 
والتحديــات القاهــرة التــي َتُمــرُّ بهــا المؤسســات الخدماتيــة غيــر الحكوميــة التــي تعمــل مــع ومــن أجل 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وكأننــا نتجاَهــُل حقيقــَة َأنَّ هــذه المؤسســات ليســْت جــدران َوَمقــاّر وأثــاث 
مــا هــَي جملــًة مــن السياســات واألنظمــة، كمــا ُرْزمــًة مــن التحديــات، يتعاطــى  وأجهــزة َفَحْســب، ِإنَّ
ــُل آلخريــن ُفَرصــًا  معهــا مجموعــات مــن النــاس، ممــن تربــُط بعَضهــم مصالــُح شــخصية بامتيــاز، وُتَمثِّ
ِلترجمــِة ِقَيــم ومبــادئ ورســائل ذات صلــة وثيقــة بالمصالــح العامــة. يأتــي هــذا الجــزء مــن التقريــر 
َلْت مواقــف ومنهجيــات  َتْبيانــًا للعديــد مــن المســائل والعوامــل والتحديــات والمرجعيــات التــي َشــكَّ
عمــل وقــرارات اتخذتهــا مجموعــة مــن المؤسســات غيــر الحكوميــة منــُذ بدايــة جائحــة كوفيــد19- َرْبطــًا 

بعملهــا مــع ومــن أجــل األطفــال ذوي اإلعاقــة. 

ملخص حوَل المؤسسات التي َتمَّ استهداُفها في العمل الميداني 

ــك  ــات الناظمــة لعملهــا، كذل ــص حــوَل ُرؤى المؤسســات والمرجعي يشــتمُل هــذا الجــزء علــى ُمَلخَّ
ِبُعهــا فــي الوصــول للفئــات  َتتَّ ُذهــا، واإلجــراءات التــي  ُمهــا وُتَنفِّ الخدمــات والبرامــج التــي ُتَقدِّ

الُمْســَتْهَدفة وإجــراءات تقديــم الخدمــات.

فــي َوْصــف الَمْبحوثيــن/ات لرؤيــة ورســالة المؤسســات التــي يمثلوَنهــا، نجــُد بــأن هنــاك تركيز علــى عدٍد 
مــن القضايــا والِقَيــم التــي يمكــُن تلخيصها بالتالية: مجتمع فلســطيني تتقدم فيه الخدمات لألشــخاص 
ــق االعتمــاد علــى  ذوي اإلعاقــة بَجــْودة ومهنيــة عاليــة، والوصــول للخدمــات بســهولة وَجــْودة عاليــة، وَتَحقُّ
النفــس، َوَخْلــق بيئــة آمنــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الشــديدة، والعمــل لجهــة َدْمــج األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة دوَن تمييــز علــى أســاس الديــن أو نــوع اإلعاقــة لــدى تقديــم الخدمــات، وَخْلــق جيــل ُمْنِتــج وَفّعــال 
مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتعزيــز دور الهيئــات المحليــة فــي ُشــمول األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 
ــل لألشــخاص ذوي  ُمهــا، والســعي إلــى َخْلــق مجتمــع ُمَتَقبِّ ُذهــا أو ُتَقدِّ الخدمــات والبرامــج التــي ُتَنفِّ

اإلعاقــة، واأُلَســر والمجتمــع ُشــَركاء فــي تقديــم أو توفيــر خدمــات التأهيــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

لــي  ــا فــي َوْصــف المرجعيــات الناظمــة لعمــل المؤسســات، فقــد تمــت اإلشــارة مــن ِقَبــل ُمَمثِّ َأمَّ
المؤسســات إلــى: القوانيــن المعمــول بهــا فــي البــالد، وقــد تــم التركيــز علــى القوانيــن الناظمــة لعمــل 
المؤسســات الخيريــة وقوانيــن الحكــم المحلــي وقانــون الصحــة العامــة. وأشــاَر البعــض إلــى العــادات 
والتقاليــد والمنظومــة األخالقيــة، والشــراكات مــع المؤسســات الدوليــة والوطنيــة ومــا تشــتمل عليــه 
هــذه الشــراكات مــن ُفــَرص تطوير على المســتوى النظري والمهاراتــي، والمواثيق الدولية، والمرجعيات 
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التــي تفرضهــا المؤسســات الرســمية التــي تقــوم بترخيــص وتســجيل المؤسســات، واألنظمــة الداخلية 
للمؤسســة، وبعــض الجهــات النقابيــة، 

ُمهــا المؤسســات التــي َتــمَّ اســتهداُفها مــا يلــي: برامــج الدعــم النفســي  ومــن أبــرز الخدمــات التــي ُتَقدِّ
َســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وخدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،  أِلُ
وخدمــات التأهيــل المهنــي، وتوفيــر األجهــزة الُمســاِندة مــن خــالل المجتمعــات المحليــة، وخدمــات تهيئــة 
المنــازل لألشــخاص شــديدي اإلعاقــة وُمْســَتْخِدمي األدوات الُمســاِندة، وخدمــات التشــغيل، وبرنامــج 
الوصــول للمنــازل فــي مناطــق محــددة، وبرامــج التربيــة الخاصــة، والمســاعدة فــي التحويــالت الطبيــة، 
ــر،  والخدمــات اإليوائيــة )بيــت داخلــي( كمــا ُوِصــَف مــن إحــدى المؤسســات، وخدمــات التدخــل الُمَبكِّ
والخدمــات التعليميــة والتأهيليــة، والتدخــل مــع األمهــات، وخدمــات متابعــة األطفــال الذيــَن يتــم نقلهــم 
إلــى المــدارس النظاميــة ســواء أكانــت حكوميــة أو خاصــة، وخدمــات الطباعــة بطريقــة برايــل، وخدمــات 
تعليميــة وتأهيليــة وتربيــة خاصــة وبرامــج االعتمــاد علــى الــذات، وخدمــات نفســية، وتقديــم أدوات 
ُمســاِعدة لمــن يحتاجهــا بكافــة أشــكالها أو أنواعهــا، وخدمــات توعويــة لالهتمــام ِب ومناصــرة األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة. 

َصــْت كمــا يلــي: االعتمــاد علــى قواعد  ــا بالنســبة ِلكيفيــة الوصــول للفئــات الُمْســَتْهَدفة، فقــد َتَلخَّ َأمَّ
البيانــات التــي تمــت تســميتها مــن ِقَبل مؤسســتين فقــط، واللقــاءات الجماهيرية للتوعيــة بخدمات 
المؤسســة، واســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي للترويــج عــن الخدمــات، ومــن خــالل الَمعــارف، 
والتحويــل مــن ِقَبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة أو وزارة التربيــة والتعليــم أو مــن خالل المستشــفيات، 
ومــن خــالل الشاشــات المضيئــة كإحــدى وســائل الدعايــة الحديثــة، واللقــاءات اإلذاعيــة والتلفزيونية، 
ومــن خــالل العمــل الميدانــي، واإلعــالن عــن فتــح بــاب التســجيل، كمــا مــن خــالل الزيــارات الميدانية، 
والتحويــل مــن ِقَبــل المؤسســات غيــر الحكوميــة. ناهيــَك عــن التشــبيك مــع مؤسســات المجتمــع 
المحلــي، وعمــل زيــارات ميدانيــة علــى المســتوى القاعــدي للتوضيــح حــوَل المؤسســات وخدماتهــا 

وآليــات اإلدخــال، مثــل المجالــس القرويــة والبلديــات.

ــُم عملهــا فــي حــاالت الطــوارئ،  ولــدى َفْحــص مــا إذا كاَن لــدى المؤسســات تدابيــر أو مرجعيــات ُتَنظِّ
أجــاَب أحــد المبحوثيــن بأنــه لــم تكــن لديهــم سياســة أو مرجعيــة مكتوبــة لَضْبط عمل المؤسســة في 
ــْت بعــض طواقــم المؤسســات دورات تدريبيــة إلدارة حــاالت الطــوارئ،  حــاالت الطــوارئ، كمــا َتَلقَّ
َتِبَعهــا عمــل أربعــة َمخــارج للطــوارئ. وأجــاَب آخــرون بأنــه ال يوجــد لديهــم مثــل هــذه المرجعيــة، إنمــا 
لو مؤسســة أخرى تســتهدف  وبســبب الجائحــة تــم اعتمــاد منهجيــة التعليــم عــن ُبْعــد. وقــد أجــاَب ُمَمثِّ
األشــخاص ذوي اإلعاقــات الذهنيــة الشــديدة بــأن توجــد لجنــة طــوارئ قائمــة بشــكل دائــم مكونة من 
الطاقــم الطبــي والــكادر اإلداري وقــد تشــكلت هــذه اللجنــة خــالل جائحــة كوفيــد19- مــن أجــل ترتيــب 
ــَزالء. وفــي حــاالت الطــوارئ مثــل الظــروف الجويــة أو أي مــن  األمــور وتــم اتخــاذ القــرار بإخــالء الُن
ممارســات االحتــالل توجــد لجنــة تقــع علــى عاتقهــا مســؤولية تيســير كل عمــل الموظفيــن ، وهــي 
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لجنــة األزمــة. وقــد أجــاَب ممثلــو مؤسســة أخــرى لــذات الفئــة بــأن لديهــم بروتوكــول طــوارئ خاصــًة 
لتنظيــم العمــل فــي البيــت الداخلــي، فــي حــال مــرض أي مــن المســتفيدين/ات، فضــاًل عــن وجــود 

بروتوكــول الســالمة بشــكل عــام. وقــد أشــاَر آخــرون إلــى االلتــزام بلوائــح وزارة الحكــم المحلــي. 
ــَل بعــض اإلربــاك لبعــض الُمْســَتْهَدفين/ات بالمقابــالت  وال ُبــدَّ مــن الَقــْول بــأن هــذا الســؤال قــد َمثَّ
ًا  مــن ممثلــي المؤسســات، األمــر الــذي يتبيــن مــن خــالل اإلجابــات. إذ قالــت إحــدى المؤسســات َردَّ
َر االلتــزام بقــرارات الحكومــة. وأجابــت مؤسســة أخــرى  علــى هــذا الســؤال بــأن مجلــس اإلدارة قــد َقــرَّ
بأنهــم يعتمــدون التشــبيك والشــراكة مــع مؤسســات أخــرى وأطبــاء يتــم اســتدعاؤهم فــي حــاالت 

الطوارئ.

أبرز التحديات التي واجهت المؤسسات في حالة الطوارئ التي فرضتها الجائحة
 

ــر  ــة أكث ــراءات االحترازي ــت اإلج ــا كان ــا عندم ــة إدارة المؤسســات لعمله ــن كيفي ــدى االستفســار ع ول
َدِت اإلجابــات وذلــك بمــا يشــمل وال يقتصــر علــى مــا يلــي: الِقيــام باســتخدام الهواتف  صرامــًة، َتَعــدَّ
واحتياجاتهــم، وعمــل  اإلعاقــة  األطفــال ذوي  لرصــد متطلبــات  االجتماعيــن  التواصــل  ومواقــع 
ــًا  ــام التزام ــز وإيقــاف خدماتهــا بشــكل ت ــام بإغــالق بعــض المراك ــات لرصــد أي طــارئ، القي مجموع
بقــرارات الحكومــة، والتواصــل مــع أهالــي األطفــال ذوي اإلعاقــة حــول خطــورة َتَفّشــي الوبــاء 
ــَر لــدى هــذه المؤسســات أو المراكــز مــن معلومــات واإلجــراءات الواجــب عليهــم اتخاذهــا  ومــا َتَوفَّ
لحمايــة أبنائهــم مــن اإلصابــة بالفيــروس مثــل التعقيــم واالبتعــاد عــن األطفــال ذوي اإلعاقــة والتتبــع 
ــن بعــض المؤسســات حســَب تعبيرهــم مــن  للمنشــورات الصــادرة عــن الحكومــة. ناهيــَك عــن َتَمكُّ
ــة لجــان  ــر التــي احتاجتهــا وخاصــًة مــن كاَن منهــم فــي عضوي ــر المعقمــات والكمامــات لأُلَس توفي
الطــوارئ، فضــاًل عــن التشــبيك مــع المؤسســات األهليــة األخــرى الــذي اســتفادت منــه بعــض 
َر اســتخدام تعبيــر االلتــزام بقــرارات الحكومــة فــي اإلجابــة عــن  ــرَّ المؤسســات القاعديــة. . ولقــد َتَك
كيفيــة إدارة المؤسســات لعملهــا أثنــاء الجائحــة واللجــوء لتقديــم الخدمــات بُطــُرق مختلفــة أو تقديــم 
خدمــات ُمْســَتْحَدثة مثــل تدريــب األهالــي كمــا أشــارت إحــدى المؤسســات التعليميــة إلــى قيامهــا 
بتدريــب األهالــي علــى األجهــزة التــي يجــب اســتخدامها، وتوفيــر أجهــزة حاســوب للطلبــة، وتدريبهــم 
ــَدْت مؤسســة أخــرى علــى  علــى اســتخدام التطبيــق teams وفــق قــرار وزارة التربيــة والتعليــم. وَأكَّ
االلتــزام بكافــة المعاييــر الصحيــة الصــادرة عــن الجهــات الرســمية، خوفــًا مــن انتشــار المــرض لــدى 
األطفــال الذيــن قــد يتعرضــوَن لــه أكثــر مــن غيرهــم مــن األطفــال َكــْون لــدى بعضهــم حــاالت مرضيــة 

أخــرى ُمراِفقــة لإلعاقــة. 

وأضافــت مؤسســة تعليميــة بأنهــم قــد عملــوا مجموعــات علــى الماســنجر، وإجــراء اتصــاالت فيديــو 
مــع األمهــات والطفــل لتحفيــز األمهــات علــى اســتكمال العمليــة التعليميــة فــي المنــزل، وتوصيــل 
األدوات المســاعدة والــُرَزم التعليميــة واإلضــاءة الجانبيــة وكتــب البرايــل، وذلــك مــن خــالل التعــاون 
ــروا وصــول المؤسســة للمنــازل أو توصيــل الــُرَزم للمناطــق التــي  مــع الشــرطة أو األمــن الذيــَن َيسَّ



ــع  ــة اســتخدام جمي ــة علــى كيفي ــَك عــن تدريــب الطلب َر علــى المؤسســة الوصــول إليهــا، ناهي ــذَّ َتَع
مســتلزمات التعامــل مــع الفيــروس.

ولــم َيُكــْن اإلغــالق قــرار جميــع المؤسســات، إذ اســتمرْت إحــدى المؤسســات اإليوائيــة فــي محافظــة 
بيــت لحــم والتــي تســتهدف األشــخاص ذوي اإلعاقــات الذهنيــة مــا بيــَن متوســطة وشــديدة بالعمــل 
ــك  ــًا، وذل ــع المؤسســات تقريب ــْت فيهــا جمي ــرة التــي ُأْغِلَق خاصــًة فــي الِقْســم الداخلــي طــوال الفت
للَخــْوف علــى األطفــال والكبــار مــن الُمكــوث فــي ظــروف ال تتوفــر علــى مقومــات الســالمة واألمــن 
فــي منازلهــم، أو لعــدم وجــود ُأَســر لبعضهــم. إذ قامت المؤسســة باالعتماد على التــزام فريق العمل 
وقدرتــه علــى العمــل تحــَت الضغــط علــى قاعــدة المحبــة واإليمــان برســالة المؤسســة والِحــْرص علــى 
ســالمة الُنــَزالء. وقــد َتــمَّ االلتــزام بجميــع التدابيــر الواجــب اتباعهــا فــي التعامل مــع الفيــروس، فُمِنَعْت 
ــط كيفيــة شــراء وتعقيــم المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن المشــتريات  ــمَّ َضْب ــي، وَت الزيــارات بشــكٍل ُكّل
الالزمــة للمؤسســة والمســتفيدين/ات. وبغــض النظــر عــن نقــص التمويــل، إال َأنَّ المؤسســة 
اســتمرْت فــي العمــل الــَدؤوب دوَن أن تضطــر لتســريح أي مــن الُنــَزالء أو الموظفيــن/ات، كمــا حصلــت 
المؤسســة علــى دعــم مــن المجتمــع المحلــي للمــواد الغذائيــة ومــواد التنظيــف والمعقمات وِســواها

أبرز التحديات التي واجهت المؤسسات 

ولــدى االستفســار عــن أبــرز التحديــات التــي عاَيَشــْتها المؤسســات غيــر الحكوميــة أثنــاء الجائحــة، فقد 
تعــددت اإلجابــات التــي يمكــُن تلخيصهــا علــى النحــو التالي:

ــَك التــي اتخــذت قــرار اإلغــالق مــا أســمتُه بواقــع  لقــد عاَيَشــت بعــض المؤسســات خاصــًة تل  .1
َتصاُدمــي كبيــر ســواء مــع األهــل أو الــوزارات أو الداعميــن مــن المجتمــع المحلــي ممــن رأْوا بــأن 
قــرار اإلغــالق ليــَس قــرارًا ســليمًا وخطــأ كبيــر، ممــا أفقــَد مثــل هــذه المؤسســات دعــم الكثيــر من 

المتبرعيــن. ناهيــَك عــن الَتصــاُدم مــع األهــل ممــن رفضــوا اســتيعاب أبنائهــم فــي منازلهــم. 

عــدم تدخــل الحكومــة وعــدم تعاونهــا التــي أصــدرت العديــد مــن التعليمــات بمــا فــي ذلــك إغــالق   .2
ــة حلــول أو َبدائــل أو تســهيالت للمؤسســات العاملــة فــي  المؤسســات وإْخالئهــا دوَنمــا تقديــم َأيَّ

القطاع. 

ــرة محــددة  ــل لفت ــت فــي نقــص التموي َل ــي َتَمثَّ ــة الت ــات المالي ــَرت المؤسســات عــن الَتَحّدي َعبَّ  .3
ــن األهالــي مــن َدْفــع تكاليــف الخدمــات أو إرســال أطفالهــم للمؤسســات  مــن جهــة، وعــدم َتَمكُّ
ــَرّدي أوضاعهــم االقتصاديــة مــن جهــٍة أخــرى. ناهيــَك عــن َتَخّلــي  فــي بعــض األحيــان نتيجــة لَت
المؤسســات الرســمية مثــل وزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة التربيــة والتعليــم وبعــض البلديــات 
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حســب َوْصــف بعــض المؤسســات. 
عــدم َمْقــِدرة األطفــال وجــزء مــن األهالــي علــى كيفيــة التعامــل مــع برامــج التعليــم عــن ُبْعــد مثــل   .4
التيمــز والفايــس، وعــدم وجــود إنترنــت وأجهــزة حاســوب فــي بعــض المنــازل، وصعوبــة توفيــر 

هــذه األجهــزة مــن خــالل المؤسســات.

ــَر البعــض خاصــًة مــن اســتمروا فــي العمــل عــن الصعوبــة التــي عاَيشــوها ارتباطــًا  لقــد َعبَّ  .5
االلتــزام  لضــرورة  نتيجــة  المؤسســة  فــي  االجتماعيــة  البيئــة  علــى  ــَرت  َأثَّ التــي  بالعوامــل 
عــات التــي ُتْعَتَبــر بمثابــة  ــب الَتَجمُّ بالضوابــط واإلجــراءات االحترازيــة، مثــل ارتــداء الَكّمامــات وَتَجنُّ

آليــة ترويحيــة لبعــض الطواقــم. 

ــوزارة بشــكل  ــا ال ــي تقدمه ــة الت ــر فــي األدوي ــاك نقــص كبي ــه قــد كاَن هن ــن أن ــَر البعــض ع َعبَّ  .6
ــال ذوي  ــات توفيرهــا لألطف ــَب عملي ــات، ممــا َصعَّ ــم تتوفــر فــي الصيدلي ــا ل شــديد، كمــا أنه

اإلعاقــة. 
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ــَدت الصعوبــة األخــرى فــي عــدم القــدرة علــى الوصــول لمجموعــة مــن منــازل األطفــال  7.وقــد َتَجسَّ
وخاصــة فــي المناطــق النائيــة والبعيــدة عــن مراكــز المدينــة. ناهيــَك عــن حقيقــة َأنَّ اإلغالقــات فــي 
ــن مــن الحركــة بالنســبة لبعــض المؤسســات وعــدم إمكانيــة  ــَر علــى الَتَمكُّ المــدن ومــا بيَنهــا قــد َأثَّ

توفيــر األدوات الُمســاِعدة أو صيانتهــا لألطفــال ذوي اإلعاقــة.

ولــدى االستفســار عــن التشــبيك مــع المؤسســات األخــرى الرســمية وغيــر الرســمية ولجــان الطوارئ، 
فقــد أجــاَب البعــض بأنهــم قامــوا بإرســال كتــب رســمية للجهــات الحكوميــة، إال أنهــم لــم يحصلــوا 
بالضــرورة علــى ردود شــافية أو َتفاُعــل بالَقــْدر المطلــوب، مــا َعــدا مؤسســتين. وهنــاك أفــراد 
فــي بعــض المؤسســات التــي تمــت مقابلتهــم ممــن كانــوا أعضــاء فــي لجــان الطــوارئ أو لديهــم 
َل حســَب َقْوِلهــم عمليــات شــمول األشــخاص  عالقــات تصلهــم بأعضــاء لجــان الطــوارئ، ممــا َســهَّ
ذوي اإلعاقــة الُمْســَتْهَدفين/ات فــي المؤسســات التــي يعملــوَن بهــا فــي القوائــم التــي ســوَف 

مــات.  تســتفيد مــن خدمــات الطــوارئ مثــل الطــرود الغذائيــة والُمَعقِّ

ــالت المؤسســات التــي ارتــأت  مــا مــن الهــام تضميــن االقتبــاس أدنــاه كمــا ُهــَو عــن إحــدى ُمَمثِّ وُربَّ
وألســباٍب أخالقية وإنســانية بامتياز عدم إغالق المؤسســة وعدم تســريح المســتفيدين/ات: “كنُت 
حرفيــًا حرفيــًا حرفيــًا وحــدي، لــم يكــن أحــد موجــود معــي، أتحــدث عني كفريــق عمل داخل المؤسســة، 
معدوديــن علــى األصابــع. مــن خــارج المؤسســة مــا كان فــي أحــد. كانــت الشــؤون تتصــل تســأل كل 
شــيء تمــام. كانــوا يبعثــون لنــا كمامــات وهكــذا. مــن ناحيــة تخطيــط وتدبيــر لــم نــَر أحــد وال صحــة وال 

بلديــة وال محافظــة، ال أحــد، فشــعرنا بأننــا بمفردنــا وقــت األزمــات”. 

ــَر البعــض بأنــه وفــي بدايــات األزمــة، كاَنــت العالقــة بالمؤسســات الرســمية وتحديــدًا وزارة  وَعبَّ
ــت حســَب وصفهــم عــن مســؤولياتها. وأشــاَر آخــرون إلــى  التنميــة االجتماعيــة ســلبية، َكْونهــا َتَخلَّ
ــْت مســؤوليات َكفالة  أنهــم قامــوا بالتشــبيك مــع الدفــاع المدنــي وبعــض الجهــات األمنيــة التــي َتَولَّ
التــزام المواطنيــن/ات باإلجــراءات االحترازيــة وعــدم الخــروج مــن المنــازل. وأشــارت مؤسســة أخــرى 
إلــى تعــاون وزارة التربيــة والتعليــم فــي إدارة التعليــم عــن ُبْعــد، ناهيــك عــن دعــم المجتمــع المحلــي 

للطلبــة عبــر توفيــر أجهــزة حاســوب لهــم.

اآلثــار الناجمــة عــن اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا المؤسســات علــى األطفــال 
ذوي اإلعاقــة:

لــي  هنــاك العديــد مــن اآلثــار الناجمــة عــن الجائحــة علــى األطفــال ذوي اإلعاقــة حســَب َوْصــف ُمَمثِّ
المؤسســات التــي َتــمَّ اســتهداُفها بالمقاَبــالت، ولــم ُيالَحــظ بــأن هــذه اآلثــار قــد تختلــف أو تــزداد 
ــار مــن  ــداد اآلث ــَل َتْع ــدَّ قب ــة اإلعاقــة. وال ُب ــم حســب درج ــد وتتعاَظ ــْوع الجنــس، إنمــا تتزاَي حســب َن
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اإلشــارة إلــى بعــض الَتباُيــن بشــأن أثــر الجائحــة ومــا راَفَقهــا مــن إجــراءات احترازيــة علــى األطفــال 
ــرًا بسياســة  ــر تأث ــة البســيطة أكث ــال ذوي اإلعاق ــأن األطف ــَد البعــض ب ــة، إذ وج ــة اإلعاق حســَب درج

ــى أدائهــم  ــوظ عل ــي تنعكــس بشــكل ملح ــم الت ــل والتعلي ــات التأهي ــف خدم ــة لَتَوقُّ ــالق نتيج اإلغ

لوظائفهــم الحياتيــة اليوميــة، األمــر الــذي قــد يصعــب َلْحُظــه فــي حــاالت األطفــال الذيــَن لديهــم 

إعاقات/صعوبــات شــديدة. وتتلخــص اآلثــار حســَب مالحظــات وُمْدخــالت المبحوثيــن/ات بمــا يلــي:

َتراُجــع التحصيــل األكاديمــي نتيجــة لعــدم شــمول العمليــة التعليميــة عــن ُبْعــد لمتطلبــات تعليــم   .1

ــن اأُلَســر مــن توفيــر متطلبــات التعليــم عــن ُبْعــد. األطفــال ذوي اإلعاقــة، كمــا عــدم َتَمكُّ

َتراُجــع األوضــاع الصحيــة لبعــض األطفــال ذوي اإلعاقــة، كمــا َتراُجــع قدراتهــم الوظيفيــة نتيجــة   .2

ى أشــكاله ومســتوياته ألشــهر عــدة والــذي راَفــَق إهمــال بعــض  النقطــاع خدمــات التأهيــل بَشــتَّ

األهالــي وعــدم اســتعدادهم للمشــاركة فــي العمليــة التأهيليــة، أو عــدم إمكانيــة التأهيــل فــي 

المنــازل العتمــاد بعــض خدماتــه علــى األجهــزة. 

ِإنَّ حالــة الضغــط التــي عاَيَشــها األهالــي نتيجــة ِلَتــَرّدي ظروفهــم االقتصاديــة وعــدم جاهزيتهــم   .3

ــَر علــى األطفــال  الســتقبال أطفالهــم أو عــدم قدرتهــم علــى توفيــر األدويــة لهــم، ُكلُّ ذلــك قــد َأثَّ

ذوي اإلعاقــة ســواء علــى المســتوى النفســي أو علــى مســتوى القــدرات الوظيفيــة. ويشــير 

البعــض إلــى أن األطفــال ذوي الصعوبــات الذهنيــة الشــديدة هــم األكثــر تأثــرًا بشــكٍل ســلبي 

نفســيًا وبدنيــًا، خاصــًة فــي حالــة وجــود أكثــر مــن طفــل أو شــخص ذي إعاقــة فــي المنــزل. وتمــت 

اإلشــارة فــي إحــدى المقابــالت بــأن ُأَســر األطفــال الذيــَن ُتْوَصــف الصعوبــة التــي لديهــم بأنهــا 

بســيطة أبــدوا اســتعداد أكبــر للتعــاون وااللتــزام بالبرامــج التــي تــم اســتهدافهم بهــا فــي ســبيل 

تقديــم خدمــات التأهيــل لألطفــال فــي المنــازل، ألنهــم أكثــر إيمانــًا بأثــر هــذه الخدمــات اإليجابــي 

علــى أطفالهــم. َبْيَنمــا ُأَســر األطفــال الذيــَن لديهــم صعوبــات شــديدة لــم يبــدوا أي تعــاون فــي 

مســاعدة أطفالهــم أثنــاء اإلغالقــات، ألنهــم ال يؤمنــوَن أصــاًل بأهميــة خدمــات التأهيــل التــي 

يتلقاهــا أطفالهــم، 

ــع، خاصــًة مــن حيــث ازديــاد مســاهمة  وقــد أشــاَر البعــض إلــى ُظهــور آثــار إيجابيــة عكــَس الُمَتَوقَّ  .4

بعــض األهالــي فــي تقديــم خدمــات التعليــم والتأهيــل ألطفالهــم وقضــاء وقــت أكثــر معهــم 

مقارنــة بمــا قبــَل الجائحــة، األمــر الــذي كاَن لــه األثــر اإليجابــي علــى بعــض األطفــال علــى 

المســتوى النفســي واألكاديمــي. وقــد لوِحــَظ ذلــك األكثــر وســط األطفــال الذيــن يتلقــون 
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الخدمــات التعليميــة والتأهيليــة فــي المؤسســات اإليوائيــة، والذيــَن كانــت عالقتهــم بأهاليهــم 

ــاك. ــة اضطــراب وإرب فــي حال

خطط التعافي 

ولــدى االستفســار عــن التدابيــر واإلجــراءات التــي َتــمَّ اتخاذها إزاء ما تتطلبه عمليات إعادة اســتنهاض 
أعمــال المؤسســات وفــق خطــط تعافــي كمــا ُتْدعــى، وبعــَد تخفيــف اإلجــراءات االحترازيــة، يمكــُن 

تلخيــص اإلجابــات كمــا يلــي:
1.  إعــادة تصميــم عمليــات تقديــم الخدمــات بمــا يراعــي حقيقــة َأنَّ الفيــروس ال يــزال فــي حالــة 

ــم بشــكٍل مســتمر.  ــة والتقيي ــم والمراجع ــك وفــق خطــط تخضــع للتصمي َتَفّشــي وذل

تحديد الخدمات غير المتوفرة والعمل على توفيرها.  .2

تقليــص القــدرة االســتيعابية لبعــض المؤسســات أو تقســيم المســتفيدين/ات إلــى مجموعــات   .3
يتــم اســتهداف بعضهــم فــي أيــام محــددة فــي األســبوع وبعضهــم اآلخــر فــي َأّيــام أخــرى. 



42

توفيــر اللقاحــات للموظفيــن/ات فــي المؤسســات كمــا الِحــْرص علــى توفيــر واســتخدام جميــع   .4
التدابيــر الالزمــة وفــق معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة. 

االضطــرار فــي مراحــل معينــة إلــى عــدم اســتهداف األطفــال ذوي المناعــة المنخفضــة، األمــر   .5
ــَر بعــَد بضعــة أشــهر.  الــذي َتَغيَّ

تغييــر مواعيــد أوقــات الــدوام، وتقليــص عــدد الُمْســَتْهَدفين/ات وُطــُرق تقديــم الخدمــات لهــم،   .6
ــازل علــى قدراتهــم  ــر بقائهــم فــي المن ــَتْهَدفين/ات مــن حيــث أث ــم الُمْس ــام بإعــادة تقيي والقي
ــر خاصــًة  ــف َدْور اأُلَس ــز وتكثي ــى تعزي ــل، والعمــل عل ــدة للتدخ ــم خطــط جدي ــة وتصمي المختلف

ــل أطفالهــم مــن ذوي اإلعاقــة.  ــات تأهي األمهــات فــي عملي

مناقشة النتائج وتحليلها 

ــُن النتائــج ســواء تلــك التــي تعكــُس َتجــاِرب أهالــي األطفــال ذوي اإلعاقة أو األطفــال ذوي اإلعاقة  ُتَبيِّ
أنفســهم أو المؤسســات العاملــة معهــم ومــن أجلهــم، وَرْبطــًا باإلطــار النظــري، مجموعــة مــن 
الــدالالت والمؤشــرات التــي قــد تبــدو بديهيــة بالرغــم ممــا تنضــوي عليــه مــن مخاطــر علــى األطفــال 

ذوي اإلعاقــة وُأَســِرهم. ويمكــُن إجمــال هــذه الــدالالت واالســتخالصات بالنقــاط التاليــة:

ــاء  ِإنَّ العديــد مــن التحديــات التــي تمــت اإلشــارة لهــا والتــي تواجــه األطفــال ذوي اإلعاقــة أثن  .1
الجائحــة، هــَي ذات التحديــات التــي قــد نجُدهــا فــي الدراســات الســابقة التــي عالجــْت تحديــات 
ــع األطفــال ذوي اإلعاقــة بالحقــوق وحصولهــم علــى الخدمــات مــا قبــَل َتَفّشــي الوبــاء. األمــر  َتَمتُّ
الــذي يؤكــُد وكمــا لطاَلمــا َتــمَّ التعبيــر عنــه فــي خطــاب الُنَشــطاء ذوي اإلعاقــة بــأن هنــاك خلــل 
ــا وحقــوق األشــخاص ذوي  ــع قضاي ــة التعاطــي الرســمي م ر فــي كيفي ــذِّ ــق وُمَتَج ــوي عمي ُبْنَي
اإلعاقــة عمومــًا واألطفــال منهــم علــى وجــه التحديــد، ســواء علــى مســتوى السياســات العامــة، 
أو علــى مســتوى االلتزامــات والتدابيــر اإلداريــة، أو علــى مســتوى المــوارد الماليــة والبشــرية، 
أو علــى مســتوى البرامــج والخدمــات، أو علــى مســتوى المنظومــة الِفْكريــة والفلســفية لــدى 
فــي القطــاع العــام ارتباطــًا بدورهــم اتجــاه المواطنيــن/ات عمومــًا واألشــخاص ذوي اإلعاقــة  ُمَوظَّ
ــًا  بشــكٍل خــاص. وقــد َنَجــَم عــن َتَفّشــي الوبــاء مــا يمكــُن تســميته بَتَعــّري هــذا الخلــل إذ طفــا َجِليَّ
ــه. وهــذا يتفــق مــع األدبيــات التــي تشــير إلــى أن  علــى الســطح، وعلــى نحــٍو ال يمكــُن َتجاُهُل
البلــدان التــي تفتقــر ألنظمــة الحمايــة االجتماعيــة المتكاملــة، كاَن األشــخاص ذوو اإلعاقــة فيهــا 
أكثــر عرضــًة لإلهمــال وأكثــر ُبْعــدًا عــن مراكــز االهتمــام. ويؤكــُد ُخُلــّو جميــع المراســيم الرئاســية 
وقــرارات مجلــس الــوزراء ســوى القــرار بنظــام التأميــن الصحــي مــن أيــة تدابيــر ُتْذَكر لجهة شــمول 
ــذْي القــرار فــي  ــاع وآِخ ــدى ُصّن األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى غيابهــم عــن قائمــة األولويــات ل

فلســطين.
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إذا مــا قرأنــا ِبُعْمــق عــدد كبيــر مــن النتائــج الــواردة فــي الجــزء الســابق للتقريــر، خاصــًة تلــك التــي   .2
تســتعرض َتجــارب أهالــي األطفــال ذوي اإلعاقــة، ســوَف ُنالحــُظ بــأن العديــد مــن اإلجابــات وكأنهــا 
تقــوم علــى حالــة مــن عــدم الثقــة بالمؤسســات الرســمية والمؤسســات غيــر الرســمية، كمــا َأنَّ 
ــُل علــى عــدم اعتماد اأُلَســر أصاًل على هذه المؤسســات خاصًة الرســمية  العديــد مــن اإلجابــات ُتَدلِّ
منهــا، إذ لــم يــأِت المبحوثــون/ات علــى ِذْكِرهــا إال لــدى ســؤالهم عمــا إذا َتــمَّ التواصــل معهــم مــن 
ــْق علــى غيــاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن الخطــاب الرســمي  ِقَبــل أيــة جهــة. كمــا َأنَّ أحــدًا لــم ُيَعلِّ
أثنــاء الجائحــة كمــا عــدم توفيــر المعلومــات عــن الجهات الرســمية بالُطُرق التي تســتجيب لمتطلبات 
وصــول األطفــال ذوي اإلعاقــة للمعلومــات. هــذا فــي الوقــت الــذي َخــال فيــِه الخطــاب الرســمي 

مــن أيــة تعميمــات أو تدابيــر لجهــة ُشــمول األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي خطــط الطــوارئ.

لقــد َخلــْت المقابــالت مــع األهالــي ِســوى واحــدة مــن أيــة ُمداَخــالت متصلــة بشــكٍل مباشــر   .3
ضهــم وأطفالهــم لهــا. كمــا لــم يتــم التطــرق ُمْطَلقــًا  بالفيــروس كأحــد المخاطــر التــي ُيْخشــى َتَعرُّ
للتجربــة إمــا باإلصابــة بالفيــروس أو الفحــص ومــا إلــى ذلــك مــن مســائل مرتبطــة بشــكٍل وثيــق 
ــْت غالبيــة الُمْدَخــالت فــي اآلثــار الناجمــة عــن اإلجــراءات االحترازيــة التــي َتــمَّ  بالفيــروس. إنمــا َتَجلَّ
اتخاذهــا لَمْنــع َتَفّشــي الفيــروس، ســواء علــى المســتوى االقتصــادي أو النفســي أو االجتماعــي، 
أو علــى مســتوى َتراُجــع التحصيــل األكاديمــي لألطفــال أو تراُجــع أوضاعهــم الصحيــة وقدراتهــم 
الوظيفيــة، نتيجــة إلغــالق المراكــز والمؤسســات والتعليــم عــن ُبْعــد. وَكَأنَّ األعبــاء التــي فرضتهــا 
هــذه اإلجــراءات فــي ِظــّل اســتمرار َتَخّلــي المؤسســات الرســمية عــن مســؤولياتها قــد كاَن له األثر 
األكبــر علــى األطفــال ذوي اإلعاقــة وُأَســِرهم مقارنــة بالَخــْوف مــن اإلصابــة بالفيــروس أو االلتفات 
ــُدُه مــن مخاطــر. َهــذا ولــم ُتِشــْر المؤسســات أليــة تحديــات عاَيَشــْتها بشــأن إصابــة  لمــا قــد ُيَجسِّ
أي مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة الذيــَن تعمــل معهــم، ومــا قــد تتخللــه هــذه التجربــة مــن ظــروف 
ــي مــن إرســال  ــْوف بعــض األهال ــى َخ ــل اكتفــْت بعــض المؤسســات باإلشــارة إل ــات. ب أو تحدي
َنــْت مــن معــاودة َفْتــح بــاب َتَلّقــي الخدمــات فقــط. وكَأنَّ هذا  أطفالهــم ِلَتَلّقــي الخدمــات عندمــا َتَمكَّ
الموضــوع لــم يكــْن َمَحــلَّ َرْصــٍد مــن ِقَبــل هــذه المؤسســات، أو َأنَّ أحــدًا لــم ُيَصــب بالفيــروس مــن 

األطفــال ذوي اإلعاقــة، أو بالحــد األدنــى لــم يتــم إجــراء الفحوصــات ورصــد اإلصابــات.

هنــاك العديــد مــن المقاَبــالت مــع ِكال جهــات اســتهداف التقريــر التــي َتْخلــو فــي ُمْدَخالِتهــا مــن   .4
ــة األمــم  ــة الناظمــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو اتفاقي ــة إشــارة للتشــريعات الوطني أي
المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بمــا فــي ذلــك لــدى ســؤال ممثلــي المؤسســات غيــر 
الحكوميــة عــن المرجعيــات الناظمــة لعملهــم. وكأن هــذه المرجعيــات أي القانــون الفلســطيني 
لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة واتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
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ليســْت حاضــرة فــي أذهــان مــن تمــت مقابلتهــم علــى اأَلَقــّل، كمــا ليســْت حاضــرة فــي حياتهــم 
ًة ِتْلــَو األخــرى علــى عــدم فاعليــة التشــريعات  ســواء الشــخصية أو المهنيــة. األمــر الــذي يؤكــُد َمــرَّ
هــا ال تؤثــُر بالَقــْدر المطلــوب أو بالقــدر  الوطنيــة الناظمــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وَأنَّ
ِعهــم  الــذي يجعــل منهــا موضوعــًا يســتحق الِذْكــر علــى حيــاة األطفــال ذوي اإلعاقــة وواقــع َتَمتُّ

بالحقــوق وحصولهــم علــى الخدمــات ذات الصلــة باإلعاقة/الصعوبــة التــي لديهــم. 

ُيالَحــظ بــَأنَّ الخدمــات التأهيليــة والصحيــة وخدمــات الَدْعــم النفســي والخدمــات التعليميــة   .5
َســْت قائمــة احتياجــات األطفــال ذوي اإلعاقــة أثنــاء الجائحــة، األمــر الــذي وكمــا  واالجتماعيــة قــد َتَرأَّ
ــُه العــدد األكبــر مــن  ــر ســوَف نجــُدُه ضمــَن هــذه القائمــة مــا قبــَل الجائحــة، كمــا َأنَّ أســلفنا الِذْك

ــَدت.  ــة ِإْن ُوِج ــة االجتماعي ــي يجــب أن تنضــوي عليهــا منظومــة الحماي الخدمــات الت

ــه رســمي ُمْعَلــن  يتبيــن مــن إجابــات المؤسســات الخدماتيــة التــي تمــت مقابلتهــا بــأن غيــاب َتَوجُّ  .6
ــُه مــن إجــراءات ارتباطــًا باألشــخاص ذوي  ــاء ومــا راَفَق ــات التعاطــي مــع َتَفّشــي الوب بشــأن آلي
اإلعاقــة، قــد َتــَرَك موضوعــة تحديــد هــذه اآلليــات َمَحــّل لالجتهــادات الشــخصية لــدى القائميــن/
ــَن ُمضاَعفــة الجهــود  ات علــى إدارة هــذه المؤسســات. تلــك االجتهــادات التــي تراوحــت مــا بي
إلــى أقصــى َحــّد ُمْمِكــن والَتراخــي والتقصيــر واتخــاذ القــرارات الخاطئــة التــي أبعــد مــا تكــون عــن 
المصلحــة الُفْضلــى لألطفــال ذوي اإلعاقــة ومــا فيــِه َصــْون لكرامتهــم وَكفالــة لحقوقهــم. كمــا 
ُيالَحــظ مــا يشــبه الغيــاب للمؤسســات الرســمية عــن المشــهد، ســواء لتقديــم الَدْعــم الــالزم، أو 

التوجيهــات، أو ألغــراٍض رقابيــة وغيرهــا. وإن حضــرْت، فــِإنَّ ُحضوُرهــا كاَن محــدوَد األثــر. 
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ُيالَحــظ لــدى قــراءة مــا ورَد عــن الجهــاز المركــزي لإلحصاء الفلســطيني من تصريحات في النشــرة   .7
التــي َتــمَّ تعميمهــا فــي اليــوم العالمــي لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي العــام 2021م 
حالــة مــن عــدم االنســجام إذا مــا قــوِرَن باألدبيــات الدوليــة وبعــض مــا أوردنــاُه مــن دراســات 
وطنيــة كمــا جميــع النتائــج التــي خــرَج بهــا العمــل الميدانــي لغــرض إعــداد هــذا التقريــر. كمــا َأنَّ 
مــا ورَد فــي النشــرة لــم ُيِشــْر إلــى المســح أو الدراســة أو المرجعيــة التــي اعتمــَد عليهــا الجهــاز 
َنــْت مــن الوصول  فــي تصريحــه بــأن أكثــر مــن ُثْلَثــي اأُلَســر التــي لديهــا أفــراد ذوي إعاقــة قــد َتَمكَّ

للخدمــات العالجيــة والرعائيــة التــي احتــاَج إليهــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة أثنــاء الجائحــة. 

ــاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة  ــة غي ــر الحكومي ــة بالمؤسســات غي ــج الدراســة ذات الصل ــُن نتائ ُتَبيِّ  .8
عمومــًا وأطفــال منهــم علــى وجــه الخصــوص عــن أذهــان وَأْعُيــن وفئــات اســتهداف لجــان 
ــْت مــن تحقيــق اختــراق للجــان الطــوارئ كاَن  َن ــَن بــأن المؤسســات التــي َتَمكَّ الطــوارئ. وقــد َتَبيَّ
َنُهــْم مــن شــمول  ــا َمكَّ ليهــا أعضــاء فــي هــذه اللجــان أو علــى وثيقــة بأعضائهــا، ِممَّ بعــض ُمَمثِّ
ُمــُه هــذه اللجــان مــن خدمــات اقتصــرت علــى  ُمْســَتفيديهم مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة بمــا ُتَقدِّ
الطــرود الغذائيــة والمــواد التعقيميــة. األمــر الــذي ال ُبــدَّ مــن َرْبِطــِه ِبُخُلــّو القــرار بقانــون حــاالت 
الطــوارئ مــن النصــوص التــي تكفــل حمايــة حقــوق المواطنيــن/ات عمومــًا واألقــل تمثيــاًل 
منهــم علــى وجــه التحديــد أثنــاء حــاالت الطــوارئ، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن َفْهــم وُمعاَلجــات 

ــح األطفــال ذوي اإلعاقــة.  تغفــُل فــي ُمْجَمِلهــا عــن حقــوق وتحديــات ومصال

التوصيات 

فــي العــادة، ُيْكَتــب تحــَت هــذا العنــوان مــا ُهــَو أقــرب للتنظيــر منــُه لمــا يمكــن وصفــه بأنــه َعَمالنــي 
ويتســم بقابليــة التحقيــق. ِلــذا، ســوَف ُنراعــي فــي إعــداد هــذا الُجــْزء االلتــزام بالَحــّد األقصــى 
بمــا ورَد عــن األشــخاص الذيــَن تمــت ُمقاَبَلُتهــم مــن مالحظــات وُمْقَتَرحــات، َكْوُنهــم مــن عاَيشــوا 
التجربــة ســواء كُأَســر أو أطفــال أو كمؤسســات خدماتيــة يعمــل عــدد منهــا علــى المســتوى القاعــدي. 

ونســتثني مــن ذلــك التوصيــات السياســاتية.

التوصيات السياساتية 

هنــاك ضــرورة إلعــادة النظــر فــي القــرار بقانــون حــاالت الطــوارئ، بحيــث يتوجــب االلتــزام   .1
ــن النصــوص  ــه مــن نصــوص مــن جهــة، وتضمي ــة الَتشــاُركية فــي إعــداد مــا يتضمن بالمنهجي
التــي ُتْلــِزُم جميــع الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية بكفالــة وحمايــة حقــوق المواطنيــن عمومــًا 
واألقــل تمثيــاًل منهــم علــى وجــه الخصــوص. إذ يتوجــب بمثــل هــذا القانــون أن يكفــل وصــول 
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المواطنيــن/ات للخدمــات وحصولهــم عليهــا، تحديــدًا تلــك األساســية منهــا والتــي تؤثــُر حتمــًا 
علــى حياتهــم وعافيتهــم، ذلــك بأقصــى حــد ممكــن، وعبــَر تضميــن نصــوص ُتْوِجــُب اتخــاذ مــا 
ــَن المواطنيــن/ات ومــن بيِنهــا اإلعاقــة.  ــر وإجــراءات تســتجيب للفــروق الفرديــة مــا بي ــزم تدابي يل
2.  أمــا بخصــوص القوانيــن الناظمــة َحْصــرًا لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، يجــب علــى الجهــات 
الرســمية ذات العالقــة وأبرزهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة كجهــة اختصــاص إلــى حينــه، الضغــط 
ت صياغته  علــى مجلــس الــوزراء والرئيــس ِلَســّن قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذي َتمَّ
خــالل األعــوام القليلــة الماضيــة، والتأكــد مــن توفــره علــى المقومــات الالزمــة لَكفالــة حقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحمايتهــا فــي حــاالت الطــوارئ أيــًا كان نــوع اإلعاقة/الصعوبــة أو 

درجتهــا.

3.  أمــا قانــون الصحــة العامــة، وبمعــزل عــن ضــرورات مراجعتــه وتعديلــه مــن َمناظيــر مختلفــة 
وألســباٍب متعــددة، إنمــا ارتباطــًا بموضــوع هــذا التقريــر، يجــدر بهــذا القانــون أن يخضــع للمراجعة 
والتعديــل بمــا ينســجم ونظــام التأميــن الصحــي الحكومــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم )2( 
ــَي اســتنادًا لعــدد مــن القوانيــن التــي يترأســها القانــون األساســي  ــذي ُبِن لســنة 2021م، وال
ل. إذ يتوجــب بالسياســات الناظمــة ألدوار ومســؤوليات وزارة الصحــة الفلســطينية أن  الُمَعــدَّ
تتســم باالنســجام، علــى نحــٍو يكفــل إيفاءهــا بمســؤولياتها اتجــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 

حــاالت الطــوارئ وِســواها.

ُم العمليــات والمنهجيات  يجــدر بالقــرار بقانــون التربيــة والتعليــم أن يتوفــر على المــواد التي ُتَنظِّ  .4
والتدخــالت التعليميــة فــي حــاالت الطــوارئ، بمــا يكفــل التــزام وزارة التربيــة والتعليــم بتوفيــر 
مــات التعليــم عــن ُبْعــد للطلبــة ذوي اإلعاقــة، بمــا يشــمل وال يقتصــر علــى: شــبكة  جميــع ُمَقوِّ
اإلنترنــت، واألجهــزة والبرامــج الالزمــة، والتدريــب عليهــا ُمْســَتْهِدفين الطلبــة ذوي اإلعاقــة 
وُأَســِرهم، والخدمــات التعليميــة الُوجاهيــة التــي يتعــذر تقديمهــا عــن ُبْعــد فــي ظــروف تكفــل 
ميــن/ات، وتدريــب الكــوادر التعليميــة علــى آليــات إيصــال المعلومات عن  ســالمة الطلبــة والُمَعلِّ
ُبْعــد للطلبــة ذوي اإلعاقــة بغــض النظــر عــن نــوع اإلعاقــة التــي لديهــم فضــاًل عن آليــات المتابعة 

والتقويــم.

ــه الحقوقــي الــذي ُيْبنــى عليــه هــذا التقريــر، إنمــا تقتضــي ضــرورات الواقــع  بعيــدًا عــن الَتَوجُّ  .5
الفلســطيني الَقــْول بــأن جميــع القــرارات والتعليمــات التــي تحــث المؤسســات علــى اإلغــالق، 
وبغــض النظــر عــن مــا يجــب اتخــاذه مــن تدابيــر للحــد مــن سياســات ومنهجيــات العــزل فــي 
اســتهداف األشــخاص ذوي اإلعاقــة، إنمــا يجــب أن ُتراعــي هــذه القــرارات والتعليمــات عــدد مــن 
الحقائــق مثــل عــدم جهوزيــة اأُلَســر الســتقبال أطفالهــم مــن ذوي اإلعاقــة علــى المســتويات 
المختلفــة، وغيــاب البدائــل المناســبة لــدى المؤسســات النظاميــة أو تلــك الُمتاحــة للعامــة، 
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ــل العديــد مــن األهالــي ألطفالهــم ذوي اإلعاقــة، أو عــدم وجــود ُأَســر  فضــاًل عــن عــدم َتَقبُّ
ألوَلِئــَك األطفــال. جميــع هــذه الحقائــق وغيرهــا تقتضــي ضــرورَة إعــادة النظر بقــرارات وتعليمات 
اإلغــالق لمراكــز التأهيــل التــي تســتهدف األطفــال ذوي اإلعاقــة، وإصــدار تعليمــات بديلــة تكفل 
التــزام هــذه المراكــز بمعاييــر الســالمة والصحــة، وتقديــم مــا أمكــن مــن تســهيالت لهــا لضمــان 
ســير عملهــا بمــا فيــه صالــح األطفــال ذوي اإلعاقــة، أو عنــَد الضــرورة، توفيــر مــا يلــزم مــن 
خدمــات وتدخــالت تكفــل إقامــة األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي ُأَســِرهم بظــروف تضمــن إلــى الحــد 
ــر مــا يلــزم مــن خدمــات صحيــة وتأهيليــة واجتماعيــة  األقصــى عــدم تراُجــع حالتهــم الصحيــة، وَتَوفُّ

لهــم بالحــد األدنــى. 

التوصيات للجهات الرسمية 

ــع األطفــال ذوي اإلعاقــة بالحقــوق وحصولهــم علــى  هنــاَك ضــرورة لمأسســة عمليــات َتَمتُّ  .1
ــد كل  ــرُّ بهــا المؤسســات الرســمية، وبالتحدي ــي ُتِق ــٍة مــن االلتزامــات الت ــًا لجمل الخدمــات ِوْفق
مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة الصحــة ووزارة التربيــة والتعليــم ومجلــس الــوزراء. ويتوجــب 
َم بُطــُرٍق تكاُمليــة وشــمولية ومهنيــة. ومــن أبــرز هــذه الخدمــات: خدمات  بهــذه االلتزامــات أن ُتَقــدَّ
َأّيــًا كانــت منهجيــات تقديمهــا،  ــة أشــكاله ومســتوياته، والخدمــات التعليميــة  التأهيــل بكافَّ
والخدمــات االجتماعيــة، والخدمــات الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة، والخدمــات التــي ُتتيــُح إمكانيــة 
الوصــول مثــل الحصــول علــى األدوات الُمســاِعدة واألجهــزة الطبيــة والتعويضيــة وخدمــات 
الوصــول إلــى المعلومــات والَتواُصــل الَفّعــال، وخدمــات الَدْعــم النفســي واالجتماعــي. وعلــى 
جميــع الــوزارات المذكــورة وغيرهــا مــن ذوي العالقــة االلتزام بمســؤولياتها إزاء مأسســة عمليات 
صــة وسياســات َفّعالــة تتســم  تقديــم هــذه الخدمــات، وترجمــة التزاماتهــا إلــى مواَزنــات ُمَخصَّ
ــرام كرامــة المواطنيــن/ات  ــر تقــوم بالحــد األدنــى علــى احت بالُشــمول وبرامــج وخدمــات وتدابي

ــة. ذوي اإلعاقــة والَعدال

َكــْون وزارة التنميــة االجتماعيــة إلــى حينــه تقــع علــى عاتقهــا مســؤوليات متابعــة تطبيــق قانــون   .2
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الفلســطيني، كمــا تقع على عاتقها مســؤوليات تصميــم وإدارة 
قطــاع الحمايــة االجتماعيــة، فقــد تعــددت التوصيــات التــي أشــارْت لضــرورة أن تقــوم الــوزارة بمــا 
عليهــا مــن مســؤوليات اتجــاه األطفــال ذوي اإلعاقــة، تلــك التــي تــم ذكُرهــا فــي المــادة أعــاله، 

ة.  إضافــًة إلــى تفعيــل نظــام الرعايــة اأُلَســِريَّ

على المؤسسات الرسمية أن تعمل على بناء َومأسسة عالقات َتشاُركية وداعمة للمؤسسات   .3
الخدماتيــة التــي تســتهدُف األطفــال ذوي اإلعاقــة، تقــوم علــى قاعــدة الَعدالــة ومراعــاة التوزيــع 
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الجغرافــي فــي بنــاء الشــراكات وشــراء الخدمــات، كمــا مراعــاة المتطلبــات اإلضافيــة التــي توفرها 
المؤسســات التــي تســتهدُف األطفــال ذوي اإلعاقات/الصعوبات الشــديدة. 

ــة الطــوارئ  ــْودِة حال ــْون فلســطين تخضــُع تحــَت االحتــالل اإلســرائيلي، فــِإنَّ فرصــَة َع نظــرًا ِلَك  .4
ــُل احتمــااًل ال يمكــن َتغاضيــه. وعليــه، هنــاك  بالشــكل الــذي كانــت عليــه فــي بدايــة الجائحــة ُتَمثِّ
ــة للعمــل بالمشــاركة الحقيقيــة والَفّعالــة مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومؤسســات  حاجــة ماسَّ
ــع األدوار والمســؤوليات  ــُم فيهــا جمي ــة للطــوارئ ُتَرسَّ ــة عملي القطــاع علــى إعــداد خطــة وطني
ــة األطــراف االلتــزام بالقيــام بهــا لَكفالــة عــدم إقصــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة  التــي يتوجــب بكافَّ
وتحديــدًا األطفــال منهــم عــن قائمــة األولويــات، كمــا لضمــان تمتعهــم بالحقــوق وحصولهــم 

علــى الخدمــات األساســية بكرامــة وَعدالــة. 

ــة قديمــة حديثــة لجهــة إنشــاء قاعــدة بيانــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة تتوفــر  هنــاك ضــرورة ُمِلحَّ  .5
ــة التصنيفــات الالزمــة مــن حيــث نــوع اإلعاقــة ودرجتهــا ونــوع الجنــس ومــكان الســكن  علــى كافَّ
وأيــة معلومــات حــوَل مســار الحصــول علــى الخدمــات، فضــاًل عــن الفجــوات فــي الحصــول علــى 
الخدمــات، وغيــر ذلــك مــن المؤشــرات التــي لهــا أن ُتســاِعَد فــي كثيــر مــن القضايا مثــل التخطيط 
والَعدالــة فــي توزيــع الخدمــات، وتيســير الوصــول لألشــخاص ذوي اإلعاقــة في حــاالت الطوارئ 

إذا مــا ُقِصــَد ذلــك. 

هنــاك ضــرورة لوجــود معاييــر ُمَتواَفــق عليهــا وطنيــًا حــوَل خطــاب المؤسســات اإلعالميــة فــي   .6
حــاالت الطــوارئ ســواء مــن حيــث المحتــوى الــذي يجــب أن ال يقــوم علــى الترهيــب َبــل التوعيــة، 
أو مــن حيــث توفــره علــى لغــة اإلشــارة واللغــة َســْهلة الفهــم لألطفــال ذوي اإلعاقــة وغيرهم من 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

ــوزراء إصــدار مــا يلــزم مــن قــرارات  يتوجــب بالجهــات الرســمية ذات الصلــة وتحديــدًا مجلــس ال  .7
وتعليمــات وتعميمــات وتدابيــر تأخــذ األطفــال ذوي اإلعاقــة بعيــن االعتبــار فــي حــاالت الطــوارئ، 
ومــا يتصــل بذلــك مــن اســتجابات تتوفــر علــى مقومــات الُشــمول وإمكانيــة الوصــول للجميــع. 

ســواء فــي هــذه المرحلــة أو غيرهــا مــن المراحــل التــي قــد تتســم بالحــاالت الطارئــة، يتوجــب   .8
تشــكيل فريــق وطنــي مــن ِقَبــل المؤسســات الرســمية والمؤسســات غيــر الرســمية، َلــُه 
امتــدادات علــى المســتويات القاعديــة، تقــع علــى عاتقــه مســؤوليات االطــالع باحتياجــات 
ومتطلبــات الفئــات اأَلَقــّل تمثيــاًل مثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتحديــدًا األطفــال منهــم، 
والعمــل علــى تلبيــة هــذه االحتياجــات بالحــد األقصــى الممكــن، ِوْفقــًا لمــا يتــم التوافــق عليــه 

مــن أولويــات ومــا يبــرز مــن تحديــات يتوجــب رصدهــا وتقييمهــا بشــكٍل مســتمر. 
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التوصيات للمؤسسات الخدماتية غير الحكومية 

1.  ضــرورة العمــل علــى توحيــد الجهــود ِوْفــَق َنْهــٍج َتشــاُركي وتكاُملــي فــي تقديــم الخدمــات مــا 
بيــَن المؤسســات الخدماتيــة غيــر الحكوميــة، تســتنُد علــى أنظمــة واضحــة للتحويــل وتوزيــع 

ــة أو مــا بعَدهــا. ــاء الجائح ــة، ســواء أثن الخدمــات بَعدال

ــا فــي إدارة  ــًة َله ــوُن مرجعي ــر خطــة طــوارئ اســتباقية تك ــى تطوي ــى كل مؤسســة أن تعمــَل عل عل  .2
أعمالهــا واتخــاذ قراراتهــا، تقــوم بالدرجــة األولــى علــى احتــرام حقــوق المســتفيدين/ات وتحقيــق 
المصلحــة الُفْضلــى لهــم وتقديــم الخدمــات فــي ظــروف ُمالئمــة إلــى َحــّد كبيــر. وعلــى هــذه الخطــة 
أن تأخــذ بالحســبان اســتحداث نظــام توفيــر َلــُه أن َيْســِنَد عمــل المؤسســة فــي أي حالــة طــوارئ قادمــة.

 
علــى جميــع المؤسســات الخدماتيــة أن َتْحــِرَص علــى تعزيــز دور ُأَســر األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي   .3
عمليــات التأهيــل والتعليــم وتنميــة القــدرات الذهنيــة والبدنيــة ألطفالهــم، كمــا توعيــة اأُلَســر أي 
األمهــات واآلبــاء واألخــوة واألخــوات بجميــع مــا يتعلــق باألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي األســرة، بمــا 
يشــمل الخدمــات وطــرق تقديمهــا واألدويــة التــي يحتاجوَنهــا والتفاصيــل الدقيقــة عــن طبيعــة 
الصعوبــة وآليــات التواصــل الَفّعــال وغيرهــا. كمــا يجــب علــى هــذه المؤسســات َبــْذل ُجهــود أكبــر 
ــل اأُلَســر لألطفــال ذوي اإلعاقــة وتعزيــز العالقــات اأُلَســرية. األمــر الــذي ســوَف  لجهــة تعزيــز َتَقبُّ

ة حــاالت الطــوارئ فــي المســتقبل.  يســاعُد دوَن َشــّك فــي التخفيــف مــن ِحــدَّ

ضــرورة تصميــم وتوجيــه رســائل بشــأن حــاالت الطــوارئ تأخــذ بالحســبان فــي منهجيــات إيصالهــا   .4
وشــكل محتواهــا الخصوصيــة التــي تفرضهــا متغيــرات مثــل نــوع اإلعاقــة والُعْمــر. بحيــث يتســنى 
لألطفــال ذوي اإلعاقــة َتَلّقــي هــذه المعلومــات واإللمــام بمحتواهــا واكتســاب مــا يلــزم مــن 
ُنهــم مــن التعامــل مــع مثــل هــذه الحــاالت ِبَشــْكٍل أفضل وأكثــر مراعاًة  معــارف ومهــارات الزمــة ُتَمكِّ
ــز علــى الجوانــب  ــٍة أخــرى، هنــاك ضــرورة للتركي الحتياجاتهــم فــي َتَلّقــي المعلومــات. ومــن ناحي
النفســية واالجتماعيــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي حــاالت الطــوارئ وفــق تدخــالت ُمَمْنَهجــة، مــن 
ــط أو الَخــْوف التــي قــد ُتصيُبهــم فــي حــاالت الطــوارئ. شــأنها أن تحــد مــن حالــة اإلربــاك أو الَتَخبُّ

ــر فــي تفعيــل دورهــا وتطويــره فــي  ــر الرســمية أن تبــذل جهــودًا أكب يتوجــب بالمؤسســات غي  .5
العمــل المطلبــي عبــر تعزيــز قــدرات كوادرهــا أو بنــاء مــا يلــزم مــن شــراكات مــع أجســام أخرى في 
َل  القطــاع وغيــره مــن القطاعــات األخــرى. ويجــدر بهــذه األدوار فــي العمــل المطلبــي أن ُتَشــكِّ
رافعــًة للواقــع الحقوقــي والمعيشــي لألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي حــاالت الطــوارئ وِســواها، 
ســواء فيمــا يتعلــق بشــمولهم فــي خدمــات الطــوارئ، أو إضافــة خدمــات أكثــر اســتجابًة للفــروق 
الفرديــة فيمــا بينهــم، أو التأثيــر علــى قــرارات وتعليمــات الجهــات الرســمية أثنــاء حــاالت الطوارئ 
ومــا يتصــل بهــا مــن تخصيــص مواَزنــات وتحديــد أولويــات وغيــر ذلــك. ناهيــك عــن أن مثــل هــذا 
ــق علــى  َل خــط دفــاع فــي حــال اتخــاذ قــرارات ال تســتجيب لعــدد مــن الحقائ ــُه أن ُيَشــكِّ ــدور َل ال
األرض مثــل اإلغالقــات وغيرهــا، بحيــث يمكــن عــدم تمريــر هــذه القــرارات فــي أجــواء تحظــى 

بالدعــم مــن العامــة وباالســتناد لمنهجيــات عمــل مطلبــي مبنيــة علــى األدلــة. 
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أثر جائحة كورونا كوفيد- 19 على حصول ووصول األطفال ذوي اإلعاقة للخدمات الصحية 

والتعليمية واالجتماعية التي تقدمها المؤسسات الخدماتية غير الحكومية اإليوائية 

والنهارية في فلسطين-جنوب الضفة الغربية )بيت لحم والخليل(


