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افة دول العالم  ل عام تحتفل  سم من  اص ذوي اإلعاقة الثالث من د ، الذي أقرته األمم  باليوم الدو لأل

م، والعمل ع  1992املتحدة منذ عام   م وحقوق تم بقضايا ز الو ا عز اص ذوي اإلعاقة، و م لدعم األ

م  جميع جوانب  تمعإدماج   .ا
     

  

ذه املناسبة  : 2021 للعام احتفالية األمم املتحدة 

 " اص ذوي اإلعاقة شعار ذا العام لأل م للوصول إ عالم    تحمل احتفالية  اص ذوي العوق ومشارك قيادة األ

عد جائحة كورونا (كوفيد   ميع  سر ومستدام ل  " ) 19 -شامل وم

   ي ال اإلعاقة  ص  العالم  مليارحوا  عا ل من أش ذا العام  ظل جائحة  15يمثلون    من ش دف االحتفالية ل %، و

مشار   إ  19وفيد   يل  س ع  القادرة  املساعدة  التقنيات  من  اإلعاقة  االستفادة  ذوي  اص  األ االجتماعية  كة 

م  م من أجل التنمية  عمليات صنع    واالقتصادية والسياسية، بما  ذلك مشارك م وطموحا القرار ال تؤثر ع حيا

 املستدامة. 

   ش ص من ذوي اإلعاقة  البلدان النامية80ع م  46ُيقدر أن  ، كما  % من أصل مليار  ن الذين تبلغ أعمار % من املسن

م من ذوي اإلعاقة 60  .عاًما أو أك 

   ي و ش بيانات األمم املتحدة بأنه عا ساء من  ُيحتمل أن  ل خمس  ي واحد    اإلعاقة احدة من  عا نما  ا، ب ما  أثناء حيا

ل عشرة أطفال من   .اإلعاقة من 

اص ذوي اإلعاقة  قطاع غزة:  مؤشرات رقمية حول األ

   التنمية عة لوزارة  اص ذوي اإلعاقة التا وسب لأل النظام ا اص ذوي اإلعاقة  قطاع غزه حسب  بلغ عدد اال

"  االجتما اص ذوي اإلعاقة  % من  2.4ص ذوي إعاقة، يمثلون حوا    53,940حوا  عية “نظام إدارة بيانات األ

ان قطاع غزة.   س

   اص ذوي اإلعاقة  قطاع غزة حوا ور يمثلون    29,928بلغ عدد األ اص ذو ي اإلعاقة، كما  55.48ذ % من األ

اص ذوي اإلعاقة.44.52يمثلون ص ذوي إعاقة  24,012بلغ عدد اإلناث   % من األ

   اص ذوي اإلعاقة من األطفال (أقل من ة فإن عدد األ ص ذوي إعاقة    11,013عام) حوا    18وفق الفئات العمر

ة من  4,745ذكر،  6,259( )، ضمن الفئة العمر ذكر،  17,468(بواقع ص ذوي إعاقة  17,468عام حوا  59-18أن

)، ك 10,408 ) 60( كبار السن ما بلغ عدد أن   6,201( بواقع ص ذوي إعاقة 15,051حوا من ذوي اإلعاقة  عام فأك

).  8,850، رذك  أن

    يفات اإلعاقة املعتمدة   وفق ة  اإلبصار،    9,660  النظامتص ة  السمع،    7,126عانون من صعو عانون من صعو

النطق والكالم،    5,830 ة   صعو ركة،    28,027عانون من  ا ة   صعو التعلم،    6,294وعانون من  ة   صعو من 

ب،    2,514 عانون من    2,154عانون من سلوك غر اص ذوي اإلعاقة  عض األ ناك  ات أخرى، و عانون من صعو

يف.  ذا التص ن   ا مرت ة تم تكرار  أك من صعو
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دمات ال يحص اص ذوي اإلعاقة من الوزارة:ا ا األ  ل عل

 اب األسر املستفيد الت النقدية (شيك الشؤون) حوا  و بلغ عدد أر يمثلون حوا  رب أسرة،    9,902ن من برنامج التحو

اب األسر12.4 أر اص ذوي اإلعاقة حوا  من  ، كما بلغ عدد أفراد األسر املستفيدة  % من  إعاقة،   37,735األ ذوي 

ن    املستفيدة،% من أفراد األسر  8حوا    يمثلون  اوح ب ستفيد األسر بمبلغ ي    180إ    80حيث 
ً
ا ر حيث تصرف    دوالر ش

ور) ل ثالث ش ل فص ( ش  . املساعدة 

   ،الت النقدية منذ عام م املالية من برنامج التحو اص ذوي اإلعاقة  قطاع غزة من عدم صرف مستحقا ي األ عا

ش  فقر مدقع. حيث اضطر ع م  يل ألن أسر اب للمدارس أو مراكز التأ م إ التوقف عن الذ  عدد م

   ع اإلعاقة  ذوي  اص  األ ي،  يحصل  مجا ص  ن  لون تأم امل يحصل  م   كما  ماية    م ل الوط  نامج  ال

يةاالجتماعية ع   دمات ال ري    وكذلك قسيمة،  إعفاء من رسوم ا   35شرائية من برنامج األغذية العاملي بمبلغ ش

ل  ل فرد من شي  . أفراد األسرة ل

   ن ع توف األدوات ن والدولي لي اء ا يليةعمل الوزارة من خالل الشر اص ذوي اإلعاقة  التأ تلفة لأل حيث    ،ا

يلية 2021قامت الوزارة خالل العام   ع أدوات تأ اص ذوى اإلعاقة،    2561وا    م بتوز  من األ
ً
وتر    38وصا س

ل من  ي بتمو ا ر   .مؤسسات دوليةك

  م: 2021إنجازات خاصة  العام 

  م ة مذكرة تفا صول ع  وقعت وزارة التنمية االجتماعية مع وزارة ال اص ذوي اإلعاقة من ا ن األ من أجل تمك

ية.  دمات ال  ا

  ومية وغ ا حول    بالتعاون مع املؤسسات ا كة تم إعداد قرار من أجل تنظيم اإلجراءات املتفق عل ومية الشر ا

ومية.  ومية وغ ا اص ذوي اإلعاقة  الوظائف ا  توظيف األ

   شفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ن وزارة التنمية االجتماعية ومس م ب سم توقيع مذكرة تفا ر د تم خالل ش س

يل  ي للتأ شفى.   فواألطراثا ية من املس دمات ال صول ع ا اص ذوي اإلعاقة من ا ن األ  الصناعية لتمك

  

ناك برنامجنأمل   اص ذوي اإلعاقةخاص يوفر    أن يكون  مة،    لأل ية، دعم النف    رعايةحياة كر لية ال امل

 ، ا قطاع غزة  ظل األوضاع االقتصادية توف مسكن مالئم  وكذلك واجتما ش ع   واالجتماعية الصعبة ال 

 

  

ــاءات  ـــــــرة الدراســــــــــــــــــــــــــات واإلحصـــــــــــــــــــــــــــــ   دائــــــــــــــــــ

  للتخطيط والتعاون الدواإلدارة العامة 

اسوب ونظم املعلومات اإلدارة العامة للرعاية االجتماعية، مصدر البيانات:   وحدة ا


