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ُج ِم َعت املعلوماتُ املتوفرة حول األطفال ذوي اإلعاقة يف صفوف السكان البدو يف النقب قبل أكرث من ٍ
عقد من الزمن ،من خالل ٍ
بحث
وتبي آنذاك أ َّن نسب َة االستفادة من الخدمات امل ُع ّدة لألطفال ذوي اإلعاقة يف صفوف السكان البدو
أجراه معهد مايرس-جوينت-بروكديلّ 1،
متدني ٌة مقارن ًة بنسبة االستفاد ِة منها يف صفوف السكّان اليهود .كام أشار البحث إىل ٍ
ُخصصة ألطفال البدو
نقص كبريٍ يف توفري الخدمات امل ّ
ذوي اإلعاقة .وبسبب املدة الزمن ّية الطويلة التي مضت منذ إجراء ذلك البحث ،وعىل ضوء التغيريات التي طرأت عىل مجال اإلعاقات،
ٍ
تولّدت الحاج ُة إلجراء ٍ
جديد يواكب آخر التط ّورات يف هذا املضامر.
بحث

األهداف

ُ
أهداف البحث عىل النحو التايل )1( :إجراء مس ٍح للخدمات املتوفّرة لصالح األطفال ذوي اإلعاقات وأبناء عائالتهم يف صفوف السكان
جاءت
تقف أمام االستفادة من الخدمات،
البدو يف النقب ،وذلك يف مجاالت الرتبية والتعليم ،والص ّحة ،والرفاه؛ ( )2اإلشارة إىل املع ّوقات التي ُ
وإىل االحتياجات غري امل ُلبَّاة يف تلك املجاالت ،سوا ًء يف األيام العادية أو يف فرتة أزمة جائحة الكورونا.

المنهجيّة

ٍ
لجهات تُوفّر الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقة؛
ارتكز البحث عىل عد ٍد من مصادر املعلومات :معلومات من مواقع إلكرتون ّية رسم ّية تتبع
ٍ
بيانات مكتب ّي ٍة من مؤسسة التأمني الوطني ،ومن وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة الرفاه واألمن
وتحليل
االجتامعي ،ومن 360 -الربنامج
ّ
ٍ
مقابالت ُمع ّمق ٍة شبه ُممنهجة مع مهن ّيني وأها ٍل
القومي لألطفال والشبيبة يف دائرة الخطر ،ومن «خدمات الص ّحة العامة» ،عالو ًة عىل
ّ
ألطفال ذوي إعاقة من صفوف السكان البدو يف النقب.
0

النتائج

■نسبة العثور على أطفال من ذوي اإلعاقات في صفوف السكان العرب البدو في النقب متدنية مقارن ًة بالسكان اليهود ،وبالسكان العرب عا ّمةً.

■حجم الحلول المتوافرة لألطفال ذوي اإلعاقة في صفوف العرب البدو في النقب محدو ٌد مقابل حجمها في صفوف السكّان اليهود ،وفي صفوف السكان العرب بعا ّمة.

■حجم االستجابات لألطفال ذوي اإلعاقة في البلدات البدويّة غير المعترف بها محدو ٌد مقارن ًة بحجمها في البلدات المعترف بها.

■ تتض ّرر استفاد ُة األطفال ذوي اإلعاقة في صفوف البدو في النقب من الخدمات على إثر المع ّوقات التالية:
المهني–نقص في المهنيّين (ال سيما الناطقين بالعربيّة) ،ومعارف مهنيّة غير ُم ْرضية.
البشري
▫المورد
ّ
ّ

1

شتروسبيرغ ،ن ،.وزيف ،ع .)2008( .األطفال ذوو االحتياجات الخاصة في صفوف السكان البدو في النقب :خصائص ،وأنماط استخدام الخدمات ،وإسقاطات معالجتها على األمهات .דמ .08-503-معهد
مايرس -جوينت -بروكديل.
i

▫ وفرة الخدمات ومناليتها –وفرة متدنية للخدمات ،وصعوبة في الوصول إليها من النواحي التالية :الجغراف ّية ،واللغويّة ،والثقاف ّية ،واالقتصاديّة ،والتكنولوج ّية ،وكذلك
بكل ما يتعلق بالمواصالت ومناليتها.
وشح في المعارف حول مجال اإلعاقة ،ونقص في الوعي لهذا الموضوع ،وضغط على
الشخصي ،والعائلة ،والمجتمع
▫البعد
المحلي –أفكار مسبقة حول اإلعاقةّ ،
ّ
ّ
أفراد العائلة ،وصعوبات في تنفيذ إجراءات بيروقراط ّية من أجل تحصيل الحقوق والخدمات ،وتص ّورات ثقاف ّية تتعلق بتوزيع الوظائف في العائلة ،وبااللتزام تجاه
الموسعة.
العائلة
ّ
▫قاعدة معلومات ّية وتنسيق بين الجهات –نقص في المعلومات والبيانات حول أطفال ذوي إعاقة ،وغياب التنسيق ال ُم ْرضي بين الجهات التي ترعى وتعالج األطفال
ذوي اإلعاقة.
■فاقمت أزمة جائحة الكورونا مع ّوقات االستفادة من الخدمات ،وهي مع ّوقات قائمة في األيام العادية.

توصيات

■توصيات حول بلورة سياسات لتطوير القوى البشريّة المهن ّية:
مهني وتمكين العاملين المهنيّين.
▫تعزيز ّ

▫تحفيز المهن ّيين ،ال سيما الناطقين بالعرب ّية ،على العمل في البلدات البدويّة.

▫بناء مسارات لتشجيع ،وتوجيه ،وتحفيز شُ َّبان من المجتمعات البدويّة على تعلم مهنٍ مطلوب ٍة في مجاالت تط ّور الطفل.

▫تطوير برامج لتأهيل مهنيّين من صفوف السكان البدو.

■توصيات تتعلّق بتقديم الخدمات:

▫استكمال الحلول الناقصة ،مثل برامج تحضير للبجروت والتشغيل ،وبرامج وقت الفراغ ،وحلول لألطفال ذوي اإلعاقات النفس ّية ،والعقل ّية ،والتطوريّة ،ومن يعانون من
اضطر ٍ
ابات سلوك ّية ومتالزمة التو ّحد.
▫تعزيز المناليّة الجغرافيّة والثقافيّة واالقتصاديّة والتكنولوجيّة.

المحلي
الشخصي ،والعائلة والمجتمع
توصيات ذات صلة بالبعد
ٌ
■
ّ
ّ
ٍ
جيني لفحص المالءمة بين الشاب والفتاة قبل الخطوبة /الزواج.
▫اتخاذ خطوات لتشجيع السكان على إجراء
فحوصات جيني ٍة ُم ْبكرة ،وفحص إمكانية إقامة مستود ٍع ّ
السلبي لإلعاقات ،ولزيادة الوعي حول أهم ّية العالج ومساهمته في تحسين األداء.
▫تنفيذ أنشطة تثقيف ّية من أجل الح ّد من التصنيف
ّ

منسقي المعالجة.
▫إجراء متابعة لألطفال ذوي اإلعاقة الذي يُعثر عليهم ،وإجراء مرافقة مكثّفة ألهاليهم من قبل ّ
■توصيات داعمة للسياسات

▫إضافة أسئلة/حقول لقواعد المعلومات التابعة للوزارات الحكوم ّية ذات الصلة ،من شأن اإلجابة عليها أو تعبئ ِتها توفير معلومات تساعد في تشخيص اإلعاقات ،والتعرف
على خصائص مركزيّة إضاف ّية لدى كل شخص.

طاقم من العاملني من مختلف املجاالت والوزارات ،ويكون مناطقي عىل مستوى مختلف
يك يجري تطبيق التوصيات ،نقرتح تشكيل ٍ
املناطق البدويّة ،وذلك من أجل النهوض بالسياسات وتطوير الحلول امل ُق ّدمة لألطفال ذوي اإلعاقة وأبناء عائالتهم ،وذلك عىل املستوى
يل ،ومن بينها بناء
املناطقي .وكذلك نقرتح تشكيل فرق عمل محل ّية متعددة املجاالت يف سبيل تطوير استجابات وحلول عىل املستوى املح ّ
عالجي وتطوير منظومة تثقيف ّية باللغة العرب ّية.
موديالت تسلسل
ّ
ii

