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 ملخص التقرير
 

 :  الممخص
 

، حتػى يػتن ف صػناع 4102في قطاع غزة لعػاـ  ذوي االحتياجات الخاصة هذا التقرير إلى استعراض بيانات يهدؼ 

 الصحية الثالثية لذوي االحتياجات الخاصة. القرار نف وضع سياسات تعزيز الخدنات

النصػ  اووؿ  وقد اعتند هذا التقرير على نتائج نسح اإلعاقػة الػذي نهػذل الجهػاز النر ػزي ل حصػاس الهلسػطيني فػي

 .4102باإلضافة إلى تقرير جنعية اإلغاثة الطبية الهلسطينية للحرب عاـ  بقطاع غزة 4102نف العاـ 

 النتائج:
إنػاث ،، يضػاؼ  01,242ذ ػور،  44,071حالة )  21,312بلغ عدد ذوي االحتياجات الخاصة في قطاع غزة  .0

 .4104في نوفنبر، ، إعاقة جراس العدواف اإلسرائيلي على قطاع غزة737إليهـ )

نػػػف السػػػ اف، وحػػػ لت نحافظػػػة  0111حالػػػة /  4427قػػػدر نعػػػدؿ ذوي االحتياجػػػات الخاصػػػة  فػػػي قطػػػاع غػػػزة  .4

 نف الس اف على التوالي. 0111، / 21.0، 22.4) الحناؿالوسطى أعلى نعدؿ  يليها نحافظة 

 اإلناث.نف   41.1/0111بيننا  0111/  4222بلغ نعدؿ ذوي االحتياجات الخاصة نف الذ ور  .2

حالػػػة  22.1بيننػػػا  0111/  04.3سػػػنة    01بلػػػغ نعػػػدؿ ذوي االحتياجػػػات الخاصػػػة نػػػف اوطهػػػاؿ تحػػػت سػػػف  .2

% نػػػف 21.2سػػػنة. علنػػػان بػػػألف نسػػػبة اوطهػػػاؿ ذوي االحتياجػػػات الخاصػػػة  01نػػػف السػػػ اف أ بػػػر نػػػف  0111/

 إجنالي ذوي االحتياجات النسجليف.

% و 2127قػػة الحر يػػة أعلػػى نسػػب حيػػث  انػػت علػػى التػػوالي اإلعاالػػذيف لػػديهـ أ ثػػر نػػف إعاقػػة و حػػ ا اوفػػراد  .7

22.7%  

 



 

 
 

IV 

 

 مقـدمــة
 

اوحخاص ذوي  النواطنيف في قطاع غزة  افة وتخصوزارة الصحة الهلسطينية للقياـ بدورها تجال  ىتسع

يث اجتناعية ونهسية، ح االحتياجات الخاصة حيث أنها تولي اهتنانان خاصان لهذل الهئة لنا لها نف خصوصية 

في قطاع غزة آخذة في التزايد  بسبب االحتالؿ الصهيوني الغاحـ و  ذوي االحتياجات الخاصة أعداد أف 

 ـ. 4102أغسطس  –في يوليو  قطاع غزةالنتواصا على الغاحـ  باوخص العدواف الصهيوني 

عاقيف حر يان في عيادة الن –، 4حيث بلغ عدد العيادات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة في وزارة الصحة )

غزة ، وعيادة النعاقيف حر يان في رفح باإلضافة  إلى تألهيا  افة نداخا نرا ز الرعاية اوولية للنعاقيف لسهولة 

 التحرؾ فيها وتلقي الخدنة الصحية. 

استبدلت  لنة اإلعاقة بنصطلح آخر هو "ذوي اإلحتياجات الخاصة" ويقوـ هذا النصطلح على أساس أف  وقد

بسبب أف لهـ إحتياجات خاصة يتهردوف بها دوف سواهـ  في النجتنع يختلهوف عف عانة أفراد النجتنعأفرادان 

 لها  هاجبتستو برانج أو طرؽ وأساليب أو أجهزة وأدوات أو تعديالت تقديـ خدنات و اإلحتياجات في  تلؾبا تنثوت

والخصائص التي يتسـ بها  ا فرد  اوندتهظروفهـ الحياتية ويحدد طبيعة هذل اإلحتياجات  أو بعضها تتناحى و

 .ننهـ

ووجا أف تت ي  هذل الهئة نع ظروفها يتوجب على نجتنعاتها التي تعيش بها اف تساهـ في توفير البيئة 

 ننا يساعدهـ اف يباحروا احتياجاتهـ بح ا طبيعي وي ونو فاعليف في نجتنعاتهـ وأسرهـ. بهـ الخاصة
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 تعرٌفات
(1)

 

 

 : ات الخاصةاالحتياجالشخـص ذو 

هػػو نػػف ال تػػتالسـ قدرتػػة الحاليػػة والقػػدرات التػػي تتطلبهػػا بيئتػػة لتلبيػػة احتياجاتػػة اليونيػػة وفعاليتػػة ضػػنف الظػػروؼ 

 العادية.
 

 :االحتياجات الخاصةأنـواع 

وهي اإلعاقة الناتجة عف خلا وظيهي في اوعصاب أو العضالت أو العظاـ والنهاصا  اإلعاقة الحركية: -1
صابات العنود الهقري، ضنور العضالت، والتي تؤدي  ارتخاس إلى فقداف القدرة الحر ية للجسـ نتيجة البتر، وا 

.  العضالت ونوتها، الروناتيـز

هي اإلعاقة الناتجة عف إصابة اوعصاب الرأسية لألعضاس الحسية، العيف، اوذف، اللساف  اإلعاقة الحسية:-2
% 21.6طقية. حيث بلغت نسبة اإلعاقة في الرأس والرقبة نحو وينتج عنها إعاقة حسية بصرية أو سنعية أو ن
 نف إجنالي النصابيف خالؿ انتهاضة اوقصى.

 و االتصاؿهي اإلعاقة الناتجة عف خلا في الوظائ  العليا للدناغ  التر يز والعد والذا رة  اإلعاقة الذهنية:-3
في التصرفات والسلوؾ العاـ للحخص. ولـ يتـ  نع اآلخريف وينتج عنها إعاقات تعلينية أو صعوبة تعلـ أو خلا

 تحديد نسبة هؤالس النعاقيف خالؿ انتهاضة اوقصى.

هي اإلعاقة الناتجة عف أنراض نهسية أو أنراض وراثية أو حلا دناغي نتيجة لنقص  اإلعاقة العقمية:-4
وفة، حيث قدرت نسبة او سجيف أو نتيجة ونراض جينية أو  ا نا يعيق العقا عف القياـ بوظائهة النعر 

 % نف إجنالي النصابيف.20-15النصابيف بألنراض نهسية نتيجة أحداث إنتهاضة اوقصى بنحو 

 وهي وجود إعاقتيف للحخص الواحد. اإلعاقة المزدوجة:-5

 . وهي عبارة عف نجنوعة نف اإلعاقات النختلهة لدى الحخص الواحد اإلعاقة المركبة :-6

 

 
 .6مركس انقذش , مىاصفبث األبىُت انمخصصت نهمؼبقُه انجسء األول , صفحت  –ضُه . مىشىراث وقببت انمهىذ1
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 (2)يف قطاع غزة ذوي اإلحتٍاجات اخلاصة -1
 في  الس اف نف إجنالي %2.3نسبة ب نصاب 40,603غزة  في قطاع اوحخاص ذوي االحتياجات الخاصة  عددبلغ 

أسرة لديها فرد واحد على اوقا نف ذوي  32,043تبيف أف حيث أنثى،  18,424ذ ر،  22,179) ننهـ  قطاع غزة 
  .اوسر في قطاع غزة % نف إجنالي12.5اإلعاقة بنسبة 

، جػريح نتيجػة 726نػنهـ ) ، إجنػالي السػ اف نػف 1000/ 22.7فػي قطػاع غػزة  ذوي االحتياجػات الخاصػةبلغ نعدؿ وقد 
 .العدواف اإلسرائيلي على قطاع غزة

 
ذوي االحتياجات عدد  عدد السكان المحافظة

 الخاصة
من  1000معدل /  المئوية  النسبة

 السكان
 30.1 26.4 10,700 355,790 الشمال

 16.9 25.6 10,397 616,287 غزة
 33.2 21.3 8,642 260,080 الوسطى

 16.1 13.4 5,421 336,205 خان يونس
 24.6 13.4 5,443 221,648 رفح

 22.7 100.0 406603 1,790,010 المجموع
 
 

% ، 21.3بنسبة  نف الس اف، 1000/ 33.2في نحافظة الوسطى ) لذوي االحتياجات الخاصةنعدؿ  أعلى حيث بلغ
 .%13.4، بنسبة نف الس اف  15.7/1000في نحافظة خانيونس ) لذوي االحتياجات الخاصةفي حيف  اف أقا نعدؿ 
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 حطب انجىص روٌ االحتُبجبث انخبصتتىزَغ  -1.1

 
 حطب انجىص ٌ االحتُبجبث انخبصتروتىزَغ  -(2جذول )

 
 من السكان 1000المعدل /  النسبة العدد عدد السكان الجنس

 24.4 54.6 22,179 909,439 ذ ر
 20.9 45.4 18,424 880,571 أنثى

 22.7 100.0 40,603 1,790,010 النجنوع
 
حيػث  ػاف نعػدؿ  تياجػات الخاصػةذوي االح% نػف إجنػالي عػدد 54.6الذ ور  ذوي االحتياجات الخاصة نفبلغت نسبة  

 .عدد الس اف الذ ور 1000/  24.4 للذ ور ذوي االحتياجات الخاصة 
 

 حطب انفئت انؼمرَت: روٌ االحتُبجبث انخبصتتىزَغ  -1.2
 

 حطب انفئت انؼمرَت روٌ االحتُبجبث انخبصتتىزَغ  -(3جذول )

 

ذوي االحتياجات عدد  عدد السكان الجنس
 1111 /المعدل  النسبة الخاصة

 12.6 30.3 12,292 976,329 سنة )أطفال( 11دون 
 34.8 69.7 28,311 813,681 سنة فأكثر 11

 22.7 100.0 40,603 1,790,010 اإلجمالي

 
 .سنة 01نف الذيف تقا أعنارهـ عف  0111/ 04.3 % بنعدؿ21.2اوطهاؿ  ذوي االحتياجات الخاصة  نفبلغت نسبة 

 أنثى،  0111/ 0122ذ ور،  0111/ 0222ننهـ )
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 االحتُبجبثوىع حطب  روٌ االحتُبجبث انخبصتتىزَغ 
 

  االححياجاتووع حسب  روي االححياجات الخاصةجوزيع  –( 2جـذول )

 

 نوع اإلعاقة
 عدد األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

المعدل /  االجمالي
1000 

 سنة فأكثر 18 سنة )أطفال( 18دون 
 سبةالن عدد النسبة عدد النسبة عدد

 2.8 12.2 4,969 12.0 3,402 12.7 1,567 بصرية
 1.0 4.5 1,830 4.4 1,248 4.7 582 سنعية

 0.8 3.5 1,428 0.8 233 9.7 1,195 تواصا )نطق،
 7.9 34.7 14,107 42.1 11,905 17.9 2,202 حر ية

 0.3 1.4 588 1.6 452 1.1 136 تذ ر وتر يز
 0.8 3.6 1,465 2.4 688 6.3 777 بطس تعلـ

 9.0 39.5 16,035 36.3 10,269 46.9 5,766 لديهـ أ ثر نف إعاقة
 0.1 0.4 181 0.4 114 0.5 67 غير نحدد

 22.7 100.0 406603 100 286311 100 126292 اإلجمالي
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 االصابةفي قطاع غزة حسب نوع  ذوي االحتياجات الخاصةيوضح نسبة  -(2) رسم بياني
 

بيننػػا ، % 39.5بنسػػبة  فػػردان  16,035فػػي قطػػاع غػػزة الػػذيف لػػديهـ أ ثػػر نػػف إعاقػػة  ذوي االحتياجػػات الخاصػػةعػػدد بلػػغ 
 .% 34.7 بلغت نسبة اإلعاقة الحر ية
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 انرئُص حطب انطببروٌ االحتُبجبث انخبصت تىزَغ  -2.3

 
 سبب الرئيسجوزيع روي االححياجات الخاصة مه  األطفال حسب ال -( 1جـذول )

 

 سبب ال
 عدد األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

 االجمالي
 سنة فأكثر 18 سنة )أطفال( 18دون 

 النسبة عدد النسبة عدد النسبة عدد
 21.6 8,776 13.2 3,728 41.1 5,048 خلقي

 7.5 3,042 3.8 1,080 16.0 1,962 ظروؼ نتعلقة بالوالدة
 32.6 13,248 40.0 11,334 15.6 1,914 نرضي
 5.8 2,353 4.6 1,304 8.5 1,049 وراثي

 1.8 714 1.1 298 3.4 416 نتالزنة داوف 
 1.9 765 1.4 385 3.1 380 حلا دناغي

 1.2 473 0.5 142 2.7 331 نحا ا نتعلقة بالحنا
 11.1 4,490 15.9 4,490 0.0 0  بار السف

حادث سير، سوء وضغط نفسي، سوء منها )  أخرى 

 16.6 6,742 19.6 5,550 9.7 1,192 (ة، إصابات عمل، التوحدمعاممة جسدي

 100.0 40,603 100.0 28,311 100.0 126292 اإلجمالي
 

سػػنة، حيػػث  01دوف  االحتياجػػات الخاصػػةبػػيف اوفػػراد ذوي  ل صػػاباتحػػ لت اوسػػباب الخلقيػػة السػػبب الػػرئيس اووؿ  -
   %.07.3% ثـ اوسباب النرضية بنسبة 0321الدة %، تلتها اوسباب النتعلقة بظروؼ الو 20.1بلغت حوالي

% ، تلتها اوسباب 2423الناتجة عف النرض في البالغيف أعلى نسبة حيث بلغت  االحتياجات الخاصة انت  بيننا
 %.4023الخلقية 
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 (2102-12-17إنً  2102-7-22يف الفرتة ) الصهٍىنً على قطاع غزةالناجتة عن العدوان  االحتٍاجات اخلاصة  -2
 

صػابة نػا 2,322قانت قوات االحتالؿ اإلسرائيلي بحػف عػدواف هنجػي علػى قطػاع غػزة ننػا أدى إلػى استحػهاد) ، نػواطف وا 

ذوي االحتياجػػػات وقػػد بلػػغ عػػدد  نسػػػنان  434، و  سػػيدة 1,764 طهػػا و 3,806نػػػف بيػػنهـ حػػخص  10,564يقػػارب نػػف 

 إلصابات.% نف إجنالي ا722، نعاؽ بنسبة 737نتيجة هذا العدواف ) الخاصة
 

 وتُجت انؼذوان اإلضرائُهٍ حطب انمحبفظت: االحتُبجبث انخبصتتىزَغ روٌ  -0

 
وهي أعلى  ذوي االحتياجات الخاصة% نف إجنالي 25.4في ندينة خانيونس االحتياجات الخاصة ذوي ح لت نسبة 

حيث ذوي االحتياجات الخاصة نسبة توزيع بيف النحافظات، بيننا جاست نحافظة غزة في النرتبة التالية نف حيث نسبة 
 ،.1%، وأقا نسبة  انت في نحافظة الحناؿ،  نا هو نوضح في الرسـ البياني رقـ )24.3بلغت نا نسبتة 

 
حطب انمحبفظتاالػبقبث تىزَغ  ( يوضح وسبة0رسم بياوي )  

 

 وتُجت انؼذوان اإلضرائُهٍ حطب انجىص: االحتُبجبث انخبصتتىزَغ روٌ  -2
 
 

 

 %.  19.9%، بيننا االناث 80.1نف الذ ور  ذوي االحتياجات الخاصة ذوي بلغت نسبة 
أنثى; %19.9

ذكر; %80.1

 
 

انجىصحطب  االحتُبجبث انخبصتروٌ تىزَغ  ( يوضح وسبة4رسم بياوي )  
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 وتُجت انؼذوان اإلضرائُهٍ حطب انؼمر: االحتُبجبث انخبصتتىزَغ روٌ  -3

 
 العمروحيجة العذوان اإلسرائيلي حسب  ات الخاصةاالححياججوزيع روي  - (2جـذول )

 
 

 

االحتُبجبث انخبصتػذد روٌ  انجىص  انىطبت 

سىة ( 01طفل ) أقل مه   024 23.3 

سىة فما فوق 01  227 7327 

 111.1 765 اإلجمبنٍ

 

 .%  23.3عاـ  18تحت سف  االحتياجات الخاصةذوي بلغت نسبة 
 

 :اإلصببت جت انؼذوان اإلضرائُهٍ حطب طبُؼتوتُروٌ االحتُبجبث انخبصت تىزَغ  -4

 
 اإلصابةطبيعة وحيجة العذوان اإلسرائيلي حسب  االححياجات الخاصةجوزيع روي  - (2جـذول )

 
 

 انىطبت انمجمىع اإلصببتطبُؼت 

 38.8 441 دائمة

 61.2 227 مؤقحة

 111.1 765 انمجمىع

 

 مه اإلعاقات الذائمة% 2121وان اإلسرائيلي الىاججة عه العذ االححياجات الخاصةروي بلغث وسبة 
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 :االصببتوتُجت انؼذوان اإلضرائُهٍ حطب وىع  االحتُبجبث انخبصتتىزَغ روٌ  -7

 

االصببتوىع حطب  االحتُبجبث انخبصتروٌ تىزَغ  ( يوضح وسبة2رسم بياوي )  
إعاقة سمعية; 7.8

عجز آخر; 10.2

إعاقة حركية; 71.4

إعاقة بصرية; 10.6

 
علنان ، نف إجنالي ذوي االحتياجات الخاصة% 10.6اإلعاقة البصرية يننا %، ب71.4نا نسبتة  ح لت اإلعاقة الحر ية

%، ونسبة اإلعاقة البصرية 65.9عاـ ح لت النسبة اوعلى   18بألف نسبة اإلعاقات الحر ية لدى اوطهاؿ تحت سف 

إلعاقة البصرية %، بيننا نسبة ا73.1سنة هو  18%، بيننا نسبة اإلعاقة الحر ية لدى اوحخاص أ بر نف 12.1لديهـ 

 %. 10.1لديهـ هي 
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 :االصببت وىعوتُجت انؼذوان اإلضرائُهٍ حطب االحتُبجبث انخبصت تىزَغ روٌ  -4

 
 االصابة ووعوحيجة العذوان اإلسرائيلي حسب  االححياجات الخاصةجوزيع روي  - (2جـذول )

 
 

 انىطبت انمجمىع اإلصببت تصىُف

 20.3 007 انبتر

انشهم   71 13.8 

انرؤَتم خه   31 10.6 

 7.8 22 خهم انطمغ

 37.4 404 انكطىر انمؼقذة

 2.5 02 تشىهبث

 7.8 22 أخري

 100.0 765 اإلجمبنٍ

  

%،  نػػا وبلػػغ عػػدد 66.1 تةسػػبنػػا ن حالػػة ،76حػػاالت البتػػر) إجنػػالي  حػػاالت بتػػر الطػػرؼ السػػهلي نػػف بلػػغ عػػدد  -
حػػاالت بتػػر %،  نػػا بلػػغ عػػدد 31.3بنسػػبة لػػة حا، 36)نػػف إجنػػالي حػػاالت البتػػر حػػاالت بتػػر الطػػرؼ العلػػوي 

 % نف نجنوع حاالت البتر.2.3، بنسبة  3) -نتعدد –اوطراؼ السهلية والعلوية 
% نف نجنوع نصابي حاالت الحػلا،  نػا وبلػغ عػدد النصػابيف 9.0، بنسبة 7بلغ عدد النصابيف بحلا رباعي ) -

، 39ا طرفػػي نػػف نجنػػوع نصػػابي الحػػلا )%،  نػػا وبلػػغ عػػدد النصػػابيف بحػػل41.0، بنسػػبة 32بحػػلا نصػػهي )
 % نف نجنوع نصابي الحلا.50.0بنسبة 

% نػػف نجنػوع النصػػابيف بخلػا بػػالعيف،  نػا وبلػػغ عػػدد 18.3، بنسػبة 11) أعيػػنهـقػد بلػغ عػػدد النصػابيف الػػذيف ف   -
 .بخلا بالعيف % نف نجنوع النصابيف81.7، بنسبة 49النصابيف الذيف لديهـ قصور في العيف )

، 37%،  نا وبلغ عػدد الػذيف لػديهـ ضػع  فػي السػنع )15.9، بنسبة 7في السنع ) اف ذيف لديهـ فقدبلغ عدد ال -
 % نف نجنوع النصابيف بخلا السنع.84.1بنسبة 

% نف نجنػوع حػاالت اوفػراد 19.8، بنسبة 42في الطرؼ العلوي ) ةر نعقدو بلغ عدد النصابيف الذيف لديهـ  س -
%، 47.1، بنسػػبة 157دد الػػذيف لػػديهـ  سػػر نعقػػد فػػي الطػػرؼ السػػهلى  )النصػػابيف ب سػػور نعقػػدة،  نػػا وبلػػغ عػػ

 %  نف نجنوع حاالت النصابيف ب سور نعقدة. 6.1، بنسبة 13 نا وبلغ عدد الذيف لديهـ  سر نعقد نتعدد  )
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 التىصٍات:
العنا على تقديـ خدنات نجانية نف قبا وزارة الصحة لتلؾ الحريحة ونتابعة هذل الهئة نف قبا  -1

 النؤسسات الخيرية.

 لحعب الهلسطيني الندني اوعزؿلفضح جرائـ االحتالؿ ونحاسبتة دوليان على جرائـ الحرب التي سببها  -2

 .والتي ساهنت في زيادة أعداد ذوي االحتياجات الخاصة 

باعتبارها حريحة هانة في النجتنع نف  االحتياجات الخاصةوحخاص ذوي ااالهتناـ الخاص بحريحة  -3

 .ـ في النجتنع النحلي أجا دنجه

نف حيث إعادة التألهيا والنتابعة  ذوي االحتياجات الخاصةفئة  العنا على إقانة نحاريع خاصة تخدـ -4

 وتقديـ الخدنات.

 توفير أنا ف وأبنية خاصة ونالئنة للنعاقيف بنا يتهق نع نتطلباتهـ. -5

 نتابعة نلهاتهـ الطبية.و  اإلعاقةتسجيا ذوي لنظاـ نحوسب داخا نستحهيات ونرا ز وزارة  تخصيص -6


