
 
 

 
  العمل مع الالجئین ذوي اإلعاقة: بناء شبكات أقران بین الالجئین ذوي اإلعاقة و نظرائهم من المجتمع المضیف

 بیروت، لبنان
 

 دراسة حالة: تعزیز الوقایة واالستجابة للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي في السیاقات الحضریة
 

  خلفیة
 

 قامت مفوضیة النساء الالجئات ببناء شراكة مع منظمة محلیة في لبنان تسمى الجمعیة اللبنانیة للمناصرة الذاتیة، من أجل تقویة شبكات
 األقران الوقائیة الخاصة بالالجئین ذوي اإلعاقة المقیمین في بیروت، وذلك ضمن سلسلة التدخالت التجریبیة حول العنف القائم على أساس

 النوع االجتماعي في المناطق الحضریة والتي نفذتها مفوضیة النساء الالجئات خالل سنتي 2015 - 2016. وتمتاز الجمعیة اللبنانیة
 للمناصرة الذاتیة بكونها منظمة تستهدف ذوي اإلعاقات الذهنیة ویدیرها أفراد من ذات الفئة كذلك؛ یتكرس أعضائها لزیادة الوعي حول

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في لبنان، من ضمنها حقوق الالجئین العراقیین والسوریین المقیمین في بیروت. ولقد أظهر بحث سابق أن
 الالجئین من تلك الفئة والذین یعیشون في مناطق حضریة یواجهون مخاطر عنف إضافیة، من بینها العنف القائم على أساس النوع

 االجتماعي، بسبب توقف شبكات األقران الوقائیة، و ممارسات إقصائیة لوالها لتسّهل الوصول لمعلومات و تعلیم مالئم حسب العمر والنوع
1 االجتماعي. 

 
 جلسات مع الالجئین من ذوي اإلعاقة

 
 قامت الجمعیة اللبنانیة للمناصرة الذاتیة بتوسیع عملها مع الالجئین ذوي اإلعاقة على مدار عامي 2015 و2016. و نفذت بالشراكة مع

 مفوضیة األمم المتحدة للالجئین في لبنان ومنظمة كاریتاس 14 جلسة مع 12 الجئ من ذوي اإلعاقة وعوائلهم المقیمین في بیروت. وشملت
  هذه الجلسات المواضیع التالیة:

 
 

 الموضوع الذي تم مناقشته  الفكرة الرئیسیة
 ما الذي یجعلك حزینًا؟  مقدمة

 ما الذي یجعلك سعیدًا؟
 ما هي مخاوفك؟

 اتخاذ القرارات و النقاش العائلي.
  حریة الحركة و االستقاللیة.

 
 

  ذاتي- مدینتي- بیتي  مساحتي
  حق التعلیم حقوقي

  حق العمل
  حق األمان

  أرید أن أعیش هكذا  مستقبلي
 ارفع صوتك

 ضع خطة
 
 

  مفوضیة النساء الالجئات ولجنة اإلنقاذ الدولیة (2015) "أرى إنه ممكنًا": بناء مساحة الستیعاب اإلعاقة في برامج العنف القائم على أساس النوع1
 اإلجتماعي في المجاالت اإلنسانیة. مفوضیة النساء الالجئات (2016) طرقات خطرة: التعرف واالستجابة لمخاطر العنف القائم على أساس النوع

  االجتماعي ضد الالجئین الحضریین. الالجئیین ذوي اإلعاقة.
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 لقد تم تطویر و تنفیذ األنشطة و المواد التي تم استخدامها خالل الجلسات بواسطة المناصرین الذاتیین التابعین للجمعیة اللبنانیة للمناصرة
 الذاتیة (نساء ورجال ذوي  اإلعاقات الذهنیة) ومع دعم الطاقم المساند التابع لنفس الجمعیة. وقد ساند هؤالء المناصرین الذاتیین الالجئین في

 التصور والتعبیر عن احتیاجاتهم وفهمهم وآمالهم. و ساند المناصرون الذاتیون كذلك أفراد العائلة في فهم أهمیة تقدیر أصوات ذوي
 االحتیاجات الخاصة وامتالكهم آراء حول وضعهم، وذلك من خالل إشراك الوالدین خالل الجلسات .عالوة على ذلك، یقدم المناصرون

  الذاتیون مثاًال  إیجابیًا للوالدین و أفراد العائلة حول مهارات وقدرات األشخاص ذوي العجز الفكري.
 

للمزید من المعلومات، الرجاء االطالع على فیدیو بعنوان  برامج هادفة إلشراك الالجئین ذوي اإلعاقة في لبنان .  
https://www.youtube.com/watch?v=TYGNk1RuZ-o  

 
 “لم یكن ُیسمح ألخت إلهام الخروج من البیت لوحدها. وبعد العمل الذي قمنا به مع المجموعة، تم إخبارنا أنها تذهب اآلن إلى

  المحل التجاري للتبضع و لزیارة الجیران لوحدها"
  میسر في الجمعیة اللبنانیة للمناصرة الذاتیة ینقل تجربة الجئة مشاركة.-

 
   التعلم والتحدیات

 
 على الرغم من ذلك كله، أظهر هذا المشروع التجریبي عددًا من التحدیات إزاء إشراك ودعم المنظمات المحلیة في الوقایة من العنف القائم

 على أساس النوع اإلجتماعي في سیاقات الالجئین الحضریین. ومن التحدیات الجدیرة بالذكر هنا هي المعرفة و الخبرة المحدودة التي تملكها
 المنظمات المحلیة المعنیة باألشخاص ذوي اإلعاقة في الوقایة من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، وبالتالي یحتاجون للدعم من

 أجل  ضمان تعمیم الحمایة على كافة نطاقات عملهم مع الالجئین. كما و أنهم مستبعدین إلى حد كبیر من حركات حقوق اإلنسان و المبادرات
 اإلنسانیة، والتي من الممكن أن تساعدهم على تبادل اآلراء والتحدیات. ولهذا السبب، دعمت مفوضیة النساء الالجئات ممثلي الجمعیة اللبنانیة

 للمناصرة الذاتیة في المشاركة في القمة العالمیة للعمل اإلنساني في اسطنبول، وربطتهم بفرص للمشاركة في المنتدى الدولي لجمعیة حقوق
 النساء في التنمیة الذي ُیعقد في البرازیل. و أخیرًا، تمتلك المجموعات األهلیة، مثل الجمعیة اللبنانیة للمناصرة الذاتیة،  القلیل من فرص
 التمویل المستدامة وتواجه تحدیات تعرقل الوصول للدعم المالي من خالل نظام التمویل اإلنساني على الرغم من كون هذه المجموعات

  مبتكرة و ذات تأثیر حقیقي.
 

  خالصة
 

 ساندت هذه الجلسات الالجئین من  ذوي اإلعاقة والمقیمین في بیروت في التفكیر بمسائل السالمة وكیفیة اختالفها بالنسبة للنساء والرجال و
 الفتیات والفتیان من تلك الفئة، وكذلك في كیفیة احتمال ارتباط هذه المسائل بالجنسیة أو بلد المنشأ. وساعدت هذه الجلسات كذلك في تقویة

 شبكات األقران الوقائیة داخل المجتمع. كما شملت نتائج الجلسات على المستوى الفردي زیادة الوعي بین العائالت و مقدمي الرعایة حول
 هواجس الحمایة، باإلضافة إلى تعلم االستراتیجیات الفعالة من أجل تعزیزها و تخفیف المخاطر الواقعة علیهم. وبالتالي، زاد ذلك من
 استقاللیة األفراد الذین كانوا مسبقًا ملزمین بالبقاء داخل منازلهم بشكل مستمر. وهكذا أكدت الشراكة ما بین مفوضیة النساء الالجئات

 والجمعیة اللبنانیة للمناصرة الذاتیة اإلسهامات الكامنة التي یمكن أن تقدمها المنظمات المحلیة في تدعیم البیئة الوقائیة للالجئین الحضریین، و
  من ضمنهم المجموعات السكانیة المهمشة و "المخفیة".

 
 
 

* * * 
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