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 المقدمة
 

البيانات، حيث قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ التعدادين األول والثاني  تعتبر التعدادات من أهم مصادر
ا ، وقد تم الحصول من خالله2017ام ، ثم التعداد الثالث في ع2007، 1997للسكان والمساكن والمنشآت، في العامين 

واإلقتصادية للمجتمع، كما قام الجهاز بتنفيذ  على مجموعة متكاملة من البيانات المتعلقة بالخصائص السكانية واإلجتماعية
 العديد من المسوح األسرية. وقد إعتمدت هذه الدراسة على بيانات تلك المصادر.

 

وحرصًا منه على اإلستفادة القصوى من هذه البيانات قام الجهاز بإصدار سلسلة من التقارير اإلحصائية من بيانات التعداد 
وإستكماال لعمليات نشر   .قارير تفصيلية لخصائص كل من السكان والمساكن والمباني والمنشآتوالمسوحات المختلفة ومنها ت

وتعميم بيانات التعداد ولتحقيق اإلستخدام األمثل لهذه البيانات يقوم الجهاز بتنفيذ مشروع تحليل بيانات التعداد، بالتعاون مع 
من التقارير التحليلية لنتائج التعداد، إلتاحة المجال ألفراد الخاص، ويشمل هذا المشروع إعداد سلسلة  القطاعمؤسسات 

 .المجتمع لفهم وإدراك أفضل لبيانات التعداد
 

بين المختلفة اإلعاقات  انتشــــاراألفراد ذوي اإلعاقة للتعرف على خصــــائصــــهم العامة، ومدى  حوليوفر التعداد إحصــــاءات 
باالضافة ، تعليمالاركتهم في القوى العاملة و مش المجتمعية من خالل مشاركتهماألطفال والبالغين حسب الجنس، وكذلك مدى 

االقتصادية وظروفهم و  ل التعرف على خصائصهم االجتماعيةها، وذلك من خالبمدى مالءمتهم للوظائف التي يعملون الى 
حماية وتلبية رامج لالبوضـــع الخطط والســـياســـات وتصـــميم في ومن هنا يســـاعد التعداد صـــناع الســـياســـة والقرار  المعيشـــية. 

 ما يسهل الحقا دمجهم في المجتمع.ماحتياجات ذوي اإلعاقة 
  

في هذه  المختلفةالخصائص  يبينيعرض التقرير نتائج دراسة تحليلية شاملة عن خصائص ذوي اإلعاقة في فلسطين. كما 
 ،، التوزيع الجغرافياإلقامة، العمر، الجنس، التعليم مكانمن المتغيرات الخاصة باألفراد وأسرهم )مثل  كبيرةمجموعة لالبيانات 
األفراد ذوي اإلعاقة في أوقات مختلفة باستخدام التعدادين اللذين أجراهما الجهاز المركزي  أوضاعمقارنة بين  وتم إجراءإلخ.(. 

 إلىة. باإلضافة مقارنات بين مختلف المناطق الجغرافي كما وتجري ، 2017، و2007لإلحصاء الفلسطيني في العامين 
 تحليل وضع والذي تم من خاللهاثالثة نماذج إحصائية أساسية لتقييم أثر اإلعاقة على حياة األفراد ذوي اإلعاقة،  مااستخد

 األفراد ذوي اإلعاقة بشمولية أكبر.
 

ن والمساكن دادي السكاخصائص األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطين: دراسة تحليلية مستندة لتعيسرنا أن نضع بين ايديكم دراسة "
كأحد مخرجات مشروع تحليل بيانات التعداد حتى تكون مرجعا للمخططين ومتخذي القرارات في  ،"2017، 2007والمنشآت 

 القطاعين العام والخاص وجميع فئات المستخدمين من أجل بناء الدولة الفلسطينية على أسس علمية سليمة.
 

 وهللا ولي التوفيق،،،
 

  2021، آذار
 

 عال عوض
 رئيس الجهاز
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فصل األولال  
 

 الخلفية والمنهجية
 المقدمة  1.1

تعداد السكان  من واقع بيانات  ،يعرض هذا التقرير نتائج الدراسة التحليلية الشاملة لخصائص األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطين
بيانات محدثة وممثلة عن ، حيث وفر 2017في العام والمساكن والمنشآت الذي نفذه الجهاز المركزي لإلجصاء الفلسطيني 

ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة السكان في فلسطين )باستثناء 
مكننا من ما وفر التعداد بيانات شاملة حول الخصائص المختلفة لألفراد ذوي اإلعاقة وأسرهم،  كما(. 1967الغربية عام 

 إجراء تحليل شامل لوضع األفراد ذوي اإلعاقة.
 

النشاطات األساسية  بإحدىتم تعريف الفرد ذوي اإلعاقة على أنه الفرد الذي يعاني صعوبات بالغة أو عاجز تماما عن القيام 
مجموعة واشنطن التي تعنى بإحصاءات اإلعاقة، حيث تشتمل متغيرات اإلعاقة على )البصر، السمع، الحركة  اوالتي اعتمدته

% من سكان فلسطين يعانون 2أكثر من أن  2017حيث تبين نتائج التعداد واستخدام األيدي، التذكر والتركيز، والتواصل(. 
قدرتهم على أداء النشاطات األساسية. من خالل تحليل خصائص  على األقل من نوع واحد من أنواع اإلعاقة التي تقوض من

األفراد واألسر )مثل مكان اإلقامة، والعمر، والجنس، والتعليم، وغيرها(،  السكان ذوي اإلعاقة في فلسطين، حسب خصائص
 نستطيع أن نكون فهما أفضل لألفراد ذوي اإلعاقة ومستوى تلبية احتياجاتهم وحقوقهم األساسية.

 
، ومسح 2007رن هذه الدراسة أيضا وضع األفراد ذوي اإلعاقة عبر الزمن باستخدام بيانات التعداد السابق من العام تقا

الخدمات المتاحة لألفراد ذوي اإلعاقة في  حول، حيثما أمكن. وبالرغم من عدم توفر بيانات 2011األفراد ذوي اإلعاقة للعام 
 المقارنة تمكننا من قياس التقدم المحرز في الوضع العام لألفراد ذوي اإلعاقة. هذين التعدادين وفي المسوح، إال أن هذه

 
يقيِّم كيف أن اإلعاقة والذي التحليالت المقارنة لألفراد ذوي اإلعاقة على المستوى الفردي ُتْسَتكمل بتحليل متعدد المتغيرات 

( ولدت آثار خارجية )سلبية( على األفراد 2اسية؛ الحصول على الخدمات األس في ( أثرت على قدرة الفرد ذوي اإلعاقة1
 ( أثرت على الفرص المستقبلية لالنضمام لسوق العمل والحراك االقتصادي.3األخرين في ذات األسرة المعيشية، و

 
المحدثة في تحسين فهمنا  اتيسهم البحث حول واقع األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطين من خالل تحليل بيانات التعدادكما 

ويمكن أن تشكل هذه المعرفة أساسا علميا  ،العناية بذوي االحتياجات الخاصة التجمعات الفلسطينية فيومحددات لنجاحات 
المستندة لألدلة من أجل األفراد ذوي اإلعاقة، والمساعدة في صياغة أدوات سياساتية تحدث أثرا ووضع برامج تستجيب  للعناية

الخاصة األوضاع علينا فهم  حتمق السياسي الهش في فلسطين يال عن ذلك، فإن السياالحتياجات هذه الفئة في فلسطين. فض
 التي تعيش فيها هذه المجموعة بحساسية أكبر.
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 الخلفية  2.1
. وقد سبق هذا التعداد 2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تعداده الثالث للسكان والمساكن والمنشآت في العام  أتم

والذي  2012في قطاع غزة" في العام  ذوي اإلعاقةألفراد ل شامل ، و"مسح2011" في العام ذوي اإلعاقة"مسح األفراد  تنفيذ
األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطين، أو قطاع  واقعتمكننا من فهم  جيدة. وفر كال المسحين معلومات تم نشره من قبل الجهاز

 (.2011وزارة الشؤون االجتماعية، )جهاز اإلحصاء و  السابقةغزة خالل السنوات 
 

في  2012والمسح الشامل عام  2011ومسح االفرد ذوي االعاقة عام ، 2017و 2007التعدادين في العامين  تنفيذعند 
مجموعة واشنطن الخاصة بإحصاءات  ضمنلإلعاقة كما وردت  اتم وتعريفيعلى مفاه بناءً فلسطين، تم جمع معلومات 

األسئلة  وبناًء عليه فإن(. 2020؛ منظمة الصحة العالمية، 2004اإلعاقة ومنظمة الصحة العالمية )مادانز وآخرون، 
المطروحة في االستبانات بخصوص اإلعاقة تنسجم مع مقترح مجموعة واشنطن لوضع مقياس إعاقة عام قابل للمقارنة على 

الوظائف ( رصد مستويات 2( تقديم خدمات لذوي اإلعاقة وتقييمها؛ 1هذا العمل عدة غايات وهي:  يحقق. المستوى العالمي
( قياس ورصد أهداف التنمية المستدامة وشموليتها لذوي 4( تقييم مستويات تكافؤ الفرص في المجتمع؛ و3؛ السكان لدى

 (.2004اإلعاقة )مادانز وآخرون، 
 

 الصعوبة في وظائف) لقياس درجة اإلعاقة والصعوبة في وظائفتي طورتها مجموعة واشنطن األسئلة المحورية الستة ال
(، إضافة إلى سؤالين إضافيين حول صعوبة التعلم األيديوالحركة واستخدام  ،البصر، والسمع، والتواصل، والتذكر والتركيز

اء تعريفين لإلعاقة في تحليالته السابقة لذوي والصحة النفسية.  وبناء على هذه الوظائف األساسية، استخدم جهاز اإلحص
 اإلعاقة في فلسطين:

  :)إعاقة هو الفرد الذي يعاني من بعض الصعوبة، أو صعوبة كبيرة ذا  الفردويشير إلى أن التعريف الموسع )الصعوبة
 أو ال يستطيع مطلقا.

  :)يعاني من صعوبة كبيرة أو ال يستطيع مطلقا.إعاقة هو الفرد الذي  اذ الفرديشير إلى أن التعريف الضيق )اإلعاقة 
 

في الضفة الغربية وقطاع غزة إذا % 7 حواليبين األفراد فقد بلغت نسبة انتشار اإلعاقة  2012 /2011وفقا لنتائج مسحي 
(، اإلعاقةإذا استخدمنا التعريف الضيق ) %3استخدمنا التعريف الموسع )الصعوبة( لإلعاقة، وبلغت هذه النسبة أقل من 

أن اإلعاقة الحركية و (. 2011وظهر أن الذكور أكثر عرضة للخطر من اإلناث )جهاز اإلحصاء، وزارة الشؤون االجتماعية، 
الفلسطيني إلحصاء ل المركزي  جهازال)ه اإلعاقة ذوي اإلعاقة يعانون من هذاألفراد نحو نصف  بلغهي األكثر شيوعا، حيث 

PCBS  ،ذوو اإلعاقة في فلسطين بعض المشاكل المشتركة منها األمية األفراد (. يواجه 2011ووزارة الشؤول االجتماعي
(، وعدم الزواج غير نشيطين اقتصاديا %90في المدرسة أو التسرب منها(؛ اإلقصاء عن سوق العمل )نحو لم يلتحق أبدًا )

ذوي اإلعاقة على كافة احتياجاتهم األساسية التي تمكنهم من أداء )واحد من ثالثة لم يسبق له الزواج(. كما ال يحصل 
وإمكانية الحصول على  ة والخدمات المخصصة لذوي اإلعاقةوظائفهم واالندماج في المجتمع، ومن ذلك قلة الخدمات الصحي

المسوح صورة مبكرة لوضع هذه نتائج  تبينالرعاية، وإمكانية الحصول على الخدمات العامة والدمج/ المشاركة االجتماعية. 
 .2017تعداد العام اللخصائص هذه الفئة في  معمقفي عمل تحليل  ذوي اإلعاقة في فلسطين، ويسهم هذا
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من خالل توفير بيانات  وذلكلقضايا جوهرية حول إبراز ذوي اإلعاقة في اإلحصاءات في فلسطين.  2017يتطرق تعداد 
األفراد ذوي اإلعاقة  من خالل تحليل واقع، المهمشةيين، وبخاصة المجموعات عن السكان الفلسطين وممثلةمحدثة وشاملة 

 بشمولية أكبر ما يحسن فهمنا لنجاح وإخفاق التجمعات الفلسطينية في العناية باالحتياجات الخاصة لهذه الفئة.
 

 المنهجية 3.1
لقسم مفهوم اإلعاقة المستخدم في التحليل، والمستند للتعريف اإلحصائي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية انعرف في هذا 

. يصاغ مفهوم الدمج االجتماعي لذوي اإلعاقة ضمن إطار نظري باإلحصاءات حول اإلعاقةالمعنية مجموعة واشنطن و 
نقدم  . من ثممجتمع. وبهذا يشكل أساسا للنماذج التجريبيةيربط بين الظروف التي يواجهها ذوو اإلعاقة وبين دمجهم في ال

كمي لخصائص عمل تحليل  بهدف ،(PCBS ،2017) 2017عام لبيانات الخاصة بتعداد وصفا مختصرا لمجموعات ا
، عاقةاألفراد ذوي اإلفلسطين، استخدمنا ثالثة نماذج تجريبية أساسية لتقييم أثر اإلعاقة على حياة في األفراد ذوي اإلعاقة 

 وعلى أفراد أسرهم، وعلى فرصهم المستقبلية. يختتم القسم بوصف للنماذج اإلحصائية المستخدمة لتحليل هذه النقاط.
 

 تعريف اإلعاقة 4.1
بإحصاءات اإلعاقة بخصوص قياس  مقترح مجموعة واشنطن المعنيةيعتمد التحليل على اإلطار المفاهيمي الوارد في 

المستخدمة في هذا التحليل على أساس محاور القياس والتحليل المعيارية التي وضعتها مجموعة مؤشرات اإلعاقة عاقة. اإل
 (.2019؛ مجموعة واشنطن المعنية بإحصاءات اإلعاقة، 2004واشنطن )مادانز وآخرون، 

 
طويلة األجل وكذلك  و ذهنية أو حســــيةيعانون من صــــعوبات بدنية أو عقلية أ نالذي األفرادبأنهم  ذوي اإلعاقةد افر يعرف األ

. الحواجز والمواقف والبيئات المختلفة، التي تحول دون مشـاركتهم مشـاركة فعالة في مجتمعهم على قدم المسـاواة مع ايخرين
قائمة األســـــــئلة القصـــــــيرة التي وضـــــــعتها مجموعة واشـــــــنطن، وهي تعرف مجموعة فرعية من  2017 العام تعداداليســـــــتخدم 

الفرد يكون ذا إعاقة إذا عدد أقل من ذوي اإلعاقة. بناء على هذا اإلطار المفاهيمي، فإن  اإلعاقات، وعليه تنطبق على
الخمسة األساسية التي وضعتها مجموعة  األنشطةواجه صعوبات عديدة أو لم يستطع مطلقا القيام بواحد على األقل من 

 واشنطن في قائمتها القصيرة )تعريف اإلعاقة(:
 
  قدرتهم على أداء واجباتهم اليومية. من ما يحد  الرؤياه األفراد بعض الصعوبة أو العجز في يواجالبصر: صعوبة/إعاقة

على سبيل المثال قد ال يستطيع القراءة، مثل قراءة اإلشارات على الالفتات في الشوارع أثناء قيادة السيارة، وقد ال 
ما هو أمامه وليس على الجوانب، بمعنى أن أي يستطيع الرؤيا بعين واحدة بشكل جيد، أو قد ال يستطيع الرؤيا إال 

 .بة يجب تحديدها وحصرهاو مشكلة في الرؤيا يعتبرونها صع
  في السمع والتي تساهم في الحد من قدرتهم على أداء بعض الصعوبات أو العجز  األفراديواجه  السمع:صعوبة/إعاقة

مكان مزدحم وفيه ضجيج، أو ال يستطيع أن أي جزء وجانب في أدائهم اليومي، مثل صعوبة سماع شخص يتكلم في 
يسمع شخص يتكلم معه مباشرة وبصوت عادي )دون صراخ، أو صوت مرتفع( ، وتحديد من ال يستطيع السمع بأذن 

 واحدة أو كالهما.
  في التنقل والتجول على األقدام والتي قد تحد األفراد الذين يواجهون صعوبات : واستخدام األيدي الحركةصعوبة/إعاقة

أو ال تحد من أدائهم لألنشطة اليومية، فمثال قد يجد صعوبة في مشي مسافة قصيرة، أو مشكلة في الصعود والهبوط 
على الساللم والدرج والمناطق الوعرة، وال يستطيع مشي أي مسافة دون استراحة أو توقف، أو ال يستطيع المشي دون 
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اد على عصا أو عكاز أو أجهزة المشي، أو ال يستطيع الوقوف على القدمين ألكثر من دقيقة ويحتاج كرسي االعتم
وتشمل هذه الصعوبة/اإلعاقة األفراد الذين لديهم صعوبات في التحرك داخل المنزل   بعجالت للتنقل من مكان يخر.

، م األيدي واألصابع لمسك األدوات أو الكتابة وغيرهادقيقة وكذلك استخدا 15أو خارجه، وكذلك المشي لفترات تزيد عن 
 لتر ماء على مستوى النظر مستخدمًا األيدي. 2رفع ال يستطيع  وأ
  اتخاذ القرارات، فهم الكالم، قراءة شيء مكتوب، التعرف على هذه الصعوبةشمل تالتذكر والتركيز: صعوبة/إعاقة :

الذين يجدون  األفرادريطة، العمليات الحسابية والقراءة والتفكير، مثل ، االستدالل على المناطق واستخدام الخاألفراد
صعوبة في الفهم واإلدراك للقيام باألنشطة اليومية، مثال أن يجد صعوبة في االستدالل على المنزل واألماكن في 

ما،  فردم ما قاله المحيط، ال يستطيع التركيز فيما يعمل، أو ينسى أين هو أو تذكر الشهر أو الذي قبله، عدم فه
على فهم  الفردنسيان تناول األدوية أو عدم تناول الطعام، عدم فهم ومعرفة ما يدور حوله.  كما تشمل عدم قدرة 

الذين يعانون من ضعف الذاكرة مثل  واألفراداألشياء أو التعامل مع ايخرين، ويشمل نسيان فعل االشياء المهمة، 
 دقائق. 10ت، وكذلك صعوبة في التركيز على فعل االشياء لمدة نسيان وجود مكان األشياء في البي

  على تبادل المعلومات واألفكار مع ايخرين والتعامل معهم من خالل  الفرادعدم قدرة التواصل: صعوبة/إعاقة
استخدام النطق، أو اإلشارة أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع ايخرين، وقد يكون ذلك ناتجا 

 شارات وكلمات وحركات.عن عجز في السمع أو الكالم، أو عدم القدرة الذهنية بتفسير وإدراك ما يقوله ايخرين من إ
 

ف "الصعوبة" فقط وينظر التحليل في تعري ،في بعض أجزاء هذا التقرير التحليل على هذا التعريف لإلعاقة معظميرتكز 
عاقة يقتصر على هذه المجموعة الفرعية ذوي اإل االفرادينيين، فإن تحليل فلسطخاصة بالبما أن هذه األسئلة و . لغايات المقارنة

 لفلسطينيين.من السكان ا
 

 اإلطار المفاهيمي 5.1
. وفق هذا 1بحسب الشكل  اإلطار المفاهيمي للدمج االجتماعيذوي اإلعاقة في فلسطين إلى  واقع األفراديستند تحليل 

 والبيئية. ويمكن لهذه الظروف السائدةاإلطار، فإن دمج الفرد أو إقصائه عن المجتمع يتحدد بموجب مجموعة من الظروف 
د. لهذا يفترض اإلطار أن اإلعاقة بحد ذاتها ليس العامل المحدد الوحيد الندماج الفرد في افر األ ات ووظائفأن تحد من قدر 

المجتمع. كما أن قدرة األفراد ذوي اإلعاقة على تعظيم قدراتهم ووظائفهم ال تعتمد فقط على الوضع الصحي المرتبط باإلعاقة 
 وشمولية أم ال. متكاملةا إذا كان هؤالء األفراد يعيشون في بيئة نفسها، ولكن يعتمد أيضا على م

 
أشكال الحرمان التي خصائص و يمكن أن تتسم هذه البيئة بمستوى الثروة والموارد التي يستطيع ذوو اإلعاقة الحصول عليها، و 

اد األسرة وحجم األسرة(، فر أل العمالةيواجهونها على مستوى األسرة )بما في ذلك تلك المرتبطة بمستوى التعليم ووضع 
لفرد )الجنس والعمر(. وتشتمل هذه البيئة أيضا على قدرة الفرد على الحصول على الخدمات األساسية مثل توفر اخصائص و 

الخدمات األساسية )الشاملة(، واألجهزة المساعدة، والبنية التحتية المساعدة، والبيئة االجتماعية الداعمة وغير التمييزية. تحدد 
هذه الظروف مقدار الحرمان الذي يواجهه الفرد، والذي يظهر بشكل أساسي في قدرة الفرد على الحصول على خدمات التعليم 

 والصحة والدخول إلى سوق العمل أو الوصول لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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 دراسة اإلطار المفاهيمي للدمج االجتماعي لألفراد ذوي اإلعاقة :1 شكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رغم وجود حاالت حرمان أخرى على المستوى الفردي، إال أن التحليل يقتصر على حاالت الحرمات المبينة فيما سبق بسبب 
عوائق الفرد محدودية البيانات. وبدورها، فإن أنواع الحرمان تحدد حالة دمج الفرد من إقصائه، وتحدد أيضا إمكانية أن يواجه 

لفرد، نظرا الختالف االحتياجات تختلف طبيعة الدمج/ اإلقصاء االجتماعي بحسب عمر اكما . المجتمعيةأخرى أمام المشاركة 
يولي التقرير أهمية خاصة لوضع األطفال ذوي اإلعاقة في فلسطين،  دورة الحياة. مراحلمختلف حتمالية الحرمان في او 

 .حسب حالة اللجوءعاقة غربية، وللفروق بين ذوي اإلوللفروق بين هذه الفئة في قطاع غزة والضفة ال
 

ينظر في سياق حقوق اإلنسان والواجبات المدنية و . 4، و2، و1بسبب محدودية البيانات، يقتصر التحليل على تقييم الظروف 
للفرد. وضمن سياق هذه الدراسة والبيانات المتوفرة، نعرف عجز الفرد عن الوفاء بأي من احتياجاته األتية، يعني نقصها: 

تكنولوجيا المعلومات وسائل على  لحصول على التأمين الصحي؛ الحصولول على التعليم والتحصيل العلمي؛ االحصمن خالل 
 ، كمعيار بديل(.توفر السلعواالتصاالت؛ الحصول على الثروة )استخدام معيار القياس على 

 
 وصف البيانات  6.1

(، ويستخدم بيانات 2017لسكان والمساكن والمنشآت )ل العامالتعداد  فيذوي اإلعاقة  لخصائص األفراد يعتمد التحليل الكمي
خصائص و المحافظات التي يقيم فيها األفراد،  حولبيانات معيارية  2017تعداد  . يوفر1التعداد أو المسح من السنوات السابقة

انية الوصول لتكنولوجيا ، وإمكوتوفر السلع، سكنلظروف االمسكن و  حول خصائصالفرد واألسرة المعيشية، باإلضافة لبيانات 
، وحالة التأمين الزواجية، والحالة العالقة بقوة العمل، والتحصيل العلمي، ت، وتاريخ الهجرة، وحالة اللجوءالمعلومات واالتصاال

                                                 
، ومؤخرا في 2007خالل إجرائه لتعداد من ومات حول األفراد ذوي اإلعاقة لبيانات اشتملت على مع بتوفيرقام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في السابق   1

مع وزارة الشؤون االجتماعية ويقدم معلومات من خالل االستبانة المحددة مختص باإلعاقة، والذي جمعت بياناته بالتعاون وطني  . آخر مسح2011إلعاقة مسح ا
 ومجموعة واشنطن المعنية بإحصاءات اإلعاقة. يةاحتياجات فلسطين، وتوصيات منظمة الصحة العالمالتي صممت بناء على 

 حاالت الحرمان
 

على المستوى 
 الفردي

 
 الحرمان من

 التعليم
 الصحة
 العمل

 الوصول للسوق
لوسائل الوصول 

تكنولوجيا 
المعلومات 

 واالتصاالت

الدمج/ اإلقصاء 
في مرحلة 

 الطفولة

الدمج/ اإلقصاء 
 في مرحلة البلوغ

األفراد الذين 
يواجهون 

محددات في 
نشاطاتهم 
 األساسية

 الظروف

 الثروة/ الموارد.1

الحرمان على .2

 مستوى األسرة

الحرمان على .3

 مستوى المجتمع

إمكانية الحصول .4

على أجهزة 

 مساعدة

 البيئة الداعمة.5

المحددات 
المركبة وعلى 

مستوى اإلقصاء 
 االجتماعي
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، واستخدام األيدي ، السمع، الحركةالبصرالتعداد معلومات حول ما إذا كان الفرد يعاني من صعوبات في  يوفرالصحي. كما 
 .2ذكر والتركيز أو التواصل، للتعرف على األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطين، وتحليل خصائصهمالت
 

، معظمهم يحملون الجنسية فرداً  4,393,915بلغ الذي عدد السكان  ويشمليستخدم التحليل فقط معلومات األسر الخاصة، 
محافظة من  ذلك الجزءتستثني البيانات . 3فلسطين%(، ويمثل هذا الرقم كافة الفلسطينيين المقيمين في 99.9الفلسطينية )

 18. يشكل األطفال األقل من 1967في العام إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية االحتالل اإلسرائيلي  ضمه الذيالقدس 
ع في قطا %43من السكان في الضفة الغربية بينما يعيش  %57من إجمالي عدد السكان، ويعيش  %45.5سنة ما نسبته 

 %43حسب المحافظة. نحو  2017توزيع السكان في األسر المعيشية الخاصة في فلسطين في العام  1غزة. يبين الجدول 
 من الفلسطينيين الجئون )مسجلون أو غير مسجلون(، ويعيش ثلثاهم في قطاع غزة.

 
 2017. توزيع السكان في األسر الخاصة في فلسطين حسب المحافظة في العام 1جدول 

 

 )%( النسبة تعداد السكان المحافظة
 100.0 4,393,915 فلسطين

 57.4 2,520,146 الضفة الغربية
 7.0 307,946 جنين

 1.4 60,185 طوباس واألغوار الشمالية
 4.2 183,088 طولكرم
 8.8 386,637 نابلس
 2.5 108,224 قلقيلية
 1.7 73,735 سلفيت

 7.2 316,829 رام هللا والبيرة
 1.1 47,239 واألغوارأريحا 
 2.7 117,244 القدس

 4.8 212,326 بيت لحم
 16.0 706,693 الخليل

 42.6 1,873,769 قطاع غزة
 8.3 364,033 شمال غزة

 14.6 640,683 غزة
 6.1 269,430 دير البلح
 8.3 366,657 خانيونس

 5.3 232,966 رفح
 ، رام هللا، فلسطين.2017 التعداد العام للسكان. 2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المصدر: 

، كما تستثني البيانات ذلك الجزء ذين ال تتوفر معلومات عن خصائصهممالحظة: تعداد السكان يحسب السكان في األسر الخاصة في فلسطين، ويستثني األفراد ال
 .1967عام من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل االسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية 

 

                                                 
(، وسبب هذه الصعوبة )بما في ال يستطيع مطلقاً  -3نعم، صعوبة كبيرة، أو -2ال توجد صعوبة إلى -0) ها األفراددرجة الصعوبة التي يواجه التعدادأسئلة  وفرت  2

من التعداد،  65سؤال رقم  – األسرة وظروف السكن استمارة، الفلسطينيإلحصاء المركزي ل الجهاز. )(البيئية، السلوكية أو أي مسببات أخرى ذلك األسباب الوراثية، 
 (.2017رام هللا، 

 فرداً  24,487% من السكان، وهذا ال يشكل أي تحيز في التحليل اإلحصائي. وعليه فإن التحليل يستثني .50حول  يشمل معلوماتينبغي مالحظة أن التعداد ال  .3
 .مئصهخاصة ال تتوفر معلومات حول خصاال من األسر
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يبين الجدول ايتي المتغيرات المستخدمة في التحليل، بما فيها التعريفات واألسئلة. أعدت المتغيرات بعد االطالع على 
 تمكننا المتغيرات من إجراء تحليل شامل لوضع ذوي اإلعاقة في فلسطين.   4بمحدودية توفر البيانات.األدبيات وهي محدودة 

 
 خاصة بالتحليل الكميالتعريفات ال. قائمة المتغيرات و 2جدول 

 

 المالحظات األسئلة الوحدة التعريف المتغير
 أفرادبيانات  2الجزء  فرد ذو إعاقة اإلعاقة

 األسرة
64a – 65e .

 ... صعوبات في
 للفلسطينيين فقط

مسين على أدنى خُ  مستويات معيشة أفقر 
 5الرفاهمؤشر 

 

 المسكن 1لجزء ا
 سكنوظروف ال

: خصائص 6-40
 المسكن

باستخدام  الرفاهمؤشر تم بناء 
تحليل العنصر الرئيسي، 

 توفر السلعاستنادا لبيانات 
تلفزيون الواردة في القائمة: 

LED/LCD ، هاتفخط ،
، تدفئة مركزية/ كهربائية ثالجة
فريزر، ، مركزي  تكييف

سخان شمسي، مكنسة مكيف، 
كهربائية، غسالة، جهاز 

لوحي/ أيباد، هاتف ذكي، 
هاتف محمول، حاسوب 

، جهاز الب توبمحمول، 
 سيارة، وإنترنت

ضعف القدرة في 
 الوصول للتعليم

العلمي تحصيل ال
 10االبتدائية )بعمر 

(، فأكثرسنوات 
التعليم وتحصيل 
 األساسي

 أفرادبيانات  2الجزء 
 األسرة

. التحصيل العلمي 70
سنوات  10)بعمر 
 (فأكثر

 االنتظامال تتوفر بيانات عن 
 6في المدرسة

                                                 
لى الحماية االجتماعية، إال ، ومن حيث إمكانية حصولهم عيواجهونهوضع ذوي اإلعاقة من حيث التمييز الذي  حول المعمق التحليلرغم إمكانية االستفادة من   4

 .2017أن هذه المعلومات غير متوفرة في تعداد 
ومات استخدم تحليل العناصر األساسية بناء على معلتم  . لبناء هذا المؤشرالخاصةالمعد لهذا التحليل عبارة عن مؤشر بديل مركب لقياس ثروة األسرة  مؤشر الرفاه 5

ن البنود وخصائص المسكن، بما فيها جودة مرافق المياه والصرف الصحي. يضع تحليل المكون الرئيسي أوزانا لكل واحد مألسرة األساسية ل بعض السلعتوفر حول 
 السلع. ويوضع لكل فرد من إجمالي عدد السكان عالمة للثروة بناء على 2017تم احتساب عالمات العامل لكافة السكان في تعداد العام و  المستخدمة في التحليل.

 الخاصةبناء على عالمة الثروة الممنوحة لألسرة  2017الذين تم عدهم فعاًل في العام تحوزها أسرته، وعالمات العوامل الخاصة بهذه البنود. يتم تصنيف السكان التي 
 السلععلى )"األغنى"، الخمس الخامس(. فئات ابتداء من الخمس األدنى )"األكثر فقرا"، الخمس األول(، حتى األ مسها األفراد، ويقسم السكان إلى خالتي يعيش في

، والذي نشره الجهاز المركزي لإلحصاء 2014للعام ( MICS)المستخدمة في هذه الحسابات هي نفسها المستخدمة في المسح العنقودي متعدد المؤشرات المتوفرة 
تدفئة ، كهربائية ، ثالجةخط هاتف، LED/LCDتلفزيون  متوفرة هي:السلع الالداخلة في حساب مؤشر الثروة على أساس  السلع المتوفرة أ(. 2015الفلسطيني )

جهاز الب نسة كهربية، غسالة، جهاز لوحي، هاتف ذكي، هاتف محمول، حاسوب محمول، القط، سخان شمسي، مك صحن، ، مكيففريزر، مركزية/ تكييف مركزي 
 إنترنت.، سيارة، توب

في المدرسة ومؤشر للقدرة على  إلى االنتظاماالبتدائي واألساسي بدال من التسجيل في المدرسة ألن معدالت االلتحاق ال تشير بالضرورة  العلمينستخدم التحصيل  6
 الحصول على التعليم.
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 المالحظات األسئلة الوحدة التعريف المتغير
ضعف إمكانية الحصول 

 على الخدمات الصحية
الحصول على تأمين 

 صحي
 أفرادبيانات  2الجزء 
 األسرة 

 للفلسطينيين فقط . التأمين الصحي66

القدرة في ضعف 
الحصول على تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

الحصول على تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت

المسكن وظروف  1الجزء
 سكنال

تكنولوجيا  41-49
ألسر المعلومات ل

 الخاصة

باألرقام. تم إنشاء متغير 
مؤشر يحدد إمكانية الوصول 

ألي من أجهزة أو قنوات 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت )هاتف نقال/ 
ذكي/ جهاز لوحي أيباد/ 

حاسوب محمول، حاسوب أو 
 إنترنت(

األب أو األم من ذوي  يعاني األبوين من إعاقة
اإلعاقة )رب األسرة 

 فقط(

 أفرادبيانات  2الجزء 
 األسرة

64a – 65e .
 ... صعوبات في

لألبوين الفلسطينيين الذين 
يمكن التعرف عليهم فقط )أي 

مع رب األسرة هي العالقة 
 ابن/ بنت(

ضعف القدرة في 
 الحصول على العمل

 خارج القوى العاملة .1
العمل في القطاع  .2

 المنظمغير 

 أفرادبيانات  2الجزء 
 األسرة

 العالقة بقوة العمل. 74
 . االستعداد للعمل.75
  يةحالة العملال. 80
 . عقد عمل81

العاملين عن  80السؤال 
أوالمتعطلين الذين سبق له 

عن  81. السؤال العمل
 بأجر. العاملين

األفراد الذين يعيشون 
 طفولة مع إعاقة

 أفرادبيانات  2الجزء  اإلعاقة الخلقية
 األسرة

64a – 65e .
 ... صعوبات في

 للفلسطينيين فقط

 المنطقة - متغيرات أخرى 
 المحافظة -
 الجنس -
 جنس رب األسرة -
 العمر -
 الديانة -
 حالة اللجوء -
 حالة الهجرة -
 حجم األسرة  -
 واحد على األقل من ذوي اإلعاقة في األسرة فرديوجد  -
 طفل يعيش في أسرة مع طفل آخر من ذوي اإلعاقة -
 النشاط االقتصادي الرئيسي -
 الحالة العملية -
 الزواجيةالحالة  -
 الحالة التعليمية -
 االلتحاق بالمدرسة -

 
 

 



خصائص األفراد ذوي االعاقة في فلسطين  :PCBS 

25 
 

 النماذج التحليلية  7.1
 التحليل على مستوى المؤشر 1.7.1

على مستوى المؤشر مدى انتشار األفراد ذوي اإلعاقة، ويعرف االنتشار حسب أنواع اإلعاقات/ الصعوبات يقيس التحليل 
بين مختلف المناطق  مقارنة يعرض التحليل نسبة ذوي اإلعاقة ن، كماال والبالغين المقيمين في فلسطيالمختلفة لدى األطف

تطرق لالختالفات في اإلعاقة لدى السكان الالجئين وغير في فلسطين، بما في ذلك بين قطاع غزة والضفة الغربية. وي
 جئين. ويتم عرض خصائص ذوي اإلعاقة حسب إحصاءات مختلفة حول مدى انتشار اإلعاقة حسب:الال
 العمر -
 الجنس -
 المحافظة -
 الهجرة -
 الزواجيةلة االح -
 العالقة بقوة العمل -
 ةليحالة العمال -
 مستوى اإللمام -
 االلتحاق بالمدرسة -
 العلميالتحصيل  -
 حجم األسرة المعيشية -
 

في البلد، مع تحديد مدى مشاركتهم في القوى العاملة، ذوي اإلعاقة لة يمعيشال للظروفباإلضافة لذلك، تم إجراء تحليل 
الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والثروة. من المهم معرفة ما إذا كانت و 

عاقة كانت مستويات الحرمان بين ذوي اإلأيضا، ودراسة ما إذا  األفراد من غير ذوي اإلعاقةهذه المحددات مشكلة يواجهها 
 ين غير المعاقين.أكبر أو مساوية لمستويات الحرمان ب

 
الوالدة، بالحمل/ ب ظروف متعلقة، لوراثية، بما فيها األسباب الخلقية/ ااألسباب الرئيسية لإلعاقةينظر التحليل كذلك في 

، إجراءات إسرائيلية، من نوع آخر، إصابات العمل، حوادث السير، حوادث كبر السن، الجسدية والنفسيةالمرض، سوء المعاملة 
حول أهم اإلعاقات التي يعاني منها  إلى ربط المعلومات . هذه المعلومات، باإلضافةوأسباب أخرى النفسي الحرب، الضغط 

 هم نوع المساعدة الالزمة لذوي اإلعاقة، وكيفية الوقاية من حدوث اإلعاقة، كلما أمكن.ف، تشكل أساسا لأفراد المجتمع
 

 مقارن التحليل ال 2.7.1
، 2017، و2007باستخدام بيانات التعداد السابق من تعدادي  عبر الزمنذوي اإلعاقة  واقع األفراديقيم التحليل المقارن 

(. 2007 الفلسطيني ؛ جهاز اإلحصاء2011ووزارة الشؤون االجتماعية، الفلسطيني ومسح ذوي اإلعاقة )جهاز اإلحصاء 
ني إمكانية مقارنة تطور اإلعاقات ، ما يع2017تعداد  يوفرهاحول نفس أنواع الصعوبات التي  بيانات 2007تعداد  ويوفر

 السكان وتعريف اإلعاقة. شموليةخالل فترة العشر سنوات، من حيث مدى انتشار اإلعاقة، وذلك بطريقة تنسجم مع 
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 تحليل متعدد المتغيرات 3.7.1
تؤدي اإلعاقة إلى اإلقصاء االجتماعي أو محدودية  تحت أي ظروفتوجد حاجة لنماذج أكثر تعقيدا لإلجابة على سؤال 

المشاركة في النشاطات األكثر تعقيدا؛ و/أو تحت أي ظروف يمكن أن يسهم ذوو اإلعاقة في حرمان األطفال في األسرة 
ال اإلجابة على هذه األسئلة، نستطيع تحديد السياسة األكثر نجاعة في مكافحة التمييز وغياب اإلنصاف،  لدى. الخاصة

سيما السياسات الهادفة لتساوي الفرص بين المجموعتين. يستند هذا التحليل إلى نماذج االنحدار اللوجستية لدراسة العالقة 
 تابعة. في هذه التحليالت، يمكن استخدام مؤشرات الدمج/ اإلقصاء إما كمتغيرات المتغيراتبين نواحي اإلعاقات وغيرها من 

 أو كمتغيرات تفسيرية.
 

 : كيف تؤثر اإلعاقة على إمكانية الحصول على الخدمات األساسية؟1ج النموذ
يجيب نموذج القياس االقتصادي األول على السؤال المتعلق بمدى تسبب اإلعاقة فجوات في إمكانية الحصول على الخدمات 

الفروق بين هاتين ( 1)لنموذج . ومن المفترض أن يدرس هذا اذوي اإلعاقةوغير  ذوي اإلعاقةاألساسية والمشاركة بين األفراد 
 المجموعتين.

 
مؤشر غير مباشر لثروة الهدف هو إيجاد العالقات بين اإلعاقة والتعليم، والتأمين الصحي، ومستويات المعيشة )بناء على 

األفراد مع األسرة المعيشية(، وإمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقة، مقارنة 
 .ليسوا ذوي إعاقة

 
مقارنة مع  األفراد ذوي اإلعاقةاألثر الهامشي لإلعاقة على احتمالية تدني قدرة  اللوجاريتمييقدر النموذج  :النموذج التجريبي

 جياو ( تكنول4( مستوى المعيشة؛ )3( التحصيل العلمي؛ )2( التأمين الصحي؛ )1في الحصول على ) األفراد ليسوا ذوي إعاقة
 المعلومات واالتصاالت.

 
𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 1|𝑋) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡−1(𝛼0 + 𝛼1𝑃𝑊𝐷𝑖 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜑𝐺) 

 
إذا ما كان  \  𝑃𝑊𝐷𝑖؛ تشير i لفردالمبينة فيما سبق، كل على حدة، ل المشاهداتهي متغير مؤشر لكل واحد من  𝑌𝑖حيث 
التي تسبب االختالف في متغيرات  الخاصةلخصائص الفرد واألسرة  متغير متجهي 𝑋𝑖يعاني من أي إعاقة؛ بينما  الفرد

 المشاهداتتشير لألثار الثابتة حسب المحافظة والتي تسبب الفروق في  𝜑𝐺التي تطرحها هذه الخصائص؛  المشاهدات
 لخ.حسب الخصائص لكل محافظة، وهي مشتركة بين األفراد، وتشتمل هذه على خدمات معينة، البنية التحتية، إ

 
 اآلخرين؟ الخاصة: كيف تسبب اإلعاقة آثارا خارجية على أفراد األسرة 2النموذج 

على أفراد األسرة ايخرين، ال سيما في  إيجابي أو سلبي د ذي إعاقة في األسرة أثر خارجيمن المحتمل أن يكون لوجود فر 
 عاقة، أو أطفال مع أخوة ذوي إعاقة. اإلذوي من أطفال ألبوين  وجودحال 

من الهدف: إيجاد العالقة بين وجود أفراد معاقين في األسرة والحرمان من الحصول على الخدمات األساسية بالنسبة لألطفال 
 . غير ذوي اإلعاقة
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( أم أو أب أو كال األبوين 1األثر الهامشي على الطفل إذا كان في األسرة: ) اللوجاريتمييحسب النموذج  :النموذج التجريبي
إعاقة لدى  من غير ذوي حصول األفراد حيث احتمالية تدني القدرة على  ( طفل ذو إعاقة، وذلك من2من ذوي اإلعاقة؛ و )

( تكنولوجيا االتصال 4توى المعيشة؛ )( مس3( التأمين الصحي؛ )2( التعليم، )1على: ) د األبوين/ أو طفل آخر في األسرةأح
 والمعلومات.

𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 1|𝑋) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡−1(𝛼0 + 𝛼1𝐹𝑊𝐷𝑖 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜑𝐺) 
 

ثان إذا كان هناك  روف يعاني من إعاقات؛ أو في انحدا( المعر iالطفل ) 7تشير إلى ما إذا كان أحد أبوي  𝐹𝑊𝐷𝑖حيث 
 (. 1طفل لديه إعاقة في األسرة. أما المتغيرات األخرى فهي ذاتها المستخدمة في النموذج األول )

 
 : كيف تؤثر اإلعاقة في الطفولة على الفرص المستقبلية للدخول إلى سوق العمل والحراك االقتصادي؟3نموذج 

مرحلة البلوغ، قد تعيق إمكانية الدخول إلى سوق العمل أو تزيد من يمكن أن تسبب اإلعاقة في الطفولة آثارا سلبية خالل 
احتمالية العيش في فقر. نظرا لعدم توفر بيانات مفصلة أو طريقة قياس مباشرة لمختلف أنواع اإلعاقات التي حدثت خالل 

 ية.الطفولة، فإن تحليلنا يقتصر على األفراد الذين لديهم أي نوع من اإلعاقات الخلقية/ الوراث
 

الهدف. اكتشاف ما إذا كان البالغون الذين تعرضوا إلعاقة خالل الطفولة يواجهون محددات خالل مرحلة البلوغ مقارنة مع 
 لديهم إعاقات وراثية.ليس البالغين الذين 

 
( العيش في أسرة 1األثر الهامشي لوجود إعاقة خلقية/ وراثية على احتمالية: ) اللوغاريتميالنموذج  يقدر :التجريبي جالنموذ

 .المنظم( العمل في القطاع غير 3( عدم الدخول إلى سوق العمل؛ )2فقيرة؛ )
 

𝑃𝑟(𝑊𝑖 = 1|𝑋) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡−1(𝛼0 + 𝛼1𝑃𝑊𝐶𝐷𝑖 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜑𝐺) 
 

متغير مؤشر على كل واحدة  𝑊𝑖ة خلقية/ وراثية. المتغير التابع إعاق iتشير إلى أنه إذا كان لدى الفرد  𝑃𝑊𝐶𝐷𝑖حيث 
 على حدة فيما سبق.كل من النتيجتين المفصلتين 

 
  

                                                 
قة بين أفراد األسرة ورب األسرة. لهذا، هذا العنصر من التحليل يقتصر على عالقات األبناء بايباء المحددة، وهي متوفرة في البيانات فقط من خالل تحديد العال 7

 فإن العينة تقتصر على األطفال الذين تم تحديد أحد أبويهم )األم أو األب(، إذا كان هذا األب أو هذه األم هو/ هي رب األسرة.
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 الفصل الثاني
 

 النتائج: التحليل على مستوى المؤشرات
 

 انتشار اإلعاقات بين األفراد 1.2
 " المرتبطيناالعاقةنسبة األفراد ذوي اإلعاقة بناء على تعريفي "الصعوبة" و"تم تحديد لفهم انتشار اإلعاقات في فلسطين 

 توجيهات مجموعة واشنطن. وذلك بناًء على بتعريف االعاقة 
 

 وحسب. اإلعاقة بالصعوبة أو ينبحسب التعريفين الخاص الفلسطينيينمدى انتشار اإلعاقات بين السكان  3جدول يبين 
غ نحو نقطتين لباالنتشار حسب المنطقة  نسبةالفرق في إن . %5.8انتشار الصعوبة في فلسطين  فقد بلغ تعريف الصعوبة
اإلعاقة بين  نسبة انتشارفإن  اإلعاقةفي الضفة الغربية. وفق تعريف % 5.1 ـبفي قطاع غزة مقارنة  %6.8مئويتين: بنسبة 

، مع اعتبار وجود صعوبات كثيرة أو عدم القدرة إطالقا على الفلسطينيين من السكان% 2.1األفراد في فلسطين أدنى بكثير، 
في الضفة % 1.8، حيث بلغ اإلعاقةغزة أقل مع تعريف قطاع بين الضفة الغربية و إن الفرق أداء أحد أنواع النشاطات. 

 في قطاع غزة.% 2.6الغربية و
 

   الصعوبة/حسب نوع اإلعاقة والصعوبة اإلعاقةحسب تعريف  الفلسطينيينبين السكان  ة/الصعوبة: انتشار اإلعاق3جدول 
 2017)%(،  والمنطقة

 

 نوع اإلعاقة
ال  بيرة أوك ةصعوبأو  عريف الصعوبة )بعض الصعوبةت ال يستطيع مطلقا(بيرة أو ك ة)صعوب اإلعاقةتعريف 

 (يستطيع مطلقا
 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

األفراد ذوي اإلعاقة/  نسبة
 الصعوبة

2.1 1.8 2.6 5.8 5.1 6.8 

 3.0 2.3 2.6 0.8 0.6 0.7 البصر
 1.7 1.4 1.6 0.5 0.4 0.5 السمع
 3.5 2.5 2.9 1.3 0.9 1.1 واستخدام األيدي الحركة

 1.1 0.9 1.0 0.5 0.4 0.4 التذكر والتركيز
 1.1 0.8 0.9 0.5 0.4 0.4 التواصل
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المصدر: 

 
، فإن معظم الفلسطينيين اإلعاقةوفق تعريف نوع الصعوبة.  حسبعاقات بين التعريفين اإل نسبة انتشارإبراز الفروق في  تم

إلعاقة البصرية انتشار ا وثاني. واستخدام األيدي عند الحركة مطلقا   يستطيع او ال ذوي اإلعاقة يعانون من صعوبات كبيرة
 واستخدام االيدي انتشار الصعوبات في الحركة نسبةوفق تعريف الصعوبة، فإن من الفلسطينيين. % 0.7التي تمس نحو 

الفلسطينيين ويتبعها نسبة كبيرة من السكان على التوالي(،  %2.6، و%2.9) ذي داللة إحصائيةوالبصر ال تختلف اختالفا 
أقل منه بين إجمالي السكان.  (سنة 17 – 0)نتشار اإلعاقة بين األطفال ال  أما بالنسبة(. %1.6صعوبات بالسمع ) ذي

شاطات األساسية، واحد على األقل من الن نوعمن األطفال يعانون من صعوبة في % 2.2ق تعريف الصعوبة، فإن وف في حين
او  عاقةانتشار اإل نسبة، فإن مد. بغض النظر عن التعريف المعتاإلعاقةمن إعاقة حسب تعريف % 0.9بينما يعاني 

% 2.3مقارنة مع % 1.9حسب تعريف الصعوبة، و% 6.3مقارنة مع % 5.4اإلناث أدنى منه بين الذكور )بين  الصعوبة
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على تعريف اإلعاقة )العجز( لتحليل خصائص األفراد ذوي اإلعاقة في  في باقي التحليل تم التركيز(. اإلعاقةحسب تعريف 
 فلسطين. 

 
كلما تقدم الفرد بالعمر كلما ارتفعت حيث . 2العمر عامل مهم مرتبط بالفروق في اإلعاقات بين السكان كما يظهر من الشكل 

وبشكل ببطء  تزايدت، و %1أقل من  سنوات 6حتى عمر بين األفراد  انتشار اإلعاقة نسبةإن فإصابته بإعاقة.  احتمالية
 النسبةبلغ تسنة، و  40شار أكثر بعد عمر زيادة االنتتبرز و سنة.  40في عمر ذي إعاقة بين األفراد  %2صل ت، حتى طردي

، سنة 80% في العمر31سنة، و 70 % في العمر15إلى  النسبةرتفع ت، و ممن لديهم إعاقة سنة 60من السكان بعمر % 5
 ر. ثسنة فأك 90 % في العمر40وأكثر من 

 
 2017، )%( حسب العمر . انتشار اإلعاقة بين السكان الفلسطينيين2شكل 

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017والمنشآت ، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
 17-0عند تقسيم العينة إلى أطفال )فويمكن تفسير هذا أساسا حسب نوع اإلعاقة بين مختلف فئات السكان حسب العمر. 

تنتشر اإلعاقة بين حيث انتشار اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة.   نسبةيبين  3(، فإن الشكل فأكثرسنة  18سنة(، وبالغين )
بينما يواجه البالغون بشكل أساسي إعاقات ، على التوالي(. %0.9مقابل  %3.1أكثر من انتشارها بين األطفال )البالغين 

والتواصل،  واستخدام األيدي (، فإن اإلعاقات األساسية بين األطفال ترتبط بالحركة%1.7) واستخدام االيديفي الحركة 
عاقات، ظهر لدى البالغين باإلضافة لهذه اإلبين األطفال ذوي اإلعاقة. % 0.4 انتشار كال اإلعاقتين نسبة تحيث بلغ

عاقات بينهم بمعدالت نة مع اإلطفال التي تنتشر هذه اإل( مقار %0.7( والسمع )%1ة انتشار أعلى في إعاقات البصر )نسب
اإلعاقات من أي نوع أعلى بين الذكور  نسبة انتشارفإن ، شكل مستقل عن الفئة العمريةوبلكلتا اإلعاقتين(. % 0.2أقل )

 مقارنة مع اإلناث. 
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 2017سنة فأكثر( )%(،  18سنة( وبين البالغين ) 17-0. انتشار اإلعاقة حسب النوع بين األطفال )3 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017 ، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
أفراد سجلت محافظة شمال غزة أعلى نسبة . 4اإلعاقة بشكل كبير حسب المحافظة كما يظهر من الشكل  انتشاريتباين 

 تيمن جهة أخرى، ظهر في محافظ(. %2.6طولكرم )محافظة ( و %2.8دير البلح )محافظة (، يتبعها %3.2ذوي أعاقة )
% 1.5، و%1.5، %1.4بلغت  ةبنسب انتشار على مستوى البلد نسبةالخليل أدنى محافظة أريحا واألغوار ورام هللا والبيرة، و 

(. ولكن تبقى محافظات %2.1رفح ) محافظة على التوالي. على مستوى قطاع غزة، فإن أدنى نسبة النتشار اإلعاقة كانت في
 السبع التي سجلت أعلى مستويات إعاقة في فلسطين.  المحافظاتقطاع غزة بين 

 
 2017عاقة بين األفراد حسب المحافظة )%(، . انتشار اإل4 شكل

 
 .1967في العام ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد إحتالله للضفة الغربية ال تشتمل البيانات * 

 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المصدر: الجهاز 
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يتبين من الشكل منها يوجد فيها على األقل فرد واحد من ذوي اإلعاقة. % 9في فلسطين، فإن  الخاصةعلى مستوى األسر 
احد على األقل من و  فردانتشار لألسر التي يوجد فيها نسبة البيرة قد سجلتا أدنى م هللا و اأريحا واألغوار ور محافظتي أن  5

دير البلح،  محافظة في% 12.6وصلت نحو  ذو إعاقةفي كل محافظة(. نسبة األسر التي يوجد فيها فرد % 6ذوي اإلعاقة )
 . الفردعاقة على مستوى عند تحليل معدالت اإل شمال غزة، كما يظهرمحافظة في % 14.5و
 

 2017المحافظة )%(،  حسب االعاقة ذوي  منواحد فرد  التي لديها الخاصة بين األسر. انتشار اإلعاقة 5 شكل

 
 .1967في العام ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد إحتالله للضفة الغربية ال تشتمل البيانات * 

 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المصدر: الجهاز 
 

 الخصائص األساسية لألفراد ذوي اإلعاقة 2.2
سنوات( التسجيل في رياض األطفال )ما قبل التعليم االبتدائي(،  5 – 3طفال )لأل يمكنوفق نظام التعليم الفلسطيني العام، 

( لم فأكثرسنوات  3أكثر من ثلث األفراد ذوي اإلعاقة )سنة.  15سنوات وحتى  6ولكن التعليم اإللزامي يستمر من عمر 
انتشار اإلعاقة  نسبةفلسطين.  في إعاقةاالاألفراد غير ذوي فقط من % 6مقارنة مع يسجلوا في روضة أطفال أو مدرسة 

 على التوالي(. % 31مقارنة مع % 37الضفة الغربية أعلى بكثير من قطاع غزة )( في فأكثرسنوات  6بين األفراد )
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 2017)%(،  العمرفراد ذوي اإلعاقة حسب فئة لأل بالتعليم . معدل التحاق6 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018الفلسطيني، المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء 

 
بالمدرسة. وتقل هذه أبدًا لم يلتحقوا  سنوات( 9حتى  6عليم االبتدائي )من األطفال ذوي اإلعاقة في عمر الت% 44.5نحو 
لم  سنة( 15حتى  10لتعليم اإلعدادي )ذوي اإلعاقة في سن ا من األطفال% 34.1ة مع التقدم بالعمر، حيث إن النسب

سنة لم يلتحقوا أبدا بالمدرسة.  16من األفراد بعمر % 32.3رمان من التعليم يستمر حيث بالمدرسة. ولكن هذا الحأبدًا يلتحقوا 
نسبة في الضفة الغربية ال وتصل هذهر تسربوا من المدرسة. ثسنة فأك 16راد ذوي اإلعاقة بعمر من األف% 39.3أكثر من 

(. هذا مؤشر على أن نظام التعليم الفلسطيني %35ية عن هذه النسبة في قطاع غزة )، بينما تقل بعشر نقاط مئو %46إلى 
 مرحلة ما بعد التعليم اإللزامي. فال ذوي اإلعاقة في المدرسة في غير قادر على االحتفاظ بنسبة كبيرة من األط

 
في سن التعليم % 54.2في المدرسة بلغت  الملتحقين سنوات فأكثر( 6)األطفال ذوي اإلعاقة  انتشار اإلعاقة بين نسبة

سنة(. أما األطفال ذوي اإلعاقة في  15 – 10في سن التعليم اإلعدادي )% من األطفال ذوي اإلعاقة 57.8االبتدائي، و
ذوي اإلعاقة  االفرادأما نسبة الخريجين بين  .%39.6سنة(، فتنخفض هذه النسبة بينهم إلى  17و 16سن التعليم الثانوي )

 . %25.4فقد بلغت  فأكثر(سنة  16)
 

 13حسب الجنس ابتداء من عمر ة في معدل االلتحاق بالتعليم يظهر بين األطفال ذوي اإلعاقة فروق ذات داللة إحصائي
بشكل كبير من نسبة الفتيان  أكبراللواتي لم يلتحقن مطلقا بالمدرسة  (سنة 17 – 13)(. نسبة الفتيات 7)الشكل سنة فقط 

سنوات  10من عمر ، إال أن نسبة الفتيات لدى الفتيان من ذات الفئة العمرية. رغم انحسار هذه النسبة مع التقدم بالعمر
 12إلى  6). معدالت االلتحاق بين الفتيان والفتيات %40عند مستوى أدنى من  لتحقن أبدا بالمدرسة تبقى ثابتةاللواتي لم ي

نسبة الفتيان الذين التحقوا في مرحلة ما في المدرسة من الفئة العمرية األكبر، أعلى  %( في حين أن60)نحو  متشابهة (سنة
ي المدرسة أعلى بكثير من نسبة الفتيات اللواتي التحقن في المدرسة من ذات الفئة العمرية. نسبة الفتيات الملتحقات حاليا ف

نمط االلتحاق بالتعليم في فلسطين ب تشير التحليالت الخاصة. بشكل عام، (سنة 17 - 15)من نسبة الفتيان بين األطفال 
يملن نحو بنسب أعلى من الفتيات، ولكن الفتيات  يميلون نحو التعليم النظاميبين األطفال ذوي اإلعاقة إلى أن الفتيان 

 التعليم في مراحل عمرية متقدمة بشكل أكبر من الفتيان.مواصلة التحاقهن ب
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 2017)%(،  والعمر حسب الجنس سنة( 17 - 6) ذوي اإلعاقة األطفالبالتعليم لدى لتحاق ال . معدل ا7 شكل

 
 فلسطين. –رام هللا ، 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
الفروق بين الجنسين في تبرز . فأكثر(سنوات  10) ذوي اإلعاقة لألفراد مي حسب الجنسيعلتال المستوى  8يبين الشكل 

( يحصلون درجة علمية معينة )ابتدائي، %63.2) ذوي اإلعاقةمعظم الذكور تؤكد النتائج أن  المستوى التعليمي، حيث
فضال عن (. %61.3ال ينهين تعليمهن االبتدائي ) ذوات اإلعاقةمعظم الفتيات أن ( في حين فأعلىإعدادي، أو ثانوي 

 (. %46.3ذلك، نحو نصف اإلناث أميات )
 

 2017( حسب الجنس )%(، فأكثرسنوات  10) ذوي اإلعاقة لألفراد ةالتعليمي الحالة. 8 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  ، قاعدة2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
. %31.6األميين في فلسطين بلغت  سنوات فأكثر( 10) ذوي اإلعاقة ، فإن نسبة األفرادوالمنطقةعلى المستوى الوطني 

من األفراد % 16.9(. 9والكتابة )الشكل  لم ينهوا على األقل تعليمهم االبتدائي ولكنهم يستطيعون القراءةمنهم % 16.1بينما 
المستوى   أنهوا التعليم الثانوي.% 9.7، واإلعداديالتعليم  انهوا% 18.0يمهم االبتدائي، في حين أتموا تعل إعاقةذوي 

اد ذوي كما أن نسبة األفر منه في الضفة الغربية.  النظاميأعلى في التعليم  في قطاع غزة بين األفراد ذوي اإلعاقة التعليمي
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% 34.4في قطاع غزة مقارنة مع % 29.0: بشكل ملحوظ مقارنة مع الضفة الغربيةأدنى في قطاع غزة اإلعاقة األميين 
 في الضفة الغربية. 

 
 2017)%(،  المنطقةحسب  (فأكثرسنوات  10لألفراد ذوي اإلعاقة ) ةالتعليمي الحالة. 9 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018الفلسطيني، المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء 

 
 غير نشيطينسنة(  59 – 15ذوي اإلعاقة ) األفرادثلثي أن  10سوق العمل، يبين الشكل  بالمشاركة فيفيما يتعلق 

الفروق تعد . 9األفراد ذوي اإلعاقة النشيطين اقتصاديامن % 38.3 الفئة من األفرادمعدل البطالة بين هذه بلغ . 8اقتصاديا  
ذوات من اإلناث فقط % 9 حيث أنبشكل ملحوظ، األفراد ذوي اإلعاقة كبيرة  العالقة بقوة العمل بينبين الجنسين في 

الذكور  (. نسبة مشاركة%45.4عاطالت عن العمل ) ن، ونحو نصفهنشيطات اقتصادياً في سن العمل في فلسطين  اإلعاقة
فقط من اإلناث % 5. %37.5البطالة بينهم  معدل كما بلغ، %(47.0) اإلناث منه لدىذوي اإلعاقة في القوى العاملة أعلى 

من  على مستوى المنطقة. الفروق بمقدار الضعفين ، بينما تزيد هذه النسبة بين الذكورعامالتذوات اإلعاقة في سن العمل 
احتمالية أن يجد األفراد ذوي اإلعاقة فرصة عمل في الضفة الغربية . ملحوظحيث عمالة األفراد ذوي اإلعاقة مرتفعة بشكل 

من القوى العاملة، في % 80.5 في الضفة الغربية لة بين هذه الفئة من السكانبلغ معدل العما أعلى مقارنة مع قطاع غزة. 
 ( من مجموع أفراد هذه الفئة. %45.9في قطاع غزة النصف )نسبة عمالة هذه الفئة  بلغتحين 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (2017تشرين الثاني  24-18) الذي سبق إلى األسبوع  تستند بيانات العالقة بقوة العمل 8
بلغ نحو ين أن معدل العمالة ، في ح%0.19 بلغتسنة( من ذوي اإلعاقات الشديدة  14-7العمالة لعدد السكان بالنسبة لألطفال ) معدليجب مالحظة أن  9

18.3%. 
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 2017، )%( الجنسسنة( حسب  59-15ذوي اإلعاقة في سن العمل ) لألفراد العالقة بقوة العمل. 10 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
% 22.7بأجر، ومنتظمون % عاملون 50.4(؛ %73.1) بأجر عاملون  (سنة 59 – 15)معظم األفراد ذوي اإلعاقة 

 ونحو، هم عاملون لحسابهمالعاملين  ذوي اإلعاقة األفرادمن % 19نحو (. 11بأجر )انظر الشكل  غير منتظمين عاملون 
على  أجر. ويتشابه هذا النمط في فلسطين بدون األسرة  لدىمن ذوي اإلعاقة يعملون % 2أقل من % أصحاب عمل. 7

 . مستوى المنطقة
 

 2017، )%( والمنطقةحسب  سنة( 59-15ألفراد ذوي اإلعاقة )لالحالة العملية . 11 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017والمساكن والمنشآت ، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
 نشاطمعظم األفراد ذوي اإلعاقة في  يعملسنة(.  59-15)العاملين  ذوي اإلعاقة لألفرادالنشاط االقتصادي  12يبين الشكل 

اإلدارة  نشاطاألفراد ذوي اإلعاقة في من ( %17.7(، ويعمل )%18.3)جارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات ت
التحويلية الصناعات  نشاط(، وفي %16.8) اإلنشاءات نشاطفي  يعمل، بينما العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي

النقل والتخزين  ونشاط(، %5.7)الزراعة والحراجة وصيد األسماك  ونشاط(، %6.7) فيعمل بهالتعليم  نشاطأما (. 14.3%)
 ذوي اإلعاقة. األفراد من %11أقل من فيعمل بهااالقتصادية  األنشطة(، أما باقي %4.7(، وفي الخدمات األخرى )5.1%)
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 2017، )%(سنة(  59 – 15لألفراد العاملين ذوي اإلعاقة ) النشاط االقتصادي. 12 شكل

 
 .ذات المحركات والدراجات النارية تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات *

 .والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية )غير الخاضعة للوالية الوطنية( انشطة المنظمات** 
 .غير محددة الستخدامها الخاصفي انتاج سلع وخدمات أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وأنشطة االسر المعيشية *** 
 امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها****
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018ر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المصد

 
(، بينما %63.1) قطاع خاص وطنيفي يعملون  من االفراد ذوي االعاقة العامليننحو ثلثي فبما يخص قطاع العمل، فان 

%( على 5) تتوزع نسبة العاملين المتبقية، قطاع خاص أجنبيفي % 11.7وطنية، حكومة قطاع في  % منهم20.2يعمل 
حكومة أجنبية و (، %1) هيئة أو جمعية خيريةو (، %1.1كالة الغوث )و و (، %2.5) سلطة محلية القطاعات التالية: قطاع

 (. %0.1دولية ) هيئةو %(، 0.2جمعية تعاونية )و %(، 0.2)
 

بشكل أعلى  ن( المطلقين أو األرامل أو المنفصليفأكثرسنة  14ذوي اإلعاقة ) نسبة األفراد، فإن الزواجيةبخصوص الحالة 
األفراد من % 29.7نحو على التوالي(.  %3.2مقارنة مع % 16.5) ذوي اإلعاقةغير األفراد من النسبة ذاتها بين  ملحوظ

أن  من الممكن. %35.9إلى  ذوي اإلعاقةغير األفراد ترتفع هذه النسبة بين  حين ذوي اإلعاقة لم يسبق لهم الزواج في
   10سنة( 23 مقابل سنة 44) ذوي اإلعاقةغير األفراد ذوي اإلعاقة بالمعدل أكبر سنا من  األفرادنعزو هذه االختالفات لكون 

 
، كما يظهر من العمرتصبح بارزة حسب فئة  الزواجيةالفروق في الحالة  نالحظ بأنذوي اإلعاقة، األفراد بالتركيز على 

(، فإن فأكثرسنة  18سنة( لم يسبق لهم الزواج. بالنسبة للبالغين ) 17 – 14األطفال ذوي اإلعاقة ) جميع. تقريبا 13الشكل 
ذوي اإلعاقة ممن لم يسبق لهم الزواج مع التقدم األفراد تنخفض نسبة وي اإلعاقة لم يسبق لهم الزواج. ذ األفراد من% 90.1

              ذوي اإلعاقة األفراد (. معظم فأكثرسنة  80فقط لم يسبق لهم الزواج من الفئة العمرية )% 2.3 أن بالعمر، حيث
بشكل (، وتعود الزيادة فأكثرسنة  80في الفئة العمرية )% 42.9جون، وتنخفض هذه النسبة إلى سنة( متزو  79 – 30)

 %. 53.7إلى % 29.6من  سنة( 79 – 65للفئة العمرية ) األراملاألفراد لزيادة عدد  أساسي
                                                 

، لنفس الفئة العمرية % من األفراد ، بينما بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقة90الذين لم يسبق لهم الزواج أكثر من  سنة( غير ذوي اإلعاقة 28-14يشكل األفراد ) 10
 % فقط من األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج.62فإنهم يشكلون 
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 2017، )%( العمرسنة فأكثر( حسب فئة  14ذوي االعاقة ) لالفراد الحالة الزواجية. 13 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
ذوي اإلعاقة األرامل األفراد بينما تبلغ نسبة (. %53.3( متزوجون )فأكثرسنة  14ذوي اإلعاقة )األفراد أكثر من نصف 

 نفصليناألفراد الم نسبة(، في حين أن %1.6. معدل الطالق بين األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطين متدن نسبيا )14.6%
ذوي اإلعاقة حسب الجنس، كما يظهر في الشكل الزواجية لألفراد حالة . ولكن هناك اختالفات كبيرة في ال%0.7تقل عن 

ت تنخفض نسبة المتزوجا في حين(. %28.5(، أو لم يسبق لهم الزواج )%66.6. معظم الذكور ذوي اإلعاقة متزوجون )14
(، %31.3لهن الزواج )(، كما سجلت نسبة عالية لإلناث اللواتي لم يسبق %37.1) بشكل ملحوظاإلعاقة  اتبين اإلناث ذو 
 (. %28.6أو األرامل )

 
 2017 ،)%( حسب الجنس (فأكثرسنة  14لألفراد ذوي اإلعاقة ) الحالة الزواجية. 14 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
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 حوالي. 15، كما يظهر في الشكل ذوي األعاقةوغير  ذوي اإلعاقةعلى مستوى الهجرة بين األفراد  ملحوظةتوجد اختالفات 
ذوي غير من  األفرادمن نسبة تغيير  بشكل ملحوظهذه النسبة أعلى . مإقامته مكانغيروا  قد من األفراد ذوي اإلعاقة% 27

هو المرافقة  اإلقامةاألفراد ذوي اإلعاقة فإن السبب األكثر شيوعا لتغيير مكان  أما. %16قامتهم، وتبلغ إ لمكان اإلعاقة
 (.%28.7(، وأسباب أخرى )%15.5(، والزواج )%15.6)(، والعودة %16.1) والتهجير(، 16.9%)
 

 2017، التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة حسب سبب تغيير مكان اإلقامة. 15 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
غير  األفرادأعلى مقارنة مع  اإلعاقة في أسرة أصغر حجما   ي األسرة، فإن احتمالية أن يعيش األفراد ذو بالنسبة لخصائص 

 .ذوي اإلعاقة
 

منتظم أن توزيع األفراد ذوي اإلعاقة  حيث تبين. ذوي اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقةتوزيع عدد أفراد األسرة  16يعرض الشكل 
 حوالي، ونالحظ أن ذوي اإلعاقة)القيم األصغر( مقارنة مع األفراد غير بشكل أكبرنحو يسار الرسم البياني بشكل أكبر وملتو 

 تضميعيشون في أسر تتكون من خمسة أفراد أو أقل. ويظهر في تركيبة األسر التي و ذوي اإلعاقة األفراد من % هم 48
، بينما يزيد حجم األسرة غالبا حيث تزيد احتمالية إنجاب أطفال بدون إعاقة، اً نحو ضم أفراد أكبر سن والً أفرادا ذوي إعاقة مي

في حين تنخفض  ة تتكون فقط من أفراد بالغين،إعاق ومن األسر التي تضم فردا ذ %37كما تبين من التحليالت السابقة. 
 في حالة األسر التي ال تضم أفرادا ذوي إعاقة. % 24هذه النسبة إلى 
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 2017، حسب حجم األسرة ذوي اإلعاقةذوي اإلعاقة وغير  النسبي لألفرادتوزيع ال. 16 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ، قاعدة 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
 األسباب الرئيسية لإلعاقة 3.2

 . السبب17لخصناها في الشكل وقد عند قيام األفراد ذوي اإلعاقة بأي نشاط أساسي،  اعاقةتوجد عدة أسباب وراء كل 
الذين ال لإلعاقة بالنسبة لذوي اإلعاقات الشديدة في فلسطين، أو بالنسبة لألفراد  سيالوراثي/ الخلقي هو السبب الرئي

من % 26نحو بسبب المرض  ويليهما(. %31.7(، أو على التذكر والتركيز )%39.9على التواصل )يستطيعون مطلقا  
الحمل/ كبر السن و ن من اإلعاقة، فإن نشاط أساسي. بالنسبة لهذين النوعي بأيذوي اإلعاقة ما يحول دون قيامهم األفراد 

 الوالدة هما أهم سببين لحدوث اإلعاقة. 
 

 وإعاقة الحركة واستخدام األيدي( %37.9) السبب الرئيسي وراء حدوث إعاقة البصر يمثل المرض ان األفراديشير 
الخلقي/الوراثي  والسببعلى التوالي(، % 21.3و% 20.4) التقدم بالعمر كسبب لهاتين اإلعاقتين يتبعه(، 35.5%)
يعزون أسباب ذوي اإلعاقة اإلفراد من % 80أكثر من فإن ، عاقة السمعبافيما يتعلق على التوالي(. % 13.2و% 20.3)

( كأسباب رئيسية. %25.1(، والمرض )%27.8) الخلقي/ الوراثي السبب(، و %29.9) كبر السنإلى هذه اإلعاقة 
الحمل/  بسبب( المرتبة الرابعةنشأت )في واستخدام األيدي السمع والحركة  يإعاقات باإلضافة لذلك، يشير األفراد إلى أن

غير حوادث السير من األخرى الحوادث تعتبر ذوي اإلعاقة على التوالي. أخيرا،  األفرادمن % 8.5، و%6.1 بنسبةالوالدة 
المرتبط بهذا  النشاطبعلى القيام  مطلقاً  يستطيعون ال من األفراد ذوي األعاقة الشديدة، أو %( 6.1) أسباب إعاقة البصر

 . النوع من اإلعاقة
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 2017ونوعها، اإلعاقة سبب لألفراد ذوي اإلعاقة حسب  التوزيع النسبي. 17 شكل

 
 أسباب األخرى.و  الضغط النفسي واالعتداء الجسدي والنفسيتشتمل فئة أخرى على   *

 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018الفلسطيني،  المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء
 

هي التقدم بالعمر،  . الفروق الرئيسية بين الجنسين4كما يظهر من الجدول تختلف أسباب اإلعاقة الرئيسية حسب الجنس، 
هناك حيث ان ع اإلعاقات. لكافة أنوا  الحربو إجراءات إسرائيلية، و الحوادث األخرى، و حوادث السير، و إصابات العمل، و 

 نسب أكبرالذكور  يسجلكسبب رئيسي بين اإلناث مقارنة مع الذكور. من جهة أخرى،  كبر السنعاقة بسبب انتشار أكبر لإل
 عاقة في كافة النشاطات الرئيسية.لإلاألخرى الرئيسية من اإلناث لألسباب 

 

 2017الرئيسية لإلعاقة لدى األفراد ذوي اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة والجنس )%(، . األسباب 4الجدول 
 

 أهم أسباب اإلعاقة
 التواصل التذكر والتركيز الحركة السمع البصر

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 40.3 39.6 30.5 32.9 12.3 14.0 26.8 28.6 19.3 21.1 خلقية/ وراثية

 14.9 16.1 13.3 15.1 7.9 9.1 5.8 6.3 4.1 4.9 الحمل/ الوالدة

 25.3 27.2 24.5 27.3 38.6 32.8 24.1 26.0 40.1 36.0 المرض

 12.7 5.6 24.9 11.0 32.3 11.8 37.1 23.5 27.5 14.6 كبر السن

 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1 6.3 0.1 2.1 0.2 4.2 إصابة عمل

 0.7 1.6 0.8 2.3 1.4 5.9 0.4 1.4 0.6 1.7 حادث سير

 2.1 2.6 2.3 3.2 4.3 7.1 2.1 3.4 3.6 8.2 حوادث أخرى 

إجراءات إسرائيلية، 
 الحرب

5.7 1.1 5.7 1.4 10.4 1.2 2.6 0.8 2.3 0.9 

 3.2 4.6 3.1 5.1 2.0 2.6 2.4 2.9 3.4 3.6 أسباب أخرى*

ذوي  األفراد  مجموع
 اإلعاقة
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 أخرى وأسباب  الضغط النفسي واالعتداء الجسدي والنفسيتشتمل فئة أخرى على  *
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
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كل عاقات ، ندرس االختالفات في اإل18الشكل حياة األفراد، فإننا في  بدورة اً بعض أسباب اإلعاقات مرتبط ارتباطا مباشر 
السبب الرئيسي لكافة أنواع اإلعاقات هو السبب ، فإن (سنة 17 – 0)في حالة األطفال على حدة لألطفال والبالغين. 

 18أما في حالة البالغين )السببان الرئيسيان ايخران لإلعاقة لدى األطفال هما المرض أو الحمل/ الوالدة. الخلقي/ الوراثي. 
(، والحركة %41.3هو المرض ) ن السبب الرئيسي وراء إعاقة البصرارا، حيث (، فإن الصورة تختلف كثيفأكثرسنة 

البالغون الذين كما يشير االفراد . كبر السنهذا السبب  ويلي(، %27.7(، والتذكر والتركيز )%38.7)واستخدام األيدي 
 بكبر السن السمع إعاقةترتبط ويعانون من إعاقة في التذكر والتركيز لمشاكل خلقية/ جينية كأحد أسباب هذه اإلعاقة. 

(. أخيرا، %25.7ب الرئيسي الثاني هو المرض )السب أن في حيننيين ذوي اإلعاقة، من البالغين الفلسطي% 37 بنسبة
بالمقارنة مع و من البالغين، فهي نتيجة المرض % 29.5 بنسبةبينما من إعاقات التواصل سببها خلقي/ وراثي، % 35.5

 الوالدة. /الحملاإلعاقة لديهم  سبب من البالغين% 10أقل من  األطفال فإن
 

 2017ألفراد ذوي اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة )%(، بين اعاقة . األسباب الرئيسية لإل18 شكل

 

 
 وأسباب األخرى. الضغط النفسي واالعتداء الجسدي والنفسيتشتمل فئة أخرى على  *

 فلسطين. –، رام هللا 2017والمنشآت ، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
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 القدرة على الوصول للخدمات األساسية بالنسبة لذوي اإلعاقة 4.2
 19يبين الشكل الفلسطينيين ذوي اإلعاقة. األفراد من % 90نحو بذوي اإلعاقة في فلسطين  لألفرادالتأمين الصحي  يتوفر
يتوفر لديهم ذوي اإلعاقة األفراد معظم حيث ان اإلعاقة.  ي ذو  ينالفلسطينياألفراد التأمينات الصحية التي يحصل عليها  أنواع

ذوي األفراد من % 13(. بينما %36.6) فقط تأمين حكومي يتوفر لديهم(، يتبعهم مجموعة %37.9وكالة )و تأمين حكومي 
 تأمين وكالة فقط. يتوفر لديهماإلعاقة 

 
 2017اإلعاقة )%(، ذوي  لدى األفراد التأمين الصحي توفر 19 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
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 الفصل الثالث

 
 النتائج: التحليل المقارن 

 
 الزمناألفراد ذوي اإلعاقة مع  واقعما التغير الذي طرأ على  1.3

اإلعاقة باستخدام التعدادين  نسبة انتشار، نقارن في هذا القسم الزمنلالطالع على تطور وضع ذوي اإلعاقة الفلسطينيين مع 
اإلعاقة لدى السكان  واقع، ما يمكننا من مقارنة االعاقات. يطرح كال التعدادين أسئلة عن نفس أنواع 2017و 2007للعامين 

 سنوات باستخدام التعريف نفسه لإلعاقة.  10الفلسطينيين على مدار 
 

اإلعاقة بين السكان في األسر الخاصة في فلسطين، ويتطرق لإلعاقة والصعوبة حسب تعريفات  نسبة انتشار 5يظهر الجدول 
من الفلسطينيين أن لديهم صعوبات كبيرة % 2.1، أفاد 2007إلعاقة، في العام مجموعة واشنطن لإلعاقة. بحسب تعريف ا

واستخدام  األساسية )البصر، السمع، الحركة األنشطةواحد على األقل من  نشاط أو غير قادرين على اإلطالق على أداء
ض من الفلسطينيين. بغ %4.7باستخدام تعريف الصعوبة، فإن هذه النسبة ترتفع إلى و   ، التذكر والتركيز، والتواصل(.األيدي

رغم أن االختالف أكبر ، 2017حتى  2007اإلعاقة ارتفع خالل الفترة من  نسبة انتشارفإن النظر عن التعريف المتبع، 
 بين التعريفين. % 23.4 بقيمةالنسبة  هذه بحسب تعريف الصعوبة مقارنة مع تعريف اإلعاقة، وتتباين

 
 2017 - 2007الفلسطينيين حسب تعريفي اإلعاقة والصعوبة، اإلعاقة بين السكان نسب انتشار التغير في  :5 جدول

 

 الصعوبة /نوع اإلعاقة
 مطلقا (رة، ال يستطيع بيك بةتعريف اإلعاقة )صعو 

، ال بيرةك ةريف الصعوبة )بعض الصعوبة، صعوبتع
 مطلقا  يستطيع 

2007 2017 2007 2017 
 %5.8 %%4.7 %2.1 2.1% أفراد ذوي إعاقة/ صعوبة

 4,380,643 3,388,216 4,380,643 3,388,216 في فلسطين األفرادإجمالي 
     حسب المنطقة:
 %5.1 %5.4 %1.8 %2.2 الضفة الغربية
 2,508,608 2,008,711 2,508,608 2,008,711 في الضفة الغربية إجمالي األفراد

 %6.8 %3.7 %2.6 %1.8 قطاع غزة
 1,872,035 1,379,505 1,872,035 1,379,505 في قطاع غزة إجمالي األفراد
     حسب العمر:

 %2.2 %2.1 %0.9 %1.0  (سنة 17-0األطفال )
 1,995,326 1,713,257 1,995,326 1,713,257 األطفال إجمالي

 %8.8 %7.3 %3.1 %3.2 (سنة فأكثر 18البالغون )
 2,385,317 1,674,959 2,385,317 1,674,959 البالغين إجمالي

     حسب الجنس:
 %6.3 %4.8 %2.3 %2.2 ذكور

 2,225,533 1,719,551 2,225,533 1,719,551 الذكور إجمالي
 %5.4 %4.6 %1.9 %2.0 إناث

 2,155,110 1,668,665 2,155,110 1,668,665 اإلناث إجمالي
 فلسطين. –، رام هللا 2017 ،2007 والمساكن والمنشآت، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
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في نسبة األفراد ذوي اإلعاقة في الضفة  اً اإلعاقة في مختلف مناطق فلسطين تراجع انتشار نسبيظهر من تتبع التغير في 
)تعريف اإلعاقة(. % 2.6إلى % 1.8في قطاع غزة من  النسب، في حين ارتفعت هذه %1.8إلى % 2.2من  الغربية

العامين انتشار اإلعاقة بين البالغين في  نسبةسنة(، أقل من نصف  17-0بالنسبة للعمر، فإن انتشار اإلعاقة بين األطفال )
% 42بما يقارب  ت( من ذوي اإلعاقة قد ارتفعفأكثرسنة  18البالغين الفلسطينيين ) نسبة األفراد ولما كانت. 2017، 2007

 .11األطفالمنها لدى البالغين ذوي اإلعاقة أكثر بكثير األفراد الزيادة في عدد  ولما كانت، 2017–0072خالل الفترة من 
إصابة اإلناث، وذلك بغض النظر عن التعريف  احتماليةباإلضافة لذلك، فإن احتمالية إصابة الذكور بإعاقة أكبر من 

إلناث فقط. دى تراجع في نسبة األفراد ذوي اإلعاقة لجود و من الممكن مالحظة فإنه اإلعاقة،  فبالنظر لتعريو . المستخدم
 اإلعاقة يقل لدى كال الجنسين.  نسبة انتشارالصعوبة، فإن  بالنسبة لتعريفولكن 

 
في الضفة الغربية، يظهر ف. 2017و 2007للسنوات  اإلعاقة حسب المنطقة أنواع كل نوع من انتشار سبةن 20يبين الشكل 
 فرق ال. ويظهر األنشطةعلى أداء  مطلقاً ، أو عدم القدرة الكبيرةعاقات كافة أنواع اإلعاقات بالنسبة لإل انتشار نسبةتراجع في 

 ت نسبارتفع حيثقطاع غزة،  على العكس من. %0.6إلى  %0.9، حيث انخفضت النسبة من بصرالفي إعاقة  كبراأل
حيث ارتفعت  مجددًا، على نسبةيدي أ حركة واستخدام األلت إعاقة الوسج جميعها بين األفراد ذوي اإلعاقة، انتشار اإلعاقات

 .2017في العام % 1.3إلى  2007في العام % 0.8من 
 

 2017 - 2007والمنطقة )%(  اإلعاقة. انتشار اإلعاقة حسب نوع 20 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017 ،2007 والمنشآت، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 

 في فلسطينعلى مستوى المنطقة اإلعاقة  واقعمقارنة  2.3
إلى أهمية المقارنة على مستوى على مستوى المنطقة يشير الفرق الكبير من حيث انتشار اإلعاقة بين األفراد في فلسطين 

كيف تغير وضع  21سياسة ممكنة. لهذا، نعرض في الشكل ، وذلك لضمان وضع أنسب عبر الزمناإلعاقة  تطورل تفصيلي
 في كل محافظة.  الزمن مرور األفراد ذوي اإلعاقة مع

                                                 
% بين البالغين. في حين أن الفرق يصبح أقل عند استخدام 38%، مقابل ارتفاع بنسبة 5وفق تعريف اإلعاقة، فإن عدد األطفال ذوي اإلعاقة ارتفع بنسبة  11

 % زيادة بين البالغين(.73قابل % زيادة بين األطفال م22تعريف الصعوبة )
 

0.9

0.5

1.0

0.4 0.4

0.7

0.4

0.8

0.4 0.4

0.6

0.4

0.9

0.4 0.4

0.8

0.5

1.3

0.5 0.5

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

البصر السمع  الحركة 
واستخدام 

األيدي

التذكر 
والتركيز

التواصل البصر السمع  الحركة 
واستخدام 

األيدي

التذكر 
والتركيز

التواصل

الضفة الغربية قطاع غزة

اقة
إلع

ي ا
 ذو

فراد
 األ

سبة
ن

نوع اإلعاقة

2007 2017



خصائص األفراد ذوي االعاقة في فلسطين  :PCBS 

47 
 

 2017 - 2007حسب المحافظة )%(،  االفراد ذوي االعاقةنسبة . التغير في 21 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017والمساكن والمنشآت ، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

حتى  2007اليمين إلى نسبة التغير بين إلى ؛ ويشير المحور 2017و 2007يشير المحور إلى اليسار إلى نسبة األفراد ذوي اإلعاقة في العامين مالحظة: 
 .1967االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه محافظة القدس:   .2017

 
في كافة  تالغربية، بينما ارتفع في كافة محافظات الضفة تانتشار اإلعاقة قد انخفض نسبةأن يظهر الشكل السابق 
اإلعاقة بين األفراد ذوي انتشار  نسبسجلت محافظة قلقيلية في الضفة الغربية أكبر نسبة تراجع في محافظات قطاع غزة. 

طوباس واألغوار الشمالية، محافظة . المحافظة التي سجلت أدنى تراجع هي %35.9بقيمة  النسبة ت، حيث تراجعاإلعاقة
 النسبانتشار اإلعاقة في قطاع غزة من بين ت نسبة . من جهة أخرى، في حين كان%6.5 بقيمةفيها  النسبة تحيث تراجع

إعاقة بأكثر من  نسبة انتشار ت، حيث ظهر 2017في العام  اختلف تماماً  واقع، فإن ال2007عام األدنى في فلسطين في ال
، %69.8بلغت حيث  انتشار اإلعاقة نسبفي كافة المحافظات. سجلت محافظة شمال غزة أعلى نسبة زيادة في % 2

 . %47.8وتبعتها محافظة غزة بنسبة زيادة قدرها 
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 الفصل الرابع
 

 المتغيرات متعدد: التحليل النتائج
 

نتائج التحليل متعدد المتغيرات باستخدام تعريف اإلعاقة، وتفسير العالقة بين وجود إعاقة وإمكانية الحصول  الفصليصف هذا 
المستقبلية للدخول إلى سوق الفرص باالضافة الى على الخدمات األساسية، والتأثيرات الخارجية على أفراد األسرة ايخرين، و 

 العمل والحراك االقتصادي.
 

 كيف تؤثر اإلعاقة على إمكانية الحصول على الخدمات األساسية؟  1.4
يهدف التحليل متعدد المتغيرات إلى استخراج الفروق بين األفراد ذوي اإلعاقة وبدون إعاقة، من حيث قدرتهم على الحصول 

( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. سوف نحلل كل 4( الظروف المعيشية، و)3الصحية، )( الخدمات 2( التعليم، )1على )
 واحدة من هذه الخدمات على حدة.

 
 التأمين الصحي توفر  1.1.4

 "لالفراد توفر التأمين الصحي"الضعيفة على الحصول على الخدمات الصحية على أنها  االمكانية تعرفضمن قيود البيانات، 
حصول على الخدمات الصحية، حيث إنه يبين ما إذا كان الفرد يستطيع للالفعلية  مكانيةتقريب محدود لال يعد وهذا المتغير

توفر رعاية صحية جيدة أو أو من خالل القرب من مركز صحي،  على سبيل المثالفعال الحصول على الخدمات الصحية، 
ذوي اإلعاقة. في غياب هذه البيانات، فإن إمكانية الحصول على  لألفرادهيل توفر طواقم رعاية صحية مدربة أو خيارات التأ

 الحصول على الرعاية الصحية. فياألفراد  امكانيةالتأمين الصحي تساعد في تقدير 
 

. من حيث الخصائص المختلفة ومن ضمنها حالة االعاقةالوصول للخدمات الصحية في فلسطين  امكانية 23يصف الشكل 
األفراد الفلسطينيين ذوي من السكان تأمين صحي. عند مقارنة  %21.1 يتوفر لدىال تعداد سكان فلسطين،  من إجمالي

 %21.3ذوي اإلعاقة ليس لديهم تأمين صحي، مقارنة مع  األفرادمن  %9.9، فإن ليس لديهم اعاقة مع غيرهم الذين االعاقة
ذوي اإلعاقة على تأمين صحي ضعف إمكانية  االفراد. وهذا يعني أن احتمالية حصول ليس لديهم اعاقة االفراد الذينمن 
 .ليس لديهم اعاقة من
 

 %2.9ومنهم فقط بدون تأمين،  %4.5السكان الفلسطينيون في قطاع غزة يتمتعون جميعهم تقريبا بتغطية صحية، حيث إن 
من سكان الضفة الغربية ليس لديهم تأمين صحي، بمن فيهم  %33.5. بالمقابل، صحي ذوي اإلعاقة بدون تأمين االفرادمن 

 والبيرة طوباس واألغوار الشمالية ونابلس وسلفيت ورام هللا محافظة ثلث سكان ما يقاربذوي اإلعاقة.  االفرادمن  17.4%
 .%41.3ث بلغت الخليل حي محافظة صحيا في لالفراد غير المؤمنينوبيت لحم والخليل بدون تأمين صحي، والنسبة األعلى 
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 2017، خصائصهم المختلفةتأمين صحي حسب  يتوفر لديهمالذين ال  الفلسطينيين نسبة األفراد :22 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 (p<0.05)بين المجموعات الفرعية ذات داللة إحصائية  جميع الفروق مالحظة: 
 

 2017تأمين صحي حسب المحافظة،  ال يتوفر لديهم: نسبة األفراد في فلسطين الذين 23 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 .p<0.05 عند مستوى داللة الفروق بين المجموعات الفرعية ذات داللة إحصائيةجميع . 1مالحظة: 
           محافظة القدس: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية .2

 .1967عام 
 

الخاص  الجزءكما وضحناه في  1النموذج ، افترضنا الفرد على خدمات صحية حصول االعاقة وامكانية بين العالقة لفهم
عدم توفر تأمين على انه يشير إلى ضعف إمكانية حصول الفرد على خدمات صحية )ومعرف ، Yiتابع المتغير ال ،بالمنهجية

 6ناتج االنحدار الكامل في الجدول  تم عرضيفي حين (. لغايات التوضيح، نعرض ملخصا للنتائج في هذا القسم، صحي
 الملحق. في 7والجدول 

20.0

28.0

22.2

18.2

12.9
15.5

21.3

9.9

20.1
22.1 22.0

13.3

21.1

0

5

10

15

20

25

30

17-0 24-18 39-25 64-40 79-65 +80 ليس ذوي 
إعاقة

ذوو إعاقة أنثى ذكر ال يوجد 
أفراد ذوي 

إعاقة

يوجد فرد 
واحد على 

األقل

المجموع

فئة العمر اإلعاقة لدى األفراد الجنس د األسر التي تضم فر
واحد على األقل ذو 

إعاقة

المجموع

حيا  
 ص

نين
مؤم

ر ال
 غي

فراد
 األ

سبة
ن

الخصائص

33.5

4.5

28.2
30.6

24.4

38.3

21.9

38.4

31.1

11.5

20.3

34.7

41.3

4.9 7.0

1.3
4.7

0.7

21.1
17.4

2.9

13.7 13.5
10.8

18.1

11.9

16.9
20.1

5.6

12.7

18.8

23.6

4.0 4.2
0.7

2.7
0.5

9.9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ية
رب

لغ
ة ا

ضف
ال

زة
غ
ع 

طا
ق

ن
ني
ج

ية
مال

ش
 ال

ر
وا

غ
أل
وا

س 
وبا

ط

رم
لك

طو

س
ابل

ن

ية
قيل

قل

ت
في
سل

رة
بي
وال

هللا 
م 

را

ر
وا

غ
أل
وا

ا 
ح
ري

أ

س
قد

ال

حم
 ل
ت

بي

ل
خلي

ال

زة
غ
ل 

ما
ش

زة
غ

ح
لبل

 ا
ر
دي

س
ون

ني
خا

ح
رف

ن
طي

س
فل

المنطقة المحافظة نفلسطي

يا  
ح
ص
ن 
ني
ؤم
لم
 ا
ير
غ
د 
را
ألف
 ا
بة
س
ن

الخصائص

مجموع السكان األفراد ذوي االعاقة



خصائص األفراد ذوي االعاقة في فلسطين  :PCBS 

51 
 

 
، كما ظهر في الذين ليس لديهم اعاقةمقارنة مع األفراد  ياد ذوي اإلعاقة على التأمين الصحتقل احتمالية عدم حصول األفر 

 .الرفاهمؤشر حافظة و متوسط ايثار الهامشية السلبية، مع تثبيت العوامل األخرى بما فيها الجنس والم
 

، عند تثبيت خصائص األفراد 24 الشكل يلمنطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة. كما يظهر ف ةأجريت تحاليل انحدار منفصل
% 1.1و% في الضفة الغربية، 11.8ة على تأمين صحي بنسبة تمالية عدم حصول الفرد ذي اإلعاقواألسر اإلضافية، تقل اح

وعليه تعمل وزارة التنمية وجود إعاقة يزيد احتمال حصول الفرد على تأمين صحي. عند في قطاع غزة. بعبارة أخرى، 
 االجتماعية بال كلل لتوفير تغطية صحية لألفراد ذوي اإلعاقة في فلسطين.

 

 2017حسب المحافظة  الحصول على تأمين صحي امكانيةعلى احتمالية ضعف  فرد ذوي اعاقة. األثر الهامشي لوجود 24 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 ** ,p<0.01 ***(، عند تثبيت خصائص األسرة والخصائص الفردية األخرى. مستوى الداللة اإلحصائية 1اللوجستية من المعادلة ) اتمالحظة: التقدير 
p<0.05, * p<0.1. 

 

ذكرا، أو أن يكون  الفردأن يكون جنس )متغيرات مثل الإعاقة، و  والفرد ذالعالقة المتبادلة بين كون  االخذ بعين االعتبارعند 
ترتيب هذه العالقات بحيث يكون  (، أو أن يكون الجئاالرفاهمؤشر مسين على خُ  أدنى، أو يكون ضمن أنثىة ترأسها في أسر 
على  الفردعلى احتمالية عدم حصول  التأثير ومتفاوتة منحدرات منفصلة، تبين النتائج وجود آثار هامشية مشتركة ضمن

 ـاحتمالية تقل ب اإلعاقة الالجئ )سواء كان مسجل أو غير مسجل(، لديه وذ الفرد الضفة الغربيةتأمين صحي. مثال، في 
من خالل ارتفاع احتمالية التسجيل في  هيمكن تفسير  اهذ. و ينللحصول على تأمين صحي مقارنة مع غير الالجئ% 37.6

لهاتين  غطية بالتأمين الصحييزيد من الت البرامج االجتماعية بين األفراد الالجئين من جهة وذوي اإلعاقة من جهة أخرى، ما
 المجموعتين.

 
 

 الحصول على التعليم 2.1.4
أنهم يمتلكون على  االطفاليعرف حيث  التعليمي المستوى في هذا التحليل يقاس ضعف االمكانية في الحصول على التعليم على أساس 

 10سنة ولم يكمل  17-16( بلغ عمره 2؛ االبتدائيسنة ولم يكمل أربع سنوات في التعليم  17 – 10( بلغ 1: ضعيف مستوى تعليمي
سنوات تعليم ابتدائي  4سنوات التعليم األساسي اإللزامية  4شتمل نظام التعليم الفلسطيني على يواإلعدادي.  االبتدائيسنوات من التعليم 

ال تشير  االلتحاقألن معدالت  االلتحاقمن في المدارس االبتدائية والثانوية بدال  المستوى التعليميسنوات تعليم إعدادي. نستخدم  6و
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 المستوى التعليميبالضرورة للحضور المنتظم في المدرسة كمؤشر الحصول على التعليم. لهذا يقيم التعليم الدور الذي تلعبه اإلعاقة في 
 الحصول على خدمات التعليم، والنجاح والتقدم في المدرسة. فيامكانية األطفال  ىبين األطفال في عمر المدرسة، لتقدير مد

 
من أطفال فلسطين، ممن تخطوا سن التعليم االبتدائي لم ينهوا تعلميهم االبتدائي، بينما  %1.8فإن  26و 25كما يظهر من الشكلين 

ه رغم أن تغطية التعليم االبتدائي شاملة من األطفال ممن تخطوا سن التعليم األساسي لم ينهوا تعليمهم األساسي. وهذا يبين أن 19%
تقريبا، إال أن الفجوات في التعليم األساسي واستكمال هذه المرحلة في وقتها بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة فإن معدالت عدم استكمال 

ل ذوي اإلعاقة ممن تخطوا سن من األطفا %40أعلى بكثير من األطفال الذين ليس لديهم اعاقة. نحو  تبقى التعليم االبتدائي واألساسي
ممن تخطوا سن التعليم األساسي لم ينهوا هذه  ذوي االعاقةالتعليم االبتدائي لم ينهوا المرحلة االبتدائية في التعليم، بينما ثلثي األطفال 

 %(. 64.5المرحلة )
 

ذوي اإلعاقة في  لالطفالصائي بعدم استكمال التعليم االبتدائي واألساسي حله ارتباط إ ي لرب االسرةتعليمالمستوى الجنس الطفل و 
على  ارتباط ذو داللة احصائيةجنس الطفل ليس له  تبين انسنة(،  17 – 16(. من بين األطفال ذوي اإلعاقة )25فلسطين )الشكل 

، فإنه يزيد احتمال عدم إكمال الفتيان للتعليم سنة( 17 – 10من بين األطفال ذوي اإلعاقة )عدم استكمال التعليم األساسي. ولكن 
كما أن األطفال ذوي اإلعاقة الذين يكون رب األسرة لديهم لم يستكمل على األقل (. %38.5( مقارنة مع الفتيات )%43.4االبتدائي )

(، مقارنة مع األطفال ذوي اإلعاقة %42.8) بنسبة تعليمه الثانوي فإن احتمال عدم استكمالهم للتعليم االبتدائي عند بلوغ سن العاشرة يزيد
نسبة أعلى من األطفال ذوي اإلعاقة فان العكس، على (. و %39.3) بنسبة التي يكون رب األسرة لديهم قد حصل على تعليمه الثانوي 

لذين يعيشون (، مقارنة مع األطفال ا%67.6)تعليمه الثانوي رب االسرة لم ينه  في حاللم ينهوا تعليمهم األساسي  (سنة 16-17)
 (.%57.5قد أنهى تعليمه الثانوية ) رب االسرة فيهافي أسرة يكون 

 
 

        تعليمهم االبتدائي واألساسي حسب مختلف الخصائص الفردية  ينهوا. نسبة األطفال في فلسطين الذين لم 25 شكل
 2017واألسرية، 

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ، قاعدة 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 .p<0.05 عند مستوى داللة الفروق بين المجموعات الفرعية ذات داللة إحصائية جميعمالحظة: 
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       تعليمهم االبتدائي أو األساسي حسب مختلف الخصائص الفردية ينهوا. نسبة األطفال ذوي اإلعاقة الذين لم 26 شكل
 2017واألسرية، 

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 .p<0.05 عند مستوى داللة الفروق بين المجموعات الفرعية ذات داللة إحصائية جميع***مالحظة: 
 
في حال كان الفرد ذوي اعاقة ورب االسرة لديه لم ينه او لم يلتحق بالتعليم الثانوي سواًء على مستوى السكان في فلسطين و 

مالية عدم استكمال الطفل لتعليمه األساسي قد تزيد. كما ، فإن احتبشكل عام او السكان واالطفال ذوي االعاقة بشكل خاص
األساسي، بينما  اإلعاقة من حيث استكمال التعليم بين الفتيان والفتيات ذوي  هناك فروق ذات داللة احصائيةال يوجد 

استكمال التعليم على التوالي( من حيث عدم  %12.3مقابل  %26.0أعلى منها بالنسبة للفتيان ) للفتياتاالحتمالية بالنسبة 
تعليمهم االبتدائي،  ينهوافي فلسطين. من بين األطفال الذين لم  بشكل عاماألساسي في الوقت الصحيح، بين مجموع األطفال 
 فإن الفروق على أساس الجنس أقل ظهورا بكثير.

 
تعليمهم األساسي على التوالي،  ينهواتعليمهم االبتدائي وأولئك الذين لم  ينهوانسبة األطفال الذين لم  28و 27يعرض الشكالن 

             النسبة عموما متدنية ان حيث تبين  وإجمالي السكان والسكان من ذوي اإلعاقة. المنطقة والمحافظةحسب  مصنفة
بغض النظر عن المنطقة أو المحافظة. نسبة  األطفال الذين لم يستكملوا تعليمهم االبتدائي اجمالي( من %3و 1%)بين 
( مقارنة مع األطفال في %2.0تعليمهم االبتدائي في الوقت الطبيعي ) ينهوالم  الذين من األطفال في قطاع غزة قليالً أعلى 

الذين لم أريحا واألغوار فيها أعلى نسبة من األطفال  محافظة (. من بين تعداد السكان اإلجمالي، فإن%1.6الضفة الغربية )
لم يستكملوا الذين  ذوي اإلعاقة السكان نسبة أن تائجنأظهرت ال(. %2.6تعليمهم االبتدائي في الوقت الطبيعي ) ينهوا

ما بين  (.%39.2) في قطاع غزة منهاأعلى بقليل ( %42.1) في الضفة الغربية تعليمهم االبتدائي في الوقت الطبيعي
 %46.9تعليمهم االبتدائي في كل المحافظات، وكانت أعلى نسبة وقد بلغت  ينهوامن األطفال ذوي اإلعاقة لم % 47و 32%

 أريحا واألغوار.محافظة من األطفال ذوي اإلعاقة المقيمين في 
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 2017، المنطقة والمحافظةحسب  ينهوا تعليمهم االبتدائيلم  الذين (سنة 17 – 10). نسبة األطفال 27 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018لإلحصاء الفلسطيني،  المصدر: الجهاز المركزي 

 .p<0.05 عند مستوى الداللة الفروق بين المجموعات الفرعية ذات داللة إحصائية جميع. 1مالحظة: 
 .1967ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام محافظة القدس: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي  .2

 
 2017، المنطقة والمحافظةحسب  لم ينهوا تعليمهم األساسي الذين (سنة 17-16). نسبة األطفال 28 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017والمساكن والمنشآت ، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 .p<0.05مالحظة: *** الفروق بين المجموعات الفرعية ذات داللة إحصائية 
 .1967ام محافظة القدس: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية ع

 
أو  المنطقةتعليمهم األساسي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب  ينهواالذين لم  (سنة 17- 16)بالنسبة لألطفال 

تعليمهم  ينهوالم الذين  نسبة من األطفال أعلى المحافظة بين األطفال ذوي اإلعاقة فقط. ولكن، من بين إجمالي األطفال فإن
األطفال المقيمين في قطاع غزة، وهذه الفروق  من (%18.2) ( مقارنة مع%20.0المقيمين في الضفة الغربية ) األساسي

 ذات الداللة اإلحصائية تنعكس أيضا على مستوى المحافظة.
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أو األساسي،  األطفال لتعليمهم االبتدائي انهاءأن وجود اإلعاقة له عالقة قوية بزيادة احتمالية عدم تحليل االنحدار يبين ان 
 مقارنة مع عدم وجود إعاقة.

 
حسب الضفة  مصنفةمن الملحق  13و 10من إجمالي تحليل االنحدار المبين في الجدولين نتائج مختارة  29يبين الشكل 

 الغربية وقطاع غزة.
 

          سنة( أو األساسي 17-10الطفل التعليم االبتدائي ) انهاءإعاقة على احتمالية عدم  لكون طفل ذوي . األثر الهامشي 29 شكل
 2017 المنطقة،سنة( حسب  16-17)

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 ** ,p<0.01 ***ة والخصائص الفردية األخرى، مستوى الداللة اإلحصائية: (، عند تثبيت خصائص األسر 1ادلة )مالحظة: التقديرات اللوجستية من المع
p<0.05, * p<0.1 

 
حتى التعليم  أنهى تعليمهإعاقة وأن يكون رب األسرة قد  ذوطفال  الفردعند تثبيت العوامل األخرى، فإن العالقة بين أن يكون 

 %38.8و %34.6ل من قطاع غزة والضفة الغربية، بنسبة معدل أثر هامشي إيجابي في ك نتج عن ذلكالثانوي على األقل، 
احتمالية أعلى لعدم إكمال التعليم االبتدائي. بما أن معدل األثر الهامشي هذا أدنى من تأثير عدم وجود إعاقة، فإنه يشير إلى 

تدائي عند وجود إعاقة. التعليم االب انهاءوجود رب أسرة بتحصيل علمي ثانوي على األقل يقلل قليال من احتمالية عدم أن 
بين وجود إعاقة ووجود رب أسرة أكمل تعليمه الثانوي على األقل يعطي  األثر التفاعليبالشكل ذاته في الضفة الغربية فإن 

أن الطفل لن ينهي تعليمه األساسي. من جهة أخرى، فإن األثر التفاعلي في قطاع غزة بين  %40احتمالية أعلى بنسبة 
أنهى تعليمه الثانوي على األقل على احتمالية عدم تحصيل الطفل لتعليمه األساسي ليس ذا داللة  ةمع رب أسر  إعاقةوجود 

 إحصائية.  
 

لتعليمه االبتدائي في  انهائهيزيد من احتمالية عدم  فان ذلك أن يكون الطفل ذكرا ولديه إعاقةعند تثبيت العوامل األخرى، 
على التوالي. نتائج االنحدار الكامل في  %41.7و %38.4 بنسبة، والضفة الغربية في كل من قطاع غزةالوقت الالزم 

مؤشر لاسر تقع ضمن الخمسين االكثر فقرا وفقا  فيالملحق تبين أيضا أنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ان العيش 
يزيد من احتمالية أن الطفل لن ينهي تعليمه األساسي في وقته. كذلك، مع التقدم بالعمر، فإن احتمالية أن ينهي الطفل  الرفاه

تعليمه االبتدائي تتراجع، ويزيد هذا األثر مع التقدم بالعمر. وهذا يعني أنه من المحتمل أن ينهي الطفل تعليمه االبتدائي 
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سنة يقلل من احتمالية عدم إنهاء الطفل لتعليمه  16سنة بدال من  17سن  الفرد لة، بلوغبالرغم من التأخير. على ذات الشاك
 أدنى خمسينضمن  في اسر في كاًل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وأن يكون الطفل ذكرا ويعيش% 6األساسي بنحو 

قطاع في كل من الضفة الغربية و  اسي في وقته، يعد سببا للتراجع الكبير في احتمالية أن ينهي الطفل تعليمه األساالكثر فقراً 
وذلك في كل من  ، وأيضُا تقل االحتمالية في ظل وجود رب أسرة أنهى على األقل تعليمه الثانوي ومع التقدم بعمر الطفلغزة

 .الضفة الغربية وقطاع غزة
 

كل التعليم االبتدائي أو التعليم األساسي في  انهاءالدافع الرئيسي وراء عدم  وإلى أن وجود إعاقة ههذه النتائج مجتمعة تشير 
 أدنىالعيش ضمن و الضفة الغربية وقطاع غزة. العوامل األخرى، مثل وجود رب أسرة أنهى تعليمه الثانوي على األقل، من 

ذا أن يكون الطفل ذكرا والتقدم بالعمر تحدث فقط فروقا هامشية على هو ، الرفاهمؤشر حسب تصنيف  االكثر فقراً  خمسين
وقد يعود هذا إلى األطفال على التقدم والنجاح في المدرسة.  تمكيناإلعاقة تلعب دورا كبيرا في األثر. تشير النتائج إلى أن 

نظام التعليم على التعامل مع االحتياجات الخاصة لألطفال ذوي اإلعاقة، أو بسبب عوامل مخاطرة أخرى  امكانيةمحدودية 
حالة اإلعاقة. وتشتمل هذه العوامل على الفقر، وانتقال  صعوبة على الوصول للتعليم، والتي تزيدها مكانيةمرتبطة بتراجع اال

 األثر من جيل إلى آخر بناء على مستوى تعليم األهل. 
 

 مستوى المعيشة 3.1.4
حياة كل فرد في األسرة المعيشية التي تكون ضمن يعرف على أنه " ييانات، فإن مستوى المعيشة المتدنالب محدوديةفي ظل 

المعيشية من حيث  بني كمتغير مساعد لتقريب حساب ثروة األسرة الرفاهمؤشر ." الرفاهمؤشر الخمس األول أو الثاني من 
لمعيشة هذا المتغير تقريب محدود لمستوى ا عدد األصول التي يمتلكها األفراد المقيمون في األسر المعيشية في فلسطين. 

 الفعلي مقاسا بحساب نقدي.
 

)ويشار إليه الحقا  الرفاهمؤشر  من االكثر فقراً  أدنى خمسينوضع السكان الذين يعيشون في  31و 30يصف الشكالن 
 المختلفة بما فيها حالة األعاقة ، في فلسطين، ويظهران الخصائصthe poorest two asset-index))"مؤشر الرفاهبمسمى "

 the poorest two) مجموع السكان من ثروةللمؤشر  االكثر فقراً  أدنى خمسينمن األفراد ضمن  %40.2يعيش  حيث

wealth quintiles) 39.9، مقارنة مع الرفاهأدنى خمسين االكثر فقرًا لمؤشر من ذوي اإلعاقة في  %59.1، ويعيش% 
 الرفاهمؤشر  من االكثر فقراً  أدنى خمسينمن األفراد بدون إعاقة. وهذا يعني أن ذوي اإلعاقة لديهم احتمالية أكبر للعيش في 

(the poorest two wealth quintiles)  الذين ليس لديهم اعاقةمقارنة مع . 
 

على مؤشر  االكثر فقراً  أدنى خمسينفيما يتعلق بالموقع الجغرافي، فنحو ثلثي السكان المقيمين في قطاع غزة يصنفون ضمن 
أن مستوى معيشة ، مقارنة مع نحو ربع سكان الضفة الغربية. وهذا يعني (the poorest two wealth quintiles) الرفاه

وهذا ينطبق بشكل خاص على األفراد ذوي ى المعيشة في الضفة الغربية. السكان في قطاع غزة بالعادة أدنى من مستو 
 the) الرفاهأدنى خمسين االكثر فقرًا لمؤشر من السكان من ذوي اإلعاقة يعيشون في  %41.5اإلعاقة. في الضفة الغربية 

poorest two wealth quintiles) ،أدنى خمسينفي من ذوي اإلعاقة يعيشون  %75.3. في قطاع غزة في المقابل 
أدنى خمسين االكثر فقرًا . ويتضح هذا أيضا عند مقارنة معدالت السكان الذين يعيشون في الرفاهعلى مؤشر  االكثر فقراً 

 بين محافظات الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة.  (the poorest two wealth quintiles)لمؤشر الرفاه 
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        خصائصهم حسب  الرفاهأدنى خمسين االكثر فقرا  لمؤشر  ضمن. نسبة األفراد في فلسطين الذين يعيشون 30 شكل
 2017المختلفة، 

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 p<0.05 عند مستوى داللةمالحظة: كافة الفروق بين المجموعات الفرعية ذات داللة إحصائية 
 

              حسب الموقع  الرفاهأدنى خمسين االكثر فقرا  لمؤشر . نسبة األفراد في فلسطين الذين يعيشون في 31 شكل
 2017الجغرافي، 

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 p<0.05 عند مستوى داللةكافة الفروق بين المجموعات الفرعية ذات داللة إحصائية مالحظة: *** 
 .1967إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيليمحافظة القدس: 
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، الذي يشير iY كما بينا في قسم المنهجية، بالنسبة للمتغير التابع  1النتائج التقديرية المختصرة للنموذج  32يظهر الشكل 
الرفاه(        لمؤشر أدنى خمسين االكثر فقراً مستوى معيشة )ومعرفين على أساس األفراد الذين يعيشون في  أدنىلألفراد في 

 .9و 8 ينوالجدول نعرض نتائج االنحدار بالكامل في الملحق
 

حسب  الرفاهمؤشر على  أدنى خمسين االكثر فقرا   ضمنعاقة على احتمالية العيش ا وذ الفرد. األثر الهامشي لكون 32 شكل
 2017المنطقة، 

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  ، قاعدة2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 (، عند تثبيت خصائص األسرة والخصائص الفردية األخرى.1مالحظة: التقديرات اللوجستية من المعادلة )
 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***مستوى الداللة اإلحصائية: 

 
أدنى خمسين االكثر وجود إعاقة يزيد بشكل كبير من احتمالية أن يكون الفرد في في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، 

كسبب إضافي للعيش في مستوى معيشة ، (the bottom two quintiles of the asset index) الرفاهفقرا  لمؤشر 
، بينما في %9.9بنسبة  فقراً االكثر  أدنى خمسيناحتمالية أن يكون الفرد في  نفي الضفة الغربية تزيد اإلعاقة مف. متدني

 ، ومع تثبيت خصائص الخلفية اإلضافية. الذين ليس لديهم اعاقة، مقارنة مع األفراد %7.8قطاع غزة تزيد هذه االحتمالية ب 
 

عند دراسة ايثار المركبة في الضفة الغربية، فإن وجود إعاقة باإلضافة لكون الفرد ذكرا، أو في أسرة ترأسها أنثى يزيد من 
% على التوالي. في المقابل، وجود 17.2و %10.2ذو اإلعاقة في مستوى معيشة متدني بنسبة  احتمالية أن يعيش هذا الفرد

% في 3.6إعاقة مع وجود رب أسرة أنهى تعليمه الثانوي على األقل، يزيد احتمالية العيش في مستوى معيشة متدني بنسبة 
في قطاع غزة. كما يظهر في النتائج الكاملة لالنحدار في الملحق،  %10.3نسبة الغربية، ويقلل من هذه االحتمالية ب الضفة

في المدرسة  يلتحقعلى األقل مقارنة مع رب أسرة لم  عليمه الثانوي توعند تثبيت العوامل األخرى، فإن وجود رب أسرة أنهى 
ة وجود رب أسر . وهذا يعني أن %16بنحو  متدنيالثانوية، يقلل من احتمالية أن يعيش الفرد في أسرة ذات مستوى معيشي 

ويمكن أن يخفف من أثر وجود إعاقة على مستوى له أثر إيجابي على مستوى المعيشة،  أنهى على األقل تعليمه الثانوي 
 متدنيالمعيشة. باإلضافة لذلك حالة اللجوء أو الهجرة مع وجود إعاقة، تزيد من احتمالية أن يعيش الفرد في مستوى معيشة 

وجود إعاقة يزيد بشكل كبير من احتمالية أن يكون ارنة مع عدم وجود هذه الحاالت، وإن كان لحد أقل. بعبارة أخرى، مق
في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، ويتفاقم األثر بشكل خاص  %7بنسبة ال تقل عن  متدنيالفرد في مستوى معيشة 
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أنهى تعليمه الثانوية على  ةوجود رب أسر في الضفة الغربية.  أنثىا بالنسبة لذوي اإلعاقة الذين يعيشون في أسرة ترأسه
 . متدنياألقل يقلل بشكل كبير من احتمالية أن يعيش الفرد ذو اإلعاقة في مستوى معيشة 

 
 إمكانية الوصول لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 4.1.4

الفرد على  امكانيةعدم في الوصول لخدمات تنكولوجيا المعلومات واالتصاالت ب " مكانيةفي هذا التحليل يقاس ضعف اال
االتصاالت )هاتف جوال/ هاتف ذكي، جهاز لوحي/ آيباد، حاسوب و  المعلومات لتكنولوجيا وسيلةالوصول ألي جهاز أو 

 محمول، حاسوب، أو إنترنت(". 
 

، 34و 33 ينعلومات واالتصاالت في فلسطين. كما يظهر من الشكلنسبة متدنية من األفراد ال يحصلون على تكنولوجيا الم
لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في األسرة. ولكن  وسيلةفقط من األفراد ال يستطيعيون الحصول على أجهزة أو  1.2%

لتكنولوجيا  وسيلةمن األفراد ال يحصلون على جهاز أو  %7.0هذه النسبة أعلى بكثير بالنسبة لذوي اإلعاقة، حيث تبين أن 
تظهر أعلى نسبة لألفراد الذين ال يحصلون على تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات حيث المعلومات واالتصاالت في األسرة. 

الوصول  ( في حين أن معدالت عدمJ1باستثناء القدس في مختلف المناطق والمحافظات ) سنة فأكثر( 65)بين األفراد 
 لألفراد ذوي اإلعاقة.  %9إلى  %5لمجموع السكان، إال أنها بلغت نحو  اً التصاالت والمعلومات متدنية نسبيلتكنولوجيا ا

 
الذين ال يستطيعون الحصول على أجهزة أو قنوات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  (فأكثرسنوات  6. نسبة األفراد )33 شكل

 2017، الفردية واالسريةالخصائص حسب مختلف 

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 p<0.05 عند مستوى داللةمالحظة: كافة الفروق بين المجموعات الفرعية ذات داللة إحصائية 
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 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتال يستطيعون الحصول على أي أجهزة أو قنوات  ن( الذيفأكثرسنوات  6. نسبة األفراد )34 شكل
 2017، المنطقة والمحافظةحسب 

 
 فلسطين. –هللا ، رام 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 p<0.05 عند مستوى داللةمالحظة: كافة الفروق بين المجموعات الفرعية ذات داللة إحصائية 
 .1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام محافظة القدس: 

 
لوجود إعاقة  (the average marginal effect) )الملحق(، فإن معدل األثر الهامشي 15و 14 ينكما نفصل في الجدول

تكنولوجيا معلومات واتصاالت، الذي حصلنا عليه من التقديرات في  وسائلعلى احتمالية عدم إمكانية الحصول على أجهزة/ 
الحصول  امكانيةجود إعاقة يزيد من احتمالية عدم الضفة الغربية وقطاع غزة، و  في كل من متدن جداً  ، هو معدل1النموذج 

لتكنولوجيا  الواسع االنتشارويمكن تفسير هذا من خالل . %2على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بنسبة تقل عن 
 االتصاالت والمعلومات بين مجموع السكان في فلسطين، وأن اإلعاقة ليست السبب الرئيس الذي يحول دون إمكانية الحصول

التحليل يقتصر على تقييم إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات  االخدمات. من جهة أخرى، بما أن هذعلى هذه 
واالتصال على مستوى األسرة، وليس الفرد، فيمكن أن يخفي األثر اإلضافي لكون الفرد ذا إعاقة على إمكانية الحصول على 

ى هذه التكنولوجيا معقدة أكثر بالنسبة لذوي اإلعاقة مقارنة مع األفراد ايخرين، هذه التكنولوجيا. كما أن إمكانية الحصول عل
في أي بحث مستقبلي معمق  انظرا ألن بعض اإلعاقات المعينة تضع حدودا إضافية. هذه هي العوامل الواجب اعتباره

 . الذين ليس لديهم اعاقةة و بخصوص إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات مع مقارنة بين األفراد ذوي اإلعاق
 

 كيف تؤدي اإلعاقة إلى آثار خارجية على أفراد األسرة 2.4
( طفل غير 2( طفل أحد أبويه ذو إعاقة، 1يقيس التحليل في هذا القسم ايثار الخارجية التي تسببها اإلعاقة على تجارب 

في هاتين الفئتين السكانيتين على أساس قدرتهم على  معاق يعيش في األسرة ذاتها مع طفل آخر ذي إعاقة. يتم تقييم األفراد
                           الرفاهعلى مؤشر  االكثر فقراً  الحصول على التأمين الصحي، تحصيل التعليم االبتدائي، العيش في أدنى خمسين

(the two poorest wealth quintiles)وجود  لمعلومات واالتصاالت. ، وإمكانية الحصول على أجهزة/ قنوات لتكنولوجيا ا
طفل أحد أبويه ذو إعاقة يقاس فقط بالنسبة لألطفال الذين يكون أحد األبوين يعيش في ذات األسرة )عالقة الطفل برب األسرة 
هي عالقة "ابن/ ابنة"(. وهذا يعني أن الطفل الذي لديه واحد أو أكثر من العائلة ليسوا رب األسرة، ولديهم إعاقة، ال يتم 

 حتسابهم في هذا التحليل، بسبب محدودية البيانات.ا
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 ذوي إعاقة نأطفال ألبوي 1.2.4
(. وتبلغ نسبة 35)الشكل  مع أحد األبوين وهو/هي رب األسرة وذي إعاقة من مجموع االطفال في فلسطين %2.7يعيش 

( مقارنة مع الضفة %3.5قطاع غزة )األطفال الذين يعيشون مع أحد األبوين )رب األسرة( وهو ذي إعاقة أعلى قليال في 
 %(. 2.0الغربية )

 
 2017المنطقة،  حسب في فلسطينإعاقة وهو/هي رب األسرة  والذين أحد أبويهم ذ (سنة 17 – 2). نسبة األطفال 35 شكل

  
 فلسطين

 
 الضفة الغربية

 

 
 قطاع غزة

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ، قاعدة بيانات 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
على االكثر فقرًا خمسين  دنىاأل تعليمهم االبتدائي، ويعيشون في ينهوانسبة أكبر من األطفال الذين لم تشير النتائج ان اكبر 

، وال يستطيعون الوصول لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، هم بين األطفال الذين يعاني أحد أبويهم من إعاقة، الرفاهمؤشر 
من األطفال  %61.8(. على سبيل المثال، 36إعاقة )الشكل  ذيوذلك مقارنة مع األطفال الذين ليس لديهم أحد األبوين 

ل الذين من األطفا %39.9، مقارنة مع الرفاهمؤشر توفر من  االكثر فقرا خمسين أدنىإعاقة يعيشون في  يأحد أبويهم ذ
إعاقة ال يستطيعون الحصول على  وأحد أبويهم ذمن األطفال  %9.9إعاقة. من جهة أخرى،  يليس لديهم أحد األبوين ذ
 إعاقة.  وطفال الذين ال يكون أحد أبويهم ذمن األ %19.7تأمين صحي مقارنة مع 
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 2017وإمكانية الحصول على الخدمات بحسب حالة اإلعاقة لدى األبوين )رب األسرة(،  (سنة 17 – 2). نسبة األطفال 36 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 p<0.05 عند مستوى داللةين المجموعات الفرعية ذات داللة إحصائية مالحظة: كافة الفروق ب
 

وجود أحد األبوين )رب األسرة( ذي إعاقة على إمكانية أن تكون  للتعرف على اهمية تم عمل تحليل انحداري متعدد المتغيرات
( 1إعاقة على احتمالية  وفرد ذطفال وأن يكون أحد األبوين تأثير أن يكون الفرد  النماذجقدرت   فرص األطفال محدودة.

( تدني مستوى المعيشة )العيش 2في الحصول على الخدمات الصحية )عدم الحصول على تأمين صحي(؛  مكانيةضعف اال
( عدم 4( عدم إتمام التعليم االبتدائي بعد سنوات الدراسة األولى؛ 3(؛ الرفاهمؤشر على  االكثر فقراً  خمسين أدنىضمن 
ثبتت آثار الخصائص األخرى مثل ألتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. كافة النماذج  وسائلالحصول على أجهزة/  امكانية

الموقع الجغرافي، وجنس الطفل، والفئة العمرية ووجود أفراد آخرين ذوي إعاقة في األسرة ذاتها. لغايات التفسير، نعرض 
 من الملحق. 19 - 16ما نبين مجمل مخرج االنحدار في الجدول ، بين37مجموعة مختارة من النتائج فقط في الشكل 

 
، فإنه عند تثبيت العوامل األخرى، وجود أحد األبوين مع إعاقة له أثر ذو 19– 16ول ا، ومن الجد37كما يظهر من الشكل 

األبوين مع إعاقة يقلل  وجود أحدعند تثبيت العوامل األخرى، وعليه داللة إحصائية على المتغيرات المستقلة قيد الدراسة. 
ويتعاظم هذا األثر أيضا عندما يكون األطفال ذوي إعاقة . %5.5من احتمالية أن يحصل الطفل على تأمين صحي بنسبة 

، حيث تبين أن وجود اإلعاقة يقلل بنسبة مئوية صغيرة من 1.6. وتعزز هذه االستنتاجات تلك الواردة في القسم (9.2%-)
تثبيت الخصائص األخرى بما فيها حالة  ولدىاحتمالية أال يحصل الفرد على تأمين صحي مقارنة مع فرد بدون إعاقة. 

تأمين  اإلعاقة لدى األبوين، فإن العيش في أي من محافظات قطاع غزة الخمس يقلل أيضا من احتمالية حصول الطفل على
 . 12، مقارنة مع العيش في جنين%12 – %14صحي بنحو 

 
 
 
 

 

                                                 
 في الملحق بخصوص مخرجات االنحدار الكاملة. 16الجدول  12
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(سنة17-2)غير المؤمنين صحيًا الخصائص

الذين لم ينهوا المرحلة االبتدائية ( سنة17-10)األفراد 

(سنة17-2)ادنى خمسين االكثر فقرًا  لمؤشر توفر السلع 

الذين ليس لديهم وصول ألجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( سنة17-6)األفراد 
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 2017طفل، لل مختلفة على احتمالية نتائج . األثر الهامشي على وجود أحد األبوين )رب األسرة( من ذوي اإلعاقة37 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017والمساكن والمنشآت ، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  (4؛ وفقير ( مستوى المعيشة3( عدم إتمام الطفل لتعليمه االبتدائي؛ 2الطفل الحصول على تأمين صحي؛  امكانية( عدم 1مالحظة: تشتمل نتئاح الطفل على: 
 الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  امكانيةعدم 

 .p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***مستوى الداللة اإلحصائية: 
 

خصائص الخلفية، وجود أحد األبوين مع إعاقة له أثر سلبي ذو داللة إحصائية على احتمالية عدم إتمام الطفل العند تثبيت 
                معدل األثر الهامشي صغير جدا  التعليمي في هذه المرحلة. ولكن، المدرسة االبتدائية تحصيله عمرأكبر من  بعمر

 %23.1إعاقة يفضي إلى احتمالية أعلى ب  ولكون كل من الطفل وأحد األبوين ذ زدوجاألثر الم(. في المقابل، 0.3%-)
مقارنة مع طفل بدون إعاقة أو طفل بدون أحد األبوين ذي إعاقة. إذا كان أحد األبوين  على أال ينهي الطفل تعليمه االبتدائي

إعاقة وقد أنهى تعليمه الثانوي على األقل، وعند تثبيت المؤثرات األخرى، فإن األثر الهامشي بأال يتم تعليمه االبتدائي  وذ
دعم تحصيل الطفل لتعليمه االبتدائي، حتى لو كان أحد لألبوين يسهم في  المستوى التعليمي، ما يعني أن %0.7يقل بنسبة 

والتي تشير إلى أن وجود أحد األبوين مع إعاقة قد يضيف  1.6األبوين ذا إعاقة. وتعكس هذه النتائج تلك الواردة في القسم 
حتمالية أن يتم الطفل تأثير إعاقة الطفل من أهم العوامل المحددة الالطفل على إتمام دراسته،  امكانيةتأثيرا خارجيا على 

 الوقت المحدد من عدمه.بتعليمه االبتدائي 
 

 خمسين أدنى إعاقة، فإن هذا يزيد بشكل كبير من احتمالية أن يعيش الطفل في أسرة ضمن وعندما يكون أحد األبوين ذ
كمقياس بديل على مستوى معيشة الطفل. عند تثبيت الخصائص األخرى، فإن وجود أحد ، الرفاهمؤشر على  االكثر فقرا  

، مقارنة مع عدم وجود %12بنسبة  متدنياألبوين مع إعاقة يزيد من احتمالية أن يعيش الطفل في أسرة ذات مستوى معيشة 
على احتمالية أن يعيش  %18ادة بنسبة إعاقة )زي وإعاقة لدى أي من األبوين. ويتعاظم هذا األثر إذا كان الطفل أيضا ذ
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إعاقة وأنهى تعليمه الثانوي على األقل، فإن احتمالية أن  وإذا كان رب األسرة )األب أو األم( ذو (. متدنيفي مستوى معيشي 
. تبين نتائج االنحدار الكاملة في %4.3أقل بكثير، وتزيد فقط بنسبة  متدنييعيش الطفل في أسرة ذات مستوى معيشي 

ملحق أنه عند تثبيت العوامل األخرى، فإن العيش في أي من محافظات قطاع غزة يزيد من احتمالية أن يعيش الطفل ضمن ال
 .%54و% 45بنسبة تتراوح بين  الرفاهمؤشر على  دنىالخمس األ

 
مع إعاقة على احتمالية أال يتمكن الطفل من الحصول على أجهزة/  نفإن أثر وجود أحد األبوي، 1.6مثل النتائج في القسم 

 مكانيةزيادة عن احتمالية عدم اال %1ويبلغ  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإن كان ذا داللة، إال أنه ضئيل جدا وسائل
أهمية تحدد ضعف إمكانية على الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وهذا يعني أن هناك عوامل أخرى أكثر 

 .الحصول على هذه التكنولوجيا مثل تدني مستوى المعيشة عموماً 
 

 الذين يعيشون مع طفل آخر معاق الذين ليس لديهم اعاقةاألطفال  2.2.4
يعيشون في األسرة ذاتها مع طفل  %2.5سنة الذين ليس لديهم إعاقة،  17 – 2في فلسطين، من بين كافة األطفال بعمر 

(. وتوجد نسبة أعلى من األطفال بدون إعاقة الذين يعيشون مع طفل ذي 38سنة ذي إعاقة )الشكل  17 – 2آخر بعمر 
، فإن أولئك الذين ليس لديهم اعاقة(. من بين األطفال %1.8(، مقارنة مع الضفة الغربية )%3.5إعاقة في قطاع غزة )

االكثر  خمسين أدنىمعدالت أعلى لعدم إكمال التعليم االبتدائي، ويعيشون في  لديهمفل آخر ذي إعاقة، الذين يعيشون مع ط
، وال يستطيعون الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بينما تتدنى معدالت حصولهم على الرفاهعلى مؤشر  فقراً 

(. وهذا 39ات األسرة المعيشية مع طفل آخر ذي إعاقة )الشكل الذين ال يعيشون في ذ االطفالالتأمين الصحي، مقارنة مع 
ولكنهم يعيشون مع طفل آخر ذي إعاقة قد يواجهون ظروفا خارجية مشابهة لتأثير  الذين ليس لديهم اعاقةيعني أن األطفال 

 تجربة األطفال ذوي اإلعاقة من حيث إمكانية الحصول على الخدمات ومستويات المعيشة.
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ويعيشون في نفس األسرة مع طفل آخر معاق وغير معاق،  الذين ليس لديهم اعاقةسنة  17 – 2. نسبة األطفال بعمر 38 شكل
 2017على مستوى فلسطين وحسب المنطقة، 

  
 فلسطين

 
 الضفة الغربية

 
 قطاع غزة

 فلسطين. –، رام هللا 2017العام للسكان والمساكن والمنشآت ، قاعدة بيانات التعداد 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 

الحصول على الخدمات وفق ما إذا كانوا يعيشون في نفس األسرة مع طفل  وامكانيةسنة  17 – 2. نسبة األطفال بعمر 39 شكل
 2017آخر معاق أو ال، 

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ، قاعدة بيانات 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 p<0.05 عند مستوى داللةمالحظة: كافة الفروق بين المجموعات الفرعية ذات داللة إحصائية 
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، قدرت عدة نماذج انحدار متعددة المتغيرات الذين ليس لديهم اعاقةلتقدير أهمية وجود طفل ذي إعاقة في األسرة على األطفال 
( مستوى المعيشة؛ 3( التحصيل المدرسي االبتدائي؛ 2( إمكانية الحصول على تأمين صحي؛ 1لتحديد األثر على الطفل: 

موجزا مختصرا مع تفسير  40يعرض الشكل على قنوات/ أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  ل( إمكانية الحصو4
 كافة مخرجات االنحدار. 23 - 20ول اعرض الجدت، بينما للنتائج

 
فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التأمين الصحي، فإن أثر وجود طفل معاق في األسرة على األطفال بدون إعاقة قابل 

. ويستمر تغيير( %3.0 -، وإن كان حجم األثر أصغر )37للمقارنة مع وجود أحد األبوين مع إعاقة، كما يظهر من الشكل 
أن العيش مع طفل ذي إعاقة له أثر خارجي صغير جدا  وعلى الرغمهذا االضطراد في المتغيرات الثالثة التابعة األخرى. 

دي إلى ؤ يطفل ذي إعاقة العيش مع  كذلك(، %0.5على احتمالية عدم إكمال التعليم االبتدائي على الطفل غير المعاق )
العيش مع بالغ ذي و . العيش مع طفل ذي إعاقة متدنيفي احتمالية أن يكون الطفل في مستوى معيشي  %8.0زيادة قدرها 
. من %19.4بنسبة  متدنيمن إمكانية أن يكون الطفل في مستوى معيشي  من الفروقات ذات الداللة االحصائيةإعاقة يزيد 

ربة األسرة يؤدي إلى  أنثىطفل ذي إعاقة ووجود حيث الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فإن العيش مع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  وسائلالطفل على الحصول على أجهزة/  امكانيةفي احتمالية عدم  %1.5زيادة قدرها 

أن  ، ما يعنيمتدنيربة أسرة والعيش في مستوى معيشي  أنثىويمكن تفسير هذا بسبب العالقة المتبادلة القوية بين وجود 
أخرى تستخدم كبدائل لقياس ثروة  سلعجيا المعلومات واالتصاالت في األسرة يرتبط بتوفر و إمكانية الحصول على أجهزة تكنول

األسرة. كما أن العيش مع طفل معاق والعيش مع بالغ آخر معاق يزيد من احتمالية أال يتمكن الطفل غير المعاق من 
 .%15.9الحصول على التأمين الصحي بنسبة 

 
 ،األخرى فإن العيش في محافظات قطاع غزة الخلفيةتبين النتائج الكاملة لالنحدار في الملحق أنه عند تثبيت الخصائص 

الحصول على التأمين الصحي بنسبة  فيالطفل  امكانيةاحتمالية عدم التي تبين   من الفروقات ذات الداللة االحصائيةيقلل 
)مقارنة مع المجموعة المرجعية التي تعيش في محافظة جنين(. العيش في أي من محافظات قطاع غزة  20% – 13%

، مع البقاء على العوامل األخرى ثابتة، مقارنة %45 – %44يزيد من احتمالية أن يكون مستوى معيشة الطفل متدن بنسبة 
الطفل على تكنولوجيا  حصول امكانيةمالية عدم العيش في قطاع غزة يزيد أيضا من احتكما أن مع العيش في جنين. 

 .%2 – 1المعلومات واالتصاالت، عند تثبيت العوامل األخرى بنحو 
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. األثر الهامشي كون الطفل بدون إعاقة ويعيش في نفس األسرة مع طفل ذي إعاقة، على احتمالية النتائج المختلفة 40 شكل
 2017للطفل، 

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المصدر: الجهاز 

( يعيش في 3( لم يتمكن من إتمام تعليمه االبتدائي؛ 2على الحصول على التأمين الصحي؛  مكانية( اال1مالحظة: النتائج للطفل تشتمل على أن يكون للطفل 
 ( ال يستطيع الحصول على أجهزة/ قنوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.4؛ و متدنيعيشي مستوى م

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***درجة الداللة اإلحصائية: 
 المحور )ص(: يشير إلى مستوى التحليل

 
 االقتصادي؟ العمل وعلى الدمج وعلى الحراك في سوق  ةكيف تؤثر اإلعاقة في مرحلة الطفولة على الفرص المستقبلي 3.4

تأثير اإلعاقة على الفرص المستقبلية للدخول إلى سوق العمل والحراك االقتصادي يقدر من خالل تحليل السكان الذين يعانون 
سنة(. وجود إعاقة ذهنية المتغير المنطقي الوحيد في البيانات الذي يمكننا  59–15من إعاقة خلقية، وهم في سن العمل )
نذ الطفولة. لهذا السبب، يستخرج التحليل األفراد الذين تأثروا بإعاقة في الطفولة ليست من تفسير فترة اإلعاقة التي تستمر م

خلقية، مثل اإلعاقات التي نتجت عن حوادث أو إصابات أثناء الطفولة. وهذه محدودية البيانات ذات الداللة اإلحصائية، 
الذين ليس لديهم األفراد ذوي اإلعاقة الخلقية مقارنة مع  ولهذا يجب تفسير هذه النتائج بحذر ولغايات أكاديمية فقط. يتم تقييم

 ، ولهذا ال يتم عد األفراد ذوي اإلعاقة غير الخلقية في هذا التحليل.اعاقة
 

 ضمن( يعيشوا في أسرة 1سنة أكثر أو أقل احتماال أن:  59–15يقيم التحليل ما إذا كان األفراد ذوي اإلعاقة الخلقية بعمر 
( يشاركوا في القطاع 2 (the poorest two quintiles of the asset index) الرفاهمؤشر على  االكثر فقراً  أدنى خمسين

 ( ال يشاركون في سوق العمل مقارنة مع األفراد بدون إعاقة.3 المنظمغير 
 

(. 41( )الشكل %72.3لديهم إعاقة خلقية مقارنة مع اإلعاقات ألسباب أخرى ) %27.7من بين ذوي اإلعاقة في فلسطين، 
من بين ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية لديهم  %30.3و فرد من إعاقة خلقية أثناء الوالدة 12,792بتعبير مطلق يعاني 

 من ذوي اإلعاقة في قطاع غزة.  %25.3 مقابلإعاقة خلقية، 
 

-3.0***

-15.9***

0.5***

0.2***

8.0***

16.4***

15.4***

-1.6***

0.4***

1.5***

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

طفل ليس من ذوي اإلعاقة يعيش مع طفل من ذوي اإلعاقة

فرد بالغ   xطفل ليس من ذوي اإلعاقة يعيش مع طفل من ذوي اإلعاقة 
على األقل من ذوي اإلعاقة

طفل ليس من ذوي اإلعاقة يعيش مع طفل من ذوي اإلعاقة

رب األسرة  xطفل ليس من ذوي اإلعاقة يعيش مع طفل من ذوي اإلعاقة 
حاصل على الثانوية العامة على األقل

طفل ليس من ذوي اإلعاقة يعيش مع طفل من ذوي اإلعاقة

رب األسرة أنثى xطفل ليس من ذوي اإلعاقة يعيش مع طفل من ذوي اإلعاقة 

فرد بالغ   xطفل ليس من ذوي اإلعاقة يعيش مع طفل من ذوي اإلعاقة 
على األقل من ذوي اإلعاقة

رب األسرة  xطفل ليس من ذوي اإلعاقة يعيش مع طفل من ذوي اإلعاقة 
حاصل على الثانوية العامة على األقل

طفل ليس من ذوي اإلعاقة يعيش مع طفل من ذوي اإلعاقة

رب األسرة أنثى xطفل ليس من ذوي اإلعاقة يعيش مع طفل من ذوي اإلعاقة 

Y1
:  

مين
د تأ

وج
الي

حي
ص

Y2
:  

حتق
 مل

غير
سي

ألسا
م ا

علي
بالت

Y3
: (

Q1
 -

Q3
)  

قير
ة ف

عيش
 الم

ى و
مست

Y4
:  

وجد
ال ي

زة 
جه

 أل
ول

وص
ت 

وما
معل

ا ال
وجي

كنول
ت

الت
صا

االت
و

Y4وY3وY2و  Y1نسبة التغير النقطي الحتمال 



خصائص األفراد ذوي االعاقة في فلسطين  :PCBS 

68 
 

 2017ذوي اإلعاقة )%(،  لألفراد. سبب اإلعاقة 41 شكل

 
 فلسطين

 
 الضفة الغربية

 
 قطاع غزة

 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 

مؤشر على  االكثر فقراً  أدنى خمسين، هناك نسبة أكبر من األفراد ذوي اإلعاقة الخلقية يعيشون في 42كما يظهر من الشكل 
 ،المنظميشاركون في سوق العمل غير  (%52.9)منهم (، 55.5%) (the poorest two asset-index quintiles) الرفاه

على  %51.4، و%46.0، %37.6في سوق العمل، مقارنة مع األفراد بدون إعاقة ) غير مشاركين (%71.4)مقابل 
مقارنة  الرفاهمؤشر على  االكثر فقراً  أدنى خمسيننسبة األفراد ذوي أي نوع آخر من اإلعاقة يعيشون في وقد بلغت التوالي(. 

في  للعاملين(، ولكن نسبة أقل %57.0، أو بدون إعاقة )التي سببها خلقي/وراثي الذين سبب اعاقتهم مع األفراد ذوي اإلعاقة
(، مقارنة مع األفراد ذوي أي نوع آخر من %64.5سوق العمل ) (، أو ال يشاركون في%46.6) المنظمقطاع العمل غير 

 اإلعاقة.
 

، أو ال المنظم، أو يعملون في القطاع غير الرفاهعلى مؤشر  االكثر فقرا   خمسين أدنى. نسبة األفراد الذين يعيشون في 42 شكل
 2017يشاركون في سوق العمل حسب حالة اإلعاقة لديهم، 

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المصدر: الجهاز 

 p<0.05مالحظة: كافة االختالفات بين المجموعات الفردية ذات داللة إحصائية بدرجة 
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مؤشر على  االكثر فقراً  أدنى خمسين( يعيشون في 1لألفراد الذين:  تصنيفاً ( 45– 43 االشكالتعرض الرسوم البيانية ايتية )
، ومصنفين خارج القوى العاملة( 3؛ ن اقتصادياو نشيط( 2؛ (living in the poorest two asset index quintiles) الرفاه

 أدنىنسبة أكبر من السكان )نحو الثلثين( من األفراد الذين يعيشون في بلغت حسب اإلعاقة الخلقية، والمنطقة بشكل عام، 
، يعيشون في قطاع غزة، بغض النظر عن حالة اإلعاقة. في المقابل، نحو ثلثي األفراد الرفاهعلى مؤشر  االكثر فقراً  خمسين

نحو نصف األفراد و ة اإلعاقة. يعيشون في الضفة الغربية بغض النظر عن حال المنظمالذين يعملون في قطاع العمل غير 
 في سوق العمل يعيشون إما في قطاع غزة أو الضفة الغربية. المشاركينغير 

 
العاملين في قطاع العمل  التوزيع النسبي لالفراد. 44 شكل

 2017، المنظم حسب حالة اإلعاقة والمنطقةغير 
 

 
بيانات ، قاعدة 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 فلسطين. –، رام هللا 2017التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
 

 الذين يعيشون ضمن أدنى  التوزيع النسبي لالفراد. 43 شكل
على مؤشر الرفاه حسب حالة اإلعاقة  االكثر فقرا   خمسين

 2017والمنطقة، 
 

 
بيانات التعداد ، قاعدة 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 فلسطين. –، رام هللا 2017العام للسكان والمساكن والمنشآت 

 
 

، حسب خارج القوى العاملة التوزيع النسبي لالفراد. 45 شكل
 2017، والمنطقة االعاقةحالة 

 

 
، قاعدة بيانات التعداد 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 فلسطين. –، رام هللا 2017والمنشآت العام للسكان والمساكن 
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، مع تقدير األهمية النسبية لوجود إعاقة 3تعرض األشكال ايتية نتائج تحليل االنحدار متعدد المتغيرات باستخدام النموذج 
( في سوق 2؛ متدني( في مستوى معيشة 1خلقية )مقارنة مع عدم وجود إعاقة( في تحديد ما إذا كان األفراد في سن العمل: 

)الضفة  46في سوق العمل. لغايات التفسيري، نعرض النتائج الملخصة في الشكل  غير مشاركين( 3؛ المنظمالعمل غير 
 في الملحق. 29– 24 الجداول)قطاع غزة(، وتعرض مخرجات االنحدار الكاملة في  47الغربية( والشكل 

 
 2017. الضفة الغربية: األثر الهامشي لوجود إعاقة خلقية على احتمالية النتائج المختلفة للفرد، 46 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 ( ال يشارك في سوق العمل.3؛ والمنظم( يعمل في القطاع غير 2؛ متدني( في مستوى معيشي 1: الفردمالحظة: للفرد تشتمل على إذا كان 
 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***درجة الداللة اإلحصائية: 

 
 2017. قطاع غزة: األثر الهامشي لوجود إعاقة خلقية على احتمالية مختلف النتائج على الفرد، 47 شكل

 
 فلسطين. –، رام هللا 2017، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2018المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المصدر: الجهاز 

 ( ال يشارك في سوق العمل.3؛ والمنظم( يعمل في القطاع غير 2؛ متدني( في مستوى معيشي 1: الفردمالحظة: للفرد تشتمل على إذا كان 
 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***درجة الداللة اإلحصائية: 
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تبين النتائج أن وجود إعاقة خلقية له أثر هامشي ذا داللة إحصائية، ويزيد من احتمالية حدوث كل من المتغيرات التابعة 
 مقابلفي الضفة الغربية،  %11.1بنسبة  متدنيوجود إعاقة خلقية يزيد من احتمالية العيش في مستوى معيشي المدروسة. 

يعاني من إعاقة خلقية ويعيش  الفردفي الضفة الغربية إذا كان  %17.5ترتفع هذه االحتمالية إلى و في قطاع غزة.  7.3%
في الضفة الغربية، وجود إعاقة خلقية ورب أسرة أنهى على األقل فأيضا في أسرة ترأسها أنثى، مع تثبيت العوامل األخرى. 

، مع تثبيت العوامل األخرى. ولكن في %5.4بنسبة  متدنيمستوى معيشي  تعليمه الثانوي، يزيد من احتمالية العيش في
قطاع غزة، وجود إعاقة خلقية والعيش مع رب أسرة أنهى تعليمه الثانوي على األقل يقلل من احتمالية العيش في مستوى 

على األقل يسهم في  . وهذا يعني أنه في قطاع غزة، وجود رب أسرة أنهى تعليمه الثانوي %11.3، بنسبة متدنيمعيشي 
إذا كان الفرد يعاني من إعاقة خلقية. ولكن، األثر السلبي لوجود  متدنيتقليل احتمالية أن يعيش الفرد في مستوى معيشي 

لألفراد الذين يعانون من إعاقات خلقية، ليس  متدنيرب أسرة أنهى تعليمه الثانوي على األقل على العيش في مستوى معيشي 
 في الضفة الغربية. قويا بهذا القدر

 
في الضفة  %2.3بنسبة  المنظميرتبط وجود إعاقة خلقية بمعدل أثر هامشي أصغر على الدخول إلى سوق العمل غير 

في قطاع غزة. باإلضافة لذلك، فإنه في الضفة الغربية وجود إعاقة خلقية وإتمام التعليم الثانوي على األقل  %4.1الغربية، و
العالي يقلل من  المستوى التعليمي. وهذا يعني أن %9.4بنسبة  المنظميقلل من احتمالية دخول الفرد إلى سوق العمل غير 

في قطاغ غزة وجود إعاقة خلقية وإتمام التعليم الثانوي على األقل يرتبط . المنظمالفرد في سوق العمل غير  عملاحتمالية 
، وهذا أدنى بكثير من أثر اإلعاقة الخلقية وحدها المنظمفي احتمالية االنخراط في سوق العمل غير  %0.8بزيادة قدرها 

(4.1% .) 
 

األفراد ذوو اإلعاقة الخلقية لديهم فالعمل. سوق  المشاركة فيويبدو أن لإلعاقة الخلقية دور أكبر في التأثير على عدم 
اما النسبة في قطاع غزة.  %18.3 مقابلبأن يكونوا بدون نشاط اقتصادي في الضفة الغربية،  %21.3احتمالية أعلى بنسبة 

ق العمل في السو  المشاركة فيلديهم احتمالية مضاعفة بعدم  أنثىذوو اإلعاقة الخلقية والذين يعيشون في أسرة ترأسها  لالفراد
يبدو أن إتمام التعليم الثانوي على األقل يخفض بشكل كبير من أثر وجود إعاقة كما كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 سوق العمل. المشاركة في خلقية على احتمالية عدم
 

( العيش في مستوى معيشي 1، فإن هذه النتائج تشير إلى بعض العالقة بين وجود إعاقة في الطفولة و: ظل شح البياناتفي 
. ولكن، ليس من المنظمسوق العمل غير  المشاركة فيسوق العمل، وعالقة أضعف مع  المشاركة في( عدم 2؛ متدني

ية شبيهة تسري على عالقات تبادل ج خاصة في وجودالممكن القطع بوجود عالقة سببية بين اإلعاقة في الطفولة وهذه النتائ
 األفراد المتأثرين بإعاقة أخرى غير خلقية.
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 الفصل الخامس
 

 مناقشة وتوصيات
 

لإلعاقة. يهدف التقرير إلى عرض نظرة معمقة على وضع ورفاه األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطين، من خالل مقاربة اجتماعية 
عاقة بصفتها عجز طبي يخص الفرد نفسه تركز على اإلتميل إلى الإلعاقة، التي لعكس المقاربات النظرية الطبية  على

اإلعاقة بصفتها مسأله يجب على المجتمع  إلىوسياسات وبرامج القطاع الصحي، فإن المقاربة االجتماعية لإلعاقة تنظر 
في هذا المنظور ال يرى أن اإلعاقة الطبية بحد  ي. الجوهر األساس(Mitra, Posarac, & Vick, 2013)التعامل معها 

ة واالقتصادية )اتفاقية ياألفراد ذوي اإلعاقة بالتمتع بحقوق اإلنسان بسبب العوائق االجتماعية والثقاف فشلذاتها هي العجز، بل 
(. من هنا، فإن الحقوق المرتبطة باإلعاقة ال يمكن فصلها 2007حقوق األفراد ذوي اإلعاقة: قرار/ تبنته الجمعية العامة، 

 األفراد ذوي اإلعاقة والحد منها.  أمامالعوائق  إزالةمسؤولية أنظمة الحكم والمجتمعات ومؤسسات التنمية و عن حقوق اإلنسان، 
 
تسهم نتائج هذا التقرير بتوفير المعلومات الالزمة للتعرف على العوائق االجتماعية والبرامجية واالقتصادية والسياسية أمام  لذا

، وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية، ومستوى معيشة الئق، والحصول على تكنولوجيا المعلومات المستوى التعليمي
 ذوي اإلعاقة في فلسطين.األفراد خول إلى سوق العمل، والفرص المتاحة أمام واالتصاالت، والحراك االقتصادي والد

 
 اإلعاقة والخصائص الديموغرافية  1.5

ذوي صعوبة. عند استخدام تعريف "اإلعاقة"، فإن النسبة  أفراداً  هممن الفلسطينيين  %6وفق تعريف "الصعوبة"، فإن نحو 
من إجمالي األسر المعيشية. ويمثل هؤالء طلبا  %9نسبيا، إال أنها تمثل . رغم أن هذه النسب متدنية %2 نحوتقل إلى 

حصول على الخدمات والدمج االجتماعي المستهدف لذوي لل مكانيةمتواصال على الخدمات االجتماعية لضمان كفاية اال
ذوي اإلعاقة من الفئة راد األفمن  %15اإلعاقة بشكل كبير مع العمر، حيث إن ما ال يقل عن  انتشار معدلاإلعاقة. يرتفع 

 ( يعانون من إعاقة.فأكثرسنة  80(، وأكثر من ثلث السكان )فأكثرسنة  70العمرية )
  

 توقع البقاء على قيد الحياة بارتفاع، وقد يرتبط هذا 2017و 2007انتشار اإلعاقة في الفترة بين  معدل باإلضافة لذلك، تزايد
عاقة مع مرور الوقت، باإلضافة لوجود االحتالل اإلسرائيلي اإلآليات التعرف على  وتطورفي فلسطين خالل الفترة نفسها، 

استراتيجيات التنمية الوطنية  ضمنذوي اإلعاقة  واقع األفرادفي فلسطين. تؤكد هذه العوامل مجتمعة على الحاجة إلبراز 
 والبرامج المختلفة في القطاعات الرئيسية.

 
النظر في األسباب المشتركة لإلعاقة ب يجب ان يولي اعتبار للعمر وذلكذوي اإلعاقة وضع سياسات وبرامج خاصة ب ولدى

التجريبي الذي  التحليل. يسهم األجيالالعمرية، واالحتياجات الخاصة والصعوبات التي تواجهها هذه  األجياللدى مختلف 
ذوي اإلعاقة عادة ما  االفرادوى الدولي أن يظهر على المستحيث . األجيالهذه الدراسة في تحديد خط األساس لهذه  انتجته

(. 2011) منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي،  الذين ليس لديهم اعاقةاألفراد يحرمون من الفرص والدخل، مقارنة مع 
د سواء، ولذويهم على ح ذوي اإلعاقةبدون تقديم الدعم المنهجي والبرامج المخصصة منذ المراحل األولى من اإلعاقة لألفراد 

ذوو اإلعاقة في فلسطين قد يتضاعف مع الوقت، ويعيد إنتاج حلقة سلبية األفراد فإن الصعوبات وغياب المساواة الذي يواجهه 
 ..(Braithwaite & Mont, 2009)على جودة الحياة والفرص، في كل مرحلة عمرية  وأثرهمن تأثيرات اإلعاقة، والفقر 
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الذين يولدون بإعاقة خلقية، أو الذين يتعرضون إلعاقة خالل مرحلة الطفولة. يمكن أن  ألولئكهذا له أهمية خاصة بالنسبة 
 . غياب المساواة في الوصول للتعليم، والتحصيلفترة حياتهمتؤدي هذه الحاالت إلى عوائق تراكمية على الفرص خالل 

ال ذوي اإلعاقات. كما يمكن أن يؤدي إلى التقليل ، والفرص، واألنواع األخرى من التدريب والدمج االجتماعي لألطفالعلمي
الذين يتعرضون لإلعاقة في  األفرادسوق العمل واكتساب القدرات في المستقبل، مقارنة مع  المشاركة في التراكمي لفرص

اقة في مرحلة ود إعجوتقترح أن هناك عالقة بين و  مرحلة الحقة من حياتهم. تدعم نتائج التحليل متعدد المتغيرات هذه النقطة،
الطفولة وتدني مستوى المعيشة و/أو عدم الدخول إلى سوق العمل. وقد يرجع هذا لآلثار التراكمية على مدار الوقت، لكل 

 نوع اإلعاقة وحدتها.كذلك عاقة و اإل مدةمن 
 

)مثل تلك التي تنتج  لفردا حياةع اإلعاقات التي تحدث الحقا في باإلضافة لذلك قد تختلف اإلعاقة الخلقية بطبيعتها مقارنة م
ن التحديات في يبين البحث النوعي في فلسطيكما ( ولهذا قد تتطلب دعما متخصصا على مستوى األسرة. حوادثعن 

عاقة لدى األطفال، وكذلك محدودية العالج في المراحل األولى من الحياة، ما يؤدي إلى إعاقة أشد التشخيص المبكر لإل
(Abu-Ras, Saleh, & Birani, 2018; Ashbee & Guldberg, 2018 لذا فإن التشخيص المبكر والرعاية المبكرة .)

د تأثيرات خارجية سلبية و وج التحليل ويبين. (Ashbee & Guldberg, 2018)خاصة لألطفال  اً حاسميعتبر أمرًا لإلعاقة 
آخرين( من ذوي اإلعاقة، ينبغي تنفيذ دعم برامجي  مرتبطة بوجود أفراد في األسرة )األبوين، أو أفراد بالغين آخرين أو أطفال

لذوي اإلعاقة في مختلف مراحل حياتهم. على سبيل  ةبفعالية على مستوى األسرة، بحيث يأخذ بالحسبان االحتياجات الفردي
وقت ممكن بأقرب وفير فرص لتحاسم أمر المثال، إمكانية الحصول على الرعاية الصحية واالكتشاف المبكر لطبيعة اإلعاقة 

التعليم الدامجة، مع إمكانية الحصول على التكنولوجيا  ةنظمألألطفال للحصول على تعليم مختص وشامل في مرحلة الطفولة. 
المساعدة والمتكيفة ومواءمة البنى التحتية لألطفال في عمر المدرسة مهمة جدا لتعزيز الدمج االجتماعي لألطفال في فلسطين، 

لوصل ل مكانيةفي سن العمل اال األفرادرأس المال البشري والدمج الالحق في سوق العمل. يحتاج ولتعظيم فرصهم لتطوير 
بشري المختص، وتطوير المهارات وفرص العمل، وهم بحاجة لبنية تحتية خاصة في مواقع العمل. اللفرص تطوير رأس المال 

إمكانية الحصول على المساعدة و ذات جودة عالية. يحتاج الكبار ذوو اإلعاقة إلمكانية الحصول على رعاية صحية مختصة 
 ذو فرد، بما فيها مزايا اإلعاقة، على مستوى األسرة تساعد في حمل عبء التكاليف اإلضافية المرتبطة بوجود ةاالجتماعي

 إعاقة وكذلك ألفراد األسرة.
 

قدراتهم على قدر المساواة  طويرللعمل على تالمدرسة على تعليم وتدريب دامج وخاص  عمريجب أن يحصل األطفال في 
على دخول  مكانيةهم االدي، وفي المستقبل، تكون لالذين ليس لديهم اعاقةأقرانهم  التي يتمتع بهاليحصلوا على ذات الحريات 

سوق العمل في سن البلوغ. كما يجب أن يحصل هؤالء األطفال على فرص متكافئة وظروف مثالية لنمائهم البدني والذهني، 
مل هذا التقليل من المحددات المادية والحركية التي يواجهها ذوو اإلعاقة من خالل جاما مع اتفاقية حقوق الطفل. ويشانس

 .(Nahal, Axelsson, Imam, & Wigert, 2019)مواءمة البيئة والمرافق من أجلهم 
 

من المشاركة في سوق العمل  متمكنهذوي اإلعاقة في سن العمل على فرص تدريب مناسبة فراد ألامل دعم يجب أن يش
تشتمل فرص التدريب المتخصصة  نيمكن أو واإلعاقة. لحمايتهم من الفقر بشبكات األمان االجتماعي  وااللتحاق، المنظم

للتكيف بين ذوي اإلعاقة. وينبغي توسيع  والفاعلةهارات بما في ذلك استخدام التكنولوجيا المساعدة لمى إمكانية تطوير اعل
وتهيئة البيئة المساندة. باإلضافة لذلك يجب  ذوي اإلعاقة من خالل سياسات وتشريعات مناهضة للتمييزألفراد فرص العمل ل

 قةاألفراد ذوي اإلعاتسهيل الوصول لشبكات األمان االجتماعي مثل تأمينات البطالة واإلعاقة، وذلك للحيلولة دون وقوع 
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على تأمين الموارد األساسية ما يضر بحالتهم أو يسبب لهم إعاقات إضافية. ويسري هذا بشكل  مكانيةفريسة للفقر وعدم اال
العمل، أو الذين فقدوا عملهم بسبب اإلعاقة و/أو المخاطر المرتبطة  لىغير القادرين ع األفراد ذوي اإلعاقةخاص على 

في سوق العمل، ما يعني  غير مشاركينسنة(  59 – 15) األفراد ذوي اإلعاقةلثي كشفت هذه الدراسة أن ثحيث  بالعمل. 
وهذا يرفع احتمالية بقائهم  ،في فلسطين األفراد ذوي اإلعاقةأن هناك فجوات كبيرة في الدمج االجتماعي والفرص المتاحة أمام 

 رهائن في حلقة الفقر.
 

في ظل هذا الوضع من المهم توفير و  ،سنة في فلسطين 70 أكثر من األفراد ذوي اإلعاقةيوجد عدد غير متناسب من 
تهيئة مجموعة و اح بين إمكانية الحصول على الخدمات األساسية و ، والتي تتر لألفراد ذوي اإلعاقةاالحتياجات األساسية 

 متكاملة من الظروف لدمجهم اجتماعيا.
 

 ما يمنحامل ومالئم، يشتمل أيضا على نظام تقاعد وطني، ينبغي زيادة االستثمار العام إلرساء نظام ضمان اجتماعي ش
حتياجات كبار السن مع احتساب العبء االقتصادي اإلضافي الذي تولده اإلعاقة. إن تيسير الحصول على شاملة التغطية 

األفراد ج من العقبات التي تحول دون دم والتقليلالتوعية وحمالت التثقيف العام  من خاللالخدمات المخصصة لإلعاقة، 
 م خاصة بعد سن التقاعد.هيسهم في تحسن رفاهما  ذوي اإلعاقة

 
 الجغرافية والسياق السياسي المستويات 2.5

اإلعاقات ونوعها بين قطاع غزة والضفة الغربية، حيث انتشرت كافة أنواع اإلعاقة  انتشار معدلتظهر فروق واضحة في 
ظام الصحي نالفرق في كفاءة ال ها. وقد يرجع هذا لعدة عوامل من2017 - 2007بنسب أكبر في قطاع غزة خالل الفترة 

عتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي، مناطق في قطاع غزة التي تتعرض الوالتشخيص المبكر لإلعاقة والقرب من تلك ال
كية في قطاع غزة يعزى االنتشار األكبر لإلعاقات الحر  والذي. 2014و 2012و 2008 خالل األعوامخاصة إبان الحروب 

 الثالث بالتحديد. االعتداءاتلهذه  من جراء مقارنة مع الضفة الغربية
 

انتشار لإلعاقة مقارنة مع المحافظات  نسبمحافظات قطاع غزة بما فيها شمال غزة ودير البلح وخانيونس وغزة سجلت أعلى 
لديها فرد التي من األسر المعيشية  %6، بمعدل أريحا واألغوار محافظة األخرى. بينما سجلت أدنى نسبة انتشار لإلعاقة في

بين محافظات قطاع غزة  قد تكون هذه الفروق و من األسر تعاني من اإلعاقة.  %14.5واحد على األقل ذو إعاقة، فإن 
 كفايةوعدم  ،ربية نتجت عن اختالف الظروف االجتماعية االقتصادية، بما في ذلك التعرض لألعمال الخطيرةغوالضفة ال

اإلسرائيلية وأعمال  االعتداءاتذوي اإلعاقة باإلضافة لإلصابات والحوادث المرتبطة باستمرار ألفراد الخدمات الصحية ل
زيد من احتمالية زيادة انتشار . تكرار العنف بسبب إجراءات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية ي13الهدم

يظهر البحث .  (Mosa, Rau, & Saggurthi, 2015) ارية ما يرهق أنظمة الرعاية الصحيةعاقة واألمراض غير الساإل
النوعي في فلسطين أن المجتمع الفلسطيني مجتمع مترابط، وأن الثقافة السائدة هي توفير الدعم العملي وحتى على المستوى 

يصعد من الصعوبات القائمة في المنطقة السياسي النفسي للقائمين على رعاية األطفال ذوي اإلعاقة، ولكن غياب االستقرار 
(Abu-Ras et al., 2018)وخاصة  بسبب استمرار االحتالل مياً روضة على الحركة التي تتصاعد يو . فوق العوائق المف

                                                 
على قطاع غزة عنفاً شديداً باإلضافة لألثر االنساني  2014(، شهد اإلعتداء االسرائيلي عام UN OCHA 2014بناًء على مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ) 13

 500,000مسكن، وأكثر من  90,000، وتم تدمير  جريح 11,000شهيد على األقل، وأكثر من  2,000الهائل الذي خلفه بين السكان في القطاع، حيث كان هناك 
 فرد بال مأوى.



خصائص األفراد ذوي االعاقة في فلسطين  :PCBS 

76 
 

وي اإلعاقة لألفراد ذوي اإلعاقة الذين ترتبط إعاقتهم بالحركة )حيث تمثل إعاقة الحركة غالبية اإلعاقات المنتشرة بين األفراد ذ
لخدمات الصحة والتعليم تتضرر  األفراد ذوي اإلعاقة، فإن إمكانية تكييف البنية التحتية العامة وتيسير وصول في فلسطين(

العامة تتضرر بشكل متكرر وغير متوقع بفعل شح  األنظمةاالحتالل اإلسرائيلي. وهذا يعني أن  اعتداءاتبسبب تواصل 
االفراد ذوي االعاقة الفئة المهمشة ة ومحددات أخرى، ما يحد من قدرتها على استيعاب فئة قاستقرار المنط مالموارد، وعد

. وقد خضعت هذه العالقة بين حالة اإلعاقة وتواصل االحتالل اإلسرائيلي وتبعات أعمال العنف والهجوم لدراسات باالساس
 .Burton, Sayrafi, and Srour (2013), Asi, Unruh, and Liu (2018) and Abu-Ras et alمعمقة قام بها 

(2018).  
 

 فرص التعليم 3.5
إلى ذوي اإلعاقة  حيث يميل األفرادتشكل اإلعاقة عائقا أمام التحصيل العلمي.  ،فلسطين كما هو الحال في في الدول النامية

لوصولهم لمنشآت التعليم، أو بسبب غياب خدمات  المالئمةالبيئة كاًل من عدم توفر كنتيجة  مستويات التعليم الدنياإنهاء 
التعليم الخاص الموجه لذوي اإلعاقة، وبسبب الظروف العامة التي ترفع حدة اإلعاقة مثل سوء التغذية والرعاية الصحية، 

. الظروف الخارجية اإليجابية (Mitra et al., 2013; WHO & World Bank, 2011)وهي أيضا عوامل معيقة للتعلم. 
وان وجود رب أسرة متعلم حتى حيث ان  ثل وجود رب أسرة أنهى تعليمه الثانوي كحد أدنى برزت جليا في هذه الدراسة. م

رب األسرة هذا هو الفرد ذو اإلعاقة فإن هذا يقلل من احتمالية عدم إكمال األطفال لتعليمهم اإللزامي في الوقت المحدد،  كان
 .متدنيذوو اإلعاقة في مستوى معيشي ويقلل من احتمالية أن يعيش األفراد 

 
ذوي اإلعاقة لم يلتحقوا أبدا برياض األطفال أو المدرسة )أكثر من الثلث(، أو تسربوا من المدرسة بعد  االفراد نسبة كبيرة من

 اإلعاقةاألفراد ذوي ذوي اإلعاقة أميون، مع ارتفاع طفيف لمستوي األمية بين  األفراد (. نحو ثلث%40 حواليااللتحاق )
سنة( ملتحقون حاليا في  15 – 10أقل من ثلثي األطفال )فان في الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة. بالنسبة لألطفال، 

 إنهاءالمدرسة. وتبين أيضا من التحليل متعدد المغيرات أن معظم األطفال يكملون تعليمهم االبتدائي، بينما تزيد احتمالية عدم 
. وهذا يعني وجود الذين ليس لديهم اعاقةتعليمهم االبتدائي أو األساسي بدرجة كبيرة مقارنة مع األطفال األطفال ذوي اإلعاقة ل

يجب جسر هذه الفجوات ومن هنا فجوات كبيرة في تيسير الوصول للتعليم والتحصيل العلمي بين األطفال في سن المدرسة. 
طفال ذوي اإلعاقة في المستقبل، ولتوفير فرص متكافئة لألطفال لتعزيز الدمج االجتماعي والدخول لسوق العمل بالنسبة لأل

يمكن االستفادة من الدراسة المعمقة لنوعية التعليم، وبرامج التدخل المبكر وتوفر و جميعهم بغض النظر عن حالة اإلعاقة. 
تعليمهم  إنهاءهؤالء األطفال من  برامج التعليم الخاص الموجه لألطفال ذوي اإلعاقة لفهم القيود المحددة التي تحول دون تمكن

(Hadidi & Al Khateeb, 2015) . التعليم أن تشجع على الدمج وأن تقضي على وصمة العار  أنظمةيجب على كما
يمكن تحقيق التقدم و (. Nahal et al., 2019األطفال ذوو اإلعاقة في المدارس. ) ااالجتماعية السلبية التي يتعرض له

زيادة االستثمار العام ووضع البرامج والسياسات، ومن خالل بناء مدارس مزودة ببنية تحتية مساندة على هذا المستوى عبر 
ومواءمة لهذه االحتياجات، ما يسمح لذوي اإلعاقة بالحركة بدون عوائق. كما ينبغي تحسين جودة خدمات التعليم الدامجة 

ل مع االحتياجات التعليمية المرتبطة بكل إعاقة على حدة. لألطفال عبر تدريب المعلمين على أسس التعليم الخاص والتعام
تعزيز الوعي المجتمعي باإلعاقة في المنهاج التربوي والنشاطات المساندة غير المنهجية يسهم أيضا في زيادة الدمج االجتماعي 

 لألطفال المعاقين ويقلل من السلوك التمييزي تجاههم.
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الحصول على خدمات جيدة لألطفال ذوي في الفرص  يعود لقلةفي فلسطين  الحصول على التعليم الخاصإن محدودية 
الجهاز  وتشير بيانات. (Gumpel & Awartani, 2003; Nasir-Tucktuck, Baker, & Love, 2017)اإلعاقة 

فقط من المعلمين مؤهلون لهذا النوع من التعليم وفق معايير الوزارة.  %29.3( أن 2016المركزي لإلحصاء الفلسطيني )
فجوة في خدمات التعليم الخاص، مثل عدم كفاية المعلمين المؤهلين للتعامل مع احتياجات وجود يشير هذا الوضع إلى و 

، من بين كافة 2017د األطفال ذوي اإلعاقة. ويرتبط هذا األمر بشكل خاص باألطفال ذوي إعاقات التعلم. بحسب تعدا
. لهذا، بغية دمج هؤالء التذكر والتركيزفي  لديهم إعاقة %31.4، وفي التواصل إعاقة% لديهم 41.0 ذوي إعاقةاألطفال 

األطفال في نظام التعليم، ينبغي توفر خدمات تعليم خاص متميزة يقوم بها مدرسون مؤهلون. نحو ربع األطفال من ذوي 
، ما يعني أن تيسير وصولهم للمدرسة يجب أن يقترن أيضا واستخدام األيدي الحركة إعاقةن يعانون م %22.2اإلعاقة 

والسمع إمكانية توفير تدريب  بالبصر إعاقاتبمواءمة البنية التحتية الحتياجاتهم. ويتطلب دمج األطفال الذين يعانون من 
 خاص للمعلمين المسؤولين عنهم، مع دعم لألسر والقائمين على رعاية هؤالء األطفال.

 
 الوصول لخدمات الرعاية الصحية 4.5

لخدمات الرعاية الصحية بتعريف  األفراد ذوي اإلعاقة وصولالدراسة، تم اختزال في ظل غياب بيانات أكثر دقة لغايات هذه 
تأمين صحي. وبين  يتوفر لديهمذوي اإلعاقة في فلسطين  فراداأل غالبيةأن أي  %90الحصول على تأمين صحي. نحو 

مقارنة مع األفراد  صحي الحصول على تأمين لعدمتحليل متعدد المتغيرات أيضا أن وجود اإلعاقة يرتبط باحتمالية أعلى 
ذوي اإلعاقة لديهم إمكانية أفضل نسبيا في الحصول على خدمات الرعاية األرفاد . وهذا يعني أن اعاقةالذين ليس لديهم 

على خدمات الرعاية الصحية،  المتزايد( الطلب 1: االمور التالية، وقد يرتبط هذا بالذين ليس لديهم اعاقةالصحية مقارنة مع 
( وجود 2، وقد يكون هذا أمرا مرتبطا باإلعاقة نفسها؛ واد ذوي اإلعاقةاألفر أو ارتفاع معدل البحث عن الرعاية الصحية بين 

 برامج وسياسات تستهدف ذوي اإلعاقة بشكل خاص.
 

الذين ليس لديهم على الحصول على الرعاية الصحية مقارنة مع  امكانيةذوي اإلعاقة أكثر األفراد صحيح أن النتائج تبين أن 
معلومات حول جودة الرعاية الصحية المقدمة، وسهولة الوصول إليها، وتوفر رعاية خاصة  توفر، إال أن هذه النتائج ال اعاقة

حول هذه النقطة لرسم صورة دقيقة في المستقبل وتأهيلية من تلك التي تقدم عادة لذوي اإلعاقة. ينبغي إجراء أبحاث أكبر 
                                          على خدمات رعاية صحية جيدة. وفق ذوي اإلعاقة في فلسطين على الحصول االفراد مكانيةال

(Abu-Ras et al., 2018)  فإن إمكانية الحصول على رعاية صحية ذات جودة عالية ومختصة و"موائمة ثقافيا" تعد من
لنامية ر الدليل من فلسطين والدول االتحديات الشائعة التي يواجهها ايباء القائمون على رعاية األطفال ذوي اإلعاقة. يشي

                       .قلإلنهاك النفسي واالجتماعي واالقتصادي الذي يرتبط برعاية طفل معا األخرى إلى العبء اإلضافي
(Abu-Ras et al., 2018; Soresi, Nota, & Ferrari, 2007.) عوامل اإلنهاك هذه بفعل ما يسببه االحتالل  وتتفاقم

ي، والعوائق الشاهقة التي يضعها أمام الوصول للخدمات الطبية واالجتماعية والتعليمية، ناهيك عن العوائق العامة السياس
ذوي اإلعاقة في فلسطين أن هؤالء األطفال يتعرضون لصدمات  االطفالعلى الحركة والحريات. يبين البحث النوعي عن 

تحويلهم للمشافي اإلسرائيلية التي تقدم رعاية متطورة بسبب الصعوبات نفسية إضافية وبحاجة لرعاية مزمنة. مع هذا يصعب 
يكتسب بناء  (Nahal et al., 2019)اللوجستية من جهة والضغط النفسي الذي يولده التنقل لهذه المشافي من جهة أخرى 

 .في غياب االستقرار وهشاشة الوضع السياسي القائمة والمجتمعات أهمية كبيرة األنظمةمناعة 
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  مستوى المعيشة 5.5
أو العيش  مستوى معيشياألسرة، إال أن النتائج تبين عالقة وثيقة بين وجود  رفاهرغم أن الدراسة تستخدم قياسات بديلة لتقدير 

(. الرفاهعلى مؤشر  االكثر فقراً  )العيش في أسرة تقع ضمن أدنى خمسين فقيرمع فرد ذي إعاقة، والعيش في مستوى معيشي 
ذوي اإلعاقة عادة ما يكون أعلى من المعدل العام للسكان، االفراد اسات من بالد أخرى أن معدل الفقر النقدي بين وتبين الدر 

                             بينما ال تأخذ قياسات الفقر عموما في حساباتها التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإلعاقة
(Braithwaite & Mont, 2009; Mont & Nguyen, 2011) التكاليف المباشرة لإلعاقة تشتمل على التكاليف اإلضافية .

، مثل تقديم الرعاية الخاصة والمعدات، في حين أن التكاليف غير المباشرة ترتبط ي اعاقةفرد ذالمترتبة على العيش مع 
يعيشون عادة في مستوى  االعاقة االفراد ذوي . وهذا يعني أن لالفراد ذوي االعاقةعلى كسب دخل بالنسبة  مكانيةبتقليص اال

 عندما يتوفر لهم ذات الدخل، باإلضافة لصعوبات أخرى. الذين ليس لديهم اعاقة االفراد معيشي أدنى مقارنة مع
 

 األفراد ذوي اإلعاقةعلى استخدام الدخل المتاح لتحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة والحريات المتاحة أمام  مكانيةقلة اال
ويجب أن يشكل هذا . A Conversion Handicap” (Gilardone, 2010)“ األدبيات بوفرة ومنها لهرقت تط موضوع

، ولتقوية لالفراد ذوي االعاقةالحماية االجتماعية والبرامج الساعية لتعزيز الدمج االجتماعي وأنظمة األمر أولوية في سياسات 
فريسة لحلقة الفقر، ما يزيد من حدة إعاقتهم. وبناء على نتائج هذه  االفراد ذوي االعاقةالدعم التي تحول دون وقوع  أنظمة

، مثل الحواالت النقدية أو العينية، أو برامج التأمين، يجب أن تأخذ االفراد ذوي االعاقةالدراسة، فإن أي برنامج يستهدف 
 بالحسبان التكلفة اإلضافية للعيش التي ترتبط بوجود اإلعاقة.

 
 على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإمكانية الحصول  6.5

ذوي اإلعاقة على الوصول للتكنولوجيا المختصة المساعدة  االفراد امكانيةلتقييم في المستقبل يجب إجراء بحث أضافي 
ة، إمكانية الحصول على المساعدة التكنولوجيو لنوع وطبيعة اإلعاقة.  مناسبةواألجهزة الداعمة، وما إذا كانت هذه التكنولوجيا 

اإلنترنت لها مثل برامج القراءة، وأجهزة التواصل البديلة، ودمج هذه التكنولوجيا في الهواتف النقالة والتلفزيونات والحاسوب/ 
تسهم هذه التكنولوجيا في تعظيم فرصهم للعيش بشكل مستقل، والحصول حيث ذوي اإلعاقة.  االفرادني خاصة على يكأثر تم

. ولكن هذه التكنولوجيا بالعادة مكلفة وغير متوفرة (Raja, 2016)والعمل والدمج االجتماعي.  على التعليم والتحصيل العلمي
ويمكن لزيادة الدعم المالي المختص بهذه الوسائل واألجهزة المساعدة عبر برامج  –في الدول ذات الدخل المتدني والمتوسط 
 . ذوي اإلعاقة على االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االفراد امكانيةالمساعدة االجتماعية أن يسهم في تيسير 

(Raja, 2016) 
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 الفصل السادس
 

 الخالصة واألبحاث المستقبلية
 

 نسبة انتشارالتقرير  حيث يقدماألفراد ذوي اإلعاقة في فلسطين. على مستوى المؤشرات،  واقعتقدم هذه الدراسة تحليال معمقا ل
مع نظرة على قدرتهم على الوصول  االعاقةاإلعاقة بين األفراد ويصف الخصائص األساسية لألفراد ذوي اإلعاقة، وأهم أسباب 

األفراد ذوي اإلعاقة من حقبة زمنية ألخرى  واقعيصف القسم الخاص بالتحليل المقارن كيف تغير كما للخدمات األساسية. 
المتعدد المتغيرات فيحاول وضع اليد على بعض المخاطر المرتبطة بحالة اإلعاقة في ومن موقع جغرافي يخر. أما التحليل 

الحصول على الخدمات األساسية، ايثار الخارجية السلبية على أفراد األسرة ايخرين، والفرص  امكانيةفلسطين، من حيث 
 المستقبلية للحراك االقتصادي واالندماج في سوق العمل.

 
الوضع والقضايا التي تواجه األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطين، ولكنها ال تعطي الصورة كاملة.  تحليللتسعى هذه الدراسة 

النقطة األهم، أن الدراسة تحدد المخاطر التي تواجه األفراد ذوي اإلعاقة، ولكنها ال توضح العالقات السببية بين اإلعاقة وتلك 
يمكن أن يستفيد البحث و لعقبات أمام تقديم الخدمات والدمج االجتماعي. المخاطر، كما أنها ال تحدد العراقيل المحددة وا

 المستقبلي من االكتشاف النوعي والكمي لهذه المجاالت، وتشتمل على:
ذوي اإلعاقة الوصول  االفراد نطاق خدمات الصحة والتعليم والتأهيل والحماية المتوفرة في فلسطين، وما إذا كان بإمكان -

 .ت تأخذ بالحسبان احتياجاتهم الخاصة عبر مرافق وموارد واستراتيجيات عناية مناسبةإليها وما إذا كان
ذوي اإلعاقة على الوصول للمساعدة االجتماعية وبرامج الحماية االجتماعية لمختلف الفئات العمرية  االفراد امكانية -

 والمحددات في هذه الخدمات.
 لذوي اإلعاقة، وفعالية الرعاية المجتمعية التأهيلية.دور األسرة والمجتمع في تعزيز الدمج االجتماعي  -
القائمة حاليا على الصمود والتكيف مع السياق  األفراد ذوي اإلعاقةرعاية  وأنظمةالمؤسسات والبنى التحتية  امكانية -

 االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين. اجراءات واعتداءاتالهش والعنيف بسبب 
 .لالفراد ذوي االعاقةالرصد والتقييم لتحسين الخدمات والدمج االجتماعي  أنطمةمالءمة  -
الذين ليس ذوي اإلعاقة، ومقارنة حالهم مع حال  االفراد مدى انتشار وتأثير الفقر المالي والحرمان متعدد األبعاد بين -

 .بحقوقهماألفراد ذوي اإلعاقة على التمتع  امكانية، ودور نوعي الفقر في تقويض لديهم اعاقة
  

فضال عن ذلك، البد من إجراء األبحاث حول السالمة النفسية والقبول االجتماعي والنواحي المرتبطة بالجنس في حالة 
لألفراد حول العراقيل أمام تقديم الخدمات والدمج االجتماعي  الواضحةاإلعاقة، حيث يمكن لهذه األبحاث أن تزودنا بالرؤية 

ذوي  االفراد االجتماعية تجاه النظرة. توضح هذه الدراسة الفجوات في المعرفة بخصوص مدى انتشار وتبعات ذوي اإلعاقة
ذوي اإلعاقة يواجهون نوعا من السلوك  االفراد اإلعاقة في فلسطين. يظهر البحث الكمي والنوعي في السياق الفلسطيني أن

  لديهم كشعور بالخجل ترسيخهاومن قبل طواقم الرعاية الصحية، وأن هذه النظرة يتم  المجتمعالثقافية من  والنظرةالسلبي 
(Al-Aoufi, H., Al-Zyoud, N., & Shahminan, N. 2012) في فلسطين عن  ذوي االعاقة. يتحدث األطفال

شأن التعليم والعمل صراعهم من أجل القبول االجتماعي، وعن الصعوبات التي يواجهونها في نظرتهم ألنفسهم، وقلقهم ب
. يبين الدليل الكمي حول الدمج االجتماعي لألطفال في قطاع غزة أن األطفال ذوي اإلعاقة (Nahal et al., 2019)والزواج 

في القطاع يتعرضون لإلقصاء االجتماعي الذي يؤثر سلبا على صحتهم النفسية، ويظهر أيضا أن الدمج االجتماعي لهؤالء 
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 ة                                                   الموجهة لكافة القطاعات األساسي ية في السياسات والبرامجاألطفال ال يعد أولو 
(Nasser, MacLachlan, & McVeigh, 2017)بد أن يشتمل التحليل الالحق حول العوائق أمام الدمج االجتماعي  . ال

 ة في السياق الفلسطيني. على تحليالت للعالقة المتبادلة بين الجنس واإلعاق
 

يقع عبء رعاية األفراد ذوي اإلعاقة في األسرة غالبا على النساء، وعادة ما تواجه النساء ذوات اإلعاقة سلوكا سلبيا من 
يلزم إجراء أبحاث إضافية ما . (Elkhateeb & Peter, 2019)المجتمع بشأن حقهن في الزواج والمشاركة االجتماعية 

ذوي اإلعاقة في فلسطين، وآليات مكافحة هذا السلوك بطريقة تالئم الثقافة  االفراد السلوك التمييزي تجاهحول نطاق وتبعات 
 وتكون فعالة، وذلك ضمن الجهود الرامية لتحقيق حياة كريمة مع احترام حقوق اإلنسان لألفراد ذوي اإلعاقة. 
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 الملحق
 الحصول على التأمين الصحي مع تثبيت الخصائص األخرى : متوسط التأثير الهامشي لإلعاقة على عدم التمكن من الضفة الغربية: 6جدول 

 

 
1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1 - Poor access to 

health متغيرات   

:  مرجعحالة اإلعاقة ) ذوي اعاقة ***0.118- ***0.112- ***0.120- ***0.0570-
  بدون إعاقة(

 

(0.00267) (0.00226) (0.00315) (0.00208)    
  : جنين(مرجعالمحافظة ) ةطوباس واألغوار الشمالي ***0.0357- ***0.0355- ***0.0357- ***0.0254
(0.00203) (0.00178) (0.00178) (0.00178)    

   طولكرم ***0.0333- ***0.0330- ***0.0331- ***0.0361-
(0.00129) (0.00130) (0.00130) (0.00130)    
   نابلس ***0.0707 ***0.0705 ***0.0708 ***0.103
(0.00112) (0.00106) (0.00106) (0.00106)    

   قلقيلية ***0.0160- ***0.0159- ***0.0160- ***0.0621-
(0.00149) (0.00167) (0.00167) (0.00167)    
   سلفيت ***0.00489 ***0.00495 ***0.00496 ***0.0998
(0.00194) (0.00163) (0.00163) (0.00163)    
   را هللا والبيرة ***0.0168 ***0.0171 ***0.0170 ***0.0264
(0.00115) (0.00112) (0.00112) (0.00112)    
   اريحا واألغوار ***0.133- ***0.133- ***0.132- ***0.166-
(0.00168) (0.00221) (0.00221) (0.00221)    

   القدس ***0.0415- ***0.0413- ***0.0413- ***0.0773-
(0.00145) (0.00162) (0.00162) (0.00162)    
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1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1 - Poor access to 
health متغيرات   

   بيت لحم ***0.0419 ***0.0419 ***0.0419 ***0.0596
(0.00133) (0.00127) (0.00127) (0.00127)    
   الخليل ***0.0534 ***0.0531 ***0.0534 ***0.130
(0.000997) (0.000941) (0.000941) (0.000941)    
  : أنثى( مرجعالجنس )  ذكر ***0.0249  ***0.0245 ***0.0274
(0.000585) (0.000543)  (0.000545)    
 جنس رب األسرة مرجع: رب األسرة أنثى ***0.0121 ***0.00765  ***0.00801

 ) رب األسرة ذكر (
 

(0.00130)  (0.00120) (0.00121)   
  الديانة: مرجع: )مسلم ( مسيحي ***0.0279 ***0.0275 ***0.0279 ***0.0687
(0.00260) (0.00227) (0.00227) (0.00227)    
   غير ذلك ***0.243- ***0.243- ***0.242- ***0.224-
(0.0132) (0.0110) (0.0110) (0.0110)    

حجم األسرة المعيشية:  أفراد 3 ***0.0644- ***0.0633- ***0.0655- ***0.0721-
 فردين (–مرجع: ) فرد 

 
(0.00170) (0.00151) (0.00152) (0.00152)   

   أفراد 4 ***0.0714- ***0.0698- ***0.0729- ***0.0815-
(0.00159) (0.00141) (0.00142) (0.00142)    

   أفراد 5 ***0.0782- ***0.0764- ***0.0799- ***0.0911-
(0.00155) (0.00137) (0.00138) (0.00138)    

   أفراد فما فوق  6 ***0.0790- ***0.0778- ***0.0810- ***0.0934-
(0.00145) (0.00127) (0.00128) (0.00128)    

       

-0.0151*** -0.00690*** -0.00760*** -0.00735*** In two poorest 
quintiles (Q1-Q2) 

Asset-index quintiles 
(reference: Q3-Q5) 

 

(0.000714) (0.000668) (0.000670) (0.000670)   
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1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1 - Poor access to 
health متغيرات   

 -0.0176*** -0.0219*** -0.0176*** 
: مرجعحالة الهجرة )  مهاجر

 غير مهاجر(
 

 (0.000853) (0.000846) (0.000853)    

 -0.417*** -0.417*** -0.417*** 
الجئ مسجل أوغير 

 مسجل
: غير مرجع: حالة اللجوء

  الجئ
 

 (0.000402) (0.000402) (0.000402)    
 : ريةالفئة العم سنة 24- 18 ***0.108 ***0.109 ***0.109 ***0.106

 سنة( 17-0)  مرجع
 

(0.000936) (0.000841) (0.000842) (0.000841)   
   سنة 39 -25 ***0.0275 ***0.0285 ***0.0274 ***0.0216
(0.000809) (0.000763) (0.000764) (0.000763)    
   سنة 40-64 ***0.0468- ***0.0457- ***0.0465- ***0.0569-
(0.000810) (0.000783) (0.000784) (0.000783)    
   سنة 65-79 ***0.141- ***0.140- ***0.140- ***0.151-
(0.00156) (0.00156) (0.00156) (0.00156)    
   سنة فما فوق  80 ***0.108- ***0.109- ***0.107- ***0.110-
(0.00324) (0.00309) (0.00307) (0.00308)    

  التفاعالت ذكر x ذوي إعاقة   *0.00822-  
  (0.00488)     
 انثى رب xذوي إعاقة    ***0.0194 

 لألسرة
  

 (0.00638)      
   حالة اللجوء xذوي إعاقة     ***0.319-
(0.00150)       
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1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1 - Poor access to 
health متغيرات   

       
   مالحظات 2,508,605 2,508,605 2,508,605 2,508,605

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين. درجات الداللة 
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الحصول على التأمين الصحي مع تثبيت الخصائص : قطاع غزة : متوسط التأثير الهامشي لإلعاقة على عدم التمكن من 7جدول 
 األخرى 

 
1b-Incl. 

interactions 
1b-Incl. 

interactions 
1 - Poor access المتغيرات  

      
بدون حالة اإلعاقة: ) لديه اعاقة ***0.0112- *0.00370- ***0.0327

  (0.000883) (0.00195) (0.00202) إعاقة (
المحافظة: )مرجع:  غزة ***0.0101- ***0.00809- ***0.0147

  (0.000458) (0.000451) (0.000482) (شمال غزة
  دير البلح ***0.0294- ***0.0276- ***0.0374-
(0.000437) (0.000628) (0.000630)   

  خانيونس ***0.0204- ***0.0190- ***0.00394-
(0.000510) (0.000482) (0.000489)   

  رفح ***0.0440- ***0.0424- ***0.0437-
(0.000412) (0.000538) (0.000544)   
 الفئة العمرية:  سنة 24- 18 ***0.0170 ***0.0174 ***0.0183

(0-17) (0.000506) (0.000489) (0.000487)  
  سنة 39 -25 ***0.00249- ***0.00266- ***0.00184
(0.000412) (0.000385) (0.000387)   

  سنة 40-64 ***0.0120- ***0.0110- ***0.00709-
(0.000445) (0.000417) (0.000412)   

  سنة 65-79 ***0.0253- ***0.0249- ***0.0190-
(0.000799) (0.000675) (0.000669)   

  سنة فما فوق  80 ***0.0223- ***0.0222- ***0.0155-
(0.00188) (0.00154) (0.00154)   

 مرجع:) :الجنس ذكر ***0.00873 ***0.00881 ***0.00855
  (0.000287) (0.000287) (0.000301) أنثى(

جنس رب األسرة:  رب األسرة أنثى ***0.00251 ***0.00206 0.000653-
رب األسرة  )مرجع:

 ذكر(
(0.000626) (0.000629) (0.000633)  

 الديانة:  مسيحي ***0.0384 ***0.0504 ***0.0495
  (0.00558) (0.00610) (0.00677) مسلم ( مرجع:)

  غير ذلك 0.000700 0.00285 0.00552
(0.0182) (0.0167) (0.0161)   

: حجم األسرة المعيشية أفراد 3 ***0.0297- ***0.0279- ***0.0333-
  (0.00124) (0.00122) (0.00140) فرد او اثنان( ) مرجع:

  أفراد 4 ***0.0332- ***0.0308- ***0.0371-
(0.00132) (0.00115) (0.00116)   
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1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1 - Poor access المتغيرات  
  أفراد 5 ***0.0396- ***0.0369- ***0.0437-

(0.00129) (0.00111) (0.00113)   
  أفراد فما فوق  6 ***0.0438- ***0.0415- ***0.0484-

(0.00124) (0.00106) (0.00107)   
-0.0113***  -0.0144*** In two poorest 

quintiles (Q1-Q2) 
Asset-index 

quintiles 
(reference: Q3-

Q5) (0.000329)  (0.000320)  

 : حالة الهجرة مهاجر **0.00130 ***0.00387 ***0.0261-
  (0.000550) (0.000569) (0.000337) غير مهاجر( مرجع:) 

الجئ مسجل او غير  ***0.121- ***0.121- 
 مسجل

 مرجع:حالة اللجوء: )
 غير الجئ(

 (0.000452) (0.000450)  
  xذوي إعاقة   ***0.0122- 

االكثر  أدنى خمسين
 فقراً 

 التفاعالت

 (0.00188)    
حالة  xذوي إعاقة    ***0.0455-

 اللجوء
 

(0.000201)     
     

  مالحظات 1,872,035 1,872,035 1,872,035
     

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين. درجات الداللة 
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 (، مع تثبيت الخصائص األخرى الرفاهمؤشر على  االكثر فقرا   أدنى خمسين) فقيرالضفة الغربية: متوسط التأثير الهامشي لحالة اإلعاقة على احتمالية العيش في مستوى معيشي  :8جدول 
 

 .Poor SOL 1b-Incl - 1 متغيرات 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

         
 حالة اإلعاقة: 

 مرجع: بدون )
 إعاقة ( 

 ***0.174 ***0.0965 ***0.104 ***0.0874 ***0.0924 ***0.0992 ذوي اعاقة

  (0.00212) (0.00311) (0.00230) (0.00235) (0.00251) (0.00267) 
 المحافظة:

 ) مرجع:  جنين(
 طوباس واألغوار

 الشمالية
0.0599*** 0.0598*** 0.0597*** 0.0593*** 0.0558*** 0.0617*** 

 (0.00186) (0.00186) (0.00186) (0.00186) (0.00185) (0.00190) 
 ***0.0356- ***0.0308- ***0.0313- ***0.0295- ***0.0310- ***0.0309- طولكرم 
  (0.00111) (0.00111) (0.00111) (0.00110) (0.00111) (0.00110) 
 ***0.0180- ***0.0185- ***0.0170- ***0.0165- ***0.0169- ***0.0169- نابلس 
  (0.000924) (0.000924) (0.000924) (0.000924) (0.000926) (0.000933) 
 0.000910 ***0.00470 0.00212 **0.00274 0.00187 0.00189 قلقيلية 
  (0.00137) (0.00137) (0.00137) (0.00137) (0.00138) (0.00138) 
 ***0.105- ***0.105- ***0.101- ***0.101- ***0.101- ***0.101- سلفيت 
  (0.00131) (0.00131) (0.00131) (0.00131) (0.00130) (0.00129) 
 ***0.0554- ***0.0529- ***0.0524- ***0.0506- ***0.0518- ***0.0517- رام هللا والبيرة 
  (0.000945) (0.000944) (0.000946) (0.000942) (0.000948) (0.000945) 
 ***0.0606 ***0.0485 ***0.0438 ***0.0458 ***0.0436 ***0.0436 أريحا واألغوار 
  (0.00197) (0.00197) (0.00198) (0.00197) (0.00199) (0.00209) 
 ***0.0495 ***0.0402 ***0.0369 ***0.0379 ***0.0373 ***0.0373 القدس 
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 .Poor SOL 1b-Incl - 1 متغيرات 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

  (0.00139) (0.00139) (0.00139) (0.00139) (0.00140) (0.00145) 
 ***0.0778 ***0.0721 ***0.0731 ***0.0732 ***0.0731 ***0.0731 بيت لحم 
  (0.00120) (0.00120) (0.00120) (0.00120) (0.00120) (0.00123) 
 ***0.0897 ***0.0792 ***0.0841 ***0.0839 ***0.0834 ***0.0834 الخليل 
  (0.000878) (0.000878) (0.000878) (0.000876) (0.000871) (0.000895) 

الجنس: ) مرجع: 
 (أنثى

 ***0.00597- ***0.00488- ***0.00423- ***0.00867-  ***0.00494- ذكر
 (0.000508)  (0.000507) (0.000505) (0.000509) (0.000517) 

 جنس رب األسرة:
 ) رب األسرة ذكر(

 ***0.124 ***0.0897 ***0.0894  ***0.0907 ***0.0894 رب األسرة أنثى

  (0.00117) (0.00117)  (0.00117) (0.00117) (0.00127) 
 الديانة: 

 ) مرجع: مسلم(
 ***0.198- ***0.193- ***0.192- ***0.192- ***0.192- ***0.192- مسيحي

 (0.000937) (0.000937) (0.000941) (0.000938) (0.000926) (0.000794) 
 ***0.129- ***0.108- ***0.107- ***0.101- ***0.106- ***0.106- غير ذلك 
  (0.0151) (0.0151) (0.0156) (0.0150) (0.0149) (0.0126) 

حجم األسرة 
 المعيشية: 

) مرجع: فرد أو 
 أثنان(

 ***0.117- ***0.111- ***0.111- ***0.123- ***0.112- ***0.111- أفراد 3
 (0.00158) (0.00158) (0.00159) (0.00158) (0.00158) (0.00160) 
 ***0.151- ***0.147- ***0.147- ***0.163- ***0.148- ***0.147- أفراد 4
 (0.00148) (0.00148) (0.00148) (0.00148) (0.00148) (0.00150) 
 ***0.175- ***0.177- ***0.177- ***0.195- ***0.178- ***0.177- أفراد 5

  (0.00144) (0.00144) (0.00143) (0.00144) (0.00144) (0.00147) 
 ***0.164- ***0.176- ***0.176- ***0.197- ***0.177- ***0.176- أفراد فما فوق  6 
  (0.00136) (0.00136) (0.00135) (0.00136) (0.00136) (0.00139) 

 ***0.0263- ***0.00812-  ***0.0102- ***0.00927- ***0.0101- مهاجر
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 .Poor SOL 1b-Incl - 1 متغيرات 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

 حالة الهجرة: 
) مرجع: غير 

 مهاجر(

 (0.000777) (0.000774) (0.000778)  (0.000779) (0.000757) 

 حالة اللجوء 
) مرجع: غير 

 الجئ(

الجئ مسجل أو غير 
 مسجل

0.0218*** 0.0218*** 0.0222*** 0.0213***  0.0213*** 

 (0.000609) (0.000609) (0.000611) (0.000608)  (0.000620) 
 المستوى التعليمي

 لرب األسرة 
رب ) مرجع: 

حاصل على  األسرة
مؤهل علمي أقل من 

 (ثانوي 

حاصل على  رب األسرة
على  مؤهل علمي ثانوي 

 األقل

-0.159*** -0.159*** -0.162*** -0.159*** -0.159***  

 (0.000493) (0.000493) (0.000490) (0.000491) (0.000493)  

 الفئة العمرية: 
 17-0) مرجع: 

 سنة(

 ***0.0311- ***0.0336- ***0.0344- ***0.0324- ***0.0336- ***0.0334- سنة 18-24
 (0.000759) (0.000759) (0.000761) (0.000756) (0.000759) (0.000770) 

 ***0.00566- ***0.00697- ***0.00862- ***0.00752- ***0.00698- ***0.00673- سنة 39 -25
  (0.000713) (0.000713) (0.000713) (0.000697) (0.000713) (0.000725) 
 ***0.0294- ***0.0360- ***0.0378- ***0.0327- ***0.0361- ***0.0359- سنة 64 – 40 
  (0.000724) (0.000724) (0.000727) (0.000708) (0.000724) (0.000741) 
 ***0.0680 ***0.0418 ***0.0396 ***0.0499 ***0.0416 ***0.0417 سنة 79 -65 
  (0.00171) (0.00171) (0.00172) (0.00170) (0.00171) (0.00183) 
 ***0.140 ***0.0985 ***0.0977 ***0.112 ***0.0997 ***0.0992 سنة فما فوق  80 
  (0.00344) (0.00345) (0.00348) (0.00344) (0.00344) (0.00374) 

     ***0.00912  ذكر xذوي إعاقة  التفاعالت
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 .Poor SOL 1b-Incl - 1 متغيرات 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

   (0.00342)     
رب  xذوي إعاقة  

 األسرة أنثى
  0.0846***    

    (0.00522)    
   ***0.0178-    مهاجر xذوي إعاقة  
     (0.00392)   
حالة  xذوي إعاقة  

 اللجوء
    0.0104***  

      (0.00368)  
 رب األسرة xذوي اعاقة  

حاصل على مؤهل علمي 
 على األقل ثانوي 

    -0.138*** 

       (0.00216) 
        
 2,508,594 2,508,594 2,508,594 2,508,594 2,508,594 2,508,594 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين. درجات الداللة  
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 (، مع تثبيت الخصائص األخرى الرفاهمؤشر على  االكثر فقرا   أدنى خمسين)ضمن  فقيرقطاع غزة: متوسط األثر الهامشي لحالة األعاقة على احتمالية العيش في مستوى معيشي  :9جدول 
 

1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1 - Poor SOL متغيرات  
      

 حالة اإلعاقة ) مرجع: بدون اعاقة ( ذوي اعاقة ***0.0781 ***0.0722 ***0.0932 ***0.196
(0.00212) (0.00248) (0.00321) (0.00211)   

 المحافظة: ) مرجع: شمال غزة ( غزة ***0.0677- ***0.0677- ***0.0533- 
 (0.00100) (0.00100) (0.00100)   
  دير البلح ***0.0320- ***0.0320- ***0.0320- 
 (0.00122) (0.00120) (0.00120)   
  خانيوس ***0.0115 ***0.0116 ***0.0183 
 (0.00110) (0.00109) (0.00109)   
  رفح ***0.0358 ***0.0359 ***0.0434 
 (0.00122) (0.00122) (0.00122)   

 أنثى(الجنس: )مرجع:  ذكر ***0.00469-  **0.00130- ***0.00624-
(0.000694) (0.000658)  (0.000658)   
جنس رب األسرة: )مرجع: رب األسرة  رب األسرة أنثى **0.00316- *0.00241- ***0.00499- ***0.0441

 ذكر(
(0.00142) (0.00143) (0.00142) (0.00143)   
 الديانة: ) مرجع: مسلم( مسيحي ***0.478- ***0.478- ***0.477- ***0.538-
(0.00951) (0.0133) (0.0133) (0.0133)   
  غير ذلك 0.00715- 0.00568- *0.0516- 0.0180

(0.0282) (0.0287) (0.0275) (0.0275)   
حجم األسرة المعيشية: ) مرجع: فرد  أفراد 3 ***0.0725- ***0.0726- ***0.0713- ***0.0831-

 أو فردين (
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1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1 - Poor SOL متغيرات  
(0.00212) (0.00197) (0.00196) (0.00196)   
  أفراد 4 ***0.107- ***0.107- ***0.105- ***0.118-
(0.00195) (0.00182) (0.00181) (0.00181)   
  أفراد 5 ***0.137- ***0.138- ***0.136- ***0.145-
(0.00187) (0.00175) (0.00174) (0.00174)   
  أفراد فما فوق  6 ***0.149- ***0.150- ***0.147- ***0.129-
(0.00166) (0.00156) (0.00155) (0.00155)   
 حالة الهجرة: ) مرجع: غير مهاجر( مهاجر ***0.0840- ***0.0836-  ***0.120-
(0.00102)  (0.000959) (0.000961)   

 حالة اللجوء: ) مرجع: غير الجئ( الجئ مسجل أو غير مسجل ***0.00826 ***0.00825 **0.00179- ***0.0139-
(0.000772) (0.000731) (0.000740) (0.000740)   

حاصل على مؤهل  رب األسرة ***0.306- ***0.306- ***0.310- 
 على األقل علمي ثانوي 

التحصيل الدراسي لرب األسرة: ) مرجع: 
مؤهل علمي على  حاصل رب األسرة

 (اقل من ثانوي 
 (0.000666) (0.000669) (0.000669)   

 17 - 0الفئة العمرية: ) مرجع:  سنة 24 -18 ***0.0468- ***0.0468- ***0.0573- ***0.0262-
 سنة(

(0.00107) (0.00101) (0.00102) (0.00102)   
  سنة 39 -25 ***0.0194 ***0.0193 *0.00149- ***0.0279
(0.000938) (0.000863) (0.000890) (0.000890)   
  سنة 40-64 ***0.0786- ***0.0788- ***0.107- ***0.0584-
(0.00112) (0.00102) (0.00107) (0.00107)   

  سنة 79 – 65 ***0.0349- ***0.0348- ***0.0713- ***0.00840-
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1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1 - Poor SOL متغيرات  
(0.00259) (0.00250) (0.00249) (0.00249)   
  سنة فما فوق  80 ***0.0275- ***0.0260- ***0.0673- ***0.0326
(0.00544) (0.00564) (0.00549) (0.00548)   

 تفاعالت ذكر xذوي اعاقة   **0.0106  
  (0.00453)    
  مهاجر xذوي اعاقة    ***0.0539- 
 (0.00505)     

 رب األسرة xذوي اعاقة     ***0.299-
 حاصل على مؤهل علمي ثانوي 

 على األقل

 

(0.00491)      
      

  مالحظات 1,872,035 1,872,035 1,872,035 1,872,035
 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***مالحظة: األخطاء المعيارية بين قوسين. درجات الداللة: 
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إلعاقة األطفال على احتمالية عدم تحصيلهم للتعليم االبتدائي، مع تثبيت متوسط األثر الهامشي : غربيةالضفة ال :10جدول 
 الخصائص األخرى 

 
1b-Incl. 

interactions 
1b-Incl. 

interactions 
1 - Poor access متغيرات  

     
حالة اإلعاقة: )مرجع:  ذوي اعاقة ***0.398 ***0.419 ***0.382

 بدون إعاقة(
(0.00806) (0.0110) (0.00691)   
طوباس و األغوار  0.000839- 0.000832- 0.000745-

 الشمالية
المحافظة: )مرجع: 

 (جنين
(0.00103) (0.00103) (0.00103)   

  طولكرم **0.00161- **0.00158- **0.00170-
(0.000704) (0.000710) (0.000709)   
  نابلس 0.000349- 0.000337- 0.000343-
(0.000598) (0.000599) (0.000599)   
  قلقيلية **0.00205 **0.00204 **0.00211
(0.000909) (0.000908) (0.000909)   
  سلفيت ***0.00698 ***0.00694 ***0.00683
(0.00124) (0.00124) (0.00125)   

  رام هللا والبيرة ***0.00236 ***0.00235 ***0.00232
(0.000667) (0.000669) (0.000670)   
  أريحا واألغوار ***0.0126 ***0.0126 ***0.0131
(0.00162) (0.00159) (0.00159)   

  القدس ***0.00782 ***0.00784 ***0.00810
(0.00102) (0.00101) (0.00101)   

  بيت لحم ***0.00500 ***0.00500 ***0.00502
(0.000773) (0.000773) (0.000774)   
  الخليل ***0.00784 ***0.00790 ***0.00797
(0.000580) (0.000580) (0.000580)   
 الجنس: )مرجع: أنثى( ذكر ***0.00275  ***0.00273
(0.000350)  (0.000350)   
جنس رب األسرة:  رب األسرة أنثى ***0.00309 ***0.00304 ***0.00337

)مرجع: رب األسرة 
 ذكر(

(0.000892) (0.000878) (0.000880)   
حاصل على  رب األسرة ***0.00343- ***0.00341- 

على  مؤهل علمي ثانوي 
 األقل

التحصيل الدراسي لرب 
رب األسرة: )مرجع: 
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1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1 - Poor access متغيرات  
حاصل على مؤهل  األسرة

 (علمي أقل من ثانوي 
 (0.000370) (0.000370)   

: حجم األسرة المعيشية أفراد 3 0.00117 0.00185 0.00102
 )مرجع: فرد أو فردين(

(0.00333) (0.00324) (0.00333)   
-0.000266 0.000755 -9.66e-05 4 أفراد  
(0.00303) (0.00293) (0.00304)   
  أفراد 5 0.00206- 0.00116- 0.00222-
(0.00294) (0.00284) (0.00295)   
  أفراد فما فوق  6 0.00306- 0.00239- 0.00307-
(0.00291) (0.00280) (0.00291)   

0.00913*** 0.00797*** 0.00799*** In two poorest 
quintiles (Q1-Q2) 

Asset-index 
quintiles 

(reference: Q3-
Q5) 

(0.000495) (0.000488) (0.000489)   
حالة الهجرة: )مرجع:  مهاجر ***0.00296 ***0.00293 ***0.00252

 غير مهاجر(
(0.000866) (0.000884) (0.000884)   
الجئ مسجل او غير  0.000376 0.000385 0.000285

 مسجل
حالة اللجوء:)مرجع: 

 غير الجئ(
(0.000422) (0.000424) (0.000423)   
 العمر العمر ) بالسنوات ( ***0.0538- ***0.0538- ***0.0537-
(0.00124) (0.00124) (0.00124)   

  مربع((العمر بالسنوات ***0.00184 ***0.00184 ***0.00183
(4.61e-05) (4.61e-05) (4.61e-05)   

 xذوي اعاقة أفراد   **0.00190- 
 ذكرالجنس 

 

 (0.000875)    
رب  xذوي اعاقة أفراد    ***0.00563

حاصل على مؤهل  األسرة
 على األقل علمي ثانوي 

 

(0.00142)     
     

  مالحظات 449,775 449,775 449,775
 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة
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 قطاع غزة: متوسط األثر الهامشي لإلعاقة على احتمالية إتمام الطفل لتعليمه االبتدائي، مع تثبيت الخصائص األخرى. :11جدول 
 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1 - Poor access متغيرات  
      

حالة االعاقة: )مرجع:  ذوي اعاقة ***0.353 ***0.388 ***0.341
 بدون اعاقة (

(0.00755) (0.00974) (0.00610)   
المحافظة: ) مرجع:  غزة ***0.00243- ***0.00245- ***0.00232-

 شمال غزة (
(0.000613) (0.000607) (0.000607)   
  دير البلح 0.000315 0.000276 0.000102-
(0.000781) (0.000784) (0.000784)   
  خانيوس *0.00122- *0.00123- **0.00150-
(0.000688) (0.000687) (0.000686)   
  رفح ***0.00260 ***0.00251 **0.00176
(0.000829) (0.000842) (0.000842)   
 أنثى( الجنس: )مرجع: ذكر ***0.00425  ***0.00429
(0.000434)  (0.000434)   
جنس رب األسرة:  رب األسرة أنثى ***0.00370 ***0.00362 ***0.00442

)مرجع: رب األسرة 
 ذكر(

(0.00103) (0.000996) (0.000998)   
حاصل على  رب األسرة ***0.00795- ***0.00798- 

على  مؤهل علمي ثانوي 
 األقل

التحصيل الدراسي لرب 
رب األسرة: )مرجع: 

حاصل على مؤهل  األسرة
 (علمي أقل من ثانوي 

 (0.000460) (0.000460)   
: حجم األسرة المعيشية أفراد 3 0.00440 0.00580 0.00432

 )مرجع: فرد أو فردين(
(0.00435) (0.00424) (0.00441)   
  أفراد 4 0.00242 0.00380 0.00236

(0.00389) (0.00374) (0.00394)   
  أفراد 5 0.000881 0.00240 0.000834
(0.00372) (0.00355) (0.00376)   
0.000372 0.00127 7.80e-05 6  أفراد فما فوق  
(0.00364) 

 
(0.00347) (0.00369)   

0.00833*** 0.00546*** 0.00548*** In two poorest 
quintiles (Q1-Q2) 

Asset-index 
quintiles 
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1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1 - Poor access متغيرات  
(reference: Q3-

Q5) 
(0.000435) (0.000471) (0.000471)   
حالة الهجرة: )مرجع:  مهاجر 0.000788 0.000747 0.000340

 غير مهاجر(
(0.000829) (0.000842) (0.000843)   

الجئ مسجل او غير  ***0.00184- ***0.00188- ***0.00257-
 مسجل

 )مرجع: حالة اللجوء:
 غير الجئ(

(0.0000) (0.0000) (0.0000)   
 العمر العمر )بالسنوات( ***0.0627- ***0.0629- ***0.0627-
(0.00149) (0.00149) (0.00148)   

  العمر )مربع( ***0.00218 ***0.00218 ***0.00218
(0.0000) (0.0000) (0.0000)   

 تفاعالت ذكر xذوي اعاقة   ***0.00394- 
 (0.000846)    

 رب األسرة xذوي اعاقة    ***0.00486
حاصل على مؤهل علمي 

 على األقل ثانوي 

 

(0.00132)     
     

  مالحظات 345,314 345,314 345,314
 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***مالحظة: الخطأ المعياري بين القوسين. درجات الداللة: 
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الغربية: متوسط األثر الهامشي لحالة اإلعاقة على احتمالية عدم التحاق الطفل بالتعليم األساسي، مع تثبيت : الضفة 12جدول 
 الخصائص األخرى 

 
1b-Incl. interactions 1 - Poor access متغيرات  

     
 : حالة االعاقة ذوي اعاقة ***0.405 ***0.442

 )مرجع: بدون اعاقة (
(0.0173) (0.0142)   

 )مرجع: جنين( :المحافظة طوباس واألغوار الشمالية ***0.0465- ***0.0437-
(0.00760) (0.00753)   
  طولكرم *0.00948- **0.0133-
(0.00538) (0.00541)   

  نابلس **0.0109- **0.00938-
(0.00441) (0.00438)   

  قلقيلية ***0.0251- ***0.0239-
(0.00624) (0.00621)   

  سلفيت ***0.0554- ***0.0575-
(0.00703) (0.00712)   

  رام هللا والبيرة ***0.0366- ***0.0360-
(0.00460) (0.00458)   
  أريحا واألغوار ***0.0668 ***0.0884
(0.0100) (0.00946)   
  القدس **0.0151- 0.00264-
(0.00624) (0.00600)   

  بيت لحم ***0.0191- ***0.0155-
(0.00508) (0.00502)   
  الخليل ***0.0280 ***0.0367
(0.00406) (0.00400)   
 الجنس: )مرجع: أنثى( ذكر ***0.148 ***0.150
(0.00231) (0.00227)   
 جنس رب األسرة:  رب األسرة أنثى 0.00648 ***0.0200

 )مرجع: رب األسرة ذكر(
(0.00495) (0.00465)   

حاصل على مؤهل  األسرةرب  ***0.144- 
 على األقل علمي ثانوي 

التحصيل الدراسي لرب 
 رب األسرةاألسرة: )مرجع: 

حاصل على مؤهل علمي أقل من 
 (ثانوي 

 (0.00225)   
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1b-Incl. interactions 1 - Poor access متغيرات  
 حجم األسرة المعيشية:  أفراد 3 ***0.0626- ***0.0645-

 ) مرجع: فرد أو فردين (
(0.0128) (0.0123)   

  أفراد 4 ***0.130- ***0.138-
(0.0110) (0.0106)   

  أفراد 5 ***0.141- ***0.149-
(0.0104) (0.0101)   

  أفراد فما فوق  6 ***0.139- ***0.143-
(0.00996) (0.00957)   
0.182*** 0.138*** In two poorest quintiles 

(Q1-Q2) 
Asset-index quintiles 

(reference: Q3-Q5) 
(0.00345) (0.00325)   
 حالة الهجرة:  مهاجر ***0.0319 ***0.0179

 )مرجع: غير مهاجر(
(0.00486) (0.00497)   
 حالة اللجوء:  الجئ مسجل او غير مسجل ***0.00733 0.00404

 )مرجع: غير الجئ(
(0.00274) (0.00271)   

 العمر:  سنة 17 ***0.0623- ***0.0621-
  (0.00226) (0.00231) سنة( 16)مرجع: 

حاصل  رب األسرة xذوي اعاقة   **0.0417-
على  على مؤهل علمي ثانوي 

 األقل

 تفاعالت

(0.0180)    
    

  مالحظات 109,286 109,286
 (p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة: )

 
 
 



 PCBS:خصائص األفراد ذوي االعاقة في فلسطين

104 
 

 ، مع تثبيت العوامل األخرى عدم التحاقه في التعليم األساسي قطاع غزة: األثر الهامشي إلعاقة الطفل على احتمالية: 13جدول 
 

1 - Poor access متغيرات  
    

 : )مرجع: بدون اعاقة (حالة االعاقة ذوي اعاقة ***0.385
(0.0138)   
 : ) مرجع: شمال غزة (المحافظة غزة 0.00134-
(0.00372)   
  دير البلح 0.00732-
(0.00465)   

  خانيوس ***0.0157-
(0.00411)   
  رفح ***0.0239
(0.00494)   
 : )مرجع: أنثى(الجنس ذكر ***0.127
(0.00262)   
جنس رب األسرة: )مرجع: رب األسرة  رب األسرة أنثى 0.00640

 ذكر(
(0.00496)   
 حاصل على مؤهل علمي ثانوي  رب األسرة ***0.130-

 على األقل
التحصيل الدراسي لرب األسرة: )مرجع: 

حاصل على مؤهل علمي أقل من  رب األسرة
 (ثانوي 

(0.00272)   
حجم األسرة المعيشية: ) مرجع: فرد أو  أفراد 3 0.0165-

 فردين (
(0.0157)   

  أفراد 4 ***0.0953-
(0.0135)   

  أفراد 5 ***0.105-
(0.0125)   

  أفراد فما فوق  6 ***0.0939-
(0.0116)   
0.112*** In two poorest quintiles (Q1-Q2) Asset-index quintiles 

(reference: Q3-Q5) 
(0.00273)   
 : ) مرجع: غير مهاجر(حالة الهجرة مهاجر **0.00938
(0.00449)   
 ) مرجع: غير الجئ(: حالة اللجوء الجئ مسجل او غير مسجل 0.000841
(0.00288)   
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-0.0628*** Age (17 years)  :العمر 
  (0.00262) سنة( 16)مرجع: 

   
  مالحظات 76,434

 (p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة: )
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 على الحصول على أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع تثبيت الخصائص األخرى  القدرةالضفة الغربية: متوسط األثر الهامشي لإلعاقة على احتمالية عدم  :14جدول 
 

 Poor access 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
 : حالة االعاقة

 )مرجع: بدون اعاقة (
 ***0.00910 ***0.00587 ***0.00617 ***0.00769 ذوي اعاقة

 (0.000318) (0.000355) (0.000391) (0.000381) 
 :المحافظة

 )مرجع: جنين(
 **0.000837- **0.000848- *0.000723- *0.000723- طوباس و األغوار الشمالية

 (0.000380) (0.000381) (0.000381) (0.000376) 
 ***0.00101- ***0.000664- ***0.000811- ***0.000812- طولكرم 
  (0.000238) (0.000238) (0.000244) (0.000234) 
 ***0.00178- ***0.00180- ***0.00179- ***0.00177- نابلس 
  (0.000196) (0.000197) (0.000199) (0.000196) 
 ***0.00216 ***0.00195 ***0.00198 ***0.00200 قلقيلية 
  (0.000336) (0.000336) (0.000340) (0.000340) 
 ***0.00157- ***0.00162- ***0.00151- ***0.00151- سلفيت 
  (0.000322) (0.000323) (0.000323) (0.000320) 
 ***0.00128- ***0.000982- ***0.00100- ***0.000980- رام هللا والبيرة 
  (0.000213) (0.000213) (0.000216) (0.000208) 
 ***0.00956 ***0.00958 ***0.00929 ***0.00931 أريحا واألغوار 
  (0.000613) (0.000613) (0.000631) (0.000622) 
 ***0.00599 ***0.00616 ***0.00612 ***0.00613 القدس 
  (0.000382) (0.000382) (0.000388) (0.000379) 
 ***0.00119 ***0.000896 ***0.00113 ***0.00115 بيت لحم 
  (0.000252) (0.000252) (0.000251) (0.000252) 
 ***0.00309 ***0.00249 ***0.00270 ***0.00271 الخليل 
  (0.000207) (0.000207) (0.000208) (0.000209) 



خصائص األفراد ذوي االعاقة في فلسطين  :PCBS 

107 
 

 Poor access 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
 الفئة العمرية:

 سنة( 17 - 0 :) مرجع
 ***0.00286- ***0.00309- ***0.00258- ***0.00260- سنة 18-24
 (0.000157) (0.000157) (0.000156) (0.000163) 

 ***0.00160- ***0.00165- ***0.00128- ***0.00125- سنة 25-39 
  (0.000161) (0.000160) (0.000161) (0.000164) 
 ***0.00125 ***0.00205 ***0.00168 ***0.00165 سنة 40-64 
  (0.000179) (0.000178) (0.000186) (0.000181) 
 ***0.0153 ***0.0182 ***0.0162 ***0.0161 سنة 65-79 
  (0.000416) (0.000416) (0.000446) (0.000408) 
 ***0.0387 ***0.0476 ***0.0395 ***0.0396 سنة فما فوق  80 
  (0.00102) (0.00101) (0.00116) (0.001000) 

 ***0.000689- ***0.00361-  ***0.000906- ذكر )مرجع: أنثى(: الجنس
 (0.000137)  (0.000122) (0.000137) 

 : جنس رب األسرة
 )مرجع: رب األسرة ذكر(

 ***0.0109  ***0.0118 ***0.0106 رب األسرة أنثى
 (0.000259) (0.000251)  (0.000261) 

 : حجم األسرة المعيشية
 فردين () مرجع: فرد أو 

 ***0.0177- ***0.0245- ***0.0178- ***0.0179- أفراد 3
 (0.000434) (0.000430) (0.000521) (0.000429) 

 ***0.0218- ***0.0295- ***0.0219- ***0.0220- أفراد 4 
  (0.000437) (0.000434) (0.000525) (0.000431) 
 ***0.0230- ***0.0310- ***0.0230- ***0.0232- أفراد 5 
  (0.000440) (0.000437) (0.000528) (0.000434) 
 ***0.0236- ***0.0319- ***0.0236- ***0.0238- أفراد فما فوق  6 
  (0.000434) (0.000431) (0.000522) (0.000428) 

  ***0.00355- ***0.00316- ***0.00323- مهاجر
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 Poor access 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
 : حالة الهجرة

 ) مرجع: غير مهاجر(
 (0.000128) (0.000129) (0.000127)  

 : حالة اللجوء
 ) مرجع: غير الجئ(

 ***8.14e-05 -9.00e-05 0.000114 -0.000464- الجئ مسجل او غير مسجل
 (0.000138) (0.000138) (0.000140) (0.000134) 

   ***0.00269  ذكر xذوي اعاقة  تفاعالت
  (0.000429)   

رب األسرة  xذوي اعاقة  
 أنثى

  
0.00422*** 

 

    (0.000479)  
 ***0.00278-    حالة اللجوء xذوي اعاقة  
     (0.000266) 
      
 2,108,597 2,108,597 2,108,597 2,108,597 مالحظات 

 
 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة

 
  



خصائص األفراد ذوي االعاقة في فلسطين  :PCBS 

109 
 

 على الحصول على أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع تثبيت الخصائص األخرى  القدرةقطاع غزة: متوسط األثر الهامشي على احتمالية عدم  :15 جدول
 

 Poor access 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
 حالة االعاقة: 
 اعاقة ()مرجع: بدون 

 ***0.0184 ***0.0103 ***0.0125 ***0.0145 ذوي اعاقة
 (0.000652) (0.000804) (0.000688) (0.000871) 

 المحافظة: 
 ) مرجع: شمال غزة (

 ***0.00553- ***0.00630- ***0.00634- ***0.00636- غزة
 (0.000315) (0.000315) (0.000315) (0.000311) 

 ***0.00271- ***0.00253- ***0.00274- ***0.00274- دير البلح 
  (0.000390) (0.000390) (0.000392) (0.000381) 
 ***0.00477- ***0.00508- ***0.00525- ***0.00526- خانيوس 
  (0.000347) (0.000347) (0.000348) (0.000343) 
 ***0.00215- ***0.00236- ***0.00264- ***0.00266- رفح 
  (0.000407) (0.000407) (0.000409) (0.000403) 

 الفئة العمرية: 
 سنة( 17 - 0) مرجع: 

 ***0.00704- ***0.00662- ***0.00623- ***0.00625- سنة 24 – 18
 (0.000287) (0.000287) (0.000288) (0.000297) 

 ***0.00257- ***0.00194- ***0.00133- ***0.00127- سنة 39 - 25 
  (0.000297) (0.000297) (0.000296) (0.000299) 
 ***0.00457- ***0.00246- ***0.00284- ***0.00292- سنة 64 - 40 
  (0.000315) (0.000315) (0.000322) (0.000310) 
 ***0.0160 ***0.0223 ***0.0203 ***0.0199 سنة 79 - 65 
  (0.000811) (0.000815) (0.000852) (0.000740) 
 ***0.0560 ***0.0719 ***0.0652 ***0.0644 سنة فما فوق  80 
  (0.00236) (0.00238) (0.00255) (0.00214) 

 ***0.00168- ***0.00354-  ***0.00196- ذكر الجنس: )مرجع: أنثى(
  (0.000213)  (0.000210) (0.000213) 

 ***0.0190  ***0.0203 ***0.0190 رب األسرة أنثى
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 Poor access 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
 جنس رب األسرة: 

 )مرجع: رب األسرة ذكر(
 (0.000502) (0.000510)  (0.000502) 

حجم األسرة المعيشية: 
 )مرجع: فرد أو فردين (

 ***0.0348- ***0.0422- ***0.0354- ***0.0352- أفراد 3
 (0.00101) (0.00101) (0.00111) (0.000999) 

 ***0.0406- ***0.0488- ***0.0412- ***0.0410- أفراد 4 
  (0.000980) (0.000979) (0.00108) (0.000970) 
 ***0.0456- ***0.0548- ***0.0462- ***0.0461- أفراد 5 
  (0.000962) (0.000961) (0.00106) (0.000952) 
 ***0.0482- ***0.0582- ***0.0489- ***0.0488- أفراد فما فوق  6 
  (0.000937) (0.000937) (0.00103) (0.000928) 

 حالة الهجرة: 
 )مرجع:غير مهاجر(

  ***0.00611- ***0.00586- ***0.00599- مهاجر
 (0.000231) (0.000232) (0.000231)  

 حالة اللجوء: 
 )مرجع:غير الجئ(

 ***0.00304- ***0.00168- ***0.00194- ***0.00193- الجئ مسجل او غير مسجل
 (0.000238) (0.000238) (0.000237) (0.000239) 

   ***0.00248  ذكر xذوي اعاقة  تفاعالت
   (0.000754)   
  ***0.0158  رب األسرة أنثى xذوي اعاقة  
    (0.00130)  
 ***0.00474-    مهاجر xذوي اعاقة  
     (0.000513) 
 1,535,414 1,535,414 1,535,414 1,535,414 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :المعيارية بين القوسين: درجات الداللةمالحظة: األخطاء 
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على الحصول على تأمين صحي،  القدرة: متوسط األثر الهامشي إلعاقة أحد األبوين )رب األسرة( على احتمالية عدم 16جدول 
 مع تثبيت الخصائص األخرى 

 

 1b-Incl. interactions 1 - Poor access متغيرات 
       

الدين هو رب أسرة احد الو 
: )مرجع: من ذوي اإلعاقة

أحد الوالدين هو رب أسرة 
 ليس من ذوي اإلعاقة(

 ***0.0550- ***0.0549- رب األسرة من ذوي االعاقة

  (0.00177) (0.00179) 
   حالة اإلعاقة للطفل

)مرجع: الطفل ليس من ذوي 
 اإلعاقة(

  ***0.0699- طفل من ذوي االعاقة

  (0.00267)  
 ***0.0321- ***0.0320- طوباس و األغوار الشمالية )مرجع: جنين( :المحافظة

  (0.00224) (0.00225) 
 ***0.0309- ***0.0309- طولكرم 
  (0.00168) (0.00168) 
 ***0.0610 ***0.0608 نابلس 
  (0.00137) (0.00138) 
 ***0.0160- ***0.0160- قلقيلية 
  (0.00210) (0.00210) 
 **0.00517 **0.00527 سلفيت 
  (0.00206) (0.00206) 
 ***0.00998 ***0.00989 رام هللا والبيرة 
  (0.00144) (0.00144) 
 ***0.0985- ***0.0986- أريحا واألغوار 
  (0.00275) (0.00275) 
 ***0.0277- ***0.0277- القدس 
  (0.00206) (0.00206) 
 ***0.0347 ***0.0347 بيت لحم 
  (0.00163) (0.00163) 
 ***0.0435 ***0.0435 الخليل 
  (0.00119) (0.00119) 
 ***0.138- ***0.138- شمال غزة 
  (0.00146) (0.00145) 
 ***0.147- ***0.147- غزة 
  (0.00119) (0.00119) 
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 1b-Incl. interactions 1 - Poor access متغيرات 
 ***0.184- ***0.184- دير البلح 
  (0.00153) (0.00153) 
 ***0.168- ***0.168- خانيوس 
  (0.00124) (0.00124) 
 ***0.199- ***0.199- رفح 
  (0.00136) (0.00136) 

 : جنس رب األسرة
 )مرجع: رب األسرة ذكر(

 ***0.00429- ***0.00414- رب األسرة أنثى

  (0.00146) (0.00146) 
 ***0.0180 ***0.0177 مسيحي مسلم(: )مرجع: الديانة

  (0.00287) (0.00288) 
 ***0.142- ***0.142- غير ذلك 
  (0.0144) (0.0145) 

: حجم األسرة المعيشية
 )مرجع: فرد أو فردين (

 ***0.0222- ***0.0222- أفراد 3

  (0.00799) (0.00799) 
 ***0.0282- ***0.0282- أفراد 4 
  (0.00781) (0.00781) 
 ***0.0407- ***0.0407- أفراد 5 
  (0.00779) (0.00779) 
 ***0.0478- ***0.0477- أفراد فما فوق  6 
  (0.00778) (0.00778) 

Asset-index quintiles 
(reference: Q3-Q5) 

In two poorest 
quintiles (Q1-Q2) -0.0121*** -0.0123*** 

  (0.000646) (0.000646) 
 : الهجرةحالة 

 )مرجع: غير مهاجر(
 ***0.0254 ***0.0254 مهاجر

  (0.00152) (0.00152) 
 : حالة اللجوء

 )مرجع: غير الجئ(
 ***0.266- ***0.266- الجئ مسجل أو غير مسجل

  (0.000450) (0.000450) 
 ***0.00217 ***0.00235 ذكر : )مرجع: أنثى(الجنس

  (0.000529) (0.000530) 
 : العمريةالفئة 

 سنوات( 5 – 2)مرجع: 
 ***0.00724- ***0.00703- سنة 6-11

  (0.000693) (0.000693) 
 1.31e-05- 0.000274 سنة 17 – 12 
  (0.000725) (0.000726) 
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 1b-Incl. interactions 1 - Poor access متغيرات 
احد الوالدين من ذوي اإلعاقة  تفاعالت

x الطفل من ذوي االعاقة 
 -0.0373*** 

   (0.0126) 
    
 1,668,618 1,668,618 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة
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متوسط األثر الهامشي إلعاقة أحد األبوين )رب األسرة( على احتمالية عدم االلتحاق بالتعليم المدرسي األساسي مع  :17جدول 
 تثبيت الخصائص األخرى 

 

 Poor - 1 متغيرات 
access 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

        
الدين هو الو احد 

رب أسرة من 
: ذوي اإلعاقة

)مرجع: أحد 
الوالدين هو رب 

أسرة ليس من 
 ذوي اإلعاقة(

احد الوالدين 
)رب األسرة ( 

من ذوي 
 االعاقة

-
0.00318*** 

-
0.00648*** 

-
0.00596*** 

-
0.00348*** 

-0.00135* 

  (0.000627) (0.000943) (0.000825) (0.000755) (0.000768) 
اإلعاقة حالة 

للطفل  )مرجع: 
الطفل ليس من 

 ذوي اإلعاقة(

ذوي  طفل من
 االعاقة

0.375*** 0.381*** 0.378***  0.379*** 

  (0.00476) (0.00479) (0.00477)  (0.00479) 
 المحافظة:

 )مرجع: جنين(
طوباس و 

األغوار 
 الشمالية

-0.00100 -0.000592 -0.00104 -0.000423 -0.000991 

  (0.00115) (0.00109) (0.00115) (0.00124) (0.00119) 
 **0.00182- 0.00131- **0.00165- **0.00163- **0.00167- طولكرم 
  (0.000805) (0.000737) (0.000804) (0.000849) (0.000820) 
 0.000473- 0.000910- 0.000460- 0.000481- 0.000454- نابلس 
  (0.000671) (0.000617) (0.000670) (0.000692) (0.000688) 
 ***0.00283 **0.00274 ***0.00270 **0.00245 ***0.00269 قلقيلية 
  (0.00103) (0.000953) (0.00103) (0.00108) (0.00106) 
 ***0.00713 ***0.00757 ***0.00708 ***0.00572 ***0.00712 سلفيت 
  (0.00136) (0.00121) (0.00136) (0.00146) (0.00139) 
 ***0.00291 ***0.00215 ***0.00288 ***0.00236 ***0.00289 رام هللا والبيرة 
  (0.000757) (0.000689) (0.000755) (0.000777) (0.000774) 
 ***0.0148 ***0.0123 ***0.0137 ***0.0132 ***0.0137 أريحا واألغوار 
  (0.00178) (0.00168) (0.00178) (0.00181) (0.00187) 
 ***0.00907 ***0.00779 ***0.00845 ***0.00821 ***0.00843 القدس 
  (0.00113) (0.00106) (0.00113) (0.00117) (0.00117) 
 ***0.00579 ***0.00584 ***0.00558 ***0.00566 ***0.00562 بيت لحم 
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 Poor - 1 متغيرات 
access 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

  (0.000866) (0.000812) (0.000865) (0.000913) (0.000889) 
 ***0.00893 ***0.00846 ***0.00856 ***0.00854 ***0.00854 الخليل 
  (0.000643) (0.000599) (0.000642) (0.000673) (0.000660) 
 ***0.00259 ***0.00585 ***0.00344 ***0.00623 ***0.00339 شمال غزة 
  (0.000691) (0.000681) (0.000691) (0.000757) (0.000691) 
 0.000762 ***0.00222 **0.00147 ***0.00389 **0.00142 غزة 
  (0.000612) (0.000583) (0.000611) (0.000645) (0.000617) 
 ***0.00231 ***0.00499 ***0.00338 ***0.00602 ***0.00334 دير البلح 
  (0.000769) (0.000772) (0.000769) (0.000834) (0.000759) 
 **0.00154 ***0.00338 ***0.00244 ***0.00528 ***0.00239 خانيوس 
  (0.000686) (0.000676) (0.000686) (0.000730) (0.000685) 
 ***0.00414 ***0.00579 ***0.00554 ***0.00895 ***0.00548 رفح 
  (0.000828) (0.000849) (0.000829) (0.000869) (0.000808) 

العالقة بقوة 
: )مرجع: العمل

عاطل عن 
 (العمل

 ***0.0113 ***0.00534 ***0.0121 ***0.0105 ***0.0101 عامل

  (0.00157) (0.00159) (0.00167) (0.00142) (0.00164) 
جنس رب 

: )مرجع: األسرة
 رب األسرة ذكر(

رب األسرة 
 أنثى

0.00238*** 0.00313*** 0.00231*** 0.00280*** 0.00267*** 

  (0.000675) (0.000698) (0.000673) (0.000729) (0.000686) 
حجم األسرة 
المعيشية: 

)مرجع: فرد أو 
 فردين (

 1.36e-05 -0.000166 -0.000145 0.000534 -0.000191- أفراد 3

  (0.00414) (0.00420) (0.00418) (0.00446) (0.00412) 
 0.00203- 0.00111- 0.00198- 0.00238- 0.00188- أفراد 4 
  (0.00394) (0.00399) (0.00399) (0.00424) (0.00392) 
 0.00361- 0.00329- 0.00354- 0.00414- 0.00349- أفراد 5 
  (0.00389) (0.00395) (0.00394) (0.00419) (0.00388) 
أفراد فما  6 

 فوق 
-0.00500 -0.00527 -0.00528 -0.00522 -0.00490 

  (0.00388) (0.00394) (0.00392) (0.00417) (0.00386) 
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 Poor - 1 متغيرات 
access 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

Asset-index 
quintiles 

(reference: 
Q3-Q5) 

In two 
poorest 

quintiles 
(Q1-Q2) 

0.00685***  0.00685*** 0.00851*** 0.00840*** 

  (0.000343)  (0.000343) (0.000368) (0.000339) 
 حالة الهجرة: 
)مرجع: غير 

 مهاجر(

 0.000397 0.000793 0.000791 0.000624 0.000812 مهاجر

  (0.000602) (0.000598) (0.000602) (0.000640) (0.000590) 
 حالة اللجوء: 
)مرجع: غير 

 الجئ(

الجئ مسجل 
او غير 
 مسجل

-
0.000792** 

-
0.000715** 

-
0.000803** 

-0.000259 -
0.00105*** 

  (0.000320) (0.000321) (0.000320) (0.000342) (0.000320) 
الجنس: 
 أنثى()مرجع: 

 ***0.00298 ***0.00450  ***0.00299 ***0.00299 ذكر

  (0.000279) (0.000279)  (0.000296) (0.000279) 
 الفئة العمرية: 

-10)مرجع: 
 سنة(11

 ***0.0317- ***0.0313- ***0.0318- ***0.0321- ***0.0318- سنة 12-15

  (0.000443) (0.000445) (0.000443) (0.000466) (0.000442) 
 ***0.0322- ***0.0315- ***0.0324- ***0.0327- ***0.0324- سنة 16-17 
  (0.000477) (0.000479) (0.000477) (0.000504) (0.000476) 

تحصيل رب 
األسرة الدراسي: 

رب ) مرجع: 
حاصل  األسرة

على مؤهل علمي 
 (أقل من ثانوي 

 xذوي اعاقة 
 رب األسرة

حاصل على 
مؤهل علمي 

على  ثانوي 
 األقل

-
0.00515*** 

-
0.00666*** 

-
0.00515*** 

-
0.00644*** 

 

  (0.000290) (0.000279) (0.000291) (0.000306)  
 Parent is تفاعالت

PWD x 
poorest 2 

asset-
index 

quintiles 

 0.00930***    

   (0.00248)    
أحد الوالدين  

من ذوي 
 xاإلعاقة 

 ذكر

  0.00744***   
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 Poor - 1 متغيرات 
access 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

    (0.00210)   
أحد الوالدين  

من ذوي 
 xاإلعاقة 

الطفل من 
 ذوي اإلعاقة 

   0.234***  

     (0.0166)  
أحد الوالدين  

من ذوي 
رب  xاإلعاقة 

أسرة حاصل 
على الثانوية 

 العامة

    -
0.00612*** 

      (0.00127) 
       
 772,052 772,052 772,052 772,052 772,052 مالحظات 

 (p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة: )
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أدنى ) فقيرذي اإلعاقة في مستوى معيشي  الفردمتوسط األثر الهامشي إلعاقة أحد األبوين )رب األسرة( على وجود  :18جدول 
 (، مع تثبيت الخصائص األخرى الرفاهمؤشر  ضمن االكثر فقرا   خمسين

 

 .Poor access 1b-Incl - 1 متغيرات 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

         
الدين هو رب أحد الو 

: أسرة من ذوي اإلعاقة
)مرجع: أحد الوالدين 

هو رب أسرة ليس من 
 ذوي اإلعاقة (

أحد الوالدين )رب 
 ذوي اعاقة األسرة ( من

0.120*** 0.119*** 0.219*** 

  (0.00211) (0.00214) (0.00252) 
حالة اإلعاقة للطفل  
)مرجع: الطفل ليس 

 من ذوي اإلعاقة(

 ***0.0888  ***0.0666 طفل من ذوي اعاقة

  (0.00333)  (0.00345) 
 المحافظة:

 )مرجع: جنين(
طوباس واألغوار 

 الشمالية
0.0610*** 0.0610*** 0.0623*** 

  (0.00296) (0.00296) (0.00313) 
 ***0.0335- ***0.0268- ***0.0269- طولكرم 
  (0.00178) (0.00178) (0.00184) 
 ***0.00531- **0.00349- **0.00342- نابلس 
  (0.00148) (0.00148) (0.00156) 
 0.00312 0.00299 0.00301 قلقيلية 
  (0.00214) (0.00214) (0.00226) 
 ***0.105- ***0.0956- ***0.0957- سلفيت 
  (0.00199) (0.00199) (0.00200) 
 ***0.0436- ***0.0372- ***0.0371- رام هللا والبيرة 
  (0.00152) (0.00152) (0.00158) 
 ***0.0967 ***0.0666 ***0.0667 أريحا واألغوار 
  (0.00314) (0.00314) (0.00354) 
 ***0.0737 ***0.0549 ***0.0550 القدس 
  (0.00223) (0.00223) (0.00245) 
 ***0.0907 ***0.0816 ***0.0816 بيت لحم 
  (0.00191) (0.00191) (0.00204) 
 ***0.0939 ***0.0836 ***0.0836 الخليل 
  (0.00136) (0.00136) (0.00144) 
 ***0.468 ***0.487 ***0.487 شمال غزة 
  (0.00164) (0.00164) (0.00174) 
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 .Poor access 1b-Incl - 1 متغيرات 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

 ***0.428 ***0.446 ***0.446 غزة 
  (0.00144) (0.00144) (0.00152) 
 ***0.425 ***0.461 ***0.461 دير البلح 
  (0.00183) (0.00183) (0.00196) 
 ***0.483 ***0.505 ***0.504 خانيوس 
  (0.00160) (0.00160) (0.00170) 
 ***0.500 ***0.536 ***0.535 رفح 
  (0.00180) (0.00180) (0.00195) 

الفئة العمرية )مرجع: 
 سنوات( 5 – 2

 ***0.0450- ***0.0467- ***0.0469- سنة 6-11

  (0.000854) (0.000855) (0.000886) 
 ***0.0810- ***0.0876- ***0.0878- سنة 17- 12 
  (0.000893) (0.000893) (0.000927) 

: األسرةجنس رب 
)مرجع: رب األسرة 

 ذكر(

 ***0.117 ***0.0940 ***0.0938 رب األسرة أنثى

  (0.00179) (0.00179) (0.00185) 
 الديانة:

 )مرجع: مسلم (
 ***0.366- ***0.343- ***0.343- مسيحي

  (0.00496) (0.00495) (0.00343) 
 ***0.236- **0.160- **0.160- غير ذلك 
  (0.0636) (0.0636) (0.0520) 

التحصيل الدراسي لرب 
رب األسرة: )مرجع: 

حاصل على مؤهل  األسرة
 (علمي أقل من ثانوي 

حاصل على  رب األسرة
على  مؤهل علمي ثانوي 

 األقل

-0.229*** -0.230***  

  (0.000637) (0.000637)  
: حجم األسرة المعيشية
 )مرجع: فرد أو فردين(

 ***0.0681- ***0.0585- ***0.0585- أفراد 3

  (0.00981) (0.00981) (0.0102) 
 ***0.0807- ***0.0726- ***0.0725- أفراد 4 
  (0.00956) (0.00956) (0.00996) 
 ***0.0853- ***0.0844- ***0.0844- أفراد 5 
  (0.00953) (0.00953) (0.00993) 
 ***0.0546- ***0.0726- ***0.0726- أفراد فما فوق  6 
  (0.00951) (0.00951) (0.00991) 

 ***0.0599- ***0.0386- ***0.0386- مهاجر حالة الهجرة: 
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 .Poor access 1b-Incl - 1 متغيرات 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

 )مرجع: غير مهاجر(
  (0.00148) (0.00148) (0.00150) 

)مرجع:  :حالة اللجوء
 غير الجئ(

الجئ مسجل او غير 
 مسجل

0.0150*** 0.0151*** 0.000911 

  (0.000758) (0.000759) (0.000776) 
 1.23e-05 0.000199 0.000777- ذكر : )مرجع: أنثى(الجنس

  (0.000651) (0.000651) (0.000675) 
رب أسرة من ذوي  تفاعالت

الطفل من  xاإلعاقة 
 ذوي اإلعاقة 

 0.0609***  

   (0.0127)  
أحد الوالدين من ذوي  

 رب األسرة  xاإلعاقة 
حاصل على مؤهل علمي 

 على األقل ثانوي 

  -0.176*** 

    (0.00357) 
     
 1,668,618 1,668,618 1,668,618 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة
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 على الحصول على أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع تثبيت الخصائص األخرى  القدرة( على احتمالية عدم ةشي إلعاقة أحد األبوين )رب األسر متوسط األثر الهام :19جدول 
 

 Poor access 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
       

الدين هو رب أسرة احد الو 
: )مرجع: من ذوي اإلعاقة

الوالدين هو رب أسرة أحد 
 ليس من ذوي اإلعاقة(

أحد الوالدين )رب األسرة ( من 
 ذوي االعاقة

0.00967*** 0.00815*** 0.0111*** 0.00963*** 

  (0.000654) (0.000623) (0.000954) (0.000668) 
        :حالة اإلعاقة للطفل

مرجع: الطفل ليس من )
 ذوي اإلعاقة(

  ***0.00407 ***0.00433 ***0.00410 ذوي االعاقة طفل من

  (0.000816) (0.000833) (0.000813)  
 9.73e-05 -0.000113 -0.000112- 0.000113- طوباس واألغوار الشمالية )مرجع: جنين( :المحافظة

  (0.000303) (0.000290) (0.000303) (0.000303) 
 0.000200- 0.000201- 0.000166- 0.000201- طولكرم 
  (0.000200) (0.000193) (0.000200) (0.000200) 
 *0.000323 *0.000325 *0.000330 *0.000324 نابلس 
  (0.000181) (0.000173) (0.000181) (0.000180) 
 ***0.00168 ***0.00168 ***0.00172 ***0.00168 قلقيلية 
  (0.000343) (0.000339) (0.000343) (0.000342) 
 ***0.000599- ***0.000600- **0.000553- ***0.000600- سلفيت 
  (0.000223) (0.000217) (0.000224) (0.000223) 
 **0.000455 **0.000458 ***0.000491 **0.000458 رام هللا والبيرة 
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 Poor access 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
  (0.000195) (0.000190) (0.000196) (0.000195) 
 ***0.00587 ***0.00588 ***0.00606 ***0.00588 أريحا واألغوار 
  (0.000750) (0.000761) (0.000750) (0.000748) 
 ***0.00748 ***0.00749 ***0.00740 ***0.00749 القدس 
  (0.000562) (0.000552) (0.000562) (0.000561) 
 ***0.00169 ***0.00169 ***0.00165 ***0.00169 بيت لحم 
  (0.000267) (0.000257) (0.000267) (0.000266) 
 ***0.00306 ***0.00306 ***0.00317 ***0.00306 الخليل 
  (0.000194) (0.000191) (0.000194) (0.000193) 
 ***0.0160 ***0.0159 ***0.0164 ***0.0159 شمال غزة 
  (0.000440) (0.000447) (0.000440) (0.000441) 
 ***0.0114 ***0.0114 ***0.0116 ***0.0114 غزة 
  (0.000292) (0.000291) (0.000292) (0.000292) 
 ***0.0132 ***0.0131 ***0.0135 ***0.0131 دير البلح 
  (0.000489) (0.000497) (0.000489) (0.000490) 
 ***0.0102 ***0.0102 ***0.0107 ***0.0102 خانيوس 
  (0.000353) (0.000363) (0.000353) (0.000353) 
 ***0.0134 ***0.0134 ***0.0140 ***0.0134 رفح 
  (0.000510) (0.000527) (0.000510) (0.000510) 

 – 6مرجع: الفئة العمرية: )
 سنة( 11

 ***0.00298- ***0.00298- ***0.00250- ***0.00298- سنة 17 – 12

  (0.000158) (0.000157) (0.000158) (0.000158) 
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 Poor access 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
: )مرجع: جنس رب األسرة
 رب األسرة ذكر(

 ***0.0191 ***0.0191  ***0.0191 رب األسرة أنثى

  (0.000724)  (0.000725) (0.000725) 
 : حجم األسرة المعيشية

 مرجع: فرد أو فردين ()
 *0.00366- *0.00364- ***0.0230- *0.00366- أفراد 3

  (0.00211) (0.00556) (0.00211) (0.00211) 
 ***0.00660- ***0.00658- ***0.0316- ***0.00661- أفراد 4 
  (0.00201) (0.00541) (0.00200) (0.00201) 
 ***0.00768- ***0.00766- ***0.0349- ***0.00768- أفراد 5 
  (0.00199) (0.00540) (0.00199) (0.00199) 
 ***0.00735- ***0.00731- ***0.0355- ***0.00735- أفراد فما فوق  6 
  (0.00199) (0.00539) (0.00198) (0.00199) 

: )مرجع: غير حالة الهجرة
 مهاجر(

 ***0.00305- ***0.00304- ***0.00281- ***0.00304- مهاجر

  (0.000253) (0.000262) (0.000253) (0.000253) 
مرجع: غير حالة اللجوء: )

 الجئ(
 ***0.00121- ***0.00121- ***0.00120- ***0.00121- الجئ مسجل او غير مسجل

  (0.000181) (0.000181) (0.000181) (0.000181) 
 ***0.000409-  ***0.000485- ***0.000426- ذكر : )مرجع: أنثى(الجنس

  (0.000158) (0.000158)  (0.000158) 
 xرب األسرة من ذوي اإلعاقة  تفاعالت

 رب األسرة أنثى
 0.00999***   

   (0.00263)   
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 Poor access 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
  xرب األسرة من ذوي اإلعاقة  

 رب األسرة ذكر
  -0.00122**  

    (0.000509)  
 xرب األسرة من ذوي اإلعاقة  

 الطفل من ذوي اإلعاقة
   0.00314* 

     (0.00186) 
      
 1,219,739 1,219,739 1,219,739 1,219,739 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :الداللةمالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات 
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متوسط األثر الهامشي لوجود طفل بدون إعاقة في ذات األسرة المعيشية مع طفل ذي إعاقة على احتمالية عدم  :20جدول 
 مع تثبيت الخصائص األخرى  ،الحصول على تأمين صحي

 

 Poor access 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
       

الطفل ليس من ذوي اإلعاقة 
وال يعيش في أسرة معيشية 

 مع أطفال من ذوي االعاقة

الطفل ليس من ذوي اإلعاقة 
وال يعيش في أسرة معيشية مع 

 أطفال من ذوي االعاقة

-0.0295*** 0.0321*** 

  (0.00187) (0.00257) 
 ***0.0140 ***0.0327- الشماليةطوباس و األغوار  )مرجع: جنين( المحافظة:

  (0.00223) (0.00322) 
 ***0.0418- ***0.0304- طولكرم 
  (0.00167) (0.00206) 
 ***0.106 ***0.0608 نابلس 
  (0.00136) (0.00181) 
 ***0.0598- ***0.0153- قلقيلية 
  (0.00209) (0.00234) 
 ***0.0966 **0.00489 سلفيت 
  (0.00205) (0.00310) 
 ***0.0304 ***0.0120 رام هللا والبيرة 
  (0.00143) (0.00185) 
 ***0.158- ***0.0992- أريحا واألغوار 
  (0.00272) (0.00256) 
 ***0.0683- ***0.0287- القدس 
  (0.00203) (0.00229) 
 ***0.0629 ***0.0353 بيت لحم 
  (0.00161) (0.00213) 
 ***0.126 ***0.0434 الخليل 
  (0.00118) (0.00157) 
 ***0.215- ***0.138- شمال غزة 
  (0.00144) (0.00143) 
 ***0.195- ***0.148- غزة 
  (0.00118) (0.00141) 
 ***0.249- ***0.186- دير البلح 
  (0.00152) (0.00135) 
 ***0.220- ***0.168- خانيوس 
  (0.00124) (0.00141) 
 ***0.253- ***0.200- رفح 
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 Poor access 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
  (0.00136) (0.00134) 

جنس رب األسرة: )مرجع: رب 
 األسرة ذكر(

 **0.00319 0.00158- رب األسرة أنثى

  (0.00136) (0.00147) 
 ***0.0415 ***0.0159 مسيحي الديانة: ) مرجع: مسلم(

  (0.00283) (0.00323) 
 ***0.133- ***0.147- غير ذلك 
  (0.0119) (0.0151) 

بالغ من ذوي اإلعاقة في 
األسرة المعيشية )مرجع: ال 

يوجد بالغ من ذوي اإلعاقة في 
 األسرة(

بالغ من ذوي اإلعاقة في 
 األسرة المعيشية

-0.0325*** -0.0425*** 

  (0.00126) (0.00128) 
 حجم األسرة المعيشية:

 )مرجع: فرد أو فردين (
 ***0.160- ***0.131- أفراد 3

  (0.00486) (0.00579) 
 ***0.168- ***0.138- أفراد 4 
  (0.00456) (0.00550) 
 ***0.180- ***0.150- أفراد 5 
  (0.00451) (0.00546) 
 ***0.185- ***0.155- أفراد فما فوق  6 
  (0.00447) (0.00543) 

Asset-index quintiles 
(reference: Q3-Q5) 

In two poorest quintiles 
(Q1-Q2) -0.0121*** -0.0148*** 

  (0.000635) (0.000667) 
حالة الهجرة: ) مرجع: غير 

 مهاجر(
 ***0.00450- ***0.0338 مهاجر

  (0.00146) (0.00137) 
حالة اللجوء: ) مرجع: غير 

 الجئ(
  ***0.267- الجئ مسجل او غير مسجل

  (0.000445)  
 ***0.00192 ***0.00166 ذكر الجنس: )مرجع: أنثى(

  (0.000521) (0.000557) 
الفئة العمرية: ) مرجع : 

 سنوات( 5 –سنتين 
6-11 years -0.00811*** -0.0100*** 

  (0.000676) (0.000725) 
 12-17 years -0.000363 -0.00253*** 
  (0.000706) (0.000758) 
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 Poor access 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
طفل ليس من ذوي اإلعاقة  تفاعالت

يعيش مع طفل من ذوي 
 حالة اللجوء xاإلعاقة 

 -0.191***  

   (0.000760) 
    
 1,720,749 1,720,749 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة
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تمالية عدم االلتحاق حالمعيشية مع طفل ذي إعاقة، على ا: األثر الهامشي لوجود طفل بدون إعاقة في ذات األسرة 21جدول 
 بالتعليم المدرسي األساسي، مع تثبيت الخصائص األخرى 

 

 Poor access 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
      
الطفل ليس من ذوي اإلعاقة 

أسرة معيشية وال يعيش في 
 مع أطفال من ذوي االعاقة

الطفل ليس من ذوي اإلعاقة 
ويعيش مع طفل من ذوي 

 االعاقة

0.00465*** 0.00802*** 

  (0.000842) (0.00109) 
 0.000202 0.000184 طوباس و األغوار الشمالية )مرجع: جنين( المحافظة:

  (0.00107) (0.00111) 
 **0.00180- **0.00164- طولكرم 
  (0.000708) (0.000729) 
 0.000209- 0.000216- نابلس 
  (0.000596) (0.000618) 
 ***0.00261 ***0.00248 قلقيلية 
  (0.000940) (0.000977) 
 ***0.00783 ***0.00779 سلفيت 
  (0.00133) (0.00136) 
 ***0.00316 ***0.00312 رام هللا والبيرة 
  (0.000685) (0.000709) 
 ***0.0148 ***0.0135 أريحا واألغوار 
  (0.00169) (0.00180) 
 ***0.00930 ***0.00851 القدس 
  (0.00106) (0.00112) 
 ***0.00579 ***0.00553 بيت لحم 
  (0.000802) (0.000834) 
 ***0.00846 ***0.00796 الخليل 
  (0.000585) (0.000609) 
 ***0.00296 ***0.00379 شمال غزة 
  (0.000632) (0.000633) 
 *0.00105 ***0.00173 غزة 
  (0.000546) (0.000554) 
 ***0.00212 ***0.00317 دير البلح 
  (0.000698) (0.000686) 
 **0.00135 ***0.00221 خانيوس 
  (0.000612) (0.000612) 
 ***0.00361 ***0.00499 رفح 
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 Poor access 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
  (0.000748) (0.000725) 

األسرة: )مرجع: جنس رب 
 رب األسرة ذكر(

 ***0.00325 ***0.00286 رب األسرة أنثى

  (0.000625) (0.000640) 
بالغ من ذوي اإلعاقة في 
االسرة المعيشية )مرجع: ال 
يوجد بالغ من ذوي اإلعاقة 
 في األسرة المعيشية(

بالغ من ذوي اإلعاقة في 
 األسرة المعيشية

0.00218*** 0.00266*** 

  (0.000541) (0.000556) 
 حجم األسرة المعيشية:

 )مرجع: فرد أو فردين ( 
 0.00139 0.00152 أفراد 3

  (0.00276) (0.00273) 
 0.000640- 0.000481- أفراد 4 
  (0.00250) (0.00248) 
 0.00203- 0.00193- أفراد 5 
  (0.00242) (0.00241) 
 0.00268- 0.00284- أفراد فما فوق  6 
  (0.00239) (0.00238) 

Asset-index quintiles 
(reference: Q3-Q5) 

In two poorest 
quintiles (Q1-Q2) 0.00707*** 0.00876*** 

  (0.000318) (0.000319) 
حالة الهجرة: )مرجع: غير 
 مهاجر(

 *0.000955 **0.00138 مهاجر

  (0.000570) (0.000555) 
حالة اللجوء: )مرجع: غير 
 الجئ(

 ***0.00109- ***0.000801- الجئ مسجل او غير مسجل

  (0.000295) (0.000294) 
 ***0.00392 ***0.00391 ذكر الجنس: )مرجع: أنثى(

  (0.000254) (0.000254) 
 10الفئة العمرية: )مرجع: 

 سنة( 11-
 ***0.0305- ***0.0307- سنة 15 – 12

  (0.000423) (0.000421) 
 ***0.0305- ***0.0307- سنة 17 – 16 
  (0.000441) (0.000440) 
التحصيل الدراسي لرب 
 األسرة:

حاصل على  رب األسرة )مرجع 
 (مؤهل علمي أقل من ثانوي 

حاصل على مؤهل  رب األسرة
 على األقل علمي ثانوي 

-0.00554***  
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 Poor access 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
  (0.000261)  

طفل ليس من ذوي اإلعاقة  تفاعالت
يعيش مع طفل من ذوي 

حاصل  رب األسرة xاإلعاقة 
على  على مؤهل علمي ثانوي 

 األقل

 -0.00634*** 

   (0.000863) 
    
 785,527 785,527 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة



 PCBS:خصائص األفراد ذوي االعاقة في فلسطين

131 
 

مؤشر  ضمن االكثر فقرا   أدنى خمسين)ضمن  فقيرمتوسط األثر الهامشي لوجود طفل بدون إعاقة في ذات األسرة المعيشية مع طفل ذي إعاقة على احتمالية العيش في مستوى معيشي  :22جدول 
 (، مع تثبيت الخصائص األخرى الرفاه

 

على  مكانيةضعف اال 1 متغيرات 
 الوصول

1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 

           
 وي الطفل ليس من ذ

اإلعاقة وال يعيش في أسرة 
معيشية مع أطفال من ذوي 

 االعاقة

الطفل ليس من ذوي اإلعاقة 
ويعيش مع طفل من ذوي 

 االعاقة

0.0795*** 0.0763*** 0.0744*** 0.180*** 

  (0.00211) (0.00215) (0.00226) (0.00268) 
 ***0.0629 ***0.0615 ***0.0618 ***0.0618 طوباس و األغوار الشمالية المحافظة :)مرجع: جنين(

  (0.00296) (0.00295) (0.00296) (0.00312) 
 ***0.0337- ***0.0261- ***0.0262- ***0.0270- طولكرم 
  (0.00178) (0.00178) (0.00178) (0.00184) 
 ***0.00479- **0.00315- *0.00286- **0.00335- نابلس 
  (0.00148) (0.00148) (0.00148) (0.00156) 
 **0.00461 **0.00481 ***0.00584 **0.00472 قلقيلية 
  (0.00215) (0.00214) (0.00214) (0.00226) 
 ***0.105- ***0.0950- ***0.0949- ***0.0958- سلفيت 
  (0.00200) (0.00199) (0.00200) (0.00201) 
 ***0.0451- ***0.0389- ***0.0375- ***0.0387- رام هللا والبيرة 
  (0.00151) (0.00151) (0.00151) (0.00157) 
 ***0.0968 ***0.0666 ***0.0697 ***0.0677 أريحا واألغوار 
  (0.00313) (0.00313) (0.00312) (0.00351) 
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على  مكانيةضعف اال 1 متغيرات 
 الوصول

1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 

 ***0.0723 ***0.0539 ***0.0552 ***0.0545 القدس 
  (0.00222) (0.00221) (0.00221) (0.00242) 
 ***0.0923 ***0.0831 ***0.0836 ***0.0832 بيت لحم 
  (0.00190) (0.00190) (0.00190) (0.00203) 
 ***0.0962 ***0.0857 ***0.0873 ***0.0861 الخليل 
  (0.00136) (0.00135) (0.00135) (0.00144) 
 ***0.467 ***0.489 ***0.487 ***0.485 شمال غزة 
  (0.00163) (0.00162) (0.00162) (0.00172) 
 ***0.428 ***0.447 ***0.447 ***0.445 غزة 
  (0.00143) (0.00142) (0.00142) (0.00151) 
 ***0.425 ***0.462 ***0.462 ***0.460 دير البلح 
  (0.00181) (0.00181) (0.00181) (0.00194) 
 ***0.482 ***0.505 ***0.506 ***0.503 خانيوس 
  (0.00159) (0.00158) (0.00159) (0.00169) 
 ***0.501 ***0.536 ***0.538 ***0.535 رفح 
  (0.00178) (0.00177) (0.00178) (0.00192) 

    الفئة العمرية : ) مرجع:
 سنين ( 5 – 2

 ***0.0431- ***0.0429- ***0.0409- ***0.0430- سنة 6-11

  (0.000831) (0.000830) (0.000832) (0.000861) 
 ***0.0780- ***0.0809- ***0.0786- ***0.0821- سنة 17 – 12 
  (0.000868) (0.000866) (0.000869) (0.000900) 
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على  مكانيةضعف اال 1 متغيرات 
 الوصول

1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 

جنس رب األسرة : )مرجع: 
 رب األسرة ذكر(

 ***0.106 ***0.0790  ***0.0781 أنثىرب األسرة 

  (0.00164)  (0.00165) (0.00170) 
 ***0.367- ***0.344- ***0.344- ***0.343- مسيحي الديانة : ) مرجع: مسلم(

  (0.00500) (0.00494) (0.00497) (0.00353) 
 ***0.200- ***0.144- ***0.129- ***0.152- غير ذلك 
  (0.0464) (0.0483) (0.0469) (0.0422) 

       بالغ من ذوي اإلعاقة
) مرجع: ال يوجد بالغ من 

 ذوي اإلعاقة(

يوجد بالغ من ذوي اإلعاقة 
 في األسرة المعيشية

0.0769*** 0.0776***  0.107*** 

  (0.00144) (0.00144)  (0.00149) 
حجم األسرة المعيشية: 
 )مرجع: فرد أو فردين (

 ***0.159- ***0.129- ***0.139- ***0.131- أفراد 3

  (0.00617) (0.00609) (0.00618) (0.00638) 
 ***0.184- ***0.154- ***0.174- ***0.156- أفراد 4 
  (0.00575) (0.00566) (0.00577) (0.00596) 
 ***0.191- ***0.168- ***0.191- ***0.170- أفراد 5 
  (0.00569) (0.00559) (0.00571) (0.00590) 
 ***0.165- ***0.160- ***0.187- ***0.163- أفراد فما فوق  6 
  (0.00564) (0.00553) (0.00566) (0.00584) 

حالة الهجرة : ) مرجع: 
 غير مهاجر(

 ***0.0568- ***0.0377- ***0.0352- ***0.0375- مهاجر
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على  مكانيةضعف اال 1 متغيرات 
 الوصول

1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 

  (0.00144) (0.00144) (0.00144) (0.00146) 
مرجع: حالة اللجوء : ) 

 غير الجئ(
 0.000201- ***0.0144 ***0.0138 ***0.0137 الجئ مسجل او غير مسجل

  (0.000747) (0.000747) (0.000748) (0.000764) 
 0.000349- 0.000911- 0.000943- 0.000900- ذكر الجنس : )مرجع: أنثى(

  (0.000641) (0.000642) (0.000642) (0.000665) 
التحصيل الدراسي لرب 

 رب األسرةاألسرة : )مرجع : 
حاصل على مؤهل علمي أقل 

 (من ثانوي 

حاصل على مؤهل  رب األسرة
 على األقل علمي ثانوي 

-0.228*** -0.229*** -0.230***  

  (0.000631) (0.000630) (0.000630)  
طفل ليس من ذوي اإلعاقة  تفاعالت

يعيش مع طفل من ذوي 
 رب االسرة أنثى xاإلعاقة 

 0.0874***   

   (0.0104)   
طفل ليس من ذوي اإلعاقة  

يعيش مع طفل من ذوي 
يوجد بالغ من  xاإلعاقة 

ذوي اإلعاقة في االسرة 
 المعيشية

  0.0794***  

    (0.00609)  
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على  مكانيةضعف اال 1 متغيرات 
 الوصول

1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 

طفل ليس من ذوي اإلعاقة  
يعيش مع طفل من ذوي 

رب األسرة حاصل  xاإلعاقة 
 على الثانوية العامة

   -0.196*** 

     (0.00331) 
      
 1,720,749 1,720,749 1,720,749 1,720,749 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة
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 القدرةعلى احتمالية عدم  متوسط األثر الهامشي لوجود طفل بدون إعاقة في ذات األسرة المعيشية مع طفل ذي إعاقة :23جدول 
 على الحصول على أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع تثبيت الخصائص األخرى 

 

 Poor access 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
       

اإلعاقة الطفل ليس من ذوي 
وال يعيش في أسرة معيشية 

 مع أطفال من ذوي االعاقة

الطفل ليس من ذوي اإلعاقة 
ويعيش مع طفل من ذوي 

 االعاقة

0.00410*** 0.00352*** 

  (0.000529) (0.000539) 
 0.000103- 0.000120- طوباس و األغوار الشمالية المحافظة :)مرجع: جنين(

  (0.000310) (0.000299) 
 9.28e-05 -5.54e-05- طولكرم 
  (0.000211) (0.000205) 
 **0.000406 **0.000394 نابلس 
  (0.000186) (0.000179) 
 ***0.00196 ***0.00191 قلقيلية 
  (0.000356) (0.000353) 
 ***0.000619- ***0.000666- سلفيت 
  (0.000226) (0.000220) 
 **0.000443 **0.000391 رام هللا والبيرة 
  (0.000196) (0.000191) 
 ***0.00621 ***0.00599 أريحا واألغوار 
  (0.000749) (0.000763) 
 ***0.00717 ***0.00722 القدس 
  (0.000550) (0.000543) 
 ***0.00159 ***0.00161 بيت لحم 
  (0.000267) (0.000258) 
 ***0.00325 ***0.00317 الخليل 
  (0.000198) (0.000194) 
 ***0.0160 ***0.0157 شمال غزة 
  (0.000432) (0.000437) 
 ***0.0113 ***0.0111 غزة 
  (0.000287) (0.000286) 
 ***0.0134 ***0.0131 دير البلح 
  (0.000484) (0.000491) 
 ***0.0108 ***0.0103 خانيوس 
  (0.000354) (0.000362) 
 ***0.0140 ***0.0134 رفح 
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 Poor access 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
  (0.000506) (0.000520) 

       الفئة العمرية : 
 سنة( 11 - 6)مرجع: 

 ***0.00244- ***0.00274- سنة 17- 12

  (0.000157) (0.000158) 
جنس رب األسرة : )مرجع: 

 رب األسرة ذكر(
  ***0.0169 رب األسرة أنثى

  (0.000629)  
       بالغ من ذوي اإلعاقة 
من  ) مرجع: ال يوجد بالغ

 ذوي اإلعاقة(

يوجد بالغ من ذوي اإلعاقة 
 في األسرة المعيشية

0.00452*** 0.00465*** 

  (0.000375) (0.000379) 
      حجم األسرة المعيشية: 
 ) مرجع: فرد أو فردين (

 ***0.0104- ***0.00733- أفراد 3

  (0.00205) (0.00316) 
 ***0.0213- ***0.0121- أفراد 4 
  (0.00192) (0.00290) 
 ***0.0250- ***0.0136- أفراد 5 
  (0.00189) (0.00286) 
 ***0.0260- ***0.0138- أفراد فما فوق  6 
  (0.00188) (0.00285) 

حالة الهجرة: ) مرجع: غير 
 مهاجر(

 ***0.00251- ***0.00274- مهاجر

  (0.000255) (0.000264) 
حالة اللجوء: ) مرجع: غير 

 الجئ(
 ***0.00105- ***0.00111- الجئ مسجل او غير مسجل

  (0.000180) (0.000180) 
 **0.000395- ***0.000421- ذكر الجنس: )مرجع: أنثى(

  (0.000157) (0.000158) 
طفل ليس من ذوي اإلعاقة  تفاعالت

يعيش مع طفل من ذوي 
 رب االسرة ذكر xاإلعاقة 

 0.0113*** 

   (0.00253) 
    
 1,244,062 1,244,062 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة
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 ى خر (، مع تثبيت الخصائص األالرفاهمؤشر  ضمن االكثر فقرا   أدنى خمسين)ضمن  فقيراألثر الهامشي لوجود إعاقة خلقية على احتمالية عيش الفرد في مستوى معيشي  :24جدول 
 

 .Poor SOL 1b-Incl - 1 متغيرات 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

       
 إعاقة خلقية: 

 )مرجع: ال يوجد إعاقة(
 ***0.106 ***0.198 ***0.118 ***0.0978 ***0.111 إعاقة خلقية

  (0.00524) (0.00791) (0.00560) (0.00665) (0.00579) 
 ***0.109 ***0.190 ***0.120 ***0.115 ***0.117 أسباب أخرى لإلعاقة  
  (0.00353) (0.00599) (0.00392) (0.00447) (0.00379) 

 المحافظة: 
 ) مرجع : جنين(

طوباس و األغوار 
 الشمالية

0.0555*** 0.0555*** 0.0516*** 0.0586*** 0.0555*** 

  (0.00242) (0.00242) (0.00241) (0.00248) (0.00242) 
 ***0.0284- ***0.0340- ***0.0297- ***0.0299- ***0.0299- طولكرم 
  (0.00142) (0.00142) (0.00143) (0.00142) (0.00143) 
 ***0.0176- ***0.0187- ***0.0195- ***0.0179- ***0.0179- نابلس 
  (0.00119) (0.00119) (0.00119) (0.00120) (0.00119) 
 **0.00366 0.00273 ***0.00589 *0.00299 *0.00300 قلقيلية 
  (0.00178) (0.00178) (0.00180) (0.00180) (0.00179) 
 ***0.1000- ***0.104- ***0.104- ***0.100- ***0.100- سلفيت 
  (0.00169) (0.00169) (0.00167) (0.00166) (0.00169) 
 ***0.0543- ***0.0586- ***0.0564- ***0.0554- ***0.0553- رام هللا والبيرة 
  (0.00120) (0.00120) (0.00121) (0.00120) (0.00121) 
 ***0.0376 ***0.0525 ***0.0399 ***0.0356 ***0.0355 اريحا و األغوار 
  (0.00254) (0.00255) (0.00258) (0.00271) (0.00256) 
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 ***0.0341 ***0.0473 ***0.0364 ***0.0336 ***0.0336 القدس 
  (0.00180) (0.00180) (0.00181) (0.00189) (0.00180) 
 ***0.0451 ***0.0456 ***0.0440 ***0.0452 ***0.0452 بيت لحم 
  (0.00148) (0.00148) (0.00148) (0.00150) (0.00148) 
 ***0.0809 ***0.0877 ***0.0769 ***0.0811 ***0.0809 الخليل 
  (0.00115) (0.00115) (0.00114) (0.00118) (0.00115) 

 الجنس: 
 ) مرجع : أنثى(

 ***0.00895- ***0.00736- ***0.00573-  ***0.00587- ذكر

  (0.000662)  (0.000662) (0.000673) (0.000661) 
جنس رب األسرة: 

األسرة )مرجع: رب 
 ذكر(

  ***0.115 ***0.0786 ***0.0793 ***0.0781 رب األسرة أنثى

  (0.00143) (0.00143) (0.00143) (0.00156)  
حجم األسرة المعيشية: 

 )مرجع: فرد أو فردين(
 ***0.0912- ***0.0844- ***0.0853- ***0.0860- ***0.0858- أفراد 3

  (0.00183) (0.00183) (0.00183) (0.00183) (0.00185) 
 ***0.133- ***0.119- ***0.123- ***0.124- ***0.124- أفراد 4 
  (0.00169) (0.00169) (0.00169) (0.00170) (0.00170) 
 ***0.166- ***0.145- ***0.153- ***0.154- ***0.154- أفراد 5 
  (0.00163) (0.00163) (0.00163) (0.00164) (0.00163) 
 ***0.162- ***0.131- ***0.146- ***0.147- ***0.147- أفراد فما فوق  6 
  (0.00151) (0.00151) (0.00151) (0.00153) (0.00150) 

 حالة الهجرة: 
 )مرجع: غير مهاجر(

 ***0.00595- ***0.0213- ***0.00314- ***0.00378- ***0.00509- مهاجر
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  (0.000869) (0.000859) (0.000878) (0.000849) (0.000869) 
 حالة اللجوء: 

 ) مرجع : غير الجئ(
الجئ مسجل او غير 

 مسجل
0.0209*** 0.0208***  0.0209*** 0.0215*** 

  (0.000785) (0.000785)  (0.000799) (0.000786) 
 الفئة العمرية: 

 17-0) مرجع : 
 سنة(

 *0.00203 ***0.00347 ***0.00319 ***0.00315 ***0.00330 سنة 18-24

  (0.00116) (0.00116) (0.00116) (0.00118) (0.00117) 
 ***0.0265 ***0.0279 ***0.0293 ***0.0292 ***0.0295 سنة 25-39 
  (0.00114) (0.00114) (0.00114) (0.00116) (0.00115) 
 ***0.00455- **0.00244- ***0.00502- ***0.00517- ***0.00505- سنة 64 - 40 
  (0.00115) (0.00115) (0.00115) (0.00117) (0.00115) 

التحصيل الدراسي لرب 
رب األسرة : )مرجع: 

حاصل على مؤهل  األسرة
 (علمي أقل من ثانوي 

حاصل على  رب األسرة
على  مؤهل علمي ثانوي 

 األقل

-0.153*** -0.153*** -0.153***  -0.157*** 

  (0.000632) (0.000632) (0.000633)  (0.000628) 
    **0.0179  ذكر  xإعاقة خلقية  التفاعالت

   (0.00867)    
    0.0000954  ذكر xإعاقة أخرى  
   (0.00567)    
   ***0.0387-   مهاجر xإعاقة خلقية  
    (0.0115)   
   0.00501-   مهاجر xإعاقة أخرى  
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    (0.00688)   
 رب األسرة xإعاقة خلقية  

حاصل على مؤهل علمي 
 على األقل ثانوي 

   -0.144***  

     (0.00457)  
 رب األسرة xإعاقة أخرى  

حاصل على مؤهل علمي 
 على األقل ثانوي 

   -0.111***  

     (0.00385)  
رب   xإعاقة خلقية  

حاصل على مؤهل  األسرة
 على األقل علمي ثانوي 

    0.0689*** 

      (0.0125) 
رب   xإعاقة أخرى  

حاصل على مؤهل  األسرة
 على األقل علمي ثانوي 

    0.0807*** 

      (0.00938) 
 1,442,439 1,442,439 1,442,439 1,442,439 1,442,439 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة
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، مع تثبيت المنظمالضفة الغربية: متوسط األثر الهامشي لوجود إعاقة خلقية على احتمالية العمل في القطاع غير  :25جدول 
 الخصائص األخرى 

 

 Informal labour 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
    

إعاقة خلقية : )مرجع: ال 
 يوجد إعاقة(

 ***0.105 *0.0232 خلقيةإعاقة 

  (0.0120) (0.0140) 
 ***0.0727 ***0.0238 أسباب أخرى لإلعاقة  
  (0.00688) (0.00821) 

 ***0.0234 ***0.0239 طوباس و األغوار الشمالية المحافظة :)مرجع: جنين(
  (0.00412) (0.00417) 
 *0.00509- 0.00254- طولكرم 
  (0.00274) (0.00276) 
 ***0.00793- ***0.00728- نابلس 
  (0.00224) (0.00226) 
 ***0.0675 ***0.0678 قلقيلية 
  (0.00334) (0.00337) 
 ***0.0142 ***0.0166 سلفيت 
  (0.00382) (0.00385) 
 ***0.0507- ***0.0487- رام هللا والبيرة 
  (0.00233) (0.00234) 
 ***0.0273 ***0.0162 أريحا واألغوار 
  (0.00462) (0.00465) 
 ***0.0451 ***0.0387 القدس 
  (0.00332) (0.00334) 
 ***0.0165 ***0.0195 بيت لحم 
  (0.00262) (0.00264) 
 0.00108 0.000404 الخليل 
  (0.00208) (0.00210) 

 الفئة العمرية: 
 سنة( 17 - 0) مرجع: 

18-24 years -0.132*** -0.159*** 

  (0.00389) (0.00343) 
 ***0.338- ***0.298- سنة 39 - 25 
  (0.00381) (0.00332) 
 ***0.430- ***0.400- سنة 64 - 40 
  (0.00381) (0.00334) 
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 جنس رب األسرة: 
 )مرجع: رب األسرة ذكر(

 ***0.0491 ***0.0401 رب األسرة أنثى

  (0.00281) (0.00283) 
 حجم األسرة المعيشية: 

 ) مرجع: فرد أو فردين (
 0.00364 0.00416 أفراد 3

  (0.00282) (0.00284) 
 0.000565 0.00154- أفراد 4 
  (0.00261) (0.00263) 
 ***0.00818 0.00266 أفراد 5 
  (0.00255) (0.00257) 
 ***0.0398 ***0.0297 أفراد فما فوق  6 
  (0.00233) (0.00235) 

غير حالة الهجرة: )مرجع: 
 مهاجر(

 ***0.0639- ***0.0466- مهاجر

  (0.00162) (0.00162) 
 حالة اللجوء: 

 ) مرجع: غير الجئ(
 ***0.0114- ***0.0130- الجئ مسجل او غير مسجل

  (0.00139) (0.00141) 
Asset-index quintiles 

(reference: Q3-Q5) 
In two poorest 

quintiles (Q1-Q2) 0.114*** 0.143*** 

  (0.00159) (0.00156) 
 ***0.116 ***0.0724 ذكر الجنس: )مرجع: أنثى(

  (0.00180) (0.00174) 
التحصيل الدراسي لرب 

 رب األسرة: )مرجع: األسرة
حاصل على مؤهل علمي أقل 

 (من ثانوي 

حاصل على مؤهل  رب األسرة
 على األقل علمي ثانوي 

-0.131***  

  (0.00131)  
 رب األسرة xذوي إعاقة خلقية  تفاعالت

 حاصل على مؤهل علمي ثانوي 
 على األقل

 -0.199*** 

   (0.0244) 
 رب األسرة xذوي إعاقة أخرى  

 حاصل على مؤهل علمي ثانوي 
 على األقل

 -0.0997*** 

   (0.0148) 
    
 639,401 639,401 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :الداللةمالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات 



 PCBS:خصائص األفراد ذوي االعاقة في فلسطين

144 
 

 . الضفة الغربية: متوسط األثر الهامشي لوجود إعاقة خلقية على احتمالية عدم المشاركة في سوق العمل، مع تثبيت الخصائص األخرى 26جدول 
 

 inactive - 1 متغيرات 
labour 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

          
إعاقة خلقية: 

)مرجع: ال يوجد 
 إعاقة(

 ***0.253 ***0.189 ***0.217 ***0.208 ***0.191 ***0.213 إعاقة خلقية

  (0.00534) (0.00600) (0.00585) (0.00627) (0.00691) (0.00554) 
أسباب أخرى   

 لإلعاقة
0.172*** 0.148*** 0.161*** 0.189*** 0.150*** 0.204*** 

  (0.00358) (0.00390) (0.00407) (0.00429) (0.00452) (0.00392) 
 المحافظة:

 )مرجع: جنين(
طوباس و األغوار 

 الشمالية
-0.0223*** -0.0223*** -0.0139*** -0.0190*** -0.0202*** -0.0223*** 

  (0.00277) (0.00277) (0.00280) (0.00277) (0.00277) (0.00277) 
 ***0.0133- ***0.0142- ***0.0132- *0.00313- ***0.0120- ***0.0132- طولكرم 

  (0.00181) (0.00181) (0.00183) (0.00181) (0.00181) (0.00181) 
 ***0.00547- ***0.00601- ***0.00388- ***0.00636- ***0.00504- ***0.00541- نابلس 
  (0.00149) (0.00149) (0.00151) (0.00149) (0.00149) (0.00149) 
 ***0.0189 ***0.0189 ***0.0164 ***0.0136 ***0.0193 ***0.0189 قلقيلية 
  (0.00221) (0.00221) (0.00223) (0.00221) (0.00221) (0.00221) 
 ***0.0218- ***0.0251- ***0.0172- ***0.0166- ***0.0215- ***0.0218- سلفيت 
  (0.00258) (0.00258) (0.00260) (0.00257) (0.00257) (0.00257) 
 ***0.0445- ***0.0463- ***0.0437- ***0.0256- ***0.0436- ***0.0445- رام هللا والبيرة 
  (0.00157) (0.00157) (0.00158) (0.00157) (0.00157) (0.00157) 
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 inactive - 1 متغيرات 
labour 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

 0.00376- 0.00242- **0.00737- ***0.00847- 0.00214- 0.00387- أريحا واألغوار 
  (0.00310) (0.00310) (0.00313) (0.00310) (0.00310) (0.00310) 
 **0.00561 ***0.00694 0.00351 ***0.0119 ***0.00601 **0.00552 القدس 
  (0.00218) (0.00218) (0.00220) (0.00218) (0.00218) (0.00218) 
 ***0.00933- ***0.00753- ***0.00840- ***0.0102- ***0.00940- ***0.00935- بيت لحم 
  (0.00175) (0.00175) (0.00176) (0.00175) (0.00175) (0.00175) 
 ***0.0183 ***0.0211 ***0.0213 *0.00258 ***0.0183 ***0.0182 الخليل 
  (0.00137) (0.00137) (0.00138) (0.00136) (0.00137) (0.00137) 

الفئة العمرية: 
 17 - 0)مرجع: 

 سنة(

 ***0.278- ***0.275- ***0.277- ***0.283- ***0.277- ***0.277- سنة 18-24

  (0.00121) (0.00121) (0.00125) (0.00121) (0.00121) (0.00116) 
 ***0.473- ***0.470- ***0.473- ***0.460- ***0.475- ***0.473- سنة 39 - 25 
  (0.00112) (0.00112) (0.00116) (0.00112) (0.00113) (0.00109) 
 ***0.416- ***0.416- ***0.416- ***0.400- ***0.415- ***0.416- سنة 64 - 40 
  (0.00115) (0.00115) (0.00118) (0.00115) (0.00116) (0.00114) 

جنس رب األسرة: 
األسرة )مرجع: رب 

 ذكر(

 ***0.0619 ***0.0658 ***0.0617 ***0.0605  ***0.0621 رب األسرة أنثى

  (0.00164)  (0.00166) (0.00164) (0.00164) (0.00164) 
حجم األسرة 

المعيشية: ) مرجع: 
 فرد أو فردين (

 ***0.00690 **0.00414 ***0.00663 **0.00464 **0.00452 ***0.00694 أفراد 3
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 inactive - 1 متغيرات 
labour 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

  (0.00195) (0.00195) (0.00196) (0.00195) (0.00195) (0.00195) 
 ***0.00985 ***0.00583 ***0.00940 ***0.00555 ***0.00553 ***0.00983 أفراد 4 
  (0.00181) (0.00181) (0.00182) (0.00181) (0.00181) (0.00181) 
 ***0.0145 ***0.00944 ***0.0137 ***0.00773 ***0.00857 ***0.0144 أفراد 5 
  (0.00177) (0.00176) (0.00178) (0.00177) (0.00176) (0.00177) 
 ***0.0296 ***0.0247 ***0.0286 ***0.0202 ***0.0215 ***0.0294 أفراد فما فوق  6 
  (0.00159) (0.00157) (0.00159) (0.00159) (0.00158) (0.00159) 

 حالة الهجرة: 
) مرجع: غير 

 مهاجر(

 ***0.149 ***0.149 ***0.148  ***0.149 ***0.150 مهاجر

  (0.000965) (0.000966)  (0.000964) (0.000966) (0.000962) 
 حالة اللجوء: 
) مرجع: غير 

 الجئ(

الجئ مسجل او 
 غير مسجل

-0.0194*** -0.0190*** -0.00917***  -0.0187*** -0.0193*** 

  (0.000927) (0.000928) (0.000934)  (0.000928) (0.000927) 
Asset-index 

quintiles 
(reference: Q3-

Q5) 

In two poorest 
quintiles (Q1-

Q2) 
0.0372*** 0.0394*** 0.0366*** 0.0368***  0.0373*** 

  (0.00101) (0.00101) (0.00102) (0.00101)  (0.000995) 
التحصيل الدراسي 

لرب األسرة : 
 األسرةرب )مرجع: 

حاصل على مؤهل 
 (علمي أقل من ثانوي 

حاصل  رب األسرة
على مؤهل علمي 

 على األقل ثانوي 

-0.00273*** -0.00329*** 0.00858*** -0.00262*** -0.00860***  
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 inactive - 1 متغيرات 
labour 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

  (0.000855) (0.000855) (0.000856) (0.000855) (0.000840)  
 xذوي إعاقة خلقية تفاعالت

 رب األسرة أنثى
 0.192***     

   (0.0163)     
 xذوي إعاقة أخرى  

 رب األسرة أنثى
 0.239***     

   (0.0112)     
 xذوي إعاقة خلقية 

 مهاجر
  -0.0299    

    (0.0185)    
 xذوي إعاقة أخرى  

 مهاجر
  0.0432***    

    (0.00996)    
 xذوي إعاقة خلقية 

 الجئ
   -0.0184   

     (0.0139)   
 xإعاقة أخرى ذوي  

 الجئ
   -0.0614***   

     (0.00809)   
 xذوي إعاقة خلقية 

 أدنى خمسين
 ضمن االكثر فقراً 

 مؤشر الرفاه

    0.0881***  
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 inactive - 1 متغيرات 
labour 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

      (0.0130)  
 xذوي إعاقة أخرى  

 أدنى خمسين
 ضمن االكثر فقراً 

 مؤشر الرفاه

    0.0788***  

      (0.00818)  
 xذوي إعاقة خلقية  

حاصل  األسرةرب 
على مؤهل علمي 

 على األقل ثانوي 

     -0.251*** 

       (0.0124) 
 xذوي إعاقة أخرى  

حاصل  رب األسرة
على مؤهل علمي 

 على األقل ثانوي 

     -0.151*** 

       (0.00838) 
        
 1,442,433 1,442,433 1,442,433 1,442,433 1,442,433 1,442,433 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة
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 ، مع تثبيت الخصائص األخرى الرفاهمؤشر  ضمن االكثر فقرا   أدنى خمسين) فقيرقطاع غزة: متوسط األثر الهامشي لوجود إعاقة خلقية على احتمالية العيش في مستوى معيشي  :27جدول 

 

 Poor SOL 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
           

إعاقة خلقية: )مرجع: ال 
 يوجد إعاقة(

 ***0.199 ***0.0931 ***0.0617 ***0.0733 إعاقة خلقية

  (0.00589) (0.00914) (0.00650) (0.00596) 
 ***0.203 ***0.108 ***0.0762 ***0.0907 أسباب أخرى لإلعاقة 
  (0.00333) (0.00584) (0.00393) (0.00341) 

المحافظة: ) مرجع: شمال 
 غزة (

 ***0.0780- ***0.0531- ***0.0682- ***0.0684- غزة

  (0.00131) (0.00131) (0.00131) (0.00137) 
 ***0.0292- ***0.0156- ***0.0157- ***0.0157- دير البلح 
  (0.00155) (0.00155) (0.00157) (0.00163) 
 ***0.0126 ***0.0270 ***0.0197 ***0.0196 خانيوس 
  (0.00144) (0.00144) (0.00145) (0.00151) 
 ***0.0365 ***0.0638 ***0.0557 ***0.0557 رفح 
  (0.00159) (0.00159) (0.00160) (0.00168) 

 ***0.00838- 0.000353  ***0.00586- ذكر الجنس: )مرجع: أنثى(
  (0.000907)  (0.000906) (0.000956) 

جنس رب األسرة: )مرجع: 
 رب األسرة ذكر(

 ***0.0323 ***0.0149- ***0.0130- ***0.0140- رب األسرة أنثى

  (0.00185) (0.00185) (0.00186) (0.00186) 
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 Poor SOL 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
حجم األسرة المعيشية: 

 ()مرجع: فرد أو فردين 
 ***0.0757- ***0.0708- ***0.0706- ***0.0706- أفراد 3

  (0.00244) (0.00244) (0.00245) (0.00265) 
 ***0.122- ***0.119- ***0.119- ***0.119- أفراد 4 
  (0.00228) (0.00228) (0.00229) (0.00247) 
 ***0.154- ***0.156- ***0.156- ***0.155- أفراد 5 
  (0.00220) (0.00220) (0.00221) (0.00237) 
 ***0.126- ***0.147- ***0.149- ***0.149- أفراد فما فوق  6 
  (0.00189) (0.00188) (0.00190) (0.00204) 

حالة الهجرة: )مرجع: غير 
 مهاجر(

 ***0.123-  ***0.0835- ***0.0842- مهاجر

  (0.00112) (0.00111)  (0.00117) 
غير  حالة اللجوء: )مرجع:

 الجئ(
 ***0.00619- *0.00191- ***0.0121 ***0.0122 الجئ مسجل او غير مسجل

  (0.00102) (0.00102) (0.00101) (0.00107) 
-0الفئة العمرية : )مرجع: 

 سنة( 17
 ***0.0250 ***0.00813 ***0.0139 ***0.0140 سنة 18-24

  (0.00162) (0.00162) (0.00162) (0.00171) 
 ***0.0804 ***0.0652 ***0.0810 ***0.0811 سنة 39 - 25 
  (0.00156) (0.00156) (0.00155) (0.00165) 
 ***0.00831- ***0.0406- ***0.0179- ***0.0178- سنة 64 - 40 
  (0.00168) (0.00168) (0.00165) (0.00177) 
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 Poor SOL 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions 1b-Incl. interactions - 1 متغيرات 
التحصيل الدراسي لرب 

 رب األسرةاألسرة : )مرجع: 
حاصل على مؤهل علمي أقل 

 (من ثانوي 

حاصل على مؤهل  رب األسرة
 على األقل علمي ثانوي 

-0.305*** -0.305*** -0.312***  

  (0.000924) (0.000924) (0.000917)  
   0.0208  ذكرxذوي إعاقة خلقية  تفاعالت

   (0.0127)   
   ***0.0223  ذكر xذوي إعاقة أخرى  
   (0.00767)   
  ***0.0831-   مهاجر xذوي إعاقة خلقية  
    (0.0164)  
  ***0.0607-   مهاجر xذوي إعاقة أخرة  
    (0.00831)  
رب  xذوي إعاقة خلقية  

حاصل على مؤهل  األسرة
 على األقل علمي ثانوي 

   -0.312*** 

     (0.0133) 
رب  xذوي إعاقة أخرى  

حاصل على مؤهل  األسرة
 على األقل علمي ثانوي 

   -0.270*** 

     (0.00799) 
      
 1,009,339 1,009,339 1,009,339 1,009,339 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة
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، مع تثبيت المنظمقطاع غزة: متوسط األثر الهامشي لوجود إعاقة خلقية على احتمالية العمل في القطاع غير  :28جدول 
 الخصائص األخرى 

 

 .Informal labour 1b-Incl - 1 متغيرات 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

      
إعاقة خلقية: )مرجع: 

 ال يوجد إعاقة(
 ***0.106 0.0417 ***0.0407 إعاقة خلقية

  (0.0143) (0.0276) (0.0187) 
 ***0.0842 *0.0231- ***0.0230 أسباب أخرى لإلعاقة  
  (0.00672) (0.0128) (0.00895) 

المحافظة: ) مرجع: شمال 
 غزة (

 ***0.0258 ***0.0182 ***0.0267 غزة

  (0.00225) (0.00226) (0.00229) 
 ***0.0391- ***0.0390- ***0.0360- دير البلح 
  (0.00277) (0.00279) (0.00281) 
 0.00364- 0.00168- 0.00223- خانيوس 
  (0.00259) (0.00262) (0.00263) 
 ***0.0665- ***0.0532- ***0.0560- رفح 
  (0.00310) (0.00315) (0.00310) 

 0الفئة العمرية: ) مرجع: 
 سنة( 17 -

 ***0.121- ***0.0820- ***0.0793- سنة 18-24

  (0.0106) (0.0106) (0.00980) 
 ***0.372- ***0.293- ***0.296- سنة 39 - 25 
  (0.0104) (0.0105) (0.00959) 
 ***0.492- ***0.433- ***0.422- سنة 64 - 40 
  (0.0104) (0.0105) (0.00960) 

جنس رب األسرة: )مرجع: 
 رب األسرة ذكر(

 ***0.0615 ***0.0503 ***0.0505 رب األسرة أنثى

  (0.00437) (0.00440) (0.00449) 
 حجم األسرة المعيشية: 

 ) مرجع: فرد أو فردين (
 *0.00749 0.000377 0.00686 أفراد 3

  (0.00441) (0.00448) (0.00441) 
 0.00358 ***0.0117- 0.00120- أفراد 4 
  (0.00407) (0.00413) (0.00407) 
 ***0.0219- ***0.0434- ***0.0302- أفراد 5 
  (0.00392) (0.00397) (0.00392) 
 ***0.00942 ***0.0216- ***0.00957- أفراد فما فوق  6 
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 .Informal labour 1b-Incl - 1 متغيرات 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

  (0.00352) (0.00358) (0.00352) 
حالة الهجرة: )مرجع: غير 

 مهاجر(
 ***0.0419- ***0.0392- ***0.0281- مهاجر

  (0.00195) (0.00195) (0.00196) 
)مرجع: غير  حالة اللجوء:

 الجئ(
الجئ مسجل او غير 

 مسجل
-0.0409*** -0.0398*** -0.0501*** 

  (0.00179) (0.00180) (0.00182) 
Asset-index 

quintiles (ref.: 
Q3-Q5) 

In two poorest 
quintiles (Q1-Q2) 0.104***  0.145*** 

  (0.00178)  (0.00170) 
 ***0.155 ***0.122 ***0.111 ذكر الجنس: )مرجع:ذكر(

  (0.00257) (0.00252) (0.00232) 
التحصيل الدراسي لرب 

رب األسرة: )مرجع: 
حاصل على مؤهل  األسرة

 (علمي أقل من ثانوي 

حاصل على  رب األسرة
على  مؤهل علمي ثانوي 

 األقل

-0.150*** -0.183***  

  (0.00192) (0.00187)  
  xذوي إعاقة خلقية تفاعالت

االكثر  أدنى خمسين
مؤشر  ضمن فقراً 

 الرفاه

0.00593   

   (0.0309)  
  xذوي إعاقة أخرى  

االكثر  أدنى خمسين
مؤشر  ضمن فقراً 

 الرفاه

0.0772***   

   (0.0166)  
رب  xذوي إعاقة خلقية  

حاصل على مؤهل  األسرة
 على األقل علمي ثانوي 

  -0.0980*** 

    (0.0248) 
رب  xذوي إعاقة أخرى  

حاصل على مؤهل  األسرة
 على األقل علمي ثانوي 

  -0.0996*** 

    (0.0115) 
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 .Informal labour 1b-Incl - 1 متغيرات 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

 287,901 287,901 287,901 مالحظات 
 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة
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قطاع غزة: متوسط األثر الهامشي لوجود إعاقة خلقية على احتمالية عدم المشاركة في سوق العمل، مع تثبيت  :29جدول 
 الخصائص األخرى 

 

 inactive - 1 متغيرات 
labour 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

1b-Incl. 
interactions 

       
إعاقة خلقية: 

)مرجع: ال يوجد 
 إعاقة(

 ***0.236 ***0.178 ***0.165 ***0.183 إعاقة خلقية

  (0.00565) (0.00619) (0.00639) (0.00594) 
أسباب أخرى   

 لإلعاقة
0.124*** 0.106*** 0.111*** 0.169*** 

  (0.00337) (0.00359) (0.00405) (0.00383) 
 المحافظة: 

) مرجع: شمال 
 غزة (

 ***0.0210 ***0.00802 ***0.0211 ***0.0212 غزة

  (0.00137) (0.00137) (0.00135) (0.00137) 
 ***0.0285- ***0.0284- ***0.0277- ***0.0282- دير البلح 
  (0.00163) (0.00163) (0.00163) (0.00163) 
 ***0.00695- ***0.0130- ***0.00651- ***0.00671- خانيوس 
  (0.00152) (0.00152) (0.00152) (0.00152) 
 0.00137 ***0.00455- 0.00233 0.00180 رفح 
  (0.00173) (0.00173) (0.00173) (0.00172) 

 الفئة العمرية: 
 - 0) مرجع: 

 سنة( 17

 ***0.319- ***0.321- ***0.317- ***0.318- سنة 18-24

  (0.00133) (0.00133) (0.00135) (0.00129) 
 ***0.512- ***0.505- ***0.512- ***0.511- سنة 39 - 25 
  (0.00123) (0.00123) (0.00125) (0.00119) 
 ***0.394- ***0.381- ***0.393- ***0.393- سنة 64 - 40 
  (0.00136) (0.00136) (0.00137) (0.00135) 

: جنس رب األسرة
)مرجع: رب 
 األسرة ذكر(

 ***0.0771 ***0.0777  ***0.0771 رب األسرة أنثى

  (0.00185)  (0.00185) (0.00185) 
حجم األسرة 
 المعيشية: 

) مرجع: فرد أو 
 فردين (

 ***0.00745 ***0.00710 *0.00514 ***0.00745 أفراد 3
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  (0.00272) (0.00273) (0.00273) (0.00272) 
 ***0.0176 ***0.0168 ***0.0141 ***0.0174 أفراد 4 
  (0.00254) (0.00254) (0.00254) (0.00254) 
 ***0.0309 ***0.0295 ***0.0259 ***0.0306 أفراد 5 
  (0.00245) (0.00245) (0.00245) (0.00245) 
 ***0.0433 ***0.0394 ***0.0356 ***0.0428 أفراد فما فوق  6 
  (0.00216) (0.00215) (0.00216) (0.00215) 

 حالة الهجرة: 
) مرجع: غير 

 مهاجر(

 ***0.0690  ***0.0694 ***0.0692 مهاجر

  (0.00111) (0.00111)  (0.00110) 
 حالة اللجوء: 
) مرجع: غير 

 الجئ(

الجئ مسجل او 
 غير مسجل

-0.0241*** -0.0234*** -0.0119*** -0.0243*** 

  (0.00106) (0.00106) (0.00105) (0.00106) 
Asset-index 

quintiles 
(reference: 

Q3-Q5) 

In two poorest 
quintiles (Q1-

Q2) 
0.0161*** 0.0165*** 0.0107*** 0.0173*** 

  (0.00103) (0.00103) (0.00102) (0.000986) 
التحصيل الدراسي 

لرب األسرة: 
 رب األسرة)مرجع: 

حاصل على مؤهل 
علمي أقل من 

 (ثانوي 

حاصل  رب األسرة
على مؤهل علمي 

 على األقل ثانوي 

-0.00663*** -0.00766*** -0.00207**  

  (0.00104) (0.00104) (0.00104)  
 xذوي إعاقة خلقية تفاعالت

 رب األسرة أنثى
 0.201***   

   (0.0180)   
 xذوي إعاقة أخرى  

 رب األسرة أنثى
 0.219***   

   (0.0109)   
 xذوي إعاقة خلقية 

 مهاجر
  0.0117  

    (0.0162)  
 xذوي إعاقة أخرى  

 مهاجر
  0.0429***  

    (0.00774)  
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ذوي إعاقة خلقية  
x رب األسرة 

حاصل على مؤهل 
على  علمي ثانوي 

 األقل

   -0.255*** 

     (0.0119) 
ذوي إعاقة أخرى  

x رب األسرة 
حاصل على مؤهل 

على  علمي ثانوي 
 األقل

   -0.159*** 

     (0.00705) 
      
 1,009,339 1,009,339 1,009,339 1,009,339 مالحظات 

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** :مالحظة: األخطاء المعيارية بين القوسين: درجات الداللة
 
 
 

 
 

 


