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مقدمة
عم��ل املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق الإن�س��ان ،ومن��ذ ت�أ�سي�س��ه عل��ى متابع��ة ور�ص��د حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة ،مب��ا يف ذل��ك حقوقه��م املدني��ة وال�سيا�س��ية ،ف�ض� ً
لا ع��ن حقوقه��م
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة .ويف ه��ذا ال�س��ياق �أ�ص��در املرك��ز العدي��د م��ن التقاري��ر املتخ�ص�ص��ة،
الت��ي تناول��ت الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة .كم��ا نف��ذ املرك��ز الفعالي��ات
والأن�ش��طة ،مب��ا فيه��ا امل�ؤمت��رات ،ور���ش العم��ل ،وبرام��ج التدري��ب والت�أهي��ل ،و�أن�ش��طة ال�ضغ��ط واملنا��صرة
بال��شراكة م��ع امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة واملحلي��ة الت��ي تعن��ى بت�أهي��ل ودع��م حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة
ع�بر تبن��ي �سيا�س��ة ال�ضغ��ط عل��ى امل�ؤ�س�س��ات الر�س��مية لتلبي��ة حق��وق ذوي الإعاق��ة يف جم��ال ال�صح��ة ،التعلي��م،
العم��ل ،ال�ش���ؤون االجتماعي��ة وغريه��ا م��ن قطاع��ات دع��م حقوقه��م يف قط��اع غ��زة� ،إ�ضاف��ة �إىل ال�ضغ��ط عل��ى
امل�ؤ�س�س��ة الت��شريعية الفل�س��طينية ل�ضم��ان �إ�ص��دار قان��ون و�صياغ��ة �سيا�س��ات حتم��ي حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة ،وتُلب��ي احتياجاته��م االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة ،مب��ا يف ذل��ك تطبي��ق قان��ون رق��م ( )4ل�س��نة 1999
ب�ش���أن حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة .ودع��ا املرك��ز امل�ؤ�س�س��ة الت��شريعية لالط�لاع بدوره��ا الرقاب��ي عل��ى
�أعم��ال امل�ؤ�س�س��ة التنفيذي��ة املن��وط به��ا تق��دمي اخلدم��ات ل��ذوي الإعاق��ة �أي�ض�� ًا .وعل��ى �صعي��د االعت��داءات
الت��ي يتعر���ض له��ا الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة� ،أ�ص��در املرك��ز تقاري��ر دوري��ة
ح��ول االنته��اكات الإ��سرائيلية حلق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ةّ ،
غط��ت االنته��اكات الإ��سرائيلية من��ذ
بداي��ة انتفا�ض��ة الأق�ص��ى يف  ،2000/9/29ومعان��اة ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ج��راء �إح��كام ال�س��لطات
الإ��سرائيلية املحتل��ة ح�صاره��ا عل��ى قط��اع غ��زة من��ذ منت�ص��ف حزي��ران /يوني��و ع��ام .2007
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وي�أت��ي ه��ذا التقري��ر ا�س��تكما ًال للجه��ود الت��ي يبذله��ا املرك��ز م��ن �أج��ل ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى املعان��اة الت��ي
م��ا ي��زال يتعر���ض له��ا الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ،والناجم��ة �أ�ص� ً
لا ع��ن غي��اب �إعم��ال
قان��ون رق��م ( )4ل�س��نة  ،1999ب�ش���أن حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة حت��ى بع��د م��رور ت�س��عة ع��شر عام�� ًا
عل��ى �ص��دوره ،وال��ذي �س��عى امل��شرع الفل�س��طيني م��ن خالل��ه �إىل حتقي��ق متطلب��ات الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة
وان�صافه��م؛ بت�ضم�ين القان��ون م��واد ح��ول :ت�س��هيالت يف املراف��ق العام��ة ،و�إعف��اء م��ن الر�س��وم واجلم��ارك
وال�رضائ��ب ،وتخ�صي���ص م��ا ن�س��بته  %5م��ن الوظائ��ف ل�صال��ح الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف القطاع�ين
الع��ام واخلا���ص ،وتق��دمي اخلدم��ات يف جم��ال الرعاي��ة والإغاث��ة والتدري��ب والتثقي��ف و�إعطائه��م الأولوي��ة
يف برام��ج التنمي��ة الأ��سرية ،و�إ�ص��دار بطاق��ة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف املج��ال ال�صح��ي ،و�ضم��ان ح��ق
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف احل�ص��ول عل��ى فر���ص متكافئ��ة لاللتح��اق باملراف��ق الرتبوي��ة والتعليمي��ة ،وغريه��ا
م��ن احلق��وق .كم��ا ي�أت��ي التقري��ر يف ظ��ل تده��ور خدم��ات ت�أهي��ل وتدري��ب وت�ش��غيل الأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ،وذل��ك ب�س��بب ع��دم وف��اء احلكوم��ات الفل�س��طينية بالتزاماته��ا القانوني��ة جتاهه��م،
مب��ا يف ذل��ك ع��دم تخ�صي�صه��ا موازن��ات مالي��ة م�س��تقلة للوف��اء بااللتزام��ات القانوني��ة ل�صال��ح الأ�ش��خا�ص
ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ،وتده��ور م�س��توى متتعه��م بحقوقه��م االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة من��ذ
وق��وع االنق�س��ام ال�سيا�س��ي ع��ام .2007
ويه��دف التقري��ر �إىل ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى واق��ع حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ،وفح���ص
م��دى اعم��ال القان��ون الفل�س��طيني اخلا���ص به��م ،وذل��ك م��ن خ�لال قيا���س م��دى الت��زام اجله��ات
احلكومي��ة املعني��ة بتطبي��ق �أح��كام القان��ون ون�صو�ص��ه ،ومب��ا يتالئ��م م��ع االلتزام��ات القانوني��ة لل�س��لطة
الفل�س��طينية ،خا�ص��ة بع��د ان�ضم��ام فل�س��طني �إىل االتفاقي��ة الدولي��ة حلق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة لع��ام
 ،2006يف  ،2014/4/1و�إ�ص��دار رئي���س دول��ة فل�س��طني ق��راراً بت�ش��كيل جلن��ة وطني��ة دائم��ة عل��ى م�س��توى
وزاري ،ملتابع��ة ان�ضم��ام دول��ة فل�س��طني لالتفاقي��ات واملعاه��دات الدولي��ة وااللتزام��ات املرتتب��ة عليه��ا؛ انبثق��ت
ّ
تت�ش��كل م��ن ال��وزارات �صاحب��ة االخت�صا���ص ،ويف ه��ذا
عنه��ا جلن��ة فني��ة تتك��ون م��ن جمموع��ات عم��ل
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ال�ص��دد تعت�بر وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة ه��ي اجله��ة املخت�ص��ة يف العم��ل عل��ى تقري��ر تنفي��ذ اتفاقي��ة حق��وق
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة.
ويعتم��د التقري��ر يف ذل��ك عل��ى �إج��راء مقاب�لات م��ع ذوي العالق��ة م��ن ممثل��ي اجله��ات الر�س��مية احلكومي��ة
املخت�ص��ة ل�س���ؤالهم ح��ول م�س��توى وطبيع��ة اخلدم��ات الت��ي يقدمونه��ا للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع
غ��زة ،و�أ�س��باب ع��دم تطبي��ق القان��ون الفل�س��طيني رق��م ( )4ل�س��نة  ،1999وتراج��ع م�س��توى اخلدم��ات
وت��ردي الأو�ض��اع املعي�ش��ة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة .ويعر���ض التقري��ر �ش��هادات ملمثل��ي
جمعي��ات وم�ؤ�س�س��ات الرعاي��ة والت�أهي��ل ،والأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة وذويه��م ،الذي��ن ع�بروا ع��ن ع��دم
ر�ضاه��م ،ب��ل وانتقاده��م ال�ش��ديد مل�س��توى اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا كاف��ة الأط��راف ذات العالق��ة يف جم��ال:
ال�ش���ؤون االجتماعي��ة ،ال�صح��ة ،الرتبي��ة والتعلي��م ،والعم��ل وغريه��ا.
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وفيما يلي ملخص التقرير:
»

»
»
»
»

»
»
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»ُيل��زم قان��ون رق��م ( )4ل�س��نة  1999ب�ش��أن حقوق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاقة ،امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة املخت�صة ب�إعم��ال القانون وتطبيقه
عاما على �صدوره،
تطبق القانون حتى بعد مرور ت�س��عة ع��شر ً
ل�ضمان متتع الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاقة بحياة كرمية� ،إال �أن هذه اجلهات مل ّ
الأمر الذي يفاقم معاناة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاقة.
»من��ذ وق��وع االنق�س��ام يف م�ؤ�س�س��ات ال�س��لطة الفل�س��طينية ب�ين ال�ضفة الغربية وقط��اع غزة ع��ام  ،2007تراجع م�س��توى اخلدمات التي
يتلقاها الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاقة ب�س��بب القطيعة وعدم التن�س��يق بني م�ؤ�س�س��ات ال�س��لطة الفل�سطينية.
»بعد عام  ،2010تقل�ص التمويل الدويل لقطاع غزة ،ووجه املمولون الدوليون خدماتهم يف جمال دعم ذوي الإعاقة �إىل دول �أخرى،
وجراء ذلك تفاقمت معاناة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف قطاع غزة.
»ظ� ّ�ل التوا�ص��ل ب�ين م�ؤ�س�س��ات ال�س��لطة الفل�س��طينية يف ال�ضف��ة الغربية وقطاع غ��زة يف �أعقاب اتف��اق امل�صاحلة يف �أكتوب��ر  ،2017حمدوداً
وب�لا فائ��دة مل�صلح��ة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة الذين يعان��ون معاناة �ش��ديدة يف ظل ال�ضغ��وط االقت�صادية وتفاقم �أزم��ات قطاع غزة.
»ترتك��ز خدم��ات دائ��رة �ش��ؤون الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف حمافظات وم��دن ال�ضفة الغربية ،يف ح�ين �أن الدائرة يف قط��اع غزة حمدودة
الإمكان��ات ،وال ُتخ�ص���ص له��ا موازن��ات م�س��تقلة تراع��ي االحتياج��ات ،الأم��ر ال��ذي يت�س��بب يف ق�ص��ور اخلدم��ات يف جم��ال ال�ش��ؤون
االجتماعي��ة ،والرعاي��ة ،والت�أهي��ل وغريها م��ن املجاالت.
»تت�ض��ارب اح�ص��اءات �أع��داد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ب�ين �أرق��ام امل�ؤ�س�س��ات الر�س��مية احلكومي��ة و�أرق��ام جمعي��ات
وم�ؤ�س�س��ات ت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،ويرج��ع ذل��ك �إىل ع��دم وج��ود دائ��رة �إح�ص��اء مهني��ة تتعام��ل م��ع الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة.
»ارتفع��ت �أع��داد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة جراء االعتداءات الإ��سرائيلية �ضد املدنيني الفل�س��طينيني ،ومل تتوقف �أ�س��باب
الإعاقة على عوامل اجتماعية وبيئية و�أ��سرية.
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»

»

»
»
»
»

»بع��د وق��وع االعت��داءات الإ��سرائيلية �ض��د �س��كان قط��اع غ��زة ،انتقل��ت خدم��ات الرعاي��ة والدعم من قب��ل امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة وبع�ض
م�ؤ�س�س��ات الت�أهي��ل املحلي��ة للجرح��ى وذوي الإعاق��ة الناجم��ة ع��ن االعت��داءات الإ��سرائيلية ،الأم��ر ال��ذي ت�س��بب يف �إهم��ال بقي��ة
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ووق��ف خدم��ات الرعاي��ة والدع��م عنه��م.
»ت�ش�ير البيان��ات �إىل �أن الدع��م امل��ايل والعين��ي للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غزة يقت�رص عل��ى نحو � 28.000ش��خ�ص ذوي �إعاقة
فق��ط ،يف ح�ين �أن امل�س��جلني ل��دي وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة � 50.000ش��خ�ص ،الأم��ر الذي يعن��ي �أن � 22.000ش��خ�ص من ذوي
الإعاق��ة ال ت�ش��ملهم خدمات وزارة التنمي��ة االجتماعية يف قطاع غزة.
» ّظلت امل�ؤ�س�س��ات احلكومية يف قطاع غزة قا�رصة عن ت�ش��غيل ذوي الإعاقة الذين �أنهوا تدريبهم ،ف�أعداد امل�ش��غلني قليل جداً  -ومعظمهم
على بند الت�شغيل امل�ؤقت -مقارنة ب�أعداد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين هم بحاجة �إىل االندماج يف ال�سوق املحلي للعمل.
» ت�شري االح�صاءات �إىل تدين �أعداد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة امل�ستفيدين من نظام الت�أمني ال�صحي احلكومي املجاين يف قطاع غزة.
»ال تغط��ي خدم��ات الت�أم�ين ال�صح��ي احلكومي الأدوات الطبية امل�س��اعدة مرتفعة التكلفة مثل :الأطراف ال�صناعية ،الكرا�س��ي املتحركة،
املعينات ال�سمعية ،بع�ض �أنواع الأدوية ،التحاليل املخربية و�صور الأ�شعة.
»ال تغطي م�س��اهمات وزارتي ال�صحة والتنمية االجتماعية �إال ما ن�س��بته  %15من الأدوات الطبية امل�س��اعدة ،وكثرياً ما تلج�أ امل�ؤ�س�س��ات
احلكومية �إىل جمعيات وم�ؤ�س�سات الت�أهيل العاملة يف قطاع غزة لطلب امل�ساعدة يف جلب الأدوات الطبية امل�ساعدة ،فيما ت�صل ن�سبة
العجز يف الأدوات الطبية امل�ساعدة يف بع�ض م�ؤ�س�سات الت�أهيل �إىل .%70
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تعريف اإلعاقة
تع��رف اجلمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم املتح��دة ال�ش��خ�ص ذو الإعاق��ة ب�أن��ه� « :أي �ش��خ�ص عاج��ز ع��ن �أن ي�ؤم��ن بنف�س��ه،
ب�ص��ورة كلي��ة �أو جزئي��ة�� ،ضرورات حيات��ه الفردي��ة و� /أو االجتماعي��ة العادي��ة ب�س��بب ق�ص��ور خلق��ي �أو غ�ير
وتع��رف االتفاقي��ة الدولي��ة حلق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة
خلق��ي يف قدرات��ه اجل�س��مانية �أو العقلي��ة».1
ّ
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ب�أنه��م« :كل م��ن يعان��ون م��ن عاه��ات طويل��ة الأج��ل بدني��ة �أو عقلي��ة �أو ذهني��ة �أو
ح�س��ية ،ق��د متنعه��م ل��دى التعام��ل م��ع خمتل��ف احلواج��ز م��ن امل�ش��اركة ب�ص��ورة كامل��ة وفعال��ة يف املجتم��ع
عل��ى ق��دم امل�س��اواة م��ع الآخري��ن».2
ويع��رف القان��ون الفل�س��طيني حلق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة لع��ام  ،1999ال�ش��خ�ص ذو الإعاق��ة ب�أن��ه
ّ
«ال�ش��خ�ص امل�ص��اب بعج��ز كل��ي �أو جزئ��ي خلق��ي �أو غ�ير خلق��ي وب�ش��كل م�س��تقر يف �أي م��ن حوا�س��ه �أو
قدرات��ه اجل�س��دية �أو النف�س��ية �أو العقلي��ة �إىل امل��دى ال��ذي يح��د م��ن �إمكاني��ة تلبي��ة متطلب��ات حيات��ه العادي��ة يف
3
وتع��رف دائ��رة الإح�ص��اء املركزي��ة الفل�س��طينية ال�ش��خ�ص
ظ��روف �أمثال��ه م��ن غ�ير الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة».
ّ
ذو الإعاق��ة ب�أن��ه «ال�ش��خ�ص ال��ذي يع��اين م��ن �أي��ة م�ش��اكل ال يواجهه��ا الآخ��رون يف مث��ل �س��نه �س��واء كان��ت
حركي��ة �أو �س��معية �أو نطقي��ة �أو ب�رصي��ة �أو عقلي��ة ..ال��خ ،والت��ي حت��ول دون �أو تعي��ق ا�س��تفادته م��ن اخلدم��ات
املقدم��ة للآخري��ن يف جمي��ع مراف��ق احلي��اة» .4وللإعاق��ة �أن��واع متع��ددة ،منه��ا:5

 .1الأمم املتحدة ،جمموعة �صكوك دولية ،الإعالن اخلا�ص بحقوق املعوقني ،املجلد الأول (اجلزء الثاين) � ،1993ص.760
 .2املادة رقم ( )1من االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 .3قانون رقم ( )4ل�سنة  ،1999ب�ش�أن حقوق املعاقني.
 .4وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة ودائ��رة الإح�ص��اء املركزي��ة الفل�س��طينية ،1997 ،درا�س��ة تطوي��ر اخلدم��ات الت�أهيلي��ة عل��ى امل�س��توى التخ�ص�ص��ي املتو�س��ط يف حمافظ��ات ال�ضف��ة الغربي��ة
وغ��زة :التقري��ر الثال��ث :حمافظ��ات غ��زة .رام اهلل  -فل�س��طني��� ،ص.17
 .5تقرير واقع حقوق املعاقني الفل�سطينيني يف قطاع غزة ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان� ،أغ�سط�س .2007
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»

»
»

»
»

»الإعاق��ة احلركي��ة :ه��ي الإعاق��ة الناجت��ة ع��ن خل��ل وظيف��ي يف الأع�ص��اب �أو الع�ض�لات �أو العظ��ام واملفا�ص��ل
والت��ي ت���ؤدي �إىل فق��دان الق��درة احلركي��ة للج�س��م نتيج��ة الب�تر ،و�إ�صاب��ات العم��ود الفق��ري� ،ضم��ور
الع�ض�لات ،ارتخ��اء الع�ض�لات وموته��ا والروماتي��زم.
»الإعاق��ة احل�س��ية :ه��ي الإعاق��ة الناجت��ة ع��ن �إ�صاب��ة الأع�ص��اب الر�أ�س��ية للأع�ض��اء احل�س��ية ،الع�ين ،الأذن
والل�س��ان ،وينت��ج عنه��ا �إعاق��ة ح�س��ية ب�رصي��ة �أو �س��معية �أو نطقي��ة.
»الإعاق��ة الذهني��ة :ه��ي الإعاق��ة الناجت��ة ع��ن خل��ل يف الوظائ��ف العلي��ا للدم��اغ كالرتكي��ز والع��د والذاك��رة
واالت�ص��ال م��ع الآخري��ن وينت��ج عنه��ا �إعاق��ات تعليمي��ة �أو �صعوب��ة تعل��م �أو خل��ل يف الت�رصف��ات وال�س��لوك
الع��ام لل�ش��خ�ص.
»الإعاق��ة العقلي��ة :ه��ي الإعاق��ة الناجت��ة ع��ن �أمرا���ض نف�س��ية �أو �أمرا���ض وراثي��ة �أو �ش��لل دماغ��ي نتيج��ة
لنق���ص الأك�س��جني �أو نتيج��ة لأمرا���ض جيني��ة �أو كل م��ا يعي��ق العق��ل ع��ن القي��ام بوظائف��ه املعروف��ة.
»الإعاقة املركبة :هي عبارة عن جمموعة من الإعاقات املختلفة لدى ال�شخ�ص الواحد.
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حجم اإلعاقة

وفق�� ًا لآخ��ر الإح�ص��اءات ،بل��غ ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة � 127.962ش��خ�ص ًا ،وه��و
م��ا ي�ش��كل  %6.8م��ن �إجم��ايل تقدي��ر ع��دد �س��كان قط��اع غ��زة .وت�ش�ير الإح�ص��اءات �إىل �أن �أك�بر ع��دد
م��ن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يقطن��ون حمافظ��ة غ��زة ،وق��دروا بنح��و � 38.878ش��خ�ص ًا ،تليه��ا حمافظ��ة
�ش��مال غ��زة �إذ يبل��غ ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة فيه��ا � 31.459ش��خ�ص ًا ،تليه��ا حمافظ��ة خ��ان يون���س
�إذ بل��غ ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة فيه��ا � 25.392ش��خ�ص ًا ،تليه��ا حمافظ��ة الو�س��طى �إذ بل��غ ع��دد
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة فيه��ا � 19.175ش��خ�ص ًا ،تليه��ا �أخ�يراً حمافظ��ة رف��ح و بل��غ ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة فيه��ا � 13.058ش��خ�ص ًا.6
وف�ض� ً
لا ع��ن �أ�س��باب الإعاق��ة الناجم��ة ع��ن عوام��ل اجتماعي��ة وبيئي��ة و�أ��سرية ،ف���إن ن�س��بة الإعاق��ة يف
قط��اع غ��زة ق��د ت�أث��رت باالعت��داءات الإ��سرائيلية املتوا�صل��ة �ض��د ال�س��كان املدني�ين يف القط��اع .ويق��در
ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة الذي��ن �أ�صيب��وا ب�إعاق��ات دائم��ة خ�لال االنتفا�ض��ة الفل�س��طينية الأوىل يف �ش��هر
دي�س��مرب  ،1987بنح��و � 2525ش��خ�ص ًا ،وق��در ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة الذي��ن �أ�صيب��وا ب�إعاق��ات
دائم��ة يف �أح��داث انتفا�ض��ة الأق�ص��ى يف �ش��هر �س��بتمرب  2000حت��ى  ،2005بنح��و � 6000ش��خ�ص.
ويق��در ع��دد الأ�ش��خا�ص الذي��ن �أ�صيب��وا ب�إعاق��ات دائم��ة خ�لال الع��دوان احلرب��ي الإ��سرائيلي عل��ى القط��اع
ُ��در ع��دد الأ�ش��خا�ص الذي��ن �أ�صيب��وا ب�إعاق��ات دائم��ة خ�لال
 2009 /2008بنح��و � 600ش��خ�ص ،بينم��ا ق ّ
الع��دوان احلرب��ي الإ��سرائيلي عل��ى القط��اع ع��ام  2012بنح��و � 16ش��خ�ص.7

 .6اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،النتائج الأولية للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت � ،2017شباط /فرباير � ،2018ص.37
 .7املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،التقرير ال�سنوي � ،2012ص.36
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وارتف��ع ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ج��راء االعت��داءات الإ��سرائيلية امل�س��تمرة عل��ى
القط��اع ،وا�س��تهداف املدني�ين الفل�س��طينيني ،وامل�ش��اركني يف م�س�يرات الع��ودة عل��ى احل��دود ال��شرقية لقط��اع
غ��زة الت��ي انطلق��ت يف  ،2018/3/30مب�ش��اركة �ش��عبية وا�س��عة ملئ��ات الآالف م��ن �س��كان قط��اع غ��زة م��ن
خمتل��ف الفئ��ات العمري��ة ،فق��د ا�س��تخدمت الق��وات الإ��سرائيلية الق��وة املفرط��ة جت��اه املتظاهري��ن ال�س��لميني،
الذي��ن يبتع��دون مل�س��افة تق��در بنح��و  300م�تر م��ن ال��شريط احل��دودي ،ومل ي�ش��كلوا �أي تهدي��د عل��ى حي��اة
ُ��در ع��دد الأ�ش��خا�ص الذي��ن �أ�صيب��وا ب�إعاق��ات دائم��ة ج��راء ا�س��تهدافهم
جن��ود االحت�لال الإ��سرائيلي .وق ّ
م��ن قب��ل الق��وات احلربي��ة الإ��سرائيلية �أثن��اء م�ش��اركتهم يف م�س�يرات الع��ودة ال�س��لمية عل��ى احل��دود ال��شرقية
لقط��اع غ��زة يف الف�ترة م��ن  2018/3/30وحت��ى  2018/11/9بـ��نحو � 94ش��خ�ص ًا ،تعر�ض��وا حل��االت ب�تر
يف الأط��راف ال�س��فلية والعلوي��ة و�أ�صاب��ع الي��د .8
وكان��ت الق��وات الإ��سرائيلية املحتل��ة ق��د كثف��ت اعتداءاته��ا �ض��د املدني�ين الفل�س��طينيني يف م�س�يرات الع��ودة
الت��ي �ش��هدت م�ش��اركة �ش��عبية وا�س��عة ملئ��ات الآالف م��ن �س��كان قط��اع غ��زة م��ن خمتل��ف الفئ��ات العمري��ة،
ّ
ي�ش��كلوا
حي��ث ا�س��تخدمت الق��وات الإ��سرائيلية املحتل��ة الق��وة املفرط��ة جت��اه املتظاهري��ن ال�س��لميني ،الذي��ن مل
�أي تهدي��د عل��ى حي��اة جن��ود االحت�لال ،و�أطل��ق ع��شرات القنا�ص��ة الن��ار وقناب��ل الغ��از امل�س��يل للدم��وع
ب�ش��كل مكث��ف جت��اه امل�ش��اركني ،مم��ا �أدى �إىل ا�س��تهدافهم ب�ش��كل مبا��شر ،وبالت��ايل ارتف��اع �أع��داد اجلرح��ى
وامل�صاب�ين ،الذي��ن �أ�صب��ح بع�ضه��م ذوي �إعاق��ة ،وم��ن ب�ين القتل��ى يف ه��ذه الأح��داث  6م��ن الأ�ش��خا�ص
ذوي الإعاق��ة ،بينه��م طف��ل يع��اين م��ن ا�ضطراب��ات نف�س��ية ،وذل��ك وفق�� ًا لتوثي��ق املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق
ا لإن�س��ان.

 .8ت�صن��ف احل��االت �إىل 82 :حال��ة ب�تر يف الأط��راف ال�س��فلية ،وحالت��ي ب�تر يف الأط��راف العلوي��ة ،و 10ح��االت ب�تر يف �أ�صاب��ع الي��د ،للمزي��د راج��ع بي��ان املرك��ز الفل�س��طيني
حلق��وق الإن�س��ان ح��ول االعت��داءات الإ��سرائيلية عل��ى م�س�يرات الع��ودة وك��سر احل�ص��ار ،بتاري��خ  ،2018/11/9عل��ى ال�صفح��ة الإلكرتوني��ة للمرك��ز https://pchrgaza.org/
.16235=ar/?p
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ال�شكل الآتي يو�ضح التوزيع اجلغرايف للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف قطاع غزة:
�شكل ( :)1التوزيع اجلغرايف للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف قطاع غزة 2017
رفح

13.058
%10

غزة

38.878
%30

%15

الوسطى

19.175

%20
%25

خان يونس
شمال غزة

31.459

14
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توزيع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف قطاع غزة ح�سب اجلن�س
بل��غ ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف حمافظ��ات غ��زة م��ن الذك��ور  ،72.425بن�س��بة  56.6م��ن �إجم��ايل
ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ،يف ح�ين بل��غ ع��دد الإن��اث  55.537بن�س��بة .%43.4
فف��ي حمافظ��ة غ��زة بل��غ ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة م��ن الذك��ور  ،22.222وع��دد الإن��اث .16.656
ويف حمافظ��ة �ش��مال غ��زة بل��غ ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة م��ن الذك��ور  ،17.978يف ح�ين بل��غ ع��دد
الإن��اث  .13.481ويف حمافظ��ة خ��ان يون���س بل��غ ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة م��ن الذك��ور  ،14.385يف
ح�ين بل��غ ع��دد الإن��اث  .11.007ويف حمافظ��ة الو�س��طى بل��غ ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة م��ن الذك��ور
 ،10.656يف ح�ين بل��غ ع��دد الإن��اث  .8.519ويف حمافظ��ة رف��ح بل��غ ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة م��ن
الذك��ور  ،7.184يف ح�ين بل��غ ع��دد الإن��اث .5.8749
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�شكل ( :)2توزيع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف قطاع غزة ح�سب اجلن�س 2017

ذكور

72.425

%54

%43

إناث

55.537

األشخاص ذوو اإلعاقة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

ت�س��تند حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة بالأ�سا���س عل��ى املب��ادئ العام��ة حلق��وق الإن�س��ان والت��ي تكف��ل
امل�س��اواة وع��دم التميي��ز ب�ين الب��شر م��ن �أي ن��وع كان ،حي��ث �أن مب��د أ� ع��دم التميي��ز يع��د مبثاب��ة �ضمان��ة
�أ�سا�س��ية لتمت��ع جمي��ع الب��شر بكاف��ة احلق��وق واحلري��ات املن�صو���ص عليه��ا يف املواثي��ق واالتفاقي��ات الدولي��ة.
وم��ن ه��ذا املنطل��ق ف���إن للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة احل��ق يف التمت��ع بكاف��ة احلق��وق املدني��ة وال�سيا�س��ية
واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة الت��ي تن���ص عليه��ا االتفاقي��ات الدولي��ة �أ�س��وة بغريه��م م��ن املواطن�ين.
كم��ا يق��ع عل��ى ال��دول واحلكوم��ات م�س���ؤولية ت�أم�ين متت��ع ه���ؤالء الأف��راد بحقوقه��م م��ن خ�لال تهيئ��ة
الظ��روف االجتماعي��ة والبيئي��ة ملمار�س��تها عل��ى �أ�س���س مت�س��اوية.
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أح��رارا
وق��د �أك��د الإع�لان العامل��ي حلق��وق الإن�س��ان يف امل��ادة الأوىل من��ه عل��ى �أن��ه “ يول��د جمي��ع النا���س �
ً
مت�س��اوين يف الكرام��ة واحلق��وق ”.كم��ا تن���ص امل��ادة الثاني��ة م��ن نف���س الإع�لان عل��ى �أن “ ل��كل �إن�س��ان
ح��ق التمت��ع بجمي��ع احلق��وق واحلري��ات املذك��ورة يف ه��ذا الإع�لان دومن��ا متيي��ز م��ن �أي ن��وع ،وال�س��يما
التميي��ز ب�س��بب العن��صر �أو الل��ون �أو اجلن���س �أو اللغ��ة �أو الدي��ن �أو ال��ر�أي ال�سيا�س��ي وغ�ير ال�سيا�س��ي� ،أو الأ�ص��ل
الوطن��ي �أو االجتماع��ي �أو ال�ثروة �أو املول��د� ،أو �أي و�ض��ع �آخ��ر ”.وتت�ض��ح م��ن املادت�ين ال�س��ابقتني �أنهم��ا
تن�ص��ان عل��ى حت��رمي التميي��ز عمو ًم��ا ب�ين بن��ي الب��شر وم��ن �أي ن��وع كان ،وذل��ك ل�ضم��ان متت��ع كل ف��رد م��ن
�أف��راد املجتم��ع الب��شري باحلق��وق املن�صو���ص عليه��ا يف الإع�لان دومن��ا �أي متيي��ز.
و ُيع��د الإع�لان اخلا���ص بحق��وق املتخلف�ين عقلي�� ًا �أول �إع�لان خا���ص بحق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة
ي�ص��در ع��ن الأمم املتح��دة ،وق��د �ص��در يف الع��ام  .1971وعل��ى الرغ��م م��ن كون��ه �إعالن�� ًا خا�ص�� ًا بحق��وق
املتخلف�ين عقلي�� ًا �إال �أن��ه كان بداي��ة الطري��ق ل�صياغ��ة �إع�لان �آخ��ر �ص��در الحق�� ًا يف الع��ام  ،1974يتن��اول
حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة بغ���ض النظ��ر ع��ن ن��وع الإعاق��ة .وي�ؤك��د ه��ذا الإع�لان عل��ى ��ضرورة
م�س��اعدة املتخلف�ين عقلي�� ًا عل��ى �إمن��اء قدراته��م لتي�س�ير اندماجه��م �إىل �أق�ص��ى ح��د ممك��ن يف احلي��اة العادي��ة.10
ويف ع��ام  ،1975تبن��ت اجلمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم املتح��دة الإع�لان اخلا���ص بحق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة،
ال��ذي ت�ضم��ن جمموع��ة م��ن احلق��وق الأ�سا�س��ية للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،حي��ث ي�ؤك��د الإع�لان عل��ى
متتعه��م بنف���س احلق��وق املدني��ة وال�سيا�س��ية واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة الت��ي يتمت��ع به��ا �س��واهم م��ن الب��شر،
وله��م احل��ق يف احلماي��ة م��ن اال�س��تغالل وم��ن �أي��ة معامل��ة متييزي��ة .كم��ا ي�ؤك��د عل��ى حقه��م يف الع�لاج
الطب��ي والنف�س��ي والوظيف��ي مب��ا يف ذل��ك احل�ص��ول عل��ى الأجه��زة الطبي��ة امل�س��اعدة� ،إ�ضاف��ة �إىل حقه��م يف
التعلي��م والتدري��ب املهن��ي لإع��ادة ت�أهيله��م ودجمه��م يف املجتم��ع.

 .10الإعالن اخلا�ص بحقوق املتخلفني عقلياً ،الأمم املتحدة ،حقوق الإن�سان -مكتب املفو�ض ال�سامي
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfMentallyRetardedPersons.aspx
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واعتم��دت الأمم املتح��دة بتاري��خ  13كان��ون الأول /دي�س��مرب  ،2006اتفاقي��ة حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة
وبروتوكوله��ا االختي��اري ،وفُت��ح ب��اب توقيعه��ا يف � 30آذار /مار���س  .2007وه��ي �أول معاه��دة �ش��املة حلق��وق
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة .وتعتم��د االتفاقي��ة ت�صنيف�� ًا وا�س��ع ًا للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،وتُع��د االتفاقي��ة ��ضرورة
متت��ع جمي��ع الأ�ش��خا�ص الذي��ن يعان��ون م��ن الإعاق��ة بجمي��ع �أنواعه��ا بجمي��ع حق��وق الإن�س��ان واحلري��ات
الأ�سا�س��ية ،وتو�ض��ح االتفاقي��ة وت�صن��ف كيفي��ة انطب��اق احلق��وق بجمي��ع فئاته��ا عل��ى الأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة ،وحت��دد املج��االت الت��ي �أدخل��ت فيه��ا تعدي�لات لك��ي ميار���س الأ�ش��خا�ص ذوو الإعاق��ة حقوقه��م
بالفع��ل واملج��االت الت��ي انتهك��ت فيه��ا حقوقه��م .وم��ن ناحي��ة �أخ��رى� ،أك��د التعلي��ق الع��ام رق��م (،)5
اخلا���ص بالأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،و ال�ص��ادر ع��ن اللجن��ة املعني��ة باحلق��وق االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة،
عل��ى �أن للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة نف���س احلق��وق ال��واردة يف العه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة والثقافي��ة للع��ام  ،1966وكذل��ك نف���س احلق��وق ال��واردة يف الإع�لان العامل��ي حلق��وق الإن�س��ان.
كم��ا �أك��د عل��ى ��ضرورة �إعم��ال ه��ذه احلق��وق و�ضم��ان تنفيذه��ا.11
وان�ضم��ت دول��ة فل�س��طني �إىل اتفاقي��ة حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ل�س��نة  ،2006و�أُع��دت التقري��ر
احلكوم��ي الأول ع��ن االتفاقي��ة للجن��ة الدولي��ة املعني��ة ح��ول �إعم��ال احلق��وق ال��واردة يف االتفاقي��ة ،وق��د
�أورد قط��اع الت�أهي��ل يف �ش��بكة املنظم��ات الأهلي��ة الفل�س��طينية يف قط��اع غ��زة ومنظم��ات حق��وق الإن�س��ان
جمموع��ة م��ن املالحظ��ات والتو�ضيح��ات ح��ول التقري��ر ،منه��ا� :أن��ه ال يتط��رق �إىل احلاج��ة �إىل العدي��د م��ن
التداب�ير يف مي��دان الت��شريعات وال�سيا�س��ات الت��ي ينبغ��ي تعديله��ا وفق�� ًا لالتفاقي��ة الدولي��ة ،مب��ا يف ذل��ك
ت�س��مية قان��ون رق��م ( )4لع��ام  1999ب�ش���أن ح��ق ال�ش��خ�ص ذو الإعاق��ة وطبيع��ة احلق��وق الت��ي ينبغ��ي
�إقراره��ا و�إ�ضافته��ا ،ف�ض� ً
لا ع��ن �آلي��ات الرقاب��ة وامل�س��اءلة في��ه؛ و�أن التقري��ر احلكوم��ي ال ي�ش�ير �إىل التداب�ير
والإج��راءات الت��ي اتخذته��ا فل�س��طني ،كدول��ة ط��رف يف االتفاقي��ة الدولي��ة ،مب��ا يف ذل��ك التداب�ير الت��شريعية،
الق�ضائي��ة ،الإداري��ة واملالي��ة م��ن �أج��ل الوف��اء بكاف��ة التزاماته��ا القانوني��ة النا�ش��ئة مبوج��ب االتفاقي��ة الدولي��ة؛
 .11وثائق الأمم املتحدة ،22/1995/ ،نق ً
ال عن مكتب حقوق الإن�سان ،جامعة من�سوتاumn.edu/humanrts/Arabic.www1 ،
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و�أن التقري��ر يعتم��د عل��ى �إح�ص��اءات بيان��ات ح��ول الإعاق��ة يف فل�س��طني بن�س��ب تبع��د ع��ن احلقيق��ة والواق��ع؛
ويغف��ل التقري��ر الإ�ش��ارة �إىل التده��ور احلا�ص��ل يف م�س��توى متت��ع الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة بحي��اة كرمي��ة ،مب��ا
فيه��ا حقه��م يف التمت��ع مب�س��توى معي�ش��ي الئ��ق ،مب��ا يف ذل��ك �سيا�س��ة ��شراء اخلدم��ة وخم�ص�ص��ات ال�ضم��ان
واحلماي��ة االجتماعي��ة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة و�أف��راد �أ��سرهم؛ ومل ي��شر التقري��ر �إىل �أن تطبي��ق م�س���ألة الإعف��اء
اجلمرك��ي ال��وارد يف القان��ون الفل�س��طيني ق��د مت عل��ى الأ�ش��خا�ص عل��ى ذوي الإعاق��ة احلركي��ة فق��ط ،ومل
يطب��ق عل��ى خمتل��ف �أن��واع الإعاق��ات؛ ومل ي��شر التقري��ر �إىل ��ضرورة رب��ط اخلط��ة الوطني��ة للتنمي��ة بالوف��اء
بااللتزام��ات القانوني��ة النا�ش��ئة ع��ن االتفاقي��ة الدولي��ة ،مب��ا يف ذل��ك حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة وعملي��ة
�إدماجه��م يف املجتم��ع الفل�س��طيني.12
كذل��ك يوف��ر القان��ون ال��دويل الإن�س��اين احلماي��ة للمدني�ين ب�ش��كل ع��ام ،مب��ن فيه��م الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة.
حي��ث ين���ص البن��د الأول م��ن امل��ادة ( )3م��ن اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة للع��ام  ،1949عل��ى �أن «الأ�ش��خا�ص
الذي��ن ال ي�ش�تركون مبا��شرة يف الأعم��ال العدائي��ة ،مب��ن فيه��م �أف��راد الق��وات امل�س��لحة الذي��ن �ألق��وا عنه��م
�أ�س��لحتهم ،والأ�ش��خا�ص العاج��زون ع��ن القت��ال ب�س��بب املر���ض �أو اجل��رح �أو االحتج��از �أو لأي �س��بب �آخ��ر،
يعامل��ون يف جمي��ع الأح��وال معامل��ة �إن�س��انية ،دون �أي متاي��ز �ض��ار يق��وم عل��ى العن��صر �أو الل��ون� ،أو الدي��ن
�أو املعتق��د� ،أو اجلن���س� ،أو املول��د �أو ال�ثروة �أو �أي معي��ار مماث��ل �آخ��ر» .وله��ذا الغر���ض حتظ��ر الأفع��ال التالي��ة
فيم��ا يتعل��ق بالأ�ش��خا�ص املذكوري��ن �أع�لاه ،وتبق��ى حمظ��ورة يف جمي��ع الأوق��ات والأماك��ن « :االعت��داء عل��ى
احلي��اة وال�س�لامة الب��د ني��ة ،وبخا�ص��ة القت��ل بجمي��ع �أ�ش��كاله ،والت�ش��ويه ،واملعامل��ة القا�س��ية ،والتعذي��ب؛
اخ��ذ الرهائ��ن؛ االعت��داء عل��ى الكرام��ة ال�ش��خ�صية ،وعل��ى الأخ���ص املعامل��ة املهين��ة واحلاط��ة بالكرام��ة؛
�إ�ص��دار الأح��كام وتنفي��ذ العقوب��ات دون �إج��راء حماكم��ة �س��ابقة �أم��ام حمكم��ة م�ش��كلة ت�ش��كي ً
ال قانوني�� ًا،
وتكف��ل جمي��ع ال�ضمان��ات الق�ضائي��ة الالزم��ة يف نظ��ر ال�ش��عوب املتمدن��ة».
 .12ن���ص مذك��رة ب�ش���أن امل�س��ودة الأوىل للتقري��ر احلكوم��ي ح��ول تنفي��ذ االتفاقي��ة الدولي��ة حلق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة� ،أعده��ا قط��اع الت�أهي��ل يف �ش��بكة املنظم��ات الأهلي��ة
يف قط��اع غ��زة ومنظم��ات حق��وق الإن�س��ان.
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كم��ا تن���ص امل��ادة ( )16م��ن ذات االتفاقي��ة عل��ى �أن « يك��ون اجلرح��ى واملر�ض��ى وكذل��ك العج��زة واحلوام��ل مو�ض��ع
حماي��ة واح�ترام خا�ص�ين� .»...أم��ا امل��ادة ( ) 53م��ن االتفاقي��ة نف�س��ها ،ف�إنه��ا تن���ص عل��ى �أن��ه « يحظ��ر عل��ى
دول��ة االحت�لال �أن تدم��ر �أي ممتل��كات خا�ص��ة ثابت��ة �أو منقول��ة تتعل��ق ب�أف��راد �أو جماع��ات� ،أو بالدول��ة �أو ال�س��لطات
العام��ة� ،أو املنظم��ات االجتماعي��ة �أو التعاوني��ة� ،إال �إذا كان��ت العملي��ات احلربي��ة تقت�ض��ي حتم�� ًا ه��ذا التدم�ير».
اإلطار القانوني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين

يقا���س م��دى �إعم��ال حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة بالت��زام اجله��ات الر�س��مية يف تطبي��ق
التزاماته��ا وفق�� ًا للقوان�ين والت��شريعات اخلا�ص��ة بالأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة املعم��ول به��ا يف الأرا�ض��ي
الفل�س��طينية ،وم��دى ر�ض��ا الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة �أنف�س��هم ع��ن اخلدم��ات الت��ي يتلقونه��ا يف املج��االت
كاف��ة ،االجتماعي��ة ،ال�صحي��ة ،اخلدمي��ة ،الت�ش��غيل والتعلي��م وغريه��ا .نعر���ض فيم��ا يل��ي للقوان�ين الفل�س��طينية
الناظم��ة حلق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة :القان��ون الأ�سا�س��ي املع��دل ،القان��ون رق��م ( )4ل�س��نة 1999
ب�ش���أن حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة؛ الالئح��ة التنفيذي��ة للقان��ون رق��م ( )4ل�س��نة  ،1999ب�ش���أن حق��وق
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة؛ قان��ون اخلدم��ة املدني��ة رق��م ( )4ل�س��نة 1998؛ قان��ون العم��ل الفل�س��طيني رق��م ()7
ل�س��نة 2000؛ القان��ون الأ�سا�س��ي املع��دل 2003؛ قان��ون الطف��ل الفل�س��طيني رق��م ( )7ل�س��نة .2004
1 .1القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنه 2003
تناول��ت امل��ادة ( )9م��ن القان��ون الأ�سا�س��ي املع��دل ل�س��نة  ،2003امل�س��اواة ب�ين الفل�س��طينيني �أم��ام
القان��ون والق�ض��اء دون متيي��ز بينه��م ب�س��بب الإعاق��ة .كم��ا ن�ص��ت امل��ادة ( )22م��ن القان��ون عل��ى:
تنظي��م خدم��ات الت�أم�ين االجتماع��ي ،وال�صح��ي ،ومعا�ش��ات العج��ز وال�ش��يخوخة ،وعل��ى �أن رعاي��ة
�أ��سر ال�ش��هداء والأ��سرى ورعاي��ة اجلرح��ى واملت�رضري��ن والأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة واج��ب ينظ��م القان��ون
�أحكام��ه ،وتكف��ل ال�س��لطة الوطني��ة له��م خدم��ات التعلي��م والت�أم�ين ال�صح��ي واالجتماع��ي.
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2 .2القانون رقم ( )4ل�سنة  1999ب�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ت�ضم��ن القان��ون الفل�س��طيني ب�ش���أن حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،ال�ص��ادر يف ع��ام � ،1999أربع��ة
ف�ص��ول حتت��وي عل��ى ع��شرين م��ادة ،تعال��ج �أوج��ه احلق��وق الت��ي يج��ب �أن تتوف��ر للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة
يف فل�س��طني (احلق��وق املدني��ة وال�سيا�س��ية واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة) .الف�ص��ل الأول م��ن القان��ون ين���ص
عل��ى �أح��كام وتعاري��ف عام��ة ،م��ن بينه��ا الت�أكي��د عل��ى ح��ق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف «التمت��ع باحلي��اة
احل��رة والعي���ش الك��رمي واخلدم��ات املختلف��ة �ش���أنه �ش���أن غ�يره م��ن املواطن�ين ل��ه نف���س احلق��وق وعلي��ه
واجب��ات يف ح��دود م��ا ت�س��مح ب��ه قدرات��ه وامكانات��ه ،وال يج��وز �أن تك��ون الإعاق��ة �س��بب ًا يح��ول دون
متك��ن ال�ش��خ�ص ذوي الإعاق��ة م��ن احل�ص��ول عل��ى تل��ك احلق��وق ومين��ح القان��ون الفل�س��طيني ال�ش��خ�ص
ذوي الإعاق��ة امتي��ازات وحق��وق �إ�ضافي��ة كم��ا �أكدته��ا امل��ادة ( )1م��ن الف�ص��ل الأول ،فبطاق��ة ذوي الإعاق��ة
حت��دد رزم��ة اخلدم��ات الت��ي يح��ق لل�ش��خ�ص ذوي الإعاق��ة احل�ص��ول عليه��ا �ضم��ن برنام��ج منظ��م .ووفق�� ًا
للم��ادة ( ) 3تتكف��ل الدول��ة بحماي��ة حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة وت�س��هيل ح�صول��ه عليه��ا وتق��وم
ال��وزارة بالتن�س��يق م��ع اجله��ات املعني��ة ب�إع��داد برام��ج التوعي��ة ل��ه ولأ��سرته ولبيئت��ه يف كل م��ا يتعل��ق بتل��ك
احلق��وق املن�صو���ص عليه��ا يف ه��ذا القان��ون .ووفق�� ًا للم��ادة ( )5م��ن القان��ون تق��وم الدول��ة بتق��دمي الت�أهي��ل
ب�أ�ش��كاله املختلف��ة لل�ش��خ�ص ذوي الإعاق��ة وف��ق م��ا تقت�ضي��ه طبيع��ة �إعاقت��ه ومب�س��اهمة من��ه ال تزي��د عل��ى
 %25م��ن التكلف��ة ،ويعف��ى الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ب�س��بب مقاوم��ة االحت�لال م��ن ه��ذه امل�س��اهمة.
وي�ش��مل الف�ص��ل الث��اين حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة االجتماعي��ة (احل��ق يف التمت��ع بالرعاي��ة
االجتماعي��ة ،ويف جم��ال الإغاث��ة والتدري��ب والتثقي��ف و�إعطائ��ه الأولوي��ة يف برام��ج التنمي��ة الأ��سرية ،واحل��ق
يف التمت��ع ببطاق��ة ذوي الإعاق��ة)؛ احلق��وق �صحي��ة (التمت��ع بالت�أم�ين ال�صح��ي احلكوم��ي جمان�� ًا ،وتوف�ير
الأدوات الطبي��ة امل�س��اعدة)؛ احل��ق يف التعلي��م ،وحق��وق تتعل��ق بالت�أهي��ل والت�ش��غيل (الت��زام امل�ؤ�س�س��ات
احلكومي��ة وغ�ير احلكومي��ة با�س��تيعاب ع��دد م��ن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ال يق��ل ع��ن  %5م��ن ع��دد
العامل�ين؛ وحق��وق ريا�ضي��ة ترويحي��ة.
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ويل��زم الف�ص��ل الثال��ث م��ن القان��ون م�ؤ�س�س��ات ال�س��لطة الفل�س��طينية ،بالعم��ل عل��ى مواءم��ة الأماك��ن العام��ة
للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة؛ ت�ضم��ن له��م �س��هولة وا�س��تقاللية احلرك��ة والتنق��ل واال�س��تعمال الآم��ن للأماك��ن
العام��ة .كم��ا يل��زم القان��ون اجله��ات احلكومي��ة باتب��اع ال��شروط واملوا�صف��ات الفني��ة الهند�س��ية واملعماري��ة
عن��د ت�صميمه��ا للمب��اين واملراف��ق العام��ة خلدم��ة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة .و�أن تعم��ل وزارة الرتبي��ة والتعلي��م
الع��ايل عل��ى ت�أم�ين بيئ��ة تتنا�س��ب واحتياج��ات الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف املدار���س والكلي��ات واجلامع��ات.
وتعم��ل وزارة املوا�ص�لات عل��ى تهيئ��ة البيئ��ة املنا�س��بة لت�س��هيل حرك��ة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة �إ�ضاف��ة �إىل من��ح
تخفي�ض��ات خا�ص��ة يف و�س��ائل النق��ل العام��ة له��م وملرافقيه��م .و�أن توف��ر وزارة االت�ص��االت الت�س��هيالت
الالزم��ة لتمك�ين الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة م��ن ا�س��تخدام �أجه��زة ومع��دات ومراف��ق االت�ص��االت.
3 .3الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )4ل�سنة  ،1999ب�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�ص��درت الالئح��ة التنفيذي��ة للقان��ون رق��م ( )4ل�س��نة  ،1999ب�ش���أن حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة،
ل��شرح وتو�ضي��ح م��واد القان��ون ،وحتدي��د امله��ام امللق��اة عل��ى عات��ق اجله��ات املعني��ة؛ مب��ا ي�ضم��ن ع��دم
التداخ��ل يف ال�صالحي��ات ب�ين ه��ذه اجله��ات.
4 .4قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4ل�سنة 1998
�أم��ا قان��ون اخلدم��ة املدني��ة فق��د ن�ص��ت مادت��ه رق��م ( )23عل��ى �أن يت��م بق��رار م��ن جمل���س ال��وزراء حتدي��د
ن�س��بة م��ن الوظائ��ف الت��ي تخ�ص���ص للأ��سرى املحرري��ن وللجرح��ى الذي��ن �أ�صيب��وا يف عملي��ات املقاوم��ة
والذي��ن ت�س��مح حالته��م بالقي��ام ب�أعم��ال تل��ك الوظائ��ف ،كم��ا ُيح��دد الق��رار و�صف�� ًا للجرح��ى املذكوري��ن
وقواع��د �ش��غل تل��ك الوظائ��ف .وم��ن ناحي��ة ثاني��ة ،ا�ش�ترطت الفق��رة الثالث��ة م��ن امل��ادة رق��م ( )24م��ن
قان��ون اخلدم��ة املدني��ة فيم��ن يع�ين يف وظيف��ة �أي وظيف��ة �أن يك��ون خالي�� ًا م��ن الأمرا���ض والعاه��ات البدني��ة
والعقلي��ة الت��ي متنع��ه م��ن القي��ام ب�أعم��ال الوظيف��ة الت��ي �س��يعني فيه��ا مبوج��ب ق��رار م��ن املراج��ع الطب��ي
املخت���ص ،عل��ى �أن��ه يج��وز تعي�ين الكفي��ف يف عيني��ه �أو فاق��د الب��صر يف �إح��دى عيني��ه �أو ذي الإعاق��ة
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اجل�س��دية� ،إذا مل تك��ن �أي م��ن تل��ك الإعاق��ات متنع��ه م��ن القي��ام ب�أعم��ال الوظيف��ة الت��ي �س��يعني فيه��ا
ب�ش��هادة املرج��ع الطب��ي املخت���ص عل��ى �أن تتواف��ر في��ه ال��شروط الأخ��رى للياق��ة ال�صحي��ة.
5 .5قانون العمل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة 2000
ن�ص��ت امل��ادة ( )13م��ن قان��ون العم��ل عل��ى �أن يلت��زم �صاح��ب العم��ل بت�ش��غيل ع��دد م��ن العم��ال ذوي
الإعاق��ة امل�ؤهل�ين ب�أعم��ال تت�لاءم م��ع �إعاقته��م وذل��ك بن�س��بة ال تق��ل ع��ن ( )%5م��ن حج��م الق��وى العامل��ة
يف املن�ش���أة ،كم��ا حظ��رت امل��ادة ( ) 16التميي��ز يف ظ��روف و��شروط العم��ل ب�ين العامل�ين يف فل�س��طني.
6 .6قانون الطفل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة 2004
تن�ص املادة ( )41من قانون الطفل الفل�سطيني على �أنه:
1 .1للطفل ذوي االعاقة احلق يف التعليم والتدريب بنف�س املدار�س واملراكز املعدة للتالميذ.
2 .2يف ح��االت الإعاق��ة اال�س��تثنائية تلت��زم الدول��ة بت�أم�ين التعلي��م والتدري��ب يف ف�ص��ول �أو مدار���س �أو
مراك��ز خا�ص��ة ��شريطة �أن� :أ -تك��ون مرتبط��ة بنظ��ام التعلي��م الع��ادي ومالئم��ة حلاج��ات الطف��ل.
ب -تك��ون قريب��ة م��ن م��كان �إقامت��ه و�س��هلة الو�ص��ول �إليه��ا .ج -توف��ر التعلي��م ب�أنواع��ه وم�س��توياته
ح�س��ب احتياجاته��م .د -توف��ر امل�ؤهل�ين تربوي�� ًا لتعليمه��م وتدريبه��م ح�س��ب �إعاقته��م.
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االلتزامات القانونية ودور المؤسسات الفلسطينية في إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

تتن��اول ه��ذه الفق��رة االلتزام��ات القانوني��ة النا�ش��ئة مبوج��ب قان��ون رق��م ( )4ل�س��نة  ،1999والئحت��ه التنفيذي��ة،
ودور امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة الفل�س��طينية يف �إعم��ال حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة وم��دى تقيده��ا بالقوان�ين
والت��شريعات اخلا�ص��ة به��م ،ف�ض� ً
لا ع��ن ذل��ك ف�إنه��ا تتح��رى م��دى ر�ض��ا الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة �أنف�س��هم
ع��ن اخلدم��ات الت��ي يتلقونه��ا يف املج��االت كاف��ة ،االجتماعي��ة ،وال�صحي��ة ،واخلدمي��ة ،والت�ش��غيل ،والتعلي��م
وغريه��ا ،وكذل��ك م�س��توى ر�ض��ا م�ؤ�س�س��ات ت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ع��ن اخلدم��ات
الت��ي يتلقاه��ا ذوي الإعاق��ة ،وق��د مت حتدي��د ع��دداً م��ن امل�ؤ�س�س��ات الر�س��مية املعني��ة ،والت��ي يلزمه��ا القان��ون
بتق��دمي اخلدم��ات للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة .ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات ه��ي ( :املجل���س الت��شريعي الفل�س��طيني ،وزارة
التنمي��ة االجتماعي��ة ،وزارة ال�صح��ة ،وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ،وزارة العم��ل ووزارة احلك��م املحل��ي).
أو ً
ال :االلتزامات القانونية

�أل��زم القان��ون وزارات ال�س��لطة الوطني��ة الفل�س��طينية ب�إعم��ال القان��ون وتطبيق��ه ،وذل��ك ل�ضم��ان متت��ع
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة بحي��اة كرمي��ة كغريه��م م��ن �أف��راد املجتم��ع .ون��ورد فيم��ا يل��ي االلتزام��ات النا�ش��ئة
مبوج��ب القان��ون والئحت��ه التنفيذي��ة عل��ى ال�س��لطة الفل�س��طينية وم�ؤ�س�س��اتها ،وبالتن�س��يق م��ع وزارة ال�ش���ؤون
االجتماعي��ة (وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة):
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
يتح��دد دور املجل���س الت��شريعي الفل�س��طيني بالرقاب��ة عل��ى �أعم��ال ال�س��لطة التنفيذي��ة يف جم��ال تطبي��ق قان��ون
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،وتطوي��ره وتعديل��ه مب��ا يتواف��ق م��ع املعاي�ير الدولي��ة ،وم�س��اءلة ال�س��لطة التنفيذي��ة،
ٌ
كل يف فيم��ا يخ�صه��ا ،ع��ن كل تق�ص�ير يف تنفي��ذ القان��ون.
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وزارة التنمية االجتماعية
يرتك��ز قان��ون الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف تطبيق��ه عل��ى وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة للعم��ل عل��ى رعاي��ة
وت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة وفق�� ًا مل��ا يل��ي:
» » تق��دمي اخلدم��ات اخلا�ص��ة بالأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف جم��ال الرعاي��ة والإغاث��ة والتدري��ب والتثقي��ف
و�إعطائه��م الأولوي��ة يف برام��ج التنمي��ة الأ��سرية.
» »توفري خدمات الرعاية االجتماعية الإيوائية ل�شديدي الإعاقة والذين لي�س لهم من يعولهم.
» »دعم برامج امل�شاغل املحمية.
» » �إ�ص��دار بطاق��ة ال�ش��خ�ص ذوي الإعاق��ة وه��ي رزم��ة م��ن اخلدم��ات ال�صحي��ة والدم��ج االجتماع��ي
واملهن��ي والتعليم��ي.
» » ت�شخي�ص وت�صنيف درجة الإعاقة لدى ال�شخ�ص ذو الإعاقة.
» » �إعداد كوادر فنية م�ؤهلة للعمل مع خمتلف فئات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
» » �ضم��ان ح��ق االلتح��اق يف مراف��ق الت�أهي��ل والتدري��ب املهن��ي ح�س��ب القوان�ين واللوائ��ح املعم��ول به��ا
وعل��ى �أ�سا���س مب��د أ� تكاف���ؤ الفر���ص وتوف�ير برام��ج التدري��ب املهن��ي للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة.
» »العم��ل عل��ى ت�ش��غيل الأ�ش��خا�ص �ش��ديدي الإعاق��ة ،و�إل��زام امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة وغ�ير احلكومي��ة
با�س��تيعاب ع��دد م��ن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ال يق��ل ع��ن  5%م��ن ع��دد العامل�ين به��ا يتنا�س��ب م��ع
طبيع��ة العم��ل يف تل��ك امل�ؤ�س�س��ات م��ع جع��ل �أماك��ن العم��ل منا�س��بة ال�س��تخدامهم.
» »ت�ش��غيل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف امل�ؤ�س�س��ات اخلا�ص��ة م��ن خ�لال خ�ص��م ن�س��بة م��ن مرتباته��م م��ن
�رضيب��ة الدخ��ل لتل��ك امل�ؤ�س�س��ات.
» »ن�رش املعلومات والبيانات املتعلقة بالوقاية بهدف تقليل ن�سبة الإعاقة يف املجتمع.
» »ن�رش الإر�شادات العامة والوعي بهدف تقومي املجتمع لل�شخ�ص ذوي الإعاقة ودجمه.
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وزارة ال�صحة
يلزم القانون وزارة ال�صحة مبا يلي:
» »العمل عل ت�شخي�ص وت�صنيف درجة الإعاقة لدى ال�شخ�ص ذوي الإعاقة.
» »�ضمان اخلدمات ال�صحية امل�شمولة يف الت�أمني ال�صحي احلكومي جمان ًا لل�شخ�ص ذوي الإعاقة و�أ�رسته.
» »العمل على تقدمي خدمات االكت�شاف املبكر للإعاقات.
» » توفري اخلدمات والأجهزة الطبية الالزمة مل�ساعدة ال�شخ�ص ذوي الإعاقة.
» »تقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية التي تهدف �إىل تقليل ن�سبة الإعاقة يف املجتمع.
وزارة الرتبية والتعليم
يلزم القانون وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل مبا يلي:
» »�ضم��ان ح��ق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف احل�ص��ول عل��ى فر���ص متكافئ��ة لاللتح��اق باملراف��ق الرتبوي��ة
والتعليمي��ة ويف اجلامع��ات �ضم��ن �إط��ار املناه��ج املعم��ول به��ا يف ه��ذه املراف��ق.
» »توفري الت�شخي�ص الرتبوي الالزم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.
» »توفري املناهج والو�سائل الرتبوية والتعليمية والت�سهيالت املنا�سبة.
» »توفري التعليم ب�أنواعه وم�ستوياته املختلفة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بح�سب احتياجاتهم.
» »�إعداد امل�ؤهلني تربوي ًا لتعليم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كل ح�سب �إعاقته.
» »ت�أمني بيئة تتنا�سب واحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املدار�س والكليات واجلامعات.
وزارة العمل
يلزم القانون وزارة العمل مبا يلي:
» »�إعداد كوادر فنية م�ؤهلة للعمل مع خمتلف فئات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
» » �ضم��ان ح��ق االلتح��اق يف مراف��ق الت�أهي��ل والتدري��ب املهن��ي ح�س��ب القوان�ين واللوائ��ح املعم��ول به��ا
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وعل��ى �أ�سا���س مب��د أ� تكاف���ؤ الفر���ص وتوف�ير برام��ج التدري��ب املهن��ي للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة.
» »�إل��زام امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة وغ�ير احلكومي��ة با�س��تيعاب ع��دد م��ن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ال يق��ل ع��ن
 %5م��ن ع��دد العامل�ين به��ا يتنا�س��ب م��ع طبيع��ة العم��ل يف تل��ك امل�ؤ�س�س��ات م��ع جع��ل �أماك��ن العم��ل
منا�س��بة ال�س��تخدامهم.
» » ت�ش��جيع ت�ش��غيل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف امل�ؤ�س�س��ات اخلا�ص��ة م��ن خ�لال خ�ص��م ن�س��بة م��ن مرتباته��م
م��ن �رضيب��ة الدخ��ل لتل��ك امل�ؤ�س�س��ات.
وزارة احلكم املحلي
بح�سب القانون تتوىل وزارة احلكم املحلي ما يلي:
» »حتقي��ق بيئ��ة منا�س��بة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ت�ضم��ن له��م �س��هولة وا�س��تقاللية احلرك��ة والتنق��ل
واال�س��تعمال الآم��ن للأماك��ن العام��ة.
» »م�س���ؤولية �إل��زام اجله��ات احلكومي��ة واخلا�ص��ة بال��شروط واملوا�صف��ات الفني��ة والهند�س��ية واملعماري��ة
الواج��ب توافره��ا يف املب��اين واملراف��ق العام��ة القدمي��ة واجلدي��دة خلدم��ة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة.
» »العم��ل عل��ى �أن تك��ون املب��اين احلكومي��ة وغ�ير احلكومي��ة موائم��ة لو�ص��ول الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة
�إليه��ا والتنق��ل.
» »مراع��اة �أن تك��ون �أم��كان العم��ل والأ�س��واق واملح��ال التجاري��ة موائم��ة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،ويق��ع
ذل��ك عل��ى عات��ق وزارة احلك��م املحل��ي ووزارة العم��ل.
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ثانيًا :دور المؤسسات الفلسطينية في إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ميك��ن تن��اول دور امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة جت��اه �إعم��ال حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة كم��ا وردت يف القان��ون
رق��م  4ل�س��نة  ،1999وذل��ك م��ن خ�لال املعلوم��ات الت��ي �أمك��ن احل�ص��ول عليه��ا م��ن م�صادره��ا الر�س��مية،
مب��ا فيه��ا املقاب�لات ال�ش��خ�صية والإف��ادات الت��ي جمعه��ا باحث��و املرك��ز م��ن ذوي العالق��ة يف :وزارة التنمي��ة
االجتماعي��ة ،وال�صح��ة ،والرتبي��ة والتعلي��م ،والعم��ل ،وم��ن املخت�ص�ين يف م�ؤ�س�س��ات ت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ،والأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة و�أ��سرهم.
دور وزارة التنمية االجتماعية
تق��وم وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة بال��دور الأك�بر يف جم��ال رعاي��ة وت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة .وق��د
ح��دد القان��ون رق��م ( )4ل�س��نة  ،1999اخت�صا�ص��ات رئي�س��ة ومتع��ددة لل��وزارة ،ف�ض� ً
لا ع��ن اخت�صا�ص��ات
�أخ��رى تت�ش��ارك فيه��ا ال��وزارة م��ع امل�ؤ�س�س��ات الر�س��مية احلكومي��ة ،وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة الت��ي تعن��ى برعاي��ة
وت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف املج��االت كاف��ة ،االجتماعي��ة ،والت�أهي��ل ،والت�ش��غيل.
ومتار���س ال��وزارة مهامه��ا م��ن خ�لال �إدارة ،ا�س�� ُتحدثت عق��ب �إق��رار القان��ون اخلا���ص بالأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة ،وه��ي الإدارة العام��ة ل��ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة؛ وتق��وم مبهم��ة توف�ير اخلدم��ات للأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة يف جم��االت :الرعاي��ة والت�أهي��ل وال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعم��ل املجتمع��ي م��ن خ�لال دوائ��ر و�أق�س��ام
�أن�ش��ئت خ�صي�ص�� ًا ،وه��ي موزع��ة عل��ى املحافظ��ات الفل�س��طينية .ت�ض��م دائ��رة الرعاي��ة ع��دداً م��ن الأق�س��ام،
يخت���ص كل ق�س��م بن��وع م��ن الإعاق��ة :الإعاق��ة العقلي��ة ،الإعاق��ة ال�س��معية ،الإعاق��ة الب�رصي��ة ،والإعاق��ة
احلركي��ة .وت�ض��م دائ��رة العم��ل املجتمع��ي ع��دداً م��ن الأق�س��ام مث��ل ،التوعي��ة االجتماعي��ة ،والت�أهي��ل املبن��ي عل��ى
املجتم��ع .وت�ض��م دائ��رة الت�أهي��ل ع��دداً م��ن الأق�س��ام مث��ل الت�أهي��ل املهن��ي والت�ش��غيل والأدوات امل�س��اعدة.
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ظ ّل��ت الإدارة العام��ة ل��ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة تق��وم مبهامه��ا يف �أثن��اء واليته��ا يف خمتل��ف حمافظ��ات
ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة حت��ى وق��وع االنق�س��ام منت�ص��ف ع��ام  ،2007بعده��ا اقت��صر عم��ل الإدارة
�ص�ص��ت ل��ه دائ��رة حم��دودة الإمكان��ات وال�صالحي��ات
عل��ى م��دن ال�ضف��ة الغربي��ة دون قط��اع غ��زة ،الت��ي ُخ ّ
م��ن دوائ��ر ال��وزارة.
ويف ه��ذا ال�س��ياق� ،أف��اد غ�س��ان فلف��ل ،مدي��ر دائ��رة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة ،13ب��أن الإدارة العام��ة
ل��ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة يف وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة ترتك��ز خدماته��ا يف م��دن ال�ضف��ة الغربي��ة ،و�أن دائ��رة
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة حم��دودة الإمكان��ات ،وال ت�س��تطيع تلبي��ة احتياج��ات الأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة لع��دم تخ�صي���ص موازن��ات مالي��ة م�س��تقلة تراع��ي احتياج��ات ذوي الإعاق��ة ،الأم��ر ال��ذي
يت�س��بب يف ق�ص��ور اخلدم��ات يف جم��ال ال�ش���ؤون االجتماعي��ة ،والرعاي��ة ،والت�أهي��ل وغريه��ا م��ن املج��االت.
وي�ضي��ف فلف��ل �أن��ه من��ذ وق��وع االنق�س��ام يف م�ؤ�س�س��ات ال�س��لطة الفل�س��طينية ع��ام  ،2007تراج��ع م�س��توى
اخلدم��ات الت��ي يتلقاه��ا الأ�ش��خا�ص ذوو الإعاق��ة ب�س��بب القطيع��ة وع��دم التن�س��يق ب�ين الوزارت�ين يف ال�ضف��ة
ّ
ظ��ل التوا�ص��ل
وغ��زة ،وحت��ى بع��د توقي��ع اتف��اق امل�صاحل��ة الفل�س��طينية برعاي��ة م�رصي��ة يف �أكتوب��ر ،2017
ب�ين ال�ضف��ة والقط��اع حم��دوداً ،وب�لا فائ��دة مل�صلح��ة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة الذي��ن يعان��ون معان��اة �ش��ديدة
يف ظ��ل ال�ضغ��وط االقت�صادي��ة وتفاق��م �أزم��ات قط��اع غ��زة الناجم��ة ع��ن ا�س��تمرار احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى
القط��اع من��ذ منت�ص��ف ع��ام  ،2007وت��ردي م�س��توى اخلدم��ات بفع��ل االنق�س��ام ال�سيا�س��ي.
خدمات امل�ساعدات العينية واملادية
يتوف��ر ل��دى وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة برنام��ج لإدارة نظ��ام بيان��ات الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة .ووف��ق نظ��ام
احلو�س��بة املتب��ع يف ال��وزارة ،تق��وم الإدارة املخت�ص��ة ب�إدخ��ال البيان��ات بال��شراكة م��ع  29جمعي��ة �أهلي��ة تعم��ل
يف جم��ال دع��م وت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ،وت�صن��ف البيان��ات وفق�� ًا لن��وع الإعاق��ة،
 .13مقابلة �أجراها باحث املركز مع غ�سان فلفل ،مدير دائرة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف وزارة التنمية االجتماعية بغزة ،بتاريخ .2018/7/22
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ون��وع الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،والتوزي��ع اجلغ��رايف ،واخلدم��ات العيني��ة واملادي��ة الت��ي توفره��ا ال��وزارة
ل��ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة؛ لتجن��ب االزدواجي��ة يف تق��دمي اخلدم��ات وعملي��ة ��صرف امل�س��اعدات املالي��ة،
ويوف��ر ه��ذا النظ��ام  16خدم��ة �إلكرتوني��ة حكومي��ة ل��ذوي الإعاق��ة امل�س��جلني ل��دى ال��وزارة.14
ووفق�� ًا لبيان��ات وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة يف قط��اع غ��زة ،ف���إن ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة امل�س��جلني
عل��ى النظ��ام املحو�س��ب ل��دى ال��وزارة ي�ص��ل �إىل � 50.000ش��خ�ص موزع�ين عل��ى حمافظ��ات قط��اع غ��زة،
يتلق��ى م��ن بينه��م نح��و � 28.000ش��خ�ص ًا م�س��اعدات مادي��ة وعيني��ة ،ت�ش��مل:
1.1الدعم املايل:
تق��دم وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة دعم�� ًا مالي�� ًا حل��االت خا�ص��ة عل��ى بن��د ال�ش���ؤون االجتماعي��ة يف ال�ضف��ة
الغربي��ة وقط��اع غ��زة ،ويت��م ت�صني��ف ه���ؤالء بح�س��ب درج��ة الفق��ر والأو�ض��اع االقت�صادي��ة الأ��سرية،
وبخ�صو���ص الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،ف���إنّ ال��وزارة تق��دم خدم��ات مالي��ة لنح��و � 28.000ش��خ�ص ًا،
ُيعيل��ون نح��و � 79.000ش��خ�ص ًا ،موزع�ين عل��ى حمافظ��ات قط��اع غ��زة ،بقيم��ة � 1800 -750ش��يقل كل
ثالث��ة �ش��هور ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤك��د حمدودي��ة املخ�ص�ص��ات املالي��ة املقدم��ة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،وع��دم
كفايته��ا لتغطي��ة احتياجاته��م الأ�سا�س��ية واحتياج��ات �أف��راد �أ��سرهم ،وه��و م��ا ينته��ك حقه��م يف احلي��اة احل��رة
الكرمي��ة.
وت�ش�ير ه��ذه البيان��ات �إىل التق�ص�ير احلكوم��ي يف تق��دمي الدع��م امل��ايل للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة،
حي��ث �أن خدماته��ا ال ت�ش��مل جمي��ع الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،وتقت��صر عل��ى نح��و � 28.000ش��خ�ص ًا فق��ط،
 .14تتع��اون وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة يف قط��اع غ��زة م��ع  29م�ؤ�س�س��ة ت�أهي��ل لت�صني��ف الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة وفق�� ًا لربنام��ج حمو�س��ب ل��دى ال��وزارة� ،إال �أن ع��دداً م��ن
مراك��ز الإعاق��ة يف مديري��ات وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة وم�ؤ�س�س��ات الت�أهي��ل ال تتفاع��ل م��ع الربنام��ج ،الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل تراج��ع �أع��داد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع
غ��زة امل�س��جلني ل��دى ال��وزارة ،فمث� ً
لا قام��ت جمعي��ة الإغاث��ة الطبي��ة بتزوي��د الربنام��ج ب�أ�س��ماء وبيان��ات  6598م��ن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ،وزودت اجلمعي��ة
الوطني��ة لت�أهي��ل املعوق�ين الربنام��ج ب�أ�س��ماء وبيان��ات نح��و  5423م��ن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،وزودت جمعي��ة �أطفالن��ا لل�ص��م الربنام��ج ب�أ�س��ماء وبيان��ات � 1058ش��خ�صاً ،يف
ح�ين ظل��ت م�س��اهمات م�ؤ�س�س��ات وجمعي��ات �أخ��رى حم��دودة يف ناحي��ة تزوي��د الربنام��ج املحو�س��ب ببيان��ات الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة.
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يف ح�ين �أن امل�س��جلني ل��دي ال��وزارة � 50.000ش��خ�ص ًا ،وه��ذا يعن��ي �أن � 22.000ش��خ�ص ًا م��ن ذوي الإعاق��ة
ال ت�ش��ملهم خدم��ات وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة يف قط��اع غ��زة ،وفق�� ًا لإح�ص��اءات وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة.
ويف ح��ال مقارن��ة اخلدم��ات احلكومي��ة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة باالعتم��اد عل��ى �آخ��ر االح�ص��اءات ال�ص��ادرة
ع��ن اجله��از املرك��زي للإح�ص��اء الفل�س��طيني ( ،)2017والت��ي ت�ش�ير �إىل �أن عدده��م يف قط��اع غ��زة ي�ص��ل �إىل
 127.962ف���إن م�س��توى الدع��م واخلدم��ات احلكومي��ة يرتاج��ع �إىل م��ا ن�س��بته  ،%21.8وبالت��ايل ُيح��رم نح��و
 99.962م��ن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة م��ن خدم��ات الدع��م امل��ايل احلكوم��ي.
وبح�س��ب متابع��ة جمعي��ات وم�ؤ�س�س��ات ت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ،ي�ؤك��د د .وائ��ل �أب��و
رزق ،مدي��ر املرك��ز الوطن��ي للت�أهي��ل املجتمع��ي 15عل��ى �أن اخلدم��ات احلكومي��ة الت��ي يتلقاه��ا الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة،
وخ�صو�ص�� ًا الدع��م امل��ايل املخ�ص���ص له��م ع�بر وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة ال ي�س��د احتياجاته��م يف ظ��ل
ارتف��اع ثم��ن م�س��تلزمات احلي��اة اليومي��ة .وي�ضي��ف د� .أب��و رزق �أن تلق��ى امل�س��اعدات املالي��ة كل � 4ش��هور
مل��رة واح��دة ت�ضاع��ف احتياج��ات الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،الذي��ن ال تتوف��ر له��م م�ص��ادر دخ��ل �أخ��رى،
خ�صو�ص�� ًا الذي��ن ينفق��ون منه��م عل��ى �أ��سرهم ،الأم��ر ال��ذي يدفعه��م �إىل االنف��اق عل��ى متطلب��ات احلي��اة
اليومي��ة ،وع��اد ًة م��ا يك��ون ذل��ك عل��ى ح�س��اب م�س��تلزماتهم م��ن �أدوي��ة ،و�أدوات طبي��ة وغريه��ا م��ن
امل�س��تلزمات ال�رضوري��ة.
ويب�ين م�صطف��ى عاب��د ،مدي��ر برنام��ج الت�أهي��ل املجتمع��ي يف جمعي��ة الإغاث��ة الطبي��ة الفل�س��طينية� 16أن اخلدم��ات الأ�سا�س��ية الت��ي
ّ
يتلقاه��ا الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ت�أث��رت بفع��ل االنق�س��ام ال�سيا�س��ي وتداعيات��ه عل��ى الأو�ض��اع
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة .وي�ضي��ف عاب��د :من��ذ ع��ام  2007توقف��ت اخلدم��ات الأ�سا�س��ية،
وا�س��تبدلت مب�س��اعدات عيني��ة وم�س��اعدات �أخ��رى ع�بر برنام��ج احلماي��ة االجتماعي��ة ،وه��ي م�س��اعدات ال
 .15مقابلة �أجراها باحث املركز مع د .وائل �أبو رزق ،مدير املركز الوطني للت�أهيل املجتمعي ،بتاريخ .2018/10/2

.16مقابلة �أجراها باحث املركز مع م�صطفى عابد ،مدير برنامج الت�أهيل املجتمعي يف جمعية الإغاثة الطبية الفل�سطينية ،بتاريخ .2018/7/29
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ّ
وظ��ل قا��صراً
تف��ي باالحتياج��ات امللح��ة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،وبالت��ايل ف���إن ال��دور احلكوم��ي تراج��ع
ع��ن توف�ير اخلدم��ات الأ�سا�س��ية له��م ،الأم��ر ال��ذي يخال��ف القوان�ين الدولي��ة والفل�س��طينية ،خ�صو�ص�� ًا بع��د
ان�ضم��ام دول��ة فل�س��طني �إىل اتفاقي��ة حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ل�س��نة  .2006وم��ن ناحي��ة ثاني��ة،
ف���إن م�س��اهمة امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة واحلكومي��ة والأهلي��ة (الأون��روا ،وم�ؤ�س�س��ات دولي��ة �أخ��رى تعم��ل يف
قط��اع غ��زة ،ووزارة التنمي��ة االجتماعي��ة ،وم�ؤ�س�س��ات وجمعي��ات ت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع
غ��زة) حم��دودة ،وال متث��ل �أك�ثر م��ن  %15يف �أح�س��ن الأح��وال م��ن االحتياج��ات الأ�سا�س��ية للأ�ش��خا�ص ذوي
ا لإعاق��ة.
جدي��ر بالذك��ر �أن خدم��ات الرعاي��ة والدع��م الت��ي تقدمه��ا امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة وبع���ض م�ؤ�س�س��ات الت�أهي��ل
املحلي��ة انتقل��ت جلرح��ى االعت��داءات الإ��سرائيلية عل��ى قط��اع غ��زة بع��د ع��ام  ،2009و�أن معظ��م خدم��ات
املمول�ين الدولي�ين ل��ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة مت توجيهه��ا �إىل دول �أخ��رى بع��د ع��ام  ،2010الأم��ر
ال��ذي ت�س��بب ب�إهم��ال فئ��ة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ووق��ف خدم��ات الرعاي��ة والدع��م عنه��م.
ويق��ول املواط��ن �إي��اد �س��عيد �أب��و غنيم��ة 27 ،عام�� ًا ،م��ن �س��كان حمافظ��ة غ��زة ،ويع��اين م��ن �إعاق��ة حركي��ة،
لباح��ث املرك��ز ،ب�أن��ه مل يتل��ق �أي��ة خدم��ات م��ن اجله��ات احلكومي��ة ،وم�ؤ�س�س��ات ت�أهي��ل ذوي الإعاق��ة يف
قط��اع غ��زة ،با�س��تثناء �إدراج��ه �ضم��ن قوائ��م ال�ش���ؤون االجتماعي��ة وتلقي��ه مبلغ�� ًا يق��در ب��ـ � 600ش��يقل كل
ثالث��ة �ش��هور ،ال يكف��ي ل�س��د احتياجات��ه م��ن �أدوي��ة وم�س��تلزمات خا�ص��ة .وي�ضي��ف� :أن ع��دد �أف��راد �أ��سرته
� 12ش��خ�ص ًا ،وال يوج��د له��م �أي م�ص��در دخ��ل ،و�أن��ه تق��دم بع��دة طلب��ات مل�ؤ�س�س��ات الت�أهي��ل العامل��ة يف
قط��اع غ��زة م��ن �أج��ل احل�ص��ول عل��ى م�س��اعدات ،ومنه��ا تقدم��ه بطل��ب للح�ص��ول عل��ى كر�س��ي كهربائ��ي
ي�س��اعده يف احلرك��ة ،لكن��ه مل يتل��ق �أي��ة ردود �إيجابي��ة بدع��وى ع��دم توف��ر الإمكان��ات ل��دى م�ؤ�س�س��ات
الت�أهي��ل يف قط��اع غ��زة.
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2.2الأدوات الطبية امل�ساعدة:
تق��وم وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة بتوف�ير �أدوات طبي��ة م�س��اعدة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة
(كرا�س��ي متحرك��ة -فر�ش��ات طبي��ة -ووك��رات وعكاكي��ز وغريه��ا) ،وذل��ك ع�بر برنام��ج ��شراء اخلدم��ة
ودف��ع ثم��ن الأدوات نق��داً لل�ش��خ�ص ال��ذي يتق��دم بطل��ب وتثب��ت حاجت��ه له��ا .ظل��ت ال��وزارة تعم��ل
بربنام��ج ��شراء اخلدم��ة حت��ى وق��وع االنق�س��ام ب�ين ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ،وم��ا ترت��ب علي��ه م��ن
تقلي���ص املوازن��ة والدع��م امل��ايل لل��وزارة يف قط��اع غ��زة ،وعو�ض�� ًا ع��ن ذل��ك ،افتتح��ت ال��وزارة مرك��زاً
ل�صيان��ة الأدوات الطبي��ة امل�س��اعدة ،يق��دم خدمات��ه املجاني��ة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ،لك��ن
ه��ذه اخلدم��ة ال تلب��ي كام��ل احتياج��ات الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ،خ�صو�ص�� ًا م��ن يحتاج��ون
منه��م لأدوات طبي��ة م�س��اعدة جدي��دة ال ت�س��تطيع ال��وزارة جلبه��ا وال تتوف��ر يف قط��اع غ��زة ،ويف ح��ال
توف��رت ف���إن تكلفته��ا مرتفع��ة وال ي�س��تطيع ال�ش��خ�ص ذوي الإعاق��ة احل�ص��ول عليه��ا.
وح��ول م�س��توى اخلدم��ات الت��ي يتلقاه��ا الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،وخ�صو�ص�� ًا يف جم��ال توف�ير الأدوات
الطبي��ة امل�س��اعدة ي�ؤك��د د .وائ��ل �أب��و رزق ،مدي��ر املرك��ز الوطن��ي للت�أهي��ل املجتمع��ي عل��ى �أن الع��بء الأك�بر يق��ع عل��ى
كاه��ل م�ؤ�س�س��ات الت�أهي��ل الأهلي��ة املتخ�ص�ص��ة ،الت��ي تعم��ل عل��ى توف�ير الأدوات الطبي��ة امل�س��اعدة يف ظ��ل
تراج��ع م�س��توى اخلدم��ات احلكومي��ة .وي�ش�ير د� .أب��و رزق �إىل �أن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة دائم��و الطل��ب
عل��ى الأدوات الطبي��ة؛ بع�ضه��م يك��ون بحاج��ة ما�س��ة له��ا ،وال تتوف��ر لدي��ه �أ ّي��ة �أدوات ت�س��اعده عل��ى التنق��ل
واحلرك��ة ،والبع���ض الآخ��ر يتق��دم بطل��ب للح�ص��ول عل��ى الأداة الطبي��ة امل�س��اعدة ويت��م توفريه��ا ل��ه دون
�أن ي�س��تخدمها ،الأم��ر ال��ذي يقل��ل م��ن فر���ص ح�ص��ول �أ�ش��خا�ص �آخري��ن عل��ى الأدوات الطبي��ة الت��ي
يحتاجونه��ا.
ويق��ول املواط��ن �س��مري عوي�ض��ة 54 ،عام�� ًا ،م��ن �س��كان حمافظ��ة خ��ان يون���س ،ويع��اين م��ن �إعاق��ة حركي��ة،
�أن��ه تق��دم بطل��ب ل��وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة ع��دة م��رات للح�ص��ول عل��ى �أدوات م�س��اعدة يحتاجه��ا،
لك��ن ال��وزارة مل ت�س��تجب لطلبات��ه املتك��ررة ،م��ن بينه��ا ،توف�ير كر�س��ي كهربائ��ي �أو كر�س��ي ع��ادي ي�س��اعده
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عل��ى احلرك��ة ،بدع��وى ع��دم توف��ر الإمكان��ات املالي��ة ل��دى ال��وزارة ،فالكر�س��ي ال��ذي ي�س��تخدمه توف��ر
ل��ه م��ن خ�لال جمعي��ة اله�لال الأحم��ر الفل�س��طيني قب��ل � 10س��نوات ،ومل يع��د �صاحل�� ًا لال�س��تخدام ،الأم��ر
ال��ذي دفع��ه ملطالب��ة اجله��ات احلكومي��ة املخت�ص��ة لتوف�ير �أداة م�س��اعدة ل��ه لك��ن دون ج��دوى ،م�ش�يراً �إىل �أن
وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة قام��ت -ومل��رة واح��دة -قب��ل � 3س��نوات ب�صيان��ة موت��ور الكر�س��ي املتح��رك ال��ذي
ي�س��تخدمه .وي�ضي��ف عوي�ض��ة� :أن��ه ع��اد ًة م��ا يلج���أ ،وب�صف��ة �ش��خ�صية� ،إىل �أه��ل اخل�ير للح�ص��ول عل��ى
ت�برع ي�س��دد ثم��ن بطاري��ة الكر�س��ي املتح��رك ال��ذي ي�س��تخدمه ،والت��ي تتطل��ب جتديده��ا كل � 6ش��هور.
الت�أهيل املهني والت�شغيل
تن���ص امل��ادة ( )10م��ن قان��ون رق��م  4ل�س��نة  1999ب�ش���أن حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة عل��ى ��ضرورة
توف�ير الرعاي��ة والت�أهي��ل والت�ش��غيل للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،ون�ص��ت امل��ادة ( )12م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة
عل��ى �أن «تق��وم وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة بالتن�س��يق م��ع اجله��ات املخت�ص��ة بالعم��ل عل��ى رعاي��ة وت�أهي��ل
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف جم��ال الت�أهي��ل والت�ش��غيل».
و ُيع��رف الت�أهي��ل ب�أن��ه «عملي��ة موجه��ة بالأه��داف وحم��ددة الزم��ن ،ته��دف �إىل متك�ين ال�ش��خ�ص ذوي
الإعاق��ة م��ن الو�ص��ول �إىل امل�س��توى الوظيف��ي -العقل��ي �أو االجتماع��ي -الأمث��ل» .ويعتم��د الت�أهي��ل املهن��ي
عل��ى الركائ��ز الأ�سا�س��ية التالي��ة:17
»»التق��ومي املهن��ي :يه��دف �إىل تقدي��ر ق��درات الف��رد البدني��ة والتعليمي��ة والنف�س��ية وجوان��ب الق�ص��ور والق��وة
بغر���ض التنب���ؤ ب�إمكاني��ات توظيف��ه وتكيف��ه يف احلا��ضر وامل�س��تقبل.
»»التوجي��ه املهن��ي :ويق�ص��د ب��ه م�س��اعدة الف��رد يف �أن يخت��ار مهن��ة م��ن امله��ن ،و�أن يق��رر بنف�س��ه م�س��تقبله
الوظيف��ي.
»»التدري��ب املهن��ي :يعت�بر م��ن �أه��م خدم��ات الت�أهي��ل الت��ي ت�س��عى �إىل �إك�س��اب الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة
 .17املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،واقع حقوق املعاقني الفل�سطينيني يف قطاع غزة� ،أغ�سط�س � ،2007ص.32
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الق��درة عل��ى العم��ل واال�س��تمرار في��ه.
»»الت�ش��غيل :ل��كل �ش��خ�ص ذوي �إعاق��ة احل��ق يف احل�ص��ول عل��ى عم��ل منا�س��ب لقدرات��ه و�إمكانيات��ه وميول��ه
وا�س��تعداداته بحي��ث يحق��ق ذات��ه ويرق��ى ويتق��دم يف عمل��ه.
»»املتابع��ة :ويق�ص��د به��ا متابع��ة امل�ؤه��ل يف عمل��ه للت�أك��د م��ن قدرت��ه عل��ى الإجن��از والنج��اح يف عمل��ه،
ومل�س��اعدته عل��ى التواف��ق م��ع املهن��ة.
وم��ن الناحي��ة العملي��ة� ،أقام��ت وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة يف قط��اع غ��زة مرك��زاً لت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة م��ن كال اجلن�س�ين ،وه��و مرك��ز رئي�س��ي ووحي��د يق��وم عل��ى عملي��ة الت�أهي��ل ،وت�ش��مل خدمات��ه
خمتل��ف حمافظ��ات قط��اع غ��زة .ويحت��وي املرك��ز عل��ى ور���ش ت�أهيلي��ة يف جم��ال :تدري��ب اخلياط��ة ،التطري��ز،
�صناع��ة الأغذي��ة وامل��شروبات للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة م��ن فئ��ة الن�س��اء و�صناع��ة الق���ش واخلي��زران لفئ��ة
الرج��ال م��ن ذوي الإعاق��ة.
ويق��ول غ�س��ان فلف��ل ،مدي��ر دائ��رة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة« :رغ��م الربام��ج واخلط��ط املتمي��زة
الت��ي ي�ضعه��ا مرك��ز الت�أهي��ل يف وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة باعتب��اره مرك��زاً متخ�ص�ص�� ًا� ،إال �أن املرك��ز يع��اين
م��ن قل��ة الإمكان��ات املالي��ة ،لذل��ك ف���إن خدم��ات الت�أهي��ل الت��ي يقدمه��ا للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة حم��دودة.
وي�ضي��ف فلف��ل� ،أن ال�س��وق املحل��ي يتطل��ب تخ�ص�ص��ات جدي��دة ال تلبيه��ا �إمكان��ات ال��وزارة ،فه��ي ال تق��وم
بفت��ح ور���ش جدي��دة ،وال جل��ب مدرب�ين متخ�ص�ص�ين وال توف�ير م��واد خ��ام حتتاجه��ا الور���ش ،و�أن��ه بالرغ��م
املتع��ددة� ،إال �أن ظ��روف ال��وزارة وقل��ة �إمكاناته��ا ال ت�س��مح
م��ن متي��ز الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ومواهبه��م
ّ
ّ
ظ��ل
ب�صق��ل ه��ذه اخل�برات واالعتم��اد عليه��ا ،وبالت��ايل م�ضاعف��ة انت��اج الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة .وق��د
م�س��توى الت�أهي��ل والتدري��ب يف مرك��ز ال��وزارة متدني�� ًا ،ج��راء ه��ذه التحدي��ات والقي��ود ،فف��ي ال�س��نوات
الثالث��ة الأخ�يرة  2017 -2014كان متو�س��ط امللتحق�ين باملرك��ز � 46ش��خ�ص ًا م��ن ذوي الإعاق��ة فق��ط .وي�ش�ير
فلف��ل �إىل �أن ال��وزارة تلج���أ �إىل التع��اون م��ع م�ؤ�س�س��ات دولي��ة وم�ؤ�س�س��ات ت�أهي��ل حملي��ة لتلبي��ة احتياج��ات
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الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف الت�أهي��ل والت�ش��غيل ،منه��ا :مرك��ز �إرادة لت�أهي��ل ذوي الإعاق��ة ،وق��د ق��ام بت�أهي��ل
وتدري��ب � 65ش��خ�ص ًا م��ن ذوي الإعاق��ة ،وجمعي��ة بل�س��م للت�أهي��ل املجتمع��ي ،وق��د �أنه��ت تدري��ب وت�أهي��ل
� 30ش��خ�ص م��ن ذوي الإعاق��ة م��ن اجلن�س�ين ،وكذل��ك جمعي��ة فل�س��طني لل�ص��م الكب��ار الت��ي ت��درب
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة وت�ؤهله��م يف جم��ال �صناع��ة الأغذي��ة وامل��شروبات».
وت�ش�ير ه��ذه الأرق��ام �إىل �أن ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة الذي��ن قام��ت وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة
بتدريبه��م وت�أهيله��م خ�لال ال�س��نوات الأربع��ة الأخ�يرة � 76ش��خ�ص ًا ،وه��و ع��دد قلي��ل ج��داً مقارن��ة ب�أع��داد
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة الذي��ن ه��م بحاج��ة �إىل التدري��ب والت�أهي��ل ،متهي��داً لدجمه��م يف ال�س��وق املحل��ي.
وح��ول �إمكاني��ة توف�ير فر���ص الت�ش��غيل ،ظ ّل��ت امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة يف قط��اع غ��زة قا��صرة ع��ن ت�ش��غيل
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة الذي��ن �أنه��وا تدريبه��م ،ف�أع��داد امل�ش��غلني قلي��ل ج��داً -ومعظمه��م عل��ى بن��د
الت�ش��غيل امل�ؤق��ت -مقارن��ة ب�أع��داد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة الذي��ن ه��م بحاج��ة �إىل االندم��اج يف ال�س��وق
املحل��ي .وترج��ع �أ�س��باب ع��دم ح�ص��ول الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة عل��ى فر���ص ت�ش��غيل منا�س��بة ومتكافئ��ة �إىل
غي��اب خط��ة وطني��ة ته��دف �إىل ت�ش��غيلهم؛ وع��دم تقب��ل �أ�صح��اب العم��ل للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة لع��دم
قناعته��م بقدرته��م عل��ى العم��ل واالنت��اج؛ وع��دم تطبي��ق قان��ون حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،خا�ص��ة
�أح��كام امل��ادة ( )10م��ن قان��ون رق��م  4ل�س��نة  ،1999ال��ذي ُيل��زم امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة وغ�ير احلكومي��ة
با�س��تيعاب ع��دد م��ن ذوي ال يق��ل ع��ن  %5م��ن ع��دد العامل�ين به��ا يتنا�س��ب م��ع طبيع��ة العم��ل يف تل��ك
امل�ؤ�س�س��ات م��ع جع��ل �أماك��ن العم��ل منا�س��بة ال�س��تخدامهم.
ويف ه��ذا ال�س��ياق ،يق��ول مدي��ر دائ��رة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة« :من��ذ ت�أ�سي���س ال�س��لطة
الفل�س��طينية ،كان��ت ال��وزارة وبالتع��اون م��ع وزارة العم��ل تق��وم بت�ش��غيل نح��و � 50ش��خ�ص ًا م��ن ذوي الإعاق��ة،
يت��م فرزه��م عل��ى امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة بع��د ت�أهيله��م تنفي��ذاً لن���ص القان��ون؛ لك��ن بع��د وق��وع االنق�س��ام
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توقف��ت فر���ص ت�ش��غيل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة والآلي��ات املتبع��ة ل��دى ال��وزارة ل�ضم��ان ت�ش��غيلهم ،مب��ا فيه��ا
الرقاب��ة واملتابع��ة عل��ى عملي��ة ت�ش��غيل م��ا ن�س��بتهم  %5م��ن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف تل��ك امل�ؤ�س�س��ات.
وي�ضي��ف� :إن �أق�ص��ى م��ا ميك��ن �أن تقدم��ه ال��وزارة يف جم��ال الت�ش��غيل ه��و التن�س��يق م��ع م�ؤ�س�س��ات حكومي��ة
�أو �أهلي��ة ومتابع��ة م�ش��اريعها وبراجمه��ا املنف��ذة يف قط��اع غ��زة ،والتو�س��ط لت�ش��غيل ع��دد م��ن الأ�ش��خا�ص
ذوي الإعاق��ة امل�ؤهل�ين .ويف �س��بيل ذل��ك ،تقدم��ت ال��وزارة بقائم��ة ت�ض��م � 75ش��خ�ص ًا م��ن ذوي الإعاق��ة
لت�ش��غيلهم يف برنام��ج ت�ش��غيل تنف��ذه ال��وزارة بالتع��اون م��ع وزارة العم��ل وم�ؤ�س�س��ة  UNDPيتقا�ض��ى كل
�ش��خ�ص م��ن العامل�ين يف الربنام��ج  100دوالر �ش��هري ًا».
وي�ؤك��د مدي��ر املرك��ز الوطن��ي للت�أهي��ل املجتمع��ي عل��ى �أن بع���ض امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة والأهلي��ة يف قط��اع غ��زة تق��وم
بت�ش��غيل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،ولك��ن ب�أع��داد قليل��ة منه��م ،ودون االلت��زام بن���ص القان��ون ال��ذي ُيل��زم
امل�ؤ�س�س��ات الفل�س��طينية كاف��ة بت�ش��غيل م��ا ن�س��بتهم  %5م��ن �أع��داد امل�ش��غلني لديه��ا ،والأه��م م��ن ذل��ك �أن
بع���ض امل�ؤ�س�س��ات ،الت��ي تق��وم عل��ى ت�ش��غيل ذوي الإعاق��ة ال تراع��ي قدراته��م اخلا�ص��ة ،وال توف��ر له��م
حقوقه��م كامل��ة� ،أو ت�س��اوي بينه��م وب�ين بقي��ة املوظف�ين.
وفق�� ًا للبيان��ات والإف��ادات الت��ي جمعه��ا باحث��و املرك��ز ح��ول فر���ص الت�ش��غيل الت��ي توفره��ا امل�ؤ�س�س��ات
احلكومي��ة واخلا�ص��ة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ،يت�ض��ح �أن �أع��داد امل�ش��غلني قلي��ل ج��داً
مقارن��ة مب��ن ه��م يف حاج��ة لالندم��اج يف �س��وق العم��ل ،وه��ذا يعن��ي �أن �ص��دور القان��ون مل ُيح��دث تغي�يراً
يف ال�سيا�س��ات الت��ي تتبعه��ا وزارت��ي العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة ب�ش���أن تطبي��ق اللوائ��ح والقوان�ين اخلا�ص��ة
بت�ش��غيل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،و�ضع��ف �إمكان��ات التدري��ب ل��دى اجله��ات احلكومي��ة.
وق��د تاب��ع املرك��ز معان��اة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ب�س��بب ع��دم توف��ر فر���ص ت�ش��غيل منا�س��بة
له��م ،والظ��روف االقت�صادي��ة ال�صعب��ة الت��ي مي��رون به��ا ج��راء ذل��ك ،الت��ي ال متكنه��م م��ن تدب�ير �أموره��م وتلبي��ة
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احتياجاته��م اخلا�ص��ة ،خ�صو�ص�� ًا م��ن ه��م م��ن فئ��ة الفق��راء م��ن ب�ين الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة.
و�أف��ادت املواطن��ة �إ��سراء العويط��ي 25 ،عام�� ًا ،م��ن �س��كان حمافظ��ة خ��ان يون���س ،وتع��اين م��ن ب�تر يف يده��ا،
لباح��ث املرك��ز ب�أنه��ا ح�صل��ت عل��ى درج��ة الدبل��وم يف جم��ال ال�صيدل��ة يف ع��ام  ،2012وتقدم��ت ب�أك�ثر
م��ن طل��ب للعم��ل يف امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة ووكال��ة الغ��وث �إال �أن��ه مل يحالفه��ا احل��ظ ب�س��بب �إعاقته��ا،
ففر���ص عم��ل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ول��دى امل�ؤ�س�س��ات الر�س��مية واخلا�ص��ة حم��دودة.
وت�ضي��ف العويط��ي :لق��د تابع��ت كل الإعالن��ات بحث�� ًا ع��ن عم��ل ،وتقدم��ت له��ا جميعه��ا ،ولك��ن للأ�س��ف
مل ين�صفن��ي �أح��داً عل��ى م��دار � 6س��نوات م��ن بحث��ي امل�س��تمر ع��ن وظيف��ة ،و�إن فق��داين الأم��ل يف �إمكاني��ة
توف��ر فر�ص��ة عم��ل منا�س��بة ،دفعن��ي �إىل البح��ث ع��ن امل�ش��اركة يف برام��ج التدري��ب والت�أهي��ل الت��ي تنظمه��ا
وزارت��ي التنمي��ة االجتماعي��ة والعم��ل ،وق��د �ش��اركت يف تدري��ب �ضم��ن «م��شروع �إرادة» يف جم��ال احلف��ر
عل��ى اخل�ش��ب مل��دة � 7ش��هور ،مقاب��ل �أج��ر يق��در ب��ـ  100دوالر �ش��هري ًا ،ال ي�س��د حاجت��ي وم�صاريف��ي
ل��دي اخل�برة؛ بحث��ت ع��ن فر�ص��ة عم��ل تتنا�س��ب م��ع
ال�ش��خ�صية ،وبعدم��ا تلقي��ت التدري��ب و�أ�صبح��ت
ّ
تخ�ص�ص��ي وخربت��ي ،ومل �أج��د.
و�أف��اد املواط��ن �س��مري عوي�ض��ة 54 ،عام�� ًا ،م��ن �س��كان حمافظ��ة خ��ان يون���س ،ويع��اين م��ن �إعاق��ة حركي��ة ،لباح��ث
املرك��ز ب�أن��ه ح�ص��ل عل��ى دبل��وم فن��ي ديك��ور ،ودبل��وم دعاي��ة و�إع�لام م��ن معه��د يف جمهوري��ة م��صر العربي��ة
قب��ل  30عام�� ًا ،وبعده��ا التح��ق للعم��ل يف م�ؤ�س�س��ة فل�س��طينية تعم��ل يف جم��ال ال�صح��ة ،وقب��ل � 10س��نوات
�أقدم��ت امل�ؤ�س�س��ة عل��ى ف�صل��ه م��ن العم��ل ،ومل ُت�س��ب ل��ه �س��نوات اخلدم��ة �أ�س��وة باملوظف�ين يف امل�ؤ�س�س��ات
الأخ��رى ،وعل��ى �أث��ر ذل��ك تق��دم بطلب��ات عدي��دة للعم��ل يف امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة ،لكن��ه مل يتل��ق �أي جت��اوب
منه��ا ،ودائم�� ًا يرجع��ون ال�س��بب �إىل �إدراج��ه �ضم��ن بن��د ال�ش���ؤون االجتماعي��ة يف قط��اع غ��زة ،ال��ذي يتقا�ض��ى
من��ه مبلغ�� ًا زهي��داً ال يلب��ي احتياجات��ه واحتياج��ات �أ��سرته املكون��ة م��ن � 7أف��راد ،كثم��ن �إيج��ار املن��زل ،الأدوي��ة،
م�صاري��ف التعلي��م ل�ل�أوالد يف املدار���س واجلامع��ات وغريه��ا م��ن االحتياج��ات الأ��سرية اليومي��ة.
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�إ�صدار بطاقة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
حت��دد رزم��ة اخلدم��ات الت��ي يح��ق للأ�ش��خا�ص ذوي
يع��رف القان��ون بطاق��ة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ب�أنه��ا «
ّ
ّ
الإعاق��ة احل�ص��ول عليه��ا �ضم��ن برنام��ج منظ��م» .وتل��زم امل��ادة العا��شرة م��ن القان��ون وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة
ب�إ�ص��دار بطاق��ة ال�ش��خ�ص ذوي الإعاق��ة وتفعيله��ا ،وذل��ك ل�ضم��ان ح�ص��ول الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة عل��ى
اخلدم��ات الت��ي يحتاجونه��ا ،وتوف��ر له��م حي��اة كرمي��ة؛ حتق��ق له��م فر�ص��ة االندم��اج يف املجتم��ع.
وم��ن الناحي��ة العملي��ة مل يت��م �إ�ص��دار بطاق��ة ال�ش��خ�ص ذوي الإعاق��ة رغ��م م��رور  19عام�� ًا عل��ى �إ�ص��دار
قان��ون رق��م ( )4ل�س��نة 1999ب�ش���أن حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،ويف ذل��ك خمالف��ة لن���ص القان��ون.
وبح�س��ب وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة ،ف���إن ال��وزارة مل ت�س��تطع توف�ير رزم��ة اخلدم��ات الت��ي ت�ش��ملها البطاق��ة
لقل��ة �إمكان��ات ال��وزارة ولتكلفته��ا املرتفع��ة ،فرغ��م كل حم��اوالت ال��وزارة ،مب��ا يف ذل��ك و�ض��ع اخلط��ط
لإ�ص��دار البطاق��ة ع�بر ت�ش��كيل جل��ان فني��ة متخ�ص�ص��ة م��ن ال��وزارات ذات العالق��ة لدرا�س��ة �إ�ص��دار البطاق��ة
ب�ش��كلها النهائ��ي� ،إال �أن التنفي��ذ مل يب��د�أ ب�س��بب الو�ض��ع امل��ايل.
دور وزارة ال�صحة
يل��زم قان��ون الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة وزارة ال�صح��ة بالعم��ل عل��ى �إ�ص��دار بطاق��ة ال�ش��خ�ص ذو الإعاق��ة يف
املج��ال ال�صح��ي -وت�ش��خي�ص وت�صني��ف درج��ة الإعاق��ة -و�ضم��ان اخلدم��ات ال�صحي��ة امل�ش��مولة يف الت�أم�ين
ال�صح��ي احلكوم��ي جمان�� ًا لل�ش��خ�ص ذو الإعاق��ة ولأ��سرته -وتق��دمي وتطوي��ر خدم��ات االكت�ش��اف املبك��ر
للإعاق��ات -وتوف�ير الأدوات والأجه��زة الطبي��ة الالزم��ة مل�س��اعدة ال�ش��خ�ص ذو الإعاق��ة -وتق��دمي اخلدم��ات
الوقائي��ة والعالجي��ة الت��ي ته��دف �إىل تقلي��ل ن�س��بة الإعاق��ة يف املجتم��ع.
الت�أمني ال�صحي املجاين للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يل��زم القان��ون وزارة ال�صح��ة بتوف�ير ت�أم�ين �صح��ي جم��اين للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة و�أ��سرهم و�ضم��ان
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اخلدم��ات ال�صحي��ة امل�ش��مولة في��ه .ووفق� ًا لإف��ادة فاي��ز ال�ش��لتوين ،مدي��ر وح��دة الت�أم�ين ال�صح��ي يف وزارة ال�صح��ة بغ��زة ،18ف��إن
الت�أمين��ات ال�صحي��ة الت��ي ت�صدره��ا ال��وزارة ت�صن��ف �إىل �أربع��ة �أن��واع -1 :الت�أم�ين الإجب��اري :وه��و ملوظف��ي
القط��اع احلكوم��ي وم��ن ه��م يف حكمه��م م��ن م�ؤ�س�س��ات وهيئ��ات حكومي��ة -2 .الت�أم�ين االختي��اري:
ميك��ن للمواط��ن احل�ص��ول علي��ه ع�بر عق��د ف��ردي �أو جماع��ي بوا�س��طة تعاق��د م��ع امل�ؤ�س�س��ات -3 .الت�أم�ين
املج��اين :وت�س��تفيد من��ه ع��دة جه��ات -:كب��ار ال�س��ن -العم��ال العاطل�ين ع��ن العم��ل -الأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة -احل��االت االجتماعي��ة -الأطف��ال املقيم�ين يف معه��د الأم��ل وجمعي��ة م�برة الرحم��ة وقري��ة الأيت��ام-
مر�ض��ى الثال�س��يما� -أ��سر ال�ش��هداء� -أ��سر اجلرح��ى -اجلرح��ى الذي��ن ال م�ص��در دخ��ل له��م� -أ��سر الأ��سرى-
الأ��سرى املح��ررون العاطل�ين ع��ن العم��ل� -أ�صح��اب الدخ��ول الت��ي تق��ل ع��ن � 500ش��يكل -الأطف��ال
الأيت��ام جمه��ويل الن�س��ب -4 .ت�أم�ين بر�س��وم رمزي��ةُ :ين��ح الت�أم�ين ال�صح��ي ،يف ه��ذه احلال��ة ،بر�س��وم رمزي��ة
يت��م حت�صيله��ا م��ن �أ�صح��اب العم��ل �أو الدخ��ول املتدني��ة ،كم��ا ي�ش��مل ه��ذا الن��وع م��ن الت�أمين��ات مالك��ي
ال�س��يارات العمومي��ة ،ويح�صل��ون عل��ى الت�أم�ين مقاب��ل ر�س��وم تق��در ب��ـ � 10ش��واقل �ش��هري ًا ،ومالك��ي
ال�س��يارات املالك��ي والتج��اري ،ويح�صل��وا عل��ى الت�أم�ين مقاب��ل ر�س��وم تق��در ب��ـ � 20ش��يقل �ش��هري ًا.
ّ
�ش��كلت ن�س��بة الت�أمين��ات ح�س��ب النظ��ام الر�س��مي غ�ير املج��اين  %50.7مب��ا يع��ادل  ،110.917بينم��ا
النظ��ام املج��اين  ،%49.3مب��ا يع��ادل  .107.74119وفيم��ا يل��ي عر���ض لأع��داد العائ�لات امل�ؤمن��ة يف الت�أم�ين
ال�صح��ي احلكوم��ي املج��اين:

 .18مقابلة �أجراها باحث املركز مع فايز ال�شلتوين ،مدير وحدة الت�أمني ال�صحي يف وزارة ال�صحة بغزة ،بتاريخ .2018/9/20
 .19وزارة ال�صحة الفل�سطينية -مركز املعلومات ال�صحية الفل�سطيني ،التقرير ال�سنوي الت�أمني ال�صحي يف قطاع غزة� ،أبريل � ،2017ص.5
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جدول (� :)4أعداد العائالت امل�ؤمنة يف الت�أمني احلكومي املجاين 2017
نوع الت�أمني

2016

ت�أمني عامل جماين

54.517

اعفاءات متنوعة

2.963

كبار ال�سن

18.663

حاالت اجتماعية

5.565

تعرفة رمزية

26.033

و ُي��درج الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة امل�س��جلني عل��ى بن��د ال�ش���ؤون االجتماعي��ة يف نظ��ام الت�أم�ين ال�صح��ي
املج��اين� ،أم��ا الذي��ن ال ت�ش��ملهم خدم��ات ال�ش���ؤون االجتماعي��ة� ،أو تتوق��ف عنه��م فيت��م ا�س��تبعادهم م��ن برنام��ج
الت�أم�ين ال�صح��ي املج��اين ،وبالت��ايل تتوق��ف عنه��م اخلدم��ات ال�صحي��ة املجاني��ة يف مراك��ز وم�ش��ايف وزارة ال�صح��ة.
ووفق�� ًا ل��وزارة ال�صح��ة بغ��زة ،ف�إنه��ا تتلق��ى بيان��ات الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة لإدراجه��م عل��ى بن��د الت�أم�ين
ال�صح��ي املج��اين� ،إم��ا بطريق��ة فردي��ة� ،أو ع�بر التع��اون ب�ين وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة وم�ؤ�س�س��ات الت�أهي��ل
العامل��ة يف قط��اع غ��زة ،وتق��وم م�ؤ�س�س��ات الت�أهي��ل بتزوي��د وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة بالبيان��ات ،وق��د بل��غ
ع��دد امل�ش��مولني بخدم��ة الت�أم�ين ال�صح��ي املج��اين م��ن خ�لال م�ؤ�س�س��ات وجمعي��ات الت�أهي��ل � 593أ��سرة،
موزع�ين عل��ى حمافظ��ات قط��اع غ��زة ،وي�ض��اف �إليه��م امل�س��جلني عل��ى بن��د ال�ش���ؤون االجتماعي��ة .وت�ش�ير
بيان��ات وح��دة الت�أم�ين ال�صح��ي يف وزارة ال�صح��ة� ،إىل �أن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة احلا�صل�ين عل��ى الت�أم�ين
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ال�صح��ي املج��اين مت ت�س��جيلهم بالتن�س��يق م��ع جمعي��ات وم�ؤ�س�س��ات الت�أهي��ل التالي��ة :جمعي��ة املعاق�ين حركي�� ًا،
وجمعي��ة رعاي��ة املعوق�ين ،واالحت��اد الع��ام للمعاق�ين الفل�س��طينيني ،وجمعي��ة احل��ق يف احلي��اة ،وكان ع��دد
امل�س��جلني ع�بر جمعي��ة املعاق�ين حركي�� ًا � 237ش��خ�ص ًا ذوي �إعاق��ة ،وجمعي��ة رعاي��ة املعوق�ين � 20ش��خ�ص ًا
ذوي �إعاق��ة ،واالحت��اد الع��ام للمعاق�ين الفل�س��طينيني � 118ش��خ�ص ًا ذوي �إعاق��ة ،وجمعي��ة احل��ق يف احلي��اة 218
�ش��خ�ص ًا ذوي �إعاق��ة ،وه���ؤالء يتوزع��ون عل��ى خمتل��ف حمافظ��ات قط��اع غ��زة.
يذك��ر �أن الت�أم�ين ال�صح��ي ال ي�ش��مل كاف��ة اخلدم��ات ال�صحي��ة خ�صو�ص�� ًا اخلدم��ات ال�صحي��ة مرتفع��ة التكالي��ف
مث��ل( :الأط��راف ال�صناعي��ة ،الكرا�س��ي املتحرك��ة ،املعين��ات ال�س��معية ،بع���ض �أن��واع الأدوي��ة ،التحالي��ل
املخربي��ة و�ص��ور الأ�ش��عة) مم��ا ي�ضط��ر الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة �إىل الإ�س��هام يف تكالي��ف الأدوات الطبي��ة،
والأدوي��ة ،التحالي��ل املخربي��ة الت��ي يحتاجونه��ا وال توفره��ا وزارة ال�صح��ة� ،أو اللج��وء �إىل م�ص��ادر �أخ��رى
للح�ص��ول عليه��ا ،ف�ض� ً
لا ع��ن ذل��ك -وكم��ا تق��ول م�ؤ�س�س��ات الت�أهي��ل والأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة �أنف�س��هم-
ف���إن اخلدم��ات ال�صحي��ة احلكومي��ة ل��ذوي الإعاق��ة ذات م�س��توى مت��دين وال تلب��ي احتياجاته��م.
ويف ال�س��ياق ،يق��ول خال��د ق�نن ،مدي��ر االحت��اد الع��ام للمعاق�ين الفل�س��طينيني -حمافظ��ة خ��ان يون���س« :20يح�ص��ل الأ�ش��خا�ص
ذوي الإعاق��ة املدرج��ون عل��ى بن��د ال�ش���ؤون االجتماعي��ة عل��ى الت�أم�ين ال�صح��ي احلكوم��ي املج��اين� ،أم��ا
الذي��ن تتوق��ف خدم��ات ال�ش���ؤون االجتماعي��ة ال�ش��هرية عنه��م يف �إط��ار التحديث��ات الدائم��ة الت��ي جتريه��ا
وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة ،فيت��م ف�صله��م م��ن برام��ج الت�أم�ين ال�صح��ي املج��اين؛ وبالت��ايل تتوق��ف عنه��م
اخلدم��ات ال�صحي��ة ،وج��راء ذل��ك يعان��ون معان��اة �ش��ديدة ل�تردي �أو�ضاعه��م االقت�صادي��ة وع��دم قدرته��م
عل��ى توف�ير الأدوي��ة الت��ي يحتاجونه��ا ،م�ش�يراً �إىل �أن احلا�صل�ين عل��ى الت�أم�ين ال�صح��ي املج��اين م��ن ذوي
الإعاق��ة ال تتوف��ر له��م كل اخلدم��ات ال�صحي��ة الت��ي يحتاجونه��ا .ويق ّل��ل ق�نن م��ن �أهمي��ة خدم��ات الت�أم�ين
ال�صح��ي املمنوح��ة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ،فم��ن ناحي��ة ال يوف��ر الت�أم�ين كاف��ة اخلدم��ات
 .20مقابلة �أجراها باحث املركز مع خالد قنن ،مدير االحتاد العام للمعاقني الفل�سطينيني -حمافظة خان يون�س ،بتاريخ .2018/9/16
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ال�صحي��ة مب��ا فيه��ا الأدوي��ة والتحالي��ل الطبي��ة و�ص��ور الأ�ش��عة ،م��ا ي�ضط��ر ذوي الإعاق��ة �إىل ��شراء الأدوي��ة
عل��ى نفقته��م اخلا�ص��ة ،و�إج��راء الفحو�ص��ات والتحالي��ل املخربي��ة يف خمت�برات وم�ست�ش��فيات خا�ص��ة .وم��ن
ناحي��ة �أخ��رى تُل��زم م�ش��ايف قط��اع غ��زة املر�ض��ى م��ن ذوي الإعاق��ة و�أ��سرهم بدف��ع ر�س��وم مالي��ة مقاب��ل
الك�ش��ف الطب��ي ،وبذل��ك ال متي��ز وزارة ال�صح��ة ب�ين الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة وغريه��م م��ن املر�ض��ى يف
ناحي��ة اخلدم��ات ،وه��و م��ا يتناف��ى و�أح��كام القان��ون.
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التحويالت العالجية لألشخاص ذوي اإلعاقة

وفق�� ًا لالئح��ة التنفيذي��ة لقان��ون الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة رق��م ( )4ل�س��نة  ،1999يتوج��ب عل��ى وزارة ال�صح��ة
الفل�س��طينية توف�ير اخلدم��ات ال�صحي��ة امل�ش��مولة يف الت�أم�ين ال�صح��ي احلكوم��ي جمان�� ًا للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة
و�أ��سرهم ،وتوف�ير الأدوات والأجه��زة الطبي��ة الالزم��ة مل�س��اعدة الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،وتوف�ير العالج��ات
الالزم��ة و�إج��راء العملي��ات الطبي��ة واجلراحي��ة والت�ش��خي�صية ،و�أن تتكف��ل ال��وزارة بت�س��ديد نفق��ات الع�لاج
للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة و�أ��سرهم �س��واء داخ��ل الوط��ن �أو خارج��ه.
 -1التحويالت إلى القطاع الخاص داخل قطاع غزة

توف��ر وزارة ال�صح��ة يف قط��اع غ��زة خدم��ات الع�لاج الطبيع��ي يف  12ق�س��م (� 3أق�س��ام رعاي��ة �أولي��ة ،و9
م�ست�ش��فيات) ،يعم��ل فيه��ا � 126أخ�صائي�� ًا يف الع�لاج طبيع��ي.
وي�ؤك��د �س��امي عومي��ر ،رئي���س ق�س��م الع�لاج الطبيع��ي والت�أهي��ل ب��وزارة ال�صح��ة 21لباح��ث املرك��ز �أن �أق�س��ام الع�لاج الطبيع��ي
ت�س��تقبل املر�ض��ى يف العي��ادات اخلارجي��ة و�أق�س��ام املبي��ت يف امل�ست�ش��فيات ،و�أن��ه نظ��راً لع��دم توف��ر
م�ست�ش��فيات حكومي��ة للت�أهي��ل الطب��ي ،ف���إن جلن�� ًة طبي��ة متخ�ص�ص��ة ت��شرف عليه��ا وح��دة الع�لاج الطبيع��ي
ب��وزارة ال�صح��ة تق��وم بتق��دمي خدم��ات الت�أهي��ل الطب��ي للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة م��ن خ�لال
تعاقده��ا ل��شراء خدم��ة الع�لاج الت�أهيل��ي م��ن م�ست�ش��فى الوف��اء للت�أهي��ل الطب��ي واجلراح��ة التخ�ص�صي��ة ،وه��و
امل�ست�ش��فى اخلا���ص الوحي��د يف قط��اع غ��زة ال��ذي يق��دم خدم��ات الت�أهي��ل الطب��ي للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة
يف القط��اع ،وتق��وم وزارة ال�صح��ة بتحوي��ل احل��االت الت��ي حتت��اج �إىل خدم��ات الت�أهي��ل �إلي��ه .و�أ�ض��اف �أن
ع��دد الطلب��ات املقدم��ة م��ن جلن��ة الت�أهي��ل �إىل م�ست�ش��فى الوف��اء  388طلب�� ًا ،وق��د مت��ت املوافق��ة عل��ى 344
 .21مقابلة �أجراها باحث املركز مع �سامي عومير ،رئي�س ق�سم العالج الطبيعي والت�أهيل بوزارة ال�صحة ،بتاريخ .2018/9/20
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حال��ة منه��ا ،دخ��ل منه��ا -فعلي�� ًا� -إىل امل�ست�ش��فى  313مري�ض�� ًا ،بن�س��بة  %91م��ن الطلب��ات املواف��ق عليه��ا
خلدم��ة الت�أهي��ل الطب��ي.
و�أف��اد د� .أمي��ن الب��دري ،املدي��ر الطب��ي مب�ست�ش��فى الوف��اء للت�أهي��ل الطب��ي ،لباح��ث املرك��ز� ،أن م�ست�ش��فى الوف��اء ت�أ�س���س كمرك��ز
للت�أهي��ل الطب��ي والع�لاج الطبيع��ي الوظيف��ي ،بق��درة ا�س��تيعابية ل��ـ ��16سريراً ع��ام  ،1999ومت ترخي�ص��ه
بق��درة ا�س��تيعابية �� 50سريراً موزع�ين عل��ى ق�س��مي الن�س��اء والرج��ال ،و�أن��ه يق��دم خدم��ات الت�أهي��ل
للمر�ض��ى املنوم�ين ،الذي��ن يعان��ون م��ن م�ش��اكل طبي��ة وحركي��ة ،وم��ن بينه��م الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة،
وبع��د �أن يخ�ضع��وا للع�لاج الطب��ي واجلراح��ي ،تت��م عملي��ة حت�س�ين قدراته��م و�إع��ادة ت�أهيله��م ،ف�ض� ً
لا
ع��ن تهيئ��ة ذويه��م م��ن مقدم��ي الرعاي��ة الأ��سرية له��م ،وبالت��ايل تع��د خدم��ة الع�لاج الت�أهيل��ي كمرحل��ة
و�س��يطة وانتقالي��ة ب�ين تلق��ي الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة للخدم��ات الطبي��ة يف امل�ست�ش��فى ،وانتقاله��م �إىل �أماك��ن
�س��كناهم .و�أ�ض��اف د .الب��دري �أن ع��دد الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة الذي��ن يتلق��ون خدم��ات الت�أهي��ل الطب��ي
يف امل�ست�ش��فى �س��نوي ًا يبل��غ � 400ش��خ�ص ًا ،م��ن بينه��م م��ا ن�س��بتهم  %95م��ن احل��االت املحول��ة م��ن وزارة
ال�صح��ة الفل�س��طينية ،و %5م��ن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة الذي��ن يت��م ا�س��تقبالهم ب�ش��كل ف��ردي� ،أو ع�بر
تعاق��د م��ع ال��شركات اخلا�ص��ة.
 -2التحويالت خارج قطاع غزة

تلج���أ وزارة ال�صح��ة �إىل حتوي��ل املر�ض��ى م��ن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة لتلق��ي الع�لاج وخدم��ات الت�أهي��ل
الطب��ي خ��ارج قط��اع غ��زة ب�س��بب ع��دم توف��ر الإمكان��ات العالجي��ة يف م�ش��ايف قط��اع غ��زة ،ومنه��ا ،ع��دم
توف��ر �أق�س��ام م�ؤهل��ة لع�لاج بع���ض الأمرا���ض ،والنق���ص يف الأدوي��ة وامل�س��تهلكات الطبي��ة يف م�س��تودعات
وزارة ال�صح��ة .ووفق�� ًا لتقاري��ر وزارة ال�صح��ة بغ��زة ،فق��د بل��غ ع��دد املحول�ين للع�لاج ولتلق��ي خدم��ات
 .22مقابلة �أجراها باحث املركز مع د� .أمين البدري ،املدير الطبي مب�ست�شفى الوفاء للت�أهيل الطبي ،بتاريخ .2018/9/17
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الت�أهي��ل خ��ارج قط��اع غ��زة خ�لال الع��ام  243 ،2017مري�ض�� ًا .23وتتع��دد �أن��واع الأمرا���ض الت��ي يع��اين
لا عاج� ً
منه��ا الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،وتتطل��ب تدخ� ً
لا م��ن دائ��رة الع�لاج يف اخل��ارج ب��وزارة ال�صح��ة
ل�ضم��ان ح�ص��ول املري���ض عل��ى حتويل��ة عالجي��ة تُ�س��هل �إج��راءات تلقي��ه للع�لاج يف امل�ش��ايف خ��ارج قط��اع
غ��زة يف ال�ضف��ة الغربي��ة� ،أو الأرا�ض��ي املحتل��ة ع��ام  ،48وم��صر ،والأردن.
وجت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن املر�ض��ى م��ن ذوي الإعاق��ة املحول�ين لتلق��ي الع�لاج يف اخل��ارج تنطب��ق عليه��م نف���س
ال��شروط الت��ي تنطب��ق عل��ى كاف��ة املر�ض��ى املحول�ين لتلق��ي الع�لاج خ��ارج قط��اع غ��زة ،وال توج��د له��م
معامل��ة خا�ص��ة ،وتخ�ض��ع معامالته��م ل��شروط ال�س��فر املعم��ول به��ا يف مع�بر بي��ت حان��ون «�إيري��ز» .24ويف
ظ��ل �إج��راءات ال�س��لطات الإ��سرائيلية املحتل��ة لإج��راءات حتوي��ل املر�ض��ى ،يع��اين الأ�ش��خا�ص ذوو الإعاق��ة
معان��اة �ش��ديدة وم�ضاعف��ة ،خ�صو�ص�� ًا و�أن ه���ؤالء يندرج��ون �ضم��ن الفئ��ات الت��ي حتت��اج �إىل حماي��ة خا�ص��ة.
ووفق�� ًا لتوثي��ق املرك��ز ومتابع��ة مل��ف الع�لاج يف اخل��ارج ،ف���إن �أ�ش��كال العرقل��ة الإ��سرائيلية متنوع��ة م��ا ب�ين
رف���ض املري���ض �أمني�� ًا� ،أو رف���ض �س��فره ب��دون �إب��داء �أ�س��باب� ،أو ع��دم ال��رد عل��ى طل��ب املري���ض بدع��وى
�أن��ه حت��ت الدرا�س��ة� ،أو الطل��ب بتغي�ير املراف��ق� ،أو الطل��ب م��ن املري���ض تغي�ير موع��د الع�لاج� ،أو الطل��ب
م��ن املري���ض تق��دمي طل��ب جدي��د� ،أو طل��ب مري���ض لإج��راء مقابل��ة �أمني��ة� ،أو اعتب��ار طلب��ه غ�ير منا�س��ب� ،أو
اعتب��ار حال��ة املري���ض «جتوي��د حي��اة» ولي���س «انف��اذ حي��اة» بح�س��ب ت�صني��ف ال�س��لطات الإ��سرائيلية املحتل��ة.

 .23التقرير ال�سنوي  ،2017وزارة ال�صحة الفل�سطينية ،مركز املعلومات ال�صحية الفل�سطيني ،مايو � ،2008ص.28
 .24تفر�ض ال�سلطات الإ�رسائيلية املحتلة قيوداً م�شددة على حركة وتنقل �سكان القطاع عرب معرب بيت حانون «ايريز» ،وت�سمح يف نطاق �ضيق جداً مبرور فئات حمدودة ،هي :املر�ضى من ذوي احلاالت اخلطرية ومرافقيهم؛
املواطنون العرب حملة اجلن�سية الإ�رسائيلية؛ ال�صحافيون الأجانب؛ العاملون يف املنظمات الدولية الإن�سانية؛ التجار ورجال الأعمال؛ �أهايل املعتقلني يف ال�سجون اال�رسائيلية ،وبع�ض امل�سافرين عرب معرب الكرامة .كما فر�ضت
ال�سلطات اال�رسائيلية قيوداً جديدة على مغادرة الفئات املحدودة التي ي�سمح لها باجتياز معرب بيت حانون «ايريز» .وقد �شملت هذه القيود �إطالة الوقت املطلوب للتعامل مع طلبات ت�صاريح اخلروج من غزة من  24يوم
عمل �إىل  70يوم عمل لطلبات الدرا�سة ،التجارة ،ال�سفر �إىل اخلارج ،و 50يوماً لطلبات زيارة قريب مري�ض ،ح�ضور م�ؤمترات ،مواعيد مع قن�صليات و�سفارات يف ال�ضفة الغربية� ،أو �إ�رسائيل ،و 23يوم عمل للنظر يف
طلبات املعاجلة الطبية غري الطارئة .وال ت�شمل هذه املدة �أيام االجازات املقررة وهي يومي اجلمعة وال�سبت من كل �أ�سبوع .وفر�ضت ال�سلطات اال�رسائيلية املحتلة قيود جديدة على االحتياجات التي ي�سمح للم�سافر ،عرب
معرب بيت حانون «ايريز» ،با�صطحابها معه �أثناء اجتياز املعرب ،ومن �ضمن هذه القيود منع حيازة الأجهزة االلكرتونية والكهربائية ومواد التجميل واملواد الغذائية ،كما مينع امل�سافرين من و�ضع احتياجاتهم يف حقائب ذات
عجالت .للمزيد حول �آليات و�إجراءات ال�سفر عرب معرب بيت حانون «�إيريز» راجع تقارير حالة املعابر ،املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان.
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توفير األدوات الطبية المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة

رغ��م تتع��دد اجله��ات املخت�ص��ة بتوف�ير الأدوات الطبي��ة امل�س��اعدة م��ن امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة وم�ؤ�س�س��ات
وجمعي��ات الت�أهي��ل الدولي��ة واملحلي��ة� ،إال �أن م��ا تق��وم ب��ه ه��ذه اجله��ات ال يف��ي بحاج��ة الأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة م��ن الأدوات الطبي��ة امل�س��اعدة ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤك��د �ضع��ف الأداء احلكوم��ي يف جم��ال الت�أهي��ل الطب��ي
مب��ا يتعار���ض م��ع م�س���ؤوليات واخت�صا�ص��ات وزارة ال�صح��ة ،وم��ع م��واد القان��ون رق��م  4ل�س��نة  1999ب�ش���أن
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة .وترج��ع وزارة ال�صح��ة الفل�س��طينية ت��دين م�س��توى خدم��ة توف�ير الأدوات الطبي��ة
امل�س��اعدة �إىل نق���ص �إمكاناته��ا ،الأم��ر ال��ذي يدفعه��ا �إىل التن�س��يق م��ع جه��ات حملي��ة ودولي��ة جلل��ب الأدوات
الطبي��ة امل�س��اعدة ،ويقت��صر م��ا وفرت��ه وزارة ال�صح��ة بغ��زة ،خ�لال العام�ين الأخريي��ن ،ل��ذوي الإعاق��ة عل��ى
أ��سرة ،وفر�ش��ات هوائي��ة ،وعكاكي��ز ،وم�ش��ايات ،و�أ�س��طوانات �أك�س��جني .وق��د مثل��ت �أ�س��طوانة الأك�س��جني
� ّ
�أعل��ى ن�س��بة م��ن الأدوات امل�س��اعدة الت��ي مت �رصفه��ا ،حي��ث بل��غ ع��دد الأ�س��طوانات الت��ي مت �رصفه��ا 221
�أ�س��طوانة ،تاله��ا الكرا�س��ي املتحرك��ة بواق��ع  95كر�س��ي متح��رك.25
وق��د تلق��ى املرك��ز �ش��كاوى عدي��دة م��ن �أ�ش��خا�ص ذوي �إعاق��ة ال تتوف��ر له��م خدم��ات عالجي��ة و�أدوات طبي��ة
م�س��اعدة ،رغ��م ح�صوله��م عل��ى خدم��ة الت�أم�ين ال�صح��ي املج��اين .كم��ا تاب��ع املرك��ز مطالب��ات م�ؤ�س�س��ات
وجمعي��ات الت�أهي��ل يف قط��اع غ��زة ب��ضرورة قي��ام وزارة ال�صح��ة وامل�ؤ�س�س��ات املخت�ص��ة بتوف�ير �أدوات طبي��ة م�س��اعدة
يحتاجه��ا الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،وال ي�س��تطيعوا ��شرائها يف ّ
ظ��ل الأو�ض��اع االقت�صادي��ة ال�صعب��ة الت��ي يعي�ش��ونها.
ويف ال�س��ياق يق��ول د� .س��مري �أب��و جي��اب ،رئي���س جمل���س �إدارة جمعي��ة املعاق�ين حركي��اً � :26أن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع
غ��زة يعان��ون معان��اة �ش��ديدة ب�س��بب نق���ص الأدوات الطبي��ة امل�س��اعدة ،وع��دم ق��درة امل�ؤ�س�س��ات ال�صحي��ة،
 .25التقرير ال�سنوي  ،2017وزارة ال�صحة الفل�سطينية ،مركز املعلومات ال�صحية الفل�سطيني ،مايو � ،2008ص.30
 .26مقابلة �أجراها باحث املركز مع د� .سمري �أبو جياب ،رئي�س جمل�س �إدارة جمعية املعاقني حركياً ،بتاريخ .2018/9/30
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احلكومي��ة واخلا�ص��ة ،وم�ؤ�س�س��ات وجمعي��ات ت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة املحلي��ة والدولي��ة العامل��ة يف قط��اع
غ��زة ،عل��ى تلبي��ة احتياج��ات ذوي الإعاق��ة واال�س��تجابة ملطالبه��م يف توف�ير الأدوات الطبي��ة امل�س��اعدة .وي�ضي��ف
د� .أب��و جي��اب �أن وزارت��ي ال�صح��ة والتنمي��ة االجتماعي��ة ال تغط��ي �إال م��ا ن�س��بته  %15 -10م��ن الأدوات الطبي��ة
امل�س��اعدة ،وكث�يراً م��ا تلج���أ امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة �إىل جمعي��ات وم�ؤ�س�س��ات ت�أهي��ل ذوي الإعاق��ة العامل��ة يف
قط��اع غ��زة لطل��ب امل�س��اعدة يف جل��ب الأدوات الطبي��ة امل�س��اعدة لتزوي��د الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة امل�س��جلني
لديه��ا به��ا ،ورغ��م ذل��ك ت�ص��ل ن�س��بة العج��ز يف الأدوات الطبي��ة امل�س��اعدة �إىل  .%70ويرج��ع د� .أب��و جي��اب
�أ�س��باب نق���ص الأدوات الطبي��ة امل�س��اعدة �إىل حال��ة الط��وارئ يف قط��اع غ��زة بع��د انط�لاق م�س�يرات الع��ودة
يف  ،2018/3/30حي��ث اهتم��ت امل�ؤ�س�س��ات ال�صحي��ة وم�ؤ�س�س��ات الت�أهي��ل -خ�لال ال�س��تة �ش��هور الأخ�يرة-
بع�لاج جرح��ى �أح��داث م�س�يرات الع��ودة يف م�ش��ايف القط��اع ،ومتابع��ة �أحواله��م ال�صحي��ة خ�لال الزي��ارات
اخلا�ص��ة الت��ي نظمته��ا تل��ك امل�ؤ�س�س��ات ،ف�ض� ً
لا ع��ن تزوي��د ذوي الإعاق��ة منه��م ب��الأدوات الطبي��ة امل�س��اعدة ،مم��ا
�أدى �إىل ت�أجي��ل طلب��ات الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة القدام��ى وتفاق��م �أزمته��م ج��راء نق���ص الأدوات الطبي��ة وتوق��ف
خدم��ات الع�لاج الطبيع��ي والت�أهي��ل ،م�ش�يراً �إىل �أن جمعي��ة املعاق�ين حركي�� ًا الت��ي تغط��ي خدماته��ا منطقت��ي رف��ح،
و��شرق غ��زة ا�ضط��رت �إىل ت�أجي��ل نح��و  90طلب�� ًا للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،منه��ا طلب��ات لتوف�ير العكاكي��ز،
والووك��ر ،والكرا�س��ي املتحرك��ة ،والفر�ش��ات الهوائي��ة ،واحتياج��ات الغي��ار ،نظ��راً لع��دم ق��درة اجلمعي��ة عل��ى
توف�ير �أدوات طبي��ة م�س��اعدة له��م ،وظ ّل��ت طلب��ات الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة عل��ى قوائ��م االنتظ��ار.
و�أف��اد املواط��ن �أحم��د نعم��ان ب�ص��ل 59 ،عام�� ًا ،م��ن �س��كان ح��ي الزيت��ون مبحافظ��ة غ��زة ،ويع��اين م��ن �إعاق��ة حركي��ة
لباح��ث املرك��ز ب�أن��ه يع��اين م��ن الإعاق��ة من��ذ نح��و عام�ين ،ومل يك��ن يتوف��ر لدي��ه كر�س��ي متح��رك ط��وال ه��ذه
الف�ترة� ،إال بع��د �أن ق��ام با�س��تالف الكر�س��ي املتح��رك ال��ذي بحوزت��ه م��ن جريان��ه ،ونظ��راً لع��دم قدرت��ه عل��ى
��شراء الكر�س��ي املتح��رك؛ تق��دم -م��رات عدي��دة -للجه��ات احلكومي��ة املخت�ص��ة ،ومل�ؤ�س�س��ات ت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص
ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة بطل��ب لتوف�ير كر�س��ي متح��رك ي�س��اعده عل��ى التنق��ل �إال �أن��ه مل يتل��ق �أ ّي��ة ردود.
و�أف��ادت املواطن��ة �آم��ال روب�ين البط���ش 46 ،عام�� ًا ،م��ن �س��كان حمافظ��ة غ��زة ،وتع��اين م��ن �ش��لل كل��ي لباح��ث
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املرك��ز ب�أنه��ا تع��اين م��ن ع��دم توف��ر �أدوات طبي��ة م�س��اعدة له��ا ،رغ��م طلبه��ا املتك��رر م��ن اجله��ات املخت�ص��ة
احلكومي��ة واخلا�ص��ة وجمعي��ات الت�أهي��ل ل��ضرورة توف�ير كر�س��ي متح��رك ،وفر�ش��ة طبي��ة ،و�أدوي��ة ،و�إدراجه��ا
�ضم��ن خدم��ات الع�لاج الطبيع��ي والت�أهي��ل دون ج��دوى .وت�ضي��ف ب���أن الكر�س��ي املتح��رك ال��ذي ت�س��تخدمه
�أ�صب��ح تالف�� ًا من��ذ �س��نة ،و�أنه��ا غ�ير ق��ادرة عل��ى ا�س��تخدامه يف التنق��ل واحلرك��ة.
دور وزارة الرتبية والتعليم
يل��زم قان��ون الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة وزارت��ي الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل ت�أم�ين بيئ��ة تتنا�س��ب واحتياج��ات
الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف املدار���س والكلي��ات واجلامع��ات الفل�س��طينية ،وم��ن ذل��ك :تطبي��ق �إلزامي��ة
التعلي��م م��ع مراع��اة و�ض��ع الطف��ل ذوي الإعاق��ة وقدرات��ه الذهني��ة واحلركي��ة واحل�س��ية والنف�س��ية؛ و�ضم��ان
ح��ق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف فر���ص متكافئ��ة لاللتح��اق باملراف��ق الرتبوي��ة والتعليمي��ة؛ وتوف�ير املناه��ج
والو�س��ائل الرتبوي��ة والتعليمي��ة والت�س��هيالت املنا�س��بة والت��ي م��ن خالله��ا ي�س��تطيع ال�ش��خ�ص ذوي الإعاق��ة �أن
يتعل��م ب�ش��كل طبيع��ي؛ و�إع��داد امل�ؤهل�ين تربوي�� ًا لتعلي��م الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة كل ح�س��ب �إعاقت��ه وتوف�ير
برام��ج تعليمي��ة للم�ؤ�س�س��ات واملراك��ز اخلا�ص��ة.
مبد�أ �إلزامية التعليم واحل�صول على فر�ص متكافئة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لاللتحاق بامل�ؤ�س�سات التعليمية
وفق�� ًا ملعلوم��ات وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف قط��اع غ��زة ،ف���إن �أولي��اء �أم��ور الطلب��ة امل�س��جلني يف املدار���س
احلكومي��ة يتعاون��ون م��ع ال��وزارة ،وتلح��ظ ال��وزارة فعالي��ة الطلب��ة م��ن ذوي الإعاق��ة وتعاونه��م وا�س��تجابتهم
لالنخ��راط يف العملي��ة الرتبوي��ة والتعليمي��ة بت�ش��جيع م��ن ذويه��م.
وميك��ن قيا���س م�س��توى احل�ص��ول عل��ى الفر���ص املتكافئ��ة لاللتح��اق بامل�ؤ�س�س��ات الرتبوي��ة والتعليمي��ة م��ن
خ�لال التع��رف عل��ى فل�س��فة وزارة الرتبي��ة والتعلي��م وم��دى التزامه��ا بتوف��ر ه��ذه الفر���ص للطلب��ة م��ن ذوي
الإعاق��ة يف م�ؤ�س�س��اتها .ووفق�� ًا لإح�ص��اءات وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ،فق��د بل��غ ع��دد الطلب��ة ذوي الإعاق��ة
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املدجم�ين يف املدار���س احلكومي��ة النظامي��ة  2879طالب�� ًا وطالب��ة ،م��ن بينه��م  1475طالب�� ًا ،و 1404طالب��ة .وق��د
مت ت�صني��ف الطلب��ة ذوي الإعاق��ة ح�س��ب ن��وع الإعاق��ة وح�س��ب اجلن���س ،حي��ث كان الع��دد الأك�بر م��ن الطلب��ة
ذوي الإعاق��ة ال�ضطراب��ات النط��ق فبل��غ عدده��م  950طالب�� ًا وطالب��ة ،منه��م  564طالب�� ًا ،و 386طالب��ة ،يليه��م
الطلب��ة ذوي الإعاق��ة ب�رصي�� ًا حي��ث بل��غ عدده��م  756طالب�� ًا وطالب��ة ،يليه��م ذوي الإعاق��ة حركي�� ًا وبل��غ عدده��م
 630طالب�� ًا وطالب��ة ،ث��م الطلب��ة ذوي الإعاق��ة �س��معي ًا وبل��غ عدده��م  460طالب�� ًا وطالب��ة ،ويوج��د  17طالب�� ًا
وطالب��ة ذوي الإعاق��ة م��ن ن��وع متالزم��ة داون ،وكل م��ا �س��بق ه��م طلب��ة ذوي الإعاق��ة �إعاق��ة واح��دة حي��ث
بل��غ عدده��م  2813طالب�� ًا وطالب��ة� .أم��ا الطلب��ة ذوي �أك�ثر م��ن �إعاق��ة فبل��غ عدده��م  66طالب�� ًا وطالب��ة ،منه��م
 26طال��ب و 40طالب��ة ،وكان��ت �أغل��ب الإعاق��ات م�صاحب��ة لإعاق��ة ا�ضطراب��ات النط��ق.27
جدول ( :)5عدد الطلبة ذوي الإعاقة يف قطاع غزة امل�سجلني يف العام الدرا�سي  2018/2017موزعني على مديريات الرتبية والتعليم
املديرية
�شمال غزة
غرب غزة
�رشق غزة
الو�سطى
خان يون�س
�رشق خان يون�س
رفح
املجموع:

عدد الطلبة ذوي الإعاقة 2018/2017
ذكر
312
230
249
140
130
134
280
1475

�أنثى
285
297
230
154
125
148
165
1404

العدد الكلي
597
527
479
294
255
282
445
2879

 .27واق��ع خدم��ات الطلب��ة ذوي الإعاق��ة يف مدار���س الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل يف قط��اع غ��زة  ،2018/2017وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل ،الإدارة العام��ة للإر�ش��اد والرتبي��ة اخلا�ص��ة
والإدارة العام��ة للتخطي��ط.2018 ،
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�ش��كل ( :)3ع��دد الطلب��ة ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة يف الع��ام الدرا�س��ي  2018/2017موزع�ين عل��ى مديري��ات الرتبي��ة والتعلي��م يف
حمافظ��ات غزة

350
312

300

297

285

280
249

250

230

230

200
150

140

154
125 130

134

148

165

100
50
0
شمال غزة

غرب غزة

شرق غزة

أنثى

الوسطى

خان يونس

شرق
خان يونس

رفح

ذكر
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جدول ( :)6عدد الطلبة ذوي الإعاقة يف قطاع غزة امل�سجلني يف العام  2018/2017ح�سب نوع الإعاقة
الإعاقة
ا�ضطرابات النطق
ب�رصية
حركية
الطلبة ذوو �إعاقة واحدة
�سمعية
متالزمة داون
جمموع الطلبة ذوي �إعاقة واحدة
ا�ضطرابات� -سمعية
ا�ضطرابات -حركية
حركية -ب�رصية
حركية� -سمعية
الطلبة ذوو �أكرث من �إعاقة
ا�ضطرابات -ب�رصية
ا�ضطرابات -ب�رصية� -سمعية
ب�رصية �سمعية
جمموع الطلبة ذوي �إعاقتني �أو �أكرث
املجموع الكلي
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ذكر

�أنثى

املجموع الكلي

564
348
294
233
10
1449
13
4
3
2
2
1
1
26

386
408
336
227
7
1364
31
3
3
1
1
1
40

950
756
630
460
17
2813
43
6
5
2
2
2
1
66

1475

1404

2879
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�شكل ( :)4عدد الطلبة ذوي الإعاقة يف قطاع غزة امل�سجلني يف العام  2018/2017ح�سب نوع الإعاقة
600

504
408

طلبة ذو إعاقة
واحدة

336

294

348

386

400
300

233 227

7

200
100

10

متالزمة داون

0
سمعي

بصري

حركي

أنثى

35

اضطرابات النطق

ذكر

31

30

طلبة ذو اكثر
من إعاقة

500

25
20
15

13

10
4

5
0

اضطرابات
سمعية

3

اضطرابات
حركية

3 3

2

حركية-
بصرية

1

حركية-
سمعية
أنثى

1 2
اضطرابات
بصرية

1

1

اضطرابات
بصرية
وسمعية

1
بصرية
سمعية

ذكر
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املدار�س احلكومية املخ�ص�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
تعتم��د وزارة الرتبي��ة والتعلي��م �آلي��ة دم��ج الطلب��ة م��ن الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة م��ع �أقرانه��م م��ن طلب��ة
املدار���س احلكومي��ة ،وذل��ك تنفي��ذاً للن�صو���ص القانوني��ة املتعلق��ة بدم��ج الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف املجتم��ع
الفل�س��طيني ،ورغ��م ذل��ك تقي��م ال��وزارة مدر�س��تني حكوميت�ين يف قط��اع غ��زة لل�ص��م واملكفوف�ين.
ووفق � ًا مل��ا �أف��اد ب��ه د� .أحم��د احلواج��ري ،مدي��ر ع��ام الإر�ش��اد والرتبي��ة اخلا�ص��ة ب��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ،28ف ��إن وزارت��ه تعم��ل
باجتاه�ين -1 :التعلي��م اجلام��ع ودم��ج الطلب��ة م��ن ذوي الإعاق��ة يف املدار���س العادي��ة احلكومي��ة م��ع باق��ي
الطلب��ة ،باعتباره��م ج��زء م��ن املجتم��ع ،وه��ي ر�س��الة لباق��ي الطلب��ة لقب��ول ذوي الإعاق��ة يف املجتم��ع ،الأم��ر
ال��ذي ي�ؤث��ر �إيجاب�� ًا عل��ى الطلب��ة يف الناحيت�ين النف�س��ية وال�س��لوكية؛ � -2إن�ش��اء م�ؤ�س�س��ات تعليمي��ة خا�ص��ة
خلدم��ة الطلب��ة ذوي الإعاق��ة الذي��ن ال ميك��ن �أن يدجم��وا يف املدار���س احلكومي��ة العادي��ة ،ومراع��اة لأو�ضاعه��م
ال�صحي��ة والنف�س��ية وقدراته��م الذهني��ة واحلركي��ة.
» »مدر�سة م�صطفى �صادق الرافعي الثانوية لل�صم بعزة:
ان�ش��ئت مدر�س��ة م�صطف��ى �ص��ادق الرافع��ي الثانوي��ة لل�ص��م يف ع��ام  ،2011وه��ي املدر�س��ة الأوىل
والوحي��دة يف فل�س��طني للطلب��ة ال�ص��م م��ن الإن��اث والذك��ور .ت�س��توعب املدر�س��ة كل الطلب��ة ال�ص��م يف
قط��اع غ��زة ،وتوف��ر له��م موا�ص�لات جماني��ة يومي�� ًا لتنقله��م عل��ى نفق��ة وزارة الرتبي��ة والتعلي��م .قدمي�� ًا،
كان��ت املدر�س��ة ت�س��توعب الطلب��ة ال�ص��م وتق��وم بتدري�س��هم حت��ى نهاي��ة املرحل��ة الإعدادي��ة ،لكنه��ا
خرج��ت  5دفع��ات متتالي��ة م��ن
ب��د�أت با�س��تيعاب الطلب��ة لتق��ي تعليمه��م حت��ى املرحل��ة الثانوي��ة ،وق��د
ّ
الطلب��ة ،دفعت��ان منه��م تخرج��وا م��ن اجلامع��ة .وقام��ت املدر�س��ة بالتن�س��يق م��ع ال��وزارة بتكيي��ف املناه��ج
الدرا�س��ية لتتالئ��م م��ع الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،وتوزي��ع الكت��ب وامل�س��تلزمات الدرا�س��ية جمان�� ًا للطلب��ة.
كم��ا وف��رت املدر�س��ة معلم�ين للغ��ة الإ�ش��ارة.
 .28مقابلة �أجراها باحث املركز مع د� .أحمد احلواجري ،مدير عام الإر�شاد والرتبية اخلا�صة بوزارة الرتبية والتعليم ،بتاريخ .2018/10/3
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» »مدر�سة النور والأمل للمكفوفني يف مدينة الزهراء:
ت�س��توعب مدر�س��ة الن��ور والأم��ل للمكفوف�ين الطلب��ة عل��ى م�س��توى قط��اع غ��زة �س��واء كان عنده��م ك��ف
كل��ي �أو ك��ف جزئ��ي ،وتوف��ر املدر�س��ة املق��ررات الدرا�س��ية م��ن كت��ب مك�برة ،و�إع��ادة �صياغ��ة املنه��اج
بلغ��ة براي��ل ،وتنظي��م جل��ان خا�ص��ة وت�س��هيل يف االمتحان��ات ،وتوف�ير كات��ب ،وتكب�ير �أوراق االمتحان��ات.
كم��ا توف��ر املدر�س��ة املوا�ص�لات جمان�� ًا عل��ى نفق��ة وزارة الرتبي��ة والتعلي��م .وق��د قام��ت ال��وزارة بتعي�ين
 10معلم�ين تربي��ة خا�ص��ة لرعاي��ة  10ط�لاب م��ن ذوي الإعاق��ة «متالزم��ة داون والتوح��د» ،كل معل��م
ميك��ث مع��ه طال��ب ،وق��د ج��رى تعي�ين املعلم�ين الع��شرة يف وزارة الرتبي��ة والتعلي��م .يتلق��ى الطلب��ة يف
مدر�س��ة الن��ور والأم��ل للمكفوف�ين تعليمه��م حت��ى م�س��توى الث��اين الثان��وي ،وال�س��نة الدرا�س��ية الأخ�يرة
«التوجيه��ي» يتلقوه��ا يف مدار���س وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف قط��اع غ��زة
مواءمة امل�ؤ�س�سات التعليمية
تعم��ل وزارة الرتبي��ة والتعلي��م عل��ى مواءم��ة املدار���س احلكومي��ة وتهيئته��ا ال�س��تقبال الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة،
وتوف�ير الأدوات الالزم��ة له��م ،ويف �إط��ار �إ��شرافها عل��ى املراك��ز التعليمي��ة يف قط��اع غ��زة ،تراع��ي وزارة
الرتبي��ة والتعلي��م �أن تك��ون ه��ذه املراك��ز مواءم��ة ال�س��تقبال الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة.
ويق��ول د� .أحم��د احلواج��ري ،مدي��ر ع��ام الإر�ش��اد والرتبي��ة اخلا�ص��ة ب��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م� ،أن املدار���س احلكومي��ة تخ�ض��ع
لنظ��ام املواءم��ة �س��واء كان��ت مواءم��ة كلي��ة �أو مواءم��ة جزئي��ة مبوا�صف��ات ت�ضعه��ا وزارة الرتبي��ة والتعلي��م
لتنا�س��ب الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة ،و�أن  %80م��ن املدار���س مت��ت مواءمته��ا مواءم��ة
كامل��ة ،و�أن  %15م��ن املدار���س مت��ت مواءمته��ا مواءم��ة جزئي��ة ،و %5م��ن املدار���س غ�ير مواءم��ة .وي�ضي��ف
د .احلواج��ري �أن ال��وزارة اتفق��ت م��ع دائ��رة الأبني��ة ل�ضم��ان جتهي��ز املواءم��ات يف املدار���س اجلدي��دة ،وبن��اء
حجرت�ين درا�س��يتني �أر�ضي�ين ال�س��تخدام الطلب��ة ذوي الإعاق��ة ،و�أن��ه يف كل �س��نة درا�س��ية تق��وم ال��وزارة
بتهيئ��ة مدار���س جدي��دة ،وت�ش��مل التهيئ��ة يف املدار���س احلكومي��ة :احلمام��ات ،واملنح��درات ،وال�س��احات،
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واملم��رات ،ونق��ل �صف��وف الطلب��ة ذوي الإعاق��ة احلركي��ة �إىل الطبق��ات الأر�ضي��ة ،خ�صو�ص�� ًا طلب��ة املرحل��ة
الثانوي��ة العام��ة ،وتوف�ير غ��رف م�ص��ادر للرتبي��ة اخلا�ص��ة وه��ي غ��رف مهيئ��ة ال�س��تخدام الطلب��ة ذوي الإعاق��ة،
وتوزي��ع الأدوات املعين��ة كال�س��معيات والب�رصي��ات.
تطوير قدرات املعلمني الرتبويني
تعم��ل وزارة الرتبي��ة والتعلي��م عل��ى ت�أهي��ل الك��وادر املهني��ة العامل�ين يف املدار���س احلكومي��ة املخ�ص�ص��ة
للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة .كم��ا تق��وم ال��وزارة بت�أهي��ل بع���ض املدر�س�ين العامل�ين يف املدار���س احلكومي��ة يف
قط��اع غ��زة ،ل�ضم��ان �س��هولة ا�س��تقبال الطلب��ة ذوي الإعاق��ة املدجم�ين يف املدار���س احلكومي��ة وتدري�س��هم.
ووفق�� ًا ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ،ف���إن ع��دد مدر�س��ي الرتبي��ة اخلا�ص��ة يف املدار���س احلكومي��ة يف قط��اع غ��زة
 65مدر�س�� ًا 55 ،مدر�س�� ًا يف غ��رف امل�ص��ادر ،و 10مدر�س�ين يرافق��ون الطلب��ة ذوي الإعاق��ة.
ويو�ضح اجلدول التايل �أن�شطة معلمي الرتبية اخلا�صة يف مديريات الرتبية والتعليم يف قطاع غزة:
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املديرية

عدد املعلمني

عدد الطلبة يف غرف امل�صادر

عدد الطلبة الذين حت�سنوا

عدد الطلبة الذين �أنهوا اخلدمة

�شمال غزة

5

186

94

94

�رشق غزة

11

387

201

154

غرب غزة

10

341

225

160

الو�سطى

8

277

212

105

�رشق خان يون�س

4

149

79

16
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خان يون�س

7

234

195

96

رفح

10

315

163

90

الإجمايل

55

1889

1169

715

توفري الأدوات الطبية امل�ساعدة للطلبة ذوي الإعاقة
عمل��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف قط��اع غ��زة عل��ى توف�ير الأدوات الطبي��ة امل�س��اعدة للطلب��ة ذوي الإعاق��ة،
وتع��ددت �أن��واع الأدوات الطبي��ة امل�س��اعدة الت��ي وفرته��ا ال��وزارة للطلب��ة ،الذي��ن مل يتمكن��وا م��ن احل�ص��ول
عليه��ا م��ن امل�ؤ�س�س��ات الر�س��مية ،وجمعي��ات وم�ؤ�س�س��ات ت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة العامل��ة يف قط��اع
غ��زة .ووفق�� ًا لبيان��ات وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ،ف���إن �أداة النظ��ارات الطبي��ة ه��ي الأك�ثر توزيع�� ًا عل��ى الطلب��ة
ذوي الإعاق��ة وعدده��ا  566نظ��ارة ،تليه��ا ال�س��ماعات الطبي��ة ،وعدده��ا .191
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�ش .خان
يون�س

رفح

مركز م�صادر
الرتبية

الإجمايل

الأدوات الطبية امل�ساعدة

مديرية
ال�شمال

غرب غزة

14

5

2

3

-

69

كر�سي متحرك

10

24

11

35

6

16

-

191

�سماعة طبية

40

13

60

21

1

-

-

3

عد�سة مكربة

-

2

-

-

-

-

-

1

عد�سة م�سطرة

-

-

-

-

1

-

-

566

نظارات طبية

4

4

528

-

26

4

-

12

بطاريات باكو

-

-

-

-

-

3

9

-

عكاز

2

-

-

2

-

-

-

-

4

ووكر

1

-

6

-

-

-

-

-

7

حذاء طبي

-

-

1

-

-

-

-

-

1

تكبري كتب

3

10

-

-

21

2

4

-

40

و�سائل تعليمية

-

2

-

-

-

-

-

-

2

كر�سي /طاولة درا�سة خا�صة

12

5

20

1

-

-

7

-

45

�أجهزة تقوميية وتعوي�ضية

1

-

-

-

-

-

-

-

1

املنهاج ال�صوتي

1

4

-

-

1

1

6

-

13

الإجمايل

74

64

626

38

89

19

45

-

955

�رشق غزة الو�سطى خان يون�س
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املراكز التعليمية اخلا�صة
املراك��ز التعليمي��ة العامل��ة يف قط��اع غ��زة ،والت��ي تق��دم خدماته��ا للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،حت�ص��ل عل��ى
ترخي�صه��ا م��ن ِقب��ل وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ،وتخ�ض��ع لإ��شراف ال��وزارة �إ��شراف ًا كام� ً
لا م��ن ناحي��ة تلبي��ة
ال��شروط املهني��ة العام��ة الت��ي تقرره��ا ال��وزارة .وتعق��د ال��وزارة جل��ان خا�ص��ة للرقاب��ة عل��ى �أعم��ال املراك��ز
التعليمي��ة ،وتقيي��م �أن�ش��طتها ،ف�ض� ً
لا ع��ن تقيي��م م�س��توى ا�س��تجابة الطلب��ة ذوي الإعاق��ة املنخرط�ين يف ه��ذه
املراك��ز.
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خاتمة وتوصيات

ُيظه��ر التقري��ر ت��ردي �أو�ض��اع الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة ب�س��بب ع��دم تطبي��ق قان��ون رق��م 4
ل�س��نة  1999ب�ش���أن حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،وج��راء االنق�س��ام ب�ين ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة،
ال��ذي �أعقب��ه تركي��ز ال�س��لطة الفل�س��طينية خدماته��ا املادي��ة والعيني��ة يف م��دن ال�ضف��ة الغربي��ة دون قط��اع غ��زة؛
وبالت��ايل �ضع��ف �إمكان��ات اجله��ات احلكومي��ة املخت�ص��ة بق�ضاي��ا حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف قط��اع
غ��زة ،وع��دم تخ�صي���ص ال�س��لطة الفل�س��طينية ملوازن��ات خا�ص��ة وم�س��تقلة ترع��ى الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف
القط��اع وتُلب��ي احتياجاته��م ،الأم��ر ال��ذي يت�س��بب يف ق�ص��ور اخلدم��ات يف جم��ال :ال�ش���ؤون االجتماعي��ة،
يب�ين التقري��ر التداعي��ات
والرعاي��ة والت�أهي��ل ،واخلدم��ات ال�صحي��ة والتعليمي��ة ،وغريه��ا م��ن اخلدم��ات .كم��ا ّ
ال�س��لبية لرتكي��ز خدم��ات امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة املخت�ص��ة وم�ؤ�س�س��ات الت�أهي��ل الدولي��ة واملحلي��ة العامل��ة يف
قط��اع غ��زة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة -حديث��ي الإعاق��ة ،الناجم��ة ع��ن االعت��داءات الإ��سرائيلية عل��ى املدني�ين
الفل�س��طينيني -عل��ى الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة الذي��ن يعان��ون معان��اة
�ش��ديدة من��ذ �س��نوات .ف�ض� ً
لا ع��ن ذل��ك ،ف���إن التقري��ر يظه��ر �أث��ر نق��ل خدم��ات ومتوي��ل امل�ؤ�س�س��ات
الدولي��ة �إىل دول �أخ��رى عل��ى �أو�ض��اع ذوي الإعاق��ة يف قط��اع غ��زة.
وعليه ،ف�إن املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان يدعو:
•حركت��ا فت��ح وحما���س �إىل اال�س��تجابة جله��ود امل�صاحل��ة الفل�س��طينية ،والعم��ل عل��ى �إنه��اء االنق�س��ام
ب�ين ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة؛ ل�ضم��ان توحي��د النظ��ام ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني ،وال��شروع يف
عملي��ة تطبي��ق قان��ون رق��م  4ل�س��نة  1999ب�ش���أن حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة.
•اجله��ات احلكومي��ة وم�ؤ�س�س��ات الت�أهي��ل لتبن��ي �سيا�س��ات وبرام��ج لدع��م حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة ،وتلبي��ة احتياجاته��م املكفول��ة قانون�� ًا ،مب��ا فيه��ا توف�ير الدع��م العين��ي وامل��ادي للأ�ش��خا�ص
م��ر به��ا
ذوي الإعاق��ة الذي��ن يعان��ون معان��اة �ش��ديدة يف ظ��ل الأو�ض��اع االقت�صادي��ة املرتدي��ة الت��ي ّ
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�س��كان قط��اع غ��زة عل��ى م��دار  12عام�� ًا م�ض��ت بفع��ل احل�ص��ار الإ��سرائيلي املفرو���ض عل��ى القط��اع،
واالنق�س��ام الفل�س��طيني -ال�سيا�س��ي واجلغ��رايف ب�ين ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة.
•�إىل �إ��شراك اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات املتخ�ص�ص��ة يف ت�أهي��ل الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،وم�ؤ�س�س��ات
املجتم��ع امل��دين والأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة و�أ��سرهم يف و�ض��ع الربام��ج واخلط��ط الت��ي ته��دف �إىل
متك�ين الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة و�أ��سرهم م��ن العي���ش حي��اة كرمي��ة.
•م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين للقي��ام ب��دور الرقاب��ة عل��ى �أعم��ال اجله��ات الر�س��مية احلكومي��ة ،فيم��ا
يتعل��ق بتلبي��ة حق��وق الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة يف �ض��وء غي��اب مب��د�أ امل�س��ائلة واملحا�س��بة ج��راء
انق�س��ام النظ��ام ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني ،وع��دم فعالي��ة املجل���س الت��شريعي الفل�س��طيني.
•اجله��ات املخت�ص��ة �إىل مواءم��ة الأماك��ن العام��ة والط��رق واملب��اين احلكومي��ة وغ�ير احلكومي��ة ،بحي��ث
تك��ون مهي���أة ال�س��تخدام الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة وحتركه��م الآم��ن فيه��ا.
•وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ل�ضم��ان ح�ص��ول الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة عل��ى فر���ص متكافئ��ة لاللتح��اق
باملراف��ق الرتبوي��ة والتعليمي��ة ،وتوف�ير املناه��ج والو�س��ائل الرتبوي��ة والتعليمي��ة لتتنا�س��ب م��ع الأ�ش��خا�ص
ذوي الإعاق��ة ،و�إع��داد وت�أهي��ل امل�ؤهل�ين تربوي�� ًا لتعلي��م ذوي الإعاق��ة كل ح�س��ب اعاقت��ه.
•وزارة ال�صح��ة �إىل توف�ير الع�لاج ال�لازم جمان�� ًا للأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،و�إج��راء العملي��ات اجلراحي��ة
املطلوب��ة له��م� ،أو حتويله��م لتلق��ى الع�لاج خ��ارج قط��اع غ��زة ،وت�س��هيل ح�صوله��م عل��ى الأدوات
الطبي��ة امل�س��اعدة.
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