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 ملخص التقرير
 

 
ر الناتجة عن العدوان الصهيوني األخي  اإلعاقةذوي يهدف هذا التقرير إلى استعراض بيانات  العام:الهدف 

 82/62/8602 – 60/60على قطاع غزة للفترة 

: نظرًا ألهمية هذا الملف على الوضعععل الصعععقي عي قطاع غزة عقد تا التواصعععؤ مل: الم سعععسعععات المنهجية 

وذلع  عععد انتهعال الععدوان لتزويعدنعا علعاععة البيعانعات النعاتجة عن  الععاملعة عي مجعاإل اإلععاقعات عي قطعاع غزة

 المسح الشامؤ.

 النتائج:
جريقًا، قيث شللت نسعة االعاقات الناتجة عن العدوان ما   10,564بلغ اجمالي عدد جرقى العدوان  .0

 من اجمالي جرقى العدوان. %5.4نسبته 

 إناث (.  001ذلور،  252قالة )  765نتيجة العدوان عي قطاع غزة  األشخاص ذوي اإلعاقةبلغ عدد   .8

 ( على التوالي. %82.1،  %85.2شللت مقاعظة خانيونس أعلى نسعة  يليها مقاعظة غزة ) .1

 من إجمالي عدد االعاقات. %81.1 سنة ( 02) أقؤ من  األطفاإل ذوي اإلعاقةبلغت نسعة  .2

 من اجمالي االعاقات. %12.1 عاقة والتي شللت ما نسبته إ (  018) األشخاص ذو إعاقة دائمةبلغ عدد  .5

على التوالي   %00.2و  %06.0شععللت اإلعاقة العصععرية و اإلعاقة القرلية أعلى نسععك قيث لانت  .0

 من اجمالي االعاقات. 
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 مقـدمــةال
 

)المعاقين( عي قطاع غزة،عععععععععععععععععع وقد  اإلعاقةذوي زيادة أعداد  إلىاألخير على قطاع غزة  الصعععهيونيأدى العدوان  

لقدرات ل العجز لألعراد عسعععبك عقدان جزئي أو لليمن قالة والتي سعععببت اإلعاقات أشعععلااًل متنوعة من  هنا  لان

صرية( قسية )لاإلعاقة السمعية أو الع و)لالشلؤ,البتر(  ، لان منها اإلعاقات البدنية البدنية أو القسية أو العقلية

ضعععععغطًا بدرجات متفاوتة عي أعضعععععال الجسعععععا  وتسعععععبك عجزًا إعاقة مزدوجة ألكثر من نوع مما إعاقة عقلية أو  و

ما يترتك على  والقدرة على إنجاز ما يتطلعه اإلنسعععععععععان عي قياته اليومية من أجؤ ذاته أو غير  وخاصعععععععععة وقرلته

 الشخصي واالجتماعي. واإلعانة وليفية التكيفذل  من صعوعة عي التعليا والتدريك 

د اهتمامًا عاليًا عصععقة المواطن الفلسععطيني وخاصععة عئة الشعععاك، ومما ال شعع  عإنها تولي وزارة الصععقة  راكا منوا 

وقة إنسععانا يجك أن يجد األبواك أمامه مفت عيه أنها تولي المعاق الفلسععطيني عناية واهتمامًا أكبر قيث أن المعاق

 وأن يأخذ لاعة الققوق ويتساوي عي الفرص مل اآلخرين. 
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 (1)تعريفات 
 

 : الشخـص ذوي اإلعاقة

هو من ال تتاللا قدرته القالية والقدرات التي تتطلبها بيئته لتلبية اقتياجاته اليومية وععاليته ضععععععععععععععمن الظروف 

 العادية.
 

 :اإلعاقةأنـواع 

وهي اإلعاقة الناتجة عن خلؤ وظيفي عي األعصاك أو العضالت أو العظاا والمفاصؤ  اإلعاقة الحركية: -1
صاعات العمود الفقري، ضمور العضالت،  رتخال اوالتي ت دي إلى عقدان القدرة القرلية للجسا نتيجة البتر، وا 

 العضالت وموتها، الروماتيزا.

الرأسية لألعضال القسية، العين، األذن، اللسان هي اإلعاقة الناتجة عن إصاعة األعصاك  اإلعاقة الحسية:-2
 %80.0وينتج عنها إعاقة قسية عصرية أو سمعية أو نطقية. قيث بلغت نسعة اإلعاقة عي الرأس والرقعة نقو 

 من إجمالي المصابين خالإل انتفاضة األقصى.

 التصاإلو اليز والعد والذاكرة هي اإلعاقة الناتجة عن خلؤ عي الوظائف العليا للدماغ لالتر  اإلعاقة الذهنية:-3
مل اآلخرين وينتج عنها إعاقات تعليمية أو صعوعة تعلا أو خلؤ عي التصرعات والسلو  العاا للشخص. ولا يتا 

 تقديد نسعة ه الل المعاقين خالإل انتفاضة األقصى.

نتيجة لنقص  هي اإلعاقة الناتجة عن أمراض نفسية أو أمراض وراثية أو شلؤ دماغي اإلعاقة العقلية:-4
األكسجين أو نتيجة ألمراض جينية أو لؤ ما يعيق العقؤ عن القياا بوظائفه المعروعة، قيث قدرت نسعة المصابين 

 من إجمالي المصابين. %86-05عأمراض نفسية نتيجة أقداث إنتفاضة األقصى بنقو 

 وهي وجود إعاقتين للشخص الواقد. اإلعاقة المزدوجة:-7

  وهي ععارة عن مجموعة من اإلعاقات المختلفة لدى الشخص الواقد. اإلعاقة المركبة :-6
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 2114اإلعاقات الناتجة عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة للعام 
 

( 8,105على قطاع غزة مما أدى إلى اسععععتشععععهاد) عدوان همجيقامت قوات االقتالإل اإلسععععرائيلي عشععععن  8602عي يوليو،

صعععععععاعة ما يقارك من  وقد بلغ عدد  مسعععععععناً  220سعععععععيدة ، و  1,8 طفؤ و 1,0,2من بينها شعععععععخص  06,008مواطن وا 

 من إجمالي اإلصاعات. %7.5( معاق بنسعة 765نتيجة هذا العدوان )اإلعاقات 
 

 نتيجة العدوان اإلسرائيلي حسب المحافظة: اإلعاقةذوي توزيع  -1
 

 نتيجة العدوان اإلسرائيلي قسك المقاعظة اإلعاقةتوزيل ذوي  -( 1جعدوإل )
 

 

اإلعاقةذوي عدد  المحافظة  النسبة 

 11.3 66 الشمال

 24.3 151 غزة

 15.9 09 الوسطى

سخان يون  166 25.4 

 23.1 151 رفح

 011.1 265 اإلجمالي
 

 

من إجمالي المعاقين وهي أعلى نسعة توزيل بين المقاعظات، بينما  %85.2عي مدينة خانيونس   اإلعاقةذوي شللت نسعة 
، وأقؤ نسعة لانت عي مقاعظة %82.1لمعاقين قيث بلغت ما نسبته جالت مقاعظة غزة عي المرتعة التالية من قيث نسعة ا

 .(0، لما هو موضح عي الرسا البياني رقا )الشماإل
 

 
( يوضح نسعة توزيل االعاقات قسك المقاعظة1بياني )رسا   
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 نتيجة العدوان اإلسرائيلي حسب الجنس: اإلعاقةذوي توزيع  -2
 

 نتيجة العدوان اإلسرائيلي قسك الجنس اإلعاقةتوزيل ذوي  -( 2جعدوإل )
 

 

اإلعاقةذوي عدد  الجنس  النسبة 

 80.1 252 ذكـور

 19.9 001 إنـاث

 111.1 765 اإلجمالي
 

 
 .  %,.,0، بينما االناث %26.0من الذلور  اإلعاقةذوي بلغت نسعة 

 
 

قسك الجنس اإلعاقة ي ذو ( يوضح نسعة توزيل 2رسا بياني )  
 

  

%80.1, ذكر

%19.9, أنثى

ذكر أنثى
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 نتيجة العدوان اإلسرائيلي حسب العمر: اإلعاقةذوي توزيع  -3
 

نتيجة العدوان اإلسرائيلي قسك العمر اإلعاقةتوزيل ذوي  -( 5جعدوإل )  
 

 

اإلعاقةذوي عدد  الجنس  النسبة 

سنة ( 01طفل ) أقل من   152 23.3 

(25-10بالغ )   616 73.4 

سنة( 61مسن ) أكبر من   10 3.4 

 011.1 265 اإلجمالي

 

 .%1.2  عاا 60، بينما بلغ معدإل الذين تزيد أعمارها عن  % 23.3عاا  02تقت سن  اإلعاقةذوي بلغت نسعة 
 

 نتيجة العدوان اإلسرائيلي حسب طبيعة اإلعاقة: اإلعاقةتوزيع ذوي  -4
 

نتيجة العدوان اإلسرائيلي قسك طبيعة اإلعاقة اإلعاقةتوزيل ذوي  -( 6جعدوإل )  
 
 

 النسبة المجموع اإلعاقة طبيعة

 38.8 229 دائمة

 61.2 565 مؤقتة

 011.1 265 المجموع

 

 من اإلعاقات الدائمة %51.1الناتجة عن العدوان اإلسرائيلي  اإلعاقةذوي بلغت نسبة 
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 نتيجة العدوان اإلسرائيلي حسب نوع اإلعاقة: اإلعاقةتوزيع ذوي  -7
 

 نتيجة العدوان اإلسرائيلي قسك نوع  اإلعاقة اإلعاقةتوزيل ذوي  -( 5جعدوإل )
 

 النسبة المجموع نوع اإلعاقة
 7.8 22 إعاقة سمعية
 10.6 06 إعاقة بصرية
 71.4 265 إعاقة حركية
 10.2 52 عجز آخر
 111.1 765 المجموع

 

 
 قسك نوع اإلعاقة اإلعاقة( يوضح نسعة توزيل ذوي 1رسا بياني )

 

علمًا عأن  من إجمالي اإلعاقات،على التوالي  %06.0و  %00.2شللت اإلعاقة القرلية و اإلعاقة العصرية ما نسبته  

، ونسعة اإلعاقة العصرية لديها %,.05عاا شللت النسعة األعلى   02نسعة اإلعاقات القرلية لدى األطفاإل تقت سن 

، بينما نسعة اإلعاقة العصرية لديها %01.0سنة هو  02، بينما نسعة اإلعاقة القرلية لدى األشخاص أكبر من 08.0%

 ((0رقا )ملقق لمزيد من التفاصيؤ تاعل ). %06.0هي 
 

 

 

7.8, إعاقة سمعية , إعاقة بصرية
10.6

, إعاقة حركية
71.4

10.2, عجز آخر

إعاقة سمعية إعاقة بصرية إعاقة حركية عجز آخر



 

 8 

 نتيجة العدوان اإلسرائيلي حسب درجات اإلعاقة: اإلعاقةتوزيع ذوي  -6
 

 

قالة ( 78، لما وبلغ عدد المصعععابين عشعععلؤ )%20.3 تهنسعععبما  تشعععلؤ والتي  قالة (115) للبتربلغ عدد الذين تعرضعععوا 
، لما وبلغ %10.6نسعععععة قالة والتي تشععععلؤ (60، لما وبلغ عدد المصععععابين عفقد العين )%13.8 والتي تشععععلؤ ما نسععععبته

، لما %7.8( بنسعععة 44، لما وبلغ عدد المصععابين عفقد السععمل )%37.4( بنسعععة 212عدد المصععابين عالكسععور المعقدة )
 .%0.2( بنسعة 22، لما وبلغ عدد المصابين عاعاقات أخرى )%8.5( بنسعة 02وبلغ عدد المصابين عالتشوهات )

 نتيجة العدوان اإلسرائيلي قسك درجات  اإلعاقة اإلعاقةي توزيل ذو  -( 5جعدوإل )
 

اإلعاقة تصنيفات  النسبة المجموع 

 66.1 67 بتر الطرف السفلي

 31.3 37 بتر الطرف العلوي

 2.6 3 بتر متعدد

 20.3 111 اجمالي حاالت البتر

 50.0 33 شلل طرفي

 41.0 32 شلل نصفي

 9.0 6 شلل رباعي

 13.8 87 اجمالي حاالت الشلل

 81.7 43 قصور فى العين

 18.3 11 فقد فى العين

 10.6 06 اجمالي حاالت خلل العين

 84.1 36 ضعف سمع

 15.9 6 فقدان سمع

 7.8 44 اجمالي حاالت خلل السمع

 74.1 156 كسر فى الطرف السفلي

 19.8 42 كسر فى الطرف العلوي

 6.1 13 كسور متعددة

المعقدةاجمالي اعاقات الكسور   212 37.4 

 2.5 14 تشوهات

 7.8 44 أخرى

 100.0 108 المجموع
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 البتر -1
 

 
قسك درجات اإلعاقة )البتر( اإلعاقة( يوضح نسعة توزيل ذوي 2رسا بياني )  

 
قاالت بتر ، لما وبلغ عدد %00.0 تهسعععبما ن قالة (00قاالت البتر) إجمالي  من بتر الطرف السعععفلي قاالت بلغ عدد 

قاالت بتر األطراف السععععفلية والعلوية ، لما بلغ عدد %10.1بنسعععععة قالة ( 10)من إجمالي قاالت البتر الطرف العلوي 
 من مجموع قاالت البتر. %8.1( بنسعة  1) -متعدد –
 
 الشلل -2

 
قسك درجات اإلعاقة )الشلؤ( اإلعاقة( يوضح نسعة توزيل ذوي 2رسا بياني )  

 
من مجموع مصعععابي قاالت الشعععلؤ، لما وبلغ عدد المصعععابين عشعععلؤ  %6.,( بنسععععة 0المصعععابين عشعععلؤ رباعي )بلغ عدد 
من  %56.6( بنسعة ,1، لما وبلغ عدد المصابين عشلؤ طرعي من مجموع مصابي الشلؤ )%20.6( بنسعة 18نصفي )

 مجموع مصابي الشلؤ.
  

بتر الطرف 
66.1, السفلي

بتر الطرف 
31.3, العلوي

2.6, بتر متعدد

بتر الطرف السفلي بتر الطرف العلوي بتر متعدد

50, شلل طرفي

41, شلل نصفي

9, شلل رباعي

شلل طرفي شلل نصفي شلل رباعي
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 ج. خلل العين

 
قسك درجات اإلعاقة )خلؤ العين( اإلعاقة( يوضح نسعة توزيل ذوي 5رسا بياني )  

 
من مجموع المصععابين بخلؤ عالعين، لما وبلغ عدد المصععابين  %02.1( بنسعععة 00) أعينهاقد بلغ عدد المصععابين الذين ع  

 .بخلؤ عالعين من مجموع المصابين %20.0( بنسعة ,2الذين لديها قصور عي العين )
 

 د. خلل السمع

 
قسك درجات اإلعاقة )خلؤ السمل( اإلعاقة( يوضح نسعة توزيل ذوي 0رسا بياني )  

 
( بنسععععة 10، لما وبلغ عدد الذين لديها ضععععف عي السعععمل )%,.05( بنسععععة 0عي السعععمل ) ان بلغ عدد الذين لديها عقد

 من مجموع المصابين بخلؤ السمل. 22.0%
  

  

قصور في 
81.7, العين

18.3, فقد العين

قصور في العين فقد العين

,  ضعف سمع
84.1

,  فقدان سمع
15.9

ضعف سمع فقدان سمع
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 ه. الكسور المعقدة

 
قسك درجات اإلعاقة )خلؤ السمل( اإلعاقة( يوضح نسعة توزيل ذوي 0رسا بياني )  

 
من مجموع قاالت األعراد  %2.,0( بنسععععععععععععععة 28عي الطرف العلوي ) ةر معقدو بلغ عدد المصعععععععععععععابين الذين لديها لسععععععععععععع

، لما وبلغ %20.0( بنسعععععة 050المصععععابين علسععععور معقدة، لما وبلغ عدد الذين لديها لسععععر معقد عي الطرف السععععفلى  )
 من مجموع قاالت المصابين علسور معقدة.   %0.0( بنسعة 01عدد الذين لديها لسر معقد متعدد  )

 
  

كسر في الطرف 
74.1, السفلي

كسر في الطرف 
19.8, العلوي

,  كسور متعددة
6.1

كسر في الطرف السفلي كسر في الطرف العلوي كسور متعددة
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 التوصيات:
 
زاد من تفاقا مما  اإلعاقةذوي األشخاص زيادة أعداد  إلىأدى العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة  -0

لدى المجتمل الفلسطيني مما يتطلك العمؤ على تقديا خدمات  الصقية والنفسية واالقتصادية األوضاع

 مجانية من قبؤ وزارة الصقة لتل  الشريقة ومتاععة هذ  الفئة من قبؤ الم سسات الخيرية.

عضح جرائا االقتالإل التلي أدت إلى زيادة أعداد المعاقين ومقاسبته دوليًا على جرائا القرك التي سببها  -8

 مدني األعزإل.لدى الشعك الفلسطيني ال

عاعتعارها شريقة هامة عي المجتمل من أجؤ دمجها عي  لألشخاص ذوي اإلعاقةاالهتماا الخاص عشريقة  -1

 المجتمل المقلي مل ذويها من األصقال.

 عئة المعاقين من قيث إعادة التأهيؤ والمتاععة وتقديا الخدمات. العمؤ على إقامة مشاريل خاصة تخدا -2

 ومالئمة للمعاقين عما يتفق مل متطلعاتها.توعير أماكن وأبنية خاصة  -5

متاععة و  اإلعاقةوضل نظاا مقوسك داخؤ مستشفيات ومراكز وزارة الصقة قتى يتسنى لنا تسجيؤ ذوي  -0

 ملفاتها الطبية.
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 المالحق
 

 (1)ملحق رقم 
 

 من حيث نوع اإلعاقة: العمرتوزيع االعاقات حسب  -

 

 نوع اإلعاقة
 المجموع الكبار** األطفال*

 % عدد % عدد % عدد

 7.8 66 0.2 56 0.0 19 مشاكل في السمع

 10.6 69 06.0 66 08.0 16 مشاكل في اإلبصار

 71.4 697 73.1 511 65.9 15 مشاكل في الحركة

 10.2 71 9.0 50 14.4 10 عجز آخر

 011.1 265 011.1 435 011.1 132 المجموع

 .WHOحسب تعريف  -سنة 11أقل من  /*االطفال           
 .WHOسنة حسب تعريف  11من  أكبر /**االكبار           

 

 
 (2)ملحق رقم 

 
 توزيع االعاقات حسب الجنس من حيث نوع اإلعاقة: -

 

 نوع اإلعاقة
 المجموع إناث ذكور

 % عدد % عدد % عدد

 7.8 66 1.5 6 1.1 69 مشاكل في السمع

 10.6 69 12.6 16 19.1 66 اإلبصارمشاكل في 

 71.4 697 71.7 11 71.4 526 مشاكل في الحركة

 10.2 71 12.4 16 9.7 66 عجز آخر

 011.1 265 011.1 113 011.1 454 المجموع
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 (3)ملحق 
 

 توزيع االعاقات من حيث المحافظات: -

 

 المجموع رفح خان يونس الوسطى غزة الشمال نوع اإلعاقة

 44 11 16 6 7 1 إعاقة سمعية

 60 22 16 19 0 5 إعاقة بصرية

 405 01 196 76 195 71 إعاقة حركية

 58 7 19 11 21 2 عجز آخر

 567 131 144 90 138 64 المجموع

 

 

 
 المراجع: 

 وحدة نظم المعلومات الصحية  -
 جمعية السالمة الخيرية   -

 

 


