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  شكر وتقدير
  

كـل أسـرة فلسـطينية    إلى  بالشكر والتقديرووزارة الشؤون االجتماعية يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

، والى جميع العاملين في هذا المشروع  لما أبدوه من حرص مسح اإلعاقة الفلسطينيفي إنجاح جمع بيانات  ساهمت

  . منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم

     

الجهاز المركزي  ،  في األراضي الفلسطينية بقيادة فريق فني من2011مسح اإلعاقة الفلسطيني لقد تم تخطيط وتنفيذ 

، وبدعم مالي مشترك بين كل من السـلطة  والمؤسسات ذات العالقة ووزارة الشؤون االجتماعية لإلحصاء الفلسطيني

  .ويونيسيفمن خالل وزارة الشؤون االجتماعية  ) PNA(الوطنية الفلسطينية 

  

علـى  ويونيسـيف  لشؤون االجتماعية وزارة اإلى  والتقدير الشكر بجزيل يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروع

  

كما يتقدم الجهاز بالشكر والعرفان ألعضاء اللجنة الوطنية التي ساهمت في اإلعداد لتنفيذ نشاطات المسح ومراجعـة  

  .مخرجاته ونتائجة
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  فريق العمل
    

     اللجنة الفنية •

   اللجنةرئيس   خالد أبو خالد      

     فاتن أبو قرع

     فداء توام

     خالد حنتولي

     نافع زهران

     رباح الجمل

     

 مستشار المشروع •

  محمد العمري
 

  الوطنيةاللجنة  •

   

    وزارة الصحة  لهام شماسنةإ

    جامعة بيرزيت/مركز دراسات التنمية  أيمن عبد المجيد

  جمعية النهضة النسائية  جورج رنتيسي

    منظمة الصحة العالمية  حمدانمعتصم . د

  وزارة الصحة  وليد الخطيب. د

  لإلغاثة الفردية المؤسسة السويدية  ديانا حمدان

    لجان العمل الصحي  ديما العرقان

  العام لألشخاص ذوي اإلعاقةالفلسطيني االتحاد   رئبال عزت

  مؤسسة قادر  زياد عمرو

  الهالل األحمر الفلسطيني  سهير بدارنة

  وزارة الشؤون االجتماعية  سونيا الحلو

  جامعة بيرزيت/مركز دراسات التنمية  شذى أبو سرور

    وزارة التربية والتعليم العالي  شفاء شيخة

    وسط الضفة الغربية/ برنامج التأهيل المبني على المجتمع  عبد السميع الشيخ

    جمعية نجوم األمل  عال أبو الغيب

  نالفلسطينيي نوتشغيل الالجئي غوثوكالة   محمد األعرج

  جنوب الضفة الغربية/ برنامج التأهيل المبني على المجتمع  محمود براغيث

  وزارة الشؤون االجتماعية  هناء القيمري

  MAP-UK  يانا زايد

  Handicap International  يحيى الزق
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     إعداد التقرير •

     خالد أبو خالد  

     فاتن أبو قرع  

     فداء توام  

     

    تدقيق معايير النشر •

     هحنان جناجر   

     

    المراجعة األولية •

     خالد أبو خالد  

     يوسف فالح  

  جواد الصالح  

  محمود القية  

   

     

    المراجعة النهائية •

    محمود جرادات   

     

     اإلشراف العام •

    رئيس الجهاز  عال عوض  
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للمستخدمين تنويه  
 

 يرجى االنتباه إلى أنه

ا فإن مصطلح اإلعاقة على انه الفرد الذي يعاني من صعوبة كبيرة أو ال يستطيع مطلقاَ، لذ تم اعتبار الفرد ذو .1

 .الصعوبة أيضاً حيثما ورد في التقرير ذو اإلعاقة يشمل ذو

تم السؤال في المسح  إعاقة في نفس الوقت، وقد/صعوبةاإلعاقة أكثر من يكون لدى الفرد ذو  أنمن الممكن  .2

تتحدث عن المواءمات في النصوص التي الصعوبة الرئيسية التي لدى الفرد لذا فإن البيانات /عن اإلعاقة

الصعوبة /الصعوبة الرئيسية وإنما اإلعاقة/ير قد ال تعكس بالضرورة اإلعاقةوالجداول الواردة في التقر

 .الفرداألخرى التي لدى 

 .اإلعاقة وفقاَ للتعريف الضيق التقرير تعكس بيانات األفراد ذو عناوين الجداول واألشكال الواردة في .3
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  ائمة المحتوياتق
  

  الصفحة  الموضوع

  قائمة الجداول 

 17 المقدمة 

 19 ةيالنتائج الرئيس :الفصل األول

 19 اإلعاقة في األراضي الفلسطينيةانتشار   1.1 
 23 سنة فأكثر 15 األفراد ذوي االعاقةخصائص   2.1 
 23 أسباب اإلعاقة  3.1 

 
الذين ال يستخدمون  االحتياجات غير الملباة لألفراد ذوي اإلعاقة  4.1

 خدمات مساندة/أدوات
23 

 
  سنة  18على حياة األفراد ذوي اإلعاقة المعوقات البيئة والمادية أثر   5.1

 فأكثر
24 

  25 في البنية التحتية في المنازل مواءمات ملحة  6.1 

 
صعوبات في تأدية نشاطات الحياة اليومية خارج المنزل لألفراد ذوي   7.1

 سنة فأكثر 18اإلعاقة 
26 

 
    سنة الملتحقين حاليا  17-10مواءمات يحتاجها األفراد ذوي اإلعاقة  8.1

  بالتعليم الستكمال تعليمهم
26 

 
سنة  فأكثر غير  18مات التي يحتاجها األفراد ذوي اإلعاقة المواء 9.1

  العاملين من أجل التمكن من العمل
27 

 
عدم مواءمة الصعوبات في الوصول لتأدية أنشطة خارج المنزل بسبب  10.1

  المحيطةالبنية التحتية في البيئة 
28 

 29 جودة البياناتوجيةهالمن :الفصل الثاني
  29  استمارة المسح  1.2 
 30 المنهجية  2.2 

 30 المرحلة التحضيرية  1.2.2 
 30 منهجية العمل  2.2.2 
 32 التدريب  3.2.2 
 32 جمع البيانات  4.2.2 
 32 إطار المعاينة  3.2 
  32  تصميم العينة  1.3.2 
  33  الطبقات  2.3.2 
  33  حجم العينة  3.3.2 
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  الصفحة  الموضوع
  33  نشر البياناتمستوى   4.3.2 
  34  آلية الوصول لألسرة  5.3.2 
 34 إدخال ومعالجة البيانات  4.2 
 34 حساب األوزان  5.2  
 34 دقة البيانات  6.2 
  34 1.6.2 األخطاء اإلحصائية  
 35  األخطاء غير اإلحصائية  2.6.2 
 35   إجراءات ضبط الجودة 3.6.2 
 35  الزيارات الميدانية  7.2 
  36  التدقيق الميداني 1.7.2 
  36  التدقيق المكتبي 2.7.2 
  36  التدقيق اآللي 3.7.2 
 36  المقارنات 8.2 
  36  تقييم البيانات 9.2 

 37 المفاهيم والمصطلحات :الفصل الثالث

  41 الجداول 
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  قائمة الجداول
  

  الجدول   الصفحة
  :1جدول  2011ذوي اإلعاقة حسب الجنس والمحافظة،  األفرادنسبة   43
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  : 4جدول 2011ذوي اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة والمنطقة،  األفرادنسبة   46
     

 سبب اإلعاقة سنة فأكثر حسب  17-0ذوي اإلعاقة التوزيع النسبي لألفراد   47

  2011 والمنطقة، 

  :5جدول
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  المقدمة
  

االجتماعية واالقتصادية والسياسية أساسا على البيانات  النواحيتعتمد عمليات التخطيط ورسم السياسات في مختلف 

حول األفراد ذوي اإلعاقة في األراضي  كافيةبيانات عدم وجود أدى .  والمعطيات اإلحصائية الموثوقة والدقيقة

اتخاذ  فيالقرار وراسمي السياسات  األمر الذي لم يسعف صانعي الفلسطينية إلى وجود فجوة معلوماتية في هذا المجال،

لذا جاء تنفيذ .  القرارات الالزمة للنهوض بقطاع األفراد ذوي اإلعاقة وتلبية احتياجاتهم وفقا لبيانات موثوقة ودقيقه

والذي يعتبر األول من نوعه على المستوى الوطني في األراضي الفلسطينية استجابة الحتياجات  2011ح اإلعاقة مس

المجتمع المحلي وانسجاما مع سياسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتماعية في توفير بيانات 

النهوض بواقع األفراد ذوي اإلعاقة من خالل االستثمار بهدف محدثة وذات صلة بهذا الجانب من الجوانب االجتماعية 

األمثل لمثل هذه البيانات من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال األفراد ذوي اإلعاقة في 

  .لمعاق، إضافة إلى تطوير البرامج والمشاريع التي تخدم األفراد ذوي اإلعاقة، خاصة بطاقة ااألراضي الفلسطينية

  

أسرة في األراضي الفلسطينية خالل الربع األول من  15,572، على عينة أسرية قدرها 2011تم تنفيذ مسح االعاقة 

الصعوبات من خالل استمارة /وذلك بهدف توفير بيانات عن الخصائص العامة لألفراد ذوي اإلعاقات، 2011العام 

عن منظمة الصحة العالمية الخاصة بتصنيف اإلعاقة وكذلك  خاصة تم تصميمها بناء على أحدث التوصيات الصادرة

وتم قياس العديد من   .مجموعة واشنطن الحصاءات االعاقة، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية المجتمع الفلسطيني

اندماج هؤالء ذوي اإلعاقة واالحتياجات المستقبلية ومدى  االفرادالمؤشرات المرتبطة بالبيئة والبنية التحتية التي يعيشها 

وذلك من خالل قياس مجموعة كبيرة من المؤشرات الخاصة بمعدل انتشار أنواع اإلعاقات ودرجة األفراد في المجتمع، 

  . حدتها وشدتها، ومدى مشاركة األفراد ذوي اإلعاقة في التعليم والقوى العاملة والنشاطات المجتمعية األخرى

  

النتـائج   ألبرز ايتناول عرضالفصل األول على النتائج الرئيسية  والذي  حيث يشتمل فصول ثالث يتضمن هذا التقرير

ـ     وجودة البيانـات  بينما يحتوي الفصل الثاني على المنهجية.  البياناتالمستخلصة من  رض ألبـرز  مـن خـالل التع

ير مع شرح لهـذه  أما الفصل الثالث فيستعرض المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذا التقر  .المالحظات على البيانات

  .المصطلحات

  

أن يوفر هذا المسـح معلومـات أساسـية    ووزارة الشؤون االجتماعية نأمل في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

، وتمكـين راسـمي   اإلعاقـة ذوي  األفرادبواقع المتعلقة  تالسياسالمساعدة متخذي القرارات في رسم ومتابعة وتقويم 

  .باإلعاقةالخاصة ييم البرامج والسياسات قالمعلومات بحيث يمكن متابعة وتالسياسات من تحليل وتقويم 

  

  واهللا ولي التوفيق،،،

  

  ماجدة المصري  عال عوض  2011، كانون أول
 وزيرة الشؤون االجتماعية  رئيس الجهاز 
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  الفصل األول

  

  النتائج الرئيسية
  

  ر اإلعاقة في األراضي الفلسطينيةانتشا 1.1

، فقد تم تطوير مفهوم وتعريف موحد لقياس اإلعاقة إلحصاءاتوفقا لمنظمة الصحة العالمية ومجموعة واشنطن 

أسئلة محورية لقياس انتشار  6 اإلعاقة إلحصاءاتفي أي مجتمع، وقد اقترحت مجموعة واشنطن  اإلعاقات/الصعوبات

ال يوجد صعوبة، : على النحو اآلتي إجابةفئات  4 ضمن استمارة التعدادات السكانية، واشتمل كل سؤال على اإلعاقة

، اإلعاقة إلحصاءاتوقد خرج االجتماع األخير لمجموعة واشنطن .  بعض الصعوبة، صعوبة كبيرة، وال يستطيع مطلقا

من خالل  اإلعاقة، بتوصيه تقضي بدعوة الدول التي تقوم بقياس انتشار 2010والذي عقد في شهر نوفمبر من العام 

  . إعاقةباعتبار الفرد الذي يعاني من صعوبة كبيرة أو ال يستطيع مطلقا على أنه فرد ذو  األسريةد أو المسوح التعدا
  

صعوبة (المسح  هذا في اإلعاقة إلحصاءاتالتي طورتها مجموعة واشنطن  ةالمحورية الست األسئلةلقد تم استخدام 

 إضافيينسؤالين  إلى إضافة، )واستخدام األطراف العلوية والحركة ،والتذكر والتركيز ،والتواصل ،والسمع ،البصر

 . بها مجموعة واشنطن أوصتالتي  اإلجابةحول صعوبة التعلم والصحة النفسية، وقد اشتمل كل سؤال على نفس فئات 

الذي هو التعريف وفي المجتمع الفلسطيني من خالل التعريف الموسع  اإلعاقةنسبة انتشار  لعرضمسح اإلعاقة  أتاحقد ل

الفرد ذو  حيث تم فيها تعريف، 2007 العام للسكان والمساكن والمنشآت تعدادالوتم استخدامه سابقا في مسوح األسرة 

مكننا المسح من وكذلك   .أوال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرة، أو بعض الصعوبة، على أنه الفرد الذي يعاني من  اإلعاقة

في اجتماعها  اإلعاقة إلحصاءاتبه مجموعة واشنطن  أوصتوفقا للتعريف الضيق والذي  اإلعاقةنسبة انتشار  قياس

  .ال يستطيع مطلقاً أوصعوبة كبيرة، على أنه الفرد الذي يعاني  اإلعاقةيعرف الفرد ذو والذي كما ذكرنا سابقا؛  األخير
  

، وهي النسبة ذاتها في كل من %7حوالي  ينيةانتشار اإلعاقة في األراضي الفلسط فقد بلغت نسبة، الموسع وفقا للتعريف

في % 2.9؛ %2.7 في األراضي الفلسطينية ووفقا للتعريف الضيق، فقد بلغت هذه النسبة  .الضفة الغربية وقطاع غزة

  .في األراضي الفلسطينية اإلناثبين % 2.5بين الذكور مقابل % 2.9وبلغت .  في قطاع غزة% 2.4و الضفة الغربية
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  والتعريف الموسع تمع الفلسطيني وفقا للتعريف الضيقانتشار اإلعاقة بين أفراد المجنسب 
  

 نوع اإلعاقة

  التعريف الضيق

 )كليا عصعوبة كبيرة، ال يستطي(
  التعريف الموسع

 )كليا عبعض الصعوبة، صعوبة كبيرة، ال يستطي(
األراضي 

  الفلسطينية

الضفة 

 الغربية
 قطاع غزة

األراضي 

  الفلسطينية
 قطاع غزة الضفة الغربية

  6.9 6.9 6.9 2.4 2.9 2.7 الصعوبة/ مجموع ذوي اإلعاقة

 10.8 11.3 11.0 4.1 4.7 4.6  الصعوبات/مجموع اإلعاقات

 2.4 2.5 2.4 0.5 0.6 0.6  بصرية

 1.2 1.3 1.3 0.3 0.5 0.4 سمعية

 2.7 3.0 2.9 1.1 1.4 1.3 حركية

 1.6 1.5 1.5 0.6 0.6 0.6 التذكر والتركيز

 1.0 1.2 1.1 0.5 0.6 0.6 تواصل

 1.2 1.1 1.1 0.6 0.7 0.7 التعلم بطء

 0.7 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4 النفسية

  

  .أن النتائج التي سيتم استعراضها فيما يأتي، تعكس استخدام التعريف الضيق وليس الموسع إلى اإلشارةتجدر 

  
  2011حسب الجنس والمنطقة،  ذوي اإلعاقة دة األفرانسب

  
  

  :ارتفاع نسبة اإلعاقة بارتفاع العمر

سنة  75ترتفع نسبة انتشار اإلعاقة بارتفاع العمر، حيث يالحظ أن النسبة األعلى بلغت بين اإلفراد الذين أعمارهم 

 17- 0    بين األطفال% 1.5فيما وصلت هذه النسبة  ،بين اإلناث% 34.1بين الذكور مقابل % 28.9؛ %32.0فأكثر؛ 

  . بين اإلناث% 1.3بين الذكور و% 1.8؛ سنة
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  سنة فأكثر 15 األفراد ذوي اإلعاقةخصائص   2.1
  

  :بالتعليم أبدالم يلتحقوا  همأكثر من ثلث

في قطاع % 42.2الضفة الغربية و في% 35.5بالتعليم؛  أبدالم يلتحقوا سنة فأكثر  15 اإلعاقةذوي من األفراد % 37.6

في % 27.1في الضفة الغربية و% 37.0 ؛هوتسربوا منالتحقوا بالتعليم هؤالء األفراد من % 33.8 بالمقابل فان.  غزة

  .في قطاع غزة% 56.3في الضفة الغربية و% 51.5 أميون؛ هممن% 53.1 أنرت النتائج كما أظه.  قطاع غزة
  

  :ال يعملونتهم غالبيو

في قطاع % 90.9في الضفة الغربية مقابل % 85.6؛ األفراد ال يعملونهؤالء من % 87.3 خالل فترة تنفيذ المسح كان

   . غزة
  

  :لم يتزوجوا أبداهم حوالي ثلث

في حين .  في قطاع غزة% 30.7في الضفة الغربية، و% 35.7 ؛لم يتزوجوا أبدا ذوي اإلعاقة األفراد من% 34.1

، وبلغت الضفة الغربية وقطاع غزة دون وجود فروق بينفي األراضي الفلسطينية % 44.5 منهمنسبة المتزوجين بلغت 

تشمل (المطلقين  أماقطاع غزة،  في %23.1لضفة الغربية وفي ا% 15.9بواقع % 18.2) تشمل الجنسين(نسبة األرامل 

  .في قطاع غزة% 1.6في الضفة الغربية و% 2.8في األراضي الفلسطينية بواقع % 2.4فقد بلغت نسبتهم ) الجنسين
  

  أسباب اإلعاقة  3.1
  

  :األسباب المرضية أكثر األسباب وراء اإلعاقة

عاقة السمعية لإل %29.1 اإلعاقات البصرية كان سببها مرضي، وشكل هذا السبب ما نسبته/من الصعوبات 43.7%

 .النفسية لإلعاقة% 27.2التعلم و بطء إلعاقة% 27.6والتذكر والتركيز  إلعاقة% 28.7والحركية،  لإلعاقة %42.9و

  %.33.6 ؛إعاقة التواصل وراء كثراألالخلقية  األسباب كانتفيما 

    

  خدمات مساندة/الذين ال يستخدمون أدوات اإلعاقةملباة لألفراد ذوي الغير  حتياجاتاال  4.1
  

   :ذوو اإلعاقة البصرية

، مرافق شخصي إلىمنهم بحاجة % 13.7عدسات مكبرة، و إلىمن األفراد ذوي اإلعاقة البصرية بحاجة % 18.2

  .خاصة لالستدالل خالل المشي عصا إلىبحاجة % 10.1بحاجة إلى قارئ شاشة، و% 10.9و

  

  :ذوو اإلعاقة السمعية

 إلىمنهم بحاجة % 44.4سماعة طبية بدون محول بيئة التلفون، و إلىمن األفراد ذوي اإلعاقة السمعية بحاجة % 46.5

القوقعة الصناعية،  إلىبحاجة  %14.3مكبرات صوت، و إلىبحاجة % 16.1سماعات طبية مع محول بيئة التلفون، و

  .منبهات مرئية وحسية إلىبحاجة % 12.5و
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  :اإلعاقة الحركية ذوو

أدوات خاصة  إلىبحاجة % 24.0خدمات العالج الطبيعي، و إلىمن األفراد ذوي اإلعاقة الحركية بحاجة % 37.1

بحاجة % 21.0بحاجة لخدمات العالج الوظيفي، و% 22.7كرسي متحرك كهربائي، و إلىبحاجة % 23.5للحمامات، و

  .)واكر، عكازات(مساعدة للمشي  أدوات إلى
  

  :إعاقة التواصلذوو 

جهاز خاص للنطق،  إلىبحاجة % 32.6لغوي، و/نطق عالج إلىمن األفراد ذوي إعاقة التواصل بحاجة % 38.8 

  .إشارةمترجم لغة  إلىبحاجة % 12.5لوح اتصال، و إلىبحاجة % 13.7مبيوتر، وك إلىبحاجة  % 20.5و
  

  :زإعاقة التذكر والتركيذوو 

تقنيات تساعدهم على التذكر  إلىبحاجة  %20.4وأدوية،  إلىمن األفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز بحاجة % 32.5

  .تقنيات تساعد على التواصل مثل بطاقة التعريف إلىبحاجة % 15.4، و)المذكرة اإللكترونية(
  

  :ء التعلمإعاقة بطذوو 

برنامج التعليم  إلىبحاجة % 37.0خدمات دعم نفسي، و إلىء التعلم بحاجة من األفراد ذوي إعاقة بط% 39.9

بحاجة  %28.5خدمات عالج نطقي، و إلىبحاجة % 31.1خدمات عالج وظيفي، و إلىبحاجة % 35.8المتخصص، و

  .خدمات عالج طبيعي لىإ
  

  :عاقة النفسيةذوو اإل

دعم ومساندة  إلىبحاجة  %34.7خدمات مقدمة من طبيب نفسي، و إلىالنفسية بحاجة اإلعاقة ذوي  األفرادمن % 38.2

خدمات  إلىبحاجة % 27.5، وإلى خدمات طبيةبحاجة % 30.0أدوية،  إلىبحاجة % 30.3، ةكز متخصصامن مر

  .اجتماعية
   

   سنة فأكثر 18 ذوي اإلعاقةعلى حياة األفراد المعوقات البيئية والمادية  أثر  5.1
  

  :تجنب االندماج بسبب نظرة اآلخرين

دائما ما يتجنبون القيام بعمل ما بسبب نظرة اآلخرين لهم؛  في األراضي الفلسطينيةمن األفراد ذوي اإلعاقة % 8.7

  .  في قطاع غزة% 7.7في الضفة الغربية و% 9.5
  

  :استخدام المواصالت العامةعدم القدرة على 

عدم وجود البنية ال يستخدمون المواصالت العامة بسبب في األراضي الفلسطينية  اإلعاقةذوي  األفرادمن % 76.4

   .في قطاع غزة% 78.1في الضفة الغربية و% 75.5التحتية الالزمة لتمكينهم من استخدامها؛ 
  

  :تأدية األنشطة اليومية في البيت صعوبات كاملة في

داخل  إطالقا ال يستطيعون أداء أنشطتهم اليومية أفادوا بأنهمفي األراضي الفلسطينية من األفراد ذوي اإلعاقة % 34.2

  .  في قطاع غزة% 38.4في الضفة الغربية و% 32.1؛ المعوقات البيئة والماديةبيوتهم بسبب 
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  :المعوقات البيئية والماديةبسبب  التعليمبقليل تركوا اقة األفراد ذوي اإلعما يزيد عن خمس 

في % 23.2؛ المعوقات البيئية والماديةتركوا التعليم بسبب  في األراضي الفلسطينيةمن األفراد ذوي اإلعاقة % 22.2

  .بين اإلناث% 22.9بين الذكور مقابل % 21.7و.  في قطاع غزة% 19.4الضفة الغربية و

  

  :األنشطة اليومية صعوبات في ممارسة

 ماإلعاقة في ممارسة األنشطة اليومية هي االستحما يأظهرت البيانات أن من أكثر الصعوبات التي تواجه األفراد ذو

% 25.9؛ %29.3م تلتها صعوبة في ارتداء المالبس لوحدهلإلناث، % 39.6للذكور و % 29.6؛ %37.4لوحدهم 

لإلناث، والذهاب إلى السرير % 27.9للذكور و% 20.3؛ %24.1الحمام ام لإلناث، ومن ثم استخد %32.8للذكور و

للذكور % 11.5؛ %12.3لإلناث، وأخيراً تناول الطعام لوحدهم % 27.2للذكور و% 18.5؛ %22.7وتركه لوحدهم 

  .لإلناث% 13.3و

   

  في المنازلفي البنية التحتية  ةملحمات ءموا  6.1
  

  :شواحط في المنزل

لتساعدهم في بأنهم بحاجة ملحة لشواحط في منازلهم  أفادوافي األراضي الفلسطينية  اإلعاقةمن األفراد ذوي % 24.6

  .في قطاع غزة% 16.2في الضفة الغربية و% 28.3؛ التحرك

  

  :حمامات موائمة

وائمة في منازلهم؛ بأنهم بحاجة ملحة لحمامات م أفادوافي األراضي الفلسطينية  اإلعاقةمن األفراد ذوي % 33.7

  .في قطاع غزة% 28.8في الضفة الغربية و% 35.8

  

  :مطابخ موائمة

% 21.4بأنهم بحاجة ملحة لمطابخ موائمة في منازلهم؛  أفادوافي األراضي الفلسطينية  اإلعاقةمن األفراد ذوي % 19.6

  .في قطاع غزة% 15.4في الضفة الغربية و

  

  :مصعد كهربائي

في % 14.7في منازلهم؛  لمصاعدبأنهم بحاجة ملحة  أفادوافي األراضي الفلسطينية  اإلعاقةمن األفراد ذوي % 15.0

  .في قطاع غزة% 15.5الضفة الغربية و
  

  :نظام منبهات مرئي

أفادوا بأنهم بحاجة ملحة لنظام منبهات مرئي في منازلهم؛ في األراضي الفلسطينية من األفراد ذوي اإلعاقة % 7.8

  .في قطاع غزة% 9.3ربية وفي الضفة الغ% 7.3
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  سنة فأكثر 18لألفراد ذوي اإلعاقة  خارج المنزل نشاطات الحياة اليوميةصعوبات في تأدية   7.1
  

  :واألصحابزيارة األهل 

من األفراد % 61.5من األفراد ذوي اإلعاقة الحركية يعانون من صعوبة في زيارة األهل واألصحاب، يليهم  83.9%

، %59.5األفراد ذوي اإلعاقة البصرية بنسبة هذا النشاط، ومن ثم يأتي  أداءالنفسية يعانون الصعوبة في  االعاقةذوي 

من % 57.8، و%58.2ء التعلم بنسبة ، واألفراد ذوي إعاقة بط%58.6بة إعاقة التذكر والتركيز بنساألفراد ذوي ثم 

  .السمعية اإلعاقةمن األفراد ذوي % 45.1األفراد ذوي إعاقة التواصل، و

  

  :االجتماعيةت اتأدية المناسب

، يليهم األفراد ذوي االجتماعيةفي تأدية المناسبات  صعوباتمن األفراد ذوي اإلعاقة الحركية يعانون من  84.9%

من % 63.5و، %)67.1(بحوالي الثلثين عاقة النفسية وذوي إعاقة التذكر والتركيزاإلاألفراد ذوي فء التعلم صعوبة بط

من األفراد ذوي اإلعاقة السمعية % 51.2من األفراد ذوي اإلعاقة البصرية، و% 60.8األفراد ذوي إعاقة التواصل، و

  . يعانون صعوبات في هذا النشاط

  

  :التنقل في البيئة المحلية

عاقة البصرية هذا النشاط، يليهم األفراد ذوي اإل في أداء صعوبةيعانون  من األفراد ذوي اإلعاقة الحركية% 85.3

ء التعلم، من األفراد ذوي إعاقة بط% 58.8و األفراد ذوي إعاقة التواصل، من% 59.4، وبنسبة %61.8بنسبة 

النفسية واإلعاقة اإلعاقة من األفراد ذوي % 50.0و% 56.9من األفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز، و% 58.0و

  .السمعية على التوالي

  

  :الحصول على الخدمات العامة

ليهم األفراد ي العامة الخدمات الحصول علىهم األكثر معاناة في  أن األفراد ذوي اإلعاقة الحركية أشارت النتائج إلى

لذوي  %26.9 ؛البنوك اتتلقي خدمل وكذلك الحال بالنسبة.  على التوالي% 67.2و% 74.4ذوي إعاقة التواصل؛ 

  .على التوالي %65.6و% 79.4 ؛تفادة من الخدمات الصحيةاالسو، لذوي إعاقة التواصل %25.0و اإلعاقة الحركية

  

  :الوصول لمكان العمل

  ، يليهم األفراد ذوي اإلعاقة %13.0 الوصول لمكان العمل؛األكثر معاناة في  هماألفراد ذوي اإلعاقة البصرية 

  %.9.7 ؛السمعية

  

  حاليا بالتعليم الستكمال تعليمهمين ملتحقالسنة  17-10 ذوي اإلعاقةمات يحتاجها األفراد مواء  8.1
  

    :ذوو اإلعاقة البصرية

من استكمال  حتى يتمكنوا في مدارسهم ة إلعاقاتهمذوي اإلعاقة البصرية بحاجة لمواصالت موائم األفراد من% 24.5

% 11.5في الغرف الصفية و بحاجة لمواءمات% 38.5بحاجة لمواءمات في المباني المدرسية، و %25.0و، تعليمهم

  .بحاجة لمواءمات في دورات المياه
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   :ذوو اإلعاقة السمعية

من استكمال  مكنواحتى يت في مدارسهم من األفراد ذوي اإلعاقة السمعية بحاجة لمواصالت موائمة إلعاقاتهم% 15.2

% 3.1ي الغرف الصفية وبحاجة لمواءمات ف% 24.2بحاجة لمواءمات في المباني المدرسية، و% 12.5تعليمهم، و

  .بحاجة لمواءمات في دورات المياه

  

   :ذوو إعاقة التواصل

من استكمال  حتى يتمكنوا في مدارسهم الت موائمة إلعاقاتهممن األفراد ذوي إعاقة التواصل بحاجة لمواص% 12.5

 ، ونفس النسبةفي الغرف الصفية بحاجة لمواءمات% 12.5بحاجة لمواءمات في المباني المدرسية، و% 6.3تعليمهم، و

  .بحاجة لمواءمات في دورات المياه

  

   :ذوو اإلعاقة الحركية

من استكمال  حتى يتمكنوا مدارسهمداخل  الت موائمة إلعاقاتهماألفراد ذوي اإلعاقة الحركية بحاجة لمواصمن % 50.0

أكثر من و ،مواءمات في الغرف الصفيةبحاجة ل ونصفهمبحاجة لمواءمات في المباني المدرسية، % 46.3تعليمهم، و

  .بحاجة لمواءمات في دورات المياه %52.8 النصف

  

  :التذكر والتركيزذوو إعاقة 

من  حتى يتمكنوا في مدارسهم الت موائمة إلعاقاتهماألفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز بحاجة لمواص من% 25.0

بحاجة لمواءمات في الغرف الصفية  %21.1و في المباني المدرسية،  بحاجة لمواءمات %20.0استكمال تعليمهم، و

  .بحاجة لمواءمات في دورات المياه% 10.5و

  

  :التعلم بطءذوو إعاقة 

من استكمال تعليمهم،  الت موائمة إلعاقاتهم حتى يتمكنوابحاجة لمواص التعلم بطءمن األفراد ذوي إعاقة  3.8%

بحاجة لمواءمات  %1.9بحاجة لمواءمات في الغرف الصفية و %5.8المدرسية، وبحاجة لمواءمات في المباني  %1.9و

  .في دورات المياه

  

  سنة  فأكثر غير العاملين من أجل التمكن من العمل 18 مات التي يحتاجها األفراد ذوي اإلعاقةالمواء  9.1

. سنة فأكثر في سوق العمل 18التي تسهل عملية انخراط األفراد ذوي اإلعاقة  مجموعة من االحتياجاتتم حصر 

  .تالنتائج اآلتية  تستعرض بعض هذه المواءما
  

  :المواصالت

 الوصول ألماكن من األفراد ذوي اإلعاقة الحركية أفادوا أنهم بحاجة إلى مواصالت موائمة حتى يستطيعون% 34.7

من  %17.6عاقة النفسية، واإلمن األفراد ذوي % 20.0، و%31.7قة البصرية بنسبة األفراد ذوي اإلعا يليهمالعمل، 

  .من األفراد ذوي إعاقة التواصل% 12.5األفراد ذوي اإلعاقة السمعية، و
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  :الستخدامدورات مياه سهلة ا

حتى يستطيعون في أماكن العمل من األفراد ذوي اإلعاقة الحركية أفادوا أنهم بحاجة إلى دورات مياه موائمة % 26.4 

من % 5.9من األفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز، و% 9.1من األفراد ذوي اإلعاقة البصرية، و% 16.1العمل، و

  .من األفراد ذوي اإلعاقة النفسية% 6.7، واألفراد ذوي اإلعاقة السمعية
  

  :أدوات تقنية، برامج ناطقة، جهاز محمول ألخذ المالحظات

% 26.5، ولتمكينهم من العملفي أماكن العمل هذه التقنيات مثل األفراد ذوي إعاقة التواصل بحاجة إلى  من% 44.4

من األفراد ذوي اإلعاقة % 1.4من األفراد ذوي اإلعاقة البصرية، و% 22.6من األفراد ذوي اإلعاقة السمعية، و

  .الحركية
  

  :مواءمة مكتب العمل

، وثم %28.8بحاجة إلى هذه المواءمة، يليهم األفراد ذوي اإلعاقة الحركية بنسبة  بطء التعلممن األفراد ذوي % 36.4

من األفراد ذوي % 16.7من األفراد ذوي اإلعاقة السمعية، و% 20.6، و%25.8األفراد ذوي اإلعاقة البصرية بنسبة 

  .عاقة النفسية بحاجة إلى هذه المواءمةاإل

  

  البنية التحتية في البيئة المحيطةعدم مواءمة الصعوبات في الوصول لتأدية أنشطة خارج المنزل بسبب  10.1

واجهونها أثناء تأدية أنشطة سنة فأكثر حول الصعوبات التي ي 18تم خالل المسح سؤال األفراد ذوي اإلعاقة في العمر 

من األفراد ذوي اإلعاقة لديهم صعوبة % 54.7تبين أن  مجتمعية وغيرها خارج المنزل بصورة متوسطة وكبيرة، وقد

من األفراد ذوي اإلعاقة  % 60.4في التنقل كون أرصفة الشوارع غير مناسبة، وفيما يخص قطع الشوارع، وجد أن 

 ، وحول حجم اإلشارات اإلرشادية، تبين أنبسبب عدم توفر البنية التحتية الالزمة لذلك لديهم صعوبة في قطع الشوارع

حجم اإلشارات عدم مواءمة من األفراد ذوي اإلعاقة لديهم صعوبة في المشي وقطع الشوارع بسبب % 40.3

  .اإلرشادية
  

من % 42.9أن أثناء تأدية أنشطة خارج المنزل؛ حيث تم قياس مدى الصعوبة التي يواجهها األفراد ذوي اإلعاقة وقد 

يواجهون صعوبة بسبب عدم مواءمة  هممن% 48.4ترفيهية، و خدماتاألفراد يواجهون صعوبة بسبب عدم توفر هؤالء 

  .مواقف السيارات
    

  :اآلخريننظرة 

سنة فأكثر في عدة مجاالت بسبب  18دراسة وقياس الصعوبات التي يواجهها األفراد ذوي اإلعاقة تم خالل المسح 

 التواصل في البيئة المحيطة مثل الحارة أوالتواصل مع الناس، البحث عن عمل، : ، وهذه المجاالت كانتاآلخريننظرة 

في % 36.6 اآلخرينبسبب نظرة  من حولهم ين يواجهون صعوبة في التواصل مع الحي، وقد كانت نسبة األفراد الذ

نسبة األفراد ذوي اإلعاقة الذين يواجهون  أنوفي البحث عن عمل، وجد .  في قطاع غزة% 34الضفة الغربية وحوالي 

وفي التواصل مع البيئة المحيطة .  في قطاع غزة% 19.4في الضفة الغربية و% 14.0عن عمل  صعوبة في البحث

لهم  اآلخرينفي الحارة او الحي، كانت نسبة اإلفراد ذوي اإلعاقة الذين يواجهون صعوبة في هذا المجال بسبب نظرة 

  . في قطاع غزة% 40.4في الضفة الغربية و% 42.5
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 الفصل الثاني

  

  وجودة البياناتالمنهجية 
  

  استمارة المسح 1.2

روعي أن تكون االستمارة مشتملة على التوصيات الدولية في مجال إحصاءات اإلعاقة وكذلك خصوصية المجتمـع   .1

على تجارب العديد من الدول في هذا المجال، وقد تم تصـميم االسـتمارة وفقـا لهـذه      الفلسطيني،  لذا تم االطالع

وكذلك  ،التجارب، وتم األخذ بالعديد من المالحظات من ذوي الخبرة التي عكست التجربة الفلسطينية في هذا المجال

ن جودة الخدمات المقدمـة  مدى حاجة المجتمع المحلي لمؤشرات تخدم تطوير العمل مع األفراد ذوي اإلعاقة وتحسي

  .  لهم

على األسئلة المعيارية التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية وتعمـل عليهـا مجموعـة واشـنطن      اشتملت االستمارة .2

وقـد تـم   .  لإلعاقة، وخاصة األسئلة المحورية التي يوصى بأن يتم إدراجها في استمارات التعداد والمسوح األسرية

 17-0والثانية تخص األطفال في العمـر   ،سنة فأكثر 18 الذين أعمارهمتختص باألفراد األولى : تصميم استمارتين

  .هذه االستمارة فيسنة، حيث تم حذف بعض األسئلة واألقسام التي ال تنطبق على األطفال 
  

  :تهدف لقياسالتي  األسئلةلقد اشتملت استمارة المسح على مجموعة كبيرة من 

  .راداإلعاقة بين األف أسباب ونوع -

  .العمر عند بدء اإلعاقة -

  .األدوات التي يستخدمها األفراد ذوي اإلعاقة وفقا لنوع اإلعاقة -

  .الصعوبات التي تواجه األفراد ذوي اإلعاقة أثناء ممارسة أنشطة الحياة اليومية -

  .مواقف الناس والمجتمع تجاه األفراد ذوي اإلعاقة -

  .خالل قدرتهم على استخدام المواصالت العامة والخاصةمدى اندماج األفراد ذوي اإلعاقة في المجتمع من  -

  .مدى مواءمة البيئة لهذه الفئة -

  .ممارسة األنشطة الرياضية والمجتمعية -

  .العالقة بقوة العمل والمستوى التعليمي وغيرها من المؤشرات ذات العالقة -
  

على تصنيفات منظمة الصحة العالمية  أما فيما يتعلق بتصنيفات اإلعاقة التي استخدمت في المسح، فقد تم االعتماد

المحورية الموصى بها من قبل مجموعة واشنطن وسؤالين  ةومجموعة واشنطن لإلعاقة، حيث تم استخدام األسئلة الست

غطت  واألسئلة التي استخدمت.  آخرين من أسئلة االستمارة الممتدة التي طورتها مجموعة واشنطن لإلعاقة أيضا

  :اآلتيةالمجاالت 

  عاقة البصريةاإل -

 .اإلعاقة السمعية -

 .إعاقة التواصل -

األفراد الذين لديهم صعوبات في التحرك داخل المنزل أو  بيناإلعاقة /الصعوبة(اإلعاقة الحركية، وتشمل  -

  ).دقيقة 15خارجه، وكذلك المشي لفترات تزيد عن 
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نسيان بصفة مستمرة، مثل نسيان أين تذكر فعل شيء مهم، واألفراد الذين يعانون من ال(التذكر والتركيز، وتشمل  -

 10يتم وضع األشياء في المنزل، وكذلك األفراد الذين يعانون من صعوبة في التركيز لعمل شيء ما لمدة 

 .)دقائق

األفراد الذين يعانون من صعوبات في الوظائف الذهنية المرتبطة بظروف إصابة (التعليم، وتشمل  ءإعاقة بط -

كذلك األفراد الذين يعانون من مرض التوحد، واألفراد الذين يجدون صعوبات في الدماغ بمرض أو خلل ما، و

  .)تعلم مهارات الحياة اليومية مثل القراءة والكتابة واستخدام أدوات بسيطة

 .عاقة النفسيةاإل -
  

، فكانت على النحو على القيام بمهام محددة الفرد ذوي االعاقةلألسئلة المتعلقة بقدرة  وفيما يخص فئات اإلجابة

  : اآلتي لجميع اإلعاقات المذكورة أعاله

  ال يوجد صعوبة .1

 بعض الصعوبة .2

 صعوبة كبيرة .3

 .ال يستطيع إطالقا .4
  

  المنهجية  2.2
  

  المرحلة التحضيرية 1.2.2

   اشتملت المرحلة التحضيرية على األنشطة اآلتية 

  . ة الشؤون االجتماعية واالتفاق على أهداف المسحوزاربين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وتوقيع اتفاقية  .1

تنفيذ ورشة عمل وطنية لمناقشة مؤشرات المسح شارك فيها العديد من الجهات المختصة والمعنية فـي مجـال    .2

 . اإلعاقة

في العاملة الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية المحلية  شملت في عضويتهاتشكيل لجنة وطنية للمسح،  .3

دارة المسح أثناء التنفيـذ  إلعاقة والمؤسسات البحثية واألكاديمية، مهمتها الرئيسية تقديم المشورة الفنية إلمجال ا

 .  المساعدة في توفير أو تسهيل أي أمور لوجستية تطلبها إدارة المسح أثناء التنفيذوكذلك 

لإلشراف على التنفيـذ فنيـا    المركزي لإلحصاء الفلسطينيتشكيل لجنة فنية من ذوي االختصاص داخل الجهاز  .4

 .وإداريا

 .تنفيذ تجربة قبلية للمسح، لقياس أدوات المسح والمنهجية وجميع القضايا األخرى المرتبطة بالمسح .5
  

  العملمنهجية   2.2.2

 4أسرة في  162الختيار األسر ميدانيا، وقد تم تنفيذ التجربة على  ∗خالل التجربة القبلية للمسح تم استخدام عينة مساحية

  .أسرة في التجمع الرابع 12تجمعات و 3أسرة في  50، حيث تم زيارة تجمعات في محافظة رام اهللا والبيرة

                                                 
هي عينة تعتمد على اختيار األسر المطلوبة داخل مناطق العد المختارة حيث يتم اختيار العدد المطلوب من كل منطقة عد  :العينة المساحية  ∗

  . طويتم االستدالل على مناطق العد المستهدفة باستخدام الخرائ. يتم اختيارها
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  :تينهجية العمل في التجربة وفقاَ لآلوقد تم اختبار م

الختيار أفراد من األسر  *استخدام جدول كشإمكانية اختبار  :األولتم قياس أمران هامان يتعلقان بالمنهجية،  .1

اختبار مدى  :والثاني. المستهدفة بهدف مقابلتهم للحصول على بيانات حول اإلعاقة بعد مقابلة أرباب األسر

بة وقد تم خالل التجر.  إمكانية مقابلة أفراد ذوي إعاقة بشكل شخصي وليس باإلنابة والفئة العمرية الممكنة لذلك

            :اتخاذ اإلجراءات اآلتية إلجراء المقابلة

تمت مقابلة رب األسرة أو أي شخص قادر على اإلدالء بالبيانات التي تخص أفراد األسرة جميعا، وفي حـال      -

سنة فـأكثر،   12إعاقة، كان يتم مقابلة هذا الفرد بشكل شخصي إذا كان عمره /كان هناك أي فرد لدية صعوبة

من قبل شخص مؤهـل   سنة فتم استيفاء االستمارة الخاصة به عن طريق اإلنابة 12عمره اقل من أما إذا كان 

  .في األسرة

لم يكن هناك أي فرد لدية إعاقة وفقا للبيانات التي أدلى بها الشخص الذي تمت مقابلته، تم اسـتخدام   في حال    -

فأكثر، وكان يـتم اسـتثناء األب واألم أو    سنة 12جدول كش من اجل اختيار فرد من أفراد األسرة في العمر 

والهدف من ذلك هـو التحقـق   الشخص الذي أدلى بالبيانات عن جميع أفراد األسرة عند استخدام جدول كش، 

من دقة البيانات التي أدلى بها رب األسرة أو الشخص الذي تمت مقابلته والتحقق من وجـود أفـراد ذوي   

 ).ء األهل لحاالت إعاقة قد تكون لديهمالتأكد من عدم إخفا(إعاقة من عدمه 

 فـي العينـة   من األسر التي تحمل الرقم الفردي أحد األفراد الذكورخالل استخدام جدول كش كان يتم اختيار     -

  .من األسر التي تحمل الرقم الزوجي ثاناإل واحدى األفراد

أسرة في إحدى التجمعـات،   12، على 2007 تالعام للسكان والمساكن والمنشآتعداد التم الحصول من إطار      -

وكان الهدف من وراء ذلك هـو مقابلـة األفـراد ذوي    . سنة 12وهي أسر لديها أفراد ذوي إعاقة دون سن 

  .اإلعاقة أنفسهم للتحقق من مدى إمكانية مقابلة هؤالء األفراد بشكل شخصي
  

ها من األفراد البيانات التي كان يتم استيفاؤ أنبينت نتائج التجربة أنه وعلى الرغم من استخدام جدول كش، إال  .2

المختارين من خالل جدول كش كانت مطابقة في جميع الحاالت لما كان يتم الحصول عليه من خالل رب األسرة 

فردا من خالل جدول كش، ولم يكن هناك تباين في البيانات، ولم  13وقد تم مقابلة .  أو أي فرد آخر في األسرة

وهذا يعني أن األسر ال تخفي على األغلب وجود .  ها إعاقة/بين من تمت مقابلتهم بأن لديه تظهر أي حالة من

حاالت إعاقة لديها، وبالتالي ال حاجة الستخدام جدول كش في العمل الرئيسي، واالكتفاء بمقابلة رب األسرة أو أي 

 . شخص آخر قادر على إعطاء بيانات عن جميع أفراد األسرة

جربة أيضا أن استيفاء االستمارة لألفراد الذين تمت مقابلتهم عن طريق اإلنابة كانت سلسة، وهذا بينت نتائج الت .3

  .يدلل على أن األهل قريبين من أبنائهم ويعرفون عنهم وعن تفاصيل حياتهم
  

على مقابلة رب األسرة أو أي شخص قادر  وبناء على نتائج التجربة القبلية اقتصر العمل في المسح الرئيسي على

إعاقة، كان يتم مقابلة هذا /اإلدالء بالبيانات التي تخص أفراد األسرة جميعا، وفي حال كان هناك أي فرد لدية صعوبة

                                                                                                                                                         
يب طريقة تضمن العشوائية وعدم التحيز في اختيار أفراد األسرة ضمن فئات عمرية محددة باإلضافة إلى الجنس بحيث يتم ترت: جدول كش*

من قبل  بحيث ال يكون هناك تحيز   كش جدول أو حسب األعمار ومن ثم يتم اختيار احد األفراد بناء على األفراد حسب األحرف األبجدية

 . ولالباحث في تحديد الفرد المختار وإنما تكون عملية االختيار عشوائية بناء على الجد
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سنة فتم استيفاء االستمارة الخاصة به  12سنة فأكثر، أما إذا كان عمره اقل من  12الفرد بشكل شخصي إذا كان عمره 

وقد كان يتم .  تحول دون مقابلتهم بشكل شخصي إعاقاتألفراد الذين لديهم وكان يستثنى من ذلك ا  .عن طريق اإلنابة

  .نفسه ألي سبب كان اإلعاقةاستيفاء االستمارة من فرد آخر من أفرد األسرة إذا تعذر مقابلة الفرد ذو 

  

  التدريب  3.2.2

في الضفة الغربية  متدربة 126تدريب  خاللها تمأيام،  10عقدت دورة تدريبية لفريق الباحثين الميدانيين لمدة  .1

من خالل إدارة المسح في رام  متدربة في قطاع غزة، وكان التدريب في غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس 70و

وقد تم تخصيص يومين من الدورة التدريبية للتدريب على مفهوم اإلعاقة من الناحية االجتماعية وآلية .  اهللا

معتقدات التي يرسمها المجتمع حول األفراد ذوي اإلعاقة، ومفهوم اإلعاقة من التعامل مع األفراد ذوي اإلعاقة وال

وجهة نظر المتدربين أنفسهم، والفرص المتاحة لألفراد ذوي اإلعاقة، والعوامل التي تؤثر في تشكيل االتجاهات 

ة للقيام بهذه المهمة، وهم ذوي اإلعاق ذاتهموقد تم االستعانة بعدد من الخبراء المحليين .  حول األفراد ذوي اإلعاقة

  . أعضاء في اللجنة الوطنية للمسح

على استخدام الخرائط للوصول لمناطق العد وآلية اختيار العينة في الميدان،  على مدار ستة أيامتم تدريب الفريق  .2

 .وكذلك آلية استيفاء االستمارة

مة وتعريف كل تصنيف وفئات اإلجابة تم تخصيص جزء من التدريب لتوضيح مفهوم اإلعاقة والتصنيفات المستخد .3

 . والمفهوم وآلية االستيفاء

أيضا تم تدريب الباحثات على إجراء المقابلة من خالل تمارين صفية خالل الدورة التدريبية، كذلك إعطاء  .4

 وفي اليوم األخير من التدريب عقد امتحان لجميع.  الباحثات تمارين بيتيه لحلها ومراجعتها في اليوم التالي

 .بالعمل قالمتدربات الختيار األفضل لاللتحا
  

   جمع البيانات  4.2.2

مدققات،  10مشرفة و 16و، ةميداني ثةباح 87و من منسق للعمل الميداني في الضفة الغربية فريق العمل الميداني تكون

بجمع البيانات من وقد بوشر .  مدققات 6مشرفات و 9باحثة ميدانية و 40أما في قطاع غزة فتألف فريق العمل من 

أما في قطاع غزة فقد بدأت عملية جمع .  16/2/2011 في الضفة الغربية وانتهى بتاريخ 19/01/2011بتاريخ  الميدان

  .1/3/2011، وانتهت بتاريخ 7/2/2011البيانات بتاريخ 
  

  إطار المعاينة 3.2

العينة  وتتألف  ،2007والمنشآت والمساكن  تعداد السكان إطار منإطار المعاينة من عينة شاملة تم اختيارها  يتكون

 العد، وهي عبارة عن مناطق )أسرة 124فيها  متوسط عدد األسر(مناطق جغرافية متقاربة الحجم  من الشاملة

المرحلة األولى من عملية  في )PSUs( المستخدمة في التعداد، وقد تم استخدام هذه المناطق كوحدات معاينة أولية

  .اختيار العينة
  

   تصميم العينة 1.3.2

  :عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتين

  .عد في قطاع غزة مناطق 103نطقة عد في الضفة الغربية وم 211 منها منطقة عد 314اختيار : المرحلة األولى
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  .أسرة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى 50اختيار : المرحلة الثانية
  

  الطبقات 2.3.2

تم تقسيم المجتمع إلى طبقات جزئية تشكل مجتمعات جزئية متجانسة بالنسبة للمؤشرات التي سيتم دراستها وقد تم 

  :اختيار الطبقات كالتالي

  ).محافظة 16: (المحافظة -1

الحضر، والريف، ومخيمات  وهي من التجمعاتحيث تم تقسيم كل محافظة إلى ثالثة أنواع : نوع التجمع السكاني -2

 .الالجئين
  

  حجم العينة 3.3.2

الجدول اآلتي يوضح توزيع العينة  ).كافة األراضي الفلسطينية(أسرة على المستوى الوطني  15,572حجم العينة بلغ 

  .على المحافظات

  توزيع عينة المسح حسب المحافظة
  

  عدد األسر  المحافظة

 1,000 جنين

 450 طوباس

 700 طولكرم

 1,400 نابلس

 400 قلقيلية

 400 سلفيت

 1,150 رام اهللا والبيرة

 400 اريحا واالغوار

 1,622  القدس 

 750 بيت لحم

 2,150 الخليل

 10,422 الضفة الغربية

 950 غزة شمال

 1,801 غزة

 649 البلح دير

 1,100 خانيونس

 650 رفح

 5,150 قطاع غزة 

 15,572 المجموع

  

   مستوى نشر البيانات 4.3.2

  :اآلتيةعلى المستويات  تم حساب المؤشرات

  )محافظة 16(  المحافظة -1

 .)الضفة الغربية وقطاع غزة( حسب المنطقة) حضر، ريف، مخيم(نوع التجمع  -2
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   آلية الوصول لألسرة 5.3.2

  :على النحو اآلتيالعينة  أسرتم الوصول إلى 

  .منطقة العد التي تم اختيارها هالوصول إلى التجمع الذي تقع في -1

 .من خالل خارطة منطقة العدفي التجمع االستدالل على منطقة العد  -2

 .االستدالل على بداية منطقة العد من خالل الخارطة -3

 ).طريقة السير حسب التعداد(العمل من بداية منطقة العد والسير يمينا ومع عقارب الساعة بدء  -4

 .حصر جميع األفراد داخل األسرة -5

 .في األسرة وي اإلعاقة في حال تواجدهمإلفراد ذاستمارة خاصة ل استيفاء -6

  

   ومعالجة البيانات إدخال  4.2

 شهر نيسان أوائل في تنظيف وتجهيز البياناتلية موانتهت ع من الميدان تم إدخال البيانات بالتزامن مع عملية الجمع

وقد جرى تنظيم عملية إدخال البيانات  .إلدخال ومعالجة البيانات CSPROقد تم استخدام الحزمة البرمجية  و.  2011

، والذي يشمل البيانات الخاصة بالسيطرة النوعية الملف الرئيسي( ملفات والتي تمثل األجزاء الرئيسية لالستمارة 4في 

  ).أفراد األسرةلجميع الذي يشمل البيانات التعريفية الرئيسي  دملف األفراو، سنة 17-0األفراد ، سنة فأكثر 18 األفراد

وعي عند تصميم برنامج اإلدخال المستخدم وضع عالقات لبيانات االستمارة وذلك للسيطرة على البيانات واكتشاف ر

  .، حيث يتم من خالل هذا البرنامج ربط كافة أجزاء االستمارة ويتم مراعاة المنطقية في اإلجابةاألخطاء

  

  حساب األوزان  5.2

وعينة المسح  في العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة ،) وحدة المعاينة(يعرف وزن الوحدة اإلحصائية 

بالتالي يتم حساب وزن كل مرحلة لعملية اختيار الوحدة ، هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتين

  .اإلحصائية 
   

  دقة البيانات  6.2 

من .  بالنشر وفهم البيانات واالستفادة منها انتهاءالتخطيط للمسح ومن متعددة، بدءا مفهوم جودة البيانات جوانب  يشمل

  .الدقة، والقابلية للمقارنة، وإجراءات ضبط الجودة: مكونات عناصر الجودة اإلحصائية أهم

  

  األخطاء اإلحصائية 1.6.2

إن بيانات هذا المسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام عينة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة، 

التباين  حسابتم  وقد  .ولذلك من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدادات

 على مستوى األراضي الفلسطينية في التقرير المذكورةنشر للتقديرات في مستويات ال إشكاليةيوجد  ال، والمؤشرات ألهم

والجدول أدناه يبين قيم التباين لمؤشر نوع اإلعاقة على مستوى ، )الضفة الغربية وقطاع غزة(وعلى مستوى المنطقة 

  :األراضي الفلسطينية
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  التباين حسب نوع اإلعاقة، األراضي الفلسطينية
  

  
  معامل االختالف  المعياريالخطأ   نسبة التقدير

  الثقة فترة
  عدد المشاهدات

  األعلىالحد   الحد األدنى

 2,512  %2.9  %2.5  0.032  %0.1  %2.7  األفراد ذوي اإلعاقة

  539  %0.7  %0.5  0.062  %0.04  %0.6  اإلعاقة البصرية

  371  %0.4  %0.3  0.067  %0.03  %0.4  اإلعاقة السمعية

  542  %0.6  %0.5  0.056  %0.03  %0.6  إعاقة التواصل

 1,256  %1.4  %1.2  0.039  %0.1  %1.3  اإلعاقة الحركية

  557  %0.7  %0.5  0.058  %0.03  %0.6  إعاقة التذكر والتركيز

  606  %0.7  %0.6  0.055  %0.04  %0.7  إعاقة بطء التعلم

  366  %0.5  %0.3  0.068  %0.03  %0.4  عاقة النفسيةاإل

  

  األخطاء غير اإلحصائية  2.6.2

الذي نفذ ألول مرة في األراضي  ناتجة من خصوصية هذا المسح فهي بخصوص األخطاء غير اإلحصائيةأما 

الفلسطينية، وقد تم اتخاذ عدة إجراءات لتقليل تأثير األخطاء غير اإلحصائية إلى أدنى حد ممكن، وقد تم اختيار باحثين 

عقدت دورة تدريبية لفريق الباحثين الميدانيين لمدة حيث  ميدانيين مؤهلين تم تدريبهم بدقة على أساليب العمل الميداني،

وقد تم تخصيص يومين من .  متدربة في قطاع غزة 70في الضفة الغربية و متدربة 126تدريب  خاللها تمأيام،  10

الدورة التدريبية للتدريب على مفهوم اإلعاقة من الناحية االجتماعية وآلية التعامل مع األفراد ذوي اإلعاقة والمعتقدات 

التي يرسمها المجتمع حول األفراد ذوي اإلعاقة، ومفهوم اإلعاقة من وجهة نظر المتدربين أنفسهم، والفرص المتاحة 

وقد تم االستعانة بعدد من .  إلعاقة، والعوامل التي تؤثر في تشكيل االتجاهات حول األفراد ذوي اإلعاقةلألفراد ذوي ا

  . الخبراء المحليين من ذوي اإلعاقة للقيام بهذه المهمة، وهم أعضاء في اللجنة الوطنية للمسح

  

 إجراءات ضبط الجودة   3.6.2

الكفاءة العالية واألداء المتميز لفريق العمل الميداني الذي تم اختياره  تم تقليص أثر األخطاء على جودة البيانات بفضل

  :على الجودة ومراقبة العمل من خالل اآلتي اإلشراف، كما تم وتدريبه بعناية فائقة

  

  الزيارات الميدانية  7.2

الفنية حسب برنامج الزيـارات  رافق جمع البيانات العديد من الزيارات الميدانية من خالل مدير المسح وأعضاء اللجنة 

منسق العمل الميداني للمحافظات للمتابعة على دقة وجودة البيانات والتـزام   تالمعد من قبل إدارة المسح، إضافة لزيارا

الباحثين بالتعليمات، حيث تمت زيارة جميع المحافظات من قبل منسق العمل الميداني منذ بداية المسح لالطـالع علـى   

يع الباحثين الميدانيين، وبعد مرور أسبوعين من بداية المسح تمت زيارة المكاتب للمتابعة على عمليـة  سير العمل وتوز

ومتابعة تدفق االستمارات إلى قسم الترميز في  يةوالجنوب يةمحافظات الشمالالالتدقيق وتدفق االستمارات إلى اإلدخال في 

  .نهاء العمل واستالم كافة االستماراتمحافظات الوسط، هذا وتم التركيز على محافظات الوسط إل
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  الميدانـي التدقيـق  1.7.2

ـ لتا الميدانية للمشرفةبتدقيق االستمارات والنماذج اليومية تدقيقاً أولياً، ومن ثم نقلت  اتالباحث تقـام بتـدقيق   تي قام

  . مسبقاً المعدةاالستمارات تدقيقاً شكلياً وفنيا حسب قواعد التدقيق 

  

  المكتبي التدقيق  2.7.2

وتـرابط   للتأكد من دقة وصحة بياناتها االستماراتالمدققة ميدانياً للمدقق المكتبي الذي قام بتدقيق تسليم االستمارات  تم

لإلدخال إلى قسم الترميز لترميزها وبعد ذلك تم تسليمها جاهزة  االستمارات جاهزة  تسليمثم تم  ومن ،األسئلة فيما بينها

   .في الحاسوب

  

  التدقيق اآللي 3.7.2

من خـالل   عضهاببذات العالقة  ةاألسئلتم وضع العديد من قواعد تدقيق البيانات ضمن برنامج اإلدخال، حيث تم ربط 

  .هذه القواعد لضمان منطقية البيانات والتسلسل المطلوب فيها

  

  المقارنات   8.2

م عرض ، وقد كانت النتائج متقاربة، وقد ت2007لعام  نتائج التعدادلقد تم إجراء المقارنات بين نتائج هذا المسح و

تطبيق اعادة المقابلة لالسر من خالل عينة كذلك وتم  . هذا المسحاألولية لنتائج العالن المقارنات في ورشة العمل إل

  .جزئية من العينة الرئيسية و كانت نتائج التطابق ممتازة في معظم المؤشرات الرئيسية

  

  اتتقييم البيان  9.2

بين أقسام  االتساق، وفحص "أخرى"فحص القيم المفقودة وإجابات تقييم البيانات من خالل عدة طرق أهمها  تم

كما تمت مقارنة بيانات المسح مع بيانات التعداد لعام   . الداخلي لكل قسم في االستمارة االتساقاالستمارة، وفحص 

  .، وقد أظهرت نتائج الفحوص أن البيانات ذات جودة واتساق عالي2007
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  الفصل الثالث

  

  المفاهيم والمصطلحات
  

  :األسرة المعيشية

ير احتياجاتهم المعيشية رد أو مجموعة أفراد يعيشون في نفس الوحدة السكنية ويتناولون الطعام معا ويشتركون في توفف

  .وقد تربطهم عالقة قرابة ليشكلوا عائلة، أو ال تربطهم هذه العالقة
  

  :الفرد في األسرة

  : لفرد الموجود في الوحدة السكنية عند إجراء المقابلة يعتبر فرد في األسرة أو عضواً فيها إذاا

  .اإلقامة الوحيد لهانت هذه الوحدة السكنية هي مكان اإلقامة المعتاد له أو مكان ك .1

ان الفرد يقيم معظم وقته في هذه الوحدة مع أنه من الممكن أن يقيم بعض الوقت في وحدة سكنية أخرى أو في ك .2

وفي هذا المسح تم اعتبار األفراد المقيمين في تجمعات معينة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة من .  مكان آخر

م يعودون سنويا لزيارة ذويهم واإلقامة معهم ، والطالب الذين يدرسون في الخارج ولكنه)الطالب(اجل الدراسة 

وكذلك العمال المنفصلين عن أسرهم ويعودون لها في نهاية األسبوع أو الشهر وكذلك السجناء على إنهم أفرادا 

 . مقيمين بصورة معتادة مع أسرهم، وليس في أماكن عملهم أو دراستهم أو سجنهم
  

  :بالسنوات الكاملة لعمرا

المقدرة أو المحسوبة بين تاريخ الميالد وتاريخ المقابلة، معبرا عنه بسنوات شمسية كاملة أي بإهمال  و الفترة الزمنيةه

  .أشهر 9نة و س 12سنة إذا كان عمره  12الشهور واأليام مهما كان عددها، فمثال يسجل عمر الشخص 
  

  :الة اللجوءح

وتشمل أبناء الذكور  1948تي احتلتها إسرائيل عام هي خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من األراضي الفلسطينية الو

  :منهم وأحفادهم، ويصنف كل فلسطيني حسب الحاالت التالية

  .الصادرة عن وكالة الغوث) المؤن(إذا كان الفرد الجئا مسجال وله اسم في بطاقة التسجيل  :جئ مسجلال .1

  .ألي سبب كان) المؤن(كالة الغوث إذا كان الفرد الجئا إال أنه غير مسجل في بطاقة و :جئ غير مسجلال .2

  .كل فلسطيني ليس من الفئتين السابقتين :يس الجئال .3
  

  :الحالة التعليمية 

  .سنوات فأكثر 10هو أعلى مؤهل علمي أتمه الفرد بنجاح ويكون المستوى التعليمي لألفراد الذي أعمارهم 
  

  :العمل

و الحصول على أجرة معينة سواء كانت على أهو الجهد المبذول في جميع األنشطة التي يمارسها األفراد بهدف الربح 

و غير ذلك من أو سمسرة أو نسبة من األرباح أو على القطعة أو بالمياومة أو أجرة أسبوعية أشكل راتب شهري 

كانت  إذاو مزرعة للعائلة تدخل ضمن مفهوم العمل أوع و مشرأو عائد في مصلحة أكذلك فان العمل دون أجر  ،الطرق

  .عملاألنشطة المعتادة للفرد في األعمال التطوعية والخيرية لدى الغير دون أجر  وال تعتبرطبيعة العمل معتادة، 
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  :اإلعاقة/الصعوبة

ذهنية أو حسية  طويلة األجـل وكـذلك الحـواجز والمواقـف      أوعقلية  أواألشخاص الذي يعانون من صعوبات بدنية 

  .والبيئات المختلفة، التي تحول دون مشاركتهم مشاركة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع اآلخرين
  

  :إعاقة النظر/صعوبة

اليومية، على سبيل األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في الرؤيا والتي تحد من قدرتهم على أداء واجباتهم 

المثال قد ال يستطيع القراءة، مثل قراءة اإلشارات على الالفتات في الشوارع أثناء قيادة السيارة، وقد ال يستطيع الرؤيا 

بعين واحدة بشكل جيد، أو قد ال يستطيع الرؤيا إال ما هو أمامه وليس على الجوانب، بمعنى أن أي مشكلة في الرؤيـا  

يسأل لجميع األفراد سواء كان الفرد يلبس نظارة أم ال، ويجب تذكير مـن  .  تحديدها وحصرها يعتبرونها صعبة يجب

  .يلبس نظارة أو عدسات طبية إذا كان يعاني من صعوبات في الرؤيا
  

  :إعاقة السمع/صعوبة

جزء وجانب  األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في السمع والتي تساهم في الحد من قدرتهم على أداء أي

في أدائهم اليومي، مثل صعوبة سماع شخص يتكلم في مكان مزدحم وفيه ضجيج، أو ال يستطيع أن يسمع شخص يتكلم 

  .، وتحديد من ال يستطيع السمع بأذن واحدة أو كالهما) دون صراخ، أو صوت مرتفع(معه مباشرة وبصوت عادي 
  

  :إعاقة الحركة واستخدام األيدي/صعوبة

ن لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في التنقل والتجول على األقدام والتي قد تحد أو ال تحد من أدائهم األشخاص الذي

لألنشطة اليومية، فمثال قد يجد صعوبة في مشي مسافة قصيرة، أو مشكلة في الصعود والهبوط على الساللم والدرج 

أو ال يستطيع المشي دون االعتماد على عصا  والمناطق الوعرة، وال يستطيع مشي أي مسافة دون استراحة أو توقف،

أو عكاز أو أجهزة المشي، أو ال يستطيع الوقوف على القدمين ألكثر من دقيقة ويحتاج كرسي بعجالت للتنقل من مكان 

اإلعاقة األفراد الذين لديهم صعوبات في التحرك داخل المنزل أو خارجه، وكذلك المشي /وتشمل هذه الصعوبة.  آلخر

لتر ماء على  2دقيقة وكذلك استخدام األيدي واألصابع لمسك األدوات أو الكتابة وغيرها، ورفع  15تزيد عن  لفترات

  .مستوى النظر مستخدماً األيدي
  

  :إعاقة التذكر والتركيز/صعوبة

األشخاص، التذكر والتركيز، اتخاذ القرارات، فهم الكالم، قراءة شيء مكتوب، التعرف على : يشمل الصعوبة في التالية

االستدالل على المناطق واستخدام الخريطة، العمليات الحسابية والقراءة والتفكير، مثل األشخاص الذين يجدون صعوبة 

باألنشطة اليومية، مثال أن يجد صعوبة في االستدالل على المنزل واألماكن في المحيط، ال  مفي الفهم واإلدراك للقيا

يستطيع التركيز فيما يعمل، أو ينسى أين هو أو تذكر الشهر أو الذي قبله، عدم فهم ما قاله شخص ما، نسيان تناول 

عدم قدرة الشخص على فهم األشياء أو كما تشمل . األدوية أو عدم تناول الطعام، عدم فهم ومعرفة ما يدور حوله

  .التعامل مع اآلخرين
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  :إعاقة التواصل/صعوبة

عدم قدرة الشخص على تبادل المعلومات واألفكار مع اآلخرين والتعامل معهم من خالل استخدام النطق، أو اإلشارة أو 

لك ناتجا عن عجز في السمع أو الكالم، أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع اآلخرين، وقد يكون ذ

  .عدم القدرة الذهنية بتفسير وإدراك ما يقوله اآلخرين من إشارات وكلمات وحركات
  

  :اإلعاقة النفسية/الصعوبة

األشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق والشك والعصبية الزائدة، وكذلك لديهم صعوبات في أداء نشاطاتهم اليومية 

  .المخدرات واإلدمان وتناول المشروبات الروحية بسبب تعاطي
  

  :إعاقة التعلم/صعوبة

ويشمل ذلك األفراد الذين يعانون من صعوبات في . عدم قدرة الشخص على فهم األشياء أو التعامل مع اآلخرين

ض التوحد، الوظائف الذهنية المرتبطة بظروف إصابة الدماغ بمرض أو خلل ما، وكذلك األفراد الذين يعانون من مر

  .واألفراد الذين يجدون صعوبات في تعلم مهارات الحياة اليومية مثل القراءة والكتابة واستخدام أدوات بسيطة
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Sexالجنس

أنثىذكر
MaleFemaleTotal

2.92.52.7األراضي الفلسطينية

3.12.72.9الضفة الغربية

4.04.24.1جنين

2.83.33.1طوباس

3.72.73.2طولكرم

3.12.93.0نابلس

3.43.33.4قلقيلية

2.21.92.0سلفيت

2.41.72.1رام اهللا والبيرة

3.12.52.8أريحا واألغوار

1.91.01.4القدس

3.12.83.0بيت لحم

3.93.23.6الخليل

2.42.42.4قطاع غزة

2.42.42.4شمال غزة

2.52.52.5غزة

1.92.92.4دير البلح

2.32.02.2خانيونس

2.72.02.4رفح

 Ramallah & Al-Bireh

جدول 1: نسبة االفراد ذوي اإلعاقة حسب الجنس والمحافظة، 2011

Table 1: Percentage of disabled individuals by sex and governorate, 2011

Palestinian Territory
 West Bank
 Jenin 

المحافظة
المجموع

 Gaza

 Deir El-Balah

 Khan Yunis

 Rafah

Governorate

 Hebron

 Gaza Strip
 North Gaza

 Jericho and Al  Aghwar

 Jerusalem

 Bethlehem 

 Tubas 

 Tulkarm

 Nablus 

 Qalqiliya

 Salfit
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المجموعAgeالعمر
17-0+18Total

1.53.82.7األراضي الفلسطينية

1.64.02.9الضفة الغربية

1.43.42.4قطاع غزة

الجنس

1.83.92.9ذكور

1.33.72.5إناث

المحافظة

1.75.94.1جنين 

1.94.03.1طوباس 

0.75.33.2طولكرم

1.34.33.0نابلس

3.03.63.4قلقيلية

1.42.82.0سلفيت

1.42.62.1رام اهللا والبيرة

1.83.72.8أريحا واألغوار

1.01.81.4القدس

1.24.33.0بيت لحم

2.34.83.6الخليل

1.33.62.4شمال غزة

1.63.42.5غزة

1.43.32.4دير البلح

1.03.52.2خانيونس

Rafah 1.43.32.4رفح

Sex
Male

Female

Governorate

 Salfit

 Ramallah & Al-Bireh

 Jericho and Al  Aghwar

 Jerusalem

 Bethlehem 

 Hebron

 Qalqiliya

 North Gaza

 Gaza

 Deir El-Balah

 Khan Yunis

 West Bank

 Jenin 

 Tubas 

 Tulkarm

 Nablus 

 Gaza Strip

جدول 2: نسبة االفراد ذوي اإلعاقة حسب متغيرات مختارة، 2011

Table 2: Percentage of disabled individuals by selected variables, 2011

Variablesالمتغيرات

Palestinian Territory
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RegionالمنطقةSexالجنس

األراضي الفلسينيةقطاع غزةالضفة الغربيةأنثىذكر
MaleFemaleWest BakGaza stripPalestinian Territory

17-01.81.31.61.41.50-17

34-182.31.42.01.51.818-34

44-353.41.92.82.42.735-44

54-454.43.84.23.84.145-54

64-557.56.67.26.97.155-64

74-6511.920.515.519.416.865-74

and over  7528.934.131.433.632.075 فأكثر

2.92.52.92.42.7Totalالمجموع

2011 نسبة االفراد ذوي اإلعاقة حسب العمر والجنس والمنطقة، :3 جدول
Table 3: Percentage of disabled individuals by age, sex and region, 2011 

Ageالعمر
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قطاع غزةالضفة الغربية

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر
MaleFemaTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

0.70.50.60.50.50.50.60.50.6بصرية

0.40.50.50.30.30.30.40.40.4سمعية

0.70.50.60.60.40.50.70.50.6تواصل

1.51.41.40.91.31.11.31.41.3حركية

0.70.50.60.60.60.60.60.50.6التذكر والتركيز

0.80.50.70.70.60.60.80.50.7بطء تعلم

0.50.30.40.40.30.40.50.30.4 النفسية

Learning

Palestinian Territory

Meantal

جدول 4: نسبة االفراد ذوي اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة والمنطقة،  2011  

Table 4: Percentage of disabled individuals by type of disability and region, 2011

vision

West BankGaza Strip
Regionالمنطقة

Type of Disability نوع االعاقة

األراضي الفلسطينية

Hearing

communication

Mobility

Remembring and 
concentration
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االراضي الفلسطينيةRegionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية

West BankGaza Strip

31.426.529.6Congenitalخلقي

15.614.415.2Birth relatedظروف متعلقة بالوالدة

25.321.624.0Illnessمرضي

Physical and psychological abuse[1.4][2.8][0.6]سوء المعاملة الجسدية والنفسية

Traffic accident[1.4][1.9][1.1]حادث سير

Other Kind of accidents[4.4][5.2][3.9]حادث من نوع آخر

Israeli measures[1.6][1.7][1.5]إجراءات إسرائيلية

Stress[0.4][1.1][0.1]الضغط النفسي

12.312.112.2Hereditaryوراثي

pregnancy related[4.3][7.0][2.7]مشاكل متعلقة بالحمل

5.55.75.5Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

المجموعSexالجنس

إناثذكور
MaleFemale

31.327.229.6Congenitalخلقي

14.616.115.2Birth relatedظروف متعلقة بالوالدة

24.523.324.0Illnessمرضي

Physical and psychological abuse[1.4][2.3][0.8]سوء المعاملة الجسدية والنفسية

Traffic accident[1.4][1.7][1.2]حادث سير

Other Kind of accidents[4.4][3.2][5.2]حادث من نوع آخر

Israeli measures[1.6][0.4][2.3]إجراءات إسرائيلية

Stress[0.4][1.1]0.0الضغط النفسي

10.315.012.2Hereditaryوراثي

pregnancy related[4.3][3.1][5.1]مشاكل متعلقة بالحمل

4.76.65.5Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة لخطا : [ ] 
.هامشي عالي

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small 
numbers and are therefore subject to a large marginal error   

 Table 6: Percentage distribution of disabled individuals 0-17 years by reason of disability 

and sex, 2011 


Reason of Disabilityسبب اإلعاقة
Total

 2011  سنة حسب سبب اإلعاقة والجنس، 17-0التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة : 6جدول 

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small 
numbers and are therefore subject to a large marginal error   

عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة لخطا : [ ] 
.هامشي عالي

 2011  سنة حسب سبب اإلعاقة والمنطقة، 17-0التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة : 5جدول 
 Table 5: Percentage distribution of disabled individuals 0-17 years by reason of disability 

and region, 2011 


Reason of Disabilityسبب اإلعاقة Palestinian 

Territory
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االراضي الفلسطينيةRegionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza Strip

8.811.39.6Congenitalخلقي

3.32.93.2Birth relatedظروف متعلقة بالوالدة

37.237.737.4Illnessمرضي

Physical and psychological abuse[1.0][1.8][0.6]سوء المعاملة الجسدية والنفسية

13.014.313.5Agingكبر السن

2.22.62.3Traffic accidentحادث سير

2.81.52.4Work Injuryإصابة عمل

10.57.49.5Other Kind of accidentsحادث من نوع آخر

4.26.54.9Israeli measuresإجراءات إسرائيلية

5.86.66.0Stressالضغط النفسي

6.63.25.5Hereditaryوراثي

0.71.30.8pregnancy relatedمشاكل متعلقة بالحمل

4.32.93.9Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

المجموعSexالجنس

إناثذكور

MaleFemale

10.78.59.6Congenitalخلقي

3.62.83.2Birth relatedظروف متعلقة بالوالدة

32.542.537.4Illnessمرضي

Physical and psychological abuse[1.0][1.2][0.8]سوء المعاملة الجسدية والنفسية

8.019.313.5Agingكبر السن

3.51.02.3Traffic accidentحادث سير

4.40.22.4Work Injuryإصابة عمل

9.69.39.5Other Kind of accidentsحادث من نوع آخر

8.70.94.9Israeli measuresإجراءات إسرائيلية

6.65.46.0Stressالضغط النفسي

6.64.25.5Hereditaryوراثي

0.71.10.8pregnancy relatedمشاكل متعلقة بالحمل

4.33.63.9Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة لخطا : [ ] 
.هامشي عالي

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small 
numbers and are therefore subject to a large marginal error   

Reason of Disabilityسبب اإلعاقة
Total

 Table 8: Percentage distribution of disabled individuals 18 years and above by reason of 

disability and sex, 2011 


 2011  سنة فأكثر حسب سبب اإلعاقة والمنطقة، 18التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة : 7جدول 
 Table 7: Percentage distribution of disabled individuals 18 years and above by reason of 

disability and region, 2011 


Reason of Disabilityسبب اإلعاقة Palestinian 

Territory

 2011  سنة فأكثر حسب سبب اإلعاقة والجنس، 18التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة : 8جدول 

عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة لخطا : [ ] 
.هامشي عالي

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small 
numbers and are therefore subject to a large marginal error   
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االراضي الفلسطينيةRegionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية

West BankGaza Strip

15.514.015.0Congenitalخلقي

41.049.443.7Illnessمرضي

8.67.08.1Agingكبر السن

8.87.58.4Accidentsحوادث

7.9Hereditary[ 3.5]10.0وراثي

Birth related[4.2 ][2.9 ][ 2.2]ظروف متعلقة بالوالدة

Work injury[3.0 ][1.7 ][ 3.6]إصابة عمل

Israeli measures[4.2 ][4.1 ][ 1.7]إجراءات إسرائيلية

Stress[5.4 ][ 5.2 ][ 5.5]الضغط النفسي

Other[3.7 ][4.7 ][ 3.1]أخرى

100100.0100.0Totalالمجموع

21.921.321.7Vision Disability out of disabledاإلعاقة البصرية من بين المعاقين

االراضي الفلسطينيةRegionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية

West BankGaza Strip

12.928.117.1Congenitalخلقي

30.625.029.1Illnessمرضي

21.1Aging[14.6]23.5كبر السن

Hereditary[8.5][10.4][7.8]وراثي

Accidents[5.4][1.0][7.1]   حوادث

Birth related[4.8] [2.1] [5.9] ظروف متعلقة بالوالدة

Work injury[2.8] [2.1] [3.1] إصابة عمل

Israeli measures[1.4] [2.1] [1.2]إجراءات إسرائيلية

Other[9.8] [14.6] [7.9]أخرى

100100100Totalالمجموع

 15.511.514.2Hearing Disability out ofاإلعاقة السمعية من بين المعاقين
disabled

 Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small
 numbers and are therefore subject to a large marginal error

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس 

معرضة لخطا هامشي عالي.

Palestinian 
Territory

Reason of Disability

جدول 9: التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية حسب السبب والمنطقة،  2011

 Table 9: Percentage distribution of individuals with vision disability by reason and 
region, 2011 

سبب اإلعاقة

 Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small
 numbers and are therefore subject to a large marginal error

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس 

معرضة لخطا هامشي عالي.

التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة السمعية حسب السبب والمنطقة،  2011 جدول 10:

 Table 10: Percentage distribution of individuals with hearing disability by reason and 
region, 2011 

Reason of Disabilityسبب اإلعاقة Palestinian 
Territory
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االراضي الفلسطينيةRegionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية

West BankGaza Strip

32.735.333.6Congenitalخلقي

12.2Birth related[14.5]11.1ظروف متعلقة بالوالدة

28.922.026.6Illnessمرضي

Aging[2.9][1.7][3.5]كبر السن

6.8Stress[6.9][6.7]الضغط النفسي

7.2Hereditary[9.8][5.8]وراثي

Accidents[4.1][2.3][5.0]    حوادث

Work injury [1.2] [1.7] [0.9]إصابة عمل

Israeli measures [1.9] [1.7][2.0]إجراءات إسرائيلية

Other [3.5] [4.1][3.4]أخرى

100100100Totalالمجموع

 21.221.621.3Communication Disability outإعاقة التواصل من بين المعاقين
of disabled

االراضي الفلسطينيةRegionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية

West BankGaza Strip

11.28.310.3Congenitalخلقي

8.37.58.0Birth relatedظروف متعلقة بالوالدة

42.843.042.9Illnessمرضي

12.818.114.5Agingكبر السن

2.7Work injury[1.8][3.2]إصابة عمل

Traffic accident[2.4][1.8][2.7]حادث سير

8.0Other accident[6.5]8.8حادث من نوع أخر

4.6Israeli measures[6.0]4.0إجراءات إسرائيلية

6.27.06.6Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

 49.547.248.7Mobility Disability out ofاإلعاقة الحركية من بين المعاقين
disabled

 Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small
 numbers and are therefore subject to a large marginal error

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس 

معرضة لخطا هامشي عالي.

جدول 11: التوزيع النسبي لألفراد ذوي إعاقة التواصل حسب السبب والمنطقة،  2011

 Table 11: Percentage distribution of individuals with communication disability by 
reason and region, 2011 

Reason of Disabilityسبب اإلعاقة Palestinian 
Territory

 Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small
numbers and are therefore subject to a large marginal error

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس 

معرضة لخطا هامشي عالي.

التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة الحركية حسب السبب والمنطقة،  2011 جدول 12:
 Table 12: Percentage distribution of individuals with mobility disability by reason 

and region, 2011 

Reason of Disabilityسبب اإلعاقة Palestinian 
Territory
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االراضي الفلسطينيةRegionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية

West BankGaza Strip

22.422.522.4Congenitalخلقي

9.712.710.8Birth relatedظروف متعلقة بالوالدة

30.625.528.7Illnessمرضي

9.9Aging[7.4]11.4كبر السن

Accidents[5.9][4.9][6.5]حوادث

Work injury[2.0][3.4][1.2]إصابة عمل

8.1Stress[7.4][8.5]الضغط النفسي

Israeli measures[2.9][4.4][2.1]إجراءات إسرائيلية

5.5Hereditary[7.4][4.4]وراثي

Other[3.8][4.4][3.2]أخرى

100100100Totalالمجموع

 21.123.722.0Remembering and concentratingإعاقة التذكر والتركيز من بين المعاقين
Disability out of disabled

االراضي الفلسطينيةRegionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية

West BankGaza Strip

25.526.025.7Congenitalخلقي

11.415.012.7Birth relatedظروف متعلقة بالوالدة

29.424.727.6Illnessمرضي

8.1Stress[5.7]9.5الضغط النفسي

Accidents[6.1][5.3][6.6]حوادث

Israeli measures[2.3][4.4][1.0]إجراءات إسرائيلية

8.3Hereditary[8.4]8.2وراثي

9.2Other[10.5]8.4أخرى

100100100Totalالمجموع

23.626.724.7Learning Disability out of disabledإعاقة بطء التعلم من بين المعاقين

 Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small
 numbers and are therefore subject to a large marginal error

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة 

لخطا هامشي عالي.

جدول 13: التوزيع النسبي لألفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز حسب السبب والمنطقة،  2011

 Table13: Percentage distribution of individuals with remembering and concentrating 
disability by reason and region, 2011 

Reason of Disabilityسبب اإلعاقة Palestinian 
Territory

 Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small
 numbers and are therefore subject to a large marginal error

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة 

لخطا هامشي عالي.

التوزيع النسبي لألفراد ذوي إعاقة بطء التعلم حسب السبب والمنطقة،  2011 جدول 14:

 Table 14: Percentage distribution of individuals with learning disability by reason and 
region, 2011 

Reason of Disabilityسبب اإلعاقة Palestinian 
Territory
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االراضي الفلسطينيةRegionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية

West BankGaza Strip

10.9Congenital[9.8][11.4]خلقي

26.328.827.2Illnessمرضي

16.8Stress[16.7]16.9الضغط النفسي

Psychological and physical abuse[4.6][8.3][2.5]سوء المعاملة النفسية والجسدية

Aging[2.7][2.3][3.0]كبر السن

Accidents[9.5][7.5][10.5]حوادث

Work injury[1.9][2.3][1.7]إصابة عمل

Addiction to alcohol  or drugs[3.5][3.0][3.8]اإلدمان على الكحول

Israeli measures[7.6][7.6][7.6]إجراءات إسرائيلية

15.3Other[13.7]16.3أخرى

100100100Totalالمجموع

7.77.37.6Mental Disability out of disabledإعاقة الصحة النفسية من بين المعاقين
Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small 
numbers and are therefore subject to a large   marginal error   

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة 

لخطا هامشي عالي.

جدول 15: التوزيع النسبي لألفراد ذوي االعاقة النفسية حسب السبب والمنطقة،  2011

 Table 15: Percentage distribution of individuals with mental disability by reason and 
region, 2011 

Reason of Disabilityسبب اإلعاقة Palestinian 
Territory
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Regionالمنطقة

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*ال يستخدمونيستخدمون
بحاجة لها**

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

Tools for Braille reading 3.694.71.71005.95.794.30.01005.24.394.61.11005.7أدوات لقراءة البريل

 Speaking or  touchable 2.296.71.11008.61.797.70.610011.22.197.00.91009.4أجهزة ناطقة أو ملموسة
devices

Recording devices 0.897.51.71009.11.797.70.610010.61.197.61.31009.6أجهزة تسجيل

كمبيوتر مع طابعة خط 

كبير(لونر)

4.294.41.410012.43.496.00.610012.73.995.01.110012.4 Computer with printer 
(Luner)

Personal companion 23.176.70.210015.626.173.90.01009.224.175.70.210013.7مرافق شخصي

Scanner 1.197.21.71004.61.197.71.21005.61.197.41.51004.9ماسح ضوئي

Stick 16.782.80.510012.35.793.70.61005.813.186.40.510010.1عصا

Movement guide 4.495.00.61009.63.495.41.11004.54.195.10.71008.0مرشد حركة

Screen reader 1.196.91.91009.50.698.90.510013.90.997.61.510010.9قارئ شاشة

Magnifiers 8.191.40.610017.35.194.30.610020.17.192.30.610018.2عدسات مكبرة

Other 7.892.20.01006.632.067.40.610018.615.784.10.21009.7أخرى

Out of those who are don’t use **** من مجمل الذين ال يستخدمون

2011 التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية حسب استخدامهم لألدوات المساعدة والمنطقة، :16 جدول

Toolsاالدوات المساعدة
Gaza Stripقطاع غزةWest Bankالضفة الغربية

.It means that the answers categories not applicable on the disabled individuals according to disability type and his age ** يقصد بها عدم انطباق فئات االجابة على الفرد ذوي االعاقة وفقاً لنوع اعاقتة وعمره

Palestinian Terriotryاألراضي الفلسطينية

 Table 16: Percentage distribution of individuals with vision disability by using aids tools and region , 2011 
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Regionالمنطقة

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

 17.482.60.010050.230.569.50.010034.821.079.00.010046.5Stethoscope withoutسماعة طبية دون محول بيئة التلفون
telephone adaptor

 7.192.90.010048.313.786.30.010033.38.991.10.010044.4Stethoscope withسماعات طبية مع محول بيئة التلفون
telephone adaptor

3.296.80.010013.83.294.72.110015.63.296.30.510014.3cochlear implantsالقوقعة الصناعية

 4.894.01.210010.111.685.33.11008.66.691.61.81009.7Mobile device forجهاز خلوي لبعث الرسائل
messages

0.498.01.61003.20.095.74.31004.40.397.42.31003.5Faxجهاز فاكس

5.194.10.810010.93.295.71.110013.24.694.50.910011.6Computer to communicateجهاز كمبيوتر للتواصل

 0.097.62.410011.35.393.71.010015.71.496.62.010012.5Visual and sensoryمنبهات مرئية وحسية
stimulant

9.889.40.81006.625.374.70.01005.514.085.40.61006.4Sign languageلغة إشارة

 0.099.20.810010.41.198.90.01005.30.399.10.61009.0Immediate voiceالمترجم الصوتي الفوري للكتابة
translator for writing

4.095.70.310019.81.197.91.01006.53.296.30.510016.1Speakersمكبرات صوت

 3.295.31.51005.80.098.91.11003.22.396.31.41005.1Translation bottom of theالترجمة الكتابية أسفل شاشة التلفاز
TV screen

منظم استقبال السماعة لألصوات 

المنبعثة من مكبرات الصوت

0.099.60.410011.10.0100.00.01008.40.099.70.310010.4Organized reception of 
the sounds from speakers 

 7.192.10.81009.49.690.40.01007.17.891.60.61008.8Reading lips andقراءة شفاه وعالج نطق
pronunciation treatment

1.298.80.01004.43.296.80.01004.31.798.30.01004.4Otherأخرى

Out of those who are don’t use **** من مجمل الذين ال يستخدمون
.It means that the answers categories not applicable on the disabled individuals according to disability type and his age ** يقصد بها عدم انطباق فئات االجابة على الفرد ذوي االعاقة وفقاً لنوع اعاقتة وعمره

2011 التوزيع النسبي األفراد ذوي اإلعاقة السمعية حسب استخدامهم لألدوات المساعدة والمنطقة، :17 جدول

 Table 17: Percentage distribution of individuals with hearing disability by using aids tools and region , 2011 

Toolsاالدوات المساعدة
Palestinian Terriotryاألراضي الفلسطينيةGaza Stripقطاع غزةWest Bankالضفة الغربية
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Regionالمنطقة

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

Walker 33.064.52.510020.538.059.72.310022.434.662.92.510021.0أدوات مساعدة للمشي

Electric wheel chair 1.795.82.510025.01.896.91.310020.31.896.12.110023.5كرسي متحرك كهربائي

Ordinal wheel chair 16.481.12.510021.123.874.31.910018.318.878.92.310020.3كرسي متحرك عادي

Elevator, electric stairs 1.794.93.410013.20.597.42.11008.11.395.73.010011.5مصعد، درج كهربائي

أدوات خاصة للحمامات
7.890.91.310028.98.490.11.510013.68.090.71.310024.0 Special tools for 

bathrooms

خدمات العالج الوظيفي
13.086.20.810028.313.386.20.510010.613.186.20.710022.7Functional therapy 

services
Physiotherapy services 21.278.50.310043.224.575.50.010023.522.377.50.210037.1خدمات العالج الطبيعي

1.697.60.810013.42.196.61.31007.51.897.40.810011.5Helping hand toolsأدوات مساعدة لأليدي

Out of those who are don’t use **** من مجمل الذين ال يستخدمون
.It means that the answers categories not applicable on the disabled individuals according to disability type and his age ** يقصد بها عدم انطباق فئات االجابة على الفرد ذوي االعاقة وفقاً لنوع اعاقتة وعمره

التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة الحركية حسب استخدامهم لألدوات المساعدة والخدمات والمنطقة،  2011 :18 جدول

 Table 18: Percentage distribution of individuals with mobility disability by using aids tools and services and region , 2011 

Tools and servicesاالدوات المساعدة والخدمات
Palestinian Terriotryاألراضي الفلسطينيةGaza Stripقطاع غزةWest Bankالضفة الغربية
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Regionالمنطقة

األراضي الفلسطينية

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

A special device for  speech 0.099.40.610034.40.697.71.710029.00.298.81.010032.6جهاز خاص للنطق

Computer 3.893.32.910022.11.793.15.210017.33.193.33.610020.5كمبيوتر

1.495.92.710014.90.096.04.010011.41.095.93.110013.7Communication  boardلوح اتصال

Speech language  therapy 9.389.61.110041.09.290.20.610034.49.389.80.910038.8عالج نطق لغوي

1.496.52.110013.66.990.22.910010.23.394.42.310012.5Sign language interpreterمترجم لغة إشارة

Regionالمنطقة

األراضي الفلسطينية

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

ال يستخدمون
يستخدمون

ال يمتلكون وهم المجموعال ينطبق*
بحاجة لها**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't have**

Medications 40.458.80.810034.331.868.20.010029.837.362.20.510032.5أدوية

Electronic notebook 0.996.52.610021.50.597.42.110018.60.796.82.510020.4مذكرة الكترونية

Identification card 2.396.80.910017.82.694.82.610010.92.496.11.510015.4بطاقة التعريف

.It means that the answers categories not applicable on the disabled individuals according to disability type and his age ** يقصد بها عدم انطباق فئات االجابة على الفرد ذوي االعاقة وفقاً لنوع اعاقتة وعمره

.It means that the answers categories not applicable on the disabled individuals according to disability type and his age ** يقصد بها عدم انطباق فئات االجابة على الفرد ذوي االعاقة وفقاً لنوع اعاقتة وعمره

جدول 19: التوزيع النسبي لألفراد ذوي إعاقة التواصل حسب استخدامهم لألدوات المساعدة والمنطقة،  2011

 Table 19: Percentage distribution of individuals with communication disability by using aids tools and region, 2011 

 Toolsاالدوات المساعدة 

Gaza StripPalestinian Terriotryقطاع غزةWest Bankالضفة الغربية

جدول 20: التوزيع النسبي لألفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز حسب استخدامهم لألدوات المساعدة والمنطقة،  2011

Table 20: Percentage distribution of individuals  with remembering and concentrating disability by using aids tools and region, 2011

االدوات المساعدة 

Out of those who are don’t use **** من مجمل الذين ال يستخدمون

Out of those who are don’t use**** من مجمل الذين ال يستخدمون

Tools 
Gaza StripPalestinian Terriotryقطاع غزةWest Bankالضفة الغربية
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Regionالمنطقة

األراضي الفلسطينية

ال يستخدمون
يستخدمون

بحاجة لها وغير المجموعال ينطبق*
قادرين على 

الحصول عليها**

ال يستخدمون
يستخدمون

بحاجة لها وغير المجموعال ينطبق*
قادرين على 

الحصول عليها**

ال يستخدمون
يستخدمون

بحاجة لها وغير المجموعال ينطبق*
قادرين على 
الحصول 

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't access 

to**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't 

access to**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't 

access to**

 13.785.21.110044.110.586.43.110021.612.585.61.910035.8Functional Therapy Services خدمات عالج وظيفي

 13.784.51.810036.512.385.91.810021.813.285.01.810031.1Pronunciation Therapy Services خدمات عالج نطقي

20.578.70.810044.113.683.62.810033.018.080.51.510039.9Psychological Support Services خدمات دعم نفسي

13.583.92.610034.08.287.74.110019.311.685.33.110028.5Physiotherapy Services خدمات عالج طبيعي

1.891.27.010017.90.092.27.810013.81.291.67.210016.4Reading Screen شاشة قراءة

 6.789.43.910027.94.688.17.310025.86.088.95.110027.1Techniques for learning تقنيات للتعلم

8.888.13.110040.011.084.94.110031.49.686.93.510037.0Specialist Education Program برنامج التعليم المتخصص

Out of those who are don’t use **** من مجمل الذين ال يستخدمون
.It means that the answers categories not applicable on the disabled individuals according to disability type and his age ** يقصد بها عدم انطباق فئات االجابة على الفرد ذوي االعاقة وفقاً لنوع اعاقتة وعمره

جدول 21: التوزيع النسبي لألفراد ذوي إعاقة بطء التعلم حسب استخدامهم لألدوات المساعدة والمنطقة،  2011

Table 21: Percentage distribution of individuals with learning disability by using aids tools and region, 2011 

Tools and servicesاالدوات المساعدة والخدمات

Gaza StripPalestinian Terriotryقطاع غزةWest Bankالضفة الغربية
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Regionالمنطقة

ال يستخدمون
يستخدمون

بحاجة لها وغير المجموعال ينطبق*
قادرين على 

الحصول عليها**

ال يستخدمون
يستخدمون

بحاجة لها وغير المجموعال ينطبق*
قادرين على 

الحصول عليها**

ال يستخدمون
يستخدمون

بحاجة لها وغير المجموعال ينطبق*
قادرين على 
الحصول 

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't access 

to**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't 

access to**

Use Don't
use

NA*TotalIn need but 
don't 

access to**

 25.474.60.010032.935.065.00.010038.528.771.30.010034.7Support and support from the دعم ومساندة من مركز متخصص
specialized center 

 32.367.70.010032.520.779.30.010026.028.371.70.010030.0Medical services from aخدمات طبية من طبيب أو  ممرضة
doctor or a nurse

خدمات اجتماعية من عاملة اجتماعية او 

غيرها

11.688.40.010030.210.789.30.010022.211.388.70.010027.5Social services from a social 
worker or other

 12.187.90.010023.010.090.00.010020.411.488.60.010022.1Occupational therapy  servicesخدمات عالج وظيفي

30.269.80.010030.920.779.30.010018.826.973.10.010026.4Consultingاستشارات
 40.159.90.010044.632.567.50.010027.237.562.50.010038.2Services provided by aخدمات مقدمة من طبيب نفسي

psychiatrist

61.638.40.010034.473.626.40.010018.865.734.30.010030.3Medicationsأدوية
9.590.50.010021.010.889.20.010010.29.990.10.010017.3Physiotherapy servicesخدمات عالج طبيعي

0.999.10.01003.01.798.30.01001.71.198.90.01002.6Otherأخرى

جدول 22: التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة النفسية حسب استخدامهم لألدوات المساعدة والمنطقة،  2011

 Table 22: Percentage distribution of individuals with mental disability by using aids tools and region, 2011 

Tools and servicesاالدوات المساعدة والخدمات

Gaza StripPalestinian Terriotryقطاع غزةWest Bankالضفة الغربية

Out of those who are don’t use **** من مجمل الذين ال يستخدمون
.It means that the answers categories not applicable on the disabled individuals according to disability type and his age ** يقصد بها عدم انطباق فئات االجابة على الفرد ذوي االعاقة وفقاً لنوع اعاقتة وعمره

األراضي الفلسطينية
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RegionالمنطقةSexالجنس

األراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربيةأنثىذكر
MaleFemaleWest BankGaza StripPalestinian 

Territory

Avoid doing the work as a result of people’s perceptionsتجنب القيام بعمل ما نتيجة نظرة اآلخرين

43.141.6Sometimes[39.6]47.934.6أحيانا

Frequently[8.8][5.6][13.2][9.6][8.2]غالبا

Always[12.0][8.3][17.0][13.5][9.6]دائما

 60.5Not Using Public Transportation as a result of  Envirnomental[57.6][62.8][61.3][60.0]عدم استخدام مواصالت عامة بسبب المعوقات البيئية والمادية
and Physical Obstacles 

Have Difficulties in Practicing Daily Activities Inside Homeلديهم صعوبات في ممارسة األنشطة اليومية داخل البيت

32.736.634.035.234.4Some Difficultyبعض الصعوبة

20.8Full Difficulty[19.5]17.027.521.4صعوبة كاملة

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small numbers and are therefore subject to a large 
marginal error.  

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة لخطا هامشي عالي.

2011 (نسبة مئوية) 10-17 سنة حسب بعض المتغيرات، أثر المعوقات البيئية والمادية على األفراد ذوي اإلعاقة :23 جدول

 Table 23: Impact of environmental and physical obstacles on disabled individuals 10-17 years  by selected variables, 2011 (percent)   

Variablesالمتغيرات
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RegionالمنطقةSexالجنس

األراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربيةأنثىذكر
MaleFemaleWest BankGaza StripPalestinian 

Territory
Avoid doing the work as a result of people’s perceptionsتجنب القيام بعمل ما نتيجة نظرة اآلخرين

26.927.626.827.927.3Sometimesأحيانا

7.56.06.66.46.5Frequentlyغالبا

9.28.39.57.78.7Alwaysدائما

 78.574.375.578.176.4Not Using Public Transportation as a result of  Envirnomental andعدم استخدام مواصالت عامة بسبب المعوقات البيئية والمادية
Physical Obstacles 

 36.022.828.131.129.5Not Using private car as a result of Envirnomental and Physicalعدم استخدام مواصالت خاصة بسبب المعوقات البيئية والمادية
Obstacles

  41.9Not Using Transportation due to not adaptation of transporation[28.6]42.642.149.7عدم استخدام المواصالت بسبب عدم مواءمة وسائل المواصالت

Have Difficulties in Practicing Daily Activities Inside Homeلديهم صعوبات في ممارسة األنشطة اليومية داخل البيت

37.626.435.534.435.0Some Difficultyبعض الصعوبة

32.242.432.138.434.2Full Difficultyصعوبة كاملة

 21.722.923.219.422.2Dropped outتوقفوا عن التعليم

 Left work[27.8][16.7][31.5][0.0][30.0]ترك العمل

جدول 24: أثر المعوقات البيئية والمادية على األفراد ذوي اإلعاقة 18 سنة فأكثر حسب بعض المتغيرات، 2011 (نسبة مئوية)
   Table 24: Impact of environmental and physical obstacles on disabled individuals 18 years and above by selected variables, 2011 (percent)   

Variablesالمتغيرات

 Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small numbers and are therefore subject to a large marginal [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة لخطا هامشي عالي.
error.  
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ال ينطبق*ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةبعض الصعوبةال توجد صعوبة
No difficulty Some

Difficulty
 A lot of
Difficulty

Cannot al 
all

Not 
applicable*

Taking a bath by himself[3.4]    15.4    11.7    15.7    53.9االستحمام لوحده

Dressing by himself[3.4]    13.8    10.0    16.8    56.1ارتداء المالبس لوحده

Feeding by himself[3.4]    9.4[5.4]    12.7    69.1تناول الطعام لوحده

Getting in and out bed [3.9]    11.2[6.8]    11.5    66.6الذهاب إلى السرير وتركه لوحده

Going to the toilet [3.4]    13.0[6.8]    11.2    65.6استخدام الحمام

ال ينطبق*ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةبعض الصعوبةال توجد صعوبة

No difficulty Some
Difficulty

 A lot of
Difficulty

Cannot al 
all

Not 
applicable*

Taking a bath by himself    1.8    15.4    19.1    20.1    43.6االستحمام لوحده

Dressing by himself    1.8    12.8    16.5    21.2    47.7ارتداء المالبس لوحده

Feeding by himself    1.7    5.2    7.2    16.2    69.7تناول الطعام لوحده

Getting in and out bed     2.0    10.3    12.4    19.0    56.2الذهاب إلى السرير وتركه لوحده

Going to the toilet     1.9    11.1    12.9    19.9    54.2استخدام الحمام

10-17 سنة حسب الصعوبة في أداء النشاطات اليومية، 2011 التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة :25 جدول

Table 25: Percentage distribution of disabled individuals aged 10-17 years by difficulty in daily  
activities, 2011

Selected Variablesالمتغيرات المختارة

18 سنة فأكثر حسب الصعوبة في أداء النشاطات اليومية، 2011 التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة :26 جدول

* يقصد بها عدم انطباق فئات االجابة على الفرد ذوي االعاقة وفقاً لنوع اعاقتة 

وعمره

* It means that the answers categories not applicable on the disabled 
individuals according to disability type and his age.

[ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة لخطا هامشي 

عالي.

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small numbers and 
are therefore subject to a large marginal error.  

* يقصد بها عدم انطباق فئات االجابة على الفرد ذوي االعاقة وفقاً لنوع اعاقتة 

وعمره

* It means that the answers categories not applicable on the disabled 
individuals according to disability type and his age.

Table 26: Percentage distribution of disabled individuals aged 18 years and above by difficulty in daily 
activities, 2011

Selected Variablesالمتغيرات المختارة

 61



PCBS: Disabled Individuals survey, 2011, Main Findings Report ء  PCBS: مسح ااالفراد ذوي االعاقة، 2011،  تقرير النتائج الرئيسية

ارتداء المالبس االستحمام لوحده

لوحده

الذهاب إلى السرير تناول الطعام لوحده

وتركه لوحده

استخدام الحمام

Taking a bath 
by himself

 Dressing
by himself

 Feeding by
himself

 Getting in and
 out bed

 Going to the
 toilet

Sexالجنس

24.721.015.717.518.4Maleذكور 

21.7Female[18.8][12.6]30.628.0إناث

Regionالمنطقة

27.823.117.218.618.6West Bankالضفة الغربية

Gaza Strip[21.9][17.2][10.9]25.025.0قطاع غزة

ارتداء المالبس االستحمام لوحده

لوحده

الذهاب إلى السرير تناول الطعام لوحده

وتركه لوحده

استخدام الحمام

Taking a bath 
by himself

 Dressing
by himself

 Feeding by
himself

 Getting in and
 out bed

 Going to the
 toilet

Sexالجنس

29.625.911.518.520.3Maleذكور 

39.632.813.327.227.9Femaleإناث

Regionالمنطقة

32.527.714.423.624.2West Bankالضفة الغربية

38.632.78.120.923.5Gaza Stripقطاع غزة

Type of Localityنوع التجمع

33.628.011.221.623.2Urbanحضر 

41.125.717.529.329.7Ruralريف

30.527.511.820.020.9Campsمخيمات

Ageالعمر

39-1823.420.112.715.016.018-39

59-4021.818.06.313.814.640-59

+6052.544.716.035.337.360+

 37.429.312.322.724.1Experiencedيواجهون صعوبات
difficulties

جدول 27: نسبة االفراد 10-17 سنة ذوي اإلعاقة الذين يواجهون صعوبات كبيرة أو ال يستطيعون مطلقاَ أداء النشاطات اليومية 

2011 حسب بعض المتغيرات المختارة،
Table 27: Percentage of disabled individuals 10-17 years  experienced a lot of difficulties 

or cannot at all in practicing daily activities by selected variables, 2011

Selected Variablesالمتغيرات المختارة

[ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة 

لخطا هامشي عالي.

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small 
numbers and are therefore subject to a large marginal error.  

جدول 28: نسبة االفراد 18 سنة فأكثر ذوي اإلعاقة الذين يواجهون صعوبة كبيرة أو ال يستطيعون مطلقاَ أداء النشاطات اليومية 

2011 حسب بعض المتغيرات المختارة،
Table 28: Percentage of disabled individuals 18 years and above experienced a lot of 

difficulties or cannot at all in practicing daily activities by selected variables, 2011

Selected Variablesالمتغيرات المختارة
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الذهاب مع األهل واألصدقاء 

لألماكن االجتماعية مثل المطعم 

وغيره

زيارة األصدقاء واألهل 

في بيوتهم

المشاركة في المناسبات 

االجتماعية (األفراح واألحزان)

إرسال الرسائل االلكترونية 

لألهل واألصدقاء أو استخدام 

الهاتف

استعمال اإلنترنت 

للوصول إلى المعلومات

Go out to social venue 
with family\friends

Visit 
family/friends at 

their homes

Participation in 
social 

activities(weddings/f

Writting emails and 
using telephone

Use internet

Sexالجنس

35.467.753.823.816.6Maleذكور

Female[12.6][14.1]34.358.051.4إناث

Regionالمنطقة

38.261.350.819.716.0West Bankالضفة الغربية

Gaza Strip[13.3][20.3]28.968.857.0قطاع غزة

Type of Localityنوع التجمع

34.760.651.118.213.5Urbanحضر

Rural[12.5][17.5][47.5][60.0][40.0]ريف

Camps[25.0[29.4]84.667.3[32.7]مخيمات

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة لخطا هامشي عالي.

10-17 سنه الذين شاركوا في نشاطات اجتماعية حسب متغيرات مختارة، 2011 نسبة األفراد ذوي اإلعاقة :29 جدول
Table 29: Percentage of disabled individuals 10-17 years participated in social activities by selected variables, 2011

Selected Variablesالمتغيرات المختارة

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small numbers and are therefore subject to a large 
marginal error.  
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الذهاب مع األهل واألصدقاء 

لألماكن االجتماعية مثل المطعم 

وغيره

زيارة األصدقاء واألهل 

في بيوتهم

المشاركة في المناسبات 

االجتماعية (األفراح واألحزان)

إرسال الرسائل االلكترونية 

لألهل واألصدقاء أو استخدام 

الهاتف

استعمال اإلنترنت 

للوصول إلى المعلومات

Go out to social 
venue with 

family\friends

Visit 
family/friends at 

their homes

Participation in 
social activities      

(weddings/ funerals)

Writting emails and 
using telephone

Use internet

Main Disabilityاالعاقة الرئيسية

Vision [8.6]21.958.950.318.0بصرية

Hearing [5.7][12.0]28.269.165.5سمعية

Communication [1.6][3.1]51.650.8[28.1]تواصل

Mobility 11.732.931.816.25.7حركية

Remembering and concentration[6.4][12.9]40.335.8[18.5]التذكر والتركيز

Learning[7.0][11.6]54.741.7[34.1]بطء تعلم

Mental [3.8][10.3]36.130.6[14.2] النفسية

Sexالجنس

21.847.145.118.99.0Maleذكور

Female[2.7]12.940.033.910.2إناث

Regionالمنطقة

19.945.242.515.26.6West Bankالضفة الغربية

Gaza Strip[4.7]12.340.333.713.5قطاع غزة

Type of Localityنوع التجمع

18.243.539.414.46.6Urbanحضر

Rural[3.4]17.244.740.313.4ريف

Camps[5.7]14.042.739.918.1مخيمات

Ageالعمر
39-1827.651.843.522.812.518-39

59-4019.853.853.214.4[5.3]40-59

+607.130.127.27.9[0.8]60+

17.443.639.614.76.0Participating in social activitiesيشاركون في أنشطة اجتماعية

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة لخطا هامشي عالي.

جدول 30: نسبة األفراد ذوي اإلعاقة 18 سنه فأكثر الذين يشاركون في أنشطة اجتماعية حسب النشاط واإلعاقة الرئيسية ومتغيرات مختارة، 2011

Table30: Percentage of disabled individuals 18 years and above who participating in social activities by activity, main disability, and 
selected variables, 2011

Variablesالمتغيرات

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small numbers and are therefore subject to a large 
marginal error.  
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حجم اإلشارات  الشوارعاألرصفة

اإلرشادية ولونها

 مواقف السيارات الخدمات الترفيهية

Footpaths Street Signs size 
and coloure

Recreation 
areas 

 car parking

Sexالجنس

Male    42.9    37.7    37.4    52.1    47.0ذكر

Female    54.3    48.3    43.6    69.3    62.9انثى

Regionالمنطقة

West Bank    47.6    43.4    39.7    57.7    52.6الضفة الغربية

Gaza Strip    50.2    41.7    41.8    66.1    59.2قطاع غزة

Type of Localityنوع التجمع

Urban    47.5    42.0    40.0    60.2    53.6حضر 

Rural    54.5    49.1    43.4    61.9    60.1ريف

Camps    44.9    38.8    38.2    59.6    53.7مخيمات

Ageالعمر

39-1838.9    45.6    35.5    41.3    39.4    18-39

40-5944.4    50.5    33.1    33.3    39.3    40-59

+6075.4    79.9    49.5    50.6    62.4    60+

Experienced     48.4    42.9    40.3    60.4    54.7يواجهون صعوبات
difficulties

جدول 31: نسبة األفراد ذوي اإلعاقة 18 سنة فأكثر الذين يواجهون بعض الصعوبة أو صعوبة كبيرة  في الوصول أثناء تأدية أنشطة 

2011 محددة خارج المنزل حسب متغيرات مختارة،
Table 31: Percentage of disabled individuals aged 18 years and above who experienced 

some or a lot of difficulties accessibility outside the home by level of difficulty, 2011

Selected Variables المتغيرات المختارة

 facing difficulties due toيواجهون صعوبات بسبب عدم مواءمة البنية التحتية في
lack adaptation in 
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التواصل مع الناس في أماكن البحث عن عملالتواصل مع األهل

أخرى، مثل الحارة أو الحي
Interacting & relating 
with family members

Looking for 
work

Interacting with 
other places

Sexالجنس

Male    40.1    31.4    34.8ذكر

Female    43.3    6.1    35.8انثى

Regionالمنطقة

West Bank    42.5    14.0    36.6الضفة الغربية

Gaza Strip    40.4    19.4    33.9قطاع غزة

Type of Localityنوع التجمع

Urban    39.5    16.5    35.0حضر 

Rural    46.4[13.6]    40.2ريف

Camps    47.2[18.9]    32.7مخيمات

Ageالعمر
39-1846.5    34.6    45.2    18-39

59-4032.1    19.8    36.9    40-59

+6032.2    [5.7]42.7    60+

Experienced difficulties    16.541.5    46.7يواجهون صعوبات

التواصل مع الناس في أماكن في المدرسةالتواصل مع االهل

أخرى، مثل الحارة أو الحي
Interacting & relating 
with family members

At school Interacting with 
other places

Sexالجنس

Male    49.3    47.3    45.9ذكر

Female[44.2][23.1][46.2]انثى

Regionالمنطقة

West Bank[55.8][40.4]    50.9الضفة الغربية

Gaza Strip[40.3][33.8]    42.3قطاع غزة

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة لخطا هامشي عالي.

جدول 32: نسبة األفراد ذوي االعاقة 18 سنة فأكثر الذين واجهوا بعض الصعوبة أو صعوية كبيرة في بيئات مختلفة بسبب نظرة األخرين 

حسب متغيرات مختارة، 2011

Table 32: Percentage of disabled individuals aged 18 years and above who experienced some or 
a lot of difficulty in various environments due to perspectives of other people towards them by 

selected variables, 2011

Selected Variablesالمتغيرات المختارة

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small numbers and 
are therefore subject to a large marginal error.  

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة 

لخطا هامشي عالي.

جدول 33: نسبة األفراد ذوي اإلعاقة 10-17 سنة الذين واجهوا بعض الصعوبة أو صعوبة كبيرة في بيئات مختلفة بسبب نظرة األخرين 

2011 حسب متغيرات مختارة،
Table 33: Percentage of disabled individuals 10-17 years who experienced some or a lot of  

difficulty in various environments due to perspectives of other people towards them by selected 
variables, 2011

Selected Variablesالمتغيرات المختارة

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on 
small numbers and are therefore subject to a large marginal 
error.  
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عدم وجود مواقف 

سيارات

عدم موائمة 

المداخل 

والمخارج

عدم وجود مكان 

استقبال موائم

صعوبة الحركة 

داخل المباني

عدم مواءمة حجم حمامات غير مؤهلة

اإلشارات 

اإلرشادية ولونها

هندسة ديكور، اإلضاءة، 

األلوان غير موائمة

No adequate 
car parking

Entrances/
exits not 
adapted

No adapted 
reception 

areas

Difficulty in 
moving 

internally

Bathroom 
facilities  not 

adapted 

Signs not 
adapted

Interior Design 
not adapted 

Sexالجنس

Male    11.5    15.3    17.2    20.2    18.3    22.0    20.8ذكر

Female    8.6    10.0    14.0    15.7    14.2    15.1    15.4انثى

Regionالمنطقة

West Bank    10.3    13.1    15.6    17.4    15.6    18.0    16.9الضفة الغربية

Gaza Strip    9.5    12.0    15.8    19.4    18.0    19.7    20.5قطاع غزة

Type of Localityنوع التجمع

Urban    9.7    12.7    16.1    19.0    16.6    18.9    18.2حضر 

Rural    12.8    15.1    15.7    17.5    15.4    19.2    17.1ريف

Camps    [7.9]    [9.2]    13.2    14.1    15.8    16.3    18.4مخيمات

Ageالعمر
39-1819.2    19.1    16.3    17.1    14.2    15.0    11.0    18-39

59-4018.1    19.1    18.3    19.2    17.0    12.7    9.9    40-59

+6017.2    17.9    15.1    18.1    18.9    10.6    9.4    60+

Experienced difficulties    10.1    12.6    15.7    18.0    16.3    18.6    18.2يواجهون صعوبات

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة لخطا هامشي عالي.

جدول 34: نسبة األفراد ذوي اإلعاقة 18 سنة فأكثر الذين يواجهون بعض الصعوبة او صعوبة كبيرة في الوصول أثناء تأدية أنشطة محددة في المباني العامة حسب متغيرات مختارة، 2011

Table 34: Percentage of disabled individuals aged 18 years and above who experienced some or a lot of difficulty accessibility in 
public buildings by selected variables, 2011

Selected Variablesالمتغيرات المختارة

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small numbers and are therefore 
subject to a large marginal error.  

 67



PCBS:Disabled Individuals survey, 2011, Main Findings Report ء  PCBS: مسح ااالفراد ذوي االعاقة، 2011، تقرير النتائج الرئيسية

حمامات مجهزة ممراتعتبة البابأبواب خاصةأدراج خاصة

بخدمات خاصة
Special 

steps
Special DoorsThresholdsCorridor 

widths
Not adapted 
Bathrooms 

Sexالجنس

Male    25.2    25.6    35.5    25.4    40.9ذكر

Female    28.4    29.7    43.7    32.2    50.6انثى

Regionالمنطقة

West Bank    27.5    25.4    36.0    26.3    42.9الضفة الغربية

Gaza Strip    24.3    31.7    47.2    33.2    50.2قطاع غزة

Type of Localityنوع التجمع

Urban    25.7    27.0    38.7    27.8    44.5حضر 

Rural    26.8    21.9    35.0    25.9    40.8ريف

Camps    [31.3]    38.6    48.8    36.2    55.4مخيمات

Ageالعمر
39-1829.3    19.2    26.3    19.2    17.8    18-39

59-4047.7    27.6    38.9    27.6    28.0    40-59

+6064.8    42.8    58.4    38.2    38.1    60+

Experienced     26.6    27.1    39.2    28.3    45.0يواجهون صعوبات
difficulties

جدول 35: نسبة األفراد ذوي اإلعاقة 18 سنة فأكثر الذين يواجهون بعض الصعوبة أو صعوبة كبيرة في الوصول الماكن محددة أثناء تأدية 

2011 أنشطة محددة خارج المنزل بسبب عدم توفر خدمات مالئمة حسب بعض المتغيرات المختارة،
Table 35: Percentage of disabled individuals aged 18 years and above who experienced some 

or a lot of difficulty accessibility outside the home due to unavailability of adjusted services by 
selected variables, 2011

Selected Variablesالمتغيرات المختارة

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة لخطا هامشي 

عالي.

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small 
numbers and are therefore subject to a large marginal error.  
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Main Disabilityاإلعاقة الرئيسية

 النفسيةبطء التعلمالتذكر والتركيزحركيةتواصلسمعيةبصرية
visionHearingCommunication MobilityRemembering and 

concentrating
LearningMental

 Taking a bathاالستحمام

60.989.150.020.253.758.862.8No difficultyال توجد صعوبة

34.71.220.356.526.024.725.7Some difficulty- A lotبعض الصعوبة- صعوبة كبيرة

4.40.017.223.319.516.58.2Cannot al allال يستطيع مطلقا

*0.09.712.50.00.80.03.3Not applicableال ينطبق*

 Dressingارتداء المالبس

62.188.553.125.658.163.570.5No difficultyال توجد صعوبة

34.31.718.854.224.225.922.4Some difficulty- A lotبعض الصعوبة- صعوبة كبيرة

3.60.015.620.216.910.63.8Cannot al allال يستطيع مطلقا

*0.09.812.50.00.80.03.3Not applicableال ينطبق*

 Feedingتناول الطعام

71.888.065.161.969.181.282.5No difficultyال توجد صعوبة

27.61.712.730.521.114.112.6Some difficulty- A lotبعض الصعوبة- صعوبة كبيرة

0.60.69.57.69.04.72.2Cannot al allال يستطيع مطلقا

*0.09.712.70.00.80.02.7Not applicableال ينطبق*

 Getting in and out bedالذهاب إلى السرير وتركه

71.586.359.435.770.272.978.1No difficultyال توجد صعوبة

26.13.418.847.216.122.313.6Some difficulty- A lotبعض الصعوبة- صعوبة كبيرة

2.40.69.416.912.13.55.0Cannot al allال يستطيع مطلقا

*0.09.712.40.21.61.33.3Not applicableال ينطبق*

 Going to the toiletاستخدام الحمام

71.587.456.332.463.773.877.6No difficultyال توجد صعوبة

26.41.718.849.219.420.216.9Some difficulty- A lotبعض الصعوبة- صعوبة كبيرة

2.11.210.818.214.56.03.3Cannot al allال يستطيع مطلقا

*0.09.714.10.22.40.02.2Not applicableال ينطبق*

 48.34.139.183.648.446.440.2have one difficulty at leastلديهم صعوبة واحدة على األقل

جدول 36: التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة 18 سنة فأكثر حسب اإلعاقة الرئيسة ودرجة الصعوبة في أداء النشاطات اليومية، 2011

 Table36: Percentage distribution of disabled individuals aged 18  years and above who experienced difficulties with daily 
activities by main disability, 2011

Difficultyالصعوبة

* It means that the answers categories not applicable on the disabled individuals according to 
disability type and his age.

* يقصد بها عدم انطباق فئات االجابة على الفرد ذوي االعاقة وفقاً لنوع اعاقتة وعمره
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Main Disabilityاإلعاقة الرئيسية

النفسيةبطء التعلمالتذكر والتركيزحركيةتواصلسمعيةبصرية
visionHearingCommunication MobilityRemembering and 

concentrating
LearningMental 

Communicating with peopleالتواصل مع الناس

67.525.05.971.655.662.547.0No difficultyال توجد صعوبة

31.675.094.126.844.437.553.0Some difficulty- A lotبعض الصعوبة- صعوبة كبيرة

*0.90.00.01.60.00.00.0Not applicableال ينطبق*

Looking for workالبحث عن عمل

8.51.30.04.311.20.014.9No difficultyال توجد صعوبة

21.913.938.912.515.520.828.4Some difficulty- A lotبعض الصعوبة- صعوبة كبيرة

*69.684.861.183.273.379.256.7Not applicableال ينطبق*

At workفي العمل

5.11.211.14.613.34.33.0No difficultyال توجد صعوبة

7.511.30.02.10.00.09.1Some difficulty- A lotبعض الصعوبة- صعوبة كبيرة

*87.487.588.993.386.795.787.9Not applicableال ينطبق*

At school\universityفي المدرسة أو الجامعة

2.80.05.62.513.30.04.5No difficultyال توجد صعوبة

3.71.20.00.90.013.00.0Some difficulty- A lotبعض الصعوبة- صعوبة كبيرة

*93.598.894.496.686.787.095.5Not applicableال ينطبق*

At other placesأماكن أخرى

54.227.833.352.863.054.250.0No difficultyال توجد صعوبة

38.463.366.739.434.845.842.4Some difficulty- A lotبعض الصعوبة- صعوبة كبيرة

*7.48.90.07.82.20.07.6Not applicableال ينطبق*

 51.683.894.151.955.658.360.6have one difficulty at leastلديهم صعوبة واحدة على األقل

2011 18 سنة فأكثر حسب اإلعاقة الرئيسة ودرجة الصعوبة في بعض المواقف بسبب نظرة اآلخرين، التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة :37 جدول

 Table 37: Percentage distribution of disabled individuals aged 18 years and above by main disability and degree of difficulty in 
various environments due to attitudes of other people, 2011

Difficultyالصعوبة

 It means that the answers categories not applicable on the disabled individuals according to ** يقصد بها عدم انطباق فئات االجابة على الفرد ذوي االعاقة وفقاً لنوع اعاقتة وعمره
disability type and his age.
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Main Disabilityاإلعاقة الرئيسية

 النفسيةبطء التعلمالتذكر والتركيزحركيةتواصلسمعيةبصرية
visionHearingCommunication MobilityRemembering and 

concentrating
LearningMental 

Busesالباص العام

 32.633.127.055.343.438.440.1Don't useال استعملها

41.848.744.412.236.938.443.5Use without difficultyاستعملها بدون صعوبة

19.69.115.914.06.611.69.3Use with some difficultyاستعملها مع بعض الصعوبة

6.09.112.718.513.111.67.1Use with a lot difficultyاستعملها بصعوبة كبيرة

Taxiالتاكسي

 13.413.226.222.830.127.124.0Don't useال استعملها

52.257.540.021.843.145.954.6Use without difficultyاستعملها بدون صعوبة

26.420.118.526.09.815.212.7Use with some difficultyاستعملها مع بعض الصعوبة

8.09.215.329.417.011.88.7Use with a lot difficultyاستعملها بصعوبة كبيرة

Public serviceالسرفيس العادي

 22.819.031.739.837.434.130.6Don't useال استعملها

45.755.744.417.539.041.248.6Use without difficultyاستعملها بدون صعوبة

24.516.112.719.99.012.912.6Use with some difficultyاستعملها مع بعض الصعوبة

7.09.211.222.814.611.88.2Use with a lot difficultyاستعملها بصعوبة كبيرة

38.931.635.962.728.232.622.4have one difficulty at leastلديهم صعوبة واحدة على األقل

18 سنة فأكثر حسب اإلعاقة الرئيسة ودرجة الصعوبة في استخدام المواصالت العامة، 2011 التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة :38 جدول

 Table 38: Percentage distribution of disabled individuals aged 18 years and above by main disability and degree of difficulty in 
using public transportation, 2011

Means of transport and usageوسيلة المواصالت واالستعمال
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Main Disabilityاإلعاقة الرئيسية

 النفسيةبطء التعلمالتذكر والتركيزحركيةتواصلسمعيةبصرية
visionHearingCommunication MobilityRemembering and 

concentrating
LearningMental 

 نقص في المعلومات حول توفر خدمة

المواصالت

12.2[10.3][26.9]9.6[11.1][29.9][9.1]Lack of information about the 
service

 نقص في المعلومات عن آلية

الوصول للمواصالت العامة

13.2[12.3][23.1]10.9[16.5][32.8][9.7]Lack of information on 
accessibility

 رؤية وفهم اإلشارات المرورية

واإلرشاد

61.9[14.2][37.3]7.8[16.7][33.3][8.5]Seeing or understanding 
signs or notices

 سماع وفهم أي إعالنات أو تنبيهات

مرورية

12.969.0[32.7]6.5[13.3][31.8][7.7]Hearing or understanding 
announcements

Overcrowding[19.6][28.8][17.8]31.3[17.6]32.322.6االكتظاظ

 مواقف واتجاهات الناس مقدمي

الخدمات

21.121.9[47.1]20.2[16.7][40.9][13.4]Attitudes of people

52.351.065.470.758.963.640.6Need someone to accompanyتريد شخص يرافقك

31.5High cost[39.4][31.1]41.5[31.4]39.633.5التكلفة العالية

 نسبة الذين ال يستخدمون أي وسيلة

مواصالت عامة بسبب اإلعاقة

64.735.075.079.179.489.590.2% of those not using public 
transportation due to 
disability

18 سنة فأكثر الذين ال يستخدمون المواصالت العامة حسب اإلعاقة الرئيسة والسبب، 2011 نسبة األفراد ذوي اإلعاقة :39 جدول

 Table 39: Percentage of disabled individuals aged 18 years and above not using public transportation by main disability and
reason, 2011

Reason behind difficultyسبب الصعوبة

 [ ]: عدد المشاهدات قليل لذا فان النسب بين األقواس معرضة لخطا 

هامشي عالي.

Figures in parentheses [ ] indicate percentages based on small numbers and are therefore subject to a large 
marginal error.  
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RegionالمنطقةSexالجنس

األراضي الفلسينيةقطاع غزةالضفة الغربيةأنثىذكر
MaleFemaleWest BankGaza StripPalestinian Territory

 20.628.228.316.224.6Rampsشواحط في المنزل

 30.436.835.828.833.7Bathroom adaptationحمامات موائمة

 15.424.421.415.419.6Kitchen adaptationمطابخ موائمة

 14.715.214.715.515.0Liftمصعد كهربائي

 8.47.17.39.37.8Visual alertنظام منبهات مرئي

18 سنة فأكثر الذين بحاجة إلضافات في منازلهم أو في محيطها حسب الجنس والمنطقة، 2011 نسبة األفراد ذوي اإلعاقة :40 جدول
 Table 40: Percentage of disabled individuals aged 18 years and above needing specialized additions in and around their home by       

                       sex and region, 2011

Variablesالمتغيرات
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Main Disabilityاإلعاقة الرئيسية

 النفسيةبطء التعلمالتذكر والتركيزحركيةتواصلسمعيةبصرية
visionHearingCommunication MobilityRemembering and 

concentrating
LearningMental

 14.44.325.030.515.20.02.5Rampsشواحط في المنزل

 22.37.526.742.021.211.84.8Bathroom adaptationحمامات موائمة

 12.73.614.323.916.012.52.5Kitchen adaptationمطابخ موائمة

 6.30.026.718.911.90.00.0Liftمصعد كهربائي

 1.232.05.64.02.65.95.6Visual alertنظام منبهات مرئي

Main Disabilityاإلعاقة الرئيسية

 النفسيةبطء التعلمالتذكر والتركيزحركيةتواصلسمعيةبصرية
visionHearingCommunication MobilityRemembering and 

concentrating
LearningMental 

59.545.157.883.958.658.261.5Visiting friend/familyزيارة األهل واألصحاب

60.851.263.584.965.667.166.3Difficulty in socializationتأدية المناسبات االجتماعية

61.850.059.485.358.058.856.9Moving out/local areaالتنقل في البيئة المحلية

الحصول على الخدمات العامة،  

التسوق

62.552.667.274.461.858.849.4Availing of general services

24.522.925.026.917.117.517.0Availing of bank serviceتلقي خدمات البنك

58.858.165.679.459.764.755.5Availing of medical serviceاالستفادة من الخدمات الصحية

13.09.76.47.64.88.27.1Access to workالوصول لمكان العمل

جدول 42: نسبة األفراد ذوي اإلعاقة 18 سنة فأكثر الذين يواجهون بعض الصعوبة او صعوبة كبيرة  في الوصول أثناء تأدية أنشطة محددة خارج المنزل حسب اإلعاقة الرئيسة، 2011
Table 42: Percentage of disabled individuals aged 18 years and above who experienced some and a lot difficulty accessibility 

outside home by activity and main disability, 2011

Reason behind difficultyسبب الصعوبة

18 سنة فأكثر الذين بحاجة إلضافات في منازلهم أو في محيطها حسب اإلعاقة الرئيسة، 2011 نسبة األفراد ذوي اإلعاقة :41 جدول

        Table 41: Percentage of disabled individuals aged 18 years and above needing specialized additions in and around their 
home by main disability, 2011

Reason behind difficultyسبب الصعوبة
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Main Disabilityاإلعاقة الرئيسية

 النفسيةبطء التعلمالتذكر والتركيزحركيةتواصلسمعيةبصرية
visionHearingCommunication MobilityRemembering and 

concentrating
LearningMental 

 No footpaths design andعدم توفر األرصفة الموائمة
surfaces

47.881.076.621.763.472.181.4No difficultyال توجد صعوبة

25.211.06.324.512.212.89.3Some difficultyبعض الصعوبة

27.08.017.153.824.415.19.3A lotصعوبة كبيرة

Street crossingقطع الشارع

35.369.464.122.255.655.374.3No difficultyال توجد صعوبة

29.416.212.521.515.317.612.0Some difficultyبعض الصعوبة

35.314.423.456.329.127.113.7A lotصعوبة كبيرة

Signs sizeحجم اإلشارات اإلرشادية ولونها

27.975.764.164.057.763.579.8No difficultyال توجد صعوبة

29.715.010.912.213.015.38.2Some difficultyبعض الصعوبة

42.49.325.023.829.321.212.0A lotصعوبة كبيرة

No recreational areasعدم توفر الخدمات الترفيهية

54.078.074.650.162.954.167.4No difficultyال توجد صعوبة

19.612.06.316.010.523.514.7Some difficultyبعض الصعوبة

26.410.019.133.926.622.417.9A lotصعوبة كبيرة

No adquate cars parkingعدم موائمة مواقف السيارات

49.981.073.436.361.064.079.2No difficultyال توجد صعوبة

25.210.37.818.311.419.88.7Some difficultyبعض الصعوبة

24.98.718.845.427.616.212.1A lotصعوبة كبيرة

2011 18 سنة فأكثر حسب درجة الصعوبة في الوصول خارج المنزل بسبب نقص بعض المواءمات الخاصة واإلعاقة الرئيسة، التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة :43 جدول

Table 43: Percentage of disabled individuals aged 18 years and above who experienced accessibility difficulties outside home 
by feature in community area and main disability, 2011

Variablesالمتغيرات
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Main Disabilityاإلعاقة الرئيسية

 النفسيةبطء التعلمالتذكر والتركيزحركيةتواصلسمعيةبصرية
visionHearingCommunication MobilityRemembering and 

concentrating
LearningMental 

 24.515.212.550.025.03.80.0Transportation المواصالت

 25.012.56.346.320.01.90.0Building المباني

 Classrooms 38.524.212.550.021.15.80.0 الغرف الصفية واألدوات

 11.53.112.552.810.51.90.0Bathrooms دورات المياه

جدول 44: نسبة األفراد ذوي اإلعاقة 10-17 سنة الملتحقين حاليا بالتعليم وهم بحاجة إلى مواءمة في البيئة حتى يستطيعون استكمال تعليمهم حسب اإلعاقة الرئيسة، 2011

Table 44: Percentage of disabled individuals aged 10-17 years needing modified features to continue education by main 
disability, 2011

Variablesالمتغيرات
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Main Disabilityاإلعاقة الرئيسية

 النفسيةبطء التعلمالتذكر والتركيزحركيةتواصلسمعيةبصرية
visionHearingCommunication MobilityRemembering and 

concentrating
LearningMental 

مواءمة مواصالت حتى يستطيع 

الوصول إلى العمل

31.717.612.534.70.00.020.0Accessible transport 

 17.55.90.024.70.00.06.7Car parkingمواقف سيارات مناسبة

 9.70.00.027.80.00.00.0Rampsدربزين أو شاحط

 17.78.80.041.79.10.00.0Liftمصعد سهل االستخدام

16.15.90.026.49.10.06.7Adapted bathroomsدورات مياه سهلة االستخدام

دعم بشري مثل قارئ، مترجم لغة 

إشارة، مساعد شخصي

20.644.150.04.20.00.06.9Human support

أدوات تقنية، برامج ناطقة، جهاز 

محمول ألخذ المالحظات

22.626.544.41.40.00.00.0Technical aids 

أدوات اتصال مثل طباعة بخط كبير، 

لغة بريل، أدوات تسجيل

31.75.912.50.00.00.00.0Communication aids 

ترتيبات العمل مثل دوام أقصر في 

اليوم واألسبوع

42.926.522.237.59.140.013.3Modified work hours 

 25.820.60.028.80.036.416.7Modified work environmentمواءمة مكتب العمل

 33.335.337.551.40.027.316.7Modified work tasksتعديالت على مهام العمل

2011 18 سنة فأكثر غير العاملين وقت تنفيذ المسح وبحاجة إلى مواءمات خاصة حتى يكونوا قادرين على العمل حسب اإلعاقة الرئيسة، نسبة األفراد ذوي اإلعاقة :45 جدول

Table45: Percentage of disabled individuals aged 18 years and above willing to work by aid/features required to work and            
                              main disability, 2011

Variablesالمتغيرات
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Main Disabilityاإلعاقة الرئيسية

 النفسيةبطء التعلمالتذكر والتركيزحركيةتواصلسمعيةبصرية
visionHearingCommunication MobilityRemembering and 

concentrating
LearningMental 

Shoppingالتسوق

27.038.529.27.824.223.532.8No difficultyال توجد صعوبة

49.848.335.446.541.144.735.0Some difficulty, A lotبعض الصعوبة، صعوبة كبيرة

23.213.235.445.734.731.832.2Cannot at allال أستطيع إطالقاً

Travelingالسفر لقضاء العطلة أو اإلجازة

26.432.828.18.522.017.424.6No difficultyال توجد صعوبة

43.340.821.942.033.340.738.8Some difficulty, A lotبعض الصعوبة، صعوبة كبيرة

30.326.450.049.544.741.936.6Cannot at allال أستطيع إطالقاً

Visiting friendsزيارة األهل واألصدقاء

36.253.136.914.532.536.533.2No difficultyال توجد صعوبة

51.940.546.259.242.345.944.5Some difficulty, A lotبعض الصعوبة، صعوبة كبيرة

11.96.416.926.325.217.622.3Cannot at allال أستطيع إطالقاً

Hosting guestsقيام األهل واألصدقاء بزيارتك

72.569.653.168.255.664.054.9No difficultyال توجد صعوبة

22.825.832.820.627.524.427.2Some difficulty, A lotبعض الصعوبة، صعوبة كبيرة

4.74.614.111.216.911.617.9Cannot at allال أستطيع إطالقاً

جدول 46: التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة 18 سنة فأكثر حسب الصعوبة في أداء بعض األنشطة المجتمعية واإلعاقة الرئيسة، 2011

Table 46: Percentage of disabled individuals aged 18 years and above who experiencing difficulty in participation in social 
activities by main disability, 2011

Activitiesاالنشطة
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Main Disabilityاإلعاقة الرئيسية

 النفسيةبطء التعلمالتذكر والتركيزحركيةتواصلسمعيةبصرية
visionHearingCommunication MobilityRemembering and 

concentrating
LearningMental 

Go to public placesالخروج لألماكن العامة

31.537.331.210.729.025.631.7No difficultyال توجد صعوبة

47.446.039.146.237.145.340.4Some difficulty, A lotبعض الصعوبة، صعوبة كبيرة

21.116.729.743.133.929.127.9Cannot at allال أستطيع إطالقاً

 Practicing religiousأداء المناسك الدينية
ceremonies

45.356.339.714.030.125.945.1No difficultyال توجد صعوبة

44.335.728.661.837.445.928.8Some difficulty, A lotبعض الصعوبة، صعوبة كبيرة

10.48.031.724.232.528.226.1Cannot at allال أستطيع إطالقاً

Votingالمشاركة باالنتخابات

36.446.233.317.328.417.437.2No difficultyال توجد صعوبة

42.637.627.041.230.938.428.5Some difficulty, A lotبعض الصعوبة، صعوبة كبيرة

21.016.239.741.540.744.234.3Cannot at allال أستطيع إطالقاً

Participating in social worksالمشاركة بالنشاطات المجتمعية

26.731.121.59.223.415.324.6No difficultyال توجد صعوبة

39.241.935.433.929.834.134.9Some difficulty, A lotبعض الصعوبة، صعوبة كبيرة

34.127.043.156.946.850.640.5Cannot at allال أستطيع إطالقاً

جدول 46 (تابع): التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة 18 سنة فأكثر حسب الصعوبة في أداء بعض األنشطة المجتمعية واإلعاقة الرئيسة، 2011

Table 46 (cont.): Percentage of disabled individuals aged 18 years and above who experiencing difficulty in participation in 
social activities by main disability, 2011

Activitiesاالنشطة
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Main Disabilityاإلعاقة الرئيسية

 النفسيةبطء التعلمالتذكر والتركيزحركيةتواصلسمعيةبصرية
visionHearingCommunication MobilityRemembering and 

concentrating
LearningMental 

 20.316.933.316.418.534.526.4Self conscious of yourالنظرة للذات بخصوص إعاقتك
disability

18.530.215.925.127.629.812.0Lack of equipmentsالحاجة ألدوات خاصة وال تملكها

27.229.131.334.032.539.820.8Need of someone's assistanceالحاجة لشخص مساعد

 15.214.019.021.614.516.78.7Inadequate and not adaptedالمواصالت غير مؤهلة وغير كافية
transport

18.823.825.019.513.720.214.8Not adjusted sport placesعدم موائمة األماكن الرياضية

17.023.825.418.014.625.014.2Inadequate of local placesنقص في األماكن المحلية واألنشطة 

14.619.222.214.120.325.020.2Bad reactions from peopleمواقف سلبية ومنفرة تجاهك

7.84.77.95.63.213.12.7Israeli measuresإجراءات االحتالل

7.57.011.18.88.913.115.8Family attitudesاالتجاهات األسرية

23.622.717.521.919.528.620.9High cost ارتفاع التكلفة

قلة التمويل لالتحاد الرياضي للمعاقين 

وللمؤسسات ذوي اإلعاقة

16.221.525.414.512.123.812.6Lack of fund for disabled 
sports union

 18.913.417.522.416.317.921.3Otherأخرى

جدول 47: نسبة األفراد ذوي اإلعاقة 18 سنة فأكثر الذين ال يمارسون أي نوع من أنواع الرياضة حسب اإلعاقة الرئيسة والسبب، 2011

Table 47: Percentage of disabled individuals aged 18 years and above who do not practice any kind of sports by main 
disability and reason, 2011

Reasonالسبب

 80



PCBS:Disabled Individuals survey, 2011, Main Findings Report ء                    PCBS: مسح االفراد ذوي االعاقة، 2011، تقرير النتائج الرئيسية

االراضي الفلسطينيةRegionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية

West BankGaza Strip

Educational enrollment statusااللتحاق بالتعليم

5.95.95.9Currently enrolledملتحق حاليا بالتعليم

37.027.133.8Enrolled and dropped- outالتحق بالتعليم وترك قبل إنهاء المرحلة

21.624.822.7Enrolled and graduatedالتحق بالتعليم وتخرج

Never enrolled 35.542.237.6لم يلتحق أبدا بالتعليم

100100100Totalالمجموع

Educational Status الحالة التعليمية

51.556.353.1Illiterateأمي

36.629.334.2Lower than secondaryاقل من ثانوي

6.78.77.4Secondaryثانوي

5.25.75.3Higher  educationتعليم عالي

100100100Totalالمجموع

Labor force  Status العالقة بقوة العمل

Worker 9.56.28.4مشتغل

Unemployed, have worked before  3.62.13.1متعطل سبق له العمل

Unemployed, hasn’t worked 1.40.81.2متعطل لم يسبق له العمل
  before

Unemployed and does not want 85.690.987.3ال يعمل وال يبحث عن عمل
  to work

100100100Totalالمجموع

Marital Statusالحالة الزواجية

Never married 35.730.734.1لم يتزوج أبداً

0.40.20.3Engaged for the first timeعقد ألول مرة ولم يتم الدخول

44.544.544.5Marriedمتزوج/متزوجة

2.81.62.4Divorcedمطلق/مطلقة

15.923.018.2Widow / widowerأرمل/أرملة

0.70.00.5Separated منفصل/منفصلة

100100100Totalالمجموع

Refugee status حالة اللجوء

33.369.745.1Refugeeالجئ

Non-refugee 66.730.354.9ليس الجئ

100100100Totalالمجموع

جدول 48: التوزيع النسبي لألفراد ذوي اإلعاقة 15 سنة فأكثر حسب بعض المتغيرات الديمغرافية،  2011 

 Table 48: Percentage distribution of disabled individuals 15 years and above by selected 
 demographic variables, 2011 

Variablesالمتغيرات Palestinian 
Territory

 81



Palestinian National Authority 
 

Ministry of Social 
Affaires 

  

Palestinian Central 
Bureau of Statistics  

 
  
  

 
 
 
  

Disabled Individuals Survey, 2011  
Main Findings Report 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

December, 2011 
 

 
Cover Price (:) US$ 



PCBS: Disabled Individuals Survey, 2011,  Main Findings Report 

PAGE NUMBERS OF ENGLISH TEXT ARE PRINTED IN SQUARE BRACKETS. 
TABLES ARE PRINTED IN THE ARABIC ORDER (FROM RIGHT TO LEFT) 
 
 
 
 

This document is prepared in accordance with the standard 
procedures stated in the Code of Practice for Palestine Official 
Statistics 2006 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ©  December, 2011 
All rights reserved. 
 
Suggested Citation: 
 
Palestinian Central Bureau of Statistics and Ministry of Social Affairs, 2011.  Disabled 
Individuals Survey, 2011, Main Findings Report.    Ramallah  - Palestine.  
 
All correspondence should be directed to: 
Palestinian Central Bureau of Statistics 
P.O.Box 1647, Ramallah, Palestine. 
 
Tel: (972/970) 2 298 2700 
Fax: (972/970) 2 298 2710 
Toll Free: 1800 300 300 
E-Mail :diwan@pcbs.gov.ps 
Web-Site:  http://www.pcbs.gov.ps 



PCBS: Disabled Individuals Survey, 2011,  Main Findings Report 

Acknowledgment 
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) and Ministry of Social          
Affairs (MoSA) would like to thank the households who participated in this sample 
survey. Their cooperation and understanding during the fieldwork were truly 
outstanding. 
 
The Palestinian Disability Survey, 2011 was planned and implemented by a technical 
team from the PCBS, MoSA and national committee representing concerned parties. 
 
Financial support for the Palestinian Disability Survey was provided by the Palestinian 
National Authority (PNA), by the MoSA, and UNICEF. 
 
PCBS expresses its deep gratitude to all national committee members for their 
valuable technical support. 



PCBS: Disabled Individuals Survey, 2011,  Main Findings Report 



PCBS: Disabled Individuals Survey, 2011,  Main Findings Report 

Team Work 
 

• Technical Committee 
Khalid Abu Khalid                     Head of the Committee       
Faten Abu-Qara 
Fida Twam 
Khalid Hantoli 
Nafi Zahran 
Rabah Al-Jamal 

 
• Survey Consultant 

Mohammed Omari 
 

• National Committee 
Abed Alsameea Al Shaik CBR/Central West Bank 
Ayman Abed Al Majeed Institute of Development Studies/Birzeit University 
D. Motasem Hamdan WHO 
D. Waleed Al Khatib MOH 
Dayana Hamdan The Swedish Organization for Individual Relief 
Dima Arqan HWC 
George Rantisee Al-Nahda Women Association 
Hana Qaimary MOSA 
Illham Shmasna  MOH 
Mohammed Al Aaraj UNRWA 
Mahmoud Baraghit CBR/South West Bank 
Ola Abu algaib Stars of Hope Society 
Reebal Ezat GUPWD 
Shazah Abu Srour Institute of Development Studies/Birzeit Universit 
Shifa Shaikha MOEHE 
Sonya Abu Helou MOSA 
Suhier Al Badarneh PRCS 
Yahia Elziq Handicap International 
Yana Zayeed                        MAP-UK 
Zeyad Amro Qader 
 

• Report Preparation  
Khalid Abu Khalid 
Faten Abu-Qara 
Fida Twam 

  
• Dissemination Standard 

Hanan Janajreh 
 

• Preliminary Review  
Khalid Abu Khalid 
Yousef Falah 
Jawad AL-Saleh 
Mahmoud AL-Qayya 
 



PCBS: Disabled Individuals Survey, 2011,  Main Findings Report 

• Final Review  
   Mahmoud Jaradat 

 
• Overall Superseeing 
     Ola Awad                                     President of  PCBS 

  



PCBS: Disabled Individuals Survey, 2011,  Main Findings Report 

Important Notes' 
 

1. Please note that the person with a lot of difficulty or who cannot at all considered as a 
person with disability, so the term "disabled individuals' includes persons with difficulty 
as well. 

2. Person with disability may have more than one disability/difficulty at the same time, but 
in the survey we asked about the main disability, so data presented on the report may not 
reflect the main disability, and reflects the other one. 

3. The tables and figures titles reflect persons with disabilities according to narrow 
definition (a lot of difficulty or cannot at all). 
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Introduction 
 

Policy making and planning in the social, economic, and political domains depend on 
authentic and accurate statistical data. The absence of authentic and accurate data on disabled 
individuals in the Palestinian Territory has resulted in an information gap in this regard. As a 
result, policy and decision makers have been unable to take the necessary decisions to support 
and improve conditions in the disability sector and meet the needs of the disabled.  The 
Disabled Individuals Survey 2011 is the first national survey of disability to be conducted in 
the Palestinian Territory. It was implemented in line with the policy of PCBS and  MoSA to 
supply up-to-date and relevant data that will improve the situation of the disabled and will be 
of great benefit to governmental and non-governmental organizations working to assist the 
disabled in the Palestinian Territory.   
  
The Disabled Individuals Survey 2011 was conducted on a sample of 15,572 households in 
the Palestinian Territory during the first quarter of 2011 to provide data on the general 
characteristics of disabled individuals. The survey took the form of a questionnaire designed 
according to recent World Health Organization recommendations on classifying disability and 
the Washington Group for Disability Statistics, taking into consideration the special 
characteristics of Palestinian society. Many indicators related to infrastructure and the living 
conditions of the disabled: their future needs and their integration into society, measured by 
several indicators on the general distribution of types of disability and severity levels, in 
addition to the participation of the disabled in education, the labor force, and other social 
activities.   
 
This report comprises three chapters. The first chapter includes the main findings; the second 
chapter includes the methodology and data quality issues; and the third chapter includes the 
terms and concepts in the report, along with their definitions.  
  
PCBS and MoSA hope that this survey will provide vital data to assist decision makers in 
planning, monitoring, and improving policies related to the disabled and will assist policy 
makers to in assessing disability policies and programs.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

December  2011 Ola Awad 
  President of PCBS 

Majeda Al-Masri  
Minister of MoSA  
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Chapter One 
 

Main Findings 
 
1.1 Prevalence of Disability in the Palestinian Territory 
According to the World Health Organization (WHO) and the Washington Group for 
Disability Statistics, there should be a common concept and definition for the assessment of 
difficulties and disability in any society. The Washington Group for Disability Statistics 
proposed six pivotal questions to measure the prevalence of disability through population 
censuses. Each question includes four possible answers: no difficulty, a little difficulty, a lot 
of difficulties, and cannot at all. In the last meeting of the Washington Group for Disability 
Statistics held in November 2010, it was recommended to invite countries to measure the 
prevalence of disability through censuses and household surveys, on the basis that a person 
who suffers from a lot of difficulties or cannot at all has a disability. 
 
PCBS used the six pivotal questions proposed by the Washington Group for Disability 
Statistics in its Disabled Individuals Survey, which was conducted in cooperation with the 
Ministry of Social Affairs, on Seeing disability, hearing, communication, moving, 
Remembering and concentration disability, in addition to learning and mental disabilities.  
 
The Disabled Individuals Survey provided details on the prevalence of disability in 
Palestinian society through the wide definition used by PCBS in its household surveys and 
census of 2007. The wide definition of disability states that a person with a disability suffers 
from some difficulty, or a lot of difficulties, or cannot at all. In addition, the Disabled 
Individuals Survey measures disability in its narrow definition as recommended by the 
Washington Group for Disability Statistics: a person with disability suffers from a lot of 
difficulties or cannot at all. 
 
According to the wide definition of disability, the prevalence of disability in the Palestinian 
Territory was about 7%, with similar rates in each of the West Bank and Gaza Strip. The 
prevalence of disability using the narrow definition was 2.7% in the Palestinian Territory; 
2.9% in the West Bank and 2.4% in Gaza Strip, and it was 2.9% for males and 2.5% for 
females. 
 

Prevalence of Disabilities According to Narrow and Wide Definition of Disability 
 

Disability Type 

Narrow Definition (A lot of 
difficulties, Cannot at all) 

Wide Definition (Some difficulty,
 A lot of difficulties, Cannot at all) 

Palestinian 
Territory 

West 
Bank 

Gaza 
Strip 

Palestinian 
Territory 

West  
Bank 

Gaza 
Strip 

Total individuals with 
disability/difficulty 2.7  2.9 2.4 6.9  6.9  6.9 
Total Difficulties/disabilities 4.6 4.7 4.1 11.0 11.3 10.8

Seeing 0.6 0.6 0.5 2.4 2.5 2.4 

Hearing 0.4 0.5 0.3 1.3 1.3 1.2 

Mobility  1.3 1.4 1.1 2.9 3.0 2.7 

Remembering and 
concentrating 

0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.6 

Communication 0.6 0.6 0.5 1.1 1.2 1.0 

Learning  0.7 0.7 0.6 1.1 1.1 1.2 

Mental  0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 

 
The results that will be presented hereafter are based on the narrow definition of disability. 
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disabilities; 28.7% of disabilities relating to Remembering and Concentrating, 27.6% of 
learning disabilities; and 27.2% of mental disabilities.  Congenital problems were the main 
cause of communication disabilities with 33.6%. 
  
1.4 Unmet Needs of Disabled Individuals not Using Aids 
 
Seeing disabilities: 
18.2% of all individuals with Seeing disability require a magnifier, while 13.7% need a 
personal assistant/companion, 10.9% a screen reader, and 10.1% need a guidance cane. 
 
Hearing disabilities: 
46.5% of all individuals with a hearing disability need a hearing aid without a T-Switch, while 
44.4% require a hearing aid with a T-Switch. In addition, 16.1% require an amplifier, 14.3% 
require cochlear implants, and 12.5% require visual or vibrating alerts or alarms. 
 
Mobility disabilities: 
37.1% of all individuals with a mobility disability require physiotherapy, 24.0% require 
bathing aids, 23.5% need an electric wheelchair, 22.7% require occupational therapy, and 
21.0% require walking aids such as a walking stick or walker. 
 
Communication disabilities: 
38.8% of individuals with communication disabilities require speech and language therapy, 
32.6% need speech aids, 20.5% require computers, 13.7% require communication boards, and 
12.5% require sign language translators.  
 
Remembering and Concentrating Disabilities: 
32.5% of individuals with Remembering and Concentrating disabilities require medication, 
20.4% require remembering aids (automated reminders), and 15.4% require communication 
aids such as an identification card. 
 
Learning disabilities: 
39.9% of individuals with learning disabilities require psychological support, 37.0% require a 
specialized education program, 35.8% require occupational therapy, 31.1% require speech 
therapy, and 28.5% need physiotherapy. 
 
Mental disabilities: 
38.2% of individuals with mental disabilities require the services of a psychiatrist, 34.7% 
require support from specialized centers, 30.3% need medications, 30.0% require medical 
services, and 27.5% need social services. 
 
1.5 Impact of Environmental and Physical Obstacles on Live of Disabled Individuals 
aged 18 Years and Above 
 

Avoid engagement with others: 
8.7% of disabled individuals aged 18 years and above in the Palestinian Territory usually 
avoid involvement in any activities because of public attitudes towards them: 9.5% in the 
West Bank and 7.7% in Gaza Strip.  
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Inability to use public transportation: 
76.4% of disabled individuals aged 18 years and above in the Palestinian Territory do not use 
public transportation due to the absence of necessary adaptations in the infrastructure; 75.5% 
in the West Bank and 78.1% in Gaza Strip. 
 
Difficulties in daily activities:  
34.2% of disabled individuals aged 18 years and above in the Palestinian Territory stated that 
they were unable to perform daily activities outside their homes due to their disability: 32.1% 
in the West Bank and 38.4% in Gaza Strip. 
 
More than one-fifth of disabled dropped out of school due to the environmental and 
physical obstacles: 
22.2% of disabled individuals aged 18 years and above in the Palestinian Territory dropped 
out of school due to the environmental and physical obstacles: 23.2% in the West Bank and 
19.4% in Gaza Strip. Of these, 21.7% are male and 22.9% female. 
 
Difficulties in personal care: 
The most difficult personal care activities are bathing unaided with 37.4%; 29.6% of males 
and 39.6% of females; getting dressed unaided 29.3%; 25.9% of males and 32.8% of females; 
using the toilet 24.1%; 20.3% of males and 27.9% of females; going to bed unaided 
22.7%;18.5% of males and 27.2% of females; eating unaided 12.3%; 11.5% of males and 
13.3% of females.   

 
1.6 Urgent Needs for Home Adaptations  
 

Ramps in the home: 
24.6% of disabled individuals stated that they need a ramp at home to assist their mobility; 
28.3% in the West Bank and 16.2% in Gaza Strip. 
 
Bathroom aids: 
33.7% of disabled individuals stated that disability aids were required in their home 
bathroom; 35.8% in the West Bank and 28.8% in Gaza Strip. 
 
Kitchen adaptations: 
16.9% of disabled individuals stated that they need their kitchen to be adapted for disability 
use; 21.4% in the West Bank and 15.4% in Gaza Strip. 
 
Electrical elevator: 
15.0% of disabled individuals stated that they need an elevator in their home: 14.7% in the 
West Bank and 15.5% in Gaza Strip. 
 
Visual alert system: 
7.8% of disabled individuals in stated that visual alerts or alarms were needed at home: 7.3% 
in the West Bank and 9.3% in Gaza Strip. 
 
1.7 Difficulties Performing Daily Activities Outside Home of Disabled Individuals aged 
18 Years and Above 
 
Visiting family and friends: 
83.9% of individuals with mobility disabilities faced difficulties in visiting family and friends, 
followed by 61.5% for those with mental disability, 59.5% for those with Seeing disabilities, 
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58.6% for persons with Remembering and Concentrating disabilities, 58.2% for learning 
disabilities, 57.8% with communication disabilities, and 45.1% for hearing disabilities. 
 
Social occasions: 
84.9% of individuals with mobility disabilities face difficulties in participating in social 
occasions, followed by 67.1% for those with a slow learning disability, two-thirds of 
individuals with mental and Remembering and Concentrating disabilities, 63.5% for 
communication disabilities, 60.8% for Seeing disabilities, and 51.2% for hearing disabilities. 
 
Mobility in surrounding environment: 
85.3% of individuals with mobility disabilities face difficulties in moving in their local 
environment, followed by 61.8% for individuals with Seeing disabilities, 59.4% with 
communication disabilities, 58.8% with slow learning disability, 58.0% with Remembering 
and Concentrating disabilities, 56.9% with mental disabilities, and 50.0% for individuals with 
hearing disabilities. 
 
Access to public services: 
It is obvious that individuals with a mobility disability are the ones who have the greatest 
difficulties in utilizing public services (74.4%), followed by individuals with communication 
disabilities (67.2%).  Bank services are problematic for 26.9% of individuals with mobility 
disabilities and 25.0% of individuals with communication disabilities. Health services are also 
difficult to access by these groups, with 79.4% and 65.6% respectively. 
 
Access to place of work: 
Individuals with Seeing disabilities have the greatest difficulties in reaching their workplace 
(13.0%), followed by those with a hearing disability (9.7%). 
 
1.8 Adaptations Needed in Schools by Disabled 10-17 Years Currently Enrolled in 
Education  
 
Seeing disabilities: 
24.5% of individuals with Seeing disabilities require adaptations to transportation in their 
schools in order to continue their education: also, one-quarter require adaptations to school 
buildings, 38.5% require adaptations in classrooms, while 11.5% require adaptations to toilet 
facilities. 
 
Hearing disabilities: 
15.2% of individuals with hearing disability require adaptations to transportation to continue 
their education; 12.5% require adaptations to school buildings, 24.2% require adaptations in 
classrooms, while 3.1% require adaptations to toilet facilities. 
 
Communication disabilities: 
12.5% of individuals with communication disabilities require adaptations to transportation in 
their schools to continue their education; 6.3% require adaptations to school buildings, 12.5% 
require adaptations in classrooms, while 12.5% require adaptations to toilet facilities. 
 
Mobility disabilities: 
50.0% of individuals with mobility disabilities require adaptations to transportation in their 
schools to continue their education; 46.3% require adaptations to school buildings, half of 
individuals require adaptations in classrooms, while 52.8% of individuals require adaptations 
to toilet facilities. 
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Remembering and Concentrating disabilities: 
25.0% of individuals with Remembering and Concentrating disabilities require adaptations to 
transportation in their schools to continue their education; 20.0% require adaptations to school 
buildings, 21.1% require adaptations in classrooms, and 10.5% of require adaptations to toilet 
facilities. 
 
Learning disabilities: 
3.8% of individuals with learning disabilities require adaptations to transportation in their 
schools to continue their education; 1.9% require adaptations to school buildings, 5.8% of 
individuals require adaptations in classrooms, and 1.9% require adaptations to toilet facilities. 
 
1.9 Adaptations Needed by Disabled 18 Years and Above Currently Without Work in 
Order to Find Jobs 
 
Transportation: 
34.7% of individuals with mobility disabilities stated that they need adaptations to 
transportation to reach work, compared to 31.7% of individuals with Seeing disabilities, 
20.0% with mental health disabilities, 17.6% with hearing disabilities, and 12.5% for 
individuals with communication disabilities. 
 
Disabled toilets: 
26.4% of individuals with mobility disabilities stated that they need disabled toilet facilities in 
work compared to 16.1% for individuals with visual disabilities, 9.1% with Remembering and 
Concentrating disabilities, and 5.9% with hearing disabilities, and 6.7% for individuals with 
mental disability. 

 
Technological equipment and laptops to take notes: 
44.4% of individuals with communication disabilities stated that they need technological aids 
for work compared to 26.5% for individuals with Seeing disabilities, 22.6% with hearing 
disabilities, and 1.4% with mobility disabilities. 
 
Adaptations in the workplace: 
36.4% of individuals with learning disabilities stated that they need adaptations to be made in 
the workplace compared to 28.8% of individuals with mobility disabilities, 25.8% with Seeing 
disabilities, 20.6% with hearing disabilities, and 16.7% for individuals with mental health 
disabilities. 
 
1.10 Difficulties Performing Activities Outside Home Due to Surrounding Infrastructure 
 When disabled individuals aged 18 and above were asked about the difficulties they face 
performing social activities outside the home, 54.7% stated that they have difficulty due to 
problems with not adequate pavements; 60.4% have difficulty crossing streets; 40.3% have 
difficulty in walking and crossing the streets due to the size of the road signs.   
 
In addition, 42.9% of disabled individuals face difficulty due to the fact that recreation 
services are not available to them and 48.4% find problems with parking.  
 
Social attitudes: 
The difficulties faced by disabled individuals aged 18 and above due to social attitudes have 
been measured in many domains i.e., communicating with people, looking for work, 
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communicating with inhabitants of their neighborhood. Difficulties in communicating with 
people due to social attitudes was 36.6% in the West Bank and about 34% in Gaza Strip. The 
percentage of disabled individuals who face difficulties in looking for work was 14.0% in the 
West Bank and 19.4% in Gaza Strip. 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 
2.1 Design of Survey Questionnaire 
1. The design of the questionnaire used in the survey took into consideration the special 
context of Palestinian society and international recommendations pertaining to the subject of 
disability. PCBS reviewed relevant literature and other experiences in the field of disability 
surveys to identify components that fit with the needs and objectives of the Palestinian 
Disability Survey.  In addition, feedback was gathered from specialized and experienced local 
experts to utilize local experience for the benefits of this survey and better serve individuals 
with disabilities. 
2. The questionnaire includes standard questions recommended by the World Health 
Organization and used by the Washington Group for Disability Statistics. The questions 
include pivotal ones that were covered in the census and household surveys. Two questions 
were designed: the first targets individuals aged 18 years and above and the second targets 
children aged 0-17 years. 

 
The questionnaire covered a large list of indicators that aim to measure 
• Prevalence of disability among individuals by type and cause 
• Age at the onset of disability 
• Equipment used by the disabled by type of disability 
• Difficulties facing the disabled during daily life  
• Attitudes of people and society towards the disabled 
• Extent of engagement by the disabled in society by their ability to use public and private 

transportation 
• Extent of suitability of surrounding environment for the disabled  
• Participation in social and sport activities 
• Issues regarding labor, educational levels, and other related indicators 

 
The classification of disabilities by the World Health Organization and the Washington Group 
for Disability Statistics were used in the survey. The six pivotal questions recommended by 
the Washington Group were used, in addition to two other questions that were also developed 
by the Washington Group. The questions asked related to the following: 
• Vision disability 
• Hearing disability 
• Communication disability 
• Mobility disability, which covers disabilities or difficulties that people with a disability 

face inside or outside their homes. It also covers difficulties that people face when walking 
for more than 15 minutes.  

• Remembering and concentrating disability, (which includes forgetting to do something 
important, people who cannot remember day to day actions, difficulty remembering where 
things have been put in the house, as well as difficulty in concentrating on doing things for 
more than 10 minutes). 

•   Learning disability that includes difficulty with intellectual functions due to a condition 
such as a brain injury, Down Syndrome, brain damage at birth, difficulty with interpersonal 
skills due to any condition such as autistic spectrum disorders, difficulty in learning 
everyday skills such as reading, writing, or using simple equipment. 

•   Mental disability 
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The possible responses for all types of disabilities are: 
• No difficulty 
• Some difficulty 
• A lot of difficulties 
• Cannot at all 

 
2.2   Methodology 
 
2.2.1 Preparation Stage  

 
 This included the following activities: 
1. Signing of an agreement between PCBS and the Ministry of Social Affairs, including 

reaching consensus on the objectives of the survey. 
2. Implementation of a national workshop to consult with stakeholders on the indicators of 

the survey. 
3. Formation of a national committee that comprises members of ministries, local NGOs 

working in the field of disability, and academic and research institutions. The mandate of 
the national committee is to provide consultation during the implementation of the survey 
and to facilitate other relevant logistical issues. 

4. Formation of a technical committee that includes specialists from PCBS to supervise the 
survey technically and administratively. 

5. A pilot study was implemented to test all survey tools and the methodology.  
 

2.2.2 Methodology Work 
1. An area sample1 was used in the pre-test stage to select households in the field. The sample 

of the pre-test was 162 households in four localities in Ramallah and Al Bireh governorate. 
2. Two important issues related to the methodology of the survey were examined. The first 

issue was related to the use of the KISH table2 to interview members of the selected 
households following the interview with the head of the household for collecting data on 
disabilities. The second issue was the possibility of collecting data directly from 
individuals with disabilities and the appropriate age of respondents to provide such data. 

3. Interviewing the head of the household or other qualified members who are able to provide 
data about the household. In cases where the household includes a disabled member, a 
personal interview is conducted with this person, provided that they are aged 12 years or 
above. Otherwise, the other qualified person is interviewed on behalf of the person with the 
disability. 

4. In cases where nobody with a disability is reported according to the data provided by the 
respondent, the KISH table is used to select a member aged 12 years or above, excluding 
parents or the respondent who provided data about the household.  The purpose is to 
validate the accuracy of the data provided and to ensure that there is actually no person 
with a disability in the household. 

5. In using the KISH table, a male was selected from households with an odd number and a 
female member from households with an even number. 

6. Twelve households from the same locality were identified as having members below the 
age of 12 with disabilities based on the sampling frame of the population census of 2007. 

                                                 
1 Area sample: This kind of samples rely on random selection of households in the field in each selected 
enumeration area. 
 
2  KISH table: A scientific technique used to select randomly persons among the households with specific criteria 
(sex or age group) in order to avoid bias.  This method depends on ordering the target population in the 
household in alphapatical order or by age. 
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The purpose was to verify that these individuals with disabilities could be interviewed 
personally. 

7. The pilot survey showed no variances in the data obtained from the head of the household 
and other members. This confirms that households do not hide cases of disability. 
Consequently, there is no need to use the KISH table in the main survey and interviewing 
the head of the household or other qualified individuals would be sufficient. 

8. Data provided from qualified members showed that interviewees give accurate information 
about other members of the household. 

 
Based on the results of the pilot study, the main survey interviewed the head of the household 
or other qualified member to collect data about all of the household members. Where a 
household member has a disability, the person was interviewed provided that they were aged 
12 years and over. Where the disabled person is below 12 years of age, another qualified 
household member is interviewed to provide data on behalf of the disabled person. 
 
2.2.3 Training 
 The training of fieldworkers lasted for 10 days, during which 126 female trainees were 

trained in the West Bank, in addition to 70 female trainees in Gaza Strip. The training for 
Gaza Strip was conducted through video conferencing. Two days of the training were 
allocated for discussion of the concept of disability from a social perspective and how to 
deal with disabled individuals, social attitudes towards the disabled, the concept of 
disability from trainees’ point of view, and opportunities available for the disabled, in 
addition to factors that influence attitudes towards the disabled. Experts who are members 
of the national committee were involved in the training of the fieldworkers.  

 The first six days of training were dedicated to the use of maps to select enumeration 
areas, sample selection in the field, and interviewing. 

 Practical exercises were applied during training on interviewing, in addition to homework 
exercises. On the last day of training, all trainees were subjected to a comprehensive test. 

 
2.2.4 Data Collection 
 The fieldwork team in the West Bank consisted of 87 female fieldworkers, 16 supervisors 

and 10 editors. In addition, 40 female fieldworkers, 9 supervisors, and 6 editors were hired 
in Gaza Strip. 

 Data collection was carried out during the period 19/01/2011 to 16/02/2011 in the West 
Bank, while the period in Gaza Strip extended from 7/2/2011 to 1/3/2011. 

 
2.3 Sampling Frame 
The sampling frame of the Disability Survey was based on the master sampling frame of 
enumeration areas in the Population, Housing and Establishment Census of 2007.  The frame 
consists of enumeration areas: Each locality comprises enumeration areas containing about 
120 housing units each.  
 
2.3.1 Sample Design 
The sample design was a stratified two-stage random sample of two stages: 
First stage: 314 enumeration areas were selected: 211 enumeration areas in the West Bank 
and 103 enumeration areas in Gaza Strip. 
 
Second stage: Selection of 50 households from each enumeration area selected in the first 
stage.  
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2.3.2 Strata 
 Governorate (16 governorates in the Palestinian Territory) 
 Locality type (Urban, rural, camps) 

 
2.3.3 Sample Size 
There were 15,572 households in the sample distributed throughout the Palestinian Territory. 

 
Distribution of Survey Sample by Governorate 

 

Governorate Households 
Jenin 1,000 
Tubas 450 
Tulkarm 700 
Nablus 1,400 
Qalqilya 400 
Salfit 400 
Ramallah and Al Bireh 1,150 
Jericho and Al Aghwar 400 
Jerusalem 1622 
Bethlehem 750 
Hebron 2,150 
West Bank 10,422 
North Gaza 950 
Gaza 1,801 
Deir Al Balah 649 
Khan Yunis 1,100 
Rafah 650 
Gaza Strip 5,150 
Total 15,572 

 
2.3.4 Level of Data Dissemination 
Dissemination levels covered the 16 governorates and locality types (urban, rural and camps)  

 
2.3.5 Selection of Targeted Households 
The sampled units were selected using the following procedure: 
 Selection of the locality in which the selected enumeration area is located 
 Identify the selected enumeration area based on maps 
 Identify the beginning of the enumeration area 
 Start enumeration from the right and clockwise (same approach as 2007 census) 
 Listing of all members of the household 
 Complete the special form designated for individuals with a disability  

 
2.4 Data Processing 
Fieldwork activities were carried out from January until the first of March 2011. Data entry 
was carried out in parallel to data collection. Data processing ended in April 2011. Data 
processing systems were designed using CSPRO. 
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2.5  Calculating Weights 
The statistical unit weight (sampling unit) in the sample is defined as the (mathematical) 
inverse of the unit selection probability. The survey sample is systematic random stratified 
cluster sample of two stages. Thus, the weight of each stage is calculated for the selection 
process of the statistical unit.  
  
2.6  Data Accuracy 
Data quality includes many issues from survey planning to dissemination, comprehending 
data and making the utmost benefit of such data.  The most important components of 
statistical quality are accuracy, being comparable, and the quality control procedures.  
 
2.6.1 Statistical Errors 
The data of this survey are usually affected by statistical errors as a result of using a sample 
and not a comprehensive listing of the study population units. Therefore, differences from 
actual values usually occur since it is not possible to obtain actual values as in censuses.    
The variance of the most important indicators was calculated and there is no problem in the 
dissemination levels of the estimations in the report overall (the Palestinian Territory) and on 
a regional level (West Bank and Gaza Strip). The table below shows the variance values of 
type of disability indicators on the level of the Palestinian Territory:  
 

Variance by Disability Type, Palestinian Territory 
 

 

Estimation 
ratio 

Standard 
error 

Coefficient 
of variation 

Confidence Interval No. of 
observa

-tions Minimum Maximum 

Disabled individuals 2.7% 0.1% 0.032 2.5% 2.9% 2,512 

 Vision disability 0.6% 0.04% 0.062 0.5% 0.7% 539 

 Hearing disability 0.4% 0.03% 0.067 0.3% 0.4% 371 

Communication disability 0.6% 0.03% 0.056 0.5% 0.6% 542 

Mobility disability 1.3% 0.1% 0.039 1.2% 1.4% 1,256 
Remembering & 
concentration  disability 0.6% 0.03% 0.058 0.5% 0.7% 557 

Learning disability 0.7% 0.04% 0.055 0.6% 0.7% 606 

Mental disability 0.4% 0.03% 0.068 0.3% 0.5% 366 

 
2.6.2 Non-Statistical Errors 
Non-statistical errors occurred as a result of conducting this survey for the first time in the 
Palestinian Territory. Many procedures were implemented to reduce the effect of non-
statistical errors to a minimum. Qualified field researchers were selected and well-trained in 
fieldwork techniques. A training course was conducted for field researchers for 10 days (126 
female trainees in the West Bank and 70 female trainees in Gaza Strip). They were trained for 
two days on the concept of disability from a social perspective; the mechanisms for dealing 
with disabled individuals; the stereotypes in society about the disabled; the attitude of the 
trainees themselves to disability; opportunities available for the disabled, and factors that 
contribute to forming attitudes towards the disabled. Many disabled local experts from the 
national committee of the survey participated in this training. 
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2.6.3 Quality Control Procedures  
The effect of errors on data quality was minimized due to the high efficiency and exceptional 
performance of the fieldwork team, which was selected and well-trained. Work and quality 
controls were applied via the following means:  
         
2.7  Field Visits 
The survey director and the technical committee members conducted field visits during the 
data collection process according to a visit schedule prepared by the survey management.  In 
addition, the fieldwork coordinator in the governorates made visits to monitor the accuracy 
and quality of data and ensure that fieldworkers followed the relevant instructions. The 
fieldwork coordinator conducted visits to all governorates from the start of the survey to 
monitor the work and distribute field researchers to the target areas. Two weeks after the start 
of the survey, offices were visited to follow up on the auditing process and the flow of 
questionnaires into data-entry in the northern and southern governorates, and into the coding 
division in the central West Bank governorates. Additional attention was paid to central West 
Bank governorates to finalize the work and accept all the questionnaires.   
 
2.7.1 Field Auditing 
The fieldworkers performed primary auditing on the questionnaires and daily forms and 
passed them to the field supervisor, who audited the questionnaires technically according to 
the prepared audit rules. 
 
2.7.2 Office Auditing 
The audited questionnaires in the field were passed to the office auditor who ensured that the 
data was correct and accurate and the questions clear. The questionnaires were then provided 
to the coding division for coding and dispatched to data-entry. 
 
2.7.3 Electronic Auditing 
Data audit rules were set within the data-entry program whereby the relevant questions were 
correlated to ensure that the data was logical and in proper sequence. 
 
2.8 Comparisons 
The results of the survey were compared with the results of the 2007 census and the results 
were consistent. The comparisons were discussed in the workshop to disseminate the results 
of the survey. Re-interviewing of households was performed through a partial sample drawn 
from the main sample and most of the main indicators were consistent. 
 
2.9 Data Assessment 
Data assessment was performed by the following:  
Checking the missing values and “other” responses; checking the consistency of the 
questionnaire sections; checking the internal consistency of each part of the questionnaire and 
comparing the survey data with the data of the 2007 census. The results of checks indicated 
that the data are of high quality and consistency.  
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Chapter Three 
 

Concepts and Definitions 
 

Household: 
It refers to one person or group of individuals (with or without a family relationship) who live 
in the same dwelling unit, who share meals and make joint provisions for food and other 
essentials of living. 
 

Household Membership:   
Individuals staying in the dwelling unit are considered members of the household if the 
dwelling unit is their usual or only place of residence. 
 
Age in completed years:  
The completed age in years of the person enumerated, which is the difference between the 
date of birth and the survey reference period. 
 
Refugee Status:  
This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in the Palestinian 
territory occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 
 

Registered Refugees: 
It applies to registered refugees holding refugee registration cards issued by UNRWA. 
 
Non-Registered Refugees: 
It applies to unregistered refugees who do not hold refugee registration cards issued by 
UNRWA. 
 
Non-Refugee: 
It applies to any Palestinian not categorized under any of the two aforementioned 
classifications. 
 
Work: 
All activities performed by individuals in order to gain profit or wage, either monthly wage, 
weekly, daily, by piece, for profit or family gain, in cash, or in kind.  One hour or more of 
such activity constitutes work.  Work also includes unpaid activity on a family farm or 
business. 
 

Educational Attainment: 
It refers to the highest successfully completed educational attainment level.  The educational 
level for individuals aged 10 years and above. 
 
Disability/difficulty: 
Individuals with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual, 
or sensory impairments which, in interaction with various barriers, may hinder their full and 
effective participation in society on an equal basis with others. 
 
Seeing disability/difficulty: 
Individuals who have some difficulties in vision that limits their ability to perform their daily 
duties, for example, may not be able to read, or see road signs while driving a car, may not be 
able to see well with one eye, or tunnel vision, or problem with vision that they perceive to be 
a problem. All individuals are asked whether they wear glasses or not, and must be reminded 
to wear glasses or contact lenses. 
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Hearing disability/difficulty: 
The question determines individuals who have some hearing difficulties that contribute to the 
reduction of their ability to perform any part and aspect of their day, such as difficulty hearing 
someone talking in a busy place or with noise, or cannot hear someone speak directly and at 
normal volume (without shouting or higher volume), and determine whether they are unable 
to hear with one ear or both. 
 
Mobility disability/difficulty: 
Individuals who have difficulties to navigate and walk on foot, which may limit or not the 
performance of daily activities. For example, may find it difficult to walk a short distance, or 
a problem going up and down stairs or uneven terrain, or cannot walk any distance without a 
break or stop, or cannot walk without relying on a stick, or crutch, or walking device, or 
cannot stand on their feet for more than a minute and need a wheelchair for movement from 
one place to another. It covers disabilities or difficulties that people with disability face inside 
or outside homes. It also covers difficulties that people face during walking for more than 15 
minutes.  
 
Communication disability/difficulty: 
Inability to exchange information and ideas with others and engage with them through the use 
of speech, or use signs, or write the information they want to share with others. This may be 
due to the result of a deficiency in hearing or speech, or lack of intellectual capacity to 
interpret and understand others.  
 

Mental disability/difficulty: 
Individuals who suffer from stress, anxiety, uncertainty, and depression, as well as those with 
difficulties performing daily activities because of drug or alcohol abuse and addiction. 
 

Learning disability/difficulty: 
Inability to understand things or deal with others. It includes difficulty with 
intellectual functions due to a condition such as an acquired brain injury, Downs 
Syndrome, brain damage at birth, difficulty with interpersonal skills due to any 
condition such as autistic spectrum disorders, or difficulty in learning everyday skills 
such as reading, writing, and using simple equipment. 
 
Remembering and concentrating disability/difficulty: 
Includes difficulties in the following: memory, concentration, decision-making, understanding 
speech, reading, identifying individuals, directions and using a map, calculations, reading and 
thinking, such as individuals who have difficulty in understanding and performing daily 
activities. For example, finds it difficult to find locations, cannot focus on work, or forgets 
where they are or forgets which month it is, forgets to take medication or to eat, lacks 
understanding and knowledge of what is going on around him. It also includes the person's 
inability to understand things or deal with others.  It includes forgetting to do something 
important, people who suffer from lack of memory like where things have been put in the 
house, as well as difficulty in concentration on doing things for more than 10 minutes. 
 
 

 




