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 لبنان 

 آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت

 أيار آخر التطورات خالل شهر

 2016ين للعام يين السورالجئإطالق تقييم جوانب الضعف لدى ال

 إلى هدفهو يو الشهر، هذا( VASyR) السوريينين الجئلدى ال الضعفجوانب  تقييم قطالإتّم 
. في قطاعات عدة لبنان فيالمقيمين  السوريينين الجئلا لدى الضعفجوانب عن  عامة لمحة تقديم

 فسواليوني المفوضيةعمدت لقد . السورية األزمة بداية منذ الرابعالتقييم  العام هذاسيكون تقييم و
 أسرة 4,995 من أكثروسيقوم هؤالء بزيارة باحث  270 تدريبإلى  العالمي األغذية وبرنامج

 أن المتوقع ومن. حزيرانخالل شهر  لبنان في موقع 900 من رأكثوذلك في  البيانات، لجمعة الجئ
 .2016حزيران  نهايةالنتائج األولية لهذا التقييم بحلول  صدرت

 الخلفية واألساس المنطقي

 لضمان استجاباتها فيتكيمن  اإلنسانية لعملياتال بد ل السادس، عامه السوري الصراعدخول  مع
 شخاص األكثر حاجة.واأل لألسرمالئمة و ةمستداممساعدة 

 

 

 الصورة: مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين

 2013 عامال منذ لبنان في سنويا  ُيجرى  ين السوريين الذي الجئيوّفر تقييم جوانب الضعف لدى ال
يتم استخدام كما  ،قطريوالالمحلي  الصعيدين على السوريينين الجئلل المعيشية لظروفل أفضل فهما  
 التخطيطتتعلق ب ألغراض واسع نطاق على اإلنساني المجتمع قبل منإليها المتوصل   ائجنتال

 عن مةقيّ  معلومات جمعها تمي التي البيانات شكل. تأخرى أمورفضال  عن عدة  البرامج، وتصميم
 الغذائي واألمن واالقتصاد التعليم: مختلفةمنظورات  من لبنان في السوريينين الجئاحتياجات ال

 .الصحية والنظافة الصحي والصرف والمياه والمأوى والحماية الغذائية غير والمواد صحةوال

 أو تأكيدعملية  في ا  مهم ا  عنصرين السوريين الجئُيعتبر تقييم جوانب الضعف لدى ال السياق، هذا في
راض ألغ مةقيّ  البيانات ستكونكما  (.LCRPلألزمة ) الستجابةل بنانخطة لل التخطيط دورة تعديل

 تحتاج التي األسرخصائص  عن جديدة معلومات وفرتتعلق بتحديد الفئات المستفيدة من المساعدة إذ ت
 .المساعدة إلى

 

 التمويل

 الوكاالت تلباط
 اللبنانية والحكومة

 دوالر مليار 2.48بـ
 لبنان خطة في أميركي
للعام  لألزمة للتصدي
 31وبحلول . 2016

آذار، أفادت الوكاالت 
مليون  468عن تلقيها 

 دوالر أميركي.

 
 

 

 

 

 

النازحون السوريون 
 المسجلون

 ما مجموعه

شخصا   1,048,275

مسجال  حاليا  لدى مكتب 

 المفوضية في لبنان
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 الهدف

 عامة لمحة تقديمبشكل رئيسي إلى  2016ين السوريين للعام الجئيهدف تقييم جوانب الضعف لدى ال
 تقييم خالل من لبنان فيالمقيمين  وريينالسين الجئلدى ال الضعف لحالة القطاعات متعددةثة ومحدّ 
عملية  لدعم الضعفخصائص  وتحديث قضاءال مستوى على وأنواعه الضعف ودرجة الغذائي األمن

التي  الضعفحول حالة  ومالحظاتهم المستفيدين فعل ردودتسجيل وحاجة  األكثر السكان استهداف
 في الرئيسية التغييرات تحليلب الدراسة ستقومو. آثار المساعدة المحددة الهدفو ا  حاليعيشونها ي

 .السابقة السنواتب مقارنة السوريينين الجئلل المعيشية الظروف

 

 آخر المستجدات في مجال التعليم:

  ّيالذ المسّرع التعليم برنامج من الثانية على الجولة توعية حملة إطالق خالل شهر أيار، تم 
طفل  9,000 ستهدفيسو وه 2016حزيران  ذه فيالعالي بتنفي والتعليم التربية ستبدأ وزارة

 أكثر. أو دراسيتين مّمن فّوتوا عليهم سنتين متسرب من المدرسة

 عمل ورشةوزارة التربية والتعليم العالي  مع جنب إلى جنبا   المتحدة األمم نظمت أيار، 10 في 
لطالب من ، وذلك لتعزيز إمكانية وصول االعالي لتعليمليوم واحد حول الفرص العملية ل

 .لبنان في العالي التعليم فرصإلى  نين السوريين والسكان اللبنانيين المحتاجيالجئال

 الذين لألطفال 2017-2016 الدراسي للعام التسجيل مواعيديحدد  تعميما  ت الوزارة أصدر 
 المدارس في والثاني األولالدوامين  من كل في 2016-2015كانوا مسجلين خالل العام 

 .لبنان في الرسمية

 الثانية من خطة توفير التعليم لجميع األطفال في لبنان لنسخةل ستعداداتهاتابعت الوزارة ا .
. التعليم الرسمي نظام تعزيز في راستثمين مع االالجئال احتياجات تلبيةهذه الخطة إلى  هدفتو
 لجهاتوا المتحدة األمم وكاالتفيها الوزارة و اصلتالتي و العمل ورش من سلسلةقد جرت و

قد و. التنفيذيوجزها متقديم مساهمات قّيمة لوهذه النسخة الثانية  إطار وضع الدولية المانحة
 النقد صندوق اجتماعاتخالل  اللبناني الموجز التنفيذي العالي والتعليم التربية وزيرعرض 
 .العاصمة واشنطن في الدولي لبنكاو الدولي

 وزيرعرض  االجتماع، هذا وخالل. ةمانحت الا  للجهااجتماعالوزارة  نظمت ،أيار 11 في 
لنسخة الثانية من خطة توفير ا وناقشثة عن عملية التسجيل المحدّ  األرقام العالي والتعليم التربية

 بشكل وجيز. التعليم لجميع األطفال في لبنان

 تعليم وزارة التربية والو المتحدة مماألبين  مشتركةالعودة إلى المدرسة ال لحملة التخطيط بدأ
 .2016 أيار 23 فيالعالي 

 

 خدمات الصحة النفسية في لبنان:

بهدف  النفسية لصحةالوطني ل رنامجالب اللبنانية العامة الصحة وزارة أطلقت ،2014 عامال في
 النفسية الصحة الحتياجات بسرعة ةباستجقادرعلى اال النفسية للصحة مستدام نظام تطوير ضمان

 خرين المقيمين في لبنان.دى اللبنانيين والسكان اآلل

 2020-2015استراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد المسببة لإلدمان في لبنان 

نفسية ال الصحةفي قطاع  المعنية شاركت فيها سائر الجهات  الرئيسية عمليةوإثر  ،2015أيار  في
-2015 لبنانلببة لإلدمان مواد المسال واستخدام النفسية الصحة استراتيجية"تّم إطالق  البالد، في

 األهداف. وقد حددت هذه الوثيقة النفسية لصحةالوطني ل رنامجالب من كجزءوذلك  1"2020
 إعادة يهف االستراتيجية هذهأما أبرز أهداف  .رئيسيةعمل  مجاالت خمسةضمن  االستراتيجية

 حقوق معايير مع شيا  اتم وذلك التكلفة، حيث من فعال مجتمعي نموذجواعتماد  الخدمات توجيه
في العالجية والوقائية العالية الجودة  اتالخدم إلى الشاملإمكانية الوصول تعزيز من أجل  اإلنسان،

 :الهدف هذا لتحقيق تنفيذها يجريالتي  ستراتيجيةاال تدخالتومن ال. النفسية الصحة مجال

                                                           
استراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد المسببة لإلدمان. وقاية، تعزيز وعالج. . 2015وزارة الصحة العامة.  1 

   . بيروت: لبنان.2020-2015لبنان 
english.pdf-tegyhttp://www.moph.gov.lb/Media/Documents/Mentalhealthstra 

http://www.moph.gov.lb/Media/Documents/Mentalhealthstrategy-english.pdf
http://www.moph.gov.lb/Media/Documents/Mentalhealthstrategy-english.pdf
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 العالمية الصحة ظمةمن برنامج عمل باستخدام األولية الصحية الرعاية في النفسية الصحة دمج  
 لبنانمن أجل معّدل السد الثغرات في مجال الصحة النفسية ل

  النفسية الصحةفي  التخصصات متعددة مجتمعية فرقتشكيل 

  علميةقائم على أدلة ال النفسي العالجالتدريب على 

  لكتروني للمساعدة الذاتيةالصحة النفسية اإلخدمات تجربة برنامج 

 افات األولية النفسيةعرض التدريب على اإلسع 
 

 2016للعام  لعملا خطة تنفيو: واالجتمااي النفسي والدامنفسية ال الصحةفر ة العمل المعنية ب

 لألزمةللتصدي  االجتماعيو النفسي والدعم النفسية الصحةاالستجابة المتعلقة ب تنسيقمن أجل 
لنفسية والدعم النفسي المعنية بالصحة ا عملال ةفرق العامة الصحة وزارة تأأنش السورية،

 منظمة 60 من أكثر تضموهي  واليونيسف، العالمية الصحة منظمةبرئاسة كل من  واالجتماعي
 الصحة تنسيق إلىتهدف فرقة العمل هذه . لبنان في السورية لألزمةللتصدي  االستجابة على تعمل

 لىإ صولولانية اإمك وتحسين القطاعاتسائر  في دمجهاو االجتماعيو النفسي والدعم النفسية
 بين ربطي القطاعات بينوطني  حالةإ نظام تطوير 2016ها للعام عمل خطة أولويات منو. الرعاية
 .والمأوى والحمايةنفسية ال الصحة على رئيسيبشكل  التركيز مع الرعاية، مستوياتسائر 

 لمساعدة وذلك، اإلطار هذا ظل في األزمات إلدارة بروتوكوالت وضععلى  حاليا   العمل يجريكما 
 األزمة من المتضررين األشخاص إدارةعلى  القطاعات مختلف من األمامية الخطوط فياملين الع

العام  عمل خطة أهدافكما تشتمل . هاإلي يحتاجون التي الخدمات نوع وتحديدبالطريقة المالئمة 
 النفسية ةالصحمجال  في العاملة الحكومية غير للمنظمات سلوكقواعد  مدونةعلى وضع  2016
 في العاملينحقاقات الخاصة باالست وحزم توظيفال معايير بين والمواءمة االجتماعيو النفسي والدعم
 مجال في التدريبسيتم توسيع نطاق  ذلك، لىباإلضافة إ. اإلنسانيالميدان  فينفسية ال الصحة مجال

 خطة وضع سيتمكما  مختارة، رئيسية مستشفيات في الطوارئ غرفلعاملين في لنفسية ال الصحة
   .وتنفيذها متخصصينال غير لموظفيندى ال القدرات لبناء
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 اعإاا ات

 ما الوي ٌيقصد باعإاا ة؟

كل من “ األشخاص ذوي اإلعاقة”"يشمل مصطلح ، اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقيةبحسب 

لدى التعامل مع مختلف يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حّسَية، قد تمنعهم 

قد يشمل و ."الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين

في  إضافية صعوبات أيضا   يواجهون الذينوموقت  وظيفي بقصور نيالمصابشخاص األ التعريف هذا

 .عالجهم خالل أزماتحال تعّرضهم ألي 

 

 ر/المشاع اإلبداعيالصورة: أبيجيت بادوري/فلك

 األشخا  ووو اعإاا ة في لبنان

 ين الجئمن ال اإلعاقة ذوياألشخاص  أنسائر الجهات المعنية على  بين النطاق واسع اتفاقثمة 

 النساءمع اإلشارة إلى أن  وتأثرا ؛ ضعفا   الفئات أكثر بين منال يزالون  اللبنانية المضيفة والمجتمعات

 نوع على القائمالجنسي والعنف  والعنف المعاملة وسوء الستغاللل عرضة كثرهم األ واألطفال

 .والعزل الجنس

 ون السوريون ووو اعإاا ةالجئال

تقييم جوانب  نتائجاستنادا  إلى " هأن على 2016للعام  السورية ةلألزم الستجابةلبنان ل خطةتنص 

ادمين من سوريا الذين يعانون ين القالجئُيقّدر عدد ال ،2015ين السوريين للعام الجئالضعف لدى ال

شخص. من بين هؤالء،  30,000 حواليب عقليةال أو حسيةأو ال جسديةال عاقةمن اإلمعين من نوع 

 من اإلعاقة وذو واألشخاص نفسية صدمة من يعانون لذيناألشخاص اوُيعتبر األشخاص المسنون 

وفيره ت الخدماتزودي لم يمكن ماإلى حد كبير  االحتياجاتفوق ت. للخطر عرضة األكثر الفئات بين

 رعايةالوأجهزة المساعدة و التأهيل إعادة خدمات توفير ذلك في بما اإلعاقة، ذوي لألشخاص

 نفسية."ال ةيالصح

 األقل على ا  واحدة تضّم فردا  الجئال سراأل من %27 الوكاالت، بين المشتركة البيانات ألحدث ووفقا  

 ذويمن  العمل سن فيفردا   من األسر %7 عن يقل الما  تضمّ  بينما ،يعاني من معوقات معينة

تشير  اإلعاقة ذوي لألشخاص الخدماتالذين يوفرون  شركاءال بياناتوعلى الرغم من أن . اإلعاقة

 عامال فيانون من ضعف أو إعاقة معينة يعين كانوا الجئال من ئةاالم في 20 إلى يصل ما أنإلى 

 أعلى من ذلك على األرجح: هي الحقيقية األرقامغير أن  ،2014
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ين يعاني الجئ خمسة كلأصل  من فواحد :2معينة ين يعانون من احتياجاتالجئال من المائة في 30"

 ؛مزمنة ين يعاني من أمراضالجئسبعة  كل من فكري؛ وواحد أو حسي أو من ضعف أو خلل بدني

 من المائة في 80أن حوالي اإلشارة إلى  مع ،معينة إصابة من انييع الجئ ا   20من كل  واحدو

 3."الصراععن  مباشرة ناجمة اإلصابات هذه

 اعإاا ة بين السكان اللبنانيين

. بشكل كامل حول نسبة اإلعاقة على مستوى السكان اللبنانيين ككل ثةومحدّ  شاملة معلوماتما من 

 ةيالصح دارةإلا معهدالصادر عن  ،لبنان في ةيالصح حصاءاتاإلالوطني عن تقرير لل  وفقا  لكن، و

 فيه نشرتّم  يذوال العالمية، الصحة ومنظمة العامة الصحة وزارة مع بالتعاون االجتماعيةرعاية وال

 4:التالية التقديراتتّم تقديم  ،2012 عامال

 العام نهاية وبحلول. 1995 العام بطاقة إعاقة في بمنح اللبنانية االجتماعية الشؤون وزارة بدأت

 رسمية ما من بيانات. بطاقة 77,001 التي تمّ تسليمها الفردية للبطاقات تراكميال بلغ العدد ،2011

ح أن يمّثل ترجّ  االجتماعية الشؤون وزارة إال أن تقديرات. لبنان ذوي اإلعاقة في األشخاص عن عدد

 نقصال تصنيف مع اعتبار أن) شخصا   158,473نحو  أي لبنان، سكان من %4حوالي  العدد هذا

 أي السكان،عدد  من %7فتقّدر هذه النسبة بحوالي  العالمية، الصحة منظمةأما (. شامال   سليالمعتمد 

 شخصا . 277,238

 "األطفالتقرير  واردة في علوماتثمة م ،طفالاألبنسبة اإلعاقة بين  يتعلق وفيما ذلك، إلى باإلضافة

إصابتهم  عند أُفيد ق األطفال من %8تشير إلى أن  Statistics in Focus (SIF)5 ،"لبنان في

 .المذكورة اإلعاقاتبإعاقة أو أكثر من 

 اعإاا ة بين الالجئين الفلسطينيين في لبنان

مسجلين لدى  اإلعاقة ذوي من فلسطيني 5,000كان هناك حوالي  سوريا، فياندالع الصراع  قبل

 مخيمات إلى سوريا من الفلسطينيين الالجئين من العديد انتقل وقد. لبنان في ةالفلسطينيهيئة اإلعاقة 

 المتخصصة الخدمات على الحصول في صعوبات يواجهونهم و لبنان، في الفلسطينيين الالجئين

 أجهزة المساعدة/األطراف توفير: تحديدها تم التي التحديات وتشمل. القائم المستنزف نظامضمن ال

؛ األمد طويلةالو حديثا   المكتسبة اإلعاقة ذوي لألشخاص التأهيل إعادة خدمات؛ واالصطناعية

 .الخاصالعادي و التعليم إلى الوصولوإمكانية 

 هناك. اإلعاقة ذوي من األقل على، ثمة أسرة تضّم فردا  لبنان في فلسطينية أسر 10من أصل كل 

 .لبنان في ةالفلسطيني اتالمجتمع  في والفقر اإلعاقة بين قوية عالقة

 

 

                                                           
أو أي موقتة بحسب التعريف المشترك بين الوكاالت، تشمل االحتياجات الخاصة أي "مرض مزمن أو إعاقة دائمة أو  2 

تقييم جوانب  .2015مشكلة أخرى". مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين، برنامج األغذية العالمي، اليونيسف، 

    .ينالسوري الالجئين الضعف لدى

. على الضحايا غير المرئيين لألزمة السورية. 2014المنظمة الدولية للمعوقين، الرابطة الدولية لمساعدة المسنين،  3 

 https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=5812الرابط: 

 http://www.igsps.usj.edu.lb/docs/recherche/recueil12en.pdfعلى الرابط:  4 

   .20Arabic.pdf-cas.gov.lb/images/PDFs/SIF/Children%20http://www% على الرابط: 5 

https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=5812
http://www.igsps.usj.edu.lb/docs/recherche/recueil12en.pdf
http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/SIF/Children%20-%20Arabic.pdf
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 األشخا  ووو اعإاا ةاالحتياجات والتحديات التي يواجهها 

 ،ين بأسرهالجئال مجتمععلى  اأثر قد لبنان في النزوح وتجربة السوري الصراع أن من الرغم على

 من وغيرهمة قاعاإلاألشخاص ذوي  مثل الضعيفة الفئاتفي غير أن حجم هذا األثر أكبر بكثير  

في  الحال يه كماو. ل األزمةمنذ ما قب قصاءاإل أوذين يتعرضون للتمييز ال الوظيفيةمعوقات ال ذوي

فهي قد أدت إلى ظهور . اتاإلعاقتفاقم عملية نشوء  إلى األزمة هذهأّدت  ،األخرى الطوارئ حاالت

كما أثرت . شديدة نفسية وصدمات الحرب عن ناجمة إصابات ذلك في بما ،من جهة جديدة عاهات

 الذينذوي اإلعاقة  لألشخاص يالذات واالستقالل المعيشية الظروففي   من جهة أخرى بشكل بالغ

 للغاية معقدة أنظمةإلى اجتياز  واواضطرالتي كانت متاحة لهم قبل األزمة  الدعم شبكاتفقدوا 

 .الحمايةالحصول على و األساسية الخدمات إلى للوصول

 

 

 

 

 

اص ذوو ال يزال األشخ ،عالميا   بها المعترف والتشغيلية القانونية األطر من الرغم علىو الواقع، في

 تقييم منف. اإلنسانية االستجابات فيغير مشمولين بالقدر الكافي  الوظيفيةاإلعاقة والمعوقات 

 إلى هموصول دون تحول التي الحواجزال تزال  ،هاوتنفيذ االستجابة تصميموصوال  إلى  االحتياجات

المعوقات الوظيفية ين ذوي اإلعاقات الجسدية والجئوعلى الرغم من أن ال. كثيرة األساسية الخدمات

 تحدياتنفسها، غير أنهم يواجهون  الصعبة المعيشية الظروفين الجئاركون عموم السكان اليش

هم الخاصة إذ نادرا  ما تكون احتياجات وتلبية األساسية الخدمات لىمحاولتهم الوصول إ في متزايدة

 :مثلاع مختلفة من العوائق، ، وذلك بسبب أنوومتاحة أمام هذه الفئات السكانيةشاملة هذه الخدمات 

 والمداخل الساللم مثل العمرانية، البيئة يوصول إلال إمكانية عدم ذلك في بما: العوائق البيئية -

 .الضيقة والمراحيض المستوية غير والطرق الثقيلة األبوابو الضيقة

شخاص الذي قد يتعرض له األ تمييزال أو التحيز الى شارةإ في: العوائق المتصلة بالمواقف -

إطالق الشتائم  مثل اإلعاقة، ذوي األشخاص تجاه السلبية المواقف تشملهي قد و. إعاقتهم بسبب

 .الحماية في واإلفراط الشفقة وأيضا  سلّط والت

 بعين تأخذ ال التي والممارسات والتعليم والقوانين السياسات على زتركّ  التي: العوائق المؤسسية -

 حق االعتباربعين  تأخذ ال التي أو/و؛ قدراتال أو يوظيفلاألداء ا مستوياتمختلف  االعتبار

 .اإلعاقة عن النظر بغض الخدمات لىوصول إال فيشخاص األ جميع

 الدام والمساادة المقدمان في لبنان

 خدماتقديم تفي لبنان ب اإلعاقة ذوي لألشخاص الخدماتالمسؤولون عن توفير  شركاءال لقد باشر

األشخاص الذين  ذلك في بما ،قةالذين يعيشون حاالت معو   الضعفاء ألشخاصإلى ا وخاصة أساسية

ذلك في و مزمنة، أمراض من يعانون والذينالمسنون وموقتة  وعاهات صاباتعاقات وإإيعانون من 

 .وعكار لبنان شمالو الهرمل بعلبكو البقاعكل من محافظة 

"ال تزال االحتياجات تفوق ما يمكن لمزودي الخدمات توفيره 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة"

 زمة السورية[ألل]من خطة لبنان لالستجابة 
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خدمات قد وّفرت الهيئات الشريكة  كانت لبنان، في عملياتال بداية ومنذ ،2016بحلول شهر آذار 

 لمكم  ال واالجتماعي النفسي الدعمكما قدمت  األزمة منا  متضرر ا  شخص 17,787ـل تأهيل إعادة

مباشرة خاصة ضمن مراكزها ومن  خدمات تقديمفضال  عن و 6.أسرهمشخصا  مع  3,161إلى 

تعزيز عملية دمج  إلى تهدف اتقدر وبناء توعية أنشطةخالل عمليات االتصال والتوعية، تم تنفيذ 

إلى  والماديتقني ال الدعمتقديم  إلى باإلضافة ،العامة اإلنسانية االستجابة في اإلعاقة ذوي األشخاص

توفير و التأهيل إعادةمجال  فيين العامل الصحية الخدماتزودي ومة محليال لمدنيمنظمات المجتمع ا

 .المدنيدمج الو واالجتماعي النفسي الدعم

 ديات والسبل المتاحة للمضي  دما  التح

 ال بد من:

 اإلعاقة. ذوي األشخاص احتياجات ين وتقييمالجئال تسجيل نظم لتحسين نطاق الجهود توسيع -

 إلى التعليم؛( الخ. والمادية، الجسدية) الوصول إمكانية تسهيل -

ين الجئال بشكل مشترك بين اإلعاقة ذوي األشخاص تلبي احتياجات التي البرامج تعزيز -

 المضيفة؛ والمجتمعات

من أجل تسليط الضوء بشكل أكبر على  تعزيز فعالية أنشطة الدعوة والمناصرة والتنسيق -

 الطوارئ؛ حاالت في المساعدة خطط في اإلعاقة ذوي األشخاص

الخاصة  حتياجاتاال تلبيةالمحددة الهدف والتي ترمي إلى  برامجللالمخصص  التمويل زيادة -

 ؛اإلعاقة ذوي ألشخاصل

 الخدمات إلى من أجل تقديم المدني المجتمع ومنظمات المحلية الحكومية غير المنظمات دعم -

 اإلعاقة؛ ذوي األشخاص

 اإلعاقة؛ ذوي لألشخاص أفضل تحديد ذلك في بما المفصلة، البيانات عملية جمع تحسين -

 آليات في( يةوالعقل والفكرية الحسية أيضا   الجسدية، ولكن) اإلعاقة ذوي األشخاص دمج ضمان -

 المجتمعية. التمثيل وهياكل المساءلة

 

 اعإحاطة المواضيعية بالمستجدات: الوكاالت التي ساهمت في هوه

 الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية 

 الصندوق العالمي إلعادة التأهيل (WRF)  

 ( المنظمة الدولية للمعوقينHI) 

 أونروا( لسطينيينوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الف( 

                                                           
 .2016شهر آذار في أوائل تّم تحديث البيانات  6 
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Ahmed’s Story – wounded d 

 

 ،لبنان شمال ،طرابلس نةمدي من بالقرب منزله منته النارية الصغيرة دراج على صباح كلينطلق أحمد في 
إلى النازحين  والمساعدة الدعم قدمكمتطوع لدى المفوضية في مجال توعية الالجئين حيث ي هعملمتوجها  إلى 
 األكثر تأثرا  جّراء األزمة، ومن بينهم العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة. المحلييناللبنانيين  والسكان السوريين

كان  حين عامين، قبلفقد أصيب عامل البناء هذا . الذي يقوم به العمل أهميةى جيدا  مد( عاما   31) أحمديدرك 
وجد أحمد . فقد ساقيهو هاونلقذيفة  انفجارب سوريا، ،الزبداني في رأسه مسقط في والديه منزل إلىمتوجها  

 الفترةهذه  لخال اآلخرين مساعدة علىغير أنه كان يعتمد  لبنان، في كالجئ قصير بوقت ذلك بعدالمالذ اآلمن 
 .ياتهفي ح العصيبة

كّيفها  يتال هتدراجفضال  عن  –، نظمية التطوعييلته في العمل وزم زوجته مع جنب إلى جنبا  يتنقل أحمد اليوم، 
؛ المحتاجينمقّدما  الدعم إلى السكان  طرابلس أنحاء جميع في - تيناالصطناعي ساقيهب هاركوبلكي يتمكن من 

 ويدرك جيدا  قيمته. لبنانإلى  وصل عندمايه حصل عل الذيالدعم نفسه 

 وذو نوسوري شبانيروي أحمد قصته لزّواره من المفوضية، "لقد حصلت على الدعم من أشخاص آخرين؛ 
 أرّد الجميل". أن؛ أريد نفسهالقيام باألمر  أريد وساعدوني؛ ساقي فقدت عندماأمسكوا بيدي  إعاقة

الجئين جّراء الصراع في سوريا، والبالغ عددهم   خمسة كلأصل  نم واحد ،اإلغاثة منظماتبحسب تقديرات 
نزوح ال حاالت فيو .فكرية أو حسيةأو  جسدية إعاقةاإلجمالي أكثر من أربعة ماليين شخص، يعاني من 

، الخدماتمعرض محاولتهم الوصول إلى  فيمختلفة  حواجزب اإلعاقة وذوغالبا  ما يصطدم األشخاص  القسري،
 المحلية. مجتمعاتهم في فاعل دوررص المتاحة أمامهم لالضطالع بكما تقل الف

 تحديد علىفيساعدون  ،األشخاص لهؤالءمناصرين ك حيوي دورب نظمية،و أحمد لامثأ ،نوالمتطوعيضطلع 
 .بالعزلة همشعور من لحدل والمساعدة بالمعلوماتيزّودونهم و للخطر عرضةاألكثر  األشخاص

 أحمد قدمهاي التي القيمة للمساهمات لمفوضيةمتنان اانان، ميراي جيرار، على "تشدد ممثلة المفوضية في لب
 م العديد من المتطوعين."وغيرهونظمية 

 سوري يلهم اآلخرين من خالل شبكة التواية الجئ
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 ذوي لألشخاص الحقوقالمساواة في  ضمانالالجئين إلى   مع عملها في المفوضية تهدفوتضيف جيرار، "
 ."المحلية مجتمعاتهمو أسرهم حياة فيبشكل فاعل  لمشاركتهم فرصتوفير الو اإلعاقة

يقتصر على تقديم المساعدة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة  مالذي تقوم به مع أحمد ل العملتشير نظمية إلى أن 
 والتصالح معها. وضاعهمقّبلهم ألتمن  الالجئين وغيرهم من السكان وإلهامهم، وإنما ساهم أيضا  في تسهيل 

 هذا خالل ومنأما اليوم،  .األدنى الحدواصل مع أحد إال بلم نكن نت ؛كأسرةكنا معزولين "تقول نظمية، 
 خرينأشخاصا  آ ترى عندما. من قوتنا تجربةلقد زادت هذه ال. يوميفإننا نتواصل مع محيطنا بشكل  البرنامج،

 ذلك على تقّبل وضعك." يساعدكبحاجة إلى المساعدة، 

 يكافح أنعليه  ،هتألسر الرئيسي لمعيلفبصفته ا. كالجئ  حياته في الصعوبات من العديديواجه  أحمدال يزال 
، كما أنه غالبا  شهرا   11 البالغطفلهما والغذاء له ولزوجته و يواءتسديد نفقات اإلل المال منالقدر الكافي  لتوفير

 يتناولها. يتالدوية األ من الرغم على جروحهسبب ب ةحادما يعاني من آالم 

 اكتشفت. "للحياة جديد منظورفي منحه  كمتطوع عمله فضلعن  حمدأيتحدث  التحديات، هذه من الرغم على
 نفسي أتحدىاليوم  أناف. الحادث هذاإصابتي باإلعاقة. لم أكن ألدرك حجم قدراتي لو لم أتعرض ل بعد مواهبي

 ."الحدودأقصى  إلى

 كارولينا ماتيوس وبركة عوينة في طرابلس، لبنان
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كما تم تلقي المساهمات من صندوق مواجهة الطوارئ وصندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة 
 .الطوارئ، فضال  عن تلك المقدمة من جهات مانحة خاصة

 

 


