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 ورقة حقائق 
ي قطاع غزة 

 
 جائحة كورونا أثناءحول واقع األشخاص ذوي اإلعاقة ف

 
 مقدمة  

ي قطاع غزة، 
 
ف اإلعاقة وحقوقهم  األشخاص ذوي  بها عىل  المتعلقة  الطوارئ  تأثير جائحة كورونا وحالة  الورقة مدى  تظهر هذه 

ي أثرت عىل العالم بشكل عام، وعىل فلسطير  بشكل خاص، نظرا  
دي نتيجة اإلغالق والحصار  والت  ي المي 

 
ي والحقوف

للوضع االنسان 
أل العامة  الحالة  تطور  الورقة  وتظهر   . غزة اإلرسائيىلي قطاع  عىل  كير  

الي  مع  فلسطير   ي 
 
ف اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  وضاع 

الطوارئ كم أوقات  خالل  وخاصة  حقوقهم  لتعزيز  والدولية  المحلية  والمؤسسات  المحىلي  المجتمع  ي  ومحاوالت 
 
ف الحال  هو  ا 
ي ظل  

 
ي المجتمع وخصوصا ف

 
ي يتحمل األشخاص ذوي اإلعاقة عبئها ف

ة الت  ة وغير المبارسر األوضاع الطبيعية. كما تظهر اآلثار المبارسر
ة ما بير   واقع  حالة الطوارئ الحالية. وتستعرض الورقة  

ي قطاع غزه خالل في 
 
وهو اليوم    2020مارس    7األشخاص ذوي اإلعاقة ف

أعلنت   شهر  الذي  منتصف  وحت   فلسطير   ي 
 
ف الطوارئ  حالة  للتدخل  2020سبتمير  فيه  ة  مبارسر توصيات  الورقة  وتقدم  ، كما 
 الرسي    ع بناء عىل الحقائق المقدمة. 

التأهيل   خدمات  ومقدمي  الممثلة  اإلعاقة  عمل  مجموعة  ي 
 
ف األعضاء  المؤسسات  شمل  تشاركي  بنهج  الورقة  هذه  إعداد  تم 

ي قطاع  
 
ة مع ذوي العالقة من أشخاص  والمؤسسات الداعمة ف ذوي ومؤسسات  غزة، كما تضمن النهج لقاءات بؤرية وفردية مبارسر

 عاقة. اإل 
 

 الهدف من الورقة ولمن موجهة
ي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة، وتقديم التوصيات بشأنها  

تهدف هذه الورقة إىل تسليط الضوء بشكل مبارسر عىل التحديات الت 
ي ظل جائحة كورونا  تلك  من  من أجل الحد  

التحديات، كما وتهدف اىل نرسر المعلومات الخاصة بواقع األشخاص ذوي اإلعاقة ف 
 . ي ي إىل واقع إيجانر  لذوي الشأن ومن ضمنهم األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم من أجل تغيير الواقع السلتر

ي المنظومة الحكومية والم
ي فلسطير  هذه الورقة موجهة بالدرجة األوىل إىل أصحاب الواجب ف 

ؤسسات األهلية والدولية العاملة ف 
ي أوقات الطوارئ، ورسم خارطة طريق إلدراج دمج 

ي قطاع غزة خاصة لضمان حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ف 
وخاصة ف 

ي يجب توفرها مساواة بأقرانهم
ي القرارات والمعلومات المختلفة المتعلقة بالجائحة والخدمات الت 

من    األشخاص ذوي اإلعاقة ف 
 غير ذوي اإلعاقة ومستندة إىل الحقوق. 

 
ي فلسطي   خالل جائحة كورونا

 
 واقع اإلعاقة ف

ي ذلك  %5.8بنسبة  255,228بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة  
، بما ف  ي فلسطير 

ي    %5.1  بنسبة  127,266 من إجماىلي السكان ف 
ف 

الغربية،   إ  %6.8بنسبة    127,962و الضفة  ألحدث  ا 
ً
وفق وذلك  غزة،  قطاع  ي 

لإلحصاء  حصائيات  ف  المركزي  ي  الجهاز 
الفلسطيت 

(PCBS)1  ي يوليو الصادرة و  7201لعام
 .  2020  ف 

ي    %5.4، وبنسبة  %6.3  بلغ نسبة اإلعاقة بير  الذكور
ا والت  بير  اإلناث، وتعتير الصعوبات الحركية هي أكير أنواع الصعوبات شيوعً

 بير  السكان.  ٪2.9 أي بنسبة انتشار تصل إىل % 32.2تصل إىل  
ذو  األشخاص  يواجه  السياق،  هذا  ي 

   يوف 
ً
عددا غزة،  قطاع  ي 

ف  وخاصة   ، فلسطير  ي 
ف  ي    اإلعاقة 

ف  التحديات  حقوق    اكتسابمن 
والمعلومات   للخدمات  اآلمن  والوصول  الصحة  مثل  األساسية  الخدمات  عىل  والحصول  األساسية  مواءمة اإلنسان  وضعف 

ي مراكز الخدمات العامة والحكوميةالمرافق لألشخاص ذوي اإلعاقة 
   . ف 

 
ي لل 

 
ي والحقوف

   اإلعاقةشخاص ذوي الوضع القانون 
ي  
الفلسطيت  األساسي  القانون  لعضمن  اإلعاقة  وقانون    2003ام  المعدل  ي رقم  األشخاص ذوي 

حماية    1999لسنة    4الفلسطيت 
ي الحصول عىل الخدمات  التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم  و الشخص ذوي االعاقة  حقوق  

ه  والحق ف  المختلفة شأنه شأن غير
ي حدود ما تسمح به قدراته  

ها  مواءمة مرافقلزام كافة الجهات بإ أقر  ، كما  وامكاناتهمن المواطنير  له نفس الحقوق وعليه واجبات ف 
 لضمان سهولة واستقاللية الحركة والتنقل واالستعمال اآلمن لألماكن العامة. 

ي    اتفاقية إىل  دولة فلسطير     انضمت إىل ذلك  
أبريل  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ف  ي تؤكد عىل    2014بداية 

من  مجموعة  والت 
المعايير   وفق  ي    الدوليةالحقوق 

الوصول  الت  ي 
ف  الحق  الحقوقلخدمات  تضمن  من  ها  وغير والتعليم  والصحة  وحماية  " ،  تعزيز 

 
.  2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات،   1

-http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2528.pdf?fbclid=IwAR0dHAK33PgfruAgOgAkX60ecSHPWAGMosMOotG
AaRQGUwDPw-SXNNKEgz   

 

http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2528.pdf?fbclid=IwAR0dHAK33PgfruAgOgAkX60ecSHPWAGMosMOotG-SXNNKEgz-AaRQGUwDPw
http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2528.pdf?fbclid=IwAR0dHAK33PgfruAgOgAkX60ecSHPWAGMosMOotG-SXNNKEgz-AaRQGUwDPw
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وكفالة تمتع جميع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا كامال عىل قدم المساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية،  
ام كرامتهم المتأصلة  .2" وتعزيز احي 

  

 اإلعاقةجائحة كورونا واألشخاص ذوي 
لبيانات   الصحةطبق  عدد  فقد    2020سبتمير    24حت     وزارة  إجماىلي  )كوفيدبلغ  بمرض  الموجبة  منها    2613(  19-اإلصابات 

ي قطاع غزه  بلغ    . وطبقا لبيانات وزارة التنمية االجتماعية فقد حالة نشطة  1746
 
  % 34منهم    1649عدد األشخاص المحجورين ف

ي قطاع غزة   .  رجال  6ونساء    4بينهم    من   10ذوي اإلعاقة  المحجورين من  أطفال، كذلك بلغ عدد األشخاص    %24نساء  
 
يوجد ف

ي الصحي لحجر ا لمركز  15
 
 .  ها المواءمة الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة. معظم ال تتوفر ف

إعالن   ذوي بعد  لألشخاص  مواجهة(  )بشكل  قرب  عن  المقدمة  الخدمات  غالبية  توقفت   ، فلسطير  ي 
 
ف الطوارئ  لحالة  الرئيس 

 اإلعاقة. 
، ولم يتم األخذ   ي فلسطير 

 
ي خطة الطوارئ لمواجهة جائحة كورنا ف

 
تم تغييب األشخاص ذوي اإلعاقة ومؤسساتهم عن المشاركة ف

ي القرارات واإلجراءات التنفيذية بعير  االعتبار أوضاع واحتياجات األشخاص ذوي  
 
ي   ،اإلعاقة ف

األشخاص ذوي اإلعاقة خلف    وبق 
ي انتهاك صارخ لألهداف االنمائية المعلنة 

 
 : ومن أمثلة ذلك . واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2030الركب ف

الطوارئ، - بحالة  المتعلقة  الصحفية  المؤتمرات  البيئية عن كافة  التسهيالت  والتوجيهية    غابت  االرشادية  والمنشورات 
 فير  لوالتحذيرية والوقائية، حت  العقابية منها للمخا

 : )المعلوماتية والمادية( نقصد بالتسهيالت البيئية  •
ة بلغة االشارة الفلسطينية لألشخاص   - جمة المبارسر  ، وضعاف السمع )اإلعاقة السمعية( الصم الي 

ونية   - االلكي  ب التسجيالت  والمكتوبة  ة  المكير المكتوبة  لألشخاص    طريقةواالصدارات  والمكفوفير   برايل  البرص  ضعاف 
 ، (واإلعاقة البرصية)ذوي 

الفهم - صعوبات  ذوي  لألشخاص  ومتدرج  ومتسلسل  مبسط  بشكل  والمكتوبة  المنطوقة  )ذوي    التوجيهات  واإلدراك 
 اإلعاقة الذهنية(. 

 
ي 
ا وتحدًيا ف 

ً
ي والسياسي عىل مدى السنوات ال     أصبح هذا الواقع أكير تعقيد

ي    13غزة نتيجة لتدهور الوضع اإلنسان 
الماضية بما ف 

المؤسسات األهلية   تعيشها  ي 
الت  الخانقة  والعينية  المالية  ي والحصار اإلرسائيىلي عىل غزة والضائقة 

الفلسطيت  تأثير االنقسام  ذلك 
ي أوقفتها عىل حافة االنهيار  

وتوقف الخدمات المقدمة لجمهورها ..... وما زاد من صعوبة  ومؤسسات التأهيل بشكل خاص والت 
ي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة ظهور جائحة كورونا عىل مستوى العالم وفلسطير  بشكل عام وعىل قطاع غزة بشكل 

األوضاع الت 
للبيانات ا . ومن جانب آخر كان هناك غياب كامل  ي أدت بدورها إىل تعقيد أوضاعهم بشكل أكير

لمتعلقة باألشخاص  خاص والت 
أو   المدارس  ي 

ف  أكانت  الصحي سواء  الحجر  مراكز  ي 
ف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أو عدد  لهم  المخالطير   أو  المصابير   اإلعاقة  ذوي 

ي تعطيل وصول الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة وعدم  
. غياب هذه المعلومات ساهم ف  ىلي

الفنادق أو مراكز العزل أو العزل المي  
منها.   وتنفيذ خطة  استفادتهم  تصميم  العمل عىل  أثناء  التأهيل  وقطاع  ي 

المؤسسان  للدور  تغييب  هناك  أخرى، كان  ناحية  ومن 
ي مراكز العزل المختلفة المشار إليها  

الطوارئ خالل الجائحة مما أدى إىل عدم وجود خدمات مواءمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ف 
من الصادرة  المعلوماتية  التوعية  غياب  أدى  )األرقام    أعاله. كما  المعلومات  بمواءمة  والخاصة  رسمية  والغير  الرسمية  الجهات 

عن  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تغييب  إىل  بدوره  ساهم  مما  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الشعب(  لعامة  توجه  ي كانت 
الت  والنصائح 

 المشهد وعزلهم عن المجتمع المحيط بهم.  

 
 التوصيات

لحقوق   - الدولية  االتفاقية  حقوق  اعتماد  قانون  صدور  تأخر  ظل  ي 
ف  وطنية  كمرجعية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

 . شخاص ذوي اإلعاقة المعدلاأل 
الصحي   - الحجر   / العزل  مراكز  ومواءمة  والمعلوماتية  تطوي    ع  المادية  الناحيتير   الحياة  من  يضمن  الكريمة  بما 

ي ذلك ت
ي االستقاللية واالعتماد عىل الذات، بما ف 

 وفير األدوات المساعدة الالزمة. لألشخاص ذوي اإلعاقة ف 
التأكد أن مقدمي الخدمات لديهم الدراية والمهارة والكفاءة الالزمة لتقديم الخدمات بجودة عالية لألشخاص ذوي  -

ي يتواجدون فيها 
ي مراكز الحجر الصحي الت 

 اإلعاقة ف 

 
 .  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمن اتفاقية  1من المادة   2

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx 
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ا - قبل  من  الفلسطينية  السلطة  طريق  عن  ئ  أنشر والذي  عز"  "وقفة  صندوق  من  جزء  الخاص تخصيص  لقطاع 
الجائحة هذه  ظل  ي 

ف  تأثرت  ي 
الت  الخدمات  ولتغطية  اإلعاقة  ذوي  المالية  لألشخاص  الموارد  وصول  وضمان   ،

 ة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم لتمكينهم من العيش الكريم. يوالعين 
ي مراحل تخطيط وتطوير وتنفيذ خطط  -

اك األشخاص ذوي اإلعاقة ف   الخاصة بالجائحة.  الطوارئضمان إرسر
المعلومات    ومواءمةضمان وصول   - ي  والخدمات  كافة 

والت  رسمية  والغير  الجائحة  تصدر  الرسمية  أو خالل  خالل 
 لكافة األشخاص ذوي اإلعاقة. ى أخر أزمات طارئة  ةهاجو م

ذوي   - لألشخاص  خدماتها  واستمرار  العودة  من  لتمكينها  بالجائحة،  تأثرت  ي 
الت  التأهيل  مؤسسات  ومساندة  دعم 

 اإلعاقة 
اك ممثىلي األشخاص ذوي اإلعاقة االرشادات والتوجيهات المطلوبة اثناء األزمة.  -

 ارسر
مسؤولياتهم   - تحمل  إىل  فلسطير   ي 

ف  العاملة  واألممية  الدولية  والمؤسسات  الدوىلي  المجتمع  إىل  الدعوة  توجيه 
ام وتنفيذ بنود االتفاقات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتهم وضم ي االلي  

ان عدم تركهم خلف  وأدوارهم ف 
 الركب.  

ي شبكة المنظمات األأاعتماد خطة الطوارئ المقدمة من قطاع الت -
 . وزارة التنمية االجتماعية ىل إهلية هيل ف 

للخدمات    إنشاء - ذوي  خارطة  باألشخاص  والخاصة  المختلفة  والوزارات  والمؤسسات  الجمعيات  تقدمها  ي 
الت 

 أنواع اإلعاقة. اإلعاقة وتكون سهلة الوصول وتراعي كل 
ي لإلبالغ عن أي احتياجات   -

ي مجان 
و/أو شكاوى مرتبطة بالخدمات واالحتياجات لذوي  تخصيص خط اتصال هاتق 

 اإلعاقة.  
 

 
إنشاء   )تم  اإلعاقة  عمل  مايو    ( DWGمجموعة  ي 

اإلنسانية،    2018ف  الشؤون  تنسيق  مكتب  بير   المنظمات  بالتنسيق  وشبكة 
لالستجابة لحالة الطوارئ واسعة النطاق والحاجة إىل وجود منصة من  طنية لتأهيل المعوقير   والجمعية الو األهلية الفلسطينية  

االستجابة   أثناء  االعتبار  ي 
ف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  احتياجات  تلبية  وضمان  المجموعات  جميع  بير   التنسيق  آلية  تنفيذ  أجل 

ي غزة. 
 اإلنسانية ف 
 

إنقاذ   المجموعة إىل دعم جهود  العمل  تهدف  رين، وباإلضافة إىل  المترص  الحياة وتعزيز وحماية رفاهية األشخاص ذوي اإلعاقة 
عىل تقليل اإلصابة باإلعاقة، ال سيما أثناء حالة الطوارئ المعقدة واسعة النطاق المحتملة، وكذلك تعزيز وضمان صحة أفضل  

 نظمة الصحة العالمية. لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة بما يتماسر مع منظور اإلعاقة العالمي لم
 

 أعضاء مجموعة عمل اإلعاقة: 
 HI اإلنسانية والشمول

ي 
  التعاون األلمان 

 الجامعة اإلسالمية 
 الجمعية الوطنية للتأهيل 
ي للفلسطينيير    العون الطتر

 اللجنة الدولية للصليب األحمر 
ي للتأ

 هيل المجتمعي المركز الوطت 
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية 
 جمعية التأهيل والتدريب االجتماعي 

ي الحياة 
 جمعية الحق ف 

 جمعية المعاقير  حركيا 
ي 
 جمعية الهالل األحمر الفلسطيت 

ية   جمعية الوفاء الخير
 جمعية الوفاق لإلغاثة والتنمية 

 النا للصمجمعية أطف 
  جمعية بلسم للتأهيل المجتمعي 

 جمعية بيتنا للتنمية والتطوير المجتمعي 
 جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل

ة فلسطير     جمعية مير
 جمعية نجوم األمل 

 شبكة األجسام الممثلة لذوي اإلعاقة 
 شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية 

ي 
 مجموعة األمن الغذانئ

 مجموعة التعليم 
  مجموعة الحماية
  مجموعة الصحة
 مجموعة المأوى 

  مجموعة المياه والصحة والرصف الصحي 
 مركز األطراف الصناعية وشلل األطفال 

 UN WOMEN مكتب األمم المتحدة للمرأة
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 EducAid مؤسسة
 مؤسسة العمل ضد الجوع

  مؤسسة إنقاذ الطفل
  ير  المستقبل للطفولةمؤسسة فلسط 

 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئير  الفلسطينيير  
 ACTEDوكالة التنمية والتعاون 


