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الجئي  أن  إال  أمده،  طال  الذي  تشردهم  بسبب  حتديات  يواجهون  فلسطني  الجئي  كافة  أن  حني  وفي 

فلسطني الذين يعانون من إعاقات ميكن أن يعانوا من عقبات إضافية وصعوبات في الوصول إلى اخلدمات 

وفي حتقيق كامل إمكاناتهم، فعلى سبيل املثال، فإن:

اإلعاقة  إدماج  بأن  وا  األونر تدرك 

جانبيا؛  أمرا  تكون  أن  ميكن  ال 

في  يا  مركز أمرا  تعد  وهي 

إلى  الرامية  الوكالة  مهمة 

وحماية  ية  البشر التنمية  دعم 

خمسة  إن  فلسطني.  الجئي 

سكان  إجمالي  من  باملئة  عشرة 

 .  1 إعاقة من  يعانون  العالم 

املعدل  هذا  تطبيق  يتم  وعندما 

املسجلني  فلسطني  الجئي  على 

يعني  قد  هذا  فإن  وا،  األونر لدى 

الجئ   795,000 حوالي  هنالك  أن 

إعاقة. من  يعانون  فلسطني  من 

من كافة األشخاص ذوي اإلعاقات في قطاع غزة والضفة الغربية 

ال يستطيعون أداء النشاطات اليومية لوحدهم كاألكل وارتداء 

املالبس3 .
%34.2

اإلصابات  نتيجة  دائمة  إعاقات  اكتسبوا  أنهم  يقدر  شخص 

التي تعرضوا لها خالل األعمال العدائية التي جرت عام 2014 

في غزة 4.

1000
الفقر  من  حالة  في  تعيش  التي  فلسطني  الجئي  أسر  من 

يعاني من  واحد  فرد  األقل  يوجد فيها على  لبنان  الشديد في 

إعاقة 5.

%20.6
من األطفال ذوي اإلعاقات ممن شملهم مسح أجري في الضفة 

الغربية قد وجد أن لديهم أكثر من نوع واحد من اإلعاقة6 . %53.3

من أطفال الجئي فلسطني والذين يعانون من إعاقات في لبنان 

ليسوا مسجلني في أية مدرسة على اإلطالق2 . %28.9
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وبرامجها  األونروا  خدمات  في  رئيسا  جزءا  اإلعاقة  إدماج  ويعد 
فلسطين. الجئي  أجل  من 

تطلب اجلمعية العامة لألمم املتحدة حتديدا من األونروا بالقيام 	 
بعملياتها متاشيا مع ميثاق األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقات.

تلزم سياسة األونروا لإلعاقة )2010( الوكالة بضمان أن تكون كافة 	 
برامجها وخدماتها جامعة وبأن يستفيد الجئو فلسطني من ذوي 

اإلعاقات من املساعدات املقدمة على قدم املساواة مع غيرهم.

في أيار 2016، أصبحت األونروا أحد املوقعني على ميثاق إدماج اإلعاقة 	 
في العمل اإلنساني.

إن أهمية التمسك بحقوق الجئي فلسطني ذوي اإلعاقات 	 
تنعكس في ثالث من أصل خمس نتائج الستراتيجية األونروا 

متوسطة األجل لألعوام 2021-2016.

بهدف تفعيل االلتزامات املذكورة أعاله، قامت األونروا بتطوير 	 
خطوط إرشادية صديقة إلدماج اإلعاقة )2017( بهدف زيادة الوعي 
لدى املوظفني وتدريبهم على املبادئ الرئيسة واملمارسات اخلاصة 

باإلدماج.

االرتقاء بحياة ذوي اإلعاقات
من الجئي فلسطين

»يلتزم االحتاد األوروبي بدعم األونروا في جهودها لفرض املزيد من اإلصالح واالستفادة من 

العمل املهم اجلاري وضمان تقدمي خدمات أساسية عالية اجلودة لالجئني الفلسطينيني 

املهمشني. يسرني أن الشراكة بني االحتاد األوروبي واألونروا ستأخذ شكالً متزايد الوضوح 

بدًءا من عام 2017 لدعم مدارس وعيادات صحية مختارة.« 

 ]املفوض العام لألونروا بيير كرينبول؛

 اجللسة اخلاصة باإلعاقة في مؤمتر القمة العاملي اإلنساني[
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كيف تقوم األونروا بدعم األشخاص ذوي اإلعاقات؟

6,344

2,976

غزة

الضفة الغربية
لبنان

سوريا

االردن

املنتفعون من برنامج األونروا لإلعاقة في 2017

املصدر: برامج اإلعاقة في أقاليم العمليات

االرتقاء بحياة ذوي اإلعاقات
من الجئي فلسطين

التعليم

الجئي  أطفال  لكافة  أساسيا  حقا  اجلامع  التعليم  إلى  الوصول  يعد 

فلسطني. وتعمل األونروا من أجل دعم إدماج كافة األطفال ذوي اإلعاقات 

في مدارسها وذلك بالتركيز على إمكانية الوصول للبيئة املدرسية عالوة 

دراسية مخصصة  لتوفير فصول  التعليمية  والتقيات  املواد  على تكييف 

 44 لدى  يوجد  املثال،  سبيل  على  لبنان،  وفي  المنهجية.  دعم  وجلسات 

خارج  األطفال  ودعم  بتدريب  يقومون  تعليمي  إسناد  موظفي  مدرسة 

وداخل الغرفة الصفية. وفي العام الدراسي 2017/2016، قدم برنامج إسناد 

التعليم في لبنان املساعدة ملا مجموعه 3,990 طفل يعانون من صعوبات 

في التعلم وإعاقات.

الصحة

الرعاية  احتياجات  نفس  لديهم  اإلعاقات  ذوي  من  فلسطني  الجئي  إن 

الصحية التي لدى غيرهم ممن ليس لديهم إعاقات. وباإلضافة لذلك، فإن 

الوصول إلى تقدمي الرعاية الصحية العادية ميكن أن يلعب دورا حيويا في 

املناسب.  الوقت  في  الدعم  تقدمي  أجل  من  وذلك  لإلعاقة  املبكر  التحديد 

اخلدمات  قامت   ،2017 األول  تشرين  نهاية  في  عليه  الوضع  كان  وحسبما 

لقد  مولود جديد.   60,000 من  يقارب  ما  على  بالكشف  لألونروا  الصحية 

ورعاية صحية  يحتاجون عالجا  قد  الذين  األطفال  معرفة  في  هذا  ساعد 

إضافية. إن عملية الكشف هذه تتكرر عند السنة األولى والسنة الثالثة 

من عمر الطفل، وتساعد في التأكد من أن أطفال الجئي فلسطني يتمتعون 

بسبل الوصول للدعم اإلضافي الذي يحتاجونه، كاإلحالة إلى سبل دعم 

أخرى كالنظارات واملعينات السمعية.

اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

اإلعاقات  ذوي  وثيق. فاألشخاص  أمران مرتبطان بشكل  والفقر  اإلعاقة  إن 

ما  غالبا  أنهم  حيث  فقراء  يكونوا  ألن  احتماال  األكثر  هم  وعائالتهم 

يواجهون كلفا إضافية مثل الدفع من أجل رعاية صحية أكثر تكرارا ومن 

النقل األكثر كلفة. وتقديرا  التأهيل واألجهزة املعينة وخيارات  أجل إعادة 

والذي  لألونروا  التابع  االجتماعي  األمان  شبكة  برنامج  فإن  االرتباط،  لهذا 

يستهدف الفقراء يشمل اإلعاقة، حيث أن 16% من الجئي فلسطني الذين 

والضفة  ولبنان  األردن  في  االجتماعي  األمان  شبكة  برنامج  من  ينتفعون 

الوكالة  خدمات  وتركز  كما  إعاقات.  من  يعانون  أشخاص  هم  العربية 

االجتماية أيضا على الدعم اخملصص لإلعاقة. وفي عام 2017، قام برنامج 

اإلعاقة في األونروا باملساعدة في تسهيل سبل الوصول إلى خدمات إعادة 

من  الجئ   13,143 مجموعه  ملا  لإلعاقة  اخملصص  اإلسناد  وتقدمي  التأهيل 

فلسطني يعانون من إعاقة.

1,644 1,130

1,047

االردن

املصدر: نظام معلومات تسجيل الالجئني

لبنانالضفة الغربية

المستفيدين من ذوي اإلعاقة إجمالي المستفيدين

ذوي اإلعاقات من الجئي فلسطني الذين يحصلون على دعم 
شبكة األمان االجتماعي في 2017
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أنواع قضايا احلماية التي عانى 
منها الجئو فلسطني من ذوي 
اإلعاقات من كانون ثاني وحتى 

حزيران 2017

البنية التحتية وحتسني اخمليمات

إن عدم إمكانية الوصول إلى اخلدمات واملساكن ميكن أن تكون عقبة رئيسة 

تؤثر على األشخاص ذوي اإلعاقات في حياتهم اليومية. ومن أجل التأكد من 

أن أولئك األشخاص من ذوي اإلعاقات قادرون مثل غيرهم وبشكل مستقل 

الوكالة  قامت  األونروا،  مرافق  في  املقدمة  اخلدمات  من  االستفادة  على 

بتطوير خطة من أجل العمل وبشكل تدريجي على حتديد وإزالة العقبات 

واحلواجز املادية التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقات اخملتلفة، وتشمل تلك 

اإلعاقات اجلسدية أو العقلية أو الفكرية أو احلسية. وقد بدأ العمل بتنفيذ 

األونروا حيث ستسمح  مدارس  تصميم  في  املادية  الوصول  معايير سبل 

البيئة املدرسية، ولدى االنتهاء من بنائها، بحرية احلركة وباستعمال كافة 

أية عقبات، مبا يحفظ الكرامة وأعلى املستويات املمكنة  املساحات بدون 

من االستقاللية، بغض النظر عن العمر أو النوع االجتماعي أو اإلعاقة. وفي 

عام 2017، قامت األونروا أيضا بتصميم فضاءات لعب جامعة لالجئني مبا 

األشخاص  أن  سيضمن  الذي  األمر  بلبنان،  الرشيدية  مخيم  في  ذلك  في 

الذين يعانون من إعاقات جسدية وحسية مبقدورهم االستمتاع باملساحات 

واللعب سويا مع أصدقائهم.

احلماية

النزوح  بسبب  احلماية  صعيد  على  كبيرة  حتديات  فلسطني  الجئو  يواجه 

يكون  أن  وميكن  واإلهمال.  واإلساءة  والعنف  املسلح  والنزاع  واالحتالل 

األشخاص ذوي اإلعاقات على وجه التحديد عرضة ملثل هذه اخملاطر. وهم قد 

يكونون يعتمدون على مزودي الرعاية ومعزولون عن اجملتمع ويفتقدون سبل 

الوصول خلدمات اإلسناد وغير قادرين على الوصول للمعلومات التي تشرح 

لهم حقوقهم وكيفية الوصول للمساعدة. وفي األشهر الستة الواقعة 

ما  بتحديد  األونروا  موظفو  قام   ،2017 حزيران  وحتى  الثاني  كانون  بني  ما 

مجموعه 325 شخص من ذوي اإلعاقات ممن لديهم مسائل تتعلق باحلماية، 

مبا في ذلك العنف املبني على النوع االجتماعي أو حماية األطفال أو مسائل 

احلماية العامة. ومن بني أولئك األفراد الذين مت حتديدهم، فإن 29% منهم قد 

تلقوا املساعدة بنجاح.

االرتقاء بحياة ذوي اإلعاقات
من الجئي فلسطين

املعونة اإلنسانية في حاالت الطوارئ

فإن  فيها،  األونروا  تعمل  التي  اإلنسانية  واألوضاع  الطوارئ  أوضاع  في 

األشخاص ذوي اإلعاقات يتأثرون بشكل غير متناسب. وحسبما يتضح من 

جتربة األونروا من العمل املباشر في أوضاع النزاع في غزة ومن األزمة اجلارية 

في سوريا، فإن النزاع املسلح يعمل على زيادة سوء أوضاع األشخاص ذوي 

إعاقة  إلى  تؤدي  التي  لإلعاقات  الرئيسة  األسباب  واحدا من  ويعد  اإلعاقات 

األزمات  أوقات  املساعدة لالجئي فلسطني في  األونروا  وتقدم  األمد.  طويلة 

على شكل معونة نقدية ومعونة غذائية ومعونة سكن. وفي عام 2017 في 

األونروا معونة نقدية طارئة ملا مجموعه 114 من أكثر الجئي  غزة، قدمت 

فلسطني عرضة للمخاطر، مبا في ذلك 42 فردا من ذوي اإلعاقات الذين يعانون 

من العنف أو االستغالل.
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تأسست وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى )األونروا( بقرار من اجلمعية العامة عام 1949. مت وهي مكلفة بتقدمي املساعدة واحلماية لسكان يبلغ 

تعدادهم 5 ماليني الجئ فلسطيني مسجل يعيشون في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، مبا في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة حلني الوصول إلى حل عادل ملأساتهم. تشمل خدمات 

األونروا التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية للمعسكرات والتحسني والقروض الصغيرة واحلماية واملساعدة في حاالت الطوارئ. جتدد اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة التزام األونروا باستمرار كل ثالث سنوات.
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