اإلعاقة
األونروا

دعم األشخاص ذوي اإلعاقات
تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم
المتحدة بقرار من الجمعية العامة
في عام  ،1949وتم تفويضها بتقديم
المساعدة والحماية لحوالي خمسة
ماليين الجئ من فلسطين مسجلين
لديها .وتقتضي مهمتها بتقديم
المساعدة لالجئي فلسطين في
األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية
وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق
كامل إمكاناتهم في مجال التنمية
البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل
عادل لمحنتهم.
تشتمل خدمات األونروا على التعليم
والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات
االجتماعية والبنية التحتية وتحسين
الصغير
واإلقراض
المخيمات
والمساعدة الطارئة .ويتم تمويل
األونروا بشكل كامل تقريبا من خالل
التبرعات الطوعية.

يشكل الجئو فلسطني العدد األكبر من الالجئني الذين طال أمد جلوئهم في العالم .وفي ظل
غياب حل عادل ودائم ،ومع تنامي تهديدات احلماية جراء النزاعات املسلحة ،فإن انعدام االستقرار
السياسي واالجتماعي واالقتصادي الذي يعاني منه الجئو فلسطني يعد أكثر حرجا من ذي قبل.
إال أنه وفي الوقت الذي يواجه فيه جميع الجئو فلسطني صعوبات جمة بسبب تشردهم طويل
األمد ،إال أن كون الشخص الجئا فلسطينيا يعاني من إعاقة يعني مفاقمة هذه الصعوبات
والهشاشات الناجمة عنها ،بل وأكثر من ذلك إذا كانت اإلعاقة المرأة أو لطفل.
وعلى الرغم من عدم وجود بيانات شاملة حول عدد األشخاص ذوي اإلعاقات بني الجئي فلسطني،
إال أنه واستنادا إلى األرقام العاملية فإنه ما ال يقل عن  %15من الجئي فلسطني البالغ عددهم
خمسة ماليني الجئ مسجلني لدى األونروا لديهم إعاقة .إن الجئي فلسطني الذين يعانون من
إعاقات لديهم نفس االحتياجات األساسية كغيرهم من الالجئني مبا في ذلك املأوى والدخل
والتعليم والرعاية الصحية والغذاء ،وفي غالب األحيان فإنه لديهم احتياجات إضافية أو معينة
والتي ميكن في حال عدم تلبيتها أو التغاضي عنها أن تتسبب في استثنائهم من تلقي اخلدمة
وعزلهم عن عمليات دمجهم في اجملتمع .وحتى اآلن ،فإن العائق األكبر أمام املشاركة الفاعلة
وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقات يتمثل في املواقف السلبية والصور النمطية التي يواجهونها.
إن وصمة العار املرتبطة باإلعاقة تتجلى غالبا في العائالت واجملتمعات التي تعمل على إخفاء
األطفال ذوي اإلعاقات وعدم إظهارهم وإبعادهم عن اخلدمات احليوية كالتعليم.
كما أن التمييز والعزلة واالستثناء من عمليات الدمج في اجملتمع ميكن أيضا أن جتعل األشخاص
ذوي اإلعاقات وبشكل غير متناسب أكثر عرضة للعنف واإلساءة واإلهمال واالستغالل .إن
األأطفال ذوي اإلعاقات هم أكثر عرضة بثالث أو أربع مرات على األغلب ألن يكونوا ضحايا العنف.
وتعاني الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة من العنف واإلساءة واالستغالل أكثر مبرتني من املرأة التي
ليس لديها إعاقة ،وعلى مدار فترة أطول زمنيا يعانون من إصابات أشد خطورة جراء العنف.
إن األونروا ملتزمة بالعمل مع كافة الجئي فلسطني بهدف حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال
التنمية البشرية .ولدى قيامها بذلك ،فإن األونروا تسعى من أجل تعزيز وحماية متتع الجئي
فلسطني الكامل واملتساوي بكافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،مبا في ذلك األشخاص
ذوي اإلعاقات .إن سياسة الوكالة املتعلقة باإلعاقة ،والتي مت تبنيها عام  ،2010تؤكد على التزامنا
جتاه الجئي فلسطني الذين يعانون من اإلعاقات وذلك متاشيا مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
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اإلعاقات التي مت تكليف األونروا بتنفيذها من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة .وتقديرا حلالة الهشاشة اخلاصة التي يعيشها األشخاص ذوي
اإلعاقات ،التزمت األونروا بضمان أن كافة البرامج تعالج القضايا املتعلقة بهذه الفئة من الجئي فلسطني وبأن االحتياجات احملددة لالجئي
فلسطني من ذوي اإلعاقات متضمنة ومأخوذة بعني االعتبار في كافة برامجها وخدماتها املقدمة.
وإلى جانب هذا التوجه في الدمج ،فإن كافة أقاليم عمليات األونروا اخلمسة لديها برامج لإلعاقة تهدف إلى تعزيز وإعادة تأهيل األشخاص
ذوي اإلعاقات وتوفير فرص متساوية لهم وتسهيل دمجهم .كما تلعب برامج اإلعاقة أيضا دورا رئيسا في دعم إشراك األطفال ذوي اإلعاقات
في املدارس العادية وإشراك البالغني والشباب من ذوي اإلعاقات في مراكز التدريب املهني وفي التوظيف .وفي عام  2015لوحده ،قدمت برامج
اإلعاقة في سورية واألردن ولبنان وغزة والضفة الغربية خدمات ألكثر من  40,000الجئ من ذوي اإلعاقة.
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حقائق سريعة
•من بني كل عشر أسر معيشية
فلسطينية في لبنان وفي غزة،
هنالك أسرة معيشية واحدة
لديها فرد واحد على األقل يعاني
من إعاقة.
•األسر التي تعيش في فقر شديد
في لبنان عرضة أكثر من غيرها
مبرتني ألن يكون فيها فرد واحد
يعاني من إعاقة.
•في لبنان ،هنالك طفل واحد من
بني كل ثالثة أطفال فلسطينيني
( )%29يعانون من إعاقة ليس
مسجال في املدرسة.
•في األراضي الفلسطينية احملتلة،
فإن ما نسبته  %37,6من كافة
األطفال املعاقني الذين تتراوح
أعمارهم بني  15سنة وأكثر
لم يسبق لهم التسجيل في
املدرسة .وعالوة على ذلك ،فإن
 %33,8من كافة األشخاص ذووي
اإلعاقة قد تسربوا من املدارس،
فيما تبلغ نسبة األمية لدى
كافة األشخاص املعاقني .%53,1
•في غزة ،فإن  3,127شخصا
معاقا ( )%11فقط ممن أعمارهم
أكثر من  18سنة منخرطون في
سوق العمل.
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كما تقوم أقاليم العمليات وبشكل منفرد بتشغيل مبادرات خاصة بها تعمل
على تقديم دعم متخصص لألشخاص ذوي اإلعاقات وتعزيز إدماجهم في
الخدمات العامة:

برنامج الدعم التعليمي (لبنان)

يهدف برنامج الدعم التعليمي في لبنان إلى مساعدة الطلبة على اكتساب املستوى املرغوب
من التحصيل األكادميي من خالل مواد وتقنيات تعليمية مصممة خصيصا ملعاجلة االحتياجات
التعليمية لألطفال الفرديني واالستجابة لها .ويوجد في كافة مدارس األونروا في لبنان
موظف إسناد تعليمي يعمل على تدريب ودعم األطفال داخل الغرفة الصفية وخارجها .وفي
عام  ،2015/2014قامت األونروا بتوفير دعم مصمم ملا مجموعه  2,641طفل ممن يعانون من
صعوبات في التعلم ومن إعاقات.

مبادرة األمل (الضفة الغربية)

في الضفة الغربية ،يعمل برنامج اإلعاقة وبالتنسيق مع برنامج التربية والتعليم على تنفيذ
مبادرة األمل التي تهدف إلى مساعدة الطلبة الذين يعانون من إعاقات على إدماجهم بشكل
فاعل في املدارس وعلى معاجلة احتياجاتهم التربوية .وفي عام  ،2014استفاد  1,855طالب من
خدمات التقييم والتدخل وذلك من خالل املبادرة ،فيما مت تزويد  800والد ومعلم وطالب ممن ال
يعانون من اإلعاقة بعدد من ورشات العمل التثقيفية حول اإلعاقة وحول بيئة التعليم اجلامع.

مركز إعادة التأهيل لألشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية (غزة)

يعمل مركز إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية والذي تأسس في غزة في عام 1962
على تقدمي التدريب واألنشطة التربوية والترفيهية لألطفال والبالغني الذين يعانون من إعاقة
بصرية .ويعمل املركز مع أكثر من  130طالبا ،يشملون أطفاال يعانون من قصور في الرؤية
ومستخدمون بنظام بريل من سن الروضة وحتى الصف السادس .كما أن املركز يدعم أيضا
إدماج األطفال في املدارس العامة من خالل برنامج اإلدماج التابع له – والذي يدعم حاليا 300
طفل في املدارس التابعة للسلطة الفلسطينية والقطاع اخلاص واألونروا.
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