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 مقذمت ػن المشروع

 

في شير  العمل عميو والذي بدأ "تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة لممطالبة بحقوقيم واستحقاقاتيم"ييدف مشروع 
تغيير لم محدثين رئيسيين، إلى تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة ليصبحوا ونصف ثالث سنوات العمل عميوومدة  0202أيمول

عمى نحٍو فّعال وذلك باستخدام اأُلطر القانونية الوطنية والدولية  حقوقيمداخل مجتمعاتيم، وتمكينيم من الدفاع عن 
شروع عمى تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة ميعمل العمى وجو التحديد، و  .المبني عمى المجتمع ادئ التأىيلمبباإلضافة إلى 

خمق باإلضافة ل، تسييمية تشمل الجميعالحكومة المحمية ومنظمات المجتمع المدني في اعتماد معايير  من خالل تشجيع
 .لمتأثير عمى التغيير عمى المستوى المحمي االممكن أن يتم استخدامي والتي من تشمل الجميعايجابية  نماذج

يعتبر ي لمفمسطينيين جامعة بيرزيت، باالشتراك مع مؤسسة العون الطب –مركز دراسات التنمية  من قبلتمَّ تنفيذ المشروع ي
ضمن اإلطار األكاديمي،  ىذا المشروع األول من نوعو في فمسطين، وذلك من خالل تعاممو مع قضية اإلعاقة

ييدف المشروع إلى خمق مثال حّي في التعامل مع اإلعاقة بكل تفاصيميا، وذلك طار التنموي. باإلضافة لإلي، والمجتمع
 المناصرةوأيضًا من أجل تحسين واقع األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل  من أجل إحداث تغيير أكبر في حركة اإلعاقة

 المستندة والقائمة عمى الحقوق. 

قيام لالواقع األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل حقيقية الصورة ال فيماألولى لممشروع إلى تيدف التحضيرات والمراحل 
تشكل بيانات أساسية لمشروع إلى تصميم قاعدة بيانات والتي من العديد من األنشطة الميدانية. ىدفت المرحمة األولى با

لالستجابة إلى  طي ىذه البيانات فرصةوتع، الالحقة لمشروعاخالل تنفيذ مراحل يستفيد منيا الفريق والمشاركين 
يتم استخدام المعمومات التي تم الحصول عمييا في إطار المشروع من خالل تدريب االحتياجات الُمَعبَّرعنيا في الميدان. 

أطر وعمى ميارات العمل الميداني،  عمى مجموعة أساسية من األشخاص ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
 والحشد المجتمعي.، والمناصرة، إلعاقةوقوانين ا

 ألسر المعيشيةلفي مناطق المشروع، ومسح  ذوي اإلعاقة األشخاص العاممة مع مسح لممؤسساتشمل العمل الميداني 
 . بعد مةمجموعات أخرى ذات الصاألشخاص ذوي اإلعاقة و  مجموعات مركزة معباإلضافة ل ،لألشخاص ذوي اإلعاقة

نات، بدأ فريق المشروع بتنفيذ دورات تدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ولمناشطين في المجتمع، جمع البيامن  االنتياء
. يتم مناقشة النتائج التي توصل إلييا اصرةنالحشد المجتمعي والمبالتعامل مع ُأطر وقوانين اإلعاقة، باإلضافة إلى 

األشخاص ذوي اإلعاقة والمشاركين في المشروع ع المشروع، باإلضافة إلى المنيجيات المستخدمة والتنفيذ بشكل عام، م
ضمن المشروع وضمن  لمتطوير دود الفعلاألخذ بر ىذه النتائج و مناقشة تيدف إلى  التي معمل التعمخالل ورش  وذلك من

 .مراحمو الالحقة
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 المجنة التوجييية:

  ومن مؤسسة العون الطبي لمفمسطينيين، ،يةمركز دراسات التنم العامل في فريق المشروع توجييية من المجنة تتكون ال
المجنة مرة واحدة كل ثالثة أشير من أجل مراجعة تطور تجتمع بدعم المشروع. جنة وتقوم الم وخبراء في مجال اإلعاقة

خبرات األنشطة المستقبمية. يعتبر دور المجنة ميمًا جّدًا ألنو ُيمّكن فريق المشروع من االستفادة من ال المشروع، ولمناقشة
ىذا األمر، باإلضافة إلى آراء وتقييمات المشروع. ُيَوفر في  واالستفادة من ىذه الخبراتالمتنوعة في مجال اإلعاقة، 

لممشروع بأن يعيد تقييم نفسو والتغير بما ىو  ةمستمرة ودائمة وفرص تغذيةاألشخاص ذوي اإلعاقة في مناطق المشروع، 
 جات وواقع الناس عمى أرض الواقع. حسب ما ىو ضروري لتمبية احتيامتاح و 

 والدمج اإلعاقة المستشارين في مجال\المدربين

الذين ىم من الشباب سواًء كانوا ذوي إعاقة أو ال. في الحقيقة، "ال شيء عنا  المشروع فريقلتمكين  أيضاالمشروع  ييدف
 المشروع. يتبناىا التي التوجياتأىم  إحدى ىي" بالنا

 من األشخاص ذوي اإلعاقة.وىما  كاًل من الضفة الغربية وقطاع غزة  ي مجال اإلعاقة والدمج فية ف\توظيف مدربتمَّ  
 بشكل كامل، وفّعال ومستقل.  التنفيذ أعماليم االالزمة ليم االجراءات التيسيريةبعين االعتبار  ويأخذ المشروع

  والمساواة إلعاقةا اتتدريب

المؤسسات، والمنظمات،  حيث يتم استيداف حول اإلعاقة والمساواةدريبات تبفريق المشروع  يقوم كجزء من المشروع، 
إعادة تعريف اإلعاقة وفقًا لمنموذج األول، : في األىمية واألشخاص أو المجموعات المعنّية.  ويقوم عمى مبدئين متساويين

إلى ىذه التدريبات تيدف . إنسانإعبارة عن قضية حقوق عمى أنيا اإلعاقة  تكريس مفيوم حقوقالثاني االجتماعي، و 
لى فرض مشاركة متساوية لألشخاص  تحدي المواقف المتحيزة تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة  بين المجموعات المختمفة، وا 

لى رفع مستوى الوعي حول القضايا المتعمقة باإلعاقة،  ذوي اإلعاقة في جميع البرامج والسياسات، وا 

، اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان، التمييز عمى أساس اإلعاقةالمختمفة لإلعاقة، عمى سبيل المثال: التعاريف والنماذج  
 المغة والمصطمحات،... إلخ. 

كما وأعطي ىذا . طوال فترة المشروعمتواصل  تدريب يعطى بشكلالحتياجات كل مجموعة، وىو  وفقا تمَّ تصميم التدريبي
العون الطبي لمفمسطينيين، قبل البدء بتنفيذ  جمعيةلو راسات التنمية ، ولطاقم العاممين في مركز دالتدريب لفريق المشروع

 المشروع.

فرصة مستمرة لرفع مستوى الوعي حول القضايا المتعمقة باإلعاقة في المجتمع، ويتيح لممشروع أيضًا  التدريب ىذا  ُيوفر
ىذه  اإلشارة بأنبالذكر لجدير من ا .وبناء العالقات مع المجوعات والمؤسسات الميتمة في القضية فرصة التواصل

 .التي يشمميا المشروع، وباإلمكان توفيرىا ألي مجموعة تطمبيا التدريبات ال تقتصر عمى المناطق
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 منبطق المشروع

غزة، منطقة بيت حانون  قطاع في الضفة الغربية وقطاع غزة. منطقة رفح جنوبمناطق جغرافية يستيدف المشروع أربع 
يتم استيداف ثالث منطقة جنين شمال الضفة الغربية، ومنطقة دورا جنوب الضفة الغربية. ية في قباطغزة،  قطاع شمال

في كل من المناطق الجغرافية واحد ، مخيم الجئينواحد منطقة ريفية، ةواحد في كل منطقة: منطقة حضرية تجمعات
 المناطق ىذه المشاركين عمى السفر بين ، مع األخذ بعين االعتبار القرب الجغرافي ألغراض المشروع، وقدرةالمستخدفة

 بناء عمى ىذه المعايير، لقد تم اختيار التجمعات التالية: 

 

 المنطقة المخيم الريف حضر المنطقة
 شمال غزة جباليا ام النصر بيت حانون

 جنوب غزة رفح النصر رفح
 منطقة جنين)شمال الضفة الغربية( مخيم جنين صانور قباطية
 جنوب الضفة الغربية وارالف خرسا دورا

 

 المٍذانً الؼمل منهجٍت

 

األشخاص ذوي اإلعاقة في مناطق المشروع،  واقع لدراسةتتضمن مرحمة العمل الميداني عددًا من األنشطة المصممة 
من خالل المراحل الالحقة في  تدخالت ايجابيةلمقيام ب مما يتيح الفرصة. المناطقالرئيسة في ىذه  المعيقاتوتحديد 
في مناطق المشروع، مسحًا لألسر المعيشية  مسح لممؤسساتىذه األنشطة  تتكون تستيدف ىذه الحواجز.  المشروع 

، وأفراد األشخاص ذوي اإلعاقة، المجموعات المرتبطة ومجموعات مركزة معقة في ىذه المناطق، ألشخاص ذوي اإلعال
 الواقع عمى األرض.وتقييم  المعيقات في المجتمعالمجتمع لممساعدة عمى تحديد 

، ي تيدف إلى تقييم أثر أنشطة المشروعتعمميةمن خالل ورش عمل وتقييميا المنيجيات المستخدمة نقاش يتم   بعد ذلك 
 . ونقاشيا مع الفئات التي يعمل معيا المشروع.

 

 :مسح المؤسسات .1

ق التي يشمميا المشروع، واستكشاف بناء قاعدة بيانات لمنظمات المجتمع التي تعمل في المناطل  مسح المؤسساتيدف ي
 اإلعاقة.قضايا مرتبطة ب في العمل في امناطق عمميا والفئات المستيدفة، باإلضافة إلى رغبتي

 وذلك حين في وقٍت الحق من المشروع،ستكون البيانات متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعممون ضمن المشروع. 
ألشخاص ذوي اإلعاقة )الذين ُيشار إلييم بمدربي توعية المجتمع حول ا  كون منالكادر األساسي لممشروع والميتم تدريب 

، وميارات العمل المجتمعيالحشد اإلعاقة( من خالل مراحل مختمفة عمى نماذج اإلعاقة، الحقوق واأُلطر القانونية، 
 لمؤسساتثاٍن  مسحمًا بتنفيذ إضافًة إلى ذلك، يقوم مدربو توعية المجتمع حول اإلعاقة بعدىا بالمضي ُقدُ الميداني. 
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التي يواجييا  المعيقاتبيدف التحقيق في  لمقدمي الخدمات والمحال التجارية، باإلضافة المجتمع المحمي في مناطقيم،
 األشخاص ذوي اإلعاقة. 

لسكان وباحثين ميدانيين الذين ىم من ا معمومات من سكان محميينأسموب أخد عينات باستخدام  مسح المؤسساتاستخدم 
جمع معمومات متعمقة بالمؤسسات في المناطق، مناطق عمميا،  بيدف  استمارةالمحميين في كل منطقة. وقد تمَّ تطوير 

بالعمل في مجال اإلعاقة.  باإلضافة لقياس اىتمام المؤسسة ،من األشخاص ذوي اإلعاقة والموظفين الذين ىمموظفييا، 
د نطاق عمل المنظمات في ىذه المناطق بشكل عام، وأنواع المشاريع التي عالوًة عمى ذلك، كان من الميم أيضًا تحدي

 يجري تنفيذىا في ىذه المناطق. 

 المؤشرات: .2

عن المؤسسات العاممة في المناطق التي يشمميا المشروع، وبالتالي  األولية جمع المعمومات ليذا المسح ىواليدف الرئيسي 
 : األىمتم تحديد عدد من المؤشرات عمى أنيا 

 .المشاريع والبرامج التي تم تنفيذىا في المناطق المستيدفة 

 .المشاريع والبرامج ذات الصمة باإلعاقة في المناطق المستيدفة 

 .المشاريع والبرامج التي تضم األشخاص ذوي اإلعاقة في مناطق المشروع 

  ،والتحديات تجاه تعميم قضية اإلعاقة.التحديات والعوائق التي تواجو المؤسسات فيما يتعمق بالعمل في مجال اإلعاقة 

 .توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في ىذه المؤسسات 

 :مارةتاالس .3

المؤشرات التي حددىا فريق المشروع باإلضافة إلى المفاىيم األخرى لعمل المؤسسة.  معالجة من أجل االستمارةتمَّ تطوير 
ىدافيا، البرامج، والمشاريع، والسياسات، والفئات ، وأعمل المؤسساتتيدف األسئمة إلى الحصول عمى صورة لطبيعة 

ذوي اإلعاقة، والعالقة مع  من األشخاص الموظفينعدد المستيدفة، والنطاق الجغرافي لمعمل، وعدد الموظفين، و 
 المؤسسات األخرى، والمعمومات المتعمقة بمشاريع وتحديات اإلعاقة. 

 مسح لألسر المعيشية: .4

 يشير بين األشخاص ذوي اإلعاقة في مناطق المشروع، واستمر سير العمل الميداني  سرمن أأسرة  022استيدف المسح 
اإلعاقة نفسو / نفسيا، مع استخدام وسطاء في  والشخص ذ مع المقابالت إلجراء وىدف  0200 –كانون الثاني و يناير 

عند مقابمة أشخاص ألىل ا، أو يةالسمع ذوي اإلعاقاتألشخاص عند مقابمة ابعض الحاالت، مثل: مترجمي لغة اإلشارة 
 صعوبات في التعمم والتواصل.ال من ذوي 

عامًا. باإلضافة إلى ذلك، َىَدَف المسح  51 – 01استيدف المسح األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تتراوح أعمارىم ما بين  
 . نصفيا من الذكور ونصفيا األخر من اإلناثعينة  ستيدافال

 فراد آخرين من األسرة ِمَن الذين لدييم إعاقة إذا ما استوفت فييم الشروط العمريةأأي استيدف المسح أيضًا و كما 

في مخيمات الالجئين،  استمارة 12في المناطق الحضرية، و استمارة 02في كل منطقة إلى:  االستمارات لقد تم تقسيم 
 . في المناطق المستيدفة بشكل عامفي المناطق الريفية، وىذا بدوره يعكس األرقام السكانية  استمارة 52و
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 : حجم العينة .5

 غزة، قطاع شمال الغربية، الضفة جنوب الغربية، الضفة شمال: منطقة لكل 012 ،جَملالمُ  في أسرة 022 المسح استيدف
 .غزة قطاع جنوب

 أعداد السكان في المناطق المستيدفة
 المخيم الريف الحضر

 شمال قطاع غزة
 بيت حانون
540280 

 أم نصر
00400 

 جباليا
800,55 

 جنوب قطاع غزة
 رفح

0000008 
 النصر
00524 

 رفح
580114 

 شمال الضفة الغربية
 قباطية

0,00,0 
 صانور
80200 

 مخيم جنين
020500 

 جنوب الضفة الغربية
 دورا

040404 
 خورسا
50882 

 الفوار
00188 

 لمركزي الفمسطيني، جياز اإلحصاء ا2007 التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت المصدر:
 

    

   

 :مؤشرات اإلعاقة

لمكشف عن اإلعاقة من أجل المسح بناًء عمى خبرة مركز دراسات التنمية في مجال مؤشرات التم استخدام عددًا من 
المسح تموذج يرصد مشاركة الشخص وقدرتو  يستخدم عالوًة عمى ذلك،  احتياجات المشروع، وأىداف المسح.و ، المسوح

 .لنشاطات اليومية باستقالليةعمى أداء ا

في تجربة سابقة بالعمل مع األشخاص ذوي  تجربة سابقة لمركز دراسات التنمية تم بناء ىذه المؤشرات بناء عمى  
مؤشرات ل مجموعة واشنطن ومن مقترحات ،"اإلعاقة والصحة ألداء الوظائف،التصنيف الدولي " وباستخدام ، االعاقة
. تم العمل عمى تكييف ىذه النماذج والمؤشرات "القيام بالوظائفالمشاركة ومحدودية  عيقاتم، مثل: "مصفوفة  اإلعاقة

تم تطويره عن طريق تصنيف  التصنيف الدولي ألداء الوظائفالسياق المحمي واحتياجات المسح. ُيمّثل  لتتناسب مع
خمق تصنيفات موحدة من أجل االستخدام منظمة الصحة العالمية بيدف ايجاد وسيمة أكثر شمواًل لمتعامل مع اإلعاقة، و 

 العالمي. 
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 المؤشرات:

 خمفية عامة. 

 اإلعاقة مؤشرات. 

  اليومية بالوظائف والنشاطاتالقيام. 

 التي تحْول دون الوصول إلى الخدمات المعيقات: 

 .التعميمية -

 .الصحية -

 .العممية -

 .االجتماعية والمدنية -

 .خدمات القانونيةالتمكين والوصول إلى معمومات عن الحقوق وعن ال -

 اإلعاقة. و  بالتمكين  مرتبطة في مشاريع االستعداد لممشاركة -

 تمارةاالس

األساسية لمحياة اليومية، وعمى قدرة  الوظائفتعامل مع أنواع ودرجات الصعوبات في أداء ت مارةطّور فريق المشروع است
م األجيزة المساِعدة أو المساعدين الشخصيين. إلى دون استخدا اليومية باستقاللية عمى تنفيذ عدد من األنشطةالمجيبين 

عمى  ستمارةاال تعالوًة عمى ذلك، ركز . ليم األجيزة الُمساِعدة الالزمةب معرفة األشخاص مارةاالست تبحثجانب ذلك، 
ىيل، والتأوالوصول إلى الخدمات الرئيسية، مثل: الصحة  المشاركة في المجاالت الرئيسةالمعيقات التي تحد من تحديد 

رصد مدى اىتمام المجيبين التمكين والحقوق، إضافًة إلى خدمات التعميم، سوق العمل، الحياة االجتماعية والمدنية، 
 ستمارةاال ىدفتباإلضافة إلى ذلك، ، مرتبطة بمناصرة قضية اإلعاقةأنشطة ب مدى استعدادىم بأن يشاركواالمناصرة و ب

 ة، والسموكية، والمؤسساتية عمى الوصول إلى الخدمات والحقوق.  البيئية، والمادي المعيقاتاستكشاف تأثير 

في الميدان، إضافًة إلى عدد من المفاىيم  ستمارةاال يوضح كيفية التعامل مع، بتصميم دليل لمباحثين الميدانيينقام الفريق 
ني في الضفة الغربية وقطاع غزة ميدا باحث 08االعاقة والمساواة ل إضافًة إلى ذلك، تم تنفيذ تدريبالمتعمقة باإلعاقة. 
إطار  تواصل مع الفئة المستيدفة ضمنلمبل ل السضمفيوم اإلعاقة من وجية نظر المشروع، وأف وذلك لتعريفيم عمى

 إيجابي لخمق بيئة إيجابية واستجابة واقعية.  

عدد من المؤسسات وقد جمع فريق المشروع قوائم بأسماء األشخاص ذوي اإلعاقة في مناطق المشروع التي قامت 
والمنظمات األىمية العاممة في المشروع بتوفيرىا. لكن عمى خالف ذلك، لم يتم توفيرىا لمباحثين، بيدف الوصول إلى 

وقد استخدم الباحثون معمومات من بعض المؤسسات، األشخاص الذين لم يكونوا مستيدفين من ِقَبل ىذه المؤسسات. 
 .أسموب كرة الثمج المتدحرجةميين المعروفين في المناطق، باإلضافة إلى والمجالس القروية، ومن السكان المح

عاقة في مناطق معينة ممن اإلذوي  من عثور عمى أشخاصالصعوبة في  واجو بعض الباحثينفي بعض الحاالت،  
 من ن أشخاصببيانات حول عناويىم قام فريق المشروع بتوفيرىم وتزويد تنطبق عمييم شروط العينة. وفي تمك الحاالت،

 اإلعاقة باستخدام القوائم المتوفرة، ولكنو تمَّ اإلبقاء عمى ىذا الحل كحٍل أخير.  يذو 

 مركزةالمجموعات ال 
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اليدف من ىذه النشاطات ومسح األسر المعيشية من أوائل الخطوات في بداية ىذا المشروع، وكان مسح المؤسسات كان 
إال أنو من التي يواجيونيا.  والمعيقاتوفي حياتيم، وحقوقيم، والصعوبات التحقيق في واقع األشخاص ذوي اإلعاقة،  ىو

الحصول عمى نقاشات متعّمقة مع فئات  و. الميم تكوين فيم أعمق لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في المناطق المستيدفة
، وغيرىا من ات العمريةإلعاقة من مختمف الفئومجموعات مختمفة في المناطق المستيدفة، بما في ذلك األشخاص ذوي ا

 . جتمعممثل األىالي واألطفال ذوي اإلعاقة وأعضاء في ال المجموعات ذات الصمة بالمشروع

في الضفة الغربية وقطاع غزة، في شير شباط  مجموعة مركزة أربعة وعشرونَعَقَد فريق المشروع في الُمجَمل وفقًا لذلك، 
، تستيدف: األشخاص ذوي اإلعاقة من مختمف الفئات محافظةقدت التي عُ  مركزةستة مجموعات  إذ تم عقد.  0200

 ، منظمات المجتمع المحمي، أفراد المجتمع.نشطاء محميينالعمرية، أىالي األشخاص ذوي اإلعاقة، 

 المجموعات المركزةأىدف 

 ق المشروع جمع أكبر عدد من المعمومات عن احتياجات وأولويات األشخاص ذوي اإلعاقة، وىذا بدوره ُيوفر لفري
 المعمومات الالزمة من أجل التحضير لمدورات التدريبية بناًء عمى احتياجات المجتمع.

  تحميل وجمع المعمومات بشأن القدرة عمى تحقيق تغيير حقيقي في مجتمع اإلعاقة، وتحميل اآلثار المترتبة عمى
 حركة اإلعاقة في المناطق المستيدفة. 

 في  المؤسساتقة بين األشخاص ذوي اإلعاقة، وبين الفئات األخرى، وبين تحديد التحديات والفرص بشأن العال
 المجتمع. 

 ل بين فريق المشروع، وبين األشخاص والمؤسسات المرتبطين بعمل المشروعبناء شبكات تواص . 

 ممجموعات المركزةاألىداف المحددة ل

 ألشخاص ذوي اإلعاقة من ا المجموعات المركزة .0

في مناطق المشروع األربعة مع األشخاص ذوي اإلعاقة، مع األخذ بعين االعتبار التمثيل  ركزةمأجريت ثالثة مجموعات 
، واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ىم أعضاء في المختمفة أنواع الصعوبات/ اإلعاقاتو الكامل لممناطق المختمفة، 

مجموعات عمى إلى  المجموعات المركزةتمَّ تقسيم ليسوا أعضاء في المنظمات.  ممنالمنظمات، واألشخاص ذوي اإلعاقة 
األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تتراوح أعمارىم  ،ىذه المجموعات المركزةحسب فئاتيم العمرية المختمفة. استيدفت واحدة من 

عامًا فما  51أخرى األشخاص ذوي اإلعاقة الذي تتراوح أعمارىم من  مجموعة مركزة، واستيدفت عاماً  51 – 01ما بين 
 عامًا.  08 – 0أخرى استيدفت األطفال من ذوي اإلعاقة الذي تتراوح أعمارىم ما بين  مجموعة مركزةحين أن  فوق، في

 
 األىداف:

  وعمى وجو الخصوص النتائج ذات الصمة مسح األسر المعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقةمناقشة مخرجات ،
عاقة. يقوم ذلك عمى مساعدة فريق التي تواجو تضمين ومشاركة األشخاص ذوي اإل معيقاتبالتحديات وال

 لمواقع.  فيماصياغة تحميل أكثر بالمشروع 

 .تحديد أولويات واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة التي يمكن أن تمكنيم من المشاركة الكاممة في المشروع 

  ،االحتياجات واألولويات.و اختبار العالقة بين العمر وعممية المشاركة 

 جتمع اإلعاقة في مناطق المشروع. بناء فيم أكثر عمقًا لم 
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 أىالي األشخاص ذوي اإلعاقة مع المجموعات المركزة .2

المشروع  مناطقواحدة الستيداف أىالي األشخاص ذوي اإلعاقة في كل منطقة من  مجموعة مركزةأجريت 
شية لألشخاص ذوي مسح األسر المعياألربعة. وقد تم اختيارىم بشكل تمثيمي بناًء عمى البيانات التي تم جمعيا 

 .  اإلعاقة
  

 أىالي األشخاص ذوي اإلعاقة مع المجموعات المركزةأىداف 
 ة في حياة األشخاص ذوي اإلعاقة مناقشة النتائج المتعمقة بتدخالت األىل االيجابية والسمبي. 

 دراج ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع بناًء عمى أسا س المساواة تسميط الضوء عمى أىمية تضمين وا 
 مع اآلخرين.

 والمشاريع التي تعمل في مجال اإلعاقة ومع األشخاص ذوي اإلعاقة. المؤسساتتجاه  يلااستكشاف مواقف األى 

 

 الناشطين المحميين  مع  المجموعات المركزة .3

تم اإلشارة تم جمعيا في المسوحات التي من خالل بيانات  ممجموعات المركزةلعدد من الناشطين المحميين تم اختيار 
. ُينظر إلى أولئك الناشطين عمى أنيم حمفاء محتممين قادرين عمى مساعدة فريق المشروع واألشخاص ذوي اإلييا سابق

مجموعة مركزة واحدة مع نشطاء محميين في كل منطقة من اإلعاقة في الميدان خالل أنشطة المشروع. كان ىناك 
 مناطق المشروع األربعة.

 
 الناشطين المحميين  من مركزةالمجموعات ال أىداف
 .تعريف المشاركين بأىداف المشروع، وتوقعاتو ومراحمو 

 بتنفيذ المشروع في الميدان، استنادًا إلى البيانات ووجية نظر  المرتبطةوالمخاوف  معيقاتمناقشة التحديات وال
 فريق المشروع. 

  نحو تسييل تنفيذ المشروع في الميدان. الدوافعاستكشاف 

  ر المشاركين في المشروع.تحديد دو 

 أفراد المجتمع المحميمن  المجموعات المركزة .4

المجتمع، في  والتوجيات السائدةاألساسية التي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة،  المعيقاتمن أجل القدرة عمى فيم 
تم عقد ذلك وقد واحدة في كل منطقة مع أفراد من المجتمع.  مجموعة مركزةالمجتمع، ُعقدت  ومدى وجود دمج في

تشمل . المؤسساتمع  مجموعة مركزة دفي جميع المناطق، باستثناء شمال الضفة الغربية، حيث تمَّ بداًل من ذلك عق
مجموعة متنوعة من األفراد في المجتمع، أصحاب األعمال، السائقين، ومقدمي الخدمات ...  ىذه المجموعة المركزة

 إلخ.
 

 المجتمع المحمي: أفراد  مع  المجموعات المركزةأىداف 
 .استكشاف مواقف أفراد المجتمع المحمي تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة 

 التي تواجو ىذه المجموعات خالل عممية تواصميم مع األشخاص ذوي اإلعاقة. معيقاتفيم التحديات وال 

 ذوي اإلعاقة  تحديد اقتراحات أفراد المجتمع لمتغمب عمى التحديات والحواجز التي تؤثر عمى استفادة األشخاص
 من الخدمات التي يوفرىا ىؤالء األفراد بناًء عمى أساس المساواة مع اآلخرين. 

 .استكشاف المصمحة في التعاون في تحقيق أىداف المشروع 
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لالطالع  التقرٌر نهبٌت فً المرفق إلى) انظر المٍذانٍت المرتبطت ببلمرحلت التحضٍرٌت  األنشطتنتبئج  تحلٍل

 ٍست(ػلى النتبئج الرئ

فمن الضروري تحميل البيانات األشخاص ذوي اإلعاقة ، واقع بناًء عمى  لخمق تدخالت ايجابية يدفكون المشروع ينظرًا ل
تماشى مع احتياجات ي بمامتخطيط لممراحل الالحقة لممشروع وذلك لتوفير فرصة ل التي تم جمعيا في  العمل الميداني

 .والنماذج التي يتبناىا لمشروعا بأىداف الناس ومع األولويات المرتبطة 

يم تجربة األشخاص ذوي اإلعاقة عمى أرض الواقع، وطبيعة تفاعميم مع فاليدف من ذلك ىو محاولة لفيم الواقع و 
 المجتمع.  باقي أفرادالمساواة مع  التي تمنعالرئيسة  المعيقاتالمجتمع، ومع 

ى الحقوق والمرتبط مع وجية النظر التنموية نحو التعامل مع يتبنى ىذا المشروع النموذج االجتماعي والمنيج القائم عم
بين الشخص الذي لديو صعوبة وبين الحواجز اإلعاقة ىي عبارة عن قضية تفاعل سمبي فقضية اإلعاقة. في ضوء ذلك، 

لحقوق عمى الذي يُحد من فرص الوصول إلى الخدمات وا . األمرية في المجتمعاتوالبيئية والمؤسس االتجياتية معيقاتوال
 أساس المساواة األساسية مع اآلخرين.  

وبين  اإلعاقةأن اإلعاقة تشّكل مفيومًا ال يزال قيد التطور وأن اإلعاقة تنتج من خالل التفاعل بين األشخاص ذوي  إدراك"
المساواة مع الحواجز المواقفية والبيئية التي تحول دون مشاركتيم مشاركة كاممة وفعالة في المجتمع بناًء عمى أساس 

 اآلخرين".

 0220 –اإلعاقة ، اتفاقية األمم المتحدة عن حقوق األشخاص ذوي )مقدمة( ديباجة

 ، والمبادئ التوجييية الجديدة التأىيل0220 –يستخدم المشروع اتفاقية األمم المتحدة عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
حقوق األشخاص  كمرجعيات أساسية حول، (Community Based Rehabilitation/CBR)المجتمع  عمى المبني

 .يمكن فصميا عن حقوق اإلنسان التي الذوي اإلعاقة 

حياتو / حياتيا الشخصية مع األخذ بعين عمى   الشخص ذو اإلعاقة سيطرة  أىمية في تأكيدالكما ويعمل ىذا التوجو عمى 
 والممارسات. االعتبار الفروق الفردية والتعديالت المنطقية الالزمة في السياسات

عمى شمولية، ووحدة، وترابط وتشابك جميع حقوق اإلنسان، والحريات الجوىرية، وحاجة إعادة التأكيد من جديد " 
 تمييز". بشكل كامل ودون استمتاعيم األشخاص ذوي اإلعاقة عمى ضمان 

 0220 –ديباجة )مقدمة(، اتفاقية األمم المتحدة عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

لتجربة حركات اإلعاقة السابقة في األراضي الفمسطينية. في مقابمة ُأجريت في  دير بالذكر أنو ال يوجد توثيق كاملمن الج
م الفمسطيني لألشخاص ذوي اإلعاقة، مع زياد عمرو، وىو أحد المؤسسين والناشطين في االتحاد العا 0202يناير  00

. وجاء القانون الفمسطيني لحقوق 2,,0، والتي بدأت في أوائل عام ناقش عمرو تجربة الحركة الفمسطينية لحقوق اإلعاقة
، ومطالب حركة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في والتأييد األشخاص ذوي اإلعاقة كنتيجة لمضغوطات وحركات الدعوة

بواسطة  0,,0عام  الذي تأسسألشخاص ذوي اإلعاقة لاالتحاد العام الفمسطيني  بقيادة، 2,,0فمسطين في بداية العام 
 ذوي اإلعاقة. من األشخاص ناشطين فمسطينيينمجموعة من 
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يجب التنويو واإلشارة ىنا أن الحركة لم تيدف إلى الحصول عمى قانون محدد متعمق باألشخاص ذوي اإلعاقة لكنيا  
 أصحاب القرار. أمامأولوية كىدفت إلى طرح قضية اإلعاقة 

نون لتسييل الوصول إلى األماكن العامة، إاّل أنَّ المجمس التشريعي قد ، أعّدت ىذه الحركة مسودة قا4,,0في عام  
لم تكن الحركة  في ذلك الوقت،القانون المتعمق باألشخاص ذوي اإلعاقة.  عمىالعمل من أجل ىذه الحركة عمى ضغط 

ىناك ضعف في الوصول إلى مدركة كمّيًا بأىمية التعامل مع مواد القانون من مفيوم حقوق اإلنسان. إضاقًة إلى ذلك، كان 
والتأثير عمى صانعي القرار من أجل اعتماد المسودة التي كانت أكثر انسجامًا مع طموحات حركة اإلعاقة في ذلك الوقت. 

مقانون الفمسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والذي ُبِنَي عمى أساس الوصول لفي  ساىمت جميع ىذه العوامل
 اإلعاقة عمى النحو التالي:  ُيعّرف القانون الشخص ذو ذإ النموذج الطبي لإلعاقة.

أي فرد يعاني من أية إعاقة أو ضعف جزئي أو كمي سواًء من ناحية خمقية، أو أنو / أنيا ال تدرك شيئًا )ليست ىو "
بمتطمبات  الوفاءالمدى الذي يمنعو / ىا من  بصوابيا(، أو أنو / أنيا ليست بكامل قدراتيا الجسدية والنفسية والعقمية إلى

 أولئك األشخاص الذين ال يعانون أية إعاقة".الحياة الطبيعية بطريقة لم تواجو عادًة من ِقَبل 

 ، التعريفات8(، رقم ,,,0القانون الفمسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )لعام 

ص وبين البيئة بجميع عناصرىا. تفاعل بين الشخالالشخص، بداًل من التركيز عمى  الصعوبة عنديركز ىذا التعريف عمى 
فإنو قد ىذا من شأنو أن يفرض سياسات وممارسات خاصة في المستويات الرسمية وغير الرسمية. باإلضافة إلى ذلك، 

يفرض النماذج والمناىج القائمة عمى األعمال الخيرية والطبية في التعامل مع قضية اإلعاقة في األبعاد المؤسساتية 
 واالجتماعية. 

أن األشخاص ذوي اإلعاقة "عمى  0المادة رقم  8رقم  ,,,0القانون الفمسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  ينّص 
بذات الحقوق والواجبات التي يتمتع بيا أي شخص آخر عمى االستمتاع الحق في لدييم الحق في العيش بحرية وكرامة، 

. في ىذه "تكون سببًا لمحد من وصولو إلى ىذه الحقوقأفضل قدر من استطاعتو، وأن إعاقة شخص ما ال يمكن أن 
المادة، عمى الرغم من أن القانون يناقش حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العيش بحرية وكرامة، إاّل أنَّ استخدام مصطمح 

 "عمى أفضل قدر من استطاعتو" يعزز مرًة أخرى وجية النظر الطبية عمى اإلعاقة.

األشخاص  تعيق وصول، والمؤسساتية التي واالتجياتيةالمادية،  معيقاتتكشف الحواجز والفي ضوء ذلك، فإن التحميل يس
الخدمات األساسية المختمفة والحقوق، في محاولة لممقارنة بين اإلعاقة في القوانين والتشريعات وبين ما  إلىذوي اإلعاقة 

األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعمق بالحقوق  يىي عميو عمى أرض الواقع. عالوًة عمى ذلك، فنحن نحاول استكشاف وع
 والقوانين المتعمقة باإلعاقة. 

في جميع أنشطة العمل الميداني، تم تحديد المجاالت الرئيسة لمحياة باعتبارىا نقطة انطالق من أجل أن نكون قادرين عمى 
ساسية الرئيسة والمجاالت الرئيسة التي والحواجز. تم اختيار ىذه المجاالت كما ىي بما في ذلك الحقوق األ معيقاتتحديد ال

والحواجز نحو المشاركة في ىذه المجاالت يمكن أن تعطي لنا درجة فيم  معيقاتتقع فييا األنشطة اليومية. المشاركة أو ال
لدرجة التيميش التي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة كمجموعة، من خالل تحديد االتجاىات السائدة في المجتمعات. إلى 

ذلك، فإنو يقدم مؤشرات واقعية عمى وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى األجيزة المساِعدة الالزمة والتسييالت  جانب
نصَّ القانون الفمسطيني لحقوق اإلعاقة المعقولة ليم من أجل المشاركة في مجتمعيم عمى أساس المساواة وبشكل مستقل. 

اإلعاقة ىي عبارة عن  شخص ذوبطاقة الالخدمات والحقوق.  اإلعاقة لديو الحق في الحصول عمى ىذه وبأن الشخص ذ
 اإلعاقة أن يحصل عمييا من خالل برنامج منّظم.  وبطاقة تحّدد مجموعة الخدمات التي يستحق الشخص ذ
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 الخدمات الصحية، والتعميم، والتوظيف )العمل(، والحياة االجتماعية، الحقوق والتمكين، واالختالفاتالمجاالت األساسية: 
في أنواع مختمفة من المحميات، واالختالفات في ما يتعمق بالجنس، واالختالفات في المناطق، واالختالفات بين األنواع 

 المختمفة من اإلعاقة، وعائالت األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 المشاركة في األنشطة اليومية:

 عن ستمارةاال تأنواع اإلعاقة. بحثييدف المشروع عمى التعامل مع اإلعاقة ليس من منظور طبي وال من منظور 
الوظائف \مصعوبات التي تواجيو عند قيامو باألنشطةباإلضافة لمنظ ل /لمصعوبة التي لديو  نفسو  تصور وفيم الشخص

 . اليومية

 في كبيرة صعوبات يواجيوناألشخاص ذوي اإلعاقة  أن لوحظ الخدمات، عمى الحصول الدخول في عممية وقبل وىكذا،
مسح األسر المعيشية لألشخاص ذوي كان جمّيًا في نتائج  .مستقل بشكل لمعيش ضرورية ىي التي ليوميةا األنشطة
بعض األنشطة اليومية  الرئيسية باستقاللية تامة  دون االعتماد عمى  بصعوبة تنفيذ  أقرواأّن أغمبية المشاركين  اإلعاقة

  أبرزت النتائج بأن. باإلضافة إلى ذلك والتسّوقاألعمال أليومية،لطعام،  وممارسة األجيزة المساِعدة، مثل إعداد وجبات ا
األشخاص  إال أنجميع أنواع اإلعاقات  ما كان بارز بين وىو القراءة والكتابة. ال يعرفونما يقارب نصف المشاركين  

يواجيون صعوبة  أكبر  واألشخاص ذوي اإلعاقة الذىنية البسيطة  ة واألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية ذوي اإلعاقة السمعي
السمبية نحو قضايا اإلعاقة، ومحدودية الوصول إلى   االتجاىات  :أىميا الكتابة. وىذا يعزى لعدة أسباب،في القراءة و 

 ه المعيقاتالعائمية. وىذباإلضافة لممعيقات التعميم باىظ الثمن أو عدم توفر التعميم المتخصص ،وكون المؤسسات التعميمية
% 42عبر  إذ .وباألخص مع األشخاص من ذوي اإلعاقات الذىنية ةنتائج مسح األسر المعيشير في بشكل كبي تظير 

عن توقفوا العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة المستيدفين   إن .من األشخاص ذوي اإلعاقة الذىنية عن ىذه المعيقات
كأشخاص ذوي إعاقة والتي واجيتيم في  وذلك بسبب المعيقات المتعمقة بيم أبكر مما كانوا يريدونتعميميم في وقت 

صعوبات في استخدام وسائل عن  من جميع أنواع اإلعاقاتالمستيدفين نصف األشخاص ما يقارب  وقد عبرالتعميم. 
 والقيام باألعمال المنزلية، وشراء الحاجيات، والعناية بالنفس. ،النقل

اإلعاقة ابتداء من المنزل وقبل التوجو لمحصول عمى أي ومن ىنا ممكن أن نرى وجود معيقات كبيرة أمام األشخاص ذوي 
 خدمة.

عائق أمام األشخاص ذوي  المبني عمى المجتمع التأىيلبرنامج  موظفوومن جية أخرى يشكل األداء الضعيف لدى  
ية أفراد اإلعاقة في المناطق المستيدفة    ونقص  وعي العاممين حول  دورىم في ىذا البرنامج.  ونتيجة لذلك فأن غالب

 . التأىيل المبني عمى المجتمعليسوا بحاجة لمخدمات التي يوفرىا عاممو برنامج  عبروا بأنيم العينة

كشفت نتائج مجموعات العمل المركزة التي تشكمت من األشخاص ذوي اإلعاقة وذوييم عن أن العديد من أسر    
ذوي اإلعاقة  بالعيش  األشخاص قة وال تسمح ألبنائيا مناألشخاص ذوي اإلعاقة تشعر بالقمق حيال أبنائيا من ذوي اإلعا

حيث أن بعض   ،األشخاص ذوي  اإلعاقة  اتجاهبشكل مستقل  باإلضافة إلى  االتجاه السمبي العام  الذي يتبناه المجتمع 
 اأُلسر  تمجأ إلخفاء حقيقة أن  لدييم طفل ذو إعاقة.

المركزة كإحدى القضايا المفصمية في تطور حركة  المجموعاتظيرت قضية وسائل النقل العام في  ،إلى جانب ذلك
ألشخاص ذوي اإلعاقة  باإلضافة ا  توصيلاإلعاقة.  وذلك بسبب االتجاىات السمبية لمسائقين في بعض األحيان ورفضيم 

الخدمة.  الحصول عمىقبل  ذوي اإلعاقة األشخاص قتشكل المواصالت معيق اخر أمام. لممواصالتإلى التكمفة الباىظة 
 ولذلك، تشكل المعيقات المرتبطة بالمواصالت معيق رئيسي أمام العيش باستقاللية.
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من أفراد العينة أن األشخاص ذوي اإلعاقة يستخدمون األجيزة % 05يرى  .فيما يتعمق باستخدام األجيزة المساعدة
األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية الذين  بين وىذه النسبة ىي األعمى لممساعد الشخصي بشكل منتظم.  ويمجئونالمساعدة 

 تواجييم معيقات في صعود  الدرج.

ويجدر اإلشارة إلى أن  الغالبية العظمى من األشخاص ذوي اإلعاقة يستخدمون جياز مساعد/ مساعد شخصي قد يكوي  
كما  .اعد شخصي%(. من األشخاص ذوي اإلعاقة يستعينون بأحد أفراد األسرة كمس 05)  ، بحيث أنأحد أفراد األسرة

ن  .%( من أفراد عينة مسح األسر المعيشي يرون أن ىناك حاجة ممحة ألدوات مساعدة أخرى غير متوفرة ليم 5101) وا 

 الوصول واالستفادة من الخدمات

 بشأن حقوق المعوقين  ,,,0لسنة    8 من قانون رقم 0المادة رقم  تنص   

يم والخردمات المختمفرة شرأنو شرأن غيرره مرن المرواطنين لرو نفرس الحقروق وعميرو لممعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكرر "
مكاناترو، وال يجرروز أن تكرون اإلعاقرة سرببًا يحررول دون تمكرن المعروق مرن الحصررول  واجبرات فري حردود مرا تسررمح برو قدراترو وا 

 ".عمى تمك الحقوق

 

 من نفس القانون تنص عمى   5أما المادة رقم 

حقوق  المعوق وتسييل حصولو عمييا وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجيات المعنية بأعداد برامج تتكفل الدولة بحماية  "
       "ولبيئتو في كل ما يتعمق بتمك الحقوق المنصوص عمييا في ىذا القانون وألسرتوالتوعية لو 

الشخص ذو اإلعاقة نحو الوصول استكشاف األنواع المختمفة من المعيقات والحواجز التي يواجييا  يعمل ىذا القسم عمى  
 إلى الخدمات والمشاركة في الحياة مشاركة كاممة وفعالة وعمى قدم المساواة مع اآلخرين.   

 الخدمات الصحية:    

عن مدى محدودية وصول و   لخدمات معينة األشخاص ذوي اإلعاقةمسح األسر المعيشية الكشف عن مدى حاجة  حاول
افصحوا عن حاجتيم    ممن استيدفيم المسح%  02.  وىناك  ما يقارب الصحية تلمخدما ذوي اإلعاقة األشخاص
 الصيدليات، المستشفيات. خصائيين،األ تشمل: التي   لخدماتيذه افي الوصول ل وجدود صعوبةوعن صحية لخدمات 

الممرضات، وعاممي  % من  أفراد العينة قد  افصحوا عن أنيم ليسوا بحاجة إلى 02عالوًة عمى ذلك، فيناك أكثر من  
 البصريات، والعالج الوظيفي، والعالج الطبيعي، وعالج النطق، ومراكز الرعاية النيارية. ، و التأىيل المبني عمى المجتمع

عند محاولة التعّرف عمى المعيقات التي تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى  الخدمات  تبّين النتائج  أن ىناك 
 ممن استيدفيم المسح  ال يستطيعوا %  42، ىناك أكثر من فعمى الصعيد الماديمستويات.  صعوبات عمى كافة ال

 غير قادرين عمى تحمُّل تكاليف المواصالت. ممن استيدفيم المسح%  02تحمل نفقات وتكاليف العالج،وما يقارب 

عائقًا  في الوصول إلى الخدمات،  نحو األشخاص ذوي اإلعاقة تعتبر ىي أيضاً  السمبية فإن  االتجاىات إضافة إلى ذلك،
السائقين ومقدمي الخدمات تجاه سمبية من قد أعربوا عن اتجاىات  ممن استيدفيم المسح % 01حيث أن ىناك أكثر من 
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، وال استخدام وسائل النقل العامة يستطيعوافراد بأنيم ال األ% من  52أكثر من  كما وأشاراألشخاص ذوي اإلعاقة.  
 صل مع مقدمي الخدمات، وال يعثروا عمى شخص ليرافقيم، وذلك لكونيم أشخاص ذوي إعاقة.يستطيعوا التوا

   .أن مباني  مزودي الخدمات غير موائمة لوصول االشخاص ذوي اإلعاقة إليياب المجيبين% من   54 كما وأشار

نفس اإلشارة لتم   ي اإلعاقة،وأىالي األشخاص ذو في المجموعات المركزة التي  تم تشكيميا مع األشخاص ذوي اإلعاقة 
 ، وارتفاع تكاليف الخدمات، إضافًة إلى والتكاليف الباىظة لوسائل النقل ومنيا:   المباني  غير الموائمة  المعيقات

 .السائدة تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة  االتجاىات  السمبية

مشكمة تكمن في أنيم بعيدين جدًا عن أماكن إقامة ولكن ال  أخصائيينعالوًة عمى ذلك، لوِحَظ أيضًا أن ىناك حاجة إلى   
بناًء عمى نتائج المسح، حيث أن ىناك  ن يتم تفسير ىذا األمر بشكل أكثرً يمكن أ  .العديد من  األشخاص ذوي اإلعاقة

رية  المناطق الحضفي %  50% المناطق الريفية( مقارنًة بنسبة  8400في المناطق الريفية ) األخصائيينإلى  أكبر حاجة
 % في المخيمات.  0008ونسبة 

تمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من  وبشكل بارز  معيقات  بيئية واتجاىاتية ومؤسساتية واجتماعية نالحظ وجودوبالتالي، 
 الوصول إلى الخدمات الصحية. 

 تأىيل المعاقين والتي تنص عمى   1في ىذا الصدد،   القانون الفمسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  المادة رقم  

بالمائة  01عمى الدولة تقديم التأىيل باشكالو المختمفة لممعوق وفق ما تقتضيو طبيعة إعاقتو وبمساىمة منو ال تزيد عمى "
 "من التكمفة يعفى المعوقين بسبب مقاومة االحتالل من ىذه المساىمة

 ك والضرائب أعفاءات الرسوم والجمار  موضوعمن القانون ذاتو عمى  0. وتنص المادة 

وفق ألحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب جميع المواد التعميمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائل النقل 
 الالزمة لممدارس ومؤسسات المرخصة ووسائل النقل الشخصية ألستعمال األفراد المعوقين

ُيعّطل عممية التنفيذ الفعالة  عائالتيموي اإلعاقة ولدى ولكن غياب نظام ُمنّظم وعدم وجود الوعي لدى األشخاص ذ 
الذين أعربوا عن عدم حاجتيم لعاممي حول النسبة المرتفعة لألشخاص والنشطة. إلى جانب ذلك، ىناك تساءل كبير 

يل المبني لمتأى. حيث أنو وفقًا لعنصر الصحة المنصوص عميو في المبادئ التوجييية الجديدة المبني عمى المجتمعالتأىيل 
:عمى المجتمع  ، فقد جاء فيو أنَّ

تدعم األشخاص ذوي اإلعاقة في تحقيق  أكبر قدر ممكن ليم من الخدمات  المبني عمى المجتمع"برامج التأىيل 
واألجيزة  التأىيلالصحية ، وتعمل في خمسة مجاالت رئيسة ىي: تعزيز الصحة، والوقاية، والرعاية الصحية، و 

عمى تسييل وضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عمى  المبني عمى المجتمع التأىيلعاممو   المساِعدة. حيث يعمل
الخدمات الصحية والحقوق. باإلضافة إلى  ذلك  يوجد ىناك دعوة لمخدمات الصحية الستيعاب حقوق األشخاص ذوي 

صحية عمى قدم المساواة مع اإلعاقة من خالل كونيم  جزء ال يتجزء من المجتمع وليم الحق في التمتع بحقوقيم ال
 غيرىم من أفراد  المجتمع ، 

 منظمة الصحة العالمية –، عنصر الصحة المبني عمى المجتمع لتأىيلالديباجة )التمييد(، المبادئ التوجييية ال
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م المتحدة منظور شامل مرتبط مع اتفاقية األمبالمبني عمى المجتمع   لتأىيلالتوجييية ال ترتبط المبادئ عالوًة عمى ذلك، 
مع األخذ بعين االعتبار تحسين المعرفة بين األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد ُأسرىم فيما  أإلعاقةلحقوق األشخاص ذوي 

يتعمق بحالتيم الصحية، وتفعيل مشاركتيم مشاركة كاممة وفعالة وعمى قدم المساواة مع اآلخرين  في تحقيق واكتساب 
الكاممة والفعالة  في مجتمعاتيم المحمية، وزيادة الوعي لدييم  عن قطاع الصحة   صحة جيدة، وىذا بدوره يعزز  مشاركتيم

في الوصول إلى الخدمات الصحية دون أي  حق األشخاص ذوي اإلعاقة عند مقدمي الخدمات الصحية حولوزيادة الوعي 
بتكمفة  الرعاية الصحيةتمع بتوفير كما ويعنى التأىيل المبني عمى المجتمييز مبني عمى إعاقتيم أو عمى أية عوامل أخرى، 

 تحسين التعاون عبر جميع القطاعات التنموية.  باإلضافة لمعمل عمى ، معقولة

مع  تتماشىالقائمة ال   المبني عمى المجتمع التأىيلبرامج  توفرىاالخدمات التي في ضوء ذلك، فإنو من الواضح بأن 
ال  تتماشى مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وال مع احتياجات أفراد ، إضافًة إلى ذلك، فإنيا المبادئ التوجييية ليا 

 أسرىم عمى أرض الواقع.

 الخدمات التعميمية:

% منيم  02 ،حوالي ثمثي أفراد العينة التعميم يتمقى زال ال أوفقد تمقى فيما يتعمق بالوصول إلى الخدمات التعميمية، ف
أو  \نيم يتمقون التعميم% م00، وما يقارب لتعميم األشخاص ذوي اإلعاقة في مدارس متخصصة أو كانوا مسجمين\نمسجمي

مما  أبكرية. بالرغم من ذلك، فقد توقف ما يقارب نصف  أفراد العينة عن تعميميم في وقت في مدارس حكوم تمقوا التعميم
 ي التعميم عمى االطالق. كانوا يريدون، إضافًة إلى ما يقارب الثمث من  أفراد العينة لم يكن لدييم الفرصة لتمق

الفرصة لتمقي أو إكمال تعميميم األساسي.  ال تتوفر ليمُتظير ىذه النتائج أن ىناك العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة 
% من  02يمكننا أن نجد أيضًا أن ىناك مشكمة تواجو التحاق األشخاص ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية ، حيث أن 

 .وا عن أنو قد تم رفضيم من ِقَبل إدارة المدرسةأفراد العينة قد أعرب
أن القانون يضمن حق الشخص ذو اإلعاقة  في الوصول إلى التعميم بغض النظر عن  عمى من الميم تسميط الضوء  

أو \ممتحقينإعاقتو / إعاقتيا. عالوًة عمى ذلك، االتجاىات السمبية ال تزال قائمة نحو األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ىم 
التعميم، حيث أنو قد أعرب أكثر من ثمث  أفراد العينة من االشخاص ذوي اإلعاقة عن  المشاعر السمبية انو ممتحقين بك

أيضًا في المدارس المتخصصة لألشخاص  راىظاالتي يشعرون بيا من زمالئيم في المدرسة، ىذا  الشعور السمبي كان 
 ذوي اإلعاقة. 

، وقد ُأْعِرَب األىاليي المجموعات المركزة التي تشكمت مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومع قد تمَّ االشارة إلى ىذه القضايا ف
العديد من أن تعميم في وقت أبكر مما كانوا يريدون، إضافًة إلى العن توقفواعن أن العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة 

عالوًة عمى ذلك، فإنو ُينظر أيضًا لوجيات  األطفال ذوي اإلعاقة رفضوا إرسال أبنائيم إلى المؤسسات التعميمية. أىالي
 المدرسة عمى أنيا عائق يمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول عمى حقيم في  التعميم.  ةالنظر السمبية إلدارا

 
المعيقات التي تتشكل من % من  أفراد العينة  عبروا  عن 00يضًا كمشكمة، حيث أن ما يقارب تظير الحواجز العائمية أ

 منعتيم أو لم تحفزىم وتشجعيم عمى مواصمة تعميميم.  ، وأن عائالتيمعائالتيم السمبيةات اتجاى
. إليياوصول األشخاص ذوي اإلعاقة  ، دورًا أكبر في تقييد السابقة يمعب موقع المؤسسات التعميمية، إضافًة إلى العوائق
 ميمية عن أماكن سكنيم. المؤسسات التع حيث أن أكثر من ثمث أفراد العينة قد أعربوا عن بعد

عائالتيم يخشون من إرساليم إلى المدارس  البعيدة  بأن أشار أكثر من ثمث األشخاص ذوي اإلعاقة المستيدفين بالمسح
 بالنسبة لإلناث ذوات اإلعاقة.   أقوىعن أماكن إقامتيم، ىذا االتجاه العائمي السمبي  كان حاجزًا 
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، حيث أن العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة قد  وجدوا مشكمة في استخدام تالمواصالمن ىنا يتم طرح أيضًا قضية  
وسائل النقل العامة نتيجة لعدة أسباب منيا  اتجاىات السائقين، عدم إمكانية الوصول إلى وسائل النقل، والتكاليف المالية 

 لوسائل النقل. 
 

المؤسساتية  المعيقاتمن  يواجيون المزيدذوي اإلعاقة ، نجد أن العديد من األشخاص المعيقات التي ذكرتباإلضافة إلى 
التي تؤثر عمى فرصة حصوليم عمى التعميم. ويمكن أن نرى أيضًا أن العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة قد وجدوا أن 

اص ذوي مباني المؤسسات التعميمية  غير موائمة ليم إضافًة إلى أن المؤسسات التعميمية ال توفر المواد الموائمة لألشخ
في الكوادر المؤىمة  اً نقص وجدوا أن ىناكالعديد من األشخاص ذوي اإلعاقة  بأن حكما ونرى من نتائج المساإلعاقة.  

 القادرة عمى التعامل مع المتطمبات االساسية لتعميم االشخاص ذوي اإلعاقة.  
ث أنو باإلضافة إلى  صعوبة الوصول ، حيالمركزة مجموعات ال تكرر ذكر ىذه المعيقات باإلضافة لمعيقات أخرى في 

حق الشخص ذو  اإلعاقة في التعميم  تجاهفي المدارس   ةسمبي اتاتجاى ىناك ،إلى المدارس، وعدم وجود كادر مؤىل
 عمى غيرىم من الطمبة.  يؤثرونوباعتقاد طاقم ىذه المدارس بأن الطمبة ذوي اإلعاقة 

 
بني أن ينخرط في التعميم ال لو كان ىذا ما سيسيل إلى مدينة أخرى، بيع أرضي، واالنتقال بأن أ"أنا عمى استعداد 

 مثل بيت لحم  ترفض ألتحاق ابني فييا .  ،ىناك. لكن حتى المدارس في مدن أخرى
 -األشخاص ذوي اإلعاقة، دورا  مع أىالي المجموعات المركزة ، شارك فيوالد أحد األبناء الذين يجدون صعوبة في التعمم

  يةالضفة الغرب
 

األشخاص ذوي اإلعاقة يمكن أن  أىاليوالرفض بين في المجتمع ُيظير ىذا النوع من الحاالت أنَّ االتجاىات السمبية 
في و تكون نتيجة لمعديد من األسباب، وأحد ىذه األسباب ىو  صعوبة الوصول واالتجاىات السمبية السائدة في المجتمع. 

قضية التعميم في  النص القانوني الفمسطيني لحقوق  عمى أن يتم النظر إلى ميط الضوءىذا الصدد، فإنو من الضروري تس
 وأنو يأخذ بعين االعتباراألشخاص ذوي اإلعاقة في الفصل الثاني تحت عنوان "المسؤوليات من أجل توفير الخدمات"، 

لتدريبية  وفقًا الحتياجات األفراد، تكافؤ الفرص في التعميم  والتدريب، وتوفير مختمف أنواع ومستويات الخدمات التعميمية وا
الشخيص التربوي الالزم لتحديد مؤىمين، وتوفير مناىج  ومرافق  موائمة تعميمية وتدريب مناسب، وتوفير وتوفير معممين 
 ومدى تأثيرىا عمى التحصيل العممي لمطمبة ذوي اإلعاقة .  طبيعة اإلعاقة

ة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ُيعترف بالتعميم كحق أساسي اتفاقي ومبادئبين ىذا القانون   ابالمقارنة م 
تضمن تذلك الحق   إحقاقلألشخاص ذوي اإلعاقة ينص عمى المساواة والتضمين في جميع مستويات التعميم. ومن أجل  

يجب  أن  الحقوق التياتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع موادىا أنو ال يمكن الفصل بين 
عمى سبيل المثال، من أجل ضمان الحق في التعميم والنظام التربوي الشامل، تعتبر  .االشخاص ذوي اإلعاقة ايتمتع بي

 اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

احترام حقوق اإلنسان التنمية الكاممة لمطاقات اإلنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز "
بداعاتيم،  والحريات األساسية والتنوع البشري. التنمية من خالل شخصيات األشخاص ذوي اإلعاقة، ومواىبيم وا 

 فضاًل عن قدراتيم العقمية والجسدية إلى أقصى إمكاناتيا".  
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 ، التعميم.08اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المادة 

مع عدم وجود تمييز قائم عمى أساس اإلعاقة  الدمج عمىية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أيضًا اتفاق تركز
أساسية  متطمباتالتي تعتبر  الالزمة التعديالت المنطقية توفير باإلضافة ل  ،لألطفال أو البالغين من الطمبة ذوي اإلعاقة

ذوي اإلعاقة في نظام التعميم العام، مما ُيمّكن األشخاص ذوي اإلعاقة لألشخاص ذوي اإلعاقة والتي سيتمقاىا األشخاص 
 من تعّمم ميارات حياتية واجتماعية تنموية. 

معايير محددة ومناسبة والتي تضمن التنفيذ الكامل لكل  عمى تنص اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
كما وأن القانون  ،األشخاص ذوي اإلعاقة التعميم كخدمة الفمسطيني لحقوقن ، في الوقت الذي يعتبر فيو القانو نص فييا

، ويعمل عمى فصميم عن بعض، كما ويوجد غياب ألدوات تيتعامل مع  الكثير من حقوق اإلنسان األساسية كخدما
 . تطبيق ىذه الحقوق، باإلضافة لغياب أي نص عن التزام الدولة بالدمج في التعميم

 التوظيف / العمل:

ُيحّسن استقاللية، إلى جانب ذلك، فإّنو بلتمكين الشخص من العيش   باإلمكان اعتبار التوظيف أحد المجاالت الرئيسية
والتي من  التخاذ قرارات بشأن حياتيم الخاصة ، ولممارسة أدوار منتجة وفعالة في مجتمعيمفرص األشخاص ذوي اإلعاقة 

 خيرية في المجتمع.ا عرضة لمممارسات الشأنيا تجنبيم أن يكونو 

% فقط موظفون أو كانوا موظفين   00المستيدفين في  مسح االسر المعيشية ،  األشخاص ذوي اإلعاقةمن بين  
 0,%( موظفين أو كانوا موظفين في القطاع الخاص. عالوًة عمى ذلك، تمقى أو ما زال يتمقى معظميم ) 00معظميم )

 تعميم في المرحمة األولى من التعميم األساسي.توقف نصفيم عن الو %( الخدمات التعميمية، 

يجبر القانون الفمسطيني المنظمات الحكومية وغير الحكومية عمى توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، بحيث ال يكون  
% من العاممين في تمك المنظمة. ينص القانون أيضًا عمى أن مكان العمل ينبغي أن يكون سيل  1عددىم أقل من 
 وينبغي عمى األشخاص ذوي اإلعاقة أن يتمقوا التدريب الميني عمى أساس المساواة مع اآلخرين. الوصول إليو، 

في الواقع، ىذا األمر أبعد ما يكون عن الحقيقة، حيث أنو وحسب المسح الذي قمنا بو لممنظمات العاممة في المناطق، 
. عالوًة عمى ذلك، حتى المشاريع التي تتعامل مع ُيوظف األشخاص ذوي اإلعاقة في المنظمات نادرة التيتعتبر الحاالت 

األشخاص ذوي اإلعاقة ال توظف بالضرورة األشخاص ذوي اإلعاقة في مثل ىذه المشاريع كما تم مالحظتو في مسح 
 المؤسسات. 

مى التي حددىا األشخاص ذوي اإلعاقة والتي تمنعيم من الحصول ع المعيقاتبناًء عمى مسح األسر المعيشية، تعتبر 
 الحصول عمى الخدمات التعميمية والصحية. تم ذكرىا بما يخصالتي  لممعيقاتفرص التوظيف مشابية 

%(، وعدم  1004مع اعتقاد الشخص بأن اإلعاقة التي لديو أو لدييا  تمنعو او تمنعيا من العمل ) المعيقات تبدأ ىذه 
%(. عالوًة عمى ذلك، فقد َوَجَد األشخاص  00عمل )وجود تشجيع من ِقَبل عائمة الشخص ذو اإلعاقة  في العثور عمى 
أو أنيم ال يستطيعوا العثور عمى عمل يتناسب مع  ذوي اإلعاقة أنيم يفتقرون إلى الميارات المناسبة والالزمة لمعمل،

 مياراتيم.
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معمومات  وقد أعرب األشخاص ذوي اإلعاقة المستيدفين في المسح   أيضًا عن أنيم غير قادرين عمى الحصول عمى 
%  54خبرونيم بأن إعاقتيم قد ُتشّكل صعوبة عمييم إلتمام العمل )أالذين  أصحاب العملتتعمق بالتوظيف، باإلضافة إلى 

 من أفراد العينة (. 

مؤسساتية مثيرة لمقمق والتي تظير  اتجاه سمبي عام  حيال توظيف األشخاص ذوي التجاىاتية و المعيقات اال إن ىذه
 انب  محدودية الوصول إلى المعمومات المتعمقة بفرص العمل. اإلعاقة،  إلى ج

العديد من  أفراد العينة أعربوا عن الصعوبة التي  حيث أن، تظير ىنا أيضامسالة الصعوبة في استخدام وسائل النقل إن 
يم أشخاص ذوي %(، ووجيات نظر السائقين تجاىيم كون 5000) بإعاقتيم ارتباطايواجيونيا  في استخدام وسائل النقل 

 %(. 00إعاقة )

 50أعرب األشخاص ذوي اإلعاقة الموظفين أو الذين كانوا موظفين من قبل عن أنيم وجدوا أماكن عمل  غير موائمة )
صعوبة  تشكلبأن إعاقتيم قد  أخبروىمالذين  أصحاب العمل%(، وأنيم قد واجيوا حواجز ومعيقات مواقفية مماثمة مع 

(. سيستمر ىذا النوع من المعيقات مطواًل ما دام األشخاص ذوي اإلعاقة ممن ىم يعممونن % م 50عمييم في العمل )
ر عممية تنفيذ بنود القانون يتفسعمى  تعملية لوائح داخمية أل يفتقر لقانون الفمسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا

 معرفة عي بين األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسيم في. إلى جانب ذلك، فإنَّ قمة الو لمراقبة تطبيقوومواده، وال أية إجراءات 
 أدناه سوف يؤدي إلى المزيد من التمييز عمى أساس اإلعاقة. السياق كما سيظير في  األطر القانونية المرتبطة بحقوقيم

األشخاص ذوي اإلعاقة، الناشطين  أىالياألشخاص ذوي اإلعاقة، أشارت العديد من الفئات )في المجموعات المركزة، 
 عن  االتجاىات السمبية في المجتمع تجاه توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.   (لمحميين، وأفراد المجتمعا

من يزيد أن وىذا من شأنو  توظيف أبنائيم وبالذات مع أىالي األشخاص ذوي اإلعاقة وأثر عمى موافقيم تجاهلوحظ ذلك  
عيم إلى االعتقاد بأن أطفاليم سوف يكونون دائمًا سجناء في دف مماوقمقيم بشأن مستقبل أطفاليم،  بين األىاليحدة التوتر 

 دوائر العجز.

عالوًة عمى ذلك، فقد تمَّ التعبير أيضًا عن أن سوق العمل في السياق الفمسطيني يعاني من االفتقار إلى كثير من مقوماتو  
بية عمى نطاق واسع في مجال االساسية  بغض النظر عن اإلعاقة، نتيجة لعدم توفر فرص العمل، وانتشار المحسو 

 .العمل

ُسمَط الضوء عمى  التوظيف والعمل في ظل  رؤية   ، بالرجوع إلى اتفاقية األمم المتحدة لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة 
شاممة، ألنو يشمل الحق في العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة، الحق في اختيار العمل والوظيفة التي  تتناسب والفرص 

، الحق في أن يتم تقديم الدعم ليم في ايجاد فرص العمل، الحق في  الحماية من العبودية، والحق في  المتاحة لدييم
 الحصول عمى جميع أنواع التدريب المطموب.

عمى أن سيولة الوصول  ,المادة رقم  –باإلضافة إلى ذلك، تنص اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
عاقة في الوصول تشمل البيئة المادية، النقل، والمعمومات واالتصال والتواصل، األمر الذي يعني وحق األشخاص ذوي اإل

فرص األشخاص ذوي  زيادة تغيرات أساسية عمى إلى يؤدي زيادة الوعي في ىذا  المنظور سوف  وأنَّ اعتماد ىذا النيج 
 وق العمل، وتحقيق تكافؤ في فرص العمل. اإلعاقة في الوصول إلى المعمومات ذات الصمة بإعالنات العمل، وس
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 المشاركة في الحياة االجتماعية

الوصول والمشاركة في األنشطة االجتماعية الرئيسة تمثل جزءًا  ال  مكانية الوصول لمخدمات  االساسية.إباإلضافة إلى  
ذه األنشطة: الخروج مع شممت ى في مسح األسر المعيشية، .وحقو في العيش باستقاللية من حياة الشخص يتجزأ

موقع اجتماعي مثل مطعم ما، والمشاركة في األنشطة االجتماعية مثل حفالت الزواج، والسفر مع  إلى األصدقاء أو العائمة
العائمة أو األصدقاء أو الزمالء إلى مدينة أخرى، وزيارة األصدقاء واألقارب. أظير  مسح األسر المعيشية نتائج مماثمة 

ذه األنشطة، حيث أنو ما يقارب نصف أفراد العينة ال يجدون صعوبة في المشاركة في ىذه األنشطة. في فيما يتعمق بي
حين أعرب النصف اآلخر عن أنيم في الغالب ال يشاركون في مثل ىذه األنشطة وذلك بسبب الصعوبة في المشاركة في 

 ىذه األنشطة. 

دييم القابمية عمى األطالق  في المشاركة في بعض األنشطة المعّينة، وقد أعرب أكثر من ثمث أفراد العينة عن  أنو  ليس ل
المجتمع المحمي،  مثل: الذىاب إلى المسجد أو الكنيسة، أوالتطوع في المنظمات األىمية واألندية، أوالعضوية في منظمات

، فقد  رأى أكثر . عالوًة عمى ذلكةوزار أوالمشاركة في األندية الرياضية، أوالمشاركة في األنشطة الثقافية، أو زيارة بمدية أو 
 عن أنيم غير قادرين عمى السفر إلى خارج البالد أو أنيم  يواجيون صعوبة كبيرة في القيام بذلك. من نصف العينة  

القدرة عمى المشاركة في األنشطة الموجية أعاله فيما يتعمق بنوع الصعوبة التي أعرب عنيا الشخص،  محاولة لربطفي 
د أن أكثر من ثمثي األشخاص ذوي اإلعاقات الذىنية البسيطة يواجيون صعوبة   كبيرة أو أنيم غير قادرين عمى فقد  وج

 اإلطالق عمى المشاركة في جميع تمك األنشطة المذكورة أعاله. 

وضح   فقدفي ىذه األنشطة االجتماعية، فيما يتعمق بالحواجز والمعيقات التي تُحد من  مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة 
أكثر من نصف  أفراد العينة عن أنيم يفتقرون إلى الموارد المالية التي  تمكنيم من الخروج والمشاركة في األنشطة 

 االجتماعية. 

%(، حيث أنو من  05تحد من  مشاركتيم في ىذه النشاطات )  إعاقتيممرًة أخرى، يعتقد العديد من  أفراد العينة بأن 
الرؤية وفقًا لمممارسات التي يتعرض ليا األشخاص ذوي اإلعاقة خالل فترة حياتيم، باإلضافة إلى  المحتمل أن ُتشكَّل ىذه

  %(. 50عدم وجود تشجيع من ِقَبل عائالتيم  )

 %(. 54) االجتماعية شخص يأتي معيم ليذه المناسبات ايجاد أفراد العينة أيضًا صعوبة في  عالوًة عمى ذلك، فقد وجد

% من أفراد العينة  بأن المواقف تجاىيم تكون بشكٍل عام سمبية وغير ودّية، وأنيم  84فقد أعرب  إضافًة إلى ذلك، 
يجدون صعوبة )أكثر من ثمث المجيبين( في استخدام وسائل النقل وذلك بسبب المواقف السمبية لمسائقين تجاىيم باعتبارىم 

 أشخاص ذوي إعاقة.

ىاتية والتي تجعل من األمِر صعبًا عمى الشخص ذو اإلعاقة فيما يتعمق تعتبر ىذه الحواجز والمعيقات حواجز اتجا 
 بالمشاركة في العديد من األنشطة االجتماعية واليومية. 

فيما يتعمق بحواجز إمكانية الوصول والحواجز المؤسساتية، فحوالي نصف أفراد العينة  ليس لدييم القدرة عمى استخدام 
% من  أفراد العينة أن كثير من المرافق  82. عالوًة عمى ذلك، وجد ما يقارب لدييم وسائل النقل نظرًا لمصعوبة التي

 مع تتناسب التي الالزمة التسييالت وجود عدم%   81 ورأىالعامة غير موائمة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة.   
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 الموائمة عدم نتيجة واألنشطة الخدمات من لمعديد الوصول صعوبة النتائج ىذه تظير اإلعاقة، ذو الشخص احتياجات
 ذوي األشخاص يواجيو الذي الواقع أبعد بشكلٍ  المشاركون  ًوضح وقد. في المجموعات المركزة، الالزمة التسييالت وغياب
 عمى أثر تترك والتي  المجتمع في السمبية االتجاىات  من ابتداءً  االجتماعية، األنشطة في بالمشاركة يتعمق فيما اإلعاقة

 أيضاً  شائعة  االتجاىات ىذه فإن ذلك، عمى عالوةً . وصداقات اجتماعية عالقات تشكيل عمى  اإلعاقة ذو لشخصا قدرة
التي ال تشجع الشخص من إنشاء عالقات اجتماعية في بعض األحيان.  اإلعاقة ذوي األشخاص عائالت بين فيما

زة عن أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتعرضون في الضفة الغربية وقطاع غ في المشاركون باإلضافة إلى ذلك، أعرب 
 بسبب الصعوبة التي لدييم.  لشوارعلممضايقة في ا

 الحقوق والتمكين

وعي األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعمق بمختمف  حاول مسح األسر المعيشية دراسة فيما يتعمق بقضية الحقوق والتمكين، 
 بيم وبحقوقيم.  القوانين والمؤسسات التي تتعامل مع القضايا المتعمقة

% من المجيبين قد أعربوا عن أنيم لم  01عتبر نتائج المسح في ىذا الصدد نتائج مثيرة لمقمق، خاصًة ألن أكثر من تُ 
يسمعوا بالقانون الفمسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وال بقانون العمل الفمسطيني، أو بقانون الطفل الفمسطيني، أو 

% من المجيبين لم يسمعوا عن االتحاد العام 00لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. عالوًة عمى ذلك،  باتفاقية األمم المتحدة
 تتولى التي% منيم لم يسمعوا عن وزارة الشؤون االجتماعية التي تعتبر الوزارة  00الفمسطيني لألشخاص ذوي اإلعاقة، و 

 . قضية اإلعاقة عمى الصعيد الرسمي

، مثل: األساليب المؤسسات المجتمعيةفة فيما يتعمق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبدور تثير ىذه القضية أسئمة مختم
من أجل ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الخدمات التي توفرىا ، ومستوى إدراج المؤسسات التي تستخدميا ىذه 

 األشخاص ذوي اإلعاقة في ىذه المنظمات عمى جميع المستويات. 

حياتيم، إذا تمَّ رفع وانعاش سير  األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقيم عمى وعي ةعن تأثير زيادالتساؤل  يضًا ر ىذا األمر أيثي
% من المجيبين عن أنيم أعضاء في منظمة لألشخاص ذوي اإلعاقة أو في  05ىذا الوعي. عالوًة عمى ذلك، فقد أعرب 

 سطيني العام ألشخاص ذوي اإلعاقة.مجموعة المساعدة الذاتية، واألكثر فيم أعضاء في االتحاد الفم

من بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أكثرىم  المطالبونفراد  األبأن  ونباإلضافة إلى ذلك، يعتقد ما يقارب ثمث المجيب 
 األىل، أو أفراد آخرين من العائمة. 

في المشاركة  ونميتم نو أيضًا أن يبحث ويعرف ما إذا كان المجيب مسح األسر المعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقةحاول 
عن  ونفي التدريبات والنشاطات التي تتعامل مع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أم ال. فقد أعرب أكثر من نصف المجيب

في معرفة المزيد من التفاصيل عن التدريبات المتعمقة بالمساواة، والحقوق، والتمييز الذي يواجيو األشخاص  ونأنيم ميتم
إلى االستعداد في المشاركة في النشاطات التي ترّوج لتغيير واقع األشخاص ذوي اإلعاقة. عالوًة  ذوي اإلعاقة، باإلضافة
شخص من المجيبين الذين استخدموا القانون الفمسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فقد  02عمى ذلك، من بين كل 

 نتيجة ايجابية.  ليذا القانون ل يماستخدام قد أدى% منيم  01 أن وجد

تعمق تمعيقات  تواجو االذي تمَّ في مناطق المشروع، عن أني مسح المؤسسات، من خالل المؤسساتوقد أعربت العديد من 
بالعمل في مجال اإلعاقة. تشمل ىذه المعيقات عدم االىتمام بموضوع اإلعاقة في المجتمع الفمسطيني ككل، وطرق 
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، باإلضافة إلى عدم وجود تعاون من المجتمع عمل التي يمكن القيام بوطبيعة الالتفكير البارزة في المجتمع والتي تحد من 
 المدني من أجل العمل في مجال اإلعاقة. 

 االختالفات المتعمقة بالجنس

والمجموعات  مسح األسر المعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقةكان ىناك بعض االختالفات التي تم التعبير عنيا من خالل 
وحواجز أخرى تتعمق باإلناث ذوي اإلعاقة في بعض الحاالت. في الغالب، كان ليذا األمر  المركزة التي تظير معيقات

اإلناث إلى المدارس، عمى وجو  بناتياالعائمية والمجتمعية والمواقفية، مثل: األسر التي تخاف من إرسال  بالمعيقاتعالقة 
، وفيما يتعمق بموضوع الزواج، فقد لوِحَظ أن عددًا الخصوص إذا كانت المدرسة بعيدة عن أماكن إقامتيم. عالوًة عمى ذلك

 مقارنًة بالذكور. أكبر لم يسبق لينَّ الزواج من قبلالالتي  غير المتزوجات و اإلناث

والعمل  بين الذكور ذوي اإلعاقة باإلضافة إلى الحصول عمى الخدمات التعميمية نسبتو  قد لوِحَظ أيضًا أن التوظيفكما و 
 عمقة باإلناث. أكبر من تمك المت

 

 والخالصة:االستنتاجات 

من خالل استعراض نتائج العمل الميداني، ومن أجل تمخيص تحميل النتائج الواردة أعاله، يمكننا الحصول عمى صورة 
واقع األشخاص ذوي اإلعاقة، وفيما يتعمق بالحواجز والمعيقات الرئيسة التي تمنعيم من الحصول عمى حول  أكثر وضوحًا 

ت المختمفة، والنشاطات اليومية، والمشاركة في الحياة االجتماعية، والوعي  بالحقوق. لقد لوِحَظ أن ىناك العديد من الخدما
الحواجز المتكررة في العديد من المجاالت، والتي تؤثر عمى األشخاص ذوي اإلعاقة وعمى حقيم في العيش عمى أساس 

 ي يواجيونيا. العوائق والحواجز الرئيسة ىي:المساواة مع اآلخرين بغض النظر عن الصعوبة الت

 .مواقف األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسيم تجاه إعاقتيم 

 المالية التي تمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول عمى العديد من الخدمات الالزمة والضرورية. المعيقات 

 ام أجيزة / شخص مساِعد. الصعوبة في تنفيذ العديد من النشاطات اليومية الرئيسة دون الحاجة الستخد 

 .عدم توافر العديد من األجيزة / األشخاص المساِعدين 

 العائمية، والقمق األسري الذي يمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول عمى الخدمات، ومن المشاركة  المعيقات
 في النشاطات.

 .الصعوبة في الوصول إلى وسائل النقل واستخداميا 

 قدمي الخدمات، والسائقين، واألسر، ومن المجتمع بشكٍل عام. المواقف السمبية من جية م 

  :بيئية، ومالية، وتنظيمية، وعدم إمكانية  وجود معيقاتعدم وجود استعدادات في المؤسسات عمى عدة أصعدة
 ممشاكل اإلجرائية. باإلضافة ل،لممؤسساتالوصول 

 ل، والمعمومات المتعمقة بالتوظيف.عدم تكافؤ الفرص في الحصول عمى الخدمات التعميمية، وسوق العم 

  عدم توافر سياسات شاممة في العديد من المؤسسات، وترك قضية اإلعاقة ليتم معالجتيا فقط من خالل
 المؤسسات المتخصصة في ىذا المجال.

  ،المؤسسات التي تتعامل مع األشخاص ولدى عدم توافر الوعي لدى األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعمق بحقوقيم
 اإلعاقة.   ذوي
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من  قّدمت نتائج العمل الميداني التي تمت مناقشتيا سابقًا قاعدة األساس لمتدريبات التي عقدت مع األشخاص ذوي اإلعاقة
في المناطق المستيدفة. من خالل العمل الميداني، يمكننا أن ندرك أن العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة  خالل المشروع

ٍل عام ىم غير مدركين بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واآلثار المترتبة عمى الحقيقة عمى باإلضافة إلى المجتمع بشك
 أرض الواقع. 

 

تذرٌبٍت حىل ُأطر اإلػبقت، والحقىق، وتؼبئت المجتمغ ، وحىل اختٍبر مذربً تىػٍت المجتمغ  دوراث

 حىل اإلػبقت: 

 
، والمجموعات المركزة، ىدف فريق المشروع لمعيشيةومسح األسر االمؤسسات،  مسحجمع البيانات من خالل  مرحمةبعد 

شخص ذو إعاقة، بما في ذلك عدد من نشطاء المجتمع المحمي في مناطق  522 شارك فيياإلى توفير دورة تدريبية 
 المشروع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لى توفير أدوات نظرية وعممية لألشخاص رئيسة مختمفة. فقد َىَدَف التدريب إ محاورىذه التدريبات إلى مرحمتين مع ُقسمت 
ذوي اإلعاقة ولنشطاء المجتمع المحمي، لمتعامل مع اإلعاقة عمى أنيا قضية قائمة عمى أساس حقوق اإلنسان، باإلضافة 

 ة المجتمع المحمي.ئإلى توفير أدوات الستمالة وتعب
 بالقضية ذوي الصمة األشخاصإلعاقة ومع عدد من األشخاص ذوي ا شارك فييا مية ورشة تعمبعد التدريب، تم عقد   

جراء التدريب،  لمناقشة المنيجيات التي يستخدميا فريق المشروع في جميع مراحل المشروع في الحصول عمى البيانات، وا 
 .باإلضافة إلى دراسات الحالة، والدروس التي يمكن تعمميا من تجربة المشروع حتى الوقت الحاضر

 

التدريب  تتمقيان، حيث تمَّ تقسيم المتدربين إلى مجموعتين، منطقة من مناطق المشروعة في كل تم عقد الدورات التدريبي
ليتم فييا عقد  نطقةممركزي في كل  موقع وجوداختيار مناطق المشروع في قريبًا ووثيق الصمة بافتراض  كان ذاتو، 

أن فريق المشروع واجو   إلىلى ذلك الموقع. من الحضور إ تمك المنطقةالتدريبات، مما ُيمّكن األشخاص القادمين من 
االفتراض، والتي تمت مناقشتيا بالتفصيل وبشكٍل معّمق في القسم الذي يتعامل مع  بيذا ارتباطاالعديد من التحديات 

 التحديات. 

 المرتبطة والحقوقُأطر اإلعاقة،  التدريب األول:

ير أدوات لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين تم اختيارىم، والتي من تناول التدريب األول العديد من القضايا وذلك بيدف توف
 شأنيا أن تساعد في الجيود والمبادرات التي تتعامل مع اإلعاقة كقضية قائمة عمى أساس حقوق اإلنسان.

يب أيام تدر  5كل دورة  فترة دورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مقّسمة إلى دورتين لكل منطقة، و 8شمل أول تدريب  
شخص في الضفة الغربية وقطاع  522شخص ذو إعاقة، وعدد من النشطاء المحميين ليصل المجموع إلى  54 – 50لكل 
 غزة. 

 . اإلضافية  في الضفة الغربية لمتعويض عن انخفاض الحضور في بعٍض من الدورات عدد من الدورات ُعقدت 
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 يا:وتغطيت مناقشتياالقضايا النظرية التي قامت الدورات ب

 .ُأطر اإلعاقة، ونماذجيا، وقوانينيا 

 مية والدولية ذات الصمة بموضوع اإلعاقة. حالحقوق والقوانين الم 

 المجموعة المستيدفة:

 002  يةسمعية، و ، وحركيةإعاقات بصر  لدييمشخص ذو إعاقة، عمى وجو التحديد األشخاص الذين. 

 52  .ناشط مجتمعي، بغض النظر عن مجاالت اىتماميم 

 طق المستيدفة:المنا

استيدف التدريب المناطق المستيدفة من المشروع، بما في ذلك مركز حضري واحد، منطقة ريفية واحدة، مخيم واحد 
 لالجئين في كل محافظة. تم عقد التدريب لكل محافظة في موقع مركزي عمى النحو التالي:

  قباطية  –شمال الضفة الغربية 

  دورا –جنوب الضفة الغربية 

 بيت حانون  –طاع غزة شمال ق 

  رفح  –جنوب قطاع غزة 

وتم عقد دورات تدريبية إضافية في مخيم جنين، باإلضافة إلى محاوالت عقد ورش عمل تدريبية في مخيم الفوار ألسباٍب 
 سيتم مناقشتيا في وقٍت الحق. 

 
 منيجية التدريب:

 .عقد كل تدريب لمجموعتين في كل منطقة من مناطق المشروع 

  َّمن نشطاء المجتمع.  8 – 5لمشاركة كل دورة، باإلضافة  في شخص ذو إعاقة  58 – 55ركة مشاتم 

  باإلضافة إلى البيانات التي تم الحصول مسح األسر المعيشيةلبيانات استنادًا  تم اختيار المجموعة المستيدفة ،
الذين ليسوا أعضاء أو  اإلعاقة. حيث كانت ُتعطى األولوية لمناس في قضيةعمييا من مؤسسات أخرى تعمل 

نشطاء في منظمات أخرى، ألن المشروع ييدف إلى التركيز عمى مجموعة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ىم َمن 
 يتعرض لمتيميش أكثر من غيرىم. 

  واستيداف النشطاء  من المؤسسات المجتمعية المتوفرةالمعمومات  خاللتمَّ دعوة نشطاء المجتمع إلى التدريب من
 ممون في قطاعات مختمفة. الذي يع

  النظرية والعممية.المواد تألفت مواد التدريب من مزيح من 

  عدد من النشاطات عمل في بداية التدريبات تم التركيز عمى خمق بيئة تدريبية ايجابية وتفاعمية، وذلك من خالل
 الذاتي والتمكين الجماعي. –ُتمّكن من التمكين الفردي 

 أىداف التدريب:
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  اقف المتدربين تجاه موضوع اإلعاقة من خالل تقديم المناىج االجتماعية والمناىج القائمة عمى تحسين مو
 الحقوق.

 .خمق بيئة ايجابية بين المتدربين، وايجاد فرصة من أجل تمكينيم 

  دراسة مناطق المشروع عمى مستوى أعمق من خالل فريق المشروع، من أجل القدرة عمى تحديد األشخاص ذوي
 الذين سوف يكونون جزءًا من المشروع ومن مراحمة المقبمة. اإلعاقة 

 خمفية عامة ذات صمة بالمتدربين:

 بجمعيا والتي أجرتيا المجموعات المركزة: مسح األسر المعيشيةالخمفية أدناه ىي عبارة عن نتيجة لمبيانات التي قام 

 ش والبعيدين عن الخدمات في مناطقيم. المتدربين ىم عبارة عن األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتعرضون لمتيمي
 عمى المستوى الفردي والجماعي. ميمشةوبالتالي، فإنيم يمثمون مجموعة 

  اإلعاقة من خالل نيٍج طبي وخيري. يعرفونكما ىو الحال مع القطاعات األخرى في المجتمع، فالمتدربون 

  انين المحمية والدولية، وال لمحقوق المترتبة كان المتدربون، بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة، غير مدركين لمقو
 عمى اإلعاقة. 

  المتدربون غير ذوي اإلعاقة غير ميتمون بقضية اإلعاقة، حيث أنيم يؤمنون بأنيا قضية فردية، وال تمت ليم
 بصمة.

 ة. لم يكن أغمبية المتدربين معتادين عمى النيج التفاعمي لمتدريب، بل ىم معتادون عمى األساليب التقميدي 

 

 التدريب الثاني: تعبئة المجتمع

 القضايا التي تناوليا التدريب:

  .تعبئة المجتمع المحمي من خالل النيج الضّيق والذي يركز عمى ميارات الشخص وبيئتو 

  مناىج شموليةوتعبئة المجتمع من خالل اتباع  لمتأىيل المبني عمى المجتمعمقدمة لممبادئ التوجييية الجديدة. 

 لمستيدفة:المجموعة ا

 إلى ويضيفاستمرارية لمتدريب األول، وىو يشكل يستيدف التدريب نفس المجموعات التي تدربت في التدريب األول، 
ميارات الزمة لمواصمة المشاركة عمى صعيٍد أبعد في نشاطات المشروع،  يعمل عمى بناءالقضايا التي تم تناوليا، و 
 .مناصرة أوسع لقضية اإلعاقة

 :أىداف التدريب

عاقة ولمناشطين المجتمعيين في تحديد ادوارىم وأدوار اإلشخص لم المالئمةاليدف الرئيسي من التدريب ىو بناء الميارات 
الناس من حوليم من أجل التأثير عمى واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في بيئة كل متدرب ووفقًا لمنماذج االجتماعية والنماذج 

 القائمة عمى الحقوق. 

 لمتدريب:أىداف محددة 
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  لمتأىيل فيما يتعمق بالمبادئ التوجييية الجديدة  المبني عمى المجتمع التأىيلبناء مفيوم أوسع لممتدربين حول
 . المبني عمى المجتمع

 المتدربين في حياتيم وبيئاتيم المحيطة والتي تمنعيم من أن يكونوا قادرين  ياتحديد المعيقات والحواجز التي واجي
 ى قدم المساواة مع اآلخرين. عمى عيش حياتيم عم

  تنمية ميارات المتدربين من خالل تحديد الفرص من أجل تغيير واقعيم كأشخاص ذوي إعاقة في مجتمعاتيم
 المحمية.

  يركز التدريب أيضًا عمى المصادر المتاحة والمتوفرة في المجتمع، وعمى كيفية استخدام ىذه الموارد بطريقٍة
 أفضل.

 م والتحديات التي تواجييا في تنفيذ كاًل من ورشتي العملتحضيرات التدريب العا

 تأىم القضايا كان إحدىفيما يتعمق بالتحضير لمتدريبات، كان ىناك عددًا من التحضيرات التي أثارت قمق فريق المشروع. 
 .وموائمةايجاد قاعات مناسبة 

يارات الميدانية لمواقع يحتمل أن تقام فييا ىذا األمر لفريق المشروع التدخل في بعض الحاالت، من خالل الز  أتاح 
أن فريق العمل طمب  إال قباطية، والتي تستخدم مبنًى جديدًا ويسيل الوصول إليو.  بمديةالتدريبات، عمى سبيل المثال: 

لضمان إمكانية الوصول إلى القاعة. وبطريقة مماثمة، في  شاحطإجراء تعديالت في قاعة االجتماعات عن طريق إضافة 
 في جنوب قطاع غزة.  موائمةقطاع غزة، تأخر فريق المشروع في العثور عمى قاعات 

كان من المقرر أن يعتمد فريق العمل فقط عمى بيانات  فقد بالمتدربين، وفي اختيارىم. تتعمق أما القضية الثانية كانت 
حضور األشخاص الذين لم يسبق من أجل دعوة المتدربين، بيدف ضمان  مسح األسر المعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقة

 ليم أْن كانوا مستيدفين من ِقَبل برامج ومنظمات أخرى.

ومع ذلك، أثبت ىذا األمر أن ىناك صعوبة عمى أرض الواقع كما أثبتت البيانات، وال سيما بسبب العدد الكبير من  
استيدافيم لممشاركة في مراحل المشروع  صعوبات حادة / معقدة في التعمم والتواصل، والذين ال يتم لدييماألشخاص الذين 

، تواصل فريق المشروع مع األشخاص ذوي اإلعاقة التي توفرت من نتائج  المسح حول البيانات إلى باإلضافةالالحقة. 
 عمييم تنطبق الذين الناس من أكبر عدد استيداف أجل من الميدان فيوخبراء  ، المناطق وسكانالعديد من المؤسسات، 

 .المستيدفة موعةالمج شروط

بالرغم من وجود العديد من التدخالت، نشأت العديد من المشاكل فيما يتعمق بموضوع الحضور. كانت ىذه و لكن و  
المشاكل سائدة في الضفة الغربية أكثر منيا في قطاع غزة، ومّكنت فريق المشروع من تحديد العديد من التحديات ذات 

 ة لمتعمم من ىذه التجربة. الصمة بالعمل في مجال اإلعاقة، وفرص

نتيجًة لمثل ىذه التحديات، أخذ فريق المشروع عددًا من التدخالت بعين االعتبار، بما في ذلك خيارات التواصل، أو 
التنسيق مع المنسقين الميدانيين الذين كانوا من السكان المحميين لممناطق التي كان سيعقد فييا التدريب. التقى فريق 

ك مع االتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة في رام اهلل والخميل من أجل مناقشة التعاون والمساعدة في المشروع بعد ذل
 فيتدريبية أخرى في الخميل، مما ساعد دورة  االتحادتنظيم الدورات التدريبية. بناًء عمى ذلك، نّظم الفريق بالتعاون مع 

عدد الحضور من األشخاص القادمين من مخيم الفوار  إال أنو لوحظ بأن ىناك انخفاض فيعدد الحضور،  تحسين
 لالجئين. 
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من أجل معالجة ىذه التحديات، التقى فريق المشروع مع المجنة الشعبية في مخيم الفوار لالجئين لمناقشة المشروع، 
الفوار لالجئين وضمان التعاون والمساعدة في الدورات التدريبية القادمة. وفقًا لذلك، تم عقد دورات إضافية في مخيم 

 الستيداف عدد أكبر من األشخاص، ومن األشخاص ذوي اإلعاقة من مخيم الفوار لالجئين في محافظة الخميل. 

جنين )شمال الضفة الغربية(، كان ىناك حضور منخفض مقارنًة مع  محافظةفي المجموعة الثانية من التدريب األول، في 
ين ليذه الدورة كانوا من مخيم جنين لالجئين. كما لوِحَظ أنو كان ىناك المجموعات األخرى. معظم األشخاص المستيدف

 غياب مثيٌر لمقمق من حضور اإلناث.

فتدخل فريق المشروع من خالل عقد دورات تدريبية إضافية عمى مقربة من مخيم جنين لالجئين من أجل استيداف اإلناث  
المحتممين ومع عائالتيم، الذين أعربوا عن أنيم قد يشاركن في  اإلعاقة. تم التواصل في ىذا األمر مع المتدربين ذوات

اختالط بين الذكور واإلناث. أظيرت ىذه  وعمى أن ال يكون ىناكحالة كون الدورات التدريبية أقرب ما يكون إلى المخيم، 
 التحديات.  الحد منالدورات التدريبية تحّسن في الحضور، وساعدت في 

 من والالتيالدورتين التدريبيتين، شاركوا في  نبالمشاركين أنفسيم الذي المشروع تحديات مرتبطةواجو باإلضافة إلى ذلك، 
. كما وشكل المشاركين بعض بين التدريبية الدورات مواضيع في االىتمام من المتدني المستوى في ممثمة تكون أن الممكن

 والتمتع بوجودىم في بيئة مريحة.  فرصة من أجل مغادرة بيوتيم،المشاركين  بالنسبة لبعٍض التدريب 

 

ٌىمٍن بهذف التؼلم من نتبئج الؼمل المٍذانً، ومن التذرٌب،  لمذة ػمل ورشت األولى: التؼلم ورشت

 ومن وجهبث نظر األشخبص روي اإلػبقت

مين مع عدد العمل الميداني والتدريب، شرع فريق العمل بعقد ورش عمل تعميمية لمدة يو  المرحمة األولى من  انتياء بعد
من المشاركين ِمَن الذين شاركوا في بعٍض من أنشطة المشروع. واليدف من ورش العمل ىو أن يكون ىناك نقاش مفتوح، 

 وتقييم لممشروع، وتنفيذه، باإلضافة إلى المنيجيات المستخدمة في أنشطة المشروع المتنوعة.

كين من مختمف مناطق المشروع إلى موقع مركزي )تم عقد المشار حيث يأتي قد تمَّ تصميم ورشة العمل عمى مدى يومين، 
من أجل تعزيز تفاعل أفضل  مدة الورشة وذلك في فندق ومكثواواحدة من ورش العمل في مدينة غزة وواحدة في رام اهلل(، 

 داخل المجموعة. 

 المجموعة المستيدفة:

طاع غزة، أغمبيتيم كانوا أشخاصًا ذوي إعاقة في ق /ةمشارك 80في الضفة الغربية، و  /ةمتشارك 50دعت ورشة العمل 
، باإلضافة إلى ممثمين من الصعوبات من مختمفة أنواع ومنمن مناطق متنوعة، وأعمار مختمفة، ومن كال الجنسين، 

 أىالي األشخاص ذوي اإلعاقة وناشطين محميين. 

شروع من أجل كسب وجيات نظر عن شمل المشاركين أيضًا أشخاصًا ذوي إعاقة ِمَن الذين انسحبوا من أنشطة الم
 األسباب التي حالت دون مشاركتيم. 

لجان في قطاع غزة، كان من الضروري بالنسبة لفريق المشروع أن يعقد اجتماعًا مع أىالي المشاركين، بالمشاركة مع 
أن التي من شأنيا  عمى إزالة أي شكوك تحتفظ بيا األسر والمساعدةأىداف ورشة العمل، شرح من أجل  المؤازرة المحمية
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في بناء الثقة بين فريق  تتمنع بعض المشاركين من الحضور إلى ورشة العمل. تعتبر ىذه الخطوة خطوة ميمة، تساعد
 المشروع وبين المجتمعات المحمية. 

عاٍل، من  ، وتقييم المراحل السابقة من المشروع بطريقٍة فعالة وبصوتٍ وجيات نظرىمكان اليدف العام لممشاركين ىو تقديم 
 خالل ما يمي:

تبادل االستنتاجات والدروس المستفادة من المرحمة السابقة من المشروع بين المشاركين أنفسيم من جية، وبين  .0
 المشاركين وبين فريق المشروع من جية أخرى. 

فريق  مناقشة الحواجز والمعيقات التي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر من غيرىم، والمعيقات التي واجيت .0
 المشروع في عممية تنفيذ المراحل السابقة.

استكشاف رؤية المشاركين نحو المراحل القادمة من المشروع، والبدائل المقترحة من ِقَبميم والمتعمقة بالمراحل  .5
 السابقة.  

 المنيجية:

اركة. ىدفت عدد من األنشطة مع مناىج مختمفة تيدف إلى ضمان استمرار التفاعل والمشإلى ورشة العمل قسمت 
 األنشطة إلى معالجة القضايا التالية:

 .منيجية المشروع، والمناطق المختارة، والتحضيرات لألنشطة، إلخ 

  واالستمارة. مسح األسر المعيشيةتقييم 

 .تقييم المدربين والدورات التدريبية 

  مناقشة القضايا الرئيسة التي كانت ممَثمة، والتي شكمت عالمات استفيام أثناء تنفيذ المراحل السابقة من
 المشروع.

 .استكشاف توقعات المشاركين من المشروع 

 .تحديد خصائص وميزات األشخاص ذوي اإلعاقة الذين سيقودون عممية التغيير في مجتمعاتيم 

 نتائج ورشة التعمم

طوال فترة ورشة عمل التعمم، والتي من الممكن أن يتم وكان ىناك نقاشات عديدة وىامة مالحظاتيم بتقديم  المشاركين قام
 تمخيصيا عمى النحو التالي:

 نوع مناطق السكنختيار ا

  التي قام المشروع باختيارىا، وىي المناطق  نوع مناطق السكنفيما يتعمق بوجية نظر المشاركين بخصوص
ومخيمات الالجئين في كل منطقة، فقد أعرب المشاركون عن أىمية أخذ ىذا التصنيف  الحضرية، والريفية

لممناطق بعين االعتبار، وعن أىمية استيداف كل واحدة من ىذه المناطق، خصوصًا أن ىذا المشروع ىو 
 مشروع أكاديمي وتنموي ومجتمعي. 

  بين كل منطقة أن ىناك أوجو تشابو كثيرة أظيرت العديد من النقاط التي ذكرىا المشاركين في محاولة لوصف
. عمى سبيل المثال، معظم الناس لدييم نقص في الثقة في قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة المخيمات والمدن والقرى

في االعتماد عمى أنفسيم، وىناك أيضًا نقص في الخدمات التي تنظر في متطمبات األشخاص ذوي اإلعاقة. 
 األشخاص ذوي اإلعاقة يصعب عمييم وأنالسائقين تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة،  ىناك مواقف سمبية سائدة بين
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وبالتالي، فاألشخاص ذوي اإلعاقة يعتبرون ميمشين، ومعزولين، وينظر  الوصول إلى معظم األماكن العامة.
كما  إلييم عمى أنيم عبء عمى المجتمع. لذلك، فاألشخاص ذوي اإلعاقة ال يتمتعون بحقوقيم بشكٍل متساوٍ 

 يتمتع بيا اآلخرون. 

  عمى سبيل المثال، فالروابط االجتماعية مناطق السكنلقد قّدم المشاركون االختالفات األساسية بين أنواع .
، حيث أن العديد من المناطق الريفية، وتعتبر األمية منتشرة في المناطق الريفيةوالتقاليد ىي أقوى بكثير في 

. وأيضًا، فإن وسائل النقل ضعيفة في القرى، ابةتال يجيدون القراءة والكزالوا الطالب المسجمين في المدارس ما 
 ومعظم الطرق ىي طرق ترابية.   

  ىناك كثافة سكانية مرتفعة في المخيمات، وعميو فالخدمات في المخيمات ال تعود بالنفع عمى جميع األشخاص
 وتشّكل صعوبة في الوصول إلييا.بالتساوي. إضافًة إلى أن طرق المخيمات ىي طرق ضيقة جدًا، 

  في المناطق الحضرية ىناك المزيد من الوعي حول قضية اإلعاقة أكثر منيا في القرى والمخيمات، وىناك
في المناطق الحضرية تعتبر البنية التحتية أفضل مع وسائل  بشكل أكبر.مؤسسات تعمل عمى قضية اإلعاقة 

ومستشفيات أفضل، والتي تعتبر سيمة الوصول أكثر من القرى وشوارع أوسع، وىناك خدمات صحية  أفضلنقل 
والمخيمات. عالوًة عمى ذلك، يتوفر في المناطق الحضرية دورات تدريبية، وخدمات صحية، وزيارات منزلية 
تستيدف األشخاص ذوي اإلعاقة. لكن بالرغم من ذلك فإن العديد من المشاركين قد الحظوا أنو في الواقع ما زال 

 .في المناطق الحضرية دم اىتمام في موضوع اإلعاقة من ِقَبل البمديات والعديد من المؤسساتىناك ع

 جمع البيانات

ومن خالل  العمل الميداني أىمية إعالم العائالت قبل الزيارات  ونقاشاتيملقد الحظ المشاركون من خالل تعميقاتيم 
الصبر تجاه محاوالت األسر ب أن يتحمى  ى الباحث الميدانيأنو عم، باإلضافة إلى مسح األسر المعيشيةالميدانية في 

وأولياء األمور اإلجابة عن األسئمة بداًل من الشخص الذي يجري معو الحوار. ناقش المشاركون ما إذا كان من األفضل أن 
ن المالئم أكثر مقابمة يقابموا األشخاص ذوي اإلعاقة وحدىم أم ال، أو مع وجود أحد أفراد األسرة. حيث وجد األغمبية أنو م

 األشخاص ذوي اإلعاقة وحدىم.

إجراءات من أجل ضمان أن يكون تتخذ باإلضافة إلى ذلك، فقد اقترح المشاركون أن الدراسات المماثمة ينبغي أن 
ي األسئمة. وذلك ألن العديد من أولياء األمور لدييم قمة ثقة في أبنائيم ذو عمى  األشخاص ذوي اإلعاقة ىم َمن يجيب 

 اإلعاقة، ولدييم افتراضات تنص عمى أنيم غير قادرين بما فيو الكفاية عمى التعبير عن أنفسيم بشكٍل كامل ومستقل. 

 االستمارة

ناقش المشاركون أسئمة االستمارة، وقد وجدوا أن أغمبية األسئمة واضحة وقادرة عمى تغطية أكثر المواضيع أىمية. لكن 
المشاركون أن االستمارة واألسئمة طويمة جدًا ومفصمة، وكان يجب أن تكون أقصر من وبالرغم من ذلك، فقد الحظ بعض 

 ذلك.  

 تقييم المدربين

تم استخدام طريقة وأسموب عممي من أجل تقييم المدربين من خالل وضع معايير لخصائص ومميزات المدرب الجيد من 
 وجية نظر المشاركين. 



Page 30 of 62 

 

تي ىي ضرورية، ويجب أن تتوفر في المدرَّب الفعال. بعض من المميزات قرر المشاركون عمى عدد من المميزات ال
 الرئيسة التي تم تحديدىا تشمل ما يمي:

 .القدرة عمى توصيل المعمومات 

 .الثقة بالنفس 

 .ميارات االتصال والتواصل 

 .الصبر 

 .أن يكون المدّرب مؤىل لمتدريب 

 .أن يكون لديو خطة لمتدريب 

 .أنيق وحسن المظير 

  مع اآلخرين باحترام.يتعامل 

 .قادر عمى بناء الثقة بين المتدربين 

 .فيم واستخدام لغة الجسد 

 .االلتزام بالوقت والمواعيد 

 .يستخدم أدوات تدريبية متنوعة 

 .المرونة 

 .لديو معرفة كاممة 

 .مبتسم وبشوش الوجو 

 .لديو صوت واضح 

 .مؤمن بقضية اإلعاقة 

 .لديو القدرة عمى اإلقناع 

ىذه الالئحة من أجل تقييم المدربين، مع األخذ بعين االعتبار أن عمييم مغادرة قاعة التدريب من أجل لقد تم استخدام 
 وبحرية تامة.  سريالسماح لممشاركين أن ُيعّبروا عن آرائيم بشكٍل 

 تقييم الدورات التدريبية:

ناقشة كال القضايا االيجابية والسمبية من خالل مناقشة مختمف المفاىيم الفنية لمدورات التدريبية، شرع المشاركين في م
 المتعمقة بالدورات التدريبية األولى والثانية. 

 القضايا االيجابية:

  العديد من المفاىيم التي تمَّ تقديميا تعتبر ميمة، وقد ُشِرَحت بطريقة ممتازة ألنيا لم تكن مفيومة سابقًا من ِقَبل
 اقة خارج اإلطار السمبي السائد والشائع في المجتمع.جميع المشاركين. عمى سبيل المثال، تعريف اإلع

  تعزيز التعاون والثقة بشكٍل أقوى بين المشاركين.إلى ومناقشاتيا  الدمجقادت مسألة 

 ز التفاعل االيجابي بين المشاركين.فكانت بيئة التدريب غنية وذات جٍو يحف 

 ة باألشخاص ذوي اإلعاقة.كان التدريب واضحًا، واشتمل عمى العديد من القضايا ذات الصم 

  الدورات التدريبية فرصة لممشاركين لمقاء بعضيم البعض، ولتبادل خبراتيم ووجيات نظرىم.ُأعتبرت 
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 القضايا السمبية:

 أىداف المشروع، مما أدى بيم إلى منع أبنائيم من و ممواد التدريبية لالعائالت بعض  كان ىناك سوء فيم من
من الناس تسعى لمحصول عمى فوائد مالية من جراء المشاركة في مثل ىذه الدورات  المشاركة، حيث أن العديد

 التدريبية. 

  لم تكن البيئة دائمًا إيجابية بين األشخاص في التدريب، تحديدًا ألسباب ذات صمة بالحقيقة التي تنص عمى أن
 .ية مختمفةسكنوبيئة مناطق المشاركين قدموا من 

  ،و ىناك فجوة زمنية طويمة بين التدريب األول والتدريب الثاني.كان يوم التدريب طوياًل 

 .االختالفات والفروق العمرية بين المشاركين 

 .حظيت بعض المجموعات ببعض األنشطة الترفييية في حين أن البعض اآلخر لم يحَظ بذلك 

 يبات.لم يفيم بعض المشاركين األىداف من التدريب بشكل واضح، لذلك كان ينبغي توزيع الكت 

  ستبعد اعامًا فقط، وأنو قد  51 – 01المشروع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تتراوح أعمارىم ما بين استيدف
 األشخاص اآلخرين ذوي اإلعاقة من الفئات العمرية األخرى.

 أسئمة وقضايا أخرى تمت مناقشتيا في ورشة العمل:

 والتي كانت تتكرر طوال فترة المشروع.  األسئمة التالية، ونطوال فترة ورشة العمل، ناقش المشارك

 بعضيم البعض؟ ة من مناطق السكنفمختمىل يقبل األشخاص ذوي اإلعاقة من أنواع 

حظَي ىذا السؤال بفرصة أن يتم االجابة عميو من ِقَبل جميع المشاركين، وباختصار، فقد تم تسميط الضوء عمى النقاط 
 التالية:

 ة أكثر تقبُّاًل لبعضيم البعض بغض النظر عن مناطقيم. يجب أن يكون األشخاص ذوي اإلعاق 

 ضد بعضيم البعض، فبالتالي ىم ليسوا في موقف قوي لممحاربة ضد  ؟إذا كان األشخاص ذوي اإلعاقة يتميزون
 التمييز العنصري السائد في المجتمع ضدىم.    

 تعمق بالتدريبات المختمطة والتي استيدفت أعرب المشاركون عن أن ىناك نقصًا في الراحة بينيم في البداية فيما ي
 . الثقافة السائدة في المجتمع، والتي نتجت من مناطق السكناألشخاص ذوي اإلعاقة من أنواع مختمفة من 

  المشاركون أن ىذه الدورات التدريبية كانت فرصة ميمة بالنسبة ليم من أجل تحدي مواقفيم وقوالبيم النمطية ًعبر
 تجاه اآلخرين.

 ر ايجابي عمى مواقفيم وأفعاليم تجاه اآلخر، يلعديد من المشاركين أن ىذه الدورات التدريبية قد خمقت تغيّ نّص ا
 والذي كان ُينظر إليو بشكل مختمف كما لو أنو / أنيا تعيش في نوع آخر من المحميات فقط. 

ي مناطق المشاركين والتي تسعى ىل يوجد ىناك أي مشاريع أخرى ذات الصمة بقضية اإلعاقة، والتي يجري تنفيذىا ف
 إلى خمق تغيير ايجابي عمى حياة األشخاص ذوي اإلعاقة؟ 
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 .تقتصر أغمبية المشاريع عمى فئات عمرية محددة وعمى قضايا معينة 

  تعتبر بعض المشاريع ضارة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويعود السبب إلى أن أىداف تمك المشاريع بعيدة
 جات أولئك األشخاص ذوي اإلعاقة.كل البعد عن احتيا

 .عدم وجود مشاريع عمى المدى الطويل يؤدي إلى انخفاض تأثير ىذه المشاريع 

 .معظم المشاريع التي تتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ال تقوم بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة 

  أكثر فاعمية، وأنيا قد رفعت مستوى العديد من المشاريع لدييا تأثير ايجابي بالنسبة لبعض الناس، فإنيا تجعميم
 . واقعيمالوعي حول موضوع اإلعاقة، ولكنيا لم تكن قادرة عمى تغيير 

 كيف يمكن ليذا المشروع أن يختمف عن غيره من المشاريع المتعمقة بقضية اإلعاقة في مجتمعك؟ 

 المتابعة. ؟ذكر المشاركون أن ىذا المشروع يختمف عن غيره فيما يتعمق باستمراريتو وبعممية .0

 أعرب المشاركون عن أنو المشروع األول من نوعو الذي لديو نظرة شمولية وتنموية في منظوره لقضية اإلعاقة. .0

ذكر المشاركون أن ىذا المشروع ىو أكثر مرونة فيما يتعمق بعممية تنفيذه، وذلك من أجل تمبية احتياجات الميدان  .5
 والتحديات التي تواجيو.

أن ىذا المشروع يتيح ليم المزيد من الفرص مقارنًة بغيره من المشاريع ليكون العب أعرب المشاركون عن  .8
 أساسي في عمميات التخطيط، والتنفيذ والتقييم.

جامعة تابع  لقام المشاركون بتسميط الضوء عمى أىمية الحقيقة التي تنص بأن ىذا المشروع قام بتنفيذه مركز  .1
 مشروعًا أكاديميًا، تنمويًا، ومجتمعيًا. ما. األمر الذي أىََّل المشروع ليكون

 كيف كان دور العائالت في مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في نشاطات المشروع؟

 .معظم العائالت ال ترى فائدة من ىذه األنشطة 

 .يجب أن يتمتع الشخص ذو اإلعاقة بقوة إرادة متينة لمدفاع عن رغبتو / رغبتيا في المشاركة 

  نائيم خاصًة اإلناث منيم لو دورًا سمبيًا عمى مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة.عمى أب األىاليقمق 

  نحو فوائد مثل ىذه األنشطة. األىاليينبغي رفع مستوى الوعي لدى 

  األمور دورًا ايجابيًا، ويشجعون أبنائيم عمى المشاركة. األىالييمعب بعض 

 عمن المشرو  ةتوقعات ورؤية المشاركين تجاه المراحل الالحق

 يمكن استنتاج معظم المدخالت في ىذا الصدد من خالل ما يمي:

عمى المواقف بين المجموعات المختمفة في المجتمع فيما يتعمق  ايجابية تغييرات إحداثسوف يؤدي المشروع إلى  .0
 بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة.

عبين أساسيين في إجراء التغيير سيقوم المشروع بتعزيز وتقوية ميارات األشخاص ذوي اإلعاقة في أن يكونوا ال .0
الذي يرغبون بو عمى حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك من خالل قدرتيم عمى تنظيم جيودىم من خالل خمق 

 مجموعات مساعدة ذاتية جديدة ومنظمات لألشخاص ذوي اإلعاقة في مجتمعاتيم.

التالية ميمة ويجب أن تتوافر في الناشط  في نياية ورش عمل التعمم، يستخمص المشاركون بأن الخصائص والمميزات
 المحمي الذي يعمل في مجال اإلعاقة: 

 .أن يكون لديو عالقات اجتماعية جيدة مع المجتمع المحمي 
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 .التواضع 

 .االلتزام 

 .لديو ميارات التواصل الجيد 

 .الصدق 

 .ميارات القيادة 

 .القدرة عمى العمل ضمن مجموعة 

 .جدير بالثقة 

 ع التغيرات والمفاجآت.قادر عمى التعامل م 

 .الصبر 

 .الشفافية 

 .ميارات االقناع 

 .قبول آراء الناس اآلخرين 

 .التفاؤل 

 

 (1الملحق رقم )

 نتبئج مسح المؤسسبث

 الضفة الغربية

مؤسسة في الشمال  08مؤسسة في الجنوب )منطقة الخميل(، و 05مؤسسة في الضفة الغربية، و 80تم إجراء مقابالت مع 
 )منطقة جنين(.

 

  ،( قد أعربت عن رغبتيا في العمل في  022مؤسسة ) 05مؤسسة من أصل  05في شمال الضفة الغربية%
 مجال اإلعاقة.

  ،( قد أعربت عي رغبتيا في العمل في  18مؤسسة ) 08مؤسسة من أصل  05في جنوب الضفة الغربية%
 مجال اإلعاقة.

  مى قضية اإلعاقة.مشاريع / برامج تعمل ع 0في شمال الضفة الغربية، تم تحديد 

  مشاريع / برامج تعمل عمى قضية اإلعاقة. 1في جنوب الضفة الغربية، تم تحديد 

  موظفًا، ال يوجد بينيم أي شخص ِمْن ذوي اإلعاقة. 000مؤسسة توظف  08في جنوب الضفة الغربية، ىناك 

  ِمْن ذوي اإلعاقة. موظفًا، ال يوجد بينيم أي شخص 550مؤسسة توظف  05في شمال الضفة الغربية، ىناك 

 مشاريع ذات صمة بموضوع اإلعاقة:

 ىذه ىي بعض األمثمة عمى المشاريع / الخدمات التي تم تنفيذىا، وىي ذات صمة بموضوع اإلعاقة في مناطق مختمفة:

 الخميل:
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 من خالل ورش العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومع عائالتيم. التأىيل 

  المبني عمى المجتمع التأىيلمركز. 

 .إدماج و إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في الصناعات اليدوية والفنون البصرية 

 عمى سبيل المثال: األطراف الميكانيكية، ومشاريع إعادة التأىيل: تركز عمى مشاريع لتأىيلالمجنة المحمية ال ،
 تأىيل األشخاص الذين يعانون من الشمل.

 جنين:

 ومخيم جنين.التأىيلم، مركز جمعية جنين لألشخاص الذين يعانون من الصم ، 

 .مدرسة المستقبل لمتدريب الميني لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 .برنامج القروض لألشخاص ذوي اإلعاقة 

  التأىيلبمدية قباطية: تمنح مبنى يسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة باالعتماد عمى قوة  الوظيفة، العديد من مراكز 
 في قباطية. 

 ن ضعف البصر.مدرسة لألشخاص الذين يعانون م 

 مشاريع ليس ليا صمة بموضوع اإلعاقة:

 الخميل:

  تنمية األسرة )النيضة(. –تصنيع الغذاء  –مشروع تمكين المرأة 

  مؤسسة البراءة. –بناء حديقة صغيرة لألطفال 

  مركز ثقافة الطفل الفمسطيني. –التدريب الميني لمشباب  –الطالئع 

  "لفجر الثقافية.منظمة ا –تشجيع القراءة  –حممة "اقرأ 

 جنين:

  مؤسسة النجدة. –مشروع التطريز لمنساء 

  جمعية صانور الزراعية التعاونية. –بناء الطرق الزراعية في صانور 

  مخيم جنين. –مركز الشباب االجتماعي –األنشطة الرياضية لألطفال  –خطوة 

  منظمة المرأة "كي ال ننسى". –حرف يدوية لمنساء 

 قطاع غزة

معمومات حول عدد الموظفين، والموظفين ذوي مؤسسة منيا  44 قدمتمؤسسة في قطاع غزة. ،  2,مع  اتبتم إجراء مقا
 اإلعاقة.

  ،( قد أعربت عن رغبتيا في العمل في مجال  02مؤسسة ) 15مؤسسة من أصل   50في شمال قطاع غزة%
 اإلعاقة.

  ،رغبتيا في العمل في مجال  %( قد أعربت عي 02مؤسسة ) 51مؤسسة من أصل  00في جنوب قطاع غزة
 اإلعاقة.

  مشاريع / برامج تعمل عمى قضية اإلعاقة. 50في شمال قطاع غزة، تم تحديد 



Page 35 of 62 

 

  مشروع / برنامج يعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة. 01في جنوب قطاع غزة، تم تحديد 

  اإلعاقة.موظفًا، موظف واحد من بينيم ىو شخص  ذو  0200مؤسسة توظف  15في شمال قطاع غزة، ىناك 

  موظفين من بينيم ىم مناألشخاص ذوي  8موظفًا،  084مؤسسة توظف  51في جنوب قطاع غزة، ىناك
 اإلعاقة.

 مشاريع ذات صمة بموضوع اإلعاقة

 ىذه ىي بعض األمثمة عمى المشاريع / الخدمات التي تم تنفيذىا، وىي ذات صمة بموضوع اإلعاقة في مناطق مختمفة:

 شمال قطاع غزة:

 العالج الطبيعي. برنامج 

 .مشروع لدعم األطفال ذوي اإلعاقة ماليًا 

 .الرعاية النيارية لألطفال ذوي اإلعاقة 

 .توفير األطراف الميكانيكية 

 .الدعم النفسي والمجتمعي 

 .تقديم الدعم النفسي لمشباب 

 جنوب قطاع غزة:

  ضعف في السمع. لدييممشروع إلدراج األطفال الذين 

 ية.برنامج الزيارات المنزل 

  .مشروع تأييد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

  المبني عمى المجتمع التأىيلبرنامج . 

 مشاريع ليس ليا صمة بموضوع اإلعاقة:

 شمال قطاع غزة:

  معيد فرسان الغد. –مبادرة قطف الزيتون لمنساء 

  الجمعية اإلسالمية. –الذي يقدم مساعدات لمفقراء  –مشروع السوق المركزي الضخم 

 "نادي شباب بيت حانون. –لتنمية المواىب الرياضية "خطوات 

  مؤسسة إشراقة الخيرية  –مشروع زراعة الفطر لممرأة 

 جنوب قطاع غزة:

  جمعية رفح لممزارعين. –توزيع الماشية عمى المزارعين 

  جمعية الناصر الخيرية. –تطريز لمنساء 

  مجّمع الكرامة لمثقافة والفنون. –حرف يدوية لمنساء 

  جمعية الرحمة الخيرية.  –طالب الجامعة مساعدة 

 العوائق األساسية تجاه العمل في مجال اإلعاقة كما أعربت عنيا المنظمات )في الضفة الغربية وقطاع غزة(:
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 .بشكٍل عام، ىناك عدم اىتمام في قضية اإلعاقة في المجتمع الفمسطيني 

  في موضوع اإلعاقة وطبيعة  االىتمامتي تحد من التقميدية في التفكير، وال بالمشاكل االجتماعية، المتصمة
 العمل الذي يمكن القيام بو في ىذا المجال.

 .الوضع العام غير المستقر في األراضي الفمسطينية 

 .عدم وجود تعاون من ِقَبل المجتمع المدني عندما يتعمق األمر باألنشطة المتعمقة بموضوع اإلعاقة 

  ،العمل عمى نطاق أوسع.  صعوبةوىناك يرتكز العمل في مناطق محددة 

 

 (2الملحق رقم )

 لألشخبص روي اإلػبقت مسح األسر المؼٍشٍتنتبئج  أبرز

الوصول إلى و األشخاص ذوي اإلعاقة  دمجلدراسة واقع  ستمارةكما تم مناقشتو في المنيجية، فإنو قد تمَّ تصميم اال
 الخدمات في العديد من مجاالت ومناحي الحياة.

 المعيقات والذي ركز عمى، مسح األسر المعيشيةتي انعكست من خالل سوف نالحظ النتائج الرئيسة الفي ىذا القسم، 
يستند . الحياتية اليامة ألي شخصمن حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الخدمات وعمى مختمف المجاالت التي تحد 

 في تجربة اإلعاقة.  التشاركيةعمى مفيوم  المسحىذا 

 عمق بالنموذجخمفية عامة فيما يت

  في قطاع  استمارة 504في الضفة الغربية، و استمارة 515في الضفة الغربية وقطاع غزة ) استمارة 000 إتمامتم
 لدييا أكثر من شخٍص واحد ذو إعاقة.أسرة  0,4 غزة(. ويجب اإلشارة ىنا إلى أن 

 :الجنس 

 % إناث  8008% ذكور          1000
 :ىي من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تتراوح ة، كما نوِقَش في وقٍت سابق، الفئة العمرية المستيدف العمر

 عامًا. 51 – 01أعمارىم ما بين 

 أنواع الصعوبات )قيود الوظيفة / الضعف(:

  من المجيبين عمى أن لدييم صعوبة في الرؤية / النظر. 05أجاب ما يقارب % 

  ي السمع. % من المجيبين عمى أن لدييم صعوبة ف 00أجاب ما يقارب 

  من المجيبين عمى أن لدييم صعوبة في الحركة، والمشي، وفي استخدام الساللم.  5,01أجاب ما يقارب % 

  من المجيبين عمى أن لدييم صعوبة في التذكر والتركيز. ,5أجاب ما يقارب % 

  ية، وارتداء % من المجيبين عمى أن لدييم صعوبة في رعاية الذات، مثل النظافة الشخص 51أجاب ما يقارب
 . باستقالليةالمالبس 

  من المجيبين عمى أن لدييم صعوبة في التواصل، مثل فيم اآلخرين. 05أجاب ما يقارب % 

 التعميم:
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  من 00% من مجموع الذكور، و 02في التعميم ) ممتحقين% من المجيبين التحقوا أو ما زالوا  00يقارب ما %
في مجال التعميم، قد أنيوا فقط التعميم  ممتحقيننيم التحقوا أو ما زالوا % ِمن الذين أجابوا بأ 02مجموع اإلناث(. 

 االبتدائي. 

 العمل:

 00  .من المجيبين عمموا أو ىم حاليًا موظفين مع أجور % 

 الحالة االجتماعية:

 4100 8,، مخطوبين، أو لم يسبق ليم الزواج من قبل )غير مرتبطين )أعزب(أشخاص  % من المجيبين ىم  %
 % من مجموع الذكور(.  00مجموع اإلناث، ومن 

 

 أنواع الصعوبات واألنشطة اليومية:

  من المجيبين عن أنيم غير قادرين عمى القراءة عمى االطالق. 1200أعرب % 

  من المجيبين عن أنيم غير قادرين عمى الكتابة عمى االطالق. 8400أعرب % 

  التسّوق. % من المجيبين عن أنيم غير قادرين عمى  8000أعرب 

  إعداد وجبات الطعام.% من المجيبين عن أنيم غير قادرين عمى  84,5أعرب 

  القيام باألعمال المنزلية.% من المجيبين عن أنيم غير قادرين عمى  80,0أعرب 

  استخدام وسائل النقل.% من المجيبين عن أنيم غير قادرين عمى  ,,88أعرب 

  مساٍعد شخصي ىو األكثر استخدامًا(.ون أجيزة مساِعدة )يستخدم% من المجيبين عن أنيم  05,4أعرب 

  متوفر ليم. ُيعتبر غير جياز ُمساِعد إلى % من المجيبين  5101يحتاج 

 صعوبة في الرؤية:

 05 .من المجيبين لدييم صعوبة كبيرة في الرؤية أو أنيم غير قادرين عمى الرؤية عمى االطالق % 

  ى التسوق وال الوصول إلى الخدمات. أنيم غير قادرين عمب % منيم 12أفاد 

  أنيم غير قادرين عمى إعداد وجبات طعاميم.منيم ب%  12أفاد 

  أنيم غير قادرين عمى القيام بالواجبات المنزلية. منيم ب%  8,01أفاد 

  أنيم غير قادرين عمى السفر باستخدام وسائل النقل.منيم ب%  1000أفاد 

  مساِعد شخصي، نظارات.أجيزة مساِعدة: منيم %  0800يستخدم 

  أجيزة مساِعدة أخرى والتي تعتبر غير متوفرة ليم.منيم %  1000يحتاج 

 صعوبة في السمع:

 0000 .من المجيبين لدييم صعوبة كبيرة في السمع أو أنيم غير قادرين عمى السمع عمى االطالق % 

 5,00  %غير قادرين عمى القراءة عمى االطالق. منيم 

 5000  % درين عمى الكتابة عمى االطالق.غير قامنيم 

 5204  % غير قادرين عمى التسوق أو الوصول إلى الخدمات.منيم 
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 0405  % غير قادرين عمى استخدام وسائل النقل.منيم 

  يستخدمون أدوات السمع المساِعدة(. 0,00األجيزة المساِعدة )منيم %  1800يستخدم % 

 1000  % تي تعتبر غير متوفرة ليم.يستخدمون أجيزة مساِعدة أخرى والمنيم 

 صعوبة في المشي / استخدام الساللم

  من المجيبين بأن لدييم صعوبة كبيرة في المشي / الصعود عمى الساللم، أو أنيم غير قادرين  5,01أفاد %
 عمى المشي عمى االطالق.

  غير قادرين عمى القراءة عمى االطالق. بأنيممنيم %  ,100أجاب 

  غير قادرين عمى الكتابة عمى االطالق. يمبأنمنيم %  12,1أجاب 

  بأنيم غير قادرين عمى رعاية أنفسيم.منيم %  ,540أجاب 

  غير قادرين عمى استخدام وسائل النقل. بأنيممنيم %  14,0أفاد 

  بأنيم غير قادرين عمى ارتداء / خمع مالبسيم.منيم %  5808أفاد 

  بأنيم غير قادرين عمى التسوق.منيم %  0800أجاب 

  إعداد وجبات الطعام.بأنيم غير قادرين عمى منيم %  0008أجاب 

  يزة المساِعدة. األجمنيم %  0,,0يستخدم 

  أجيزة مساِعدة أخرى والتي تعتبر غير متوفرة ليم.منيم %  84,0يحتاج 

 صعوبة في التذكر / التركيز

  و أنيم غير قادرين عمى فعل ذلك % من المجيبين بأن لدييم صعوبة كبيرة في التذكر / التركيز، أ 5,05أفاد
 عمى االطالق.

  بأنيم غير قادرين عمى القراءة عمى االطالق.منيم %  4801أجاب 

  بأنيم غير قادرين عمى الكتابة عمى االطالق.منيم %  40أجاب 

  بأنيم غير قادرين عمى التواصل مع اآلخرين.منيم %  8000أفاد 

  الرعاية الذاتية، النظافة( باستقاللية أنفسيمب ىتماماالبأنيم غير قادرين عمى منيم %  12أجاب(. 

  بأنيم غير قادرين عمى ارتداء / خمع مالبسيم.منيم %  54أفاد 

  بأنيم غير قادرين عمى التسوق.منيم %  00,4أجاب 

  بأنيم غير قادرين عمى إعداد وجبات الطعام.منيم %  0,00أفاد 

  يام باألعمال المنزلية.بأنيم غير قادرين عمى القمنيم %  0500أفاد 

  بأنيم غير قادرين عمى استخدام وسائل النقل.منيم %  0,,0أجاب 

  بأنيم غير قادرين عمى فيم اآلخرين.منيم %  8100اجاب 

 الصعوبة في الرعاية الذاتية

  من المجيبين عن أن لدييم صعوبة في الرعاية الذاتية. 50أعرب % 

  عمى القراءة عمى االطالق.% منيم عن أنيم غير قادرين  0000أعرب 

  منيم عن أنيم غير قادرين عمى الكتابة عمى االطالق. 0000أعرب % 

  منيم عن أنيم غير قادرين عمى التواصل مع اآلخرين بشكٍل مباشر. 1208أعرب % 
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  منيم عن أنيم غير قادرين عمى استخدام دورة المياه. 8000أعرب % 

  مى التسوق.% منيم عن أنيم غير قادرين ع 4204أعرب 

  منيم عن أنيم غير قادرين عمى إعداد وجبات الطعام. 4501أعرب % 

  منيم عن أنيم غير قادرين عمى استخدام وسائل النقل. ,000أعرب % 

  منيم مساِعد شخصي(. 0400منيم أجيزة مساِعدة )يستخدم %  4004يستخدم % 

  ليم. مساِعد والذي يعتبر غير متوفر  % منيم جياز 5108يحتاج 

 

 الصعوبة في التواصل وفيم اآلخرين

  من المجيبين عن أن لدييم صعوبة كبيرة أو أنيم غير قادرين عمى التواصل وفيم اآلخرين عمى  8501أعرب %
 االطالق.

  منيم عن أنيم غير قادرين عمى القراءة عمى االطالق. 0405أعرب % 

  الق.% منيم عن أنيم غير قادرين عمى الكتابة عمى االط 0000أعرب 

  منيم عن أنيم غير قادرين عمى رعاية أنفسيم. 8001أعرب % 

  منيم عن أنيم غير قادرين عمى ارتداء / خمع مالبسيم. ,500أعرب % 

  منيم عن أنيم غير قادرين عمى التسوق. ,0,0أعرب % 

  منيم عن أنيم غير قادرين عمى إعداد وجبات الطعام. 00أعرب % 

  قادرين عمى القيام باألعمال المنزلية.% منيم عن أنيم غير  ,000أعرب 

  منيم عن أنيم غير قادرين عمى استخدام وسائل النقل. 0,00أعرب % 

  (./ فرد من أفراد األسرة % منيم مساِعد شخصي ,,00ز مساِعد )يستخدم اجيمنيم %  02,0يستخدم 

  منيم جياز مساِعد والذي يعتبر غير متوفر ليم.  ,,,5يحتاج % 

 التي تحول دون الوصول إلييا يقاتمعالخدمات وال

 الخدمات الصحية:

  ،ىناك عددًا من الخدمات الصحية التي قام المسح بتناوليا، مثل: طبيب عام، طبيب متخصص، المستشفيات
 والعالج الطبيعي.

 .من الميم أن نالحظ أن ما يقارب ثمث المجيبين أعربوا عن عدم قدرتيم عمى الوصول إلى طبيب متخصص 

 ف المجيبين من منطقة جنين عن أنيم يواجيون صعوبة في الوصول إلى الطبيب المتخصص.أعرب نص 

 وظيفي الجعيم ليسوا بحاجة إلى أعرب معظم المجيبين عن أن. 

  تأىيل ل% من المجيبين عن أنيم ليسوا بحاجة إلى عام 02أعرب أكثر من. 

  قد أعربوا عن عدم قدرتيم عمى الوصول % من المجيبين من منطقة جنين  80من الميم أيضًا أن نالحظ أن
 إلى طبيٍب عام.

 فيما يتعمق بموضوع الوصول إلى المستشفيات، فإن األرقام تعتبر مثيرة لمقمق، وتشير إلى عدم القدرة عمى 
 لمشاركين من منطقتي جنين ورفح. الوصول إلى المستشفيات بالنسبة إلى ا

 :معيقاتال
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التي تحد من الحصول عمى الخدمات الصحية، مع األخذ  معيقاتاول عددًا كبيرًا من التن ستمارةمن الميم أن نالحظ أن اال
الرئيسة التي تم العثور عمييا في النتائج ىي عمى النحو  معيقاتالمالية، والمواقفية والمؤسساتية. ال معيقاتبعين االعتبار ال

 التالي:

  كاليف، مثل تكاليف الخدمات، والنقل والتي تعتبر وىي عبارة عن الحواجز ذات الصمة بالتالمالية: المعيقات
 التي يواجييا معظم المجيبين.  معيقاتواحدة من أىم ال

  البيئية:المعيقات 

o  من المجيبين عن أنيم يواجيون صعوبة في استخدام وسائل النقل العام فيما  01أعرب ما يقارب %
 يتعمق بمشكمة إعاقتيم.

o صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية، ويعود السبب في  وجد أكثر من ثمث المجيبين أن ىناك
 ذلك إلى المباني التي يعتذر الوصول إلييا لمقدمي الخدمات الصحية. 

 المعيقات االتجياتية: 

o   أعرب أكثر من ثمث المجيبين عن الصعوبة التي تواجييم في استخدام وسائل النقل العام، ويعود
 ن تجاىيم باعتبارىم أشخاصًا ذوي إعاقة.السبب في ذلك إلى المواقف السائقي

o .أعرب ما يقارب ثمث المجيبين عن أنيم ال يحبون الطريقة التي يعامميم بيا مقدمي الخدمات 

 :الحواجز المؤسساتية 

o  من المجيبين أن مقدمي الخدمات بعيدين عن مكان إقامتيم. 02أعرب ما يقارب % 

o  ي التواصل مع مقدمي الخدمات، ويعود السبب % من المجيبين عن الصعوبة ف 50أعرب أكثر من
 . اإلعاقة التي لدييمإلى 

 الخدمات التعميمية:

  من المجيبين قد التحقوا أو ما زالوا مسجمين في مجال التعميم، مع ما يقارب  00كم ُذِكَر سابقًا، فإن ما يقارب %
 لألشخاص ذوي اإلعاقة.% منيم يتمقون الخدمات التعميمية من خالل مدرسة متخصصة أو مؤسسة  02

  مما كانوا يريدون. أبكرأعرب ما يقارب نصف المجيبين عن أنيم توقفوا عن تمقي الخدمات الصحية في وقت 

  من الميم أن نالحظ أن أكثر من نصف المجيبين لم يحظوا بفرصة لتمقي أو إكمال التعميم، عمى الرغم من أن
 .تكون ممتحقة بالتعميمفة ىي فئة عمرية المفروض أن المجموعة المستيد

 :معيقاتال

المتعمقة بالبيئة التعميمية  معيقاتالمتعمقة بوسائل النقل وسيولة الوصول إلييا، سوف نركز ىنا عمى ال معيقاتكما ناقشنا ال
 عمى النحو التالي:

 المعيقات االتجياتية 

o و ما زالوا يشعرون بالعزلة من َشَعَر أكثر من ثمث ىؤالء الذين التحقوا أو ما زالوا مسجمين في التعميم أ
 % منيم عن أن إدارة المدرسة قد رفضت التحاقيم بالمدرسة.  02زمالئيم الطالب، وقد أعرب 

  المؤسساتية المعيقات 

o  من المجيبين عن أنيم يواجيون صعوبة في التعمم. 00أعرب ما يقارب % 
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o مع اإلشارة إلى ن أماكن إقامتيم، أعرب ما يقارب ثمث المجيبين عن أن المؤسسات التعميمية بعيدة ع
 .المعيقعن ىذا  عبروامن رفح قد % من المجيبين 02أن 

o  لصعوبة و  تتناسب% من المجيبين عن أن المواد التعميمية غير متوفرة بطريقة  50أعرب ما يقارب
 التي لدييم.

o  مؤىمة تتفيم عالوًة عمى ذلك، أعرب ما يقارب من ثمث المجيبين عن أنو ال يوجد كوادر تعميمية
تتعمق بالصعوبة التي لدييم، مع االشارة إلى أن معظم َمْن يواجيون ىذا التي المتطمبات واالحتياجات 

 الخميل. محافظةىم من  المعيق

  العائميةالمعيقات 

o تعتبر ىذه أخرى.  دينةأعرب أكثر من ثمث المجيبين عن خوف عائالتيم بشأن ذىاب أبنائيم إلى مدرسة في م
 %. 02مى لدى اإلناث أكثر من الذكور بنسبة النسبة أع

o  في مدرسة  قد تمقوا التعميم % من الذين تمقوا التعميم 02في ما يتعمق بموضوع العزلة، فمن الميم أن نالحظ أن
في عالقتيم مع زمالئيم  % منيم بأنيم يشعرون بالعزلة 5,01أجاب و  ،ألشخاص ذوي اإلعاقةمتخصصة با

 % من ىؤالء تمقوا أو ما زالوا يتمقون التعميم في مدرسة غير متخصصة. 8000الطالب، مقارنًة بنسبة 

 02التحاق إدارة المدرسة برفض  تحيث قام، اإلعاقةتجاه األشخاص ذوي   السمبية االتجاىات أيضا اإلشارةمن الميم 
النسبة تكون أعمى في نجد أن . عندما نعرض ىذه القضية في عالقتيا مع أنواع اإلعاقة، فإننا بالمدرسة % من المجيبين

 ما بين األشخاص الذين لدييم صعوبات في التعمم، والتواصل، والسمع.

 5000  / وصعوبات جسدية% منيم ىم أشخاص يعانون من صعوبات في التنقل. 

 1105 .منيم ىم أشخاص يعانون من صعوبة في التواصل وفي فيم اآلخرين % 

 10 ي التذكر والتركيز.% منيم ىن أشخاص يعانون من صعوبة ف 

 التوظيف / العمل:

  منيم كانوا  05% من المجيبين عن أنيم يعممون أو عمموا سابقًا مع أجور،   00كما ذكرنا سابقًا، فقد أجاب %
 % إناث.   0ذكورًا، و

  َي الذين يعمموا أو عمموا سابقًا كانوا يعممون ف % من المجيبين 02ب قرُ ومن الميم أن نالحظ أيضًا أن ما ي
 القطاع الخاص.

 :معيقاتال

التي تحد من الوصول إلى سوق  معيقاتنظرًا ألىمية ىذا المجال ودوره في استقاللية الفرد، فقد تناول المسح العديد من ال
 العمل، تعتبر النتائج التالية ِمْن أكثر النتائج أىمية:

 المادية، والمواقفية، والمؤسساتية: معيقاتال 

o  ين ليس لدييم طريقة لموصول أو ال يتمقون المعمومات المتعمقة بفرص العمل المتاحة، % من المجيب 82بما أن
يتم مواجية ىذا صاحب العمل بأن صعوبتيم سوف تمنعيم من العمل.  قيل ليم من قبل% منيم  54فإن 

 ة.الخميل، حيث أن ما يقارب نصف المجيبين ىناك أكدوا عمى ىذه الصعوب محافظةبشكٍل كبير في  المعيق

o  العمل. ئةبي وجود موائمة فيأعرب أكثر من ثمث المجيبين عن عدم 

o .أجاب ما يقارب نصف المجيبين عن أنيم لم يجدوا فرصة عمل تتوافق مع مؤىالتيم 
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o  أعرب ما يقارب ثمث المجيبين عن أنيم يشعرون بالعزلة داخل بيئة العمل، وتعتبر ىذه النسبة أعمى من غيرىا
 .في منطقتي رفح والخميل

o  أعرب ما يقارب ثمث المجيبين عن أن عائالتيم ال يشجعونيم عمى العمل، وتعتبر نسبة اإلناث أعمى من نسبة
 %. 02الذكور بمقدار 

o  أعرب ما يقارب نصف المجيبين عن أنيم يفتقرون لمخبرة والميارات الالزمة لمعمل، وتعتبر ىذه النسبة أعمى من
 غيرىا في مناطق الخميل. 

 ماعية والمدنية:الحياة االجت

 عددًا من األنشطة االجتماعية والمدنية، والتي أظيرت النتائج التالية: ستمارةقد تناول االفي ىذا المجال، 

  من المجيبين عن أنيم غير قادرين تمامًا عمى القيام بالنشاطات التالية: 12% إلى  82أعرب ما بين % 

o  رحمة أو ورشة عمل.السفر مع العائمة واألصدقاء إلى مدينة أخرى في 

o (.االنترنتاالتصاالت ) استخدام شبكة 

o .الذىاب إلى ناٍد رياضي 

o .زيارة البمديات والوزارات 

o .السفر إلى خارج البالد 

o .زيارة األقارب واألصدقاء في منازليم 

o  .التصويت والمشاركة في االنتخابات 

 : معيقاتال

 المؤسساتية والمادية: معيقاتال

o 82لمجيبين صعوبة في استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة نظرًا لصعوبتيم. أعرب َوَجَد أكثر من نصف ا 
 المباني العامة، مما يجعميم غير قادرين عمى االستفادة من الخدمات.  عدم توفر الموائمة في% منيم عن 

o .أعرب ما يقارب نصف المجيبين عن أن مواقف الناس تجاىيم عادًة ما تكون غير ودّية 

o  ما يقارب ثمث المجيبين عن أنيم ال يستخدمون وسائل النقل العامة نظرًا لمواقف السائقين تجاىيم أعرب
 .إعاقةباعتبارىم أشخاصًا ذوي 

o .أعرب أكثر من نصف المجيبين عن أنيم ال يممكون الموارد المالية من أجل المشاركة في األنشطة 

o في العثور عمى شخص ليرافقيم. أعرب أكثر من ثمث المجيبين عن الصعوبة التي تواجييم 

 الحقوق والتمكين:

دراسة ، باإلضافة إلى بالحقوقذات الصمة  والمؤسسات، ومعرفتيم بالموارد ةيتعامل ىذا القسم مع األشخاص ذوي اإلعاق
 ا يمي:ناشطين تجاه تغيير الواقع الذي يواجيونو بسبب اإلعاقة. النتائج الرئيسة ىي كم أن يصبحواالمجيبين في  اىتمام

o  ة% من المجيبين لم يسمعوا عمى االطالق بالقانون الفمسطيني لألشخاص ذوي اإلعاق 41% إلى  04ما بين ،
 2,أو بقانون العمل الفمسطيني، أو باتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مع االشارة إلى أن 

% في  02 – 02ح ما بين  و التي تترا مع النسبة % من المجيبين في منطقة الخميل قد أعربوا عن ذلك، مقارن
 خرى.األمناطق ال
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o 04  ن الفمسطيني لألشخاص ذوي اإلعاقة% من المجيبين لم يسمعوا عمى االطالق بالقانو . 

o  مسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقات، % من المجيبين لم يسمعوا عمى االطالق باالتحاد الف 00ما يقارب
 المستقمة لحقوق اإلنسان. بالييئةسمعوا عمى االطالق وأغمبية المجيبين لم ي

o  الخميل عمى أنيم لم يسمعوا عمى االطالق بوزارة الشؤون االجتماعية،  محافظة% من المجيبين في  80أجاب
 ما يقارب ثمت جميع المجيبين لم يسمعوا عنيا.  مقارنة مع

o 04 ات أو في مجموعة مساعدة ذاتية.أعضاء في منظمة لألشخاص ذوي اإلعاق ليسوا % من المجيبين 

o  مجموعة. المنظمة أو الما يقارب ثمث المجيبين أعضاء حاليين لمثل ىذه 

o  وتوجد أعمى والمناصرةالتي تتمحور حول الحقوق  التدريبات المشاركة فييرغب أكثر من نصف المجيبين في ،
ر( قد أعربوا عن عدم وجود تشجيع من من الميم أن نالحظ أن اإلناث )أكثر من الذكو نسبة في منطقة الخميل. 

 التي من الممكن أن تؤثر عمى قدرتيم عمى المشاركة.السمبية  العائمة عائالتيم، باإلضافة إلى مواقف

o  أعرب ما يقارب عن ثمث المجيبين عن عدم اىتماميم في المشاركة في الدورات التدريبية، وتوجد بنسبة عالية في
 منطقة جنين وشمال قطاع غزة.

 

 (3لملحق رقم )

 لمجمىػبث المركسةالنتبئج الرئٍست ل

 الضفة الغربية

 التي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة في ما يتعمق بالخدمات الصحية: معيقاتال

  .يكتب العديد من األطباء الوصفات الطبية، ويشخَّصون دون معاينة األطفال معاينة كاممة 

  صول إلييا. ويعود السبب في ذلك إلى الصعوبة في وسائل يقدم المتخصصون أفضل الخدمات، لكنو يصعب الو
 النقل والموقع الجغرافي.

 .َتعد العديد من الخدمات باىظة الثمن، عمى سبيل المثال: العالج الطبيعي 

  ،العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة ليس ليم القدرة عمى شراء األجيزة الطبية والمساِعدة، مثل: الكراسي المتحركة
 إلخ.

 حصول عمى التعميم:بالالتي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة في ما يتعمق  عيقاتمال

  ىناك نقص في المدارس المؤىمة التي توفر التعميم لألشخاص ذوي اإلعاقة، بعض ىذه المدارس موجودة، ولكنيا
ظة إضافًة إلى ذلك، يرى العديد من األشخاص أن المدارس المتخصصة باىبعيدة، أو تقع في مدن أخرى. 

 في الرؤية .  صعوبة لدييمالثمن، مثل مدرسة النور في مدينة بيت لحم لألشخاص الذين 

 معظم المدارس تفتقر إلى الموائمة. 

  بأن أبنائيم ذوي اإلعاقة يؤثرون بشكٍل سمبي عمى الطالب اآلخرين في الصف. األىاليلقد أخبر المعممون 

 ل مع األطفال ذوي اإلعاقة.يعتبر الكثير من المدرسين غير مؤىمين في التعام 

  ىناك موقف سمبي في المدرسة، فالناس ال تعتقد بأنو من المعقول والمنطقي أن يحصل األشخاص ذوي اإلعاقة
 عمى التعميم، وأنيم ال يعرفون كيفية التعامل معو / معيا.
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 بسوق العمل:في ما يتعمق  التي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة معيقاتال

 سات عن ىناك تمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في ما يتعمق بموضوع التوظيف.لقد أعربت المؤس 

 .لقد أعربت المؤسسات عن أن ىناك مواقف سمبية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل 

 .في الوقت الحالي، ىناك صعوبة في العثور عمى عمل، سواًء كان لديك إعاقة أم ال 

 ماكن العمل، والوصول إلى معظم الخدمات.، في الطرق، وأعدم توفر الموائمة 

 البنية التحتية. وضعف، الموائمة ىناك نقص في وسائل النقل 

  العمل تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة،  أصحابأن ىناك موقف سمبي من  وأىالييميجد األشخاص ذوي اإلعاقة
 وتجاه قدرتيم عمى التفوق في العمل.

 ة.يعاني سوق عممنا من الكثير من المحسوبي 

 

 التي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقةفي ما يتعمق بالمشاركة في الحياة االجتماعية: معيقاتال

  لقد أعرب العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة وذوييم عن وجية النظر السمبية في المجتمع تجاه الزواج من
 شخص ذو إعاقة.

  بية.ماالجتماعية الس االتجاىاتوج، وذلك بسبب اإلعاقة أن تتز  من ذواتإنو لمن الصعوبة البالغة بالنسبة لألنثى 

  التحدي األكثر صعوبة والذي يواجو األشخاص ذوي اإلعاقة ىو عدم قدرة الناس في المجتمع عمى التفاعل مع
 األشخاص ذوي اإلعاقة بطريقة مناسبة.

 الجتماعية. حيث أنيم يشعر أولياء األمور بالقمق حول السماح ألبنائيم ذوي اإلعاقة في المشاركة في الحياة ا
 يقمقون من تعرض أبنائيم لألذى من ِقَبل نظرائيم.

 نحو دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات: معيقاتال

 بعدم توفر الموائمة في المبانيالمؤسسات  تعترف. 

  لمموائمة والدمجلقد أعربت المؤسسات عن التكاليف الباىظة . 

 الدعم الحكومي لمثل ىذه المساعي / المحاوالت. لقد أعربت المؤسسات عن أن ىناك نقص في 

 .لقد أعربت المؤسسات عن أن ىناك نقص في االىتمام من جانب المجتمع نحو األشخاص ذوي اإلعاقة 

  أعرب الناشطين المجتمعيين عن أن أكثر المشاريع تطورًا تستيدف جميع قطاعات المجتمع، ولكنيا ال تستيدف
 .الدمجاإلعاقة من أجل ضمان  عمى وجو التحديد األشخاص ذوي

 التي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة في ما يتعمق بوسائل النقل: معيقاتال

  يتجاىل بعض السائقين األشخاص ذوي اإلعاقة، وبعضيم اآلخر يقومون بمساعدتيم. فاألمر يعتمد عمى السائق
 نفسو.

  من الوقت والجيد. اً مزيد يأخذيرفض بعض السائقين أن يقموا األشخاص ذوي اإلعاقة، ألن ذلك 

 ىم في النقل.و العديد من أفراد عائالت األشخاص ذوي اإلعاقة يساعد 

  باستخدام وسائل النقل. ويعود السبب في ذلك إلى عن أنيم ال يستطيعون السماح ألبنائيم  األىاليأعرب بعض
  . موائمة، ولعدم توفر وسائل نقل السيئة صعوبة الوصول ليا، ولمبنية التحتية

 الحقوق والتمكين، التحديات والمؤسسات التي تعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة:
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  المحسوبية: ُتعطى الكراسي المتحركة إلى الناس أصحاب مناصب معينة، أو إلى أقارب شخص ما ذو منصٍب
 معين.

  ،قة.باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاال تيتم المؤسسات التي تعمل في مجال اإلعاقة عمى أرض الواقع 

 .يخجل الناس من األشخاص ذوي اإلعاقة، والكثير منيم ال يعترفون بوجود شخص ذو إعاقة في منزليم 

 التي تعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة. تمك المؤسساتحتى إلى الموائمة و المؤسسات  تفتقر 

 المواقف في المجتمع تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة:

 تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة ويسخرون منيم. ىناك الكثير من الناس لدييم مواقف سمبية 

  مواقف سمبية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة. لدييمالعديد من األطفال 

  ِل بيا المجتمع األشخاص ذوي اإلعاقة تخمق تصورات ذاتية سمبية بالنسبة ليم.إن الطريقة التي ُيعام 

 م الناس ال يممكون عالقات اجتماعية يظير المجتمع األشخاص ذوي اإلعاقة عمى أنيم أشخاص مختمفون، ومعظ
 مع األشخاص ذوي اإلعاقة.

 المشاركة في الحياة /تصحبيا إلى ص ذو إعاقة في منزليا، وال تصحبوتنكر الكثير من العائالت أن لدييا شخ
 االجتماعية. 

 

 

 تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة:والتجار مواقف الشركات 

 يعانون صعوبات في التعمم والتواصل من الدخول إلى محالتيم،  ال يسمح العديد من التجار لألشخاص الذين
 استنادًا إلى االعتقاد بأنيم قد يفسدون بضائعيم.

  .بشكٍل عام، تعتبر مواقف الناس أفضل تجاه األشخاص الذين يعانون من إعاقات في الحركة والتنقل 

 مستقل:العوامل التي تؤثر عمى قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة من العيس بشكٍل 

 نوع اإلعاقة. 

 .المواقف التي يواجيونيا في المجتمع 

 البيئية. معيقاتالبيئة المحيطة، وال 

 مالية.المعيقات ال 

 األشخاص ذوي اإلعاقة: أىاليمخاوف 

  ابنتيم سيكونون وحيدين / منعزلين في حياتيم.من أن ابنيم/األشخاص ذوي اإلعاقة القمق  أىالييتشارك أغمبية 

 مور بشأن القضايا المالية وعدم توفر فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة.يقمق أولياء األ 

 في الضفة الغربية: المجموعات المركزةتوصيات من 

  عين االعتبار عند تصميم أو بناء المباني والمؤسسات. الموائمةيجب أن تؤخذ مسألة 

 ومنيا المعيقات النفسية التي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة المعيقات ينبغي األخذ بعين االعتبار. 
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  األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع مستويات المجتمع، والعمل، والتعميم، والحياة االجتماعية، وذلك  دمجينبغي
 ألن لدييم القدرة عمى المشاركة بشكٍل كامل في المجتمع.

  األشخاص ذوي اإلعاقة في التعميم. دمجينبغي 

 األعمال الجماعية. عبرأصواتيم عاليًا  ينبغي عمى األشخاص ذوي اإلعاقة أن يرفعوا 

 التي تتعامل مع األشخاص ذوي  المؤسساتالمؤسسات، وبشكٍل خاص  من السيل الوصول إلى كونينبغي أن ي
 اإلعاقة.

 قطاع غزة

 التي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة في ما يتعمق بالخدمات الصحية: معيقاتال

 يزة المساِعدة الضرورية.عدم توفر العديد من الخدمات الالزمة واألج 

 .المحسوبية في ما يتعمق بتوفير الخدمات واألجيزة المساِعدة 

 .التكاليف المالية المترتبة عمى الخدمات واألجيزة 

 .تكاليف وسائل النقل والمواصالت 

 بعض مباني مقدمي الخدمات الصحية. عدم موائمة 

 التعميم:الحصول عمى بالتي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة في ما يتعمق  معيقاتال

  .وقد رفضت بعض المدارس ىناك مواقف سمبية من ِقَبل المؤسسات التعميمية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة
 تسجيل األشخاص ذوي اإلعاقة لدييم.

 .تعتبر المؤسسات التعميمية بعيدة جغرافيًا عن مكان إقامة األشخاص ذوي اإلعاقة 

 الصعوبة في استخدام وسائل النقل العام. 

  إرسال أبنائيم الذين يعانون من الصعوبات إلى المؤسسات التعميمية. األىالييرفض بعض 

 مما كانوا يريدون. أكبر األشخاص ذوي اإلعاقة ترك المدراس في وقٍت  العديد كان عمى 

 .عدم توافر المواد التعميمية بشكٍل مناسب 

 قميل، ومعظميا بعيدة جدا المدارس المتخصصة عدد. 

  في السمع. لدييم صعوباتشخاص ذوي اإلعاقة في المدارس. عمى سبيل المثال: األشخاص الذين ألعدم دمج 

 التي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة في ما يتعمق بسوق العمل: معيقاتال

 .ال يوظف معظم أصحاب العمل األشخاص ذوي اإلعاقة 

 وعدم مترجمي إشارةوب مناسبة، ال يوجد عدم توفر برامج حاسباإلضافة ل، ىناك عدم موائمة في المباتي العمل ،
 .الموائمة توفر الساللم ودورات المياه

 .عدم توفر فرص العمل المناسبة 

  عمى العمل.  قادرون غيراألشخاص ذوي اإلعاقة  تعتبرفي المجتمع  توجياتىناك 

  ،ي يؤدي إلى صعوبة العائمية من أجل العثور عمى عمل. األمر الذ عالقاتويحتاج الشخص استخدام في العادة
 العثور عمى فرص العمل، وبشكٍل أصعب بكثير بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة.   

  ذوي اإلعاقة عمى العمل. من أبناىم األىاليال يشجع 

 السمبية من جانب المجتمع، والزمالء، والناس الذين يتعاممون مع األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل. االتجاىات 
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 و األشخاص ذوي اإلعاقة في ما يتعمق بالمشاركة في الحياة االجتماعية:التي تواج معيقاتال

  السمبية  االتجاىاتأبنائيم ذوي اإلعاقة معيم إلى المناسبات االجتماعية بسبب  األىاليال يصطحب العديد من
 في المجتمع تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة.

  ا األشخاص الذين يعانون من صعوبات في ممضايقات في الطرق، وال سيمليتعرض األشخاص ذوي اإلعاقة
 التعمم والتواصل.

 .يجد األشخاص ذوي اإلعاقة صعوبة في تكوين عالقات اجتماعية وصداقات 

 .ينظر المجتمع بطريقة سمبية إلى الشخص الذي يصاحب شخصًا ذو إعاقة 

  غير موائمةتعتبر المعابر الحدودية. 

 أكثر تجاه مشاركتينَّ في الحياة االجتماعية. ةيسمب اتجاىاتالنساء ذوات اإلعاقة إلى  تتعرض 

 في المؤسسات: بالدمجالتي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة في ما يتعمق  معيقاتال

  عمل في مجال اإلعاقة فقطاألشخاص ذوي اإلعاقة فقط في المؤسسات التي ت دمجيمكن  نظرة سائدة بأنوىناك. 

 ش األشخاص ذوي اإلعاقة.تقوم مؤسسات المجتمع المدني والحكومة بتيمي 

 المؤسسات والخدمات العامة. عدم وجود موائمة في 

 .عدم وجود وعي في التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .انعدام فرص العمل التطوعي بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 

 

 التي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة في ما يتعمق بوسائل النقل: معيقاتال

 تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة. من السائقينالسمبية  واالتجاىاتوسائل النقل العام،  الصعوبة في استخدام 

  يرفض أحيانًا سائقي وسائل النقل العام السماح لألشخاص ذوي اإلعاقة بالركوب. مما يجعمو مضطرًا إلى أخذ
 )أكثر تكمفة(.  طمبسيارة 

 ذلك األمر يستغرق وقتًا أطول، باإلضافة  ال يسمح بعض السائقين لألشخاص ذوي اإلعاقة بالركوب بحجة أن
 إلى أن السائقين يريدون تحقيق ربح سريع.

  .ُيِقْل بعض السائقين األشخاص ذوي اإلعاقة بدافع الشفقة 

 .ارتفاع تكاليف النقل والمواصالت 

 

 الحقوق والتمكين، المؤسسات التي تعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة:

  ي اإلعاقة بغض النظر عن القانون.ال يوظف أصحاب العمل األشخاص ذو 

  التمييز ضدىم أقل. قيم لكانال يعرف األشخاص ذوي اإلعاقة حقوقيم. فمو كانوا يعرفون حقو 

 المواقف في المجتمع تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة:
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  ىناك موقف سمبي في المجتمع تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث أن ىناك بعض األشخاص يشعرون بالخجل
 شخاص ذوي اإلعاقة.من األ

 .يتم التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة بطريقة أفضل بكثير أو أسوأ بكثير من األشخاص اآلخرين 

  اإلعاقةذوي من أبنائيم  األىالييضرب بعض. 

  أعرب بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة عن أنيم يتعرضون لممضايقات في أحيائيم، وفي بعض األحيان
 يتعرضون لالعتداء.

 إعاقة. فتيات  ذاتزواج أبناىم من  تحفظات عمىلناس لدييم معظم ا 

  لدييم إعاقة. يمأنبينكر بعض األشخاص ذوي اإلعاقة وعائالتيم 

 تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة: والتجار مواقف الشركات

 .يتعامل بعض التجار مع األشخاص ذوي اإلعاقة بطريقة جيدة، ويمنحونيم بضائع مجانية بدافع الشفقة 

 ألشخاص ذوي اإلعاقة في حالة كانوا وحدىم بال مرافق. ل البضائع بالقمق حول بيع بعض التجار يشعر 

 العوامل التي تؤثر عمى قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش بشكل مستقل:

  اإلعاقةيعتمد ذلك عمى نوع . 

  مستقل. عيش بشكلٍ الذين يريدون اللمجتمع ناقدة تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة االتجاىات في اتعتبر 

 .ىناك استثناءات لبعض األشخاص الذين يتمتعون بقوة اإلرادة 

  في المجتمع وعمى الشخص نفسو. الموائمةيعتمد ىذا األمر عمى 

  دورًا اساسيًا في ما يتعمق بقدرة الشخص ذو اإلعاقات عمى العيش بشكٍل مستقل. األىالييمعب 

 
 
 

 األشخاص ذوي اإلعاقة: أىاليمخاوف 

  ٍبالقمق حول مستقبل أبنائيم ذوي  األىاليعام، ىناك نقص في توفر فرص العمل، وبالتالي، يشعر  بشكل
 اإلعاقات.

  الشعور بالقمق حول أبنائيم وذلك يعود إلى اعتقادىم بأنيم لن يتزوجوا بسبب المواقف االجتماعية السمبية، خاصًة
 القمق حول اإلناث ذوي اإلعاقات.

  لن يقوم أي أحد باالىتمام بأبنائيم ذوي اإلعاقات.عن قمقيم بأنيم إذا توفوا األىاليأعرب العديد من ، 

 في قطاع غزة: المجموعات المركزةتوصيات 

  ،األشخاص ذوي اإلعاقة في التعميم. ودمجتوفير التعميم 

  في البنية التحتية، والطرق، والمباني، ووسائل النقل. الموائمةتوفير 

  اإلعاقة من أجل أن يكونوا قادرين عمى العيش بشكٍل مستقل.تشجيع وتدريب األشخاص ذوي 

  األشخاص ذوي اإلعاقة في دعم أبنائيم. أىاليتمكين ومساعدة 

 .المشاركة في األنشطة التي تدافع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .ضمان تنفيذ القوانين المتعمقة باألشخاص ذوي اإلعاقة 
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 في المجتمع ايجابية اتجاىاتعاقة أنفسيم، ومحاولة تشكيل بناء الوعي لممجتمع ولألشخاص ذوي اإل. 

 .توفير العالج في الخارج في حالة عدم توفره محميًا 

 .توفير األندية التي يمكن الوصول إلييا من ِقَبل األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .توفير األجيزة المساِعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 موائمةبناء ما لم تكن المباني ينبغي عمى البمديات أن ال تعطي تراخيص ال. 

 .تخفيض تكاليف الخدمات الصحية 

 

 
 
 
 

 4ملحق رقم ال

 اإلعاقة ذوي األشخاص تمكين مشروع في المحمي المجتمع مسح استمارة

 مقدمة حول المشروع والمسح 
مجتمعّيًا يستيدف األشخاص ذوي اإلعاقة خاصًة  مشروعًا تنموّيًا أكاديمياً  MAP UKمع مؤسسة  جامعة بيرزيت بالشراكة–ينفذ مركز دراسات التنمية 

 ومؤسسات المجتمع المدني وغيرىا من المؤسسات األخرى عمى اختالف قطاعاتيا بشكٍل عام لمدة ثالث سنوات ونصف، ييدف بشكٍل عام إلى تمكين
قين. األشخاص ذوي اإلعاقة من االندماج الحقيقي والفاعل في المجتمع بمختمف المجاالت والقطاعات  عمى قدم المساواة مع غيرىم من األشخاص غير الُمَعوَّ

وعميو، يطمح  إضافًة، ييدف إلى زيادة الوعي لدى األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقيم وتطوير مياراتيم بحيث يصبحوا أكثر قدرًة عمى المطالبة بيذه الحقوق.
نات وفرص من شأنيا النيوض بحركة اإلعاقة عمى المستوى المحمي ومن ثمَّ الوطني ىذا المشروع إلى خمق جيل جديد من األشخاص ذوي اإلعاقة يتمتع بإمكا

ة األولى عمى في األراضي الفمسطينية، وذلك من خالل مراحل تدريبية نظرية وعممية ميدانية متعددة ومتسمسمة بشكٍل منطقّي إلى حد كبير، تعتمد بالدرج
 األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسيم. 

 روع بالتحديد أربع مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وىي التالية : يستيدف ىذا المش
 لبيوك(. قباطية، مخيم جنين، صانور، دورا، خرسا، مخيم الفّوار، بيت حانون، مخيم جباليا، أم النصر)القرية البدوية(، رفح، مخيم رفح، النصر )ا

ي الوقت الحالي كونو يطمح لخمق جيل جديد يركز في استيدافو عمى الشباب والنساء أو الفتيات لذا، وانطالقًا من أىمية ىذا المشروع الذي يعتبر ضرورًة ف
حل األولى في من ذوي اإلعاقة، كان ال بدَّ وأن يكون المسح لممؤسسات واألشخاص ذوي اإلعاقة في المناطق التي سيستيدفيا المشروع تحديدًا، أحد المرا

ور األكبر في التخطيط وجمع البيانات الالزمة وتكوين صورة عامة عن احتياجات وتحديات المناطق المستيدفة، كذلك عممية التنفيذ والذي سيكون لو الد
 الفرص التي يمكن استثمارىا إلنجاح المشروع. 

  V1 ارالفو  مخيم( 3      خرسا( 5      دورا( 3            صانور( 3     جنين مخيم(    3  قباطية( 1       الموقع       

 (                      البيوك) النصر( 13          رفح مخيم( 11           رفح( 11(      البدوية القرية) النصر أم(         9جباليا مخيم( 8       حانون بيت( 2

V2 لالستمارة المتسمسل الرقم  V4(:                         رقميا_________) الباحثة اسم         

V3 العمل:  يوم تاريخ
......................... 

 V5المقابمة بدء وقت                                                     
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   A   نوع ودرجة الصعوبة لدى الشخص ذوي الصعوبة أو اإلعاقة تحديد: األول الجزء 
 األسئمة التالية تدور حول الصعوبات الوظيفية الصحية التي يمكن أن تواجييا في حياتك اليومية

 اإلطالق عمى قادر غير(3         كبيرة            ةصعوب نعم،( 3               الصعوبة  بعض نعم،( 3               صعوبة توجد ال (1
 
 

     A1   استخدام مع حتى اإلبصار، في صعوبة أنت تواجو ىل  
 عدسات؟ أو نظارة

A1-aىل أي من أفراد أسرتك يواجو ىذه الصعوبة؟ 

 إذا كان الجواب نعم، الرجاء ذكر إسم الشخص أو األشخاص
...........................................................

.. 
 
 

        A2 استخدام مع حتى السمع، في صعوبة أنت تواجو ىل 
 سماعة؟

A2-aىل أي من أفراد أسرتك يواجو ىذه الصعوبة؟ 

 إذا كان الجواب نعم، الرجاء ذكر إسم الشخص أو األشخاص
...........................................................

.. 
      A3الدرج؟ صعود أو المشي في صعوبة أنت تواجو ىل  A3-aىل أي من أفراد أسرتك يواجو ىذه الصعوبة؟ 

 إذا كان الجواب نعم، الرجاء ذكر إسم الشخص أو األشخاص
...........................................................

.. 
 
 

 

   A4  ؟ ىل أنت تواجو صعوبة في التذكر أو التركيز   A4-aىل أي من أفراد أسرتك يواجو ىذه الصعوبة؟ 

 إذا كان الجواب نعم، الرجاء ذكر إسم الشخص أو األشخاص
...........................................................

.. 
 
 
 

A5  النظافة مثل بالذات، االعتناء في صعوبة أنت تواجو ىل 
 المالبس؟ ارتداء أو الشخصية

  A5-aل أي من أفراد أسرتك يواجو ىذه الصعوبة؟ى 

 إذا كان الجواب نعم، الرجاء ذكر إسم الشخص أو األشخاص
...........................................................

.. 
     A6والتفاىم اآلخرين فيم مثل التواصل، في صعوبة أنت تواجو ىل 

 معيم؟
 A6-aذه الصعوبة؟ىل أي من أفراد أسرتك يواجو ى 

 إذا كان الجواب نعم، الرجاء ذكر إسم الشخص أو األشخاص
...........................................................

.. 
Bالصعوبة أو اإلعاقة وأسباب اليومية الحياة أنشطة: الثاني الجزء: 

 :اآلخرين من ندةمسا وبدون مساعدة أدوات استخدام بدون التالية األنشطة بأداء تقوم كيف
 اإلطالق عمى قادر غير( 3كبيرة         ( بصعوبة3الصعوبة              ببعض( 3صعوبة              بدون (1

 النشاط الصعوبة درجة النشاط الصعوبة درجة

 B1الرؤية/النظر/المشاىدة  B13والشرب األكل 

 B2السمع/اإلصغاء  B14والحصول البضائع شراء) التسوق 
 (خدماتال عمى

 B3القراءة  B15الطعام وجبات إعداد 

 B4الكتابة  B16المنزلية األعمال أداء 
 (الغسل/التنظيف)

 B5التركيز/التفكير  B17(كبار/أطفال) باآلخرين االعتناء 

Gender                      أنثى3  ( ذكر1  الجنس ) 

                Age                ........................ العمر............ 
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 B6استخدام النقود / الحساب /العد  B18لمتنقل بالمواصالت السفر 

 B7قيادة السيارة  B19أو منطوقةال المغة) اآلخرين فيم 
 (اإلشارات لغة أو المكتوبة

 B8اآلخرين مع المباشر التواصل  B20نقميا/حمميا/األغراض رفع 

 B9الذات تنظيف  B21التقاط) الدقيقة اليد حركات استعمال 
 (إفالتيا/استعماليا/مسكيا/ألشياء

 B10صعود/الحبو) المكان في التنقل 
 (القفز/الجري/الدرج

 B22راعوالذ اليد استعمال 
 (االلتقاط/الرمي/المد/الدفع/السحب)

 B11المرحاض استعمال  B23مثل أجيزة، باستخدام التواصل 
 القصيرة الرسائل الكمبيوتر، التمفون،

SMS 

 B12ونزعيا المالبس ارتداء  B24 األسنان،  –االعتناء بأجزاء الجسم
 األظافر، الشعر. 

C1أو تعتمد عميو في حياتك اليومية مثل :  ىل ىناك أدوات مساعدة أو دعم مساعد تستخدمو 
 مساعد شخصي ) قريب , صديق, الخ( , أدوات مساعدة لألكل , ساعة ناطقة, برنامج حاسوب ناطق, كرسي متحرك , سماعات , الخ 

 ال  -3نعم          -1

C2 إذا كانت اإلجابة نعم يرجى ذكر األدوات المساعدة التي تتوفر لديك وتستخدميا 
.......................................................................................................................................... 

C3ىل ىناك أدوات مساعدة او دعم مساعد تدرك بأنك تحتاج إليو وال يتوفر لديك ؟ 
 ال  -3نعم      -1

C4 ات المساعدة التي تحتاجيا وال تتوفر لديك ؟إذا كانت اإلجابة نعم يرجى ذكر األدو 
.......................................................................................................................................... 

C5 يمي ما بين من لديك التي الصعوبة لسبب وصف أنسب ىو ما:………………………. 

 أو إصابة غير مرتبطة باالحتالل    (حادث3الوالدة      أو الحمل خالل األم واجيت (مشاكل3                              وراثية  (1

 ....................................: التحديد يرجى  أو غير مباشرة لمرض مباشرة ( نتيجة5بسبب االحتالل                 (إصابة3

 ...........................................(: التحديد يرجى) ذلك (غير2                      أعرف         (ال3

C6الصعوبة؟ تواجو أو تشعر بيذه بدأت عمر أي في ................................... 

D  والتأىيل الصحة 

 تحتاجيا؟ أو استعممتيا وأن سبق الصحية والتأىيمية  التالية  الخدمات من أي

 صعوبة بدون اآلن أستعمميا أو استعممتيا أن ( سبق 3الخدمة                                          ليذه أحتاج (1

 بتاتاً  استعماليا عمى قادر غير ولكني الخدمة ليذه ( أحتاج3بصعوبة       ولكن اآلن، أستعمميا أو استعممتيا أن ( سبق3

 ( ال أحتاج ليذه الخدمة5

 D1عام طبيب 

 D2(الخ نسائية، أمراض طبيب عظام، طبيب مثل) مختص طبيب 

 D3طوارئ عيادة 
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 D4صيدلية 
 D5مستشفى 

 D6النيارية لمرعاية مركز 

 D7طبيعي عالج أخصائي 

 D8وظيفي عالج أخصائي 

 D9نطق عالج أخصائي 

 D10أسنان طبيب 

 D11بصريات فني 

 D12حمية م مجتمعي تأىيل عاممة أو عامل 

 D13محمية،ممرض أو ممرضة صحية عاممة أو عامل 

Eالرجاء اإلشارة بنعم أو ال إلى العبارة التي  االستفادة منيا ، تستطع لم و الوصول إلييا في صعوبة وجدت   التي لمخدمات الصحية والتأىيمية  بالنسبة
 من العبارات التالية:  تنطبق عميك

 E1يفالتكال/الرسوم تحمل أستطيع ال 
 E2الخدمة تقديم مكان إلى المواصالت تكمفة تحمل أستطيع ال 
 E3لدي التي  الصعوبات أو الخاصة بسبب العامة أو الوصول إلى المواصالت استعمال في صعوبة أجد 
 E4أجد صعوبة في استخدام المواصالت العامة بسبب اتجاىات السائقين نحوي كشخص لديو صعوبة 
 E5المبنى في( مواءمة) تسييالت تتوفر ال  
 E6جداً  بعيدة الخدمة 
 E7مقدمو الخدمات معي بيا يتحدث التي الطريقة أحب ال 
 E8 الخدمات بسبب الصعوبة التي لديّ  مقدمي مع التواصل في صعوبة أجد 
 E9ليرافقني شخص عمى العثور في صعوبة أجد 
 E10لديّ  التي بالصعوبة المتعمقة غير باألمور يتعمق فيمَ  خاصةً  الصحية وحالتي بشؤوني األسرة اىتمام عدم 
 E11(: التحديد يرجى) ذلك غير............................ 
Fالتعميم 

F1ال3( نعم              1                 ىل سبق  لك أن حصمت  أو تحصل عمى خدمات تعميمية؟ ) 

F2التعميمية؟ خمفيتك عن يدالمز  لنا تقول أن يمكن ىل نعم ، الجواب اخترت إذا 

F2-1التعميم العالي الثانوية المرحمة األساسية المرحمة التعميمية المرحمة 

F2-2 آخر مرحمة تعميمية أنجزتيا أو تعمل
 عمى إنجازىا في الوقت الحالي

   

F2-3 إذا كنَت قد توقفَت عن التعميم، كم
 كان عمرك وقت ذاك؟

   

 ..…………لمخدمة المقدمة الجية

 

 وكالة خاصة مدرسة حكومية مدرسة درسةم (1

 اإلعاقات ذوي لألشخاص مختصة مدرسة (3

 اإلعاقات ذوي لألشخاص خيرية مؤسسة (3

 جامعة حكومية  (3

 جامعة خاصة  (5

 كمية متوسطة (3
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 F3ال( 3  نعم( 1     تريد؟ مما أبكر وقت في الدراسة عن توقفت ىل 
التي تنطبق عميك وتصف حياتك التعميمية )سواء أكنت  طالب في السابق أو ال تزال طالبا في الرجاء اإلشارة بنعم أو ال إلى أي من العبارات التالية 

 الوقت الحالي(

 F3-1المدرسة إلى المواصالت تكمفة تحمل باستطاعتي يكن لم أو ليس 
 F3لدي يالت  الصعوبات أو الخاصة بسبب العامة أو الوصول إلى المواصالت استعمال في صعوبة أجد كنت أو أجد 
 F3 أجد صعوبة في استخدام المواصالت بسبب اتجاىات السائقين نحوي كشخص لديو صعوبة 
 F3أو المحاضرون معي المعممون بيا تحدث أو يتحدث التي الطريقة أحب ال 
 F3أو أقراني  زمالئي عن معزوالً  كنت أو معزول أني أشعر 
 F3احتياجاتي مع يتناسب يكن لم/ىالمبن في( مواءمة) تسييالت توجد لم أو توجد ال 
 F3-7التعمم في كبيرة صعوبة أجد كنت أو أجد 
 F3-8بالدوام االلتزام من تمنعني كانت أو الصحية حالتي تمنعني 
 F3-9عمييا )معمم خاص، مساعد شخصي، أخصائي تربية خاصة( أحصل ولم شخصية مساعدة إلى أحتاج كنت أو أحتاج 
 F3-10بالتعميم ميتماً  أكن لم أو ميتماً  لست أنا 
 F3-11بيا أسكن التي المنطقة عن التعميمية المؤسسة ُبْعد 
 F3-12أخرى مدينة في لمتعمم إرسالي من األسرة خوف 
 F3-13تعميمية مؤسسة أي في التعميم أتمقى ألن األىل رفض أو تشجيع عدم 
 F3-14لديّ  التي صعوبةال مع تتالءم التي بالطريقة التعميمية المواد توفر عدم 
 F3-15استقبالي رفضت إلييا تقدمتُ  التي التعميمية المؤسسة في اإلدارة 
 F3-16لديّ  أو االحتياجات التي تتطمبيا الصعوبة التي متفيم أو واعي بطبيعة الخدمات تعميمي كادر توفر عدم 
 F3-17(: التحديد يرجى) ذلك غير.................................................... 
G سوق العمل واألحوال المعيشية 

G1............................ ىل سبق وأن عممت سابقًا/ تعمل حاليا بأجر؟ 

 ( ال ينطبق  )          (  3  ال( 3   نعم( 1

G2....................................... ما ىي المينة التي تشغميا أو لديك المؤىالت لتشغميا؟..... 
G3في أي من القطاعات التالية تعمل حاليًا؟ 

 ( ال ينطبق 3 (  القطاع الدولي 5( األىمي   3( القطاع   3( القطاع الخاص     3القطاع الحكومي    

G4المصدر ذكر فيرجى نعم، الجواب كان إذا لديك؟ التي الصعوبات نتيجة مالي دعم أو مخصصات أية عمى تحصل ىل: 

 ( ال 3          نعم        

G5الرجاء اإلشارة بنعم أو ال إلى أي من العبارات التالية التي تصف حياتك العممية أو الصعوبات التي تواجييا في الحصول عمى العمل 
 ( ال 3نعم               

 G-1لدي التي  الصعوبات أو الخاصة بسبب العامة أو الوصول إلى المواصالت استعمال في صعوبة أجد 
 G-2أجد صعوبة في استعمال المواصالت العامة بسبب اتجاىات السائقين نحوي كشخص لديو صعوبة 
 G-3العمل إلى الذىاب عمى تشجعني ال أسرتي 
 G-4الوظائف عن معمومات إلى الوصول لي يتاح ال 
 G-5العمل أداء عمي تصعب أن يمكن لدي التي الصعوبة أن العمل أصحاب لي قال 
 G-6( الكمبيوتر برامج المرحاض، األدراج، مثاًل،) احتياجاتي مع تتناسب( مواءمة) تسييالت العادة في العمل مكان في توفرت ال

 \مترجمو
 G-7،شخصيون مساعدون إشارة 
 G-8كافية خبرة لدي توجد ال/مناسبة غير مياراتي 
 G-9 بيئة العمل وسط أشعر أو كنت أشعر بو في العزلة عن زمالئي 
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 G-10العمل من تمنعني الصحية حالتي 
 G-11العمل في أرغب ال أنا 
 G-12أمتمكيا التي المؤىالت مع تتالءم مناسبة عمل فرصة أجد لم 
 G-13(: _______________________التحديد يرجى) ذلك غير 

H1والمدنية االجتماعية الحياة 
 لديك؟ التي الصعوبة بسبب التالية األنشطة من بأي القيام في صعوبات تواجو ىل

 الصعوبة بعض . أواجو3صعوبة                     أواجو . ال3النشاط                ىذا أداء في أرغب ال .1

 النشاط ىذا أداء عمى قادر غير .أنا5كبيرة                          صعوبة .أواجو3
 H1-1(الخ مقيى، مطعم، سينما، مثاًل،) منطقتك في اجتماعي مكان إلى األصدقاء/األسرة مع الخروج 

  H1-2(الخ ميالد، عيد حفمة جنازة، زفاف، مثاًل،) اجتماعية مناسبات في المشاركة 

 H1-3الخ عمل، ورشة/رحمة في أخرى مدينة إلى الزمالء/األصدقاء/األسرة مع السفر 

 H1-4منازليم في واألصدقاء األقرباء زيارة  

 H1-5تاالنتخابا في التصويت 

 H1-6 الذىاب إلى الجامع أو الكنيسة 

 H1-7أندية/مجتمعية منظمات مع التطوع 

 H1-8 عضوية في منظمات مجتمعية أو مدنية / أندية 

 H1-9الخ معمومات، عمى والحصول الناس، مع لمدردشة اإلنترنت استخدام 

 H1-10(الخ مام،لالستج أو أصدقاء،/أقراء لزيارة مثاًل،) البالد خارج إلى السفر 

 H1-11رياضي نادٍ  أو مركز عمى التردد 

 H1-12والثقافة الفنون تتعمق المشاركة أو حضور أنشطة 

 H1-13المديريات التابعة إلى الوزارات المختمفة  أو البمدية مقر إلى الذىاب 

H2لعبارة التي تنطبق عمى الصعوبات التي تواجيكالرجاء اإلشارة بنعم أو ال إلى ا فييا، المشاركة في صعوبة تجد التي لألنشطة بالنسبة 
 ال  lنعم 

 H2-1.ال أممك موارد مالية لمخروج 

 H2-2لدي التي  الصعوبات أو الخاصة بسبب العامة أو الوصول إلى المواصالت استعمال في صعوبة أجد 

 H2-3ديو صعوبةأجد صعوبة في استعمال المواصالت العامة بسبب اتجاىات السائقين نحوي كشخص ل 

 H2-4المباني في( مواءمة) تسييالت العادة في توجد ال 

 H2-5.غياب التسييالت التي تتناسب مع احتياجاتي الستعمال المرافق واالستفادة من الخدمات  

 H2-6سمبية أو ودودة غير تجاىي الناس مواقف تكون العادة في 

 H2-7ليرافقني شخص عمى العثور في صعوبة أجد 

 H2-8.خوف أو عدم تشجيع من االسرة 

 H2-9بذلك تسمح ال الصحية حالتي 

 H2-10(:التحديد يرجى) ذلك غير...................................... 

H3    الحالية؟......................... االجتماعية حالتك ىي ما 

 ( الزواج لي يسبق لم/مخطوبة أو مخطوب غير) عزباء/أعزب .1

 بةمخطو /مخطوب .3

 (: ______________مرة من أكثر تزوجت كنت إذا ما إلى اإلشارة يرجى) متزوجة/متزوج .3

 مطمقة/مطمق .3

 منفصمة/منفصل .5

 (: _______________________التحديد يرجى) ذلك غير.  2أرممة            /أرمل .3
H4عزباء؟........../أعزب كونك سبب توضح يمي مما عبارة أنسب ما ،1 الجواب كان إذا............. 

 المجال لدي يزال ال ولكن بعد، أتزوج لم .1

 جداً  فقيرة أسرتي .3
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 المال من يكفي ما أممك ال .3

 لدي التي الصعوبة بسبب مني التزوج أحد يقبل لن .3

 عزباء/أعزب أبقى أن أفضل .5

 ألسرتي يرجع القرار ىذا  .3

 (: _______________________التحديد يرجى) ذلك غير .2
I والحقوق التمكين 

 إعاقة؟ أو صعوبة ذي كشخص حقوقك تحمي التي التالية والموارد المنظمات عن تعرف ىل

 قبل من بيا أسمع لم .1 الموارد/المنظمات

 عالقة ليا أن أعتقد ال ولكني بيا، سمعت .3
 بي

سمعت بيا ولم يسبق أن استعممتيا من  .3
 قبل 

 استعممتيا أن وسبق بيا سمعت .3

 :3 اإلجابة كانت إذا
 إلى المنظمة أو المورد ليذا استعمالك أدى ىل

 لك؟ بالنسبة إيجابية نتائج

 نعم .1

 الشيء بعض .3

 ال .3

I1 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق قانون 
 الفمسطيني

 I-19  

I2 الفمسطيني العمل قانون  I-29  

I3 الفمسطيني الطفل قانون  I-39  

I4 لحقوق المتحدة األمم اتفاقية 
 اإلعاقة ذوي األشخاص

 I-49  

I5 لألشخاص  الفمسطيني العام التحادا
 ذوي اإلعاقة 

 I -59  

I6 اإلنسان لحقوق المستقمة الييئة  I-69  

I7 االجتماعية الشؤون وزارة  I -79  

I8 والمناصرة لمحقوق أخرى منظمات 
(: التحديد يرجى)

___________________ 

 I-89  

I-9 اتحاد  لألشخاص ذوي اإلعاقة، الفمسطيني العام االتحاد مثاًل،) الذاتية لممساعدة وعةمجم أو اإلعاقة ذوي لألشخاص منظمة في عضو أنت ىل
 ؟(الخ المجتمعي، لمتأىيل الصم، برنامج

 ( ال 3اآلن          عضواً  لست ولكني السابق في عضواً  ( كنت3حالي       عضو أنا نعم، (1

10-I  التي كنت أو ال تزال عضوًا  لمنظماتا أو المنظمة اسم ذكر يرجى  :3 أو 1 الجواب كان إذا
 :.................................................فييا

I-11 أحد محمي، قائد أسرتك، من فرد مثاًل،) اإلعاقة؟ أو الصعوبات ذوي األشخاص بحقوق يطالبون أنيم تعتقد  أفراد أي مجتمعك/حياتك في يوجد ىل 
 اإلعاقة قضايا في الناشطين 

 ال       ( 3   نعم(  1
I-12 ؟ األفراد ىؤالء من ىمحول  تفاصيل إعطاء فيرجى نعم، الجواب كان إذا 
I-13 ارتباطًا بالتمييز الذي يواجيو األشخاص ذوي الصعوبات أو اإلعاقات،  والدمج والحقوق المساواة عمى تدريب في تشارك لكي بك االتصال تم إذا

 المشاركة؟ في ترغب أن مكني فيل ،(شيئاً  ذلك يكمفك أن دون)

 بالذىاب لي ستسمح أسرتي كانت إذا أعرف ال ولكني أىتم أن يمكن ( نعم،3التفاصيل      من المزيد بسماع أىتم أن يمكن نعم، (1

 ميتماً  لست ( ال،3أعرف                                                (ال3
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I-14 ذوي األشخاص من وغيرك أنت تواجييا التي لمعوائق لمتصدي مجتمعك في لمتغيير الدعوة في تنشط أن يمكن ىل الفرصة، لك أتيحت إذا 
 اإلعاقة؟ أو الصعوبات

  لي ستسمح أسرتي كانت إذا أعرف ال ولكني أىتم أن يمكن ( نعم،3الفرصة   بيذه أىتم أن يمكن نعم، (1

 ميتماً  لست ( ال،3أعرف                         (ال3

15-I  الدخل عالية( 3      الدخل متوسط( 3      الدخل محدودة( 3     الدخل متدنية( 1 تعتبر وضع أسرتك المادي االقتصادي:كيف         
16-I ال( 3              نعم( 1 ؟(األسرة في أفراد لدى باإلعاقة متعمقة غير) مصدر أي من مساعدات أو مخصصات أسرتكم تتمقى ىل 

I-17 (:إجابة من أكثر اختيار يمكن) المصدر تحديد فيرجى نعم، بالجوا كان إذا 
 ( ________________________التحديد يرجى) ذلك غير( 3        خيرية جمعية( 3           الغوث وكالة( 3    الحكومة( 1

18-I (   زينكو بيت) براكية( 3     خيمة( 3       مستقل بيت( 3    عمارة في شقة( 1 :األسرة مسكن طبيعة 
19-I ( _________________________التحديد يرجى) ذلك غير( 3                مستأجر( 3                ممك( 1 :المنزل ممكية 

 

 
J  أخرى شخصية تفاصيل 
 

- J1  الكامل السما :................................................ 
- J2  لمحمول أو األرضيا الياتف رقم:................................................. 
- J3  اإللكتروني البريد :....................................................... 
- J4   المحبذة االتصال وسيمة :............................................ 
- J5   : الشخص ذي اإلعاقة نفسو3( مترجم لغة إشارة       3( وسيط      1   ىل تم إتمام االستمارة باستخدام ) 
- J6 المقابمة إنياء وقت : 

 
مالحظات الباحث  

:.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

........................................................................................................ 
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 5الملحق رقم 

 م1999( لسنة 4قانون رقم )

 بشأن حقوق المعوقين

 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية

 زراءبعد االطالع عمى مشروع القانون المقدم من مجمس الو 

 وبناء عمى ما عرضو وزير الشؤون االجتماعية

 وبعد موافقة المجمس التشريعي

 :أصدرنا القانون اآلتي

 الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة

 1المادة 

في تطبيق أحكام ىذا القانون يكون لمكممات والعبارات اآلتية المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة عمى خالف 
 .ذلك

 رة: وزارة الشؤون االجتماعيةالوزا. 

 الوزير: وزير الشؤون االجتماعية. 

 الشخص المصاب بعجز كمي أو جزئي خمقي أو غير خمقي وبشكل مستقر في أي من حواسو أو قدراتو  :المعوق
من الجسدية أو النفسية أو العقمية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تمبية متطمبات حياتو العادية في ظروف أمثالو 

 .غير المعوقين

 بطاقة المعوق: البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق لممعوق الحصول عمييا ضمن برنامج منظم. 

 مجموعة الخدمات واألنشطة والمعينات االجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعميمية والمينية التي تمكن  :التأىيل
 .وكرامةالمعوقين من ممارسة حياتيم باستقاللية 

 يواؤىم  .المشاغل المحمية: المراكز التي يكون فييا تأىيل المعوقين باإلعاقات العقمية الشديدة وتشغيميا وا 
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 المكان العام: كل بناية أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة لمجميور. 

 المواءمة: جعل األماكن العامة وأماكن العمل مناسبة الستخدام المعوقين. 

 2دة الما

لممعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختمفة شأنو شأن غيره من المواطنين لو نفس الحقوق وعميو 
مكاناتو، وال يجوز أن تكون اإلعاقة سببًا يحول دون تمكن المعوق من الحصول  واجبات في حدود ما تسمح بو قدراتو وا 

 .عمى تمك الحقوق

 

 3المادة 

ولة بحماية حقوق المعوق وتسييل حصولو عمييا وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجيات المعنية بإعداد برامج التوعية تتكفل الد
 .لو وألسرتو ولبيئتو في كل ما يتعمق بتمك الحقوق المنصوص عمييا في ىذا القانون

 

 4المادة 

 .موفقًا ألحكام القانون لممعوقين الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بي

 

 5المادة 

% من 01عمى الدولة تقديم التأىيل بأشكالو المختمفة لممعوق وفق ما تقتضيو طبيعة إعاقتو وبمساىمة منو ال تزيد عمى 
 .التكمفة. يعفى المعوقون بسبب مقاومة االحتالل من ىذه المساىمة

 

 6المادة 

 :وفقًا ألحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب

اد التعميمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل الالزمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة. وسائل جميع المو 
 .النقل الشخصية الستعمال األفراد المعوقين

 

 7المادة 

 .بناء عمى طمب من الوزارة تقدم المؤسسات الحكومية خططيا وتقاريرىا السنوية المتعمقة بخدماتيا لممعوقين

 

 8 المادة

صدار التراخيص الفنية الالزمة لمزاولة  وفقًا ألحكام ىذا القانون وبالتنسيق مع الوزارة تتولى الوزارة المختصة منح وا 
 .الخدمات والبرامج واألنشطة التي يقدميا القطاع غير الحكومي لممعوقين، وكذلك اإلشراف عمييا

 

 9المادة 

 .معوق الحماية من جميع أشكال العنف واالستغالل والتمييزعمى الدولة وضع األنظمة والضوابط التي تضمن لم

 الفصل الثاني

 الحقوق الخاصة

 11المادة 

 :تتولى الوزارة مسؤولية التنسيق مع جميع الجيات المعنية لمعمل عمى رعاية وتأىيل المعوقين في المجاالت اآلتية
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 في المجال االجتماعي. 

o أثيرىا عمى أسرة المعوق وتقديم المساعدة المناسبةتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتيا ومدى ت. 

o  عطاؤه األولوية في برامج تقديم الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجال الرعاية واإلغاثة والتدريب والتثقيف، وا 
 .التنمية األسرية

o توفير خدمات الرعاية االجتماعية اإليوائية لشديدي اإلعاقة الذين ليس ليم من يعوليم. 

o ج المشاغل المحميةدعم برام. 

o إصدار بطاقة المعوق في المجال الصحي. 

o تشخيص وتصنيف درجة اإلعاقة لدى المعوق. 

o  ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجانًا لممعوق وألسرتو. تقديم وتطوير خدمات
 .االكتشاف المبكر لإلعاقات

o ( من ىذا القانون1اعدة المعوق وفقًا لممادة )توفير األدوات واألجيزة الطبية الالزمة لمس. 

o تقدم الخدمات الوقائية والعالجية التي تيدف إلى تقميل نسبة اإلعاقة في المجتمع. 

 في مجال التعميم 

o  ضمان حق المعوقين في الحصول عمى فرص متكافئة لاللتحاق بالمرافق التربوية والتعميمية وفي الجامعات
 .بيا في ىذه المرافق ضمن إطار المناىج المعمول

o توفير التشخيص التربوي الالزم لتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتيا. 

o توفير المناىج والوسائل التربوية والتعميمية والتسييالت المناسبة. 

o توفير التعميم بأنواعو ومستوياتو المختمفة لممعوقين بحسب احتياجاتيم. 

o ل حسب إعاقتوإعداد المؤىمين تربويًا لتعميم المعوقين ك. 

 في مجال التأىيل والتشغيل. 

o إعداد كوادر فنية مؤىمة لمعمل مع مختمف فئات المعوقين. 

o  ضمان حق االلتحاق في مرافق التأىيل والتدريب الميني حسب القوانين والموائح المعمول بيا وعمى أساس مبدأ
 .تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب الميني لممعوقين

o من عدد العاممين بيا 1الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين ال يقل عن  إلزام المؤسسات %
 .يتناسب مع طبيعة العمل في تمك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة الستخداميم

o  تشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خالل خصم نسبة من مرتباتيم من ضريبة الدخل لتمك
 .المؤسسات

 في مجال الترويح والرياضة. 

o  توفير فرص الرياضة والترويح لممعوقين وذلك بمواءمة المالعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقيا لحالة
 .المعوق وتزويدىا باألدوات والمستمزمات الضرورية

o دعم مشاركة المعوقين في برامج رياضية وطنية ودولية. 
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o 12ماكن الثقافية والترفييية واألثرية الحكومية بنسبة تخفيض رسوم دخول المعوقين إلى األ%. 

 في مجال التوعية الجماىيرية. 

o القيام بحمالت توعية الجماىير حول اإلعاقات بجميع جوانبيا من مسببات ونتائج وحاجات. 

o نشر المعمومات والبيانات المتعمقة بالوقاية بيدف تقميل نسبة اإلعاقة في المجتمع. 

o لعامة والوعي بيدف تقويم المجتمع لممعوق ودمجونشر اإلرشادات ا. 

o استخدام لغة اإلشارة في التمفزيون. 

 11المادة 

 .تعمل الدولة عمى إدخال لغة اإلشارة في المرافق الحكومية

 الفصل الثالث

 مواءمة األماكن العامة لممعوقين

 12المادة 

 .لة الحركة والتنقل واالستعمال اآلمن لألماكن العامةتيدف الموائمة إلى تحقيق بيئة مناسبة لممعوقين تضمن ليم سيو 

 

 13المادة 

 الموائمة إلزامية لمجيات المعنية إال إذا كانت: 

 .أ. تيدد الناحية التاريخية واألثرية لممكان العام

 ..ب. تشكل خطرًا عمى أمن المكان العام وسالمتو 

 .% من قيمة المكان العام01ج. تكمف أكثر من 

  المذكورة في البنود )أ.ب.ج( أعاله عمى الجيات المعنية إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان في الحاالت
 .العام لممعوقين

 14المادة 

 .عمى وزارتي التربية والتعميم العالي تأمين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكميات والجامعات

 

 15المادة 

ة تتولى وزارة الحكم المحمي مسؤولية إلزام الجيات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات بالتنسيق مع الجيات المعني
 .الفنية واليندسية والمعمارية الواجب توافرىا في المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة لخدمة المعوقين

 

 16المادة 

المعوقين، إضافة إلى منح تخفيضات خاصة في وسائل  تعمل وزارة المواصالت عمى تييئة البيئة المناسبة لتسييل حركة
 .النقل العامة ليم ولمرافقييم
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 17المادة 

 .تعمل وزارة االتصاالت عمى توفير التسييالت الالزمة لتمكين المعوقين من استخدام أجيزة ومعدات ومرافق االتصاالت

 الفصل الرابع

 أحكام ختامية

 18المادة 

 .ىذا القانونيمغى كل حكم يتعارض وأحكام 

 

 19المادة 

 يصدر مجمس الوزراء الموائح الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون

 

 21المادة 

 .عمى جميع الجيات المختصة كل فيما يخصو تنفيذ أحكام ىذا القانون، ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 م,,,4/0/,صدر في مدينة غزة بتاريخ : 

 ىر0802اآلخر من ربيع  00الموافق: 

 ياسر عرفات

 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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