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 شكر وتقدير

 

كافة ممثلي القطاعات التعليمية والصحية والشؤون لالجزيل الشكر ب برنامج التأهيل -جمعية الشبان المسيحية القدس تقدمت
م في إنجاح هذه الدراسة لتعاونه ذوي اإلعاقة وأهاليهم واألطفال ،غير الحكوميةو  الحكوميةفي المؤسسات االجتماعية 

ه الشكر الخاص للجنة االستشارية الداعمة للبحث ومن هنا نوج  . وتزويد طاقم البحث بالمعلومات المطلوبة والالزمة
واألستاذ زياد  ،ونخص بالذكر الدكتور وليد الخطيب ممثل وزارة الصحة، واألستاذ خليل عالوة ممثل وزارة التربية والتعليم

من خالل إبداء المالحظات والتوجيهات التي ساهمت في  ة الشؤون االجتماعية لما أبدوه من روح التعاونعمرو ممثل وزار 
  .إنجاح هذا البحث

 شاركوا فيالذين ( ات/ات متطوعين/ات، أخصائيين/مشرفين) الزميالت والزمالء طاقم الجمعيةمن بالشكر ما ونتقدم ك
خالص من تفان   أبدوهولما ناطق ومحافظات الضفة الغربية من كافة ممن خالل المقابالت جمع البيانات   أثناءودقة  وا 

 . عملهم

اآلنسة شذى أبو الزميلة و  السيد حسين وراسنة، الزميل المكون منلفريق البحث  نتوجه بعالي التقدير والشكر الجزيلكما 
لكمية والنوعية وصياغتها بموضوعية على عملهم المميز في تجميع كافة المعلومات ا ،والسيد أيمن عبد المجيد ،سرور

خراج هذه     .إلى حيز الوجود الدراسةوبأمانة علمية وا 

 مؤسسةوتعاون مع  من برنامج التأهيل بدعم -وكون هذا البحث جاء ثمرة مشروع قامت به جمعية الشبان المسيحية القدس
مؤسسة انقاذ الطفل بالشكر الجزيل ونخص  فاننا نتوجه من Save the Children International انقاذ الطفل الدولية

كما نتوجه ايضا من الزميل  .بالشكر السيدة لبنى أسكندر التي كان لها دور هام في متابعة كافة مراحل تطور هذا البحث
 .أنطون جرايسة بالشكر والتقدير على الجهود المخلصة التي بذلها كمنسق لهذا المشروعالسيد 

 

 نادر أبوعمشا                                                                                       

 برنامج التأهيل-مدير جمعية الشبان المسيحية القدس
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 المقدمة
 

يمثُل األطفال عامةا أحد الركائز المحورية للقواعد التي تُْبنى عليها وتنطلُق منها كافَّة الُرؤى واألهداف المستقبلية ألي 
، بأشكاٍل وأدواٍت وُطُرٍق متعددةَفُهْم بكلماٍت أخرى كقطعة أرٍض خصبٍة تصلُح ألن يتم استثمارها واالستفادة منها .  مجتمع

فإنَّ االستثمار بهذه الشريحة يتطلُب مجموعةا متكاملة وشاملة وجامعة من الخطط والبرامج واالستراتيجيات  عليهو 
َول َبْلَورة كافة التوجهات  ،يحتوي على المقومات الالزمة للنهوض بالمجتمع اواإلجراءات التي تجعُل منها مستقبالا ُمْثم را 

وفي هذا السياق، ال ُبدَّ من اإلشارة إلى والتأكيد على أنُه يتوجُب .  والتقدم الَمْنشود والممارسات الرامية إلى التغيير اإليجابي
إلى كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة من جهة، كما كافة األبعاد اأُلُفقية  ابهذه العمليات أن تكوَن ُمَصمَّمة استنادا 

ن للشرائح المجتمعية المختلفة عامةا  اتنوع الوارد َقْطعا والعمودية التي تأخُذ بالحسبان أشكال وأطياف ومتطلبات ال والُمَكو 
 .  خاصةواألطفال 

البناء للمنظومة المؤسسية والمجتمعية والثقافية التي تنطلُق منها الُرؤى واألهداف والبرامج التي تستهدُف األطفال ة إنَّ عملي
َم بالعشوائية والتهميش، كما أنها تتطل أالا يجُب  ُب االشتمال على مجموعة التدابير والترتيبات التي تستجيُب للمتغيرات َتتَّس 

والمؤثرات الداخلية والخارجية الناظمة للمجتمع بمؤسساته الرسمية وغير الرسمية كما تلك التي ُتْسه ُم في تأطير المنظومة 
 .االجتماعية على المستويات الفردية واأُلَسرية والَجْمعية

 اخصوصياٌت متعددة تتصُل بكل مجتمع كما بكل شريحة، إنما األشخاص ذوو اإلعاقة وتحديدا  وبطبيعة الحال، هناكَ 
ُلهْم بالممارسات والُنُظم والسياسات اإلقصائية  ،األطفال والنساء منهم ُيْعَتَبروَن األكثر ُعْرَضةا للخصوصية التي َتص 

للمعيقات والحواجز  احقيقيا  اقرير في محاولٍة ألن يكوَن صوتا يأتي هذا التو  .والتهميشية والعاز لة المقصودة وغير المقصودة
المتصلة بواقع وصول األطفال ذوي اإلعاقة للخدمات التي تحتوي عليها الحقوق األساسية، وَنُخصُّ بالتركيز ُهنا على 

كما َأنَُّه . لغربيةالضفة ا/الحق في التعليم والحق في الوصول للخدمات الصحية وخدمات الحماية االجتماعية في فلسطين
لدى َرْصد وتحليل هذه الحقوق المركزية يسترشُد بمجموعٍة من المؤشرات التي تضبُط مدى جهوزية المؤسسات الرسمية و 

َدتْ _لتأمين وحماية هذه الحقوق، مثل السياسات واالستراتيجيات  والتوجهات المتصلة باألطفال ذوي اإلعاقة ما بيَن  _إن ُوج 
والترتيبات التيسيرية واإلجراءات التي تشتمُل عليها عمليات الوصول  الموائماتمات وكافَّة أنواع وأشكال وأبعاد ُمَقد مْي الخد

 . للخدمات والفروق الفردية المتصلة بمكان السكن والنوع االجتماعي َوغيرها

اجز والمعيقات المؤسسية واالتجاهاتية يهدُف هذا التقرير إلى أن يكوَن القاعدة المعلوماتية األقرب للواقع اتصاالا بالحو و 
والفيزيائية واأُلَسرية التي تحُد من أو تحول دون وصول األطفال ذوي اإلعاقة للحقوق الُمشار إليها أعاله، وذلَك ُبْغَيَة تقديم 

م وتشكيل الُرؤى التي يجدُر أن تستنَد إليها كافَّة المحاوالت الرامية إلى التخطيط والتنفيذ لعمليات إعادة تنظي األدلة
كما أنُه يهدُف إلى تقديم . والبرامج المتصلة بهذه الحقوق في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في فلسطين ،واألهداف

 .  بالسياسات والتوجهات واإلجراءات الناظمة لهذه الحقوق امجموعة من التوصيات الشاملة ارتباطا 

مبحوثين الذيَن تم استهدافهم سواء أكانوا األطفال ذوي اإلعاقة أنفسهم أو ُأَسر هم من حيث ال شامالا  ايمثُل هذا التقرير نموذجا 
أو نماذج عن المؤسسات غير الحكومية التي تقدُم خدماٍت متصلة بهذه  ،أو ممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات العالقة

إلى كل من النموذج االجتماعي والتفاُعلي  كما أنُه يستنُد في تصميم المنهجية وأدوات البحث وَوْضع التوصيات .الحقوق
 . لإلعاقة من جهة والنموذج أو التوجه الحقوقي والتنموي من جهٍة أخرى
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ُل عن جميع حقوق اإلنسان المدنية والسياسية  هذا التوجه الذي ُيق رُّ بأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ال تختلُف وال َتْنَفص 
، كما ينظُر إلى كافَّة أشكال الحواجز والمعيقات المتصلة بالُنُظم المؤسسية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

والسياسات والتشريعات والتوجهات المجتمعية والحواجز المادية الفيزيائية واالتصاالتية والمعلوماتية، تلَك التي تؤثُر على 
 . ق على قدم المساواة مع اآلخرينعمليات المشاركة االجتماعية والوصول للخدمات والتمتع بالحقو 

 م،2112اإلطار االستراتيجي الوطني لقطاع اإلعاقة في فلسطين عام في  رجعية استكماالا لما َقْد ُبن يَ تأتي هذه الم
مع كافَّة المحاوالت الرامية إلى إعادة  اوانسجاما  م2113ومخرجات المؤتمر الوطني الخاص باألشخاص ذوي اإلعاقة عام 

المتصل بقطاع اإلعاقة عبَر الحركة المطلبية لحقوق ومصالح األشخاص ذوي  هوتوجيهالحراك المؤسسي والشعبي  َبْلَورة
ُمَمثََّلةا بمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال اإلعاقة وفي  ،اإلعاقة في البالد

 .  مجال حقوق اإلنسان

ْرٌص شديد على استفعال واستدماج حالة من التواُزن ما بيَن المنظور  هد على َأنْ في ذات الوقت، يجدُر التأكي كاَن ُهناَك ح 
الحقوقي والتنموي لإلعاقة والسياق الفلسطيني المتصل بهذه الشريحة بشكٍل مباشٍر وغير مباشر، َذل َك لدى التصميم والتنفيذ 

ُل هذا الح ْرص بشكٍل وثيٍق . َنْتها مراحل إعداد هذا التقريرللمنهجية وما اتصَل بها من عملياٍت ميدانيٍة َتَضمَّ  حيُث َيتَّص 
بَضرورة إجراء تشخيص دقيق للواقع المتصل بمحددات هذا التقرير وَوْضع توصيات قابلة للتطبيق حسَب الُفَرص والمؤثرات 

 . الداخلية والخارجية ذات العالقة بقطاع اإلعاقة والُطفولة وحقوق اإلنسان

نات هذا التقرير َتْدعو إلى استحداث وتبني سياسات وُنُظم  بناءا  على ما سبق، إ نَّ الرسالة التي تشتمُل عليها كافَّة ُمَكو 
بما  ،جامعة إلدارة االستراتيجيات والبرامج المتصلة بالحق في التعليم والوصول للخدمات الصحية والخدمات االجتماعية

جراءات التي تأخُذ بالحسبان كافَّة الشرائح المجتمعية عامةا واألطفال ذوي اإلعاقة يضمُن اشتمالها على الضمانات واإل
، كما تدعو إلى استحداث وتبني سياسات وُنُظم متخصصة بهدف االستجابة للمرحلة الحالية وبناء اأُلُسس التي خاصة

وشامل يمكُن فيه  لجميع المواطنين التمتع  تتطلُبها المراحل المستقبلية اتصاالا بضرورة بناء وتشكيل مجتمع فلسطيني جامع
بكافة الحقوق والوصول لكافة الخدمات دوَن تمييز على أساس النوع االجتماعي أو العمر أو الدين أو اإلعاقة أو غير ذلك 

 . من أشكال التنوع البشري
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  عامإلطار الا :الفصل األول

وني الوطني والدولي الناظم لحق األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم يشتمُل هذا الجزء من التقرير على ملخص لإلطار القان
 .  ، ومناهج العمل في كيفية التعاطي مع قضايا اإلعاقةالجتماعيةاوالوصول للخدمات الصحية وخدمات الحماية 

خدمات اإلطار القانوني الوطني والُدَولي الناظم لحق األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم والوصول لل: َأوَّالا 
 الصحية والخدمات االجتماعية 

الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، ن إ"  :1191لقد ورد في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في نوفمبر عام 
 23المادة رقم  وأضافت ."دة وبعدهايحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الوال

ا كلما أمكن من هذه المادة مجانا  2ا لالحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة إدراكا " :3ة فقر 
على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية فعال ينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق "أنه وتؤكد  ."ذلك

لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق اندماج  دادواإلعالصحية، وخدمات إعادة التأهيل، 
 ."للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن تماعي جا

اب الثاني م الب 2113يتوجُب البدُء بالتنويه لما جاَء في القانون األساسي الفلسطيني المعدل  ما على المستوى الوطنيأ
إْذ ال تمييز بيَنهم  ،، والتي تؤكُد على أن الفلسطينيين سواء أماَم القانون والقضاء1رقم المادة ( الحقوق والحريات العامة)

كما تشتمُل المادة العاشرة على احترام  ،السياسي أو اإلعاقة على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي
الفلسطيني ووجوب السلطة باالنضمام للمواثيق واالتفاقات اإلقليمية والدولية الرامية إلى حماية وحماية حقوق المواطن 

الفقرة الثانية منها على األشخاص ذوي اإلعاقة كإحدى الشرائح التي يتوجُب  اوتحديدا  22كما تشتمُل المادة . حقوق اإلنسان
تكَفُل المادة كذلك و في التعليم والخدمات الصحية واالجتماعية، تأمين حقوقهم أن تكافل على السلطة الوطنية الفلسطينية 

الحق في التعليم لكل مواطن فلسطيني، وتقُع مسؤوليات حماية ومتابعة واإلشراف على هذا الحق على عاتق السلطة  22
ُب على السلطة على العديد من الفقرات ( رعاية األمومة والطفولة) 21تشتمُل المادة  اوأيضا . نيةالوطنية الفلسطي التي ُتْوج 

ا في الوطنية الفلسطينية اتخاذ التدابير الالزمة لضمان تمتع األطفال عامةا بالحق في التعليم والحماية والرعاية الشاملة بم
م المعدل في باب 2112ة لسن( 7)رقم  ، وهذا ما تتضمنه اتفاقية حقوق الطفل الفلسطينيذلك سوء المعاملة من أي طرف

تعمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة " :توفير الخدمة والحصول عليهاحول دور الدولة في  6المادة لعامة ا األحكام
حقهم في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية واالجتماعية وحقهم في ألطفال لكافة والتي تكفل 

ذوي اإلعاقة حيث  األطفاليد ألهمية وخصوصية رعاية ، وفي تأك"التعليم والمشاركة في مختلف أوجه الحياة المجتمعية
طفال ذوي ألاوالتدابير المناسبة لضمان تمتع  جراءاتإلاتتخذ الدولة "  أنمن نفس القانون  9أكدت في المادة رقم 

هم على عتماداالخاصة بالرعاية الالزمة في المجاالت كافة وبخاصة التعليم والصحة والتأهيل المهني لتعزيز الحتياجات ا
 ."النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع

م إحدى التشريعات الوطنية 1111للعام  2في هذا السياق، يمثُل القانون الفلسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم و 
مواد هذا حيُث ال تتضمُن أي من .  في البالد ومصالحهم التي تَُنظ ُم بشكٍل أساسي إدارة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
إنما لغاياٍت متصلٍة بهذا التقرير، تجدُر اإلشارُة إلى أن .  القانون َأيَّة خصوصية تتصُل َحْصراا باألطفال ذوي اإلعاقة
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تعريف الشخص المعوق في هذا القانون كما جاَء في المادة األولى منه، يشتمُل على مجموعة من المكونات التي تنعكُس 
 :ومن أهم هذه المكونات ما يلي .امج والتدخالت واالستراتيجيات المتصلة بهذه الشريحةبال شك على العديد من البر 

  في حال اتََّسَق بالشخص لمدة ستة أشهر  اأو كلي   االمستقر سواء أكاَن جزئيا ( الصعوبة) العجزاإلعاقة تمثُل
 .فأكثر

  وعقلية ونفسيةأنواع الصعوبات الُمَقرا بها في هذا التعريف هَي حسية وحركية وذهنية.  
  مكاناته المتصلة بممارسة حياته تمثُل هذه الصعوبات العامل الوحيد واألساس على قدرات الشخص ذي اإلعاقة وا 

 . اليومية كأقرانه

فكما هَو ُمالَحظ، ال يقر هذا التعريف بأي من المعيقات السياساتية أو التشريعية أو االتجاهاتية أو البيئية الفيزيائية أو  
تلك التي تمثُل أبرز المسببات التي تنتُج عنها محدودية القدرة على ممارسة الوظائف الحياتية  ،صاالتية أو غيرهااالت

 . لدى ارتباطها بوجود صعوبة أو إعاقة لدى أي شخص من األشخاص ذوي اإلعاقة االيومية وتحديدا 

عادة التأهيل هَي ماإلعاقة وتقديم خدالثالثة والخامسة على أن حماية حقوق األشخاص ذوي  تانالمادوتؤكُد  ات التأهيل وا 
مسؤولية يجب على الدولة تحملها من جهة، كما يجب على وزارة الشؤون االجتماعية بالتنسيق مع الوزارات األخرى ضمان 

ذه من تكلفة ه% 22وتضمن المادة الخامسة الحصول على خدمات التأهيل بمختلف أشكاله عبَر دفع ما يوافق ، حمايتها
 .  ُيْعفى الُمصابون بسبب االحتالل اإلسرائيلي من دفع هذه النسبةكما الخدمات، 

وفي المادة العاشرة من القانون ذاته، هناك مجموعة من الفقرات التي تشتمُل على العديد من الحقوق االجتماعية 
 تهاودرجاإلعاقة االلتزام بتحديد نوع إْذ يشتمُل المجال االجتماعي المتصل بهذه المادة على . واالقتصادية والثقافية

وتبيان أثرها على الشخص وأسرته وتقديم المساعدة الالزمة، وتقديم الرعاية في المجاالت التثقيفية والرعائية  ،تهاوطبيع
عطاء األشخاص ذوي اإلعاقة األولوية في برامج التنمية اأُلَسرية، هذا باإلضافة إلى تقديم الخدمات اإلي وائية المختلفة وا 

صدار بطاقة الشخص المعوق بيَنما يشتمُل المجال الصحي على تشخيص .  لشديدي اإلعاقة ودعم المشاغل المحمية وا 
وتقديم  ،ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة وُأَسر همو وتصنيف درجة اإلعاقة، 

وفي مجال التعليم تؤكُد . المساعدة وتقديم الخدمات العالجية والوقائيةخدمات الكشف المبكر وتوفير األدوات واألجهزة 
على الحق في التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة ضمَن بيئات ُموائ مة وعبَر وجوب تأمين الوسائل التعليمية ذاتها المادة 

الخدمات التعليمية بمستويات  بالطرق والوسائل المناسبة، هذا وتشتمُل على وجوب تقديم خدمات التشخيص التربوي وتوفير
 . مختلفة تستجيُب الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة
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 اإلعاقةالعمل في كيفية التعاطي مع قضايا  ناهجم: اثانيا 

، اإلعاقةأثناء التعاطي مع قضايا  منحيين عمليينيأخذ الحيوية إن الحديث عن وصول األطفال ذوي اإلعاقة للخدمات 
ما تراه المدرسة الفردية بشكل كبير لى إيستند  لدى البعض من مزودي الخدماتلى الخدمة فالتركيز على الوصول إ

مع قضايا  ىوالتي تتعاط والعالج الطبيمن الرعاية  على مفاهيم من خالل االرتكاز، (الطبياإلغاثي والنموذج  نموذجال)
 ،والقضية األخرى المرتبطة بهذا السياق. وقياإلعاقة كحاالت فردية دون ربط التدخالت المؤسساتية القائمة بمنظور حق

هي قضايا االتجاهات والمسلكيات والممارسات والتي ترتبط أيضا برؤية المؤسسة الفردية مثل إتباع خطوات ومنهجيات 
جراءات ترتبط بتحسينات سلوكية غير مرتبطة بالبنى والسياسات ،محاولة في المساعدةالمثل  ،تكاليةتعزز من اإل  . وا 

ا للعديد من القضايا يجب أن يكون واعيا  ،في السياق الفلسطيني عاقةللعمل مع قضايا اإلن أي إطار منهجي إف ،يهوعل
 . ذات األهمية، وهذا يمهد الطريق لالنتقال من الرؤية الفردية لقضايا اإلعاقة إلى اعتبارها قضايا حقوقية ومجتمعية

تتشكل فيها السياسات والبرامج والمواقف الخاصة بتقديم الخدمات لألطفال  لفهم أعمق إلى الكيفية التي يقودنا المدخل اهذ
يتم تبنيه داخل أعمدة الخدمات  ذيال( الممارسة)النهج العملي  واضح علىذوي اإلعاقة، وكيف ينعكس ذلك بشكل 

 . االجتماعية الخدماتالتعليم والصحة و : الثالث

، األول، مرتبط بكونهم أطفاال: ي اإلعاقة يصب في اتجاهين رئيسيينإن المفهوم والمنطلق في العمل مع األطفال ذو 
   :1وصولهم للخدمات والذي ينعكس من منطلقات عدة يمكن تلخيصها بالنماذج التاليةن ا  و والثاني، كونهم من ذوي اإلعاقة، 

   

  وبالمقابل يحتاج  ينظر هذا النموذج على أن اإلعاقة هي مشكلة صحية لدى الطفل، :الطبي( النموذج)المنهج
إلى حل فردي يرتبط بمركز صحي وطبي أو تعليمي خاص، هذا النهج في العمل يستبعد األطفال ذوي اإلعاقة 

 . من السياق الحقوقي إلى المنحى الصحي ،من المجتمع

  ة ينطلق هذا المنهج من أن األطفال ذوي اإلعاقة غير قادرين على رعاي (:الرعوي)الخيري ( النموذج)المنهج
، وهم بحاجة إلى نو عاجز وكونهم من ذوي اإلعاقة، وهم ضعفاء  أنفسهم والعيش بشكل مستقل كونهم أطفاال

 .اإلعاقة هو المشكلة اذالرأفة والشفقة، وعليه يعتبر أن الطفل 

ز عزل األطفال ذوي اإلعاقة في المؤسسات والمستشفيات والمراكضروري أنه من الإلى  وينظر المنهجان سالفا الذكر
على اعتبار أن قدراتهم محدودة للغاية ووجودهم في المؤسسة  ة،مجاعن أي برامج د االطبية والمنازل وبيوت اإليواء، بعيدا 
 . خرينعامة لألطفال اآلات خدمن العامة سيعيق ما تقدمه المؤسسة م

  عالقة باألبنية لها بنظرة يتعاطى هذا النموذج مع األطفال ذوي اإلعاقة : (النموذج االجتماعي)المنهج
المساهمة في خلق حواجز أمام مشاركة األطفال في االجتماعية القائمة، وينطلق إلى أهمية المسئولية االجتماعية 

زالة هذه العوائق والتي تتعزز ، وأن ذوي اإلعاقة ووصولهم إلى الخدمات المختلفة على المجتمع تحمل مسئوليته وا 
 . بسبب المفاهيم والممارسات الخاطئة

                         
 http://www.survivorcorps.org/PDFs/Advocacy/SurvAssist24.pdf أنظر على سبيل المثال الورقة التالية  1 .1
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ينظر هذا المنهج إلى األطفال ذوي اإلعاقة كمتساوين مع باقي أطفال المجتمع، ويدعو إلى إزالة كافة الحواجز االجتماعية 
والتي  ،من بيئات مادية واجتماعية مثل الحواجز القانونية والقوانين التميزية والحواجز المادية وحواجز االتصاالت واللغة

 . دمات الحيوية من تعليم وصحة وحماية اجتماعيةبالتأكيد تحد من وصولهم إلى الخ

 ن جميع البشر متساوون في الكرامة والحقوق في أ ةينطلق من مفاهيم حقوقي :المنهج القائم على حقوق اإلنسان
لحقوقهم ا العوائق والحواجز االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية القائمة تعتبر انتهاكا ن أو دون تمييز، 

 .يةاألساس

، تعريف 2112لعام  جاء في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ا للنموذج الحقوقي التنمويانعكاسا 
الذين  األشخاص، بين التفاعل بسبب تحدث اإلعاقة وأن ،التطور قيد يزال ال امفهوما  على أنها تشك ل لإلعاقة، في الديباجة،

في  فعالة كاملة مشاركة دون مشاركتهم تحول التي المحيطة والبيئات المواقف في اجزلديهم إصابات أو صعوبات، مع الحو 
 .2اآلخرين المساواة مع قدم على مجتمعهم

يؤكد هذا اإلطار التحليلي  ،ا بمفهوم الوصول إلى الخدماتإلى منظور حقوق اإلنسان بشأن اإلعاقة، وارتباطا  اواستنادا 
 :  3يلي  على ما

  كفاعلين ( ال ذوي اإلعاقةاألطف)النظر إلى(Subjects ) وليسوا تابعين(Objects .) 
  تعليم )أنهم مشكلة وعائق أمام دمجهم في العمليات التنموية ( األطفال ذوي اإلعاقة)االبتعاد عن النظر إلى

وكونهم من ذوي  ، والتعاطي معهم من منطلق أنهم أصحاب حقوق كونهم أطفاال(وصحة وحماية اجتماعية
 . ةاإلعاق

  طار وواقع فردية إتحديد المشكالت التي تتناول مختلف العمليات االقتصادية واالجتماعية والسياساتية، خارج
نما(األطفال ذوي اإلعاقة) خاصة في العملية  ،هل تقوم هذه العمليات باستيعاب الفروقات الفردية أم ال ، وا 

 عية؟ التعليمية ووصولهم إلى الخدمات الصحية والحماية االجتما
  من التنوع الطبيعي في المجتمع جزءٌ ( األشخاص ذوي اإلعاقة)االنطالق من منظور أن. 
 يعني أن قضايا األطفال ذوي ، والذي وضع قضية اإلعاقة والتعاطي معها كقضية عبر قطاعية حقوقية تنموية

 . اإلعاقة تتداخل في كل العمل المؤسسي ورسم السياسات والبرامج والخدمات المختلفة

من مناهضة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة بالعموم، واألطفال ذوي اإلعاقة على وجه " الحقوقي"ينطلق هذا اإلطار و 
ومناهضة التمييز الذي يحد من إمكانية الوصول للحقوق  ،خاصة في قضايا التعليم والصحة والحقوق والحماية ،الخصوص

 . والخدمات المختلفة

ضمن المبادئ العامة " 3"في المادة رقم " اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"  4أشارت االتفاقية الدولية
 ".احترام القـدرات المتطـورة لألطفـال ذوي اإلعاقـة واحتـرام حقهـم في الحفـاظ على هويتهم"على ضرورة ( ح) وفي البند

 : نهأشارت إلى أ حول األطفال ذوي اإلعاقة" 7"وفي المادة رقم 
                         

2. 2
   

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
  

3. 3
  

: لمزيد من التفاصيل أنظر Quinn, G. and Degener, T. et al (2002) Human Rights and Disability: The current use and future potential of 

United Nations human rights instruments in the context of disability. United Nations, New York and Geneva, 2002
 

4
 2992االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة  

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf


12 | P a g e  

 

ا بجميع حقوق اإلنسان تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع األطفال ذوي اإلعاقة تمتعا  .1
 .والحريات األساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من األطفال

 .ايا أساسا يكون توخي أفضل مصلحة للطفل في جميع التدابير المتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة اعتبارا  .2
في جميع المسائل التي رائهم آتكفل الدول األطراف تمتع األطفال ذوي اإلعاقة بالحق في التعبير بحرية عن  .3

ا لسنهم ومدى نضجهم، على أساس المساواة مع غيرهم من هذه وفقا رائهم آلتمسهم مع ايالء االهتمام الواجب 
 . إعاقتهم وسنهم األطفال وتوفير المساندة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع

 ا، ارتكازا الخ...والحمايةكما تطرقت االتفاقية الدولية لقضايا األطفال ذوي اإلعاقة في الجوانب المختلفة كالتعليم والصحة 
 . على منظور حقوقي تضمن إدماج قضايا اإلعاقة في البرامج المختلفة كقضية تنموية عبر قطاعية
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 منهجية الدراسة : الفصل الثاني

 

 الخدمات ذات العالقة بالدراسة : أ

تعرف الخدمات أنها الحاجات الضرورية لحفظ حياة اإلنسان وتأمين رفاهيته والتي يجب توفيرها لكافة السكان، علةةى أن 
تكةةون مصةةلحة المجةةتمع هةةي المنطلق األساسةي لكل السياسات واألنظمة والبرامج المرتبطة بنوعية الخدمات بهدف رفع 

للجميع بغض النظر عن الجنس واإلعاقة والعرق  االمعيشةة للمواطنين، وتلبةية هةذه الخدمةات العامةة وعدالة وصولهمستوى 
هذه المسئولية ترتبط باألساس ن أو (. الةخ...الخدمات الصحية والتعليمية والثقافةية وخدمةات األمةن، والعدالةة)والدين مثل 

زية أو المحلية، وهى ليست مرتبطة بفترة زمنية أو بجغرافية على حساب األخرى، بل ببرامج الدولة وحكوماتها سواء المرك
 .5هي عملية دائمةةة ومسةةتمرة ينبغةةي أن تخطةةط الدولةةة لةةتقديمها وتطويةةرها ليحصل عليها المواطن في أحسن صورة

النوعية والكمية، لبلوغ هدفها في تحديد األرضية  منهج متعدد األساليب واألدوات،لى إستستند هذه الدراسة ا، ا ومنهجيا بحثيا 
المؤسسات بكوادرها : نظر األطراف المختلفة وجهة المعلوماتية المناسبة لبناء استراتيجيات وسياسات تدخلية مبنية على 

 . المختلفة واألطفال وذويهم

ياة وظروف األطفال ذوي اإلعاقة بجانب سيتم استخدام األدوات البحثية النوعية والكمية، من خالل جمع الروايات حول ح
بما تنوعة، مسح كمي مع عدد من األهالي وطواقم المؤسسات في الهيكليات المختلفة بجانب المراجعة المكتبية لألدبيات الم

 ،اإلعاقةفيها تلك المتضمنة على البيانات الكمية، كذلك الحوار مع المؤسسات الرسمية ذات العالقة بحقوق األطفال ذوي 
 .ومؤسسات الخدمات المختلفة لقراءة توجهاتهم واتجاهاتهم نحو القضية

 مراحل العمل: ب

 .(مؤسسة أهلية، وزارة، أسرة طفل ذي إعاقة، مدرسة: عمل ميداني استكشافي)تطوير األدوات بصورتها األولية : أوالا 
 :تطوير األدوات النهاية: اا ثانيا 

المديريات والمتخصصين وموظفي  مختلفة من صناع القرارمستويات  عقد لقاءات معمقة مع: المقابالت المعمقة .1
 .المختلفة من الضفة الغربية المحافظاتفي والمتخصصات بقضايا الدمج 

 المدارس واألسرة: الحاالت الدراسية .2

 :، كالتاليحداتم عقد مقابالت معمقة مع مختلف األطراف ذات العالقة بكل مجال على 

  (مدرسة إناث، محافظات مختلفة، قرية مدينة، رياض أطفالمدرسة ذكور، و )المدرسة. 
 ة المدرسة/ة المدرسة وسكرتير/مدير.  
 معلم التعليم الجامع، والمرشد االجتماعي. 

                         

4. 5
 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan000912.pdf 

5. National standard for residential service for children and adults with disabilities, Jan 

2013, health information and quality authority. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan000912.pdf
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 ن ومعلمات بطريقة عشوائيةيمعلم. 
  جزء من عملية المالحظة بالمشاركة في أحد الصفوف الدامج، المالحظة بالمشاركة للطفل في الساحة، مقابلة

 . أصدقائه وأقرانه في الصف
 أسرة الطفل كحالة دراسة كاملة ضمن ظروفها. 

 
  .وتطوير أدوات لتفريغ وتحليل أولي، العمل الميداني: اا ثالثا 
 

  .تحليل النتائج بشكل أولي: اا رابعا 
 

مع  انوعيا و  ،مع األسرتنفيذ المسح الميداني ، حيث تم ن ما تشير إليه النتائج األوليةتطوير المسح الميداني ضم: اا خامسا 
 .ليه النتائج في مرحلة البحث األولىإوفحص ما تشير  ،للوقوف على الواقع والتحديات ،مقدمي الخدمة أنفسهم
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 مجتمع البحث: ج

وفق معايير  الضفة الغربية كافة محافظات في تم استهداف مزودي الخدمات بمختلف قطاعاتهم وكذلك متلقي الخدمات
 :وفق التالي النتائج مصداقيةتزيد من التي لبات البحث و تلبي احتياجات ومتط

 الخدمات المقدمة لألطفال ذوي إعاقة ومزود .3
غير )عامة أو خاصة  مدارس إلىحيث تم تقسيمها ارس مقابلة فردية منظمة مع ممثلي المد 21 إجراءتم  . أ

وفق ما يظهر في  اإلعاقةع بحيث تم مراعاة التوزيع الجغرافي في المحافظات ونوع التجمع وكذلك نو ( مدمجة
 :الجدول التالي

 
 مدارس غير حكومية المدارسعدد  المحافظة

 مدرسة 2 مدارس 2 قلقيليةو  طولكرم
 مدارس 2 مدارس 2 طوباسو  جنين
 مدارس 2 مدارس 9 وسلفيت نابلس
 مدرسة 1 مدارس 2 رام اهلل

 مدرسة 1 مدارس 3 ريحاأ
 مدرسة 1 مدرسة 2 القدس

 مدارس 2 ارسمد 2 بيت لحم
 مدارس  2 مدارس 9 الخليل

 مدرسة 21 الكلي المجموع
 (غير المدمجة)جدول توزيع المقابالت الفردية مع المدارس الحكومية والخاصة 

 
في الضفة الغربية  مجموعات مركزة تستهدف مديريات التربية والتعليم والصحة والشؤون االجتماعية 1 تشكيلتم  . ب

الوسط كذلك في منطقة في منطقة الشمال و  صحةلمديريات المجموعات بؤرية  3) ها كما يليميتقس حيث تم
 :كما يظهر في الجدول التالي، (الجنوب وكذلك االمر بالنسبة لقطاع التعليم والشؤون االجتماعيةا في أيضا و 

 قطاع الخدمة المحافظة المنطقة
 شؤون اجتماعية، صحة ،تعليم سلفيتو  نابلس مديريات شمال الضفة في بؤرية مجموعات 3

 طوباسو  جنين
 قلقيليةو  طولكرم

 شؤون اجتماعية، صحة، تعليم رام اهلل مديريات وسط الضفةفي  بؤرية مجموعات 3
 ريحاأو  القدس

مديريات جنوب في  بؤرية مجموعات 3
 الضفة

 شؤون اجتماعية، صحة، تعليم بيت لحمو  الخليل

 ديريات الشؤون االجتماعية والتعليم والصحةجدول توزيع المجموعات المركزة لم

بعين االعتبار معايير التوزيع الجغرافي ونوع ، حيث تم األخذ غير حكوميةمع مؤسسات مقابالت فردية  2 إجراء . ت
 -األحمرالهالل حيث تم اختيار كل من جمعية  .والنطاق الجغرافي في تقديم الخدمة اإلعاقةالخدمة ونوع 
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 األهليةالجمعية " مؤسسة الشروق للمكفوفين ،قلقيلية -جمعية قاقون للصم ،جنين  -ةالطبي اإلغاثة ،نابلس
 .رام اهلل -جمعية القبس ،الخليل -الخيرية اإلحسانجمعية ، بيت جاال  -"اا للمعاقين بصريا 

 
 (إعاقة وذو  األطفال) الخدمات  ومتلق .4

مجموعة من  توقد روعية أسرهم وموافقتهم، وبمساندمقابلة فردية معمقة مع األطفال ذوي إعاقة  21 إجراءتم  . أ
مراعاة  مع ،ذاتهوالقدرة في التعبير عن  ،اإلعاقةونوع  ،التوزيع الجغرافي :وتتمثل في األطفالالمعايير في اختيار 

ناث)متغير الجنس  كما يظهر في ، (فئات عمرية مختلفة)، متغير العمر (مدينة، قرية)التوزيع الجغرافي ( ذكور وا 
 .التاليالجدول 

 نوع الصعوبة المقابالتعدد  المحافظة المنطقة

 شمال الضفة
 مقابلة 51

 بصري 1سمعي  1حركية  2 2 نابلس 
 بصري 1سمعي  1حركي   1 3 سلفيت 
 بصري 1 سمعي  1حركية  2 2 جنين

 بصري 1سمعي  1حركي  1 3 طوباس
 بصري 1سمعي  1حركي  1 3 طولكرم
 بصري 1ي سمع 1حركي  1 3 قلقيلية

 وسط الضفة
 مقابالت 01

 بصري  1سمعي  1حركية   2 2 رام اهلل
 بصري 1سمعي   1حركي 1 3 القدس

 بصري 1سمعي  1حركي  1 3 ريحاأ
 الضفة جنوب
 مقابلة 51

 بصري 3سمعي  3حركي  2 12 الخليل
 بصري 2سمعي  2حركي  2 9 بيت لحم

 بصرية 04سمعية،  04حركية،  55 21  المجموع
 حسب نوع اإلعاقة ذوي إعاقة األطفالجدول توزيع المقابالت الفردية المعمقة مع 

 
 دمج نتائج المسح في التقرير األولي  . ب
 
( الصحة والتعليم والحماية)تحليل نتائج التقرير مع مجموعات تحليلية متخصصة قطاعية : المجموعات التحليلية . ت

 .سياساتيةة يبرؤ للخروج 
 

 . التقرير النهائي . ث
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 : ومنهجية اختيارهاالكمي العينة المستهدفة في المسح : د

والتي تتوفر لديها معلومات حول بعض األسر التي  ،تم التواصل مع العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية .1
عاقات ذو صعوباتا طفل لديهم  . وا 

 . في الضفة الغربية تم تجهيز قوائم أولية من المحافظات المختلفة .2
 .أسرة فلسطينية 2111أكثر من ذه القوائم شملت ه .3
 .ها من قبل فريق البحثدعداإيار عينة عشوائية من القوائم األولية التي تم تتم اخ .2
 . هاوحضر  سنة المقيمين في ريف الضفة الغربية 19-1من عمر  اإلعاقةاألطفال ذوي سر أتم استهداف  .2
 برنامج-القدس  عين والمتطوعات في جمعية الشباب المسيحيةتم تدريب فريق ميداني من العاملين والعامالت والمتطو  .2

 . التأهيل
 . 2112من العام  وشهر كانون أول من شهر تشرين ثانٍ  األخير األسبوعتم تنفيذ العمل الميداني خالل  .7
 .SPSS اإلحصائيالبيانات على البرنامج ومعالجة تم تفريغ  .9

 صعوبات وتحديات العمل الميداني. ه 
 

قد واجه الفريق فبقة، لدى باحثينا وباحثاتنا عينة مس كانأنه على الرغم من  ،سهولةتلك المل الميداني بلم يكن الع
 :الميداني العديد من التحديدات أهمها

عادة والذي أدى إلى عاقة اإلعدم توفر قاعدة بيانات شاملة لألطفال ذوي  . أ توفير قائمة من عدة مصادر مختلفة وا 
 .تنقيحها

 اوجهدا  امن زيارة لبيت الطفل مما تطلب وقتا  أكثرذوي إعاقة، وهذا تطلب  األطفالسكن  ماكنأ إيجادصعوبة  . ب
 .ينإضافي

 .من مرة أكثرزيارتها لالمقابلة الفردية مما اضطر العاملين  إجراءتردد وتهرب بعض مدراء المدارس في  . ت
 .هميتهافي تعبئة البيانات مما استدعى بعض الوقت إلقناعهم بأ األهاليتردد بعض  . ث
 .رفض بعض المؤسسات غير الحكومية إجراء المقابلة الفردية معها . ج
 .لبحثالمحددة لتنفيذ اقصر الفترة الزمنية  اا وأخيرا  . ح
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 (نتائج المسح والمجموعات المركزة)تحليل نتائج الميدان : لثالفصل الثا
 

 عينة البحثخلفية عامة حول : أوالا 

 19-1من عمر  إعاقةسح الميداني األسر التي أحد أفرادها طفل ذو ستهدف المامسح ميداني أسري، حيث  إجراء .1
  .المختلفة الضفة الغربيةيقطنون في محافظات أسرة فلسطينية  1192شمل المسح وقد  عام،

 : كالتالي امناطقيا توزعت العينة  .2

 من األسر% 41
  في جنوب الضفة الغربية

 الخليل وبيت لحممحافظتي 

 من األسر% 51
  فة الغربيةفي وسط الض

 محافظات القدس، رام اهلل وأريحا

 من األسر% 41
 .في شمال الضفة الغربية

محافظات نابلس، سلفيت، جنين، 
 طوباس، طولكرم، قلقيلية

  منهم في مناطق % 31في مناطق ريفية فلسطينية، بينما يعيش  اإلعاقةاألطفال ذوي سر أمن % 21يعيش
 . حضرية

 نما تعيش يبيوت مستقلة وهذا يعود أن غالبية األسر تعيش في الريف، بفي  %(73) تعيش غالبية األسر
 .خيمة / من األسر في براكية% 2وتعيش . من األسر في شقة واقعة في عمارة% 22

  من األسر أن هناك صعوبات% 29وفيما يتعلق بصعوبات تواجه الوصول أو الخروج من المنزل أقرت 
الوصول والخروج من منزلهم، لها عالقة ب (صعوبات بسيطة% 31صعوبات عدة، % 27)وبدرجات مختلفة 

 . صعوبات أيةأفادوا بعدم وجود % 22مقابل 

 :وربات األسر أربابخصائص  .3

 ا، بينماتعليم ربات األسر ثانوي % 32من أرباب األسر تعليمهم ثانوي، و% 33: التعليم من  (%13) أيضا
 . أعلىتعليمهم دبلوم متوسط ف األسررباب أاألسر و ربات 

  وأشار م يعملون بوقت جزئي، منه% 39من أرباب األسر يعملون بوقت كامل في حين  %21: العمل
 . عن العمل ونعاجز أو  ونلطعاإلى أنهم منهم % 21

  منهن فقط يعملن بوقت كامل أو وقت % 11األسر متفرغات للعمل المنزلي، ربات من % 99في المقابل
 . جزئي

  جيدة  %3ها جيدة ، وو اعتبر  %21 ضاع أسرهم االقتصادية متوسطة، بينمااألسر أن أو  من% 21افادت
 .اسيئة جدا أنها  إلى أشاروا% 7، وسيئةبأنها  %11في حين اعتبرها  ،اجدا 
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 داخل األسر اإلعاقة وذو األطفال : اثانيا 

ناك طفلين أن ه من األسر% 12حين أفادت اإلعاقة، في يها طفل واحد فقط من ذوي من األسر أن لد% 9112أفادت 
 .  إعاقةأطفال ذوي  3أن لدى أسرهم % 312أفاد  إعاقة، بينماي وَ من أفرادها ذَ 

  ةفي األسر  اإلعاقة وذو األطفال  .0

  في األسرة "الطفل األول" اإلعاقةمعلومات حول األطفال ذوي  . أ

 ل العينة لديها ا يعني أن كوهذ ،إعاقةمقابلتها أحد افرادها طفل ذو  تالتي تمسر األبداية أن  همن المهم التنوي
 . من ذوي االعاقة ىطفل واحد كحد أدن

  من أطفال األسر لديهم اعاقات حركية، في حين أن % 31تشير البيانات كما هي موضحة في الجدول التالي أن
  سمعيةالعاقة أما نسبة اإلبصرية،  إعاقة ملديه% 13مركبة، بينما عاقة إ% 12ذهنية، وعاقة إمنهم لديهم % 21

 . من مجموع العينة %9 نطقالعاقة وا   ، %13فقد بلغت 
 )%(عند الطفل األول ( اإلعاقة)نوع الصعوبة 

%  ةيالحرك 30.3 
%  ذهنيةال 20.2 
%  مركبةال 15.2 
%  بصرية ال 13.8 

%  يةالسمع 12.7 
%  نطقيةال 7.8 

  من مجموع االطفال  %22العاقة ذوي امن شكل األطفال الذكور الفئة المشاركة فقد  جنسبفيما يتعلق أما
 %. 22 فقد بلغت نسبتهن ذوات االعاقةناث من ما اإلين، ب(1192)

  سنة  (12-11) الفئة العمريةة الفئة المبحوثة ضمن يفقد كانت غالب، اإلعاقةأما فيما يتعلق بأعمار األطفال ذوي
منهم ضمن الفئة % 21و وات،سن (2-1)منهم ضمن الفئة العمرية % 12، في حين كان %(27نسبتهم و )

 . (17-12) منهم ضمن الفئة العمرية% 17سنوات، و( 1-2)العمرية 

 اإلعاقةذي  الفئات العمرية للطفل األول
 %27 سنة12-11من 
 %21 سنوات 1-2من 
 %17 سنة 17-12من 
 %12 سنوات 2-1من 

 
  خلقيسبب اإلعاقة أن األهالي  نم% 21أشار ، فقد أسرهمبحسب وجهة نظر عاقتهم إأما فيما يتعلق بأسباب 
منهم أن السبب ارتبط بمرض % 21في حين أشار بالحمل والوالدة، مرتبط السبب أن منهم % 22وأشار ، (وراثي)
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اإلعاقة هو سبب فقط أشار إلى أن % 1، وحادثلى إمنهم السبب % 7رجع أ الطفولة، فيماخالل فترة  الطفل
 .االحتالل

 من% 21 أنإلى فقد أفادت النتائج  البحث،خالل فترة  في التعليم احاليا فال الملتحقين فيما يتعلق باألط: التعليم 
 من% 31في حين أن  ،في مدارس خاصة ونملتحقمن األطفال % 21وفي مدارس عامة،  ونملتحقاألطفال 
ذا .احاليا بالتعليم  ينغير ملتحقاألطفال   2-1ة العمرية من الفئ)منهم ليسوا في سن التعليم % 01أن شرنا أ وا 
 01- 1) وهم في سن التعليم غير ملتحقين بالتعليمالمبحوثين هم من األطفال % 53فهذا يعني أن ( سنوات
 .(سنة

 ن إف ،وكما تشير النتائج ،بخصوص ما يحتاجه الطفل األول من عالج وتأهيل أما :احتياجات التأهيل والعالج
خدمات تأهيل، لى إمنهم % 32، في حين يحتاج يحتاجون الى عالج طبيالمبحوثين من األطفال % 32

من % 2ا أفادت األسر أن أدوية، وأخيرا  إلى ونمنهم يحتاج% 9أدوات مساندة، مقابل لى إمنهم % 22ويحتاج 
 . رعاية بيتية إلى ونيحتاجأطفالها من ذوي االعاقة 

  أن لعينة المشاركة من ا %(21) أفاد دفقال، لدى األطف اإلعاقةوبخصوص اكتشاف  :اإلعاقةاكتشاف
هو من ا ا خاصا من األسر أن طبيبا % 22في حين أفاد  ،عاقةف اإلااكتشأدت إلى  مالحظات األسرة هي التي

في حين . أطفالهالدى  اإلعاقة تمن اكتشف هيمن األسر أن عيادات وزارة الصحة % 12 وأفاد، اإلعاقةاكتشف 
 . عاقةاإلسة هي من اكتشفت المدر % 2، واإلعاقةأن المستشفى من اكتشف % 3أفاد 

 أن أكثر من ثلث األطفال  األهالي إجابات أفادتفقد  أبنائهملدى اإلعاقة  الكتشافمن حيث المدى الزمني  أما
تم نه أمن األسر % 27في حين افاد  .أصبح عمر الطفل أكثر من سنة بعدماتم اكتشاف اعاقتهم %( 34)

كان عمر % 12الستة األولى من عمر الطفل، واألشهر خالل % 21أثناء الوالدة، وعاقة اإلاكتشاف حالة 
خالل ) األطفال قبل الوالدةلدى عاقة االف ااكتشفقط من الحاالت تم % 2، وفي الطفل ما بين ستة اشهر وسنة

 . (فترة الحمل
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  ةلألسر  اإلعاقةمعلومات حول الطفل الثاني ذي  . ب

  إعاقةلديه  لديها طفل ثانٍ أن % ..19بما نسبته من العينة المبحوثة سرة أ 219أفادت. 

  ذهنية، عاقة إلديها النسبة ونفس ، منهم% 21الحركية لدى  األسرة باإلعاقةتوزعت إعاقات الطفل الثاني في هذه
ونفس النسبة لديها سمعية، عاقة إفلديهم % 17أما  ،(نظر إعاقة)عاقة بصرية إمن العينة لديهم % 11بينما 
 .نطقيةعاقة إلديها %  9كما أن  مركبةإعاقة 

 حسب الفئات العمرية كالتاليمن األطفال ت هذه العينة توزع  

 الفئات العمرية للطفل األول ذوي االعاقة
 % 23 سنة12-11من 
 % 21 سنوات 1-2من 
 % 11 سنة 17-12من 
 %17 سنوات 2-1من 

  27ة اإلناث نسب بلغت في حين% 23فيما يتعلق بالجنس فقد بلغت نسبة الذكور منهم أما%. 
  ،أشاروا% 12، في حين أن خلقيأن السبب هو % 27 فادأفقد وبالنسبة ألسباب اإلعاقة بحسب أهالي األطفال 

 .بسبب الحمل والوالدةذكروا أن اإلعاقة كانت  %12ومرضي، أن السبب إلى 

  بمدارس ملتحقون ة من العين% 22بمدارس عامة،  ونملتحقأنهم منهم % 31بالتعليم فقد أشار  االلتحاقوحول
ذا كان . من العينة غير ملتحقين بالتعليم% 31في حين أن  ،خاصة من العينة في ضمن الفئة العمرية % 17وا 

على غير ملتحقين بالتعليم ( الطفل المعاق الثاني في األسرة)من العينة % 55فهذا يعني أن ( سنوات 1-2)
 . تكون ملتحقة بالتعليم الرغم أنهم ضمن الفئة العمرية التي من المفروض أن

  إلى فقد أشاروا% 23أما مساندة،  أدواتلى إبحاجة % 29وعالج،  إلىاجة حبهم العينة أن من% 32وأشار 
 . رعاية بيتيةأنهم بحاجة إلى إلى فقط % 3في حين أشار لى دواء، إ% 9ولى خدمات تأهيلية، إأنهم بحاجة 
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 رلألس اإلعاقةذي لث معلومات حول الطفل الثا . ت

  أن لديها من المجموع العام للعينة % 312أي ما نسبته ( أسر األطفال المشاركين في الدراسة)أسرة  23أشارت
 ،حركيةلإلعاقة الوذات النسبة  ،بصرية% 21ما بين تهم اعاقإتنوعت ، حيث اإلعاقةأطفال من ذوي  ةثالث
 .لديها إعاقة مركبة العينةفقط من % 12و

 22نسبة اإلناث بلغت و % 22ينة بلغت نسبة الذكور من الع%. 

  2-1)الفئة العمرية  من% 31فقط بلغت ( الطفل الثالث من ذوي اإلعاقة في األسرة)أما بالنسبة لتوزيع العينة 
ضمن الفئة العمرية ا أيضا %( 22)، وذات النسبة (سنوات 1-2)ضمن الفئة العمرية منهم % 22و، (سنوات

 . سنة 17-12لفئة العمرية ضمن اكانت منهم % 19و، (سنة 11-12)

  12في حين أن  ا،خلقيا  (%92)تهم يلغالب اإلعاقةسبب كان فقد  _وبحسب األسرة_وبخصوص سبب اإلعاقة %
 .بسبب الحمل والوالدةفقط % 2وما نسبته  ،مرضيأن السبب  إلى قد اشاروا

  ن في مدارس و ملتحقأنهم منهم % 33 فقد أشار( الطفل المعاق الثالث في األسرة)وفيما يتعلق بالتعليم لهذه الفئة
منهم % 27في حين أشار  ،اإلعاقةذوي لفي مدارس خاصة  ونملتحقأنهم إلى منهم % 21بينما أشار عامة، 

( سنوات 2-1)من العينة ضمن الفئة العمرية % 31فإذا كان  ،ونفس الشيء .في مدارس ينغير ملتحقأنهم إلى 
 .العمرية التي من المفترض أن تلتحق بالتعليم غير ملتحقة بالتعليم من العينة ضمن الفئة% 17فهذا يعني أن 

  21بينما  ،مساندة أدوات إلىاجة حب امنهم أيضا % 31و عالج طبي،لى إالعينة أنهم بحاجة  من% 31أشار %
 .خدمات تأهيليةلى إمنهم بحاجة 

  نفسها األسرةمن قبل وحول اكتشاف اإلعاقة فقط أظهرت النتائج أن غالبية الحاالت تم اكتشافها. 
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 الخدمات االجتماعية ألسر األطفال ذوي االعاقة والحصول علىالوصول : اا لثا ثا

قضية  برزتوزارة الشؤون االجتماعية في المناطق المختلفة،  ات/مع موظفيوالمقابالت من جلسات النقاش عديد في ال
أن المؤسسات "ا أيضا ارة طاقم الوز ، كما يضيف "اإلعاقةطفال ذوي أن الوزارة ليست الوحيدة المسئولة عن شريحة األ"مفادها 

 ات/العاملونقر كذلك يُ ، "ن وكل العبء ملقى على عاتقهمأا بهذا الشالحكومة ال تحرك ساكنا مع األخرى ذات العالقة 
قضايا التي تمر بالعجز حيال الاألحيان أنهم يشعرون في كثير من " الشؤون االجتماعية في وزارة  ات/نو االجتماعي

  . "سر التي أحد أطفالها من ذوي االعاقةلم يقوموا بزيارات ميدانية لألُ "بأنهم  كما أفاد البعض منهمو ، "عليهم

طاقم البحث وأمام  األسرةفي وزارة الشؤون االجتماعية يضع أمام  ات/والفاعلين ات/العاملينبعض هذه التوصيف من قبل 
 العمل معالوزارة وخطط رؤية و ، لمتوفرةاالبرامج و ور الوزارة في الميدان، المرتبطة بد التساؤالتالكثير من وأمام هذه الدراسة 

قضايا األطفال ذوي االعاقة خرجت  وهل ؟ضية تنمويةقأم قضية شؤون اجتماعية هي قضية اإلعاقة ، وهل عاقةقضايا اإل
  .ن األسئلة؟ وغيرها مطار العام لألسرةوتم ربطها فقط باإلاالهتمام من حيز 

أنه ات في المجموعات البؤرية على مستوى المديريات في الضفة الغربية /أكد المشاركونبالتساؤالت سالفة الذكر، ا وارتباطُ 
 يتم تقديمها لألسرةنما ا  عاقة و شخاص ذوي اإلال توجد خدمات مباشرة تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية بصورة محددة لأل"

وفق معايير خاصة، وينتج عن ذلك بشكل عام سرة ووضع األداخل األسرة  س مدى احتياج الطفلقاكرزمة واحدة، حيث يُ 
  ."ضمن األسرة ككل ضمن حاالت الشؤون ويحصل على الخدماتهذه الحالة سجل تُ  أننه يمكن أ

، وكما أطفالهماجها من الخدمات التي يحت إعاقة وذو أطفال التي لديها األسر ن تحرم الكثير من أهذه المعايير من شأنها 
عن األسر كبر مشكلة هي في المعادلة حيث يتم حجب بعض أ"عبروا عنها في المجموعة البؤرية في محافظة الجنوب 

 ."األسرةكبر ظلم لهذه أمن طفل معاق وهذا أكثر الفقيرة والتي قد يكون فيها األسر المساعدة ويتم تهميش العديد من 
له معاش شهري  ةسر ن رب األأ"لمجرد ها من الوصول الى خدمات الشؤون االجتماعية إحدى األسر عن عدم تمكن وأشارت

 ."اإلعاقةأطفال وبالغين من ذوي  2ن لديه أبالرغم من  تقاعدي بسيط

مكانيةأن فرص "ا أيضا ات /ات االجتماعين/للعاملين بؤريةالعمل البينت نتائج ورش و كما  وصول أهالي األطفال ذوي  وا 
لى بعدهم إ، ويرجع ذلك "لى خدمات وزارة الشؤون االجتماعية أقل من سكان المدنإمناطق الريفية والنائية المن عاقة اإل

وعدم وصول ات الخدمهذه عدم معرفتهم بتوفر باإلضافة إلى وزارة الشؤون االجتماعية، وعن مكاتب عن مركز الخدمات 
 .إليهمالوزارة 

 ؟الدور الذي تقوم بها وزارة الشؤون االجتماعية من ذوي اإلعاقة التي لديها أطفال كيف ترى األسر ،بالمقابل

 مسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعية، فيما كانت غالبية األسرسر أمن أسر األطفال ذوي االعاقة أنهم  %39 أفادت
لى خدمة صلت عحمن األسر أنها  %27قرت أقابل ، وفي الماعيةفي خدمات وزارة الشؤون االجتم ةمسجلغير  (22%)

 . من األسر خارج خدمات الشؤون االجتماعية% 23فيما بقيت  ،واحدة بالحد األدنى من خدمات وزارة الشؤون االجتماعية

نما، اإلعاقةسبب تسجيل األسرة لدى وزارة الشؤون االجتماعية غير مرتبط بقضايا أن  إلى من المهم اإلشارة هنا رتبط ي وا 
كانت هذه ذا إشر ومعادلة الفقر والتي تحدد ما وعالقتها بمؤ  ،المعيشي ةسر اقع األو ب( ةأي الوزار ) لحصول على خدماتهابا
 . عية أم الخدمات وزارة الشؤون االجتما قينطبق عليها استحقاسر األ
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 :خدمات وزارة الشؤون االجتماعيةواقع  . أ

الخدمات المقدمة  أنن االجتماعية مديريات الشؤو في  ات/ات االجتماعين/مع العامليننتائج المجموعات البؤرية  أشارت
عاقة تخضع لشروط ومعايير محددة متصلة بطبيعة الخدمة منها التأمين اإلذوو رة والتي قد يستفيد منها األطفال من الوزا

  .الجمركي، المساعدة الطارئة والتي تصرف لمرة واحدة فقطاإلعفاء ، اإلنسانيةالصحي، المساعدات 

من الخدمات والتي من المفترض أن تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية سواء لألسر أو  وضع رزمةب قام فريق البحث
 :، وقد أشارت نتائج المسح مع أسر األطفال ذوي االعاقة حسب البرامج المختلفة كالتالياإلعاقةلألشخاص ذوي 

 المساعدات االنسانية . أ

   المواد )على خدمة المساعدات االنسانية صولها بحمن مجموع األسر % 21فاد أ، اإلنسانيةضمن برنامج المساعدات
 . بشكل جزئي من األسر على هذه الخدمة% 2في حين حصلت ، (الغذائية

  من األسر أنها لم تواجه أية صعوبات، في % 32أفادت  ،هذه الخدمةلى إبتحديات الحصول والوصول وفيما يتعلق
من األسر تحديات ترتبط % 22، وواجه اإلداريةدات والتعقيمن األسر مرتبطة بالروتين % 29حين كانت تحديات 

 .بطول االنتظار حتى يتم الحصول على الخدمة

 :المساعدات النقدية . ب

 7 في حين حصلت ،ضمن برنامج تنفذه وزارة الشؤون االجتماعية من األسر على مساعدات نقدية% 27 حصلت %
وبحدها  شيكال 221دنى األالنسانية بحدها ووصلت قيمة المساعدات ا. من األسر على هذه الخدمة بشكل جزئي

وذلك ضمن معادلة ترتبط بعدد أفراد  الذين حصلوا على مساعدات نقدية بشكل جزئيألولئك شيكل  1911 األعلى
 . األسرة وواقعها المعيشي

 في حين واجهت أو صعوبات من األسر التي حصلت على هذه الخدمة بأنها لم تواجه أية تحديات% 39 وأفادت ،
تحديات ارتبطت بشكل رئيسي بطول االنتظار حتى تم الحصول على %( 22)باقي األسر الحاصلة على هذه الخدمة 

بالروتين والتعقيدات  ارتبطتمن األسر تحديات % 21من األسر، كما واجه % 31هذه الخدمة حيث أفاد بذلك 
 . االدارية

 ،حتى في حال الحصول على المساعدات النقديةأسرهم تواجه  لى عمق التحديات التيإتشير نتائج المقابالت مع األطفال 
ونحصل على  ى،بي توفأ" ابقوله متوفى أبيها، بحصولهم على مساعدات نقدية كون اإلعاقةمن ذوي  ةطفلحيث أفادت 

لدي إعاقة سمعية وبحاجة الى عالج  ،لألسرة األساسيةشهور وهذا ال يؤمن االحتياجات أربعة شيكل كل  721مبلغ 
ديرية لمتوجهت وعندما وتشير والدة الطفلة أنه . "اتوالشؤون االجتماعية ال تغطي هذه الخدم، وسماعات وبطاريات

ألنها "رفضت الشؤون تحويلها لبرنامج المساعدات الطارئة  ،تهاالشؤون االجتماعية لمساعدتها بثمن السماعات الطبية لطفل
 ."تستفيد من برنامج المساعدات النقدية
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 :فاء الجمركياالع . ت

  حين  اإلعاقة، فيبقضايا  باألساسحيث ترتبط هذه الخدمة  الجمركيعفاء اإلعلى خدمة سر األمن % 11حصل
  .%..1حصل عليها بشكل جزئي 

  من األسر % 29من األسر أيه تحديات أثناء حصولهم على هذه الخدمة، في حين واجه % 32كذلك لم يواجه
تحديات  عنتحدثوا % 23حتى تمكنوا من الحصول على تلك الخدمة، مقابل تحديات مرتبطة في طول االنتظار 

في  "غير الودي"طاقم العمل بمعاملة من األسر أن التحدي ارتبط % 12فاد وأ، اإلداريةمرتبطة بالروتين والتعقيدات 
 . وزارة الشؤون االجتماعية

ن أيمكن  األسرعض أن باالجتماعية في الشؤون  ات/من العاملينفي المجموعات المركزة  ات/نوه بعض المشاركينكما 
 ةحال األسرة أنفي حالة " على سبيل المثال ،ذا حصلت على خدمة ثانيةإالجتماعية اتفقد الخدمات المقدمة من الشؤون 

 ."افورا  اق ملفهغال، ويتم إاالجتماعيةمساعدات حرم من التُ فإنها  عفاء جمركيإعلى  توحصل ةاجتماعي

 :التأمين الصحي . ث

  ومن خالل التنسيق فيما  ،الصحي للعائالت الفقيرة ضمن تسجيلها بوزارة الشؤون االجتماعية التأمينترتبط خدمات
وعليه  .ا اقتصادية صعبةتلك العائالت التي تعيش ظروفا وبشكل خاص ل ،بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية

حصلوا  %3، مقابل الشؤون االجتماعية وزارةنظمة أدة من خالل مسان من األسر على تأمين صحي% 31حصل فقد 
  . على تأمين صحي وبشكل جزئي ولفترات زمنية محدودة

فاد أ ،بأنهم لم يواجهوا أيه تحديات مرتبطة بحصولهم على خدمة التأمين الصحي من األسر% 22أفاد في حين 
بطول  امرتبطا  امن األسر تحديا % 12كذلك واجه  ،اإلداريةوالتعقيدات بالروتين  امرتبطا  ابأنهم واجهوا تحديا % 21

للعاملين والمسئولين عن تلك  "غير الودية"عن المعاملة  األسرمن % 9االنتظار للحصول على الخدمة، وتحدث 
  .الخدمة

 .حصلوا عليها بشكل جزئي% 2حصلوا على هذه الخدمة مقابل أقل من % 3: الفقربرنامج  . ج

 . حصلوا عليها بشكل جزئي% 1حصلوا على هذه الخدمة بشكل كلي، و %2 :برنامج التمكين االقتصادي . ح

% فقط 2  (:ات/االجتماعيين ات/من قبل المرشدين)النفسي واالجتماعي  واإلرشادنامج المتابعة الميدانية بر  . خ
 %. 2على هذه الخدمة، وحصل عليها بشكل جزئي  تحصلمن األسر 

من % 2مقابل بشكل كامل % 2حصل على هذه الخدمة : (ةالتقنيات المساعد)الدعم في المواد المساندة  . د
 . حصلوا عليها بشكل جزئيسر األ

سر األمن % 1من قل أقليلة  ةنسب: اإلعاقةاألسرة لحاجة الطفل ذي منزل عمل موائمات وتعديالت داخل  . ذ
 . بشكل جزئي على هذه الخدمة واحصل منهأسر األمن % 1فاد أحصلت على هذه الخدمة، في حين 
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فقط حصل ، و سري من األألم تحصل على هذه الخدمة : عم في برامج الحماية من العنف واالستغاللالد . ر
 %. 1عليها بشكل جزئي 

% 2على هذه الخدمة، و واحصلمن األسر % 11 الحصول على دعم للوصول لخدمات حكومية أخرى . ز
 . عليها بشكل جزئي واحصل

منهم % 19يات مرتبطة بالحصول على هذه الخدمة، في حين واجه من األسر بأنها لم تواجه أية تحد% 22وأفاد كما 
سر أن من األ% 1 أفادتحديات مرتبطة بطول االنتظار، في حين % 9، واإلدارية والتعقيداتتحديات مرتبطة بالروتين 

 . لهم "غير الودية"العاملة التحدي الرئيسي ارتبط بمعاملة الطواقم 

في دفع رسوم  وأسرتهاحول المعاناة التي تتعرض لها  ةطفل تأفاد ،الخدمات إلى اقةاإلعا بوصول األطفال ذوي وارتباطا 
للمدرسة وذلك السنوي تقوم األسرة بدفع القسط ومع هذا  ،من اإلقساط المدرسية  ئيتم إعفا : "ابالمدرسة بقوله االتحاقه

 "غير ودية"لة الطاقم داخل الشؤون ومعام ،بسبب طلب الوثائق الخاصة من الشؤون، و بسبب صعوبة إجراءات اإلعفاء
 ،خر حتى يتم الحصول على هذه الورقةآلموظف نا كل موظف يقوم بتحويل ،دفع القسط بدال من االنتظارب لهذا نقوم

 ".كل هذه المعاناة ستاهلب ماشيكل ن ياألربعوالقسط المدرسي الذي يبلغ 

نهم لم يستطيعوا الحصول على الخدمات أ"فردية معمقة  معهم مقابالت أجريتمن الذين  21أصل من طفال  21أفاد كما 
وحول التحديات . أكثرأو واحدة حصلوا على خدمة ذكروا أنهم ذي إعاقة طفال  21مقابل  "من وزارة الشؤون االجتماعية

ات من مرة للحصول على خدم أكثر ذهب والدي"صرية بقوله ات البصعوبال يذو أحد األطفال من  أفاد ،بالوصول للخدمة
ذو آخر طفل  وأضاف ."بدون فائدة ولكن( نظارات)الشؤون االجتماعية للمساعدة في توفير األدوية والوسائل المساعدة  

تمكن من الحصول ألم  أنني إالا لى المدرسة الذهاب إأجل عدة في المواصالت من المسا إلىكنت بحاجة "إعاقة حركية 
ة ميدانية من ر بزيا وعودال تلقىنوكنا  تهابرفقكنت  وأناالشؤون عدة مرات تراجع مديرية  والدتي حيث كانت، على الخدمات

برفض الشؤون االجتماعية تقديم  األسرةوفوجئت ، طويلة لتقييم وضع األسرةحيث تمت زيارتنا بعد فترة  ،مرشد الشؤونقبل 
 . "رفض المعادلة لألسرةلنا، بسبب الخدمات 

بحكوا البرنامج ما  ، ألنهمرضيوا يسجلونا راحوا على الشؤون بس ما أهلي"بقوله  سمعيةالعاقة اإلذوي آخر من طفل  وأفاد
دون مرافقة  لحصول على الخدمةااليهم هم الذين يذهبون لتقديم طلبات أه نأ اإلعاقةذوو  األطفالفاد وأكما  ".قبلكم

مكتب الشؤون  إلىعوبات في الوصول صوجد ت "و ،ن مكان تقديم الخدمة غير مهيأأبسبب وذلك  هاليهماألطفال أنفسهم أل
ير سهل الوصول ثلمبنى مش كا"ضاف طفل أخر بقوله أو . "درج فيهعلى الطابق الخامس ومدخل العمارة  االجتماعية ألنها

 أنها ، وفي نفس االتجاه أشارت طفلة لديها صعوبة سمعية"ممراته ضيقه ومش مناسب، على الكرسي ةفيه وخاص ةوالحرك
  "!هم لغتنايفحكي، في حد في المديرية بقدر أمع مين بدي  ،لو ذهبت هناك"
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 :على خدمات وزارة الشؤون االجتماعيةأسرهم التي لم تحصل واألطفال توجهات األسر  . ب

 صعوبات وتحديات حالت دون الحصول على الخدمةمن األسر التي أشارت أنها واجهت % 11
ا ولم هواجهتالتي تحديات هناك العديد من الن االجتماعية بأن أفادت األسر التي لم تحصل على خدمات وزارة الشؤو 

 :ومن أهم تلك التحديات تمكنها من الحصول على الخدمة

 31 %المعلومات عن هذه الخدمات وتوافرها ببغياارتبطت ا تحديات من األسر واجهته. 
 22 %على تلك الخدمة أن التحدي الذي واجههم ارتبط بعدم المعرفة في كيفية الحصول أفادوا منهم. 
  من األسر مرتبط بعدم توفر تلك الخدمات في المديرية% 19التحدي الرئيسي لة . 

 عدم مقدرتهم بالحصول على الخدمات االجتماعيةلاألسباب التي تراها األسر 
 %31 عدم توفر معلومات حول وجود هذه الخدمات لدى األسر

 %22 يفية الحصول عليهامعرفة في كوجود عدم ن معرفة بالخدمة ولكوجود 
 %19 عدم توفر الخدمة في مديرية الوزارة التي تقيم بها األسر

 

التي تقدمها الشؤون  حالت دون حصولهم على الخدماتلتي المختلفة وا صعوباتالتحديات و التي واجهت الو  ،هذه األسر
قاق التي تتعامل بها وزارة الشؤون عدم انطباق معايير االستح إلىتلك الصعوبات والتحديات ، أرجعت االجتماعية

منهم أن % 21خدمة، في حين أوضح ألية من األسر غير المتلقية % 21االجتماعية على أسرهم حيث نوه الى ذلك 
باإلضافة إلى أسباب أخرى كما هو رة ومديرياتها، االسبب ارتبط بمعيقات وتحديات التواصل مع مقدمي الخدمات داخل الوز 

 . دناهمبين في الجدول أ

 )%( التحديات والصعوبات التي تحول دون حصول األسرة على خدمات وزارة الشؤون االجتماعية
 %21 ن االجتماعية على أسرهمؤو عدم انطباق معايير االستحقاق التي تتعامل بها وزارة الش

 %22 معيقات وتحديات التواصل مع مقدمي الخدمات
 %21 لها عاقةحاجة الطفل ذي اإلالخدمة المتوفرة لم تكن بنوعية وكفاءة 

 %23 األسرة عن مكان تلقي الخدمة  ومكان إقامةالجغرافي لموقع ا
 %11 مكان تقديم الخدمة مة ءمواعدم 

 %17 عدم وجود مواصالت تصلني بمكان الخدمة 

تحويل  تم ،ا لحالة الطفلوعيا ن كفاءتهااألسر الخدمة من وزارة الشؤون االجتماعية نتيجة عدم توافرها أو  وفي حال لم تتلقَ 
 تواجهالمحولة الحاالت من % 72أن  اأيضا  والمثير للجدل والسؤال، مؤسسات متخصصة إلىفقط  األسرمن أطفال % 2

 . صعوبات سواء بدرجات عالية أو متوسطة للوصول والحصول على الخدمة
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أو لم يحصلوا  ،ون االجتماعية نتيجة عدم تحويلهممن األسر الذين لم يحصلوا على خدمات وزارة الشؤ % 12كان رأي وقد 
 :حيث النقاشالمالحظة و ذات أبعاد ومؤشرات حيوية تستحق  عليها من الوزارة

  في مراكز خاصة وعلى نفقاتهم الشخصية بأطفالهممنهم للحصول على خدمات خاصة % 72اضطر.  
 اورية لطفلهم نهائيا ر لم يحصلوا على خدمات ض هممنهم أن% 23 أفاد.  
 21 % على بعض الخدمات من مؤسسات أهلية وخيرية فلسطينيةحصلوا منهم.  
 1%  مراكز متخصصةلى إبتغطية نفقات التحويل قامت المؤسسات األهلية بأن أفادوا منهم . 

اء عن أر  في مديريات الشؤون االجتماعية والذين شاركوا في المجموعات المركزة ات/لم تختلف توجهات العاملينبالمقابل 
في الحصول على خدمات وزارة  اإلعاقةاألسر وأطفالها ذوي من التحديات التي تواجه لى العديد إ، حيث نوهوا األسر

  :جدول أدناهفي ال( ال للحصر)منها  االشؤون االجتماعية، نورد بعضا 

 :الشؤون االجتماعية مديريات ات/حسب موظفي من نتائج المجموعات البؤرية في المناطق المختلفة
  ا المصعد معطلموائمة في بعض المديريات وأحيانا المباني غير.  
  بكثيراحتياجاتها تفوق ذلك حيث أن  ىسر األ حتياجاتامن تغطي الحد األدنى  اللمقدمه لألسرة االمبالغ. 
  طويال احيث تأخذ وقتا مع الملفات التعامل  ةليآفي  ةبيروقراطيهناك.  
  شؤون فقط للمساعدة الماليةلا أن ونجميع يعتقدال أن ووهمعيق اجتماعي ا يضا أهناك.  
 ةبطرق ملتوي( اإلعفاء الجمركي ةتقرير العجز وخدم)حيث يقوم بعض األشخاص بالحصول على الخدمة  :الواسطة 

  .(ة/ألخصائيلتحدي )ر عليها يوبشكل سريع رغم عدم انطباق المعاي
  اللوجستيةمكانيات اإلنقص الكادر الوظيفي وضعف. 
  (.برنامج المساعدات النقدية)ول والمواطن بسبب عدم وجود نتائج عادلة ؤ البرنامج تحبط المسهشاشة 
 عجز الوزارة عن تغطية التكاليف المتعلقة بشراء الخدمة لألشخاص ذوي االعاقة. 
 

البعض منهم تحدث كذلك تطابقت نتائج األطفال مع ذويهم ومع العاملين في الميدان من وزارة الشؤون االجتماعية، حيث 
التهم للحصول على خدمات الشؤون االجتماعية و عن التحديات الفردية التي واجهتهم أثناء محاالمقابالت المعمقة خالل 

 :  والتي كان أهمها

 في بعض المديريات، المباني غير موائمة. 
 ت المقدمةخاصة بالخدما عدم معرفة األسر عن الخدمات التي تقدمها الشؤون لعدم وجود نشرات توعوية.  
 بعد المسافة بين مكان سكن الطفل ومديرية الشؤون. 
  المتخذة قبل الحصول على الخدمة اإلجراءاتصعوبة.  
 عفاء الجمركي عن طريق االتحاد وى على خدمة اإلتحصل األسرة سلم ) طول فترة االنتظار قبل وصول الخدمة

 .(سنة 212مدة ل قرار اإلعفاءواستمر انتظار  اإلعاقةذوي  لألشخاصالعام 
  ا بشفقة أو دونيةوأحيانا  تعامل الطواقم غير ودي اأحيانا. 
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 استمرار تلقي األسرة للخدمات بهدف  الالزمة ةوراق الثبوتيالحصول على األودائمة ومنها  ثيرةهناك متطلبات ك
 .الشؤون االجتماعيةمديرية من 
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 تقييم وتوجهات عامة لخدمات الشؤون االجتماعية: ت

 من  %21بالمتوسط  اأداءهفي حين قيم  ،من األسر% 21قبل قيم أداء وزارة الشؤون االجتماعية بالجيد من : األداء
 .من األسر المشاركة في البحث %32 اداء ضعيفا اعتبر هذا األو ، األسر

  من األسر بأن هناك وضوح في اجراءات ومعامالت وزارة الشؤون االجتماعية، في % 21اعتبر : اإلجراءاتوضوح
لدى  اإلجراءاتي وضوح في ألغياب أن هناك حالة % 31اعتبر و ، %22وضوح عدم حين اعتبر أن هناك ضبابية و 

 .  وزارة الشؤون االجتماعية

 وذج من فقط من األسر المبحوثة بحصولهم على % 12قر أا بوضوح التعليمات عن عدمها ارتباطا : نماذج متابعة
 . ذوي االعاقةاصة بأطفالهم لى الخدمات الخإمتابعة للحصول والوصول 

 متابعة  تمنهم تم% 2من األسر التي واجهتها تحديات وصعوبات، % 2لم يتقدم بشكوى سوى : تقديم شكوى
التي  واإلشكاليةمتابعة شكاويهم تم حل التحدي  تممن تمفقط % 3، والوزارةشكاويهم من قبل الجهات المعنية في 

 . واجهتهم

الموحدة اآلليات المختلفة بغياب في المديريات  ات/من العاملينفي الورش ات /المشاركون ادأفا بذات الموضوع، وارتباطا 
عن هذه الخدمات من خالل مكاتب اإلعالن ، بحيث يتم اإلعاقةاألشخاص ذوو للتعريف بالخدمات التي يستفيد منها 

ات /المشاركون وتحدث. غير متاحة لألسر من خالل  الموقع االلكتروني للوزارة، وهذه الوسائلأو الشؤون في المحافظات 
 لدى األسردت ولا  وهذه الطريقةالتعامل مع الشكاوى تتم عبر صندوق خاص بالشكاوى،  آليةبأن  أيضاات /من العاملين

يجدان إجابات فحتى المدير ونائبه ال " بالعجز واليأس لصعوبة أو معرفة ردود المسئولين على شكاويهم ومشاكلهمإحساساا 
 ".  المتعلقة بالخدمات اساؤالت الناس وتحديدا تعن 
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 اإلعاقةألسر األطفال ذوي  الصحيةالخدمات  إلىالوصول : ارابعا 

يرى البعض منهم بأنهم  حيثفي المديريات المختلفة،  ات/رباك للعاملينإع و ما زال دور وزارة الصحة الفلسطينية موض
خدمات  ةسلغياب وجود هم نبالمقابل أفاد البعض م، لة المبكرةالطفو  ةيقدمون الخدمات لكل األطفال خاصة في مرحل

األولية الصحية الصحة، ونوهوا أن الخدمات المتوفرة هي خدمات الرعاية في مديريات  ةاقعذوي اإل باألطفال خاصة
تطلبات تلبي مهذه الخدمات المتاحة غير كافية وال وأن . سنوات 3المجانية والتي تقدم لمختلف األطفال حتى عمر 

يقابلونها في كثير من األحيان حيال القضايا التي الفي التي تتولد لديهم العجز حالة إلى وأشاروا واحتياجات الميدان، 
الخدمات الصحية كما أن  .وذلك إليمانهم الكبير بأهمية تقديم خدمات لهذه الفئة مع وجود تقصير في ذلكعملهم، 
 ذيالطفل أسرة صول لتي يتم تقديمها لألطفال ذوي االعاقة هي مرتبطة بمدى حالألطفال فوق سن ثالث سنوات المجانية 
  .على تأمين صحي اإلعاقة

  :واقع الخدمات الصحية كما تراه أسر األطفال ذوي االعاقة . أ

 توافر العيادات الصحية .2

  بعدم قرت أسر من األ% 29في أماكن سكناهم، مقابل إليها بتوفر عيادة صحية سهلة الوصول سر األمن % 72أفاد
 . سكنهمن كماأعيادات صحية في ية أوجود 

  ونوهت األسر التي ال يوجد في مكان سكناهم عيادة صحية بأنهم يتلقون الخدمات الصحية في تجمع سكني قريب
 أو سيارةسيارة أجرة لى استخدام إمن تلك األسر % 22، في حين يحتاج %(7)مواصالت لى إولكن ليس بحاجة 

 .الخدمة الصحية في العيادات إلىللوصول  سيارة أجرةيحتاجون الستخدام من األسر % 21، مقابل خاصة
  لى الخدمات إبالوصول بسهولة والمتعلقة من األسر % 29مدى التحديات القائمة لدى إلى تشير تلك النتائج كما و

ثير من التساؤالت حول حصول ا، وهذا يضع الكالمحدودة التي تقدمها الوزارة، مقابل ارتفاع تكاليف الوصول أيضا 
 . على الخدمات الخاصة بهم أصال كأطفال اإلعاقةأطفال األسر ذوي 

 
 حسب األسر عاقةذوي اإل الصحية لألطفالالحصول على الخدمات  .2

المرتبطة األولية ن خدمات الرعاية الصحية أ ،وأسرهم ظهرت المقابالت الفردية المعمقة مع األطفال ذوي اإلعاقةأ
لم يتم كما من قبل أسرهم،  إعاقتهم تم اكتشاف  اإلعاقةذوي األطفال ف المبكر لإلعاقة غير فعالة،  فجزء من باالكتشا
لم يتم اكتشاف إعاقتي "كما تحدثت الطفلة من محافظة جنين  ،عدة سنوات بعد مرور الا إخرين آأطفال إعاقة اكتشاف 

 . "يمن عمر اال بعد مرور ست سنوات ( ليليى عش)

 بعض وعليه تكون ، اإلعاقةفي قضايا  والمهنيةعن غياب الطواقم المتخصصة وذووهم تحدث األطفال  ،لسياقوبذات ا
 أهالي األطفالوأغلب المادية لديهم، اإلمكانيات توفرت  في حال مراكز وعيادات خاصةشراء الخدمة من األسر مضطرة ل

نتيجة " التي ال توفرها وزارة الصحة"الخدمة العالجية على ل الحصو الوصول و القدرة في عدم يعانون من  اإلعاقةذوي 
  .الضائقة المالية التي يعيشونها
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والتي من المفترض أن تقدمها وزارة الصحة سواء لألسر حول رزمة الخدمات وعند سؤال األسر بشكل مباشر في المسح 
 :، كانت النتائج حسب البرامج المختلفة كالتالياإلعاقةأو لألشخاص ذوي 

 : صات طبية مبكرة ومنتظمةفحو  . أ

  من األسر %9من األسر بأن أطفالهم حصلوا على مثل هذه الخدمة، في حين حصل عليها بشكل جزئي % 71افاد ،
  .من األسر% 21حصل على هذه الخدمة ولم ي

  ة من األسر بأنها لم تواجه أي% 21وحول التحديات التي واجهت األسر أثناء حصولها على تلك الخدمة، أشارت
من األسر تحديات مرتبطة بطول االنتظار للحصول على الخدمة، كما واجهت % 13تحديات، في حين واجهت 

لى أن التحدي مرتبط بارتفاع التكاليف إمنهم % 9أشار و ، اإلداريةمنهم تحديات مرتبطة بالروتين والتعقيدات % 11
بط بمكان الحصول على الخدمة وبعده عن منهم أن التحدي ارت% 2الخدمة، كذلك اعتبر  علىلحصول للوصول وا

 . تجمعهم السكني
 التشخيص . ب

 من قبل اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، في حين لم طفالهم أمن األسر أنه تم فحص % 72 أفاد
 . سرهمأمن األطفال كما افادت % 22 هذه اإلجراءاتيخضع لمثل 

  في حين ال يعرف  ،التي حصل عليها طفلهم ديهم معرفة بنسبة القصورن لأمن األسر ب% 22 أفادا بذلك وارتباطا
  .قد خضع لفحص لدى اللجنة الطبية اإلعاقة اذفادوا بأن طفلهم أتلك بالرغم من أنهم  منهم عن نسبة القصور% 32

  خدمة، في حين بأنها لم تواجه تحديات مرتبطة بالحصول على تلك ال%( 22)ا بالتحديات أفادت غالبية األسر وارتباطا
ط اارتبمن األسر % 11أشار تحديات مرتبطة بطول االنتظار للحصول على الخدمة، و من هذه األسر % 11واجه 
 . الخدمةعلى صول حصول والو مرتبطة بمكان الال% 2، واإلداريةبالروتين والتعقيدات  التحدي

لم يكن بمقدور الطواقم حيث ، (خلع والدة) الوالدة أثناءلخطأ طبي  ابنها كانت نتيجةا  إعاقةعاقة أن إ ذيتتحدث أم لطفل 
 . بعد سنة من قبل األسرة وبمساعدة طبيب خاص تاكتشفالتي و  اإلعاقة،اكتشاف الطبية الحكومية في المستشفى 

 : التطعيمات . ت

  أن  من األسر% 2من األسر أن أطفالهم حصلوا على التطعيمات التي تقدمها وزارة الصحة، في حين أفاد % 12أفاد
 . لم يحصلوا على هذه التطعيماتطفالهم أأن % 2 وأفادبطريقة جزئية،  التطعيماتعلى  أطفالهم حصلوا

  من األسر تحديات % 22في حين واجهت  ،من األسر أية تحديات أثناء حصولها على الخدمة% 72ولم تواجه
سكن األسرة عن  بعد مكانباإلضافة إلى  ،وطول االنتظار للحصول على الخدمةدارية اإل والتعقيداتمرتبطة بالروتين 

 . مكان تقديم الخدمات الطبية
 : (الصحي التأمين)الخدمات المجانية  . ث

  منهم أن % 2فاد ألوا على خدمات صحية مجانية وتأمين صحي، في حين من األسر أن أطفالهم حص% 72أفاد
صل أطفالها على خدمات صحية من األسر لم يح% 22مقابل ، أطفالهم حصلوا على هذه الخدمة بشكل جزئي

 ".تأمين صحي"مجانية 
 مقابل وتلقيها لخدمات مجانية أو تأمين صحيبأنها لم تواجه أية تحديات في حصولها % 73غالبية األسر  وأفادت ،
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بطول االنتظار، مرتبطة  عن تحديات  تحدثوا% 2، واإلداريةبالروتين والتعقيدات  ةتحدثوا عن تحديات مرتبط% 12
 إليهللوصول الستخدام السيارات ن و ضطر يالذي تقديم الخدمة و  بعد مكانمرتبطة برين تحدثوا عن تحديات خآ% 2و

 . للحصول على الخدمة
خدمة التأمين الصحي، احداها ترتبط في حال الحصول عليها بغياب  بشيء من السرد حولتحدث األطفال وأسرهم كما 

، (تحديد نسبة القصور)إجراء التشخيص الطبي لهم  ء، سوااإلعاقةلطفل ذو التي يحتاجها ا العالجات والمتابعات الطبية
من األسر تحدثوا في المقابالت المعمقة أن نسبة القصور التي حصلوا عليها لم تأهلهم للحصول على التأمين  فجزء عالٍ 
 .الصحي

الخدمات تلك ا وخصوصا  ،دودةعن طريق التأمين الصحي محوالمتوفرة  ن الخدمات الصحية المتاحةأ ايضا أ وأضافوا
 اعاما  12االعاقة السمعية والتي تبلغ من العمر  ذات الطفالت أفادت إحدىالعالجية المتخصصة فهي غير متوفرة كما 

التشخيص  إلجراءالمتخصصين  األطباءر يتوف وأحتاج إلىتأمين صحي من خالل الشؤون االجتماعية نا لدي أ"حين قالت 
ما كان "وتضيف األسرة  ، "ةعيادات خاصفي  أطباءمراجعة  إلىضطر نمما  ،في وزارة الصحة وهذا غير متوفرالطبي 

 121لى إالكشفية عالية بتوصل نو أليشخصوا بنتنا وكنا نروح على عيادات خاصة وندفع مصاري اكثير  يعرفوا أطباءفي 
 ".  األحيانفي بعض  شيكل 311 -

تأمين نا لدي أ: "اأيضا ( شلل نصفي سفلي)عاقة حركية إطفل لديه ت، أشار المقابالخالل وخالل التواصل مع أسر أخرى 
وتم  ،البلدستخدمه بسبب عدم توفر الخدمات الصحية الخاصة به في المركز الصحي الموجود في ب ما أناصحي  ولكن 

ج بسبب صعوبة كمل العالاستولكن لم  يإجراء عملية تنظيم بول لجل أسنوات من  3إلى مركز أبو ريا قبل  يتحويل
 الي بحتاجهاأيام لشراء األدوات  3وكذلك الذهاب إلى رام اهلل كل  ،وتكلفتها العالية الالزمةالحصول على األدوات العالجية 

 ".وعدم اهتمام أو مراجعة الصحة له لسبب عدم اختصاصها بهذه الحاالت

 عاقةتوعية لمتابعة حال الطفل ذي اإل خدمات . ج

  في حين أفاد اإلعاقةخاصة بمتابعة حالة طفلهم ذي  ةهم لم يحصلوا على خدمات توعيمن األسر بأن% 79أفاد ،
 . حصلوا عليها بشكل جزئي% 9، مقابل بأنهم حصلوا على مثل هذه الخدمة بشكل كليا % 11

  ة بمواجهباقي األسر  أفادتفي حين  ،تحديات أية  متواجههأنه لم على هذه الخدمة  ةالحاصلمن األسر % 23أفادت
معاملة الطاقم غير الودية، تحديات مرتبطة بمنهم إلى % 11، حيث أشار ثناء الحصول على الخدمةأتحديات مختلفة 

تحديات مرتبطة % 9والروتين، دارية اإلالتعقيدات تحديات مرتبطة ب% 13طول االنتظار، تحديات مرتبطة ب% 13
 . مكان سكن األسرةن ع بعد مكان تلقي الخدمةب

 والصحة النفسية واإلرشاد خدمات الدعم . ح

  حصلوا عليها بشكل % 7حصلوا عليها بشكل كامل، و% 9لم تحصل على هذه الخدمة، مقابل %( 92)غالبية األسر
  . جزئي

  لم تواجه أية تحديات مرتبطة بالحصول التي حصلت على هذه الخدمة من األسر % 27أن إلى  اأيضا تشير النتائج
من % 11من االسر تحديات ارتبطت بمكان الحصول على الخدمة، كما واجه  %17على الخدمة، في حين واجهت 

 . تحدي طول االنتظار للحصول على الخدمة آخرون% 11األسر معاملة غير ودية من طاقم العمل، كذلك واجه 
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 عاقةالحصول على األدوية الخاصة بالطفل ذي اإل . خ

   على منهم % 22ة بشكل كامل، في حين حصل من األسر على أدوية خاصة بأطفالهم ذوي االعاق% 22حصل
بأنهم لم يحصلوا على هذه الخدمة من وزارة الصحة  (%21)نصف األسر وأفادت. هذه الخدمة بشكل جزئي

  .الفلسطينية
  اعتبروا طول االنتظار % 23بأنهم لم يواجهوا تحديات في الحصول عليها، مقابل % 27وبخصوص هذه الخدمة أفاد

 .ةيف األدوية والحصول عليها مرتفعأن تكال% 22هم، كذلك اعتبر بالنسبة ل هو تحدٍ 

تقوم أسرهم بتوفير األدوية  األدويةلى إطفال الذين يحتاجون ان غالبية اال المعمقة مع األطفالنتائج المقابالت  أظهرت
ات ن محافظمطفل وهو ( س)يقول  .وعياداتها الخاصة كونها غير متوفرة لدى مراكز وزارة الصحة الفلسطينية اعلى نفقته
( ننتظر) طر نستناضوبن ةالمرات ما بتكون موجودغلب أفي  ةدوياأل": دوية باستمرارألى إإعاقة حركية يحتاج  لديهالشمال 
 األشياءعن  ةكافينعرف معلومات م ن ماماحنا كا  و  .ةعيادالومرات بحكولنا ما في ب ،و نشتريها من برهأي بعده لللشهر ال

 ةفي مشكل نكما ةن نروح لما نحتاج للخدمات الطبيوما في حد بوجهنا صح وي ة،مفروض توفرها الصحي لوالخدمات ال
 ".المختصين نفسهم دعن

 :الحصول على األدوات المساندة التي يحتاجها الطفل . د

   على أدوات سر األفقط من % 2، في حين حصلت بأنها لم تحصل على هذه الخدمة %(25)افادت غالبية األسر
 . حصلوا على هذه الخدمة بشكل جزئي% 7، مقابل اإلعاقةة خاصة بأطفالهم ذوي مساند

 طول % 21 اعتبرفي حين تحديات بالحصول على الخدمة، ية أمن األسر لم تواجه % 32شارت النتائج أن أ
% 21واعتبر  دارية،دات اإليبالروتين والتعقارتبط أن التحدي منهم % 21، كذلك اعتبر لهم ارئيسيا  ااالنتظار تحديا 

 . الخدمة إلىبارتفاع تكاليف الحصول والوصول ارتبط بأن التحدي آخرون 

التأمين عاقة، أشارت المقابالت المعمقة مع األطفال وذويهم أن لى أدوات مساندة لطفلها ذي اإلإحال احتاجت األسر في و 
ولم تقم الوزارة بحاجة لسماعات طبية كانت حد األسر أة لفطف .بتوفير أدوات مساندة ال يغطي الخدمات المطلوبةالصحي 

أهلية من مؤسسة بتوفيرها أو تغطية نفقات الحصول عليها، في حين حصلت األسرة عليها من خالل جهودها وعالقاتها 
 .عاملة في المجال

 اإلعاقةالحصول على خدمات صحية متخصصة  للطفل ذي  . ذ

 عاقة، في حين ذوي اإلمن تخصصة خاصة بأطفالهم من األسر أنهم لم يحصلوا على خدمات صحية م% 93 أفاد
 . حصلوا عليها بشكل جزئيخرين آ% 2من األسر مقابل % 2حصل على هذه الخدمة بشكل كامل 

 ارتبط بطول االنتظار للحصول  اتحديا % 21بهذه الخدمة، في حين واجه  امرتبطا  اأنهم لم يواجهوا تحديا % 39فاد أ
% 11، كذلك واجه اإلداريةأن التحدي الذي واجههم ارتبط بالروتين والتعقيدات % 12فاد أعلى هذه الخدمة، فيما 

 . غير الودية للطاقم العاملبالمعاملة أن تحديهم ارتبط % 9بمكان الحصول على الخدمة، كما أفاد  امرتبطا تحدياا 

 خدمات تأهيلية . ر
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   حصلوا % 2، مقابل اإلعاقةالها ذوي من األسر لم تحصل على خدمات تأهيلية ألطف% 21أن إلى تشير البيانات
 . على الخدمة بشكل متوسطت حصل% 2على الخدمة بشكل كلي وذات النسبة 

  أفادوا أن التحدي % 19أية تحديات، مقابل  لم يواجهوامن الذين حصلوا على هذه الخدمة % 22أشارت النتائج أن
أن التحدي الذي واجههم ارتبط بمكان  اأفادو سر األمن % 21وارتبط بطول االنتظار للحصول على الخدمة، 

غير الودية للطاقم، وذات النسبة ارتبط تحديهم  بالمعاملةأن التحدي ارتبط % 2فاد كما أالحصول على الخدمة، 
 . داريةاإلبالروتين والتعقيدات 

، وتوجهاتهم عاقةذوي اإلي األسر وأطفالها أعن ر  اات وزارة الصحة كثيرا يفي مدير ات /ينلبالمقابل لم تختلف نتائج العام
كما هو موضح في االطار و بالفعل تواجهها األسر الكثير من الفجوات والتحديات التي حيث أظهرت المجموعات البؤرية 

 : التالي

 المجموعة البؤرية الخاصة بمديريات الصحة إجاباتنتائج 
 :للخدمات الصحية اإلعاقةذوي األطفال حول المعيقات التي تحول دون وصول 

 اإلعاقةبذوي  خاصة تأهيلية ال توجد خدمات .  
  بالتعامل مع هذه الحاالتو والكادر بالخدمات  األهلجهل.   
  اإلعاقةلذوي الصحية  الخدمةتقديم  أماكن مواءمةعدم.   
  الخدمةيتوجهون لطلب  إلى أين األهلعدم معرفه.  
  اإلعاقةذوي  لألطفال متخصصةخدمات  توفرعدم. 
  الماديةالمساعدات في  اإلعاقةربط.  
  ا في حاالت اإلعاقات الذهنيةاألهل وخصوصا خجل.   
  إلى الطفل ذي اإلعاقة نظرة سلبيةالمجتمع  ةنظر.  
  لألهل من حيث التكاليف وبعد المسافة عن السكن صعوبةالمواصالت تشكل.   

 :كما نوه الكادر بتحديات تواجههم وتواجه عملهم بشكل مباشر
 إعاقةمة بيئة المراكز والعيادات لدمج أشخاص ذوي ءعدم موا.  
  عاقةاإلذوي  األطفالة لفئة يالصحالخدمات عدم وجود كادر مؤهل ومدرب للعمل وتقديم. 
 نقص القدرة المالية على تغطية الخدمات التأهيلية الشاملة وخاصة ما هو مرتبط باألدوات واألجهزة المساعدة. 
  الصحةوزارة جات في مستودعات العالو دوية األنقص الكثير من. 
  اإلعاقةذوي شخاص األللوزارة تقلل من االهتمام بفئة  أولوياتوجود.  
  بأن مسؤولية توفير خدمات تأهيلية هي مسؤولية المجتمع المحلي والقطاع ات وزارة الصحة /قناعة لدى ممثليوجود

 .الخاص
 ت من وزارة الماليةمعيقات تحد من وجود تحويالت مناسبة لتغطية كافة الخدما. 
 

 الصحة الفلسطينية وزارةتوجهات األسر التي لم تحصل على خدمات  . ب

 ات الطبيةصعوبات وتحديات حالت دون الحصول على الخدممن األسر المبحوثة أشارت إلى  22%
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لخدمة، ومن ا ولم تمكنها من الحصول على اهأفادت األسر التي لم تحصل على خدمات وزارة الصحة بأن تحديات واجهت
 :ابه تأفادالتي  أهم تلك التحديات

 31 % أن التحديات التي واجهتهم ارتبطت بغيات المعلومات عن هذه الخدمات وتوافرهاذكرت من األسر. 

 19 % أن التحدي الذي واجههم ارتبط بعدم المعرفة في كيفية الحصول على تلك الخدمةإلى أشاروا منهم.  

  بعدم توفر تلك الخدمات في المديريةرتبط اسر من األ% 21التحدي الرئيسي لة . 

 لصحيةعدم مقدرتهم الحصول على الخدمات الاألسباب التي تراها األسر 
 %21 التي تقيم بها األسرصحة في المحافظة عدم توفر الخدمة في مديرية ال

 %31 حول وجود هذه الخدمات لدى األسر عدم توفر معلومات 
 %19 عدم المعرفة في كيفية الحصول عليها نكول ،معرفة بالخدمةهناك 

 
تلك سر األ وأرجعتدون حصولهم على الخدمات، تحول تحديات وصعوبات تواجه من األسر % 29أظهرت النتائج أن 

للطفل ذي اإلعاقة مناسبة  عدة قضايا من أهمها بأن الخدمة المتوفرة ليست بنوعية وكفاءةلى إالصعوبات والتحديات 
من األسر أن تحديهم الرئيسي ارتبط بعملية التواصل مع مقدمي % 32، في حين أفاد من األسر %(22)ر احسبما أش

ا ، كماإلعاقةبالبعد الجغرافي لمكان الخدمة المراد الحصول عليها للطفل ذي  امنهم مرتبطا % 32الخدمة، كذلك كان تحدي 
قاق الحصول على الخدمة التي تتعامل معها وزارة معايير االستح تطابقمرتبط بعدم من األسر % 32لدى تحدي الن أ

 .الصحة الفلسطينية

 صحةالتحديات والصعوبات التي تحول دون حصول األسرة على خدمات وزارة ال
 %22 اإلعاقةحاجة الطفل ذي تتناسب و الخدمة المتوفرة لم تكن بنوعية وكفاءة 

 %32 معيقات وتحديات التواصل مع مقدمي الخدمات
 %32 األسرة عن مكان تلقي الخدمة  إلقامةجغرافي البعد ال

 %32 أسرهم الوزارة علىتعامل بها عدم انطباق معايير االستحقاق التي ت
 %29 عدم وجود مواصالت تصلني بمكان الخدمة 

 %23 عدم موائمة مكان تقديم الخدمة 

% 17تحويل  تم ،لحالة الطفل انوعيا كفاءتها  األسر الخدمة من وزارة الصحة نتيجة عدم توافرها أو عدم تلقيوفي حال 
من هؤالء واجهوا صعوبات سواء % 15والمثير للجدل والسؤال أن ، مؤسسات متخصصة إلى األسرمن أطفال فقط 

  .بدرجات عالية أو متوسطة للوصول والحصول على الخدمة نتيجة عملية التحويل

خدمات وزارة الصحة نتيجة عدم تحويلهم أو لم يحصلوا عليها من من األسر الذين لم يحصلوا على % 29آراء  تفيما كان
 :ذات أبعاد ومؤشرات حيوية تستحق النقاش، وتوجهاتهم الوزارة

   مراكز خاصة وعلى نفقاتهم الشخصية التوجه إلى بأطفالهممنهم للحصول على خدمات خاصة % 93اضطر.  
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 ة نهائياااإلعاقذي  منهم على خدمات ضرورية لطفلهم% 27 لم يحصل.  
  المؤسسات األهلية منهم على بعض الخدمات من مؤسسات أهلية وخيرية فلسطينية، وكذلك قامت % 21حصل

منهم لوزارة الشؤون االجتماعية % 2توجه و  ،فقط من األسر %11 ةمراكز متخصصة للى إفقات التحويل بتغطية ن
 . بتغطية تلك النفقات الوزارةوقامت 
لى إوالوصول لحصول والتحديات التي تواجههم في االمعيقات العديد من  إلى ي المقابالت المعمقة فوذووهم ونوه األطفال 

 :ونورد أهمها وهي كالتالي ةيالخدمات الصح

  على حساب األسرةشراؤها  أوشهر  لمدة ويتم انتظارها معظم األحياناألدوية في عدم توفر. 
  م توفرهماأو عد العالج الطبيعي والعالج الوظيفيمحدودية. 
  هاعدم توفر أو  التقنيات والوسائل المساعدة لدى الصحةمحدودية. 
  غير متوفرة اإلرشادخدمة.  
  الصحية  اتمبنى العيادوكذلك  لبعض مديريات الصحةمة البيئية ءمعيقات متعلقة بالمواهناك. 
  مدة االنتظار توفرها، وتكون للحصول على الخدمة في حال نتظار االمشكلة كبيرة في طول تواجه األسر واألطفال

 .آلخروتحويل من مكان  وطويلة ةمزعج لتلقي الخدمة
 عدم وضوح الخدمات المقدمة من الصحة. 
  غير ودية األحيانالمعاملة في بعض. 
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 تقييم وتوجهات عامة لخدمات وزارة الصحة الفلسطينية . ت

ها ءاأديم في حين قَ ، من األسر% 39من قبل  الصحة الفلسطينية بالجيدوزارة ات في /العاملينيم أداء قُ : األداء . أ
 .اضعيفا  األداءهذا  ات/نمن المشاركي %21اعتبر و ، من األفراد المشاركين في العينة %21بالمتوسط 

، في الصحة الفلسطينيةومعامالت وزارة جراءات إمن األسر بأن هناك وضوح في % 32اعتبر : اإلجراءاتوضوح  . ب
وعدم غياب منهم أن هناك % 12، فيما اعتبر عينةناك ضبابية ووضوح بحدود مأن ه من العينة %21حين اعتبر 
 .  الصحة الفلسطينيةلدى وزارة المتبعة جراءات اإلوضوح في 

فقط من األسر المبحوثة بحصولهم على نموذج % 22 قرأعدمها ن ما بوضوح التعليمات وارتباطا : نماذج متابعة . ت
 . من وزارة الصحة الفلسطينيةعاقة اإللخاصة بأطفالهم ذوي لى الخدمات اإمتابعة للحصول والوصول 

متابعة  تمنهم تم% 3من األسر التي واجهتها تحديات وصعوبات، % 2لم يتقدم بشكوى سوى : تقديم شكوى . ث
التي  واإلشكاليةتم حل التحدي % 1، وممن تم متابعة شكاويهم أقل من الوزارةشكاويهم من قبل الجهات المعنية في 

 .مواجهته

الطواقم العاملة في المراكز الصحية الحكومية، تحملها السلبية التي االتجاهات حول اإلعاقة ذوي  األطفال أمهاتوتشير 
لى أو  ن هناك معاملة سلبية من قبل إ" :ن فيها مساس بكرامتهم، حيث تقولن الحصول على تلك الخدمات يكو ا 

قيامها بتقديم شكوى كتابية نتيجة المعاملة واألفعال  وعند، "عاقةإلذوي ا األشخاصتجاه اأكثر وكانت سلبية  ات/العاملين
وهذا تأكيد ". طفالنتي انقلبوا ضدي ولم يعالجوها كبقية األابوبدل ما يهتموا ب" :تقولالسلبية غير الالئقة لرئيس المشفى 

الشكاوى وفي حال تمت  ،ينوالروتاالكتراث عدم أو غيابه أصال، حيث تضيع األسر بين على عدم وضوح نظام الشكوى 
. ا صاغيةذانا آاألسر تلقى ، ال وهي الطريقة المعتادة في التعامل معها بطرق شفوية
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 ذوي االعاقةمن الوصول والحصول على الخدمات التعليمية ألطفال األسر : اخامسا 

ي التعليم الشمولي، فبين موقف يرى حيال دمج األطفال ذوي االعاقة ففي وزارة التربية والتعليم مواقف طاقم التعليم تنوعت 
ال يملكون أنفسهم، قم التعليم أنهم اأن المكان المناسب لألطفال ذوي االعاقة هي مدارس أو فصول خاصة بهم، يرى ط

أن الوقت المتاح للعملية التعليمية  ات/كذلك يرى المعلمون. التي تؤهلهم للتعليم في الصفوف المدمجة المهارات وال الخبرات
وال  امنهجيا وال  اأن المدارس غير مؤهلة ال بنيويا مون يقَّ يُ قرانهم، كذلك أمع اإلعاقة كافية لالهتمام بدمج األطفال ذوي  غير
رؤية األهل التي يقرون بها أن ال أحد نجد مقابل وفي ال، في النظام التعليمي والتربوياإلعاقة لدمج األطفال ذوي  امكانيا 

 . إدارتها ذويهم وال المعلمين وال المدرسة والو رسة ال الطلبة في المدهم يرغب بوجود أطفال

مكانية وصول أطفالهم ا  ة من حيث الجودة و يالتعليمبشكل مباشر حول الخدمات المشاركة في المسح عند سؤال األسر و 
 :، كانت النتائج كالتاليإليهااإلعاقة ذوي 

   :أسر األطفال ذوي االعاقة االخدمات التعليمية كما تراه . أ

 منهم % 12في حين أفاد . سنة 17-2من األسر بوجود أطفال ذوي اعاقة لديهم في سن التعليم من عمر % 99قر أ
 . في سن التعليمعاقة اإل من ذويلهم  أطفالبعدم وجود 

  م منه% 22يلتحق حيث طفالهم غير ملتحقين بالتعليم، أمن األسر أن % 31وفيما يتعلق بالتحاق الطلبة بالتعليم، أفاد
 . عاقةاإلمنهم بمدارس خاصة باألشخاص ذوي % 21يلتحق في حين التربية والتعليم، تابعة لمديريات في مدارس 

  ات/خرين ملتحقينآعاقة إمنهم بمعرفتهم عن وجود أطفال ذوي % 22 أفاد أسر األطفال الملتحقين بالتعليم،ومن بين 
 . بالتعليم في المدارس التي يلتحق بها أطفالهم

 سنة 01-2من عمر عاقة اإلاللتحاق بالتعليم لألطفال ذوي مؤشر ا
 %22 (التعليم الدامج)الطفل ملتحق بمدارس التربية والتعليم 

 %31 غير ملتحق بالتعليم 
 %21 عاقةاإلملتحق بمدارس متخصصة باألشخاص ذوي 

 %3 (دامجة) ملتحق بمدارس خاصة لكل الطلبة
 %1 الشؤون االجتماعية  ة خاصة بوزارةيملتحق بمدارس تعليم

ملتحقون  طفال 11بالمدارس الدامجة و ات/ملتحقون طفال 21ن أعاقة، اإلألطفال ذوي ظهرت المقابالت المعمقة مع اأ
وبغض _عاقة الملتحقين بالتعليم اإلذوي من األطفال غالبية  تقر أو . ا بالتعليمطفال لم يلتحقوا حاليا أ 11و، بمدارس خاصة
فلكل  ،التعليمية داخل البيئة التعليميةات لخدملثناء تلقيهم أهناك صعوبات ومعيقات تواجههم  أن _قتهمإعاالنظر عن نوع 

 .اآلخرينإعاقة صعوبات تحد من حصوله على الخدمات التعليمية بشكل متكافئ مع الطلبة ذي 

 

 

 الصعوبات والتحديات التي تواجه األطفال ذوي االعاقة الملتحقين بالتعليم الحكومي . ب
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 على ترك التعليم اإلعاقةواقع وبيئة تجبر الطلبة ذوي  .0

تحدث والتي ت ،"س"الطفلة  بقصة أفي التعليم نبد اإلعاقةعند الحديث عن التحديات والصعوبات التي تواجه األطفال ذوي 
ذهاب والمكوث اء في المدى التحديات والصعوبات التي تواجهها في المدارس الدامجة، فرحلتها اليومية هي معاناة سو عن 

  إنوه صعوبة في جبوا أنا"وتقول  لديها صعوبة بصرية وتدرس في الصف العاشرو الشمال ات الطفلة من محافظ، والعودة
( بدل مواصلتين)ا شيكل يوميا  21بقيمة مواصالت ال ةبدل تكلف إلىوبحاجة ، اتقريبا كم  9المدرسة بعيدة عن مكان سكني 

ممنوعة من المشي تحت  إني معمتر للتخفيف من تكلفة المواصالت  911من  رأكثلى إلمشي لمسافة تصل لضطر وأ
شعر بالنقص أرت صوبعدين  ،جزء من المواصالت أهليعلى  أوفرعمل هيك مشان اقدر أ الا إبس ما بقدر  ،الشمس أشعة

لبات يساعدوني الطا أووما في حد كان من المعلمات  ،المدرسة زي من أول أحبوالعزلة وصاحباتي تركوني  وبطلت 
يعطوني وقت طويل علشان اقدر  يرضواوكمان بعض المعلمات كانوا ما  ،نا في الصفأحتى و  أو ،للصف أوصلكيف 
 أطولعندي مشكلة ما بشوف منيح وبدي وقت كثير نا فأ ،ا معلمة اللغة االنجليزيةمن المادة خصوصا  هشرحو ي ياللاكتب 

 افي معلمات ما كانو  ،من زميالتي أكثرفي االمتحانات بدي كمان وقت  وأنا ....اعلشان اقدر اكتب مع المعلمة وما برضو 
في  ،كنت استحي احكي معهم ولهيك معدلي في المدرسة نزل من جيد جدا لمتوسط وأنا ،يرضوا يعطوني وقت طويل

د دوام المدرسة بفترة ي بخلص دوامهم بعلال األطباءحتاج لمراجعة افانا  ،ثناء الدوامأراعوا وضعي الصحي يالمدرسة ما 
ذا وافقت كانت تعملي ا  روح و أبكر بس المديرة ما كانت تقبل تخليني أمن المدرسة في وقت  أروحالزم  أناولهيك  ،قصيرة
والمعلمات على استخدامي لبعض االحتياجات  المديرةمن مره من قبل  أكثرتعرضت للعقاب " :وتذكر الطالبة "غياب

ذلك على الرغم من ب ليوعدم السماح ، المدرسةداخل ساحة  ةشمسي ةنظار لبس  أولعنق على ا ةلفحالطبية مثل وضعي 
وحدة  أوالمدرسة ال يوجد بها رامب  أنداخل المدرسة حيث  مواءمةلذلك ال يوجد  إضافة، االصحي له ياحتياج وضع

اترك  إنيي رغبة في دار عنكتب مكبرة، لهيك ص، عدسات مكبرةأو  ،طابعات برل عدم وجود إلى باإلضافة مهيأةصحية 
 ".المدرسة

يواجهون تحديات وصعوبات اثناء بأنهم  ،أطفالهم بالتعليم الحكومي والملتحقالمشاركة في البحث  من األسر% 29أقرت 
األسر قضية تأمين المواصالت لوصول أطفالهم  ذكرتهاومن التحديات الرئيسية التي ة، يحصولهم على الخدمات التعليم

 تحدثفي المدرسة، فيما قرانهم أيتعرضون لممارسات تضايقهم من طفالهم أمن األسر بأن % 22كذلك نوه . ةالى المدرس
ونوهت  ،اإلعاقةسية الخاصة بطفلهم ذي يمة المواد التدر ءعن تحديات مرتبطة بعدم موا% 21ديات مالية، وحعن ت% 22

 : رى موضحة في الجدول التاليتحديات أخ إلىا األسر أيضا 

 (الدامج)وبات والتحديات التي تواجه األطفال ذوي االعاقة في التعليم الحكومي الصع
 %21  .تأمين مواصالت للوصول الى المدرسة

 %22  .زمالئهمن ضايقات تعرض الطفل لم
 %23 .مساندة للطفل في التعليمتعليمية مواد  عدم وجود

 %22 مالي وصعوبات مالية  تحدٍ 
 %21 ريسية الخاصة بالطفل مة المواد التدءعدم موا

 %21  .لى الطفلإنوعية التعليم ليست سهلة الوصول 
 %29 .اإلعاقةلتعليم الطفل ذي  ات/غير مدربين ات/نو المعلم

 %22  .اإلعاقةوالتكنولوجيا المستخدمة في المدرسة غير متاحة للطفل ذي  األدوات
 %22  .ةمءصعوبات تواجه تحرك الطفل داخل المدرسة لغياب الموا
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 %31 .اإلعاقةعدم اهتمام المدرسة بشكل عام بالطفل ذي 
 %39 .عدم تدخل المرشد النفسي في المدرسة مع الطفل

 %31 .(الخ.....كرسي متحرك، عصا)لى المدرسة إعدم توفر تقنيات مساعدة تسهل الوصول 
 %27 .المعلمينقبل من تضايقه تعرض الطفل لممارسات 

 
 في البيئة المدرسية امن تركها المدرسة، ولكن الحرمان ما زال متوفرا  مة بيئة لطفلتها حدَّ ءموا وتدخلها في ةاألسر  .5

إعاقة ا في الصف الثامن من سكان محافظة بيت لحم ولديها عاما  13والبالغة من العمر اإلعاقة من ذوات تضيف طفلة 
تحصيلها التعليمي، إكمال استطاعت ما في المدرسة لمة خاصة ءومساهمتها في توفير موالها دعم أسرتها  ه لوالحركية أن

 إحدىولكن  ،األكاديميتحصيلي  الإكمقامت بتجهيز حمام لي داخل المدرسة لما استطعت التي أسرتي لوال : "حيث  تقول
 الترفيهية حيث ال يوجد برامج واألنشطةعدم  المشاركة في الحصص الرياضية  هي نيالمعيقات والصعوبات التي تواجه

 ".في هذه الحصصعاقة اإلمخصصة لذوي 

 التواصل مع المدرسة  .3

  دارتهان ويتواصلون مع المدرسة و من األسر التي يلتحق أطفالهم بالتعليم بأنهم يبادر % 11افاد التي يلتحق بها  وا 
 . طفلهم

 ا وتتواصل معهممن األسر بأن المدارس التي يلتحق بها أطفالهم تبادر أيضا % 72فاد كما أ . 

 وواقعهم على فهم احتياجات األطفال التعليمية وطاقمهامن المدرسة  قصور .4

وهو ملتحق بالمدارس الحكومية في الصف التاسع من محافظة سنة  12 والبالغ من العمراإلعاقة من ذوي طفل نوه 
في كلتا % 22بنسبة  أن لديه قصورحيث تبين ، ثالث سنوات هعندما كان عمر ولديه صعوبة سمعية تم اكتشافها  سلفيت
ما ألني نا عالماتي ضعيفة أ " :جهه من تحديات مختلفة أثناء التحاقه في المدرسة بقولهاتحدث الطفل على ما يو  .األذنين
زي بقية أحفظ نها تكون بتراعي المشكلة اللي عندي فما بقدر إفالمواد اللي بدرسها بحاجة  ،درس زي بقية الطالببقدر أ
ما تسحب مني الورقة رغم أنني بكون لسة في  اكثيرا كتابة فانا بطئ حتى في االمتحانات وعندي مشكلة في ال ،األوالد

ما بحب  وأناما بستعمل السماعتين،  اعلشان هيك ان ،بتخوتوا وبضحكوا علي ادايما اما بالنسبة للطالب ف ،السؤال األول
 ".أصحابالمدرسة ودايما بمشي لحالي ما عندي 

ما يبعث لي المدير أو المعلم رسالة، بمعنى ال أحد يسأل أو  انا إذا ما سألت عن ابني نادرا أ: ويضيف والد الطفل قائال
اويضف ، "يتابع   ؟"على مين وال مين بدي أهتم"مرة طلبت من المعلم أن يهتم به أكثر في الصف، فردا عليا المعلم  ": أيضا

ن عليه امتحان، والسبب في عدم وصول المعلومة له خاصة أ ويتفاجأما كان يذهب للمدرسة  اكثيرا نه إ" :اأيضا  األبوقال 
 ".عدم تأكد األستاذ من وصول المعلومة لههو إذ كانت غير مكتوبة على اللوح، والسبب اآلخر 

 :يمكن تلخيصها بالتالية إضافيةعن تحديات  ذوو اإلعاقة وأضاف األطفال 

  المدرسة إلىصعوبة الوصول. 
 عاقةاإلذوي لألطفال رس امة المدءعدم موا. 
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 من قبل الطالب والهيئة التدريسية عدم التقبل. 
 المناهج التعليمية غير موائمة. 
 التعليمية غير متوفرة األدوات.  
  النفسي غير متوفرة اإلرشادخدمة.  
 
 "توجهات األطفال وذويهم"بالتعليم  اإلعاقة وذو األسر التي ال يلتحق أطفالها  .2

همالعدم اكتراث  . أ  "التسرب االجباري"بالمدرسة والنتيجة اإلعاقة ذوي لألطفال  عالٍ  وا 

ا منهم لم يتمكن من االلتحاق نهائيا  اوذويهم، أن جزءا ا بالتعليم غير الملتحقين حاليا األطفال  معتشير نتائج المقابالت 
سمعناها من ومن بين القصص التي ، منهم اضطروا للتوقف عن التعليم اجزءا وأن بالتعليم خاصة ذوي االعاقة الذهنية، 

هو عدم توفر بيئة للتسرب التي دفعته األسباب هم من أ ،"ب"قصة الطفل  في الميدان مقابلتها تتمقبل األسر التي 
دفعته ولكن  ،بالمدرسة اكان ملتحقا و  ،سنة 17بها، فهو يبلغ من العمر  اتعليمية موائمة ومهيأة في المدارس التي كان ملتحقا 

بمشي بشكل عادي بدون صعوبات ولكن بعد فترة ظهر عندي ضمور عضالت، كنت " :فيقولالظروف لترك المدرسة 
يجي معي ببي أفي البداية كان ، ألنو الوضع صار صعب علي كثير روح على المدرسةأحب أثرت على حياتي وبطلت أ

نروح سوا، بس سبوع عشان أقدر أظل في المدرسة ولما أخلص ألمدة ، ظل يجي على المدرسة علشان استمر في الدراسة
المدرسة غير  ألنجهتها تركت المدرسة ابعد معاناة كثيرة و  .داومأحالي واستمريت في المدرسة ست سنوات  يبعدها مش

 ،قعبقوم لما أقدر نت بوما ك، ذمرة من الكوع  ومرة من الفخ ،مرتين تفعلى سبيل المثال انكسر  ،مهيئة للمعاقين وأمؤهلة 
 ةعود مر بو  يقضي حاجتحمام المدرسة مش مؤهل وكانت اروح ع البيت أل والى ان إلضافةبا يوالطالب يخبطوا على فوق

حيث كان يكتفي  ، روحتقدر توبعدين ب كثبت وجودعلشان ت خليك شوي بالمدرسة يحكيليستاذ األكان  ،ثانية للمدرسة
 ".تعليميكمل أما قدرت ني ألكثير حزين  هأل وأنا للمدرسة فقط بدون اهتمام يبحضور 

منهم بالبحث عن بدائل % 20حيث قام اإلعاقة، مكتوفة األيدي بخصوص تعليم أطفالهم ذوي لم تقف األسر بالمقابل 
 : التاليةالخطوات ، ومن هذه البدائل ألطفالهمتعليمية 

  (في البيت، مراكز خاصة)األسر برامج مجتمعية وأهلية مساندة في التعليم من % 22وفرت. 
  لتواصل مع العديد من المؤسسات التعليمية دون جدوىاألسر بامن % 22قامت. 
  على نفقتها الخاصة ابيتيا  اتعليما  اإلعاقةاألسر لطفلها ذي من % 12وفرت. 

 :التعليم المناسب لىإعاقة اإلت من وصول أطفال األسر من ذوي حدَّ وفيما يتعلق بالمعيقات التي 

   وتوافرهاالتعليمية المعلومات عن هذه الخدمات  ببغياطت من األسر أن التحديات التي واجهتهم ارتب% 19أفاد.  
  خدمات تعليمية منهم أن التحدي الذي واجههم ارتبط بعدم المعرفة في كيفية الحصول على % 12في حين أفاد

  .اإلعاقةخاصة بأطفالهم ذوي 
  نفسها المديرية فيالتعليمية بعدم توفر تلك الخدمات  امرتبطا  كان من األسر% 22التحدي الرئيسي لة.  
  لى المؤسسات التعليميةإوالوصول  بارتفاع تكلفة التعليم امرتبطا كان من األسر % 22تحدي .  
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 تعليميةمقدرتهم بالحصول على الخدمات العدم لاألسباب التي تراها األسر 
 %22 عدم توفر الخدمة في المنطقة التي تقيم بها األسر

 %19 لخدمات لدى األسرعدم توفر معلومات حول وجود هذه ا
 %12 عدم المعرفة في كيفية الحصول عليها المعرفة بالخدمة ولكن

 %22 التعليم العالية تكلفة
 %22 الصعوبات والتحديات حالت دون الحصول على الخدمة 

 
تلك سر األ وأرجعتمن األسر أن هناك تحديات وصعوبات حالت دون حصولهم على الخدمات، % 29 أفادكما 
 : التاليةلى إعوبات والتحديات الص

 71 %اإلعاقةكفاءة التي يحتاجها طفلهم ذو النوعية و المن األسر اعتبروا أن الخدمة المتوفرة لم تكن ب. 
  قامة األسرةإمنهم قضية البعد الجغرافي لمكان الخدمة عن مكان % 22ذكر في حين. 
  ذوي اإلعاقة لألطفال مة مكان تقديم الخدمةءهم عدم موامن% 31اعتبر كما. 
 37 % عليهم معايير االستحقاق التي تتعامل بها وزارة التربية والتعليم تطابقعدم  وامن األسر اعتبر . 
 في الجدول التاليكما ترد هناك تحديات أخرى  تفيما كان: 

 التعليم الحكوميةالتحديات والصعوبات التي تحول دون حصول األسرة على خدمات 
 %71 اإلعاقةالطفل ذو  يحتاجها التيكفاءة النوعية و الن بالخدمة المتوفرة لم تك

 %22 األسرة عن مكان تلقي الخدمة  إلقامةالبعد الجغرافي 
 %31 مة مكان تقديم الخدمة ءعدم موا

 %37 معايير االستحقاق التي تتعامل بها وزارة التربية والتعليم للدمج  تطابقعدم 
 %32 مكان الخدمة  إلىعدم وجود مواصالت 

 %31 معيقات وتحديات التواصل مع مقدمي الخدمات
 

 :  في التعليم كالتاليأبنائهم التي حالت دون التحاق  األسباب بعض وذووهم إلىاألطفال أشار كذلك 

  المحيطة والبيئةعليهم من المدرسة خوفاا بالتعليم أبنائهم عدم رغبة األهل في التحاق. 
 عدم توفر الخدمة في مكان سكنهم. 
 البيئة التعليمية غير موائمة. 
  أبنائهمعدم تشجيع الهيئة التدريسية لقبول. 
 المالية المحدودة لألهل اإلمكانيات.  
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 مواقف ذوي الشأن .1

التربية والتعليم في المديريات المختلفة عن العديد من التحديات التي تواجه في ( العاملون والعامالت)ت ا/موظفوتحدث 
ا في العديد من الجوانب المختلفة سواء المرتبطة بالممارسات أو جه عملهم أيضا اوتو  ،ذويهماألطفال ذوي االعاقة و 

 . وزارة التربية والتعليممركز القرار في التوجهات لدى أو السياسات 

ية في الضفة الغربفي المدارس الحكومية  ة/تربوي ة/ومرشد ة/مدير 21مع  إجراؤهاالمقابالت الفردية التي تم ظهرت أفقد 
تمنعهم و  إدماجهم،تحول دون التي حواجز المعيقات و ال بوجود العديد من ،إعاقة خدمات تعليمية وطفال ذو أ التي يتلقى فيها
نواع ألبعض  خاصة مة الكليةءبغياب الموا ، سواء تلك المرتبطةلى الخدمات التعليمية في المدارس الدامجةإمن الوصول 

ال  " : فيما بينهم على التاليةإجماع وكان هناك شبه . ألي نوع من اإلعاقات يأةمهمدارس غير بجانب وجود  اإلعاقات،
ذلك مدير مدرسة في شمال الضفة الغربية إلى  وأضاف ".اإلعاقاتنواع أتتوفر في المدارس الحكومية بيئة موائمة لكل 

ما في وال  لألسف المدرسةبس هاي ومش  !ةذوي اإلعاق األطفالالستقبال  ةمجهز مش  المدرسة: "ابالقضية التالية أيضا 
 المدرسةبتكون مرافق  مهيأ ةالمدرسذا كان مدخل ، فإاإلعاقةمن ذوي بشكل كامل وسليم الستقبال الطالب  مهيأة ةمدرس
 ".ما بقدر الطالب يوصلها المدرسةوباقي ول األلطابق ل يعملواالرامب  اوأحيانا  مهيأةمش  الباقية

في مدرستنا من " :مةءبذات القضية والمرتبطة بالموا ديرات مدرسة في محافظة القدسم إحدىضافت أوفي ذات السياق 
المدرسة غير مهيأة لذوي  ألن ،مة المكانءالسفلية لعدم مواطراف باألحركية وخاصة عاقة إالصعب تسجيل طالبة ذات 

 ذواتغير مصممة للطالبات المدرسة  ،مصعد كهربائي أو رامب / شاحط أوفال يوجد حمامات خاصة  ،ابدا أعاقة اإل
 ".اإلعاقة

فخدمات التعليم التي يقدمونها  ،اإلعاقاتالمتعلق في المدارس الخاصة المتصل بنوع معين من خر اآلوفي الجانب 
ما بين ة /السمعية يصل القسط السنوي للطالبعاقة اإلففي بعض المدارس لذوي  ،ليست مجانيةعاقة اإللألطفال ذوي 

شيكل، هذا عدا عن تكلفة المواصالت التي  3111ذا كان يسكن في القسم الداخلي فيبلغ القسط ا  و  ،شيكل 2111 -911
 .ضافة الى التكاليف العالجية وأجهزة السمع التي يحتاجها طفلهماألهل باإليتحمل نفقاتها ن أيجب 

ا إلىنوه الكادر التعليمي في المناطق المختلفة  ،مةءبجانب قضية غياب الموا خاصة العدد المدارس  سواء ودية محد أيضا
الستيعابية افي المحافظة كون طاقتها  اإلعاقةذوي  األطفالكل  دماج إقادرة على  التي تقدم خدمات تعليمية  الحكوميةأو 

مديرات المدرسة في محافظات الشمال  إحدىونوهت  .تضع قائمة انتظار للسنة القادمةن ألذا تضطر المدرسة  ،محدودة
ستطيع أإعاقة سوف  اذ طفال 21-11فلدي قائمة انتظار من  ،التي تصلنيعداد األستطيع استقبال جميع أال نا أ: "بقولها

 ".استيعابهم في السنة القادمة

 ات/لعديد من المرشدينه اات والنظرة المجتمعية، حيث نوَّ مرتبط باالتجاهآخر  لى تحدٍ إهت ورشات الكادر التعليمي كما نوَّ 
معظم ، كذلك ال يسمح (هالي األطفالأي أ)المجتمع قبل من  إعاقةلمدارس، بعدم تقبل وجود طفل ذي امديرات /ومدراء

وال يجد آلية  ،الوقتوتضييع  اإلرباكفي  اسببا له و  اكونه يعتبره مشوشا في صفه عاقة اإلالمعلمين بوجود طالب من ذوي 
بشوف البنت اللي  بشعر بعجز لمانا أ": بقولهات الشمال محافظامن مديرات الحدى إهت ا بذلك نوَّ وارتباطا . للتعامل معه

 لأعمبقدر مختبر الحاسوب والمكتبة في الطابق الثاني وما ن ألعاقة قاعدة تحت لحالها والباقي بحصة الحاسوب، إعندها 
 ".إشي
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س بأن ر المدامديريات / اءه مدر عاقة، نوَّ واتجاهاتهم السلبية لألطفال ذوي اإل ات/نظرة المعلمينب وبجانب التحدي المرتبط
ن بعض أحتى  ،عاقةذوي اإلطفال األر على التعامل مع كادر تعليمي قادبغياب ا أيضا تكمن اإلضافية المشكلة 
الوقت الكافي للعمل بوظيفة  مال يتوفر لديهحيان األوفي بعض  ين،المصادر غير متخصص غرفات في بعض /العاملين
لغرف ات /موظفينل حاجتهمالى تفيد والتي المسئولين  هم قيد الدراسة من قبلاتطلب تما زال أخرىن مدارس أبجانب . كاملة

حد أ اجأفمثال اليوم : "غير المؤهل للتواصل بقوله حد المرشدين الى ذلك بأمثلة عملية مرتبطة بالكادرأه نوَّ كما . المصادر
عليه ماذا فهم أهناك صعوبة للتواصل حيث لم  كان ،الطلبة الذي قام بضربهحد أمع بمشكلة سمعية عاقة إلديه  الطالب

  ".يقول

من و : "بقولهم تلك المرتبطة بالمنهاج ات/رشدينوالمالمديرات /كادر المدراءأشار إليها التي ا يضا ومن المعيقات الحيوية أ
قنيات مساعدة، في توفير بيئة دامجة يتمثل في عدم توفر مناهج موائمة وت اإلعاقةذوي طفال األالمعيقات التي تواجه 

في  ات/للمبادرات واالجتهادات الفردية للعاملينكثر أعلى الخدمات التعليمية خاضعة  اإلعاقةذوي طفال األفطريقة حصول 
  ".فال يتوفر منهاج تعليمي موحد ،عاقةالتعليمية لكي تتالءم مع نوع اإلتطويع المناهج من خالل المدرسة 

بالنسبة : "بقولها عاقةاإلمتها لألطفال ذوي ءحول المناهج المستخدمة ومدى موا المديرات إحدى أفادت ا بذلكوارتباطا 
ن تتعامل مع أوضعفها عاقتها إ"مهما كانت  ةعلى الطالبفوالتعليم،  ةالتربيوزارة للمنهاج ال يوجد قرار بتعديله من قبل 

نواجهها هي المنهاج مع  ةمشكلكثر أو  .صعبأن لة تكو أالمسنا ه، للطالبات اكبيرا  اما الطالبات مما يشكل ظل ةج كبقيالمنها
 ." المتعددة اتعاقذوي اإل منطالب 

 والمديريات والمدارس الوزارة /العالقة بين المركز .1
لتحديات التي تواجههم دون أي دعم يذكر من مركز القرار بالوزارة، وهذا لحل إيجاد عليهم  نأ المديرات/يرى المدراء كما

التنسيق يتم مع التربية فقط وال نجد التجاوب " :ه العديد من المدراء بالتاليةوبهذا نوَّ  ارة،ع الوز خلق فجوات في التنسيق م
الدرج ال يوجد عليه شاحط ف ،مةءي مواأال يوجد  ،مبنىالمن ناحية  المختلفة داخل المدرسة ماتءالموا، "كما يجبالالزم 

موجودة في ( ترض أنها وجدت لمساعدة األطفال ذوي اإلعاقةالتي من المف)وال يوجد حمام مناسب وحتى غرفة المصادر 
 ."إليهاالطابق الثاني مما يصعب الوصول 

عاقة اإلذوي من وكونها لديها أطفال  ،في الورش بغياب أي دعم من قبل الوزارة والمديرية للمدرسةآخرون بالمقابل أضاف 
م الجامع غير متفرغة وال يوجد حوافز أو بناء قدرات وتدريبات معلمة التعليفإن فعلى سبيل المثال . من حيث التفرغ الكامل

 االمعلمات كانو ": حيث تقول المعلمات إحدى هت حسبما نوَّ  ،مختلفة، بجانب وصم المعلمات المتخصصات بالتعليم الجامع
الى المسئولين ولكن تقدموا برسائل وشكاوى أنهم مدراء ومديرات المدارس  أضافوقد ، "المعاقين ةنت معلمأ ينادون عليا 

 ".دون جدوى ةمر الوزارة أكثر من  ةمخاطب تتم"مدراء المدارس أحد ر يتم حل هذه المشاكل، وقد عبَّ أن دون 
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 : حسبما أفادوا به الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسات والعاملين بها في التعليم كالتالي إجمالويمكن 

 : المديرات/نظر المدراء ةالصعوبات التي تواجه المدارس من وجه . أ

 (ة غرفة مصادر، تعليم جامع/معلم)مختص هناك نقص في الكادر ال. 
  اإلعاقة اتذو وكونها لديها طالبات من أو عدم وجوده دعم من قبل الوزارة والمديرية للمدرسة محدودية. 

  نها غير متفرغة للتعليم الجامعيأمشكلة تواجه معلمة التعليم الجامعي. 
 المدرسة صعوبات تعيق تنقل الطالب بين مرافقالعديد من ال. 
  (غير موائمة صحيةالحدات الو ) المدارسفي العديد من مواءمة عدم توفر. 
  عاقةاإلالمناهج موحدة للجميع وهي غير موائمة لألطفال ذوي.  
 عاقة غير متوفرةاإلالمساعدة لألطفال ذوي تقنيات ال. 
  لإلعاقة اكتشاف مبكر/  فة بمؤشرات الشكس لدية معر يول بشكل كامل مهيأالطاقم غير. 
  اإلعاقة يوسيلة مواصالت دائمة لنقل الطالب ذ توفرعدم. 
 صعوبات تتعلق بتوفير األدوات المساعدة وخاصة لإلعاقة الحسية. 
  األهلمحدودية تعاون. 
 معها، عامل تالو  ةاإلعاق و تأهيل الكتشافأي تدريب أ تلقَ ترس لم االمدالعاملة في  اقمو طالعديد من ال

دماج  .اإلعاقةذوي  وا 
 
 الصعوبات التي تواجه المدارس الخاصة واألهلية التي تقدم خدمات تعليمية خاصة باألطفال ذوي االعاقة  . ب

  ةكافيبصورة  مادي الدعم ال توفيرعدم.  
 نقص في الكادر المتخصص . 
  اإلعاقةمحدودية الطاقة االستيعابية لألطفال ذوي. 
 المعلومةيصال إعلى تساعد عاقة والتي اإلمساعدة لألطفال ذوي محدودية التقنيات ال. 
  المعاقينطفال األصحي لكل مين أتعدم توفر.  
 المالية هامحدودية إمكانيات. 
  عداداألحتى جميع  أو اإلعاقاتنواع أعلى استقبال جميع  ةعدم القدر.  
 لألطفالالوضع النفسي  ةلمتابعمرشد خاص  إلىحاجة ال. 
 في المؤسسة مثل دفع  لألطفالالمؤسسات الحكومية ال توفر أي شيء  أنحيث  ،بعض التوتر عالقة بشوبها

 .عاتاتوفير السمو أالرسوم 
  حكومةاتجاهات صناع القرار المتغيرة مع تغير كل.  
  المشكلة ، ال يوجد حل لهذه المدرسة الوصول إلىصعوبات في.  
  الخدمات من خالل برنامج شراء الخدمةمحدودية تجاوب الشؤون االجتماعية في توفير بعض . 
  ين يسكنون في المناطق البعيدة من الوصول والحصول على ذال اإلعاقةذوي األطفال محدودية فرص

 .الخدمة
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 : التحديات التي تواجه العاملين والمرشدين حسب المجموعات البؤرية . ت

  رامب )مة على ءواقتصار الموا مة بمفهومها الشاملءفي جاهزية المدارس من حيث المواشكالية إهناك +
 .(حمام

  المنقطع عن الدراسة  _غير ذلك أوعاقة اإلسواء كان من ذوي _قانون التربية والتعليم ال يسمح للطالب
  .المدرسة إلىالدخول بوتعدى سن العشر سنوات 

 ضعف لدى بعض الهيئات التدريسية في تقبل الطفل المعاق.   
 مثل  اإلعاقةذوي شخاص األبحيث ال يراعي خصوصيات  ،راسيصعوبات متعلقة في المنهاج الد

  .(صعوبات التعلم)
  اإلعاقةذوي  لألشخاصمدى تقبل بعض المدراء. 
  خصائي تربية خاصة في المدارسأعدم توفر.  
 عالقة الطالب المعاق مع باقي الطلبة. 
 لدى العاملين في  قةاإلعاشخاص ذوي هناك نقص في المعرفة بالتشريعات والقوانين الخاصة في األ

  .اليس حقوقيا و  إنسانيساس أوبالتالي هناك توجه مبني على  ،المدارس
  الكادر التعليمي في المدارس غير مؤهل من حيث المعارف والمعلومات والمهارات المختلفة لكيفية التعامل

  .ذوي االعاقةشخاص األمع 
  شرللطلبة بعد الصف العاكافية عدم توفر مراكز تدريب مهني. 
 ا ما يكون غير منطقيفي المدرسة غالبا  اإلعاقة ذات/ة ذي/التقييم الذي من خالله يتم قبول الطالب.  
 ًا  ،عدم مراعاة خصوصية الطفل المعاق من قبل الهيئة التدريسية ما يتعلق في االحتياجات فيا خصوَص

  .وسه في الصفمكان جل ،للنسخأطول احتياجه لوقت ، كثر من مرة للحمامأالطبية مثل الذهاب 
 عاقاتالمنهاج الدراسي غير مالئم لجميع اإل.  
  اإلعاقةذوي األشخاص ضعف في العمل التكاملي ما بين الوزارة والمؤسسات العاملة مع. 
  اإلعاقةذوي األشخاص الترفيع التلقائي لبعض الطلبة من.  

 

 وعات البؤرية حسب المجم تحد من الوصول للخدمات التعليميةوالتي خارجية المعيقات ال .2

  اإلعاقةذوي  لألشخاصمعيقات في المواصالت وعدم توفرها.  
  لديها ضعف في تقبل الطفل المعاق األسربعض. 
 المادية األسرة إمكانيات.  
  المساعدة واألدواتاألجهزة قلة توفر. 
  وقلة وعيهم اإلعاقةذوي األشخاص نظرة المجتمع السلبية اتجاه. 
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 ت التعليم تقييم وتوجهات عامة لخدما . ت

 ها ءأدام يَّ في حين قَ  ،%22بنسبة  أداء المؤسسات المزودة للتعلم بالجيدةت األسر المشاركة في الدارسة قيم: األداء
 . من األسر المبحوثة %17من قبل  اضعيفا  األداءاعتبر هذا و ، %31بالمتوسط 

  ومعامالت لمؤسسات  إجراءاتح في بأن هناك وضو المشاركة في الدراسة من األسر % 22اعتبر : اإلجراءاتوضوح
منهم أنه % 13، فيما اعتبر من هذه األسرة %32التعليمية، في حين اعتبر أن هناك ضبابية ووضوح بحدود ما 

 .  التربية والتعليملدى وزارة  اإلجراءاتي وضوح في أغياب هناك 

 نماذج سر المبحوثة بحصولهم على فقط من األ% 32 أقرَّ ا بوضوح التعليمات عن عدمها وارتباطا : نماذج متابعة
 . ة الخاصة بأطفالهم ذوي االعاقةيالخدمات التعليم إلىمتابعة للحصول والوصول 

 متابعة  تمنهم تم% 22من األسر التي واجهتها تحديات وصعوبات، % 2لم يتقدم بشكوى سوى  :تقديم شكوى
من األسر  %22هناك متابعة شكاويهم  تمن تم، وموزارة التربية والتعليمشكاويهم من قبل الجهات المعنية في 

 .اإلعاقةأطفالهم ذوي  تواجهالتي  واإلشكاليةتم حل التحدي المبحوثة 

 الوصول والحصول على الخدمة من وجهة نظر المؤسسات األهلية
مات ليست وحصولهم على الخد اإلعاقةذوي  األطفالوصول  أنبينت نتائج المقابالت الفردية للمؤسسات غير الحكومية 

من الخدمات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية هي مكملة للخدمات التي تقدمها  اكبيرا  اجزءا  أنمن رغم بال ،سهلة
االحتياجات الواسعة وغير الملبية فباإلضافة إلى . اإلعاقةالقطاعات الخدماتية المختلفة للمؤسسات الحكومية لألطفال ذوي 

  .لى تلبية االحتياجاتالقدرة عفي هناك نقص  لألطفال
 اإلعاقةطبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية لألطفال ذوي 

فهناك خدمات مجانية  ،ليست بالضرورة مجانية اإلعاقةالخدمات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية لألطفال ذوي  إن
ومع ذلك . لسلطة بشراء الخدمة من بعض المؤسساتوأخرى تقوم ا ،األهلبشكل رمزي من قبل بها يتم المساهمة  وأخرى

عن  أحجمتهناك الكثير من المؤسسات ، و فهذه الخدمات غير دائمة كونها مرتبطة بمشاريع مؤقتة ومن خالل ممولين
نتيجة نقص في التمويل ويظهر من خالل المقابالت الفردية للمؤسسات غير  اإلعاقةتقديم بعض الخدمات لألطفال ذوي 

   :ما زالت تقدم بعض الخدمات منها أنهاة الحكومي
 ذهنيةحركية و  إعاقة لديهمللنزالء الذين  اإليوائيةخدمات ال.  
 الخدمات التعليمية. 
 خدمات التأهيل الجزئي. 
 خدمات األدوات المساعدة. 
  النفسي اإلرشادخدمات.  
 مات بيئيةءموا. 
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 سساتالمؤ  مديرات/ الخدمات غير المتوفرة حسب رأي مدراء
 المستوى التعليميعلى 
  اإلعاقةالكادر التعليمي تنقصه بعض المهارات للتعامل مع األطفال ذوي.  
 هج التعليمية غير موائمةاالمن.  
 البيئة المدرسية ال تراعي احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة.  
  الذهنية من كافة الخدمات التعليمية اإلعاقةذوي  األشخاصاستثناء.  
 المدرسة ىالتي تساعد الطلبة ذوي اإلعاقة في القدوم إل( األدوات المساندة)االحتياجات عنى بتوفير تُ  الوزارة ال . 
 : المستوى الصحي على 
 بحاجة الى تطوير نسبة اإلعاقة في تشخيصاللجنة الطبية دور  إن.  
  اإلعاقة مثل األدوات المساندة التأمين الصحي ال يشمل كافة االحتياجات الصحية والطبية والمساندة لألشخاص ذوي

  .وغيرها من احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة
  ومحدودية في توفر األدوية األخرىعدم توفر العديد من األدوية غالية الثمن.  
  في التحويالت للمراكز الداخلية التي تعنى بتوفير األدوات المساعدة والعالج لألطفال ذوي اإلعاقةوتأخير صعوبة.  

 :االجتماعيلمستوى اعلى 
  عاقةاإلربط الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة بالفقر وال يوجد خدمات محددة لألطفال ذوي.  

 الصعوبات التي تواجه المؤسسات غير الحكومية 
  والمهشمةلذين يسكنون في المناطق البعيدة ا اإلعاقةتغطية الخدمات المقدمة لألطفال ذوي في صعوبة. 
  ادر العاملة لضعف تأمين رواتب لهمنقص في الكو. 
 كأننا يجب علينا توفير كل شيء لهم" العاملين في المؤسسات غير الحكومية  نظرة واتجاهات الناس اتجاه". 
  المالية لهذه المؤسسات مكانياتاإلمحدودية. 
 وال يحدث  األولوياتكل  الحكومة تتغير أو ة/فعند تغير الوزير  ،اتجاهات صناع القرار المتغيرة مع تغير كل حكومة

  .اإلعاقةذوي  األشخاصتقدم بخصوص 
  ناك طلب الخدمة من هذه المؤسسات، فهالتي ت األعدادحتى جميع  أو اإلعاقات أنواععلى استقبال جميع  القدرةعدم

 .يتم قبولها في السنة القادمة حتىالئحة انتظار تبقى بدون خدمات 
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 ية االستنتاجات الرئيس: الفصل الرابع

 أهم االستنتاجات  . أ

في رؤية األهالي وأطفالهم من ذوي االعاقة  لى وجود توافق عالٍ إنتائج الدراسة وبوضوح،  أشارت: توافق عال في اآلراء
وعلى عالقة مباشرة بالجمهور في المؤسسات الرسمية الثالث من وزارات  ،وتوجهاتهم من العاملين والعامالت الشأنوذوي 

وصول وأطفالهم في الاألسر والصحة والتربية والتعليم، هذا التوافق ارتبط بوجود تحديات حقيقية تواجه الشؤون االجتماعية 
 والمرتبطةعلى غياب السياسات الواضحة ا أيضا األطراف بجانب التحديات توافقت  والحصول على الخدمات المهمة،

 . ي االعاقةذو  باألطفالليات العمل واللوائح التنظيمية لتقديم خدمات خاصة آب

 ،اإلعاقةذوي  لألطفال شح الخدمات وعدم توافر جزء حيوي منهافي الحديث عن األطراف توافقت كما : شح في الخدمات
لبناء نظام  إمكانية إيجادفهناك غياب واضح للبرامج المتكاملة أو سلة ورزمة الخدمات الموحدة والتي من الممكن معها 

 . ة على حقوق هذه الفئة من األطفاللى بناء برامج قائمإمتكامل يهدف 

بالرغم من حيوية طبيعة عملها _به المؤسسات الخدماتية  تتعاطىما زال المنظور الذي  ،وعليه: غياب المنظور الحقوقي
ساسها أالخدمة على  بتقديمبط بمنظور طبي سواء تنظرة تر  ،اإلعاقةية مع األطفال ذوي برؤية فرد اومرتبطا  امستندا  _ودورها

ا ومستندة على قيم حقوقية، عابرة قطاعيا كقضية  عاقةاإلالتعامل مع  استبعد هذا النهجمن خالل الحلول المقترحة، حيث  أو
الرؤية والتدخالت التي تقوم بها تلك المؤسسات، حيث ارتسمت تداخالتهم وسبل حلها بفردية إلى ضعف أدى ذلك و 

إلى والمستندة والفئة بشكل جماعي على مستوى القضية رتبط بالتغيير الحاالت على حدا دونما المحاولة لتطوير سياسات ت
 . الحقوق

ومع الحديث عن السياسات وغيابها نتيجة الضبابية وارتجالية العمل مع األسر واألطفال ذوي االعاقة : غياب السياسات
مكانيات إحد من الاالعاقة و التحديات أمام األطفال ذوي  أوجه، ارتبط بذلك فجوات ممارساتية مما زاد األرضعلى 

تشير النتائج وبشكل واضح . الحقوق المتكافئة مبدأرهم وضمن يوصولهم وحصولهم على الخدمات الحيوية الثالث أسوة بغ

تجاه عمليات معها ممارسات  شرعنهت معها نظرات تقليدية وفردانية نبطاستالقائمة والمسلكيات أن االتجاهات إلى 
 .وصولهم وحصولهم على حقوقهم االجتماعية والصحية إمكانيةعاقة في التعليم أو حتى في الدمج لألطفال ذوي اال

سلة الخدمات برامج أو ال غيابإلى ا أيضا النتائج وبشكل واضح  أشارت: غياب في البرامج الخدماتية الخاصة باألطفال
نما، اإلعاقةسياسات خاصة باألطفال ذوي المتكاملة و  والصحية والتعليمية بمنظور التعاطي تماعية ارتبطت خدماتهم االج وا 

اكتملت  إذا أكثر،ا عدمها، وتوضيحا أو وعلى ذلك ارتسمت السياسات سواء في تقديم الخدمة  ،مع األسرة كوحدة واحدة
الشؤون االجتماعية سيتم  ةعليها معايير استحقاق وزار  تانطبقلدى وزارة الشؤون االجتماعية و األسرة استمارة احتياجات 

 .من رزمة خدمات الشؤون االجتماعية اإلعاقة وذو غير ذلك يستبعد األطفال  ،ضمن أسرهم اإلعاقةذوي األطفال تضمين 
يتم تقديم الخدمات المجانية لألطفال دون الثالث سنوات مجانية دونما تحديد الرزمة كذلك الحال بالنسبة لوزارة الصحة 

حال كان  الخدمات لألطفال واألسرة في مدى امتالكهم للتأمين الصحي ، ويرتبط تقديماإلعاقةالخاصة باألطفال ذوي 
وفيما يتعلق بعملية التعليم يوجد برنامج الدمج ولكن وحسب نتائج الدراسة ما زال هذا البرنامج . عمرهم فوق الثالث سنوات

والتي بالتالي  اإلعاقة،طفال ذوي عاقة كافة، بجانب انتقاص هذا البرنامج من حقوق األاألطفال ذوي اإل إدماجا على قاصرا 
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وفي الجانب المقابل وجب التنويه أن الخدمات المتوفرة والتي تمكنت األسر من الوصول  .تكون الممارسات القائمة طاردة
، اإلعاقةألطفال ذوي اليها ما زالت موضع تساؤل كبير من حيث جودة تلك الخدمات ومدى تلبيتها لكافة احتياجات إ

  .ات والصعوبات التي تواجههم أثناء محاولتهم للحصول على تلك الخدماتبجانب التحدي

 منظومةا الفجوات القائمة في غياب وما يزيد التحديات والصعوبات التي تواجه األسر واألطفال أيضا : غياب المعلومات
المختلفة كمنافذ لوصول  والخدمات التي تقدمها، أو في دور المرجعياتأدوار المؤسسات  حولمعلوماتية متكاملة سواء 

حول التحديات وشكاويهم هموم األسر  بإيصالا بذلك غياب أي بنية مرجعية تهتم وارتباطا . لحقوقهماإلعاقة األطفال ذوي 
التجاهات والممارسات السلبية التي يتعرضون لها أثناء تلقي الخدمة، أو ي تواجههم، سواء تلك المرتبطة باوالممارسات الت
أو أصال في فجوة توفر الخدمات، ة التي هم بحاجة لها، الخدم لىإبعدم قدرتهم في الحصول والوصول  تلك المرتبطة

 .زاد من التحديات والصعوباتوالشكاوى تواصل الفغياب المعلومات ونظام 

مسئوليات الو ها وتكاملدوار ، عدم وضوح األاإلعاقةلدى األسر وأطفالها ذوي  اإلرباكوما يزيد : توزيع المسؤوليات واألدوار
غير الرسمية حيث يرتبط بهذا السياق العديد من القضايا والتي بينتها نتائج  وأ، سواء كانت رسمية المؤسسات الفاعلةبين 

 :ومن أهمها الدراسة

  وبين قواعدها في العمل  (الوزارة)الفجوات القائمة في التنسيق والتواصل بين الجسم الواحد خاصة بين المركز
العمل في قضايا األطفال  نظمة ولوائحصل، نتيجة الضبابية القائمة في األ، عالقة اتسمت بفجوات التوا(تالمديريا)

، أنهم في ، حيث ترى القواعد الفاعلة والتي هي على تالصق مباشر مع الجمهور وكمزودي خدماتاإلعاقةذوي 
أطفالهم نتيجة فجوات التنسيق وعدم استجابة عاجزين أمام االحتياجات الحقيقية لألسر و  نحيان يكونو الكثير من األ

  . اإلعاقةألطفال ذوي ابط بغياب الكوادر الميدانية المدربة والمؤهلة للتعامل مع قضايا تالمركز، والقضية األخرى تر 

  جسام الرسمية، عند الحديث عن ثالث خدمات حيوية كالتعليم والصحة بالتنسيق بين األالقضية الثانية ترتبط
وصول لتسهيل الثالث في رزمة خدماتية متكاملة،  ن تتكامل أدوار المؤسساتأفمن المفترض  ت االجتماعية،والخدما

وحصول األطفال ذوي االعاقة عليها، ولكن ما أشارت اليه نتائج الدراسة هو غياب منهجيات العمل المشترك بين 
والتي من الممكن أن  ة،يات ولوائح مرجعيلآ، وغياب (حتى وان توفرت فهي بحاجة الى تطوير) المؤسسات الثالث
 واألطفالفي تواصلها مع األسر تتصارح في الهروب من مسئوليتها و جسام أسر وتواصلها مع ثالث تحد من تنقل األ

ها مضطرين للبحث عن عميكونون مما يربك األسر ويضعهم في ظروف  ،خرلقاء كل طرف اللوم على اآلإباتجاه 
وعلى نفقتهم  وأكثر جودةأفضل للخدمات بطريقة  هم أو إيصالهمتتكون هي المنال لمساعد اأخرى مختلفة ربمأبواب 
 . الخاصة

  وبناء شبكة العالقة الميسرة سواء مع  ضعف نظام التحويلالرسمية، جسام ضعف التنسيق بين األبوكنتيجة ترتبط
ؤسسات األهلية أو مع مؤسسات القطاع سواء مع المالرسمية غير قادرة على توفيرها  مقدمي خدمات تكون المؤسسات

ا بمدى وضبابية عالية، بجانب أن نظام التحويل يرتبط أساسا  ةبيروقراطيالخاص، حيث يعاني نظام التحويل من 
للمطالبة  إمكانيةلديهم تكون الشؤون االجتماعية لكي  ةادالت االستحقاق لدى وزار معاإلعاقة دخول أسر األطفال ذوي 

مضطرة معها األسر ربما تكون غالبية إضافية تحديات  _وحسب نتائج الدراسة_ما تواجه األسر بفكرة التحويل، و 
لى الخدمات على نفقتها الخاصة أو على التواصل بشكل شخصي مع بعض المنافذ من المؤسسات األهلية إللوصول 

 . للحصول على الخدمة
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ليسوا مجموعة متناسقة في قضايا اإلعاقة ن األطفال ذوي أة ا بنتائج الدراسا، وجب التنويه ارتباطا خرا آا وليس وأخيرا 
في الوصول والحصول عليها، حيث تلعب الكثير من العوامل الوصول إلى االحتياجات ونوع الخدمات التي يطمحون 

لألطفال سكان المدن على حساب سكان الريف  لى الخدماتإالوصول حيث ترتفع نسبة ومكانية، وخلق فجوات طبقية 
لى الخدمة بجانب غياب وصول المعلومات لتلك األسر في إمناطق النائية حيث يرتبط ذلك بارتفاع تكاليف الوصول وال

 نكونه اإلقصاء، والتي ربما ترتبط مؤشرات اإلعاقة ذواتالفقيرة وبناتها  لألسرةالمضاعف  اإلقصاءبجانب . تلك المناطق
مكانيات المادية لدى األسر وتفضيل ناطق نائية، خاصة مع غياب اإلم في مفقيرة وتقي طفالت من ذوي االعاقة ومن أسر

 .الباهظةلى الخدمات نتيجة التكاليف إا عن وصولهم في البيوت عوضا  إناثااا أم ذكورا كانوا بقاء أطفالهم سواء 

ونظرتها لألطفال ات المقدمة للخدمبيئة المؤسسات بسواء  بالثقافة المجتمعية المحيطةالقضية األخرى ذات العالقة ترتبط 
 ،كان مصدرها االخاصة، فالثقافة القائمة بمصادرها المختلفة أيا األسرية البيئة المجتمعية العامة أو البيئة أو  اإلعاقةذوي 

لحقوقهم والخدمات واالحتياجات  اإلعاقةذوي األطفال من وصول  واإلقصاءالتعاطي مع الحرمان على آلية تلقي بظاللها 
    .المختلفة لهم
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 السياساتيةالتوصيات  . ب

بطبيعة الحال، وكما هَو واضح لدى النظر إلى أبرز االستنتاجات التي يشتمُل عليها هذا التقرير، فإنَّ التوصيات التي من 
شأنها االستجابة للواقع المتصل بعمليات وصول األطفال ذوي اإلعاقة للحقوق أو الخدمات ذات الصلة بمناطق تركيز هذا 

وتلك المتعلقة باألنظمة التي ُتديُر الشؤون  وجُب بها أن تتعرَض لمجموعة من المستويات السياساتية واإلجرائيةالتقرير يت
 . في القطاعات الثالث والخدماتيةالبرامجية 

إلى َأْن هذه القطاعات سواء قطاع التعليم أو الصحة أو الشؤون االجتماعية وخدمات الحماية هنا اإلشارُة من المهم 
لحقوق ومصالح األطفال  اَفم ن جهة، إنَّ التغيير لصالح قطاعاٍت أكثر تحسسا .  جتماعية هَي ليسْت قطاعات مستقلةاال

ذوي اإلعاقة تتطلُب استحداث مجموعة من السياسات العامة المتصلة بالخطة الوطنية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي 
ْن جهٍة أخرى، فإنَّ عمليات التغيير تتطلُب ُجْمَلةا ال واَزنات العامة للبالد، لويات المعلى ُسلَّم أو  ايجُب أن تنعكَس حتما  وم 

متناهية من األدوار والمسؤوليات الُمْشَتَركة ما بيَن القطاعات الثالث من ناحية وما بيَنها وبيَن بعض القطاعات األخرى من 
 .  ناحيٍة أخرى

  ءات ذات الصلة بالقطاع الصحي والحقوق والخدمات الصحيةتوصيات بشأن السياسات واألنظمة واإلجرا: أوالا 

بناءا على التشريعات الوطنية ذات العالقة، فإنَّ هناك العديد من الخدمات والبرامج التي تتوجُب إدارتها وتقديمها لألشخاص 
عنها، والكشف المبكر  تهاودرج هانوعو  هاوتصنيفاإلعاقة ذوي اإلعاقة من ق َبل وزارة الصحة الفلسطينية، مثل تشخيص 

اني وغيرها وفي هذا الجزء سوَف نتعرُض لمجموعة من التوصيات السياساتية . وتوفير التأمين الصحي الحكومي المجا
للخدمات  خاصةا واإلجرائية التي من شأنها تحسين واقع وصول األشخاص ذوي اإلعاقة عامةا واألطفال ذوي اإلعاقة 

 . سُم بالكفاءة والمهنيةفعاال وعلى نحٍو يتالصحية بشكٍل 

 توصيات بشأن السياسات واألنظمة  .0

 البروتوكول المعتمد من ق َبل وزارة الصحة الفلسطينية /المرجعيات واألنظمة المعتمدة  أو تطوير العمل على تغيير
يير لألشخاص ذوي اإلعاقة من ق َبل اللجان الطبية بما ينسجُم مع معا تهاودرج هاوتصنيف نوعاإلعاقة لتشخيص 

 .منظمة الصحة العالمية والسياق الفلسطيني

 قائية للحد من معدالت اإلعاقة تطوير ما هو قائم من جراءات وطنية و  اإلصابات باألمراض المؤدية و  سياسة وُنُظم وا 
وذلك في زيادة عدد األطفال ذوي اإلعاقة،  اهاما  اهذا باإلضافة إلى الحد من األخطاء الطبية التي تلعُب دورا  ،لإلعاقة

جراءات للحد من األمراض الوراثية وحوادث السير، كما تلك التي تتيُح إمكانيات  من خالل وضع ُنُظم وضوابط وا 
تطوير الدور  ، وكذلكهذا باإلضافة إلى منظومة متكاملة لضبط عمليات الرقابة. التشخيص المبكر لألمراض

 . ر األفراد في الحد من معدالتهااإلعالمي المتصل برفع الوعي المجتمعي المتصل باإلعاقة ودو 

 الئحة داخلية تنفيذية لتنظيم عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم والمتابعة لخدمات القطاع الصحي في إطار  تطوير
حساسَيت ه  لمتطلبات وخصوصية وصول األطفال ذوي اإلعاقة وحصولهم على الخدمات الصحية على قدم المساواة مع 

 .اآلخرين
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  ُم ومعايير المواءمة الشاملة في شروط التراخيص في المباني والمراكز والعيادات الصحية الحكومية تضمين ُنظ
 .والخاصة

  تطوير الئحة داخلية لتنظيم عمل اللجان الطبية شاملة لمحددات العضوية وآليات االستجابة لمجموعة الخصوصيات
 .المنظور الحقوقيفي بما يتماشى و وع اإلعاقة والعامل الجغراذات العالقة بالنوع االجتماعي ون

 كافة الخدمات والمتطلبات  تطوير نظام التأمين الصحي الحكومي المقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة بحيث يشمل تسديد
 .صعوبة لديهم/المتصلة بوجود إعاقةالطبية 

 توصيات بشأن الكشف المبكر  .5

 لمؤسسات الحكومية واألهلية قائمة على أساس ما بيَن مجموعة من اوتشكيلها ممأسسة  استراتيجيةشراكات  بناء
 . اتفاقات تشمُل األدوار والمسؤوليات الَمنوطة بكل مؤسسة

  تطوير وتفعيل نظام شامل ومتكامل لضبط عمليات الكشف المبكر عن االمراض والحاالت التي قد تؤدي الى إعاقة
 .وتستند على ما هو موجود

 د، هذا باإلضافة إلى إلزام /غ عن وجود صعوبةاستحداث قرار ُيْلز ُم اأُلَسر باإلبال إعاقة لدى أحد أفرادها أو أكثر إن ُوج 
 .كافة الجهات التي تقدُم الخدمات المختلفة للجمهور

  لتشمَل الحضانات ورياض األطفال والمراكز الصحية والمستشفيات وحصرها تحديد كافة األطراف ذات العالقة
 .الغوث وتشغيل الالجئين وبعض مؤسسات القطاع الخاص وغيرهاالة التابعة لوكالحكومية والمدارس الحكومية وتلك 

  بالمؤشرات التي يتوجُب رصدها في عملية الكشف المبكر، واتخاذ التدابير  هاوتعميم هاوتبنيقائمة وطنية استحداث
 . يفي بالغرضالالزمة لضمان توحيد المفاهيم ذات العالقة واستخدام كافة المهارات بالحد األقصى الذي 

  نشر الوعي حوَل قائمة المؤشرات هذه والتأكد من وصولها لكافة األطراف ذات العالقة بما في ذلك اأُلَسر وأعضاء
 . المجتمع المحلي

 وضع التدابير الالزمة للوصول لجميع المناطق بما فيها المناطق النائية . 

 ث يتم من خالله إدخال كافة المعلومات على السجالت استحداث نظام ُمَحْوَسب لدى وزارة الصحة الفلسطينية بحي
 .الفردية للمواطنين وغير ذلك

  إعاقة، /لعملية تسجيل األطفال الذيَن تبرز لديهم مؤشرات على وجود صعوبة هاوتعميم هاوتبنيخطوات واضحة وضع
 .لتشمَل النماذج واألطراف ذات العالقة بما فيها وزارة الشؤون االجتماعية

  يشتمُل على أدوار كافة األطراف ذات العالقة بما فيها وزارة الصحة وتبنيه وُمْعَلن وواضح تحويل شامل نظام وضع
لصحة المدرسية واإلدارة العامة لإلرشاد والتربية قسم ا -الفلسطينية ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة التربية والتعليم

 . ل الالجئين الفلسطينيين وغيرهاالخاصة والمراكز الصحية التابعة لوكالة غوث وتشغي
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  تهانوع ودرج هاوتصنيفاإلعاقة /الصعوبةتوصيات بشأن تشخيص  .3

  تشكل وواضحة محددة سياسات انتهاجوذلك عبر  ،الموضوعية والكفاءةب يتسمودقيق  مهني تشخيصتطوير نظام 
ات، والتي يفترض بها ضمان مجموعة من كاَن الهدف من إجراء هذه العملي الكافة عمليات التشخيص أي   امرجعي   اإطارا 

 :ال للحصرالقضايا، وتشمل 

ناثا  االمساواة بيَن كافة المراجعين ذكورا  . أ  .كاَن عمرهم ااإلعاقة التي لديهم وَأي  / كانْت نوع الصعوبة اا وأيا  اوا 
  .الحفاظ على الخصوصية، االحترام وَصْون كرامة األفراد . ب
 , تفاُعلي والمقاربة الحقوقيةاالستناد إلى النموذج االجتماعي وال . ت
 . المتابعة والمساءلة والتقييم بالشراكة مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة . ث

  وذلك ضمن  ودرجتها،الصعوبة تشكيل ف َرق متخصصة ومتعددة التخصصات لعملية التشخيص والتصنيف لنوع
رورة أن تضم هذه الف َرق كافة شروط مرجعية ومحددات علمية ومهنية وشخصية دقيقة ومحددة، على ضو  معايير

، 211111األطراف ذات العالقة والتي تتحمُل المسؤولية بحكم القانون الفلسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 
يتم تحديد  ة/متخصص ة/وطبيب ة/تأهيل ة/أو أخصائي ة/وطبيب ة/تربوي ة/وُمَقي م ة/اجتماعي ة/لتشمَل مرشد

 . ولية للكشف المبكروفقاا للنماذج األ ا/تخصصه

 تشمُل آليات الوصول للخدمة وتبنيها وتعميمها وضع إجراءات وخطوات واضحة وسهلة وُمتاحة لعملية التشخيص ،
أن تأخَذ بعين االعتبار مجموعة من  على. وطرق ومنهجيات وأخالقيات تقديمها ونظم التقييم والمساءلة وغير ذلك

 :مثلال للحصر  القضايا
عادة توزيعها جغرافي  زيادة عدد ساعا . أ على نحٍو يضمن سهولة وصول األطفال  ات وأياام عمل اللجان الطبياة وا 

ذوي اإلعاقة لها بالحد األدنى من الَعناء من جهة، ولضمان أن تأخذ اللجنة الوقت الكافي والالزم لعملية 
  .التشخيص من جهٍة أخرى

ها في التواُصل مع األطفال ذوي اإلعاقة لُتْصب َح أكثر توعية أعضاء اللجان الطبياة بالطرق التي يتَّب عونَ  . ب
 . مع مبدأ احترام الَكرامة اإلنسانية والُمساواة اانسجاما 

التي يتم االستناد إليها  هاوتوحيدالمعايير  من خالل تطويربناء التقارير الطبياة التي تُق رُّها اللجان الطبياة  . ت
   .ودرجتها هاونوع هاوتشخيص هاوتصنيفاإلعاقة د واستخدامها كمرجعيات وطرق وآليات في تحدي

توفير كامل مقومات وعناصر المواءمة حيُث تتواَجُد اللجان الطبياة على مداخل المديريات كما داخلها  . ث
لضمان وصول األطفال ذوي اإلعاقة للمرافق والمعلومات بكرامة واستقاللية وَذل َك من خالل االلتزام بتطبيق 

نونية واللوائح الخاصة بالمواءمة، بحيث تشمل المرافق العامة ولغة اإلشارة والمواصالت كافة المواد القا
 . العامة والخاصة

 جراءات مهنية وواضحة لعمليات التحويل في حال تعذَر التشخيص من ق َبل الف َرق المعتمدة  . وضع نظام وا 

 توصيات بشأن نظام التأمين الصحي الحكومي الَمّجاني  .4

 اني لألشخاص تعديل النظا م الضابط لمعايير االستحقاق وسلة الخدمات وآلية إتاحة التأمين الصحي الحكومي الَمجا
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 ذوي اإلعاقة، بحيث يتم َمْنُحه لجميع من لديهم إعاقة كما ورَد في القانون الفلسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
إعاقة /ة والتأهيلية والعالجية المتصلة بوجود صعوبةكما يتوجُب أن يشمَل سلة من الخدمات الطبي 1111، لسنة 2رقم 

 . لدى المواطنين

  معالجة آليات الحصول على التأمين الصحي بحيث تكون أكثر حساسيةا لمتطلبات األطفال ذوي اإلعاقة وأكثر
 . استجابةا للفروق الفردية والظروف اأُلَسرية المختلفة، عبَر ُنُظٍم مؤسسية َمر نة

  ما بيَن نظام التأمين الصحي والمؤسسات األهلية التي تقدُم الخدمات المتصلة باإلعاقة غير  هانظيموت العالقاتضبط
المتوفرة في المستشفيات والمراكز الحكومية، بحيث يتم تسهيل الحصول على تلك الخدمات عبَر استخدام التأمين 

 . الصحي بَسالسة
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 صلة بالحقوق والبرامج والخدمات التعليمية توصيات بشأن السياسات واإلجراءات ذات ال: اثانيا 

  :التوصيات بشأن السياسات واألنظمة .0

 باإلضافة  ،وتبني سياسة وطنية عامة للتعليم الجامع تشمُل المفاهيم والمبادئ المتصلة بهذا المفهوم تطوير ما هو قائم
لتعليمية، بما في ذلك البيئة المادية إلى المعايير والمنطلقات التي يجب أن تتكوَن منها وتتوفَر عليها البيئات ا

المعمارية، والبيئة المجتمعية داخل المؤسسات التعليمية، واأُلُطر واللوائح الناظمة لعملية وبرامج التعليم الجامع، 
 . والمنهاج بالمفهوم الشمولي لهذا المصطلح

 والبرامج والتدخالت اتها لإلجراءات وتنظيمها ومراعلتأطير خصوصية النظم وتبنيها سياسات تفصيلية محددة  تفعيل
تلقي جميع األطفال ذوي أن يَكْفل تاإلعاقات، بحيث /باختالف أنواع الصعوبات اذات العالقة بالتعليم الجامع ارتباطا 

اإلعاقة للخدمات التعليمية في المدارس النظامية بالحد األقصى الذي يتيح لهم الوصول الكامل للمعلومات في بيئات 
 .تقبلة دوَن تمييز على أساس نوع اإلعاقة أو درجتهاجامعة وم

  يشمُل معايير وق َيم هذه العملية على نحٍو متحسٍس ومبني وتبنيه وضع نظام شامل وُمَقنَّن للتشخيص والتقييم التربوي
تحديد على الفلسفة والمقاربة الحقوقية، بحيث ُيتيُح الحق في التعليم الجامع لجميع الطلبة ذوي اإلعاقة عبَر 

 . الصعوبات ووضع التدخالت التي تستجيُب لكافة المتطلبات التعليمية للجميع

  تعديل دليل المواءمة واستحداث دليل جديد ليكون شامالا لكافة التعديالت والتكييفات المعمارية والتقنية على نحو
 . األطراف بهذا الدليل وضع نظام إللزام جميعو  ،يستجيب لكافة الفروق الفردية واالختالفات في القدرات

  استحداث نظام تحويل قابل للتطبيق يساهم في تحويل الطلبة للجهات التي تقدُم الخدمات المختلفة مثل جلسات
 .العالج الطبيعي أو الوظيفي أو النطق، أو تلك التي تقدُم أدوات مساندة أو تعالج إشكاليات المواصالت

 قييم أداء الطلبة ذوي اإلعاقة مبني على االحترام واالستجابة للفروق وشامل وجامع لت استحداث نظام واضح ومحدد
 . ة والحركيةقدرات الذهنية والعقلية والحسيا الفردية في ال

  استحداث نظام للرصد والمتابعة والتقييم والمساءلة لضمان وصول األطفال ذوي اإلعاقة للخدمات التعليمية بشكٍل
 . مدارس النظامية أو المدارس والمؤسسات الخاصة بالطلبة ذوي اإلعاقةُمالئم وكامل وَفعاال، سواء في ال

 توصيات بشأن الوصول للوسائل التعليمية واألدوات الُمساِندة  .5

  ضبُط عملية وصول الطلبة ذوي اإلعاقة للوسائل التعليمية واألدوات الُمسان دة ل هوتنفيذ هوتبنينظام محدد وُمْعَلن وضع
لة: تعليمية، بحيث يشمل ويكفلالالزمة في البيئات ال ، الوصول الَفعاال وتحديدها آليات رصد االحتياجات ذات الص 

لهذه الوسائل واألدوات في الوقت المناسب، نوع الخدمات َوَجْوَدت ها، استعادة الوسائل التعليمية المصممة بالطرق 
 .المتابعة والتقييم المستمر المختلفة لضمان استمرارية الخدمة، التوزيع الجغرافي العادل للخدمات،

 ات تفاهم مع المؤسسات األهلية التي توفُر الخدمات غير الُمتاحة لدى وزارة التربية والتعليم لتسديد الثغرات يإبرام اتفاق
الناجمة عن عدم تفعيل نظام التحويل الذي تم إعداد مسودة عنه خالل السنوات الثالث الماضية، بحيث َكْفل تأمين 
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 . لتعليمية واألدوات الُمسان دة بشكل منظم ومستمر وَفعاالالوسائل ا

  في المحافظات المختلفة حوَل ة التربية والتعليم رفع الوعي بيَن الكوادر العاملة في هذا المجال داخل مديريات وزار
التحصيل األكاديمي أهمية تأمين الوسائل التعليمية المختلفة واألدوات المساندة للطلبة ذوي اإلعاقة وأثر غيابها على 

 . دافعيتهم لالستمرار في تلقي التعليمو لهؤالء الطلبة 

 :التوصيات بشأن الكوادر التعليمية واإلدارية .3

  زيادة حساسية الكوادر التعليمية واإلدارية لمتطلبات تحقق التعليم الجامع في المدارس النظامية على المستويات
 .ةالمؤسساتية والمجتمعية والتقنية والفلسفي

  َنح تحفيز الكوادر التعليمية على التخصص في مجال التعليم الجامع عبَر إتاحة ُفَرص التعليم العالي لهم من خالل م 
 .تقدمها الوزارة  ضمَن معايير وآليات واضحة ومحددة

 مدارس بَقبول هؤالء بشأن الحق في التعليم الجامع للطلبة ذوي اإلعاقة على نحٍو ُيْلز ُم إدارات ال القائمةنظمة األ تفعيل
 .الطلبة كما توفير متطلبات تحقق هذه العملية بشكٍل ناجح وَفعاال

  تقليل عدد : اتخاذ وتعميم مجموعة من القرارات التي ُتَسه ُل عملية التعليم الجامع داخَل الصفوف المدرسية، مثل
ن المساندين في الصفوف الجامعة، وضع اإلعاقة، زيادة المعلميذوو الطلبة داخل الصفوف التي يتواجد بها الطلبة 

استحداث أدوار للمرشدين االجتماعيين اتصاالا بالقضايا والمعيقات التي تواجه األطفال ذوي  خطط فردية ومتابعتها،
 . اإلعاقة في العملية التعليمية

  بدءاا بالمرحلة التحضيرية حوَل اآلليات والخطوات الواجب اتباعها لتحقيق مبدأ التعليم الجامع  هاوتعميمأدلة إعداد
 . وانتهاءا بمرحلة التقييم والمتابعة

  تدريب المعلمين على آليات التواصل مع الطلبة ذوي اإلعاقة بما في ذلك التدريب على استخدام لغة اإلشارة لضمان
آم نة ومتحسسة وصول الطلبة ذوي اإلعاقة للمعلومات على قدم المساواة مع اآلخرين كما لضمان تأمين بيئة تعليمية 

 . ومتقبلة

للطلبة ذوي اإلعاقة  عامالتعليم الجتوجه تطبيق االلتزام بتطوير نظام رقابة ومتابعة على مدى توصيات بشأن  .4
 :في المدارس النظامية الفلسطينية

 مات واإلجراءات الوطنية ذات العالقة بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في الوصول للخد مراجعة كافة القوانين والسياسات
 هاتنسيقبو  التعليمية وذلَك من ق َبل لجنة محددة متعددة التخصصات يتم تشكيلها بإدارة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

 .هاإشرافتحت و 

 حق تفعيل توحيد اإلجراءات المعمول بها لضمان و  تنظيم العالقة ما بين المركز واألطرافوضع أنظمة وآليات ل
 . لتعليم على مستوى وطنياألطفال ذوي اإلعاقة في ا



59 | P a g e  

 

  الالزمة لتحسين واقع التعليم الجامع للطلبة ذوي اإلعاقةمالية البشرية و الموارد التوفير.  

  جراءات وتعليمات تطوير مواد لمدى التزام المؤسسات التعليمية في مختلف المحافظات الرقابة والمتابعة بخاصة وا 
أَن غيرهم من الطلبة بدون إعاقة، باإلضافة إلى تلك التي تضمُن بحق الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم الجامع ش

 . هامكافحة كافة أشكال التمييز السلبي أو االنتهاك أو اإلقصاء على أساس اإلعاقة أو على أساس نوع

  إضافةا  ،افيةوالمتابعة والُمساءلة على نحٍو يتسم بالواقعية وقابلية التنفيذ كما الشفها ونشر  الرقابةُنُظم وآليات تعميم
 .  للوصول للمناطق النائية

  ومهنيشامل للرقابة والمتابعة والمساءلة بشكل تدريب كوادر متخصصة. 

  اإلعاقة في المدارس ذوو التي يمكن أن يتعرض لها الطلبة النتهاكات والشكاوى والمتابعة لرصد للتطوير نظام
بدون إعاقة، وضمان توزيع المعلومات بشأن هذا النظام حوَل  النظامية سواء من ق َبل اإلدارات أو المعلمين أو الطلبة

 .مكوناته وآليات استخدامه وذلك باستهداف الطلبة ذوي اإلعاقة أنفسهم كما ُأَسرهم

  :توصيات بشأن أدوات وآليات التقييم .2

  الطلبة ذوي اإلعاقة استحداث نظام مهني وَمر ن وشامل لعملية التقييم التربوي وتحديد االحتياجات التعليمية لجميع
وضع الخطط والبرامج الالزمة لتجنيد الموارد المالية والبشرية لتفعيل و بغض النظر عن نوع الصعوبات التي لديهم، 

 . هذا النظام على المستويات الفنية والتقنية واللوجستية

 مي والتربوي للطلبة ذوي اإلعاقة وضع منظومة من اآلليات واإلجراءات الرامية إلى تنظيم عمليات تقييم األداء األكادي
على ضرورة أن تكون هذه اآلليات متحسسة للفروق الفردية ما بيَن و على نظام التقييم التربوي، سالف الذكر،  ةمبني

 .اإلمكانات بعين االعتبارالطلبة وشاملة على نحٍو يأخُذ الفروق في القدرات و 

  ريب الكوادر التعليمية على استخدامها بشكٍل َفعاال، كما تدريبهم وتد ه،وأدواتالتقييم وضع خطط عملية لتعميم آليات
ف ألداء الطلبة ذوي اإلعاقة  .ورفع وعيهم نحَو أهمية هذه األدوات ودورها في التقييم الُمْنص 

   على الطلبة الذيَن لديهم صعوبات سمعية كما الطلبة الذيَن لديهم صعوبات تعلم وتواُصل  اضرورة التركيز مرحلي
ُمقاَرنةا بغيرهم من الطلبة ذوي الصعوبات  اواستبعادا  اوحرمانا  ال َكْون هم األكثر تهميشا  اعوبات ذهنية، وذلك نظرا وص

 . بهذا الجانب وغيره من الجوانب المختلفة في البيئات التعليمية اارتباطا  ،الحركية أو البصرية

  ات لتشتمَل على رصد الخطط الفردية والزيارات الميدانية لمتابعة والتقييم والتطوير لهذه األدو أو تفعيل آليات اوضع
والتعلم من التجارب المختلفة للبلدان األخرى والمشاركة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة سواء ومراجعتها وتقييمها 

ل ة أو الطلبة منهم أو من يمثلونهم في منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة والمؤسسات العاملة في هذا المجال ذات الص 
 . من لديهم خبرات علمية وعملية ذات عالقة
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 التوصيات بشأن السياسات والبرامج واإلجراءات ذات الصلة بالحقوق وخدمات الحماية االجتماعية : اثالثا 

في هذا الجزء من التوصيات، تجدُر اإلشارة إلى أنُه سوَف يتم التركيز على السياسات واألنظمة والبرامج الواجب تطويرها 
دارتها وتنفيذها ومتابعتها من ق َبل وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية، أو تلك القائمة أصالا في هذه الوزارة، وذلَك للعديد وا  

من األسباب المتصلة بَدْور الوزارة في تسديد كافة الخدمات الرامية إلى توفير الحماية االجتماعية لألفراد عامةا كما دورها 
تابعة التزام جميع األطراف الحكومية وغير الحكومية بالقانون الفلسطيني لحقوق األشخاص ذوي كوزارة اختصاص في م

 . م1111, 2 اإلعاقة رقم

  :التوصيات حوَل السياسات واألنظمة .0

  لرصد كافة العمليات والمتطلبات الهادفة إلى التزام الجهات وتبنيها وضع مجموعة من السياسات واألنظمة المتكاملة
، وَذل َك ضمَن إجراءات ومتابعتها وتفعيلها ة بمتابعة تطبيق القانون الفلسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالمختلف

هذا باإلضافة إلى ضرورة أن يشتمَل هذا النظام على صالحيات إضافية . وخطوات وآليات واضحة ومحددة َوُمْعَلنة
حيُث أنه وبغض النظر عن كافة التحفظات حياَل َرْبط . كانتَأيااا وتفاُعلها للوزارة لضمان استجابة الجهات األخرى 

م، إال أن هناك ضرورات تستدعي تفعيل هذا الدور 2،1111 هذا الدور بوزارة الشؤون االجتماعية بحكم القانون رقم
 .ضمن منهجيات وُأُسس َفعاالة

  والتنظيمي لعمل وزارة الشؤون ي القيمو المفهومي تمثُل اإلطار وتبنيها وتعميمها استحداث سياسة وطنية عامة
أن ، و وحقوقهم ومصال حهم خاصةا قة عامةا واألطفال ذوي اإلعاقة االجتماعية في مجال قضايا األشخاص ذوي اإلعا

على احترام الكرامة المتأصلة للمواطنين ذوي اإلعاقة وشمولية تقديم الخدمات المختلفة والُمقاَربة الحقوقية  ةمبنيتكون 
والَعدالة والجنسية والخصوصية وُمراعاتها واالستجابة لها، تلف األبعاد، كما احترام للفروق الفردية التنموية بمخ

والمساواة وعدم التمييز على أساس اإلعاقة أو نوعها أو درجتها أو مكان السكن أو الجنس أو العمر أو الدين أو 
 . االنتماء السياسي وغير ذلك من االختالفات

  طنية متخصصة لتأطير منهجيات وآليات عمل الوزارة في كافة المجاالت المتصلة ب َأْدوار ها عامةا سياسات و استحداث
وتلك التي تستهدُف األطفال ذوي اإلعاقة بشكٍل خاص، بما في ذلك الحماية االجتماعية والوصول للخدمات وتبنيها 

 .املة واالستغالل والتمييز وغيرهاوالتمكين االقتصادي والوصول ألركان الَعدالة والحماية من سوء المع

  تطوير نظام بطاقة الوصول إلى رزمة الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة بما في ذلك طبيعة الخدمات ونوعها ومعايير
الجودة كما معايير االستحقاق وآليات الوصول واألدوار والمسؤوليات المتصلة بكافة الجهات ذات العالقة، هذا 

 مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ال النظام التي يجُب أن تنسجَم حتما باإلضافة إلى مبادئ عم
  .م1111لسنة  2م والقانون الفلسطيني رقم 2112م واإلطار االستراتيجي الوطني لقطاع اإلعاقة في فلسطين  2112

  وتحديد آليات توزيعها وصرفها لحشد الموارد وتجنيدها كما تخصيص الموازنات وتبنيها وضع سياسات وأنظمة
 . ومتابعتها ومراقبتها بما يضمُن حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الب الد

  تطوير نظام عمل برنامج المساعدات العينية لأُلَسر الفقيرة كما نظام عمل برنامج المساَعدات الطارئة على نحٍو يجعُل
تجابة للمتطلبات الميدانية، بما في ذلك تعديل آليات ومنطلقات تحديد منهما أكثر كفاءة وفاعلية وَعدالة وواقعية واس
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التواُصل مع المواطنين ذوي اإلعاقة وُأَسر هم  ستحقاق وطرق صرف المستحقات ووسائلمعايير االستحقاق وحجم اال
 . وآليات الرقابة والمتابعة والُمساءلة ومبادئ وآليات العمل الميداني وغير ذلك

  قائم على تحديد الُشَركاء والتشبيك الَفعاال وتحديد واضح لألدوار وتبنيه وتعميمه وتنفيذه للتحويل استحداث نظام
والمسؤوليات واالستثمار األمثل بمختلف األطراف ذات العالقة، وضبط معايير الجودة كما االستثمار بالقطاع الخاص 

 .واألطفال ذوي اإلعاقة بشكٍل خاص اا ة عموما ومخصصات المسؤولية االجتماعية بما فيه  صالح الشرائح المهمش

  َم بها الموظفون في الوزارة وتبنيها استحداث مدونات سلوك تشتمُل على المبادئ والق َيم واألخالقيات التي يجب أن َيتَّس 
 اوفقا ا بناؤهلدى تواصلهم مع األطفال ذوي اإلعاقة وذويهم وكافة المراجعين من المواطنين عامةا، على ضرورة أن يتم 

كما ضرورة . للمنظور الحقوقي بما يضمُن االحترام والمساواة والمهنية واحترام خصوصية األفراد والَتَقبُّل والشفافية
اتخاذ ما يلزم من تدابير لتعميم هذه المدونات والتأكد من وجود فهم موحد لمضامينها ما بيَن الموظفين، كما ضرورة 

خضاعها للرقابة والمتا جراءات ُمْعَلنة وَفعاالةتعميمها وا   . بعة ضمن أنظمة وا 

  التي تستهدُف األطفال عامةا من ق َبل وزارة الشؤون االجتماعية بما يضمُن حساسية هذه وتطويرها استحداث البرامج
دراجهم البرامج واشتمالها لمتطلبات إدماج األطفال ذوي اإلعاقة مع حقيقة أن حقوق واحتياجات  ا، وذلَك انسجاما وا 

طفال ذوي اإلعاقة ال تختلُف عن حقوق واحتياجات غيرهم من األطفال، على ضرورة تضمين مجموعة من األ
 .المؤشرات والترتيبات لَجْعل البرامج التي تستهدُف األطفال واأُلَسر أكثر شمولية واستجابة للفروق الفردية

  :التوصيات بشأن برنامج المساعدات العينية والمساعدات الطارئة .5

  إعادة النظر في المعايير المتصلة بطبيعة كذلك  ،العمل على إعادة تقييم النظام الضابط لهذه البرامجيجب
وعليه ، يجب العمل على تطوير ُنُظم ُمغاي رة إلدارة هذه . المساعدات ومحددات االستحقاق ومؤشرات الرصد وغيرها

 .كما أقرب لمتطلبات األفراد والمنظور الحقوقي لإلعاقةمع السياق الفلسطيني  االبرامج بحيث تجعُل منها أكثر انسجاما 

  ضرورة العمل على رصد موازنات أكثر لهذه البرامج طاَلما هناَك محدودية للبرامج التنموية التي تستهدُف المواطنين
 . عامةا والمواطنين ذوي اإلعاقة بشكٍل خاص

 أكثر من يكونون لدى األخصائيين الميدانيين بحيث  ضرورة العمل على تطوير المهارات والقدرات المعرفية والفنية
كونهم جامعي بيانات، بْل تحويلهم إلى موارد بشرية فاعلة في مجال التواُصل اإليجابي والَبنااء مع المواطنين واإلرشاد 

 . على مختلف أشكاله كما في مجال التشبيك واالستثمار في موارد المجتمع المحلي

 لَّة شاملة أل بحيث تكون سهلة الفهم وُمتاحة بشكل َفعاال ومستمر وتعميمها خالقيات العمل الميداني وآلياته تطوير َأد 
 .كما قابلة للرصد والتطبيق

  مكانيات تسمُح لألخصائيين الميدانيين بالتفريغ وحشد طاقات جديدة وتباُدل التجارب والخبرات فيما خلق ُفَرص وا 
 . أدائهم وانتمائهمنعكُس ب ال َشكا على تواصلهم مع المواطنين وفاعلية بينهم، للحد من االحتراق الوظيفي الذي ي

  وتطويرها والمساءلة والرصد والشكاوىآليات للرقابة ما هو قائم من وضع. 
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  :توصيات بشأن تحسين وصول األطفال ذوي اإلعاقة إلى األدوات واألجهزة الُمساِندة .3

  ُجراءات واضحة وم لرصد وتحديد االحتياجات المتصلة باألدوات وتعميمها ْعَلنة وضع آليات ونماذج ومؤشرات وا 
 .المساندة التي يحتاجها األطفال ذوو اإلعاقة في مختلف مناطق سكنهم

  إجراء مسح شامل للخدمات المتوفرة ذات الصلة سواء تلك المتوفرة في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات غير
 .الحكومية

  قرارها وتبوضع معايير موحدة لجودة هذه الخدمات ومقارنة الخدمات المتوفرة بتلك المعايير، واستخالص قوائم نيها وا 
 .تشمل على الخدمات التي تتسم بالجودة والفاعلية

  قرارها وضع موازنات مخصصة لتوفير األدوات واألجهزة المساندة لألطفال ذوي اإلعاقة إلى حقيقة أن هذه  ااستنادا وا 
 . تحسين قدرة األطفال ذوي اإلعاقة على الحركة والتنقل بكرامة واستقاللية هَي التي تساهُم فياألدوات 

  قرارها وضع خطط للتشبيك برام اتفاقوا  ات تفاهم ترمي إلى شراء هذه الخدمات وتوفيرها ضمن ُنُظم واضحة ومحددة يوا 
جراءات لتفعيل دور القطاع الخاص بهذا الشأن. وُمْعَلنة  . كما وضع خطط وا 

  وضع آليات تتيح إمكانيات و التحقق من جودتها، و محددات لمتابعة عمليات توفير هذه الخدمات وضع آليات و
 .تجديدها متى ما تطلَب األمر ضمن ُنُظم ومنهجيات ومبررات واضحة

  قرارها رسم مشاريع تنموية وطنية لتصنيع األدوات واألجهزة المساندة  ،واستثمارها لتحقيق االكتفاء الذاتي من جهةوا 
 . ق فرص عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة من جهٍة أخرىوخل

  :توصيات بشأن تفعيل الدور الرقابي لوزارة الشؤون االجتماعية .4

  قرار وتبني وتعميم مجموعة من األنظمة الرقابية الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق ومصالح األشخاص ذوي وضع وا 
ية والتشاُركية، على أن تكون موجهة للمؤسسات الحكومية اإلعاقة مبنية على الفلسفة الحقوقية والمنهجية التكاُمل

 .والمؤسسات األهلية والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص والبلديات والهيئات المحلية والمجالس القروية
  قرارها وتعميمها ضرورة وضع أنظمة وضوابط ترمي إلى حماية األطفال ذوي اإلعاقة من سوء المعاملة والعنف وا 

 . ستغالل داخل المؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة وتحديداا اإليوائية منهاواال
  قرارها وتبنيها وتعميمها وضع قائمة بالتوجهات السياساتية الوطنية التي ُيْسَمُح لكافة المؤسسات العمل عليها فيما وا 

كة والمشاركة مع منظمات يتعلُق بقضايا وحقوق ومصالح األشخاص ذوي اإلعاقة، على أن يتم بناُؤها بالشرا
ات والقوانين ذات العالقة إضافةا إلى اإلطار االستراتيجي الوطني يقاإلى االتف ااألشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم استنادا 

 . لقطاع اإلعاقة في فلسطين

  قراره وتبنيه وتعميمه وضع نظام للرصد والشكاوى والمتابعة  ليتم تفعيله من خالل لجنة متعددة التخصصاتوا 
والمرجعيات وممثلة عن الجهات الحكومية وغير الحكومية لَلْحظ ومتابعة قضايا وشكاوى المواطنين بما فيها تلك 

ة ومديرياتها ومراكزها هم في وزارة الشؤون االجتماعيالمتصلة باإلشكاالت التي يواجهها األطفال ذوو اإلعاقة وُأَسرُ 
 .المختلفة
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