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4 المخاطر التي تواجه الالجئين ذوي اإلعاقة في تركيا

عــرف تركيــا باســتضافتها لمالييــن الالجئيــن الذيــن فــّروا من بلدانهم هرًبا مــن الصراعات والحروب، 
ُ
ت

ل الالجئون الســوريون الغالبية العظمى من مجموع الالجئين في تركيا. 
ّ
ويشــك

 Williamson and( فــي دراســة بحثيــة عــام 2019، أوضــح الباحثــان »وليامســون« و«جيتيــن

شــكل بموقعهــا الجغرافــي حلقــة وصــل بيــن الشــرق األوســط وأوروبــا، مــا 
ُ
Çetin( »أّن تركيــا ت

ا محورًيــا الســتضافة األعــداد الكبيــرة مــن الالجئيــن القادميــن مــن مناطــق النزاعــات 
ً

جعلهــا مركــز

ــر  عي
ُ
ــان أّن الحكومــة التركيــة ال ت والحــروب فــي الشــرق األوســط كالعــراق وســوريا. ورأى الباحث

الالجئيــن ذوي اإلعاقــة االهتمــام المطلــوب بالمقارنــة مــع احتياجاتهــم، إذ يجــدون أنفســهم 

لــدى وصولهــم تركيــا أمــام رزمــة مــن العوائــق فــي مقدمتهــا الرعايــة الصحيــة. ولذلــك، يجــب 

ــة مــن الالجئيــن. ــة المالئمــة لهــذه الفئ ــر الدعــم المناســب والبيئ معالجــة المشــكلة لتوفي

فــي دراســة أخــرى صــدرت عــام 2018، أوضــح الباحــث »روهــدر« Rohwerder(( أن »هنــاك نقًصــا 

حــاًدا فــي األدلــة علــى تجــارب الالجئيــن الســوريين ذوي اإلعاقــة«. 

مقدمة
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ــا لألحــداث التــي تعــّرض لهــا الالجئــون قبــل مغادرتهــم لبالدهــم، فــإّن نســبة اإلعاقــة ترتفــع  تبًع

 Curtis(( »ــن الباحثــان »كيرتــس« و«جيجــان بينهــم أكثــر منهــا فــي المجتمعــات المســتقرة، إذ بّي

and Geagan فــي دراســة لهمــا عــام 2016 أن »نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بيــن المهاجريــن 

والهاربيــن مــن الصراعــات أكثــر مــن نســبتها حــول العالــم والتــي تقــدر ب 15٪.  ويعــّد ذوو اإلعاقــة 

 للتهميــش واإلهمــال، باإلضافــة إلــى معاناتهــم مــن آثــار 
ً

مــن أكثــر فئــات المهاجريــن عرضــة

 
ً

الوحــدة بســبب فقدانهــم أفــراد أســرهم أو مقدمــي الرعايــة لهــم، مــا يجعلهــم أكثــر عرضــة

للعنــف الجســدي والجنســي واالســتغالل كمــا تجــارة البشــر والمضايقــة والتمييــز«.

وبحســب الدراســة فــإّن صعوبــة الحركــة، وخصوًصــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة أحــد المخاطــر 

ــد نشــوب صــراع كمــا هــو الحــال فــي ســوريا. ولذلــك، فــإّن أزمــات  التــي تواجــه ذوي اإلعاقــة عن

شــكل عوائــق كبيــرة أمــام ذوي اإلعاقــة مــن الالجئيــن، فهــم بحاجــة لرعايــة 
ُ
الشــرق األوســط ت

صحيــة مكثفــة، وتعليــم خــاص وغيــر ذلــك مــن االحتياجــات. كمــا أّن توفيــر بيئــة شــاملة لهــم ُيشــكل 

 علــى البلــد المســتضيف، كتركيــا علــى ســبيل المثــال، لمــا يقــع عليهــا مــن اتخــاذ إجــراءات 
ً
ــا ثقيــال

ً
عبئ

وسياســات جديــدة ومناســبة لمســاعدة ذوي اإلعاقــة مــن الالجئيــن.

وبالمجمــل، يعانــي ذوو اإلعاقــة مــن الالجئيــن نقــص الرعايــة المناســبة والخدمــات االجتماعيــة. 

وبمــا أّن أصلهــم يعــود لعائــالت ممتــدة فــي بلدانهــم األصليــة، فمــن المرجــح أن يضلــوا الطريــق 

حينمــا يكونــون مجبريــن علــى مغــادرة بلدانهــم، مــا ســيجعلهم أكثــر عرضــة لالســتغالل واإلســاءة. 

ــا لدراســة بحثيــة صــدرت عــام 2011 بعنــوان »إجــراءات لمكافحــة العنــف الجنســي والجنــدري«، 
ً

وفق

فــإّن »الشــخص ذو اإلعاقــة معــرض للعنــف الجنســي والجنــدري، كمــا يعانــي من نقــص الخصوصية 

فــي المراحيــض وأماكــن االســتحمام. أمــا األشــخاص الجديريــن بالعنايــة فيمنعهــم العمــر أو 

اإلعاقــة مــن تفــادي العنــف العتمادهــم علــى اآلخريــن.«

ونــّوه الباحــث »روهــردر« Rohwerder(( عــام 2018، أّن ذوات اإلعاقــة مــن الالجئــات ال يعانين بســبب 

ــا، وذلــك يــؤدي لزيــادة الفقــر فــي أوســاطهن. كمــا قــال 
ّ

إعاقتهــّن فقــط بــل بســبب جنســهّن أيض
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الباحــث إّن عــدًدا ال بــأس بــه مــن ذوي اإلعاقــة مــن الالجئيــن ال ُيكملــون تعليمهــم فــي تركيــا ألّن 

معظــم الفــرص المتاحــة ال تتناســب مــع احتياجاتهــم المختلفــة. أمــا بالنســبة لمســتوى التوظيــف، 

 عــن فشــل المنظمــات اإلنســانية 
ً
يشــير الباحــث إلــى صعوبــة حصــول الالجئيــن علــى وظائــف، فضــال

فــي تقديــم الخدمــات لهــم.

ــا للمــادة 3 مــن قانــون الحمايــة المؤقتــة، يجــب تصنيــف كل مــن »القاصريــن غيــر المصحوبيــن 
ً

وفق

بذويهــم، وذوي اإلعاقــة، وكبــار الســن، والحوامــل، والوالــد أو الوالــدة المصحوبيــن بأطفــال، 

إضافــة إلــى ضحايــا التعذيــب واالعتــداء الجنســي وغيــره مــن أشــكال العنف ضمــن ذوي االحتياجات 

الخاصــة. 

ــًرا مــن عائــالت  فــي عــام 2018، قالــت منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )الفــاو( إّن كثي

الالجئيــن فــي تركيــا لــم تتكيــف بعــد مــع أنمــاط حياتهــا الجديــدة مثــل »جــودة وكميــة الغــذاء 

المســتهلك، المســاكن التــي ال ترقــى للمســتوى المطلــوب، وانخفــاض اإلنفــاق فــي الصحــة 

ــرت علــى صحــة األطفــال وكبــار الســن والنســاء كمــا ذوي اإلعاقــة 
ّ
والتعليــم؛ تلــك العوامــل أث

منهــم«.
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ــات أوليــة ميدانيــة مــن  حــاول فريــق فــي المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان جمــع بيان

مخيمــات الالجئيــن فــي تركيــا، ولكــّن الحكومــة التركيــة تفــرض قيــوًدا علــى جمــع تلــك المعلومــات،  

ولــم يتمكــن فريــق األورومتوســطي بســبب تلــك القيــود مــن الحصــول علــى البيانــات األوليــة مــن 

الفئــة المســتهدفة. ونظــًرا لوجــود نقــص فــي البيانــات األوليــة كتحديــد جنــس ذوي اإلعاقــة مــن 

الالجئيــن وأعمارهــم ومــكان إقامتهــم ومعلومــات أخــرى، قــرر فريــق األورومتوســطي التركيــز 

بشــكل أساســي علــى تحديــد المخاطــر والمشــاكل التــي قــد تواجههــم. 

بنــاًء علــى ذلــك، اتبــع فريــق المرصــد األورومتوســطي طريقــة منهجيــة لمراجعــة نحــو 13 مقالــة 

وتقريــر ذات صلــة بالموضــوع، وجميعهــا تتبــع ذات المنهجيــة والتحليــل لهــذه الدراســة، إذ ســارت 

علــى تحليــل الموضــوع علــى أســاس حقوقــي، لتحديــد حقــوق ذوي اإلعاقــة واالعتــراف بهــا. بعــد 

ذلــك حــدد فريــق األورومتوســطي أنــواع اإلعاقــة فــي صفــوف الالجئيــن فــي تركيــا، والتحديــات 

والمشــاكل التــي يواجهونهــا كالتوظيــف والدخــل، والتعليــم والتدريــب المهنــي، واالندمــاج فــي 

المجتمــع، وتبّيــن أّن األســباب األساســية لهــذه المشــاكل تعــود إلــى العوامــل الخارجيــة التــي 

منهجية الدراسة
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ــات الجســدية التــي  ــرت هــؤالء األشــخاص علــى اللجــوء كالحــروب األهليــة والنزاعــات، واإلصاب أجب

 عــن نظــام اإلعاقــة القديــم، وتقصيــر الحكومــة 
ً
كانــت ســبًبا فــي إعاقــة الكثيــر مــن الالجئيــن، فضــال

التركيــة فــي تلبيــة احتياجــات ذوي اإلعاقــة مــن الالجئيــن. 

احتــوت التقاريــر والمقــاالت التــي راجعهــا فريــق التقريــر علــى عــدد كبيــر من إفــادات ذوي اإلعاقة 

مــن الالجئيــن، والتــي وصفــوا فيهــا أوضاعهــم المعيشــية داخل المخيمات وخارجهــا. ومن الجدير 

ذكــره عــدم توفــر بيانــات دقيقــة عــن عــدد ذوي اإلعاقــة مــن الالجئيــن فــي تركيــا، ولكــن تمكنــت 

كل مــن »منظمــة مســاعدة المســنين« )هيلبايــج HelpAge( و«رئاســة إدارة الكــوارث والطــوارئ« 

)أفــاد AFAD(، ومنظمــة »اإلنســانية والدمــج« )هــاي HI(، مــن الحصــول علــى إحصائيــات عــن ذوي 

اإلعاقــة مــن الالجئيــن فــي مخيــم »نيزيــب 2« القريــب مــن الحــدود الســورية. وسيشــارك فريــق 

التقريــر أفــكاًرا لتغييــر واقــع ذوي اإلعاقــة مــن الالجئيــن فــي تركيــا، وســيصدر مجموعــة مــن 

التوصيــات بنــاًء علــى نتائــج الدراســة. 
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الدراســة المصطلحــات المتعلقــة باإلعاقــة فــي إطــار اتفاقيــة األمــم  الجــزء مــن  يشــرح هــذا 

المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )CRPD( والتــي تنــص فــي مادتهــا األولــى علــى:

»يشــمل مصطلــح األشــخاص ذوي اإلعاقــة كل مــن يعانــون مــن عاهــات طويلــة األجــل بدنيــة أو 

عقليــة أو ذهنيــة أو حّســَية، قــد تمنعهــم لــدى التعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن المشــاركة 

بصــورة كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن«.

يوضــح الجــدول اآلتــي )جــدول 1( مزيــًدا مــن التفاصيــل المتعلقــة بمصطلحــات اإلعاقــة بنــاًء علــى 

بــاب اإلعاقــة الخــاص بالمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن

تعريفات المصطلحات
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الرمزالوصف فئة اإلعاقة 

اإلعاقة البصرية
)بما في ذلك فقدان البصر(

الشــخص الــذي يعانــي مــن قيــود بصريــة منــذ الــوالدة 
ــة أو الشــيخوخة،  أو ناتجــة عــن مــرض أو عــدوى أو إصاب
أن  الممكــن  ومــن  اليوميــة،  الحيــاة  علــى  يؤثــر  ممــا 
يقيــد الحركــة المســتقلة، كمــا ويتطلــب عالًجــا مســتمًرا 

منتظمــة. ومتابعــة 

DS-BD

اإلعاقة السمعية
)بما في ذلك الصمم(

منــذ  ســمعية  إعاقــة  مــن  يعانــي  الــذي  الشــخص 
أو  إصابــة  أو  عــدوى  أو  مــرض  عــن  ناتجــة  أو  الــوالدة 
عــن الشــيخوخة، ممــا يؤثــر علــى الحيــاة اليوميــة، وقــد 
لجهــاز  الحاجــة  أو  منتظمــة،  ومتابعــة  عالًجــا  يتطلــب 
ســمعي اصطناعــي. وقــد يكــون الشــخص قــادًرا علــى 

اإلشــارة. لغــة  خــالل  مــن  التواصــل 

DS-DF

اإلعاقة البدنية – درجة متوسطة

منــذ  جســدية  إعاقــة  مــن  يعانــي  الــذي  الشــخص 
ــة أو صدمــة أو عــن  الــوالدة أو ناتجــة عــن مــرض أو إصاب
الشــيخوخة، والتــي ال تحــد بشــكل كبيــر مــن القــدرة علــى 
العمــل بشــكل مســتقل، ولكــن قــد تشــمل هــذه الفئــة 
ــا األلغــام واألشــخاص الذيــن فقــدوا أصابعهــم أو  ضحاي
اصطناعيــة. بأعضــاء  تعويضهــا  يمكــن  والتــي  أطرافهــم، 

DS-PM

اإلعاقة الجسدية – درجة خطيرة 

الشــخص الــذي يعانــي مــن إعاقــة جســدية منــذ الــوالدة 
أو ناتجة عن مرض أو إصابة أو صدمة أو عن الشيخوخة، 
مــن  كثيــًرا  ويحــد  كبيــر  نحــو  علــى  الحركــة  ُيقيــد  ممــا 
القــدرة علــى العمــل بصــورة مســتقلة، وبالتالــي عــدم 
القــدرة علــى ممارســة مهنــة، كمــا يحتــاج إلــى مســاعدة 

مــن مقــدم رعايــة خــاص.

DS-PS

الجدول 1: فئات ورموز المفوضية المتعلقة بمصطلحات اإلعاقة.
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اإلعاقة العلقية – درجة متوسطة

الشــخص الــذي يعانــي مــن إعاقــة عقليــة أو فكريــة منــذ 
ــة أو صدمــة أو عــن  الــوالدة أو ناتجــة عــن مــرض أو إصاب
الشــيخوخة، وال تحــد القــدرة علــى العمــل بشــكل مســتقل 
والتفاعــل بشــكل كبيــر، ولكنهــا قــد تتطلــب متابعــة خاصــة 

وأدويــة بســيطة.

DS-MM

اإلعاقة العقلية – درجة خطيرة

الشــخص الــذي يعانــي مــن إعاقــة عقليــة أو فكريــة منــذ 
ــة أو صدمــة أو عــن  الــوالدة أو ناتجــة عــن مــرض أو إصاب
الشــيخوخة، وتحــد بشــكل كبيــر مــن القــدرة علــى العمــل 
بشــكل مســتقل أو ممارســة مهنــة، ويتطلــب الشــخص 
المصــاب مســاعدة مــن مقــدم الرعايــة، إضافــة لــدواء أو 

عــالج طبــي فــي بعــض األحيــان.

DS-MS

إعاقة كالمية 

شــخص غيــر قــادر علــى الــكالم منــذ الــوالدة أو نتــج هــذا 
العجــز عــن مــرض أو إصابــة أو صدمــة أو عــن الشــيخوخة، 
بشــكل  العمــل  علــى  القــدرة  مــن  يحــد  أو  يقيــد  ممــا 
مســتقل، والــذي يحتــاج إلــى عــالج وتدخــل طبــي، ومــن 
التواصــل مــن  الممكــن أن يكــون الشــخص قــادًرا علــى 

خــالل لغــة اإلشــارة.

DS-SD

المرض العقلي

مالحظــة: هــذه الفئــة تصنــف كـ«حالــة طبيــة خطيــرة« وال 
تصنــف كإعاقــة، وتصيــب األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
ــر علــى حياتهــم اليوميــة«. ــة عقليــة أو نفســية تؤث »حال

صنــف اإلعاقــة العقليــة علــى أنهــا »إعاقــة«، فــي حالــة 
ُ
ت

كونهــا طويلــة المــدى، والتــي مــن الممكــن أن تعيــق 
مشــاركة الفــرد الكاملــة والفعالــة فــي المجتمــع مقارنــة 
ــا تطبيــق رمــوز 

ً
باآلخريــن. فــي هــذه الحالــة، قــد يتــم أيض

)DS-MM and DS-MS( .ــة اإلعاقــة ذات الصل

SM-MI

المصــدر: تــم إنشــاء الجــدول باالعتمــاد علــى مفوضيــة شــؤون الالجئيــن )2009(، وكانــت الوثيقــة 
ــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي األردن. ــد االســتخدام وشــاركتها مفوضي نفســها قي
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فــي هــذا الجــزء، تســتعرض الدراســة أنــواع اإلعاقــات التــي يعانــي منهــا الالجئــون فــي تركيــا، 

كالعائــق اللغــوي، وشــدة األلــم الجســدي، والصحــة العقليــة وتأثيرهــا.

الرؤية	 

البصريــة مــن الالجئيــن للمشــاركة المجتمعيــة والتفاعــل مــع  لــذوي اإلعاقــة  تتــاح الفرصــة  ال 

 Crock et اآلخريــن لمحدوديــة حركتهــم بســبب اإلعاقــة البصريــة.  توضــح دراســة »كــروك وآخــرون

al« الصــادرة عــام 2015، أنــه عنــد مقارنــة ذوي اإلعاقــة البصريــة بــذوي اإلعاقــة الجســدية، يتضــح 

أن ذوي اإلعاقــة البصريــة يتعرضــون لعزلــة أكثــر، وبالنظــر »لــذوي اإلعاقــة البصريــة مــن األطفــال، 

يتضــح صعوبــة حصولهــم علــى التعليــم«.

المعيقات التي تواجه ذوي اإلعاقة
وأنواع اإلعاقات التي يعانون منها
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السمع	 

يوجــد العشــرات مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية أو الصــم فــي مخيمــات الالجئيــن فــي تركيــا، منهــم 

أولئــك الذيــن أصيبــوا فــي النزاعــات والصراعــات فــي بلدانهــم األصليــة. وبحســب دراســة »كــروك 

وآخــرون« فــإّن ذوي اإلعاقــة الســمعية مــن الالجئيــن الســوريين يواجهــون تحدًيــا خطيــًرا فــي 

التواصــل الختــالف اللغــة التركيــة المكتوبــة عــن العربيــة، إذ أّن ذلــك »يحــد مــن خيــارات التواصــل كمــا 

ــا علــى أفــراد أســرة المصــاب بالصــم لنيابتهــم عنــه فــي أشــياء كثيــرة والــذي بــدوره 
ً
يشــكل عبئ

ل مخاطــر متعلقــة بالحمايــة«. وبنــاًء 
ّ
ســيقوض مشــاركته المجتمعيــة، ومــن الممكــن أن يشــك

علــى البيانــات الموثقــة مــن مخيــم »نيزيــب 2« أفــاد فريــق البحــث فــي »كــروك وآخــرون« أنــه لجــأ 

ألفــراد أســرة ذوي اإلعاقــة الســمعية ليتمكــن مــن فهــم إفادتــه والصعوبــات التــي يواجهــا. أمــا 

مادًيــا، يتلقــى ذوو اإلعاقــة الســمعية مــن الالجئيــن أجهــزة ســمعية، تدفــع الحكومــة التركيــة 

.)ASAM( نصــف تكلفتهــا، وتتكفــل بالنصــف األخــر منظمــات غيــر حكوميــة مثــل

تســتعرض الدراســة روايــة أحــد الالجئيــن مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية فــي تركيــا كمــا وردت فــي 

دراســة »كــروك وآخــرون«:

»يبلــغ ســامي التاســعة عشــرة مــن عمــره ويعيــش فــي مخيــم لالجئيــن في تركيــا. أفقدته 

صيــب بهــا فــي ســوريا ســمعه. ال يتقــن ســامي أي لغــة إشــارة رســمية، كمــا ال 
ُ
 أ

ٌ
رصاصــة

يوجــد مترجــم لغــة إشــارة فــي المخيــم حيــث يعيــش. يتواصــل ســامي مــع اآلخريــن مــن 

ــة علــى هاتفــه المحمــول، ومــا زاد األمــر ســوًءا أّن ســامي ال يعــرف التركيــة  خــالل الكتاب

ليلجــأ لآلخريــن لقــراءة مــا يكتــب وإيصــال صوتــه لمســؤولي المخيــم«.

 التواصل	 

بحســب دراســة »كــروك وآخــرون«، ُيعــد التواصــل عقبــة خطيــرة لــذوي اإلعاقــات الســمعية 

الالجئيــن  مــن  اإلعاقــة  ذوي  تجربــة  علــى  تؤثــر  البيئــة  أّن  كمــا  والعقليــة،  والجســدية 

ومشــاركتهم الفاعلــة، وعلــى وجــه الخصــوص، أولئــك الذيــن ال يســتطيعون التعبيــر عّمــا 

بداخلهــم، وبمعنــى آخــر، ذوي اإلعاقــة الكالميــة. 
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تستعرض القصة التالية معاناة طفل من الالجئين يعاني من صعوبات في التواصل: 

»يبلغ كريم من العمر عشــر ســنوات، وهو مصاب بالتوحد. وعلى الرغم من قدراته االســتيعابية 

الجيــدة، حيــث يفهــم كل مــا يقــال لــه، إال أّن قدرتــه علــى الــكالم محــدودة، كمــا ال يســتطيع الكتابــة 

أو الرســم. قبــل أن يلجــأ »كريــم« مــن ســوريا، كان باســتطاعته التواصــل والتعلــم والترفيــه عــن 

ا، مــا ُيشــعره بالملــل 
ً
ــر الخــاص بــه، أمــا اآلن فهــو ال يملــك شــيئ نفســه مــن خــالل جهــاز الكمبيوت

واإلحبــاط طــوال الوقــت«.

تســتعرض الجــداول اآلتيــة عــدد ذوي اإلعاقــات المختلفــة مــن الالجئيــن فــي مخيــم »نيزيــب 2« 

فــي تركيــا.

المجموع الكلي 46 سنة فأكثر من 16 ل 45 سنة من 0 ل 15 سنة األعمار 

24401377الذكور 

9152246اإلناث

335535123المجموع الكلي

الجــدول 2:  يوضــح أعمــار ذوي اإلعاقــة مــن الالجئيــن في »مخيم 
.)AFAD نيزيــب 2« فــي  تركيــا )بيانات
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المجموع الكلي 46 سنة فأكثر من 16 ل 45 سنة من 0 ل 15 سنة األعمار 

66315الذكور 

3339اإلناث

99624المجموع الكلي

الجــدول 3: يوضــح أعمــار ذوي اإلعاقــات الســمعية والبصريــة والكالميــة 
.)AFAD مــن المهاجريــن فــي مخيــم »نيزيــب 2« فــي تركيــا )بيانــات

القدرة على التنقل	 

عــد الحركــة أو القــدرة علــى التنقــل مــن المشــاكل البــارزة التــي 
ُ
بحســب دراســة »كــروك وآخــرون« ت

تواجــه الالجئيــن لمــا لهــا مــن ارتبــاط وثيــق بإصابــات الحــرب والنزاعــات. ومــن حســن الحــظ، تقــدم 

لهــم الحكومــة التركيــة العــالج الــالزم، إذ »تــم تشــكيل مجموعــات غيــر رســمية يديرهــا ســوريون 

ــّر بصــورة  لتلبيــة احتياجــات ذوي اإلعاقــة علــى المــدى البعيــد.« وأوضحــت الدراســة أّن الفقــر أث

ملحوظــة علــى ذوي اإلعاقــة مــن الالجئيــن لــدى محاولتهــم البحــث عــن ســكن مناســب، كمــا 

هــم. وعّرجــت الدراســة علــى جوانــب إيجابيــة فــي 
ّ
ــا التمييــز الذيــن يعانونــه لــدى تنقل

ً
تناولــت أيض

مخيــم »نيزيــب« فــي تركيــا، حيــث ُمنــح ذوو اإلعاقــة مــن الالجئيــن »األولويــة للحصــول علــى منــزل 

 مــن العيــش فــي الخيــام«.
ً
يحتــوي علــى حمــام مســتقل«، بــدال

الحاجز اللغوي	 

ــل االختالفــات اللغويــة ســبًبا لســوء الفهــم والتوتــر بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المســتضيفة، 
ّ
تمث

ــا 
ً

وعليــه ُيشــكل الحاجــز اللغــوي لالجئيــن بشــكل عــام، ولــذوي اإلعاقــة منهــم بشــكل خــاص، عائق

للحصــول علــى الخدمــات األساســية وللمشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة كمــا األكاديميــة، إذ حرمهــم 

هــذا الحاجــز مــن االلتحــاق بالمــدارس والجامعــات التركيــة.
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العناية الذاتية، األلم، اإلرهاق، واألمراض المزمنة	 

يحتــاج ذوو اإلعاقــة مــن الالجئيــن للدعــم والمســاعدة ســواء مــن أقربائهــم أو مــن العامليــن فــي 

مجــال الخدمــة االجتماعيــة، ويعتمــد ذوو اإلعاقــة مــن الالجئيــن علــى أســرهم بشــكل أساســي 

لتقديــم هــذا الدعــم، ولكــن يتعرضــون لمخاطــر الحمايــة، بحســب دراســة »كــروك وآخــرون«، »شــاع 

التأثيــر النفســي الســلبي بيــن الالجئيــن الســوريين بشــكل عــام، وبيــن ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن 

بشــكل خــاص. 

أوردت الدراسة القصة اآلتية كمثال للضرر النفسي الذي شاع بين ذوي اإلعاقة من الالجئين: 

ــا للمســاعدة الطبيــة إثــر إصابتــه فــي الكاحــل حيــن كان ُيحضــر  غــادر »دانيــال« ســوريا طلًب

ــقة مــع مصابيــن ســوريين أخريــن، ويحصــل علــى النفقــات 
ُ

ا ألســرته. يعيــش اآلن فــي ش
ً

خبــز

العالجيــة. وحتــى اآلن، لــم يتمكــن دانيــال مــن إجــراء عمليــة جراحيــة لكاحلــه المصــاب بعــد، 

بــل اكتفــى بتلقــي العــالج الطبيعــي لمســاعدته علــى الحركــة. وعلــى أثــر اإلصابــة، يعانــي 

دانيــال مــن كوابيــس متكــررة، حيــث ال يســتطيع التحــدث مــع زمالئــه عــن الصدمــة التــي 

تعــرض لهــا، وهــم بالمقابــل، يواجهــون ذات المشــكلة«.

توضــح اإلفــادة أّن الصدمــة والتعذيــب وظــروف الحــرب القاســية أضــروا بشــكل كبيــر بقــدرة الشــخص 

ــرت 
ّ
علــى إنجــاز أعمالــه اليوميــة الروتينيــة، حيــث أوضحــت دراســة »كــروك وآخــرون« أّن »الحــرب أث

ســلًبا علــى ذوي اإلعاقــة، إذ أصبحــوا غيــر قادريــن علــى المســاهمة الفاعلــة فــي مجتمعاتهــم 

وال حتــى فــي أســرهم، ولكنهــم ُيشــكلون دعًمــا نفســًيا وعقلًيا ال بأس به لمــن حولهم«. وأوردت 

الدراســة اإلفــادة اآلتيــة فــي هــذا اإلطــار:

»مريــم ووليــد، أخــوان فــي الثالثينيــات مــن العمــر، يقطنــان فــي تركيــا مــع والدتهمــا 

 بشــلل األطفــال منــذ طفولتها وتســتعين بدعامة 
ً

وشــقيقين صغيريــن. كانــت مريــم مصابــة

للســاق للمشــي، أمــا وليــد فهــو مصــاٌب بمتالزمــِة داون. ووالدتهمــا مصابــة بالســكري 

وارتفــاع ضغــط الــدم. كمــا ويعمــل شــقيقهم البالــغ مــن العمــر 20 عاًمــا فــي مصنــع 
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للســجاد إلعالــة األســرة. تواجــه مريــم بعــض الصعوبــات فــي المشــي ألن دعامــة ســاقها 

تالفــة وال يمكنهــم تحمــل تكاليــف إصالحهــا، تعــد مريــم األكثــر قرًبــا مــن وليــد، الــذي بــدوره 

ُيشــكل مصــدر دعــٍم عاطفــي وعملــي لهــا وألمهــا«.

بحســب إدارة الكــوارث والطــوارئ التركيــة )AFAD(، فإّن مســتويات األمــراض المزمنة في مخيمات 

الالجئيــن انخفضــت بصــورة كبيــرة عــن الســابق، حيــث تصــل إلــى 7٪ داخــل المخيمــات، و8٪ خارجهــا. 

وبالنظــر لهــذه األرقــام، فهــي منطقيــة للغايــة ألن ســن الالجئيــن هنــاك صغيــر نســبًيا، وهــذا مــا 

ــا أّن مــا نســبته 23٪ ل 32٪ مــن الالجئيــن الســوريين 
ً

أكدتــه دراســة »كــروك آخــرون« التــي ذكــرت أيض

لديهــم فــرد أصيــب فــي النزاعــات والحــروب.

اآلثار والصحة العقلية	 

 ،2018 عــام   )Uyan-Semerci Erdoğan( أردوغــان«  سيميرســي  »يــوان  أجراهــا  لدراســة  ــا 
ً

وفق

ــا مــع االكتئــاب والقلــق«. وعلــى نفــس 
ً

ــا وثيق
ً
شــكل اإلصابــة بمــرض مزمــن أو باإلعاقــة رابط

ُ
»ت

المنــوال، أوضحــت دراســة »ســامبز وآخــرون« كميــة الدمــار الذاتــي الــذي تتركــه اآلثــار النفســية 

والجســدية للجــوء، إذ ُيعانــي الالجئــون مــن ثالثــة عوامــل ضغــط مختلفــة: »تجربتهــم الحياتيــة 

 
ً

حيــن كانــوا فــي بلدانهــم األصليــة، والصعوبــات التــي واجهوهــا فــي طريــق اللجــوء، إضافــة

إلــى التحديــات والصعوبــات التــي يواجهونهــا فــي محاوالتهــم لخلــق حيــاة مســتقرة فــي البلــد 

ــا مــا تؤثــر ســلًبا  ــا، وغالًب
ً

ــا وثيق
ً
المســتضيف.« وترتبــط الصدمــة النفســية باللجــوء القســرية ارتباط

علــى العامــل النفســي لــدى الالجئيــن، مــا يخلــق مخاطــر كبيــرة كالعنــف والذعــر والخــوف، ونقــص 

 عــن الصراعــات الثقافيــة بيــن 
ً

التغذيــة والبطالــة، والوضــع االجتماعــي واالقتصــادي الســيء، فضــال

الالجئيــن وســكان البلــدان األصليــة، والمشــاكل الجســدية والنفســية«.

 
ً
ووجــدت الدراســة أن »44 مــن بيــن األطفــال )49.4٪(، مصابــون باضطــراب نفســي، و26 طفــال

 )13.5٪( مصابــون باضطــراب اكتئابــي، و8 أطفــال 
ً

)29.2٪( مصابــون باضطــراب القلــق، و12 طفــال

)9٪( يعانــون مــن الصدمــة ومــا يتصــل بهــا مــن اضطــراب، و5 أطفــال )5.6٪( لديهــم اضطــراب فــي 
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عمليــات اإلخــراج، و4 أطفــال )4.5٪( لديهــم اضطــراب نقــص االنتبــاه/ فــرط النشــاط، و3 أطفــال 

)3.4٪( لديهــم تخلــف عقلــي، وطفــل واحــد )1.1٪( لديــه اضطــراب طيــف التوحــد. فــي حيــن كانــت 

اضطرابــات القلــق وســلس البــول الليلــي تشــخيصات مرضيــة مشــتركة مصاحبــة للتخلــف العقلــي 

والتوحــد«.

بيلــي،  ســلطان  فــي  الســوريين  الالجئيــن  لــدى  النفســية  والصحــة  »اإلعاقــة  تقريــر  وبحســب 

إســطنبول« فــإّن »50٪ مــن الالجئيــن الذيــن يعانــون مــن مشــاكل فــي الصحــة العقليــة، و60٪ مــن 

الالجئيــن الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي األداء اإلدراكــي، شــعروا بالحاجــة إلــى الدعــم، علــى 

عكــس أولئــك الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي الرؤيــة )يمثلــون 92٪(، والســمع )يمثلــون ٪96(، 

، يشــعر 69٪ مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة أنهــم بحاجــة إلــى دعــم 
ً
والتنقــل )يمثلــون 83٪(. إجمــاال

صحــي وأنــواع أخــرى مــن الدعــم المتعلــق بإعاقاتهــم الوظيفيــة«.

وأشــار التقريــر إلــى أن بعــض المبحوثيــن أفــادوا بتراجــع مشــاركتهم فــي األنشــطة االجتماعيــة 

بســبب إعاقتهــم. أي أنهــم أصبحــوا أكثــر عزلــة بســبب الكثيــر مــن اضطرابــات الصحــة العقليــة، بــل 

ولــم يرغبــوا فــي مشــاركة مخاوفهــم مــع أشــخاص آخريــن باســتثناء أفــراد أســرهم:

وجــاء فــي الدراســة إفــادة إلحــدى الالجئــات الســوريات )50 عاًمــا( التــي تعاني مــن ضعف متعددة 

فــي الحــواس أنــه »عندمــا تريــد عائلتــي الذهــاب إلــى البحيــرة، يصــرون أن أذهــب معهــم، لكنــي 

أرفــض الذهــاب. أعلــم أنــه ســيكون مــن المتعــب أن يأخذونــي معهــم، لذلــك قــررت البقــاء دائًمــا 

فــي المنــزل وحــدي. ال أريدهــم أن يتوقفــوا عــن االســتمتاع بحياتهــم بســببي. لقــد مــر أكثــر مــن 

 لالســتمتاع. إذا أردت الخــروج فســوف يكلفهــم الكثيــر. عليهــم إحضــار ســيارة 
ُ

شــهر منــذ أن خرجــت

للذهــاب والعــودة«.

وفــي إفــادة أخــرى ألحــد عاملــي الرعايــة لالجئــات ذوات اإلعاقــة )20 عاًمــا( قــال: »مــع 

مــن ســأتحدث؟ لقــد غيــرت تركيــا النــاس، لــم يعــد هنــاك أحــد يقــف بجانــب أحــد بعــد اآلن. أنــا 

ــا«.
ً

حتــى لــم أخبــر والدتــي بالــذي أتعامــل معــه، لقــد بكيــت كثيــًرا أمــس أيض
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قضايا الحماية	 

بحســب دراســة »كــروك وآخــرون«، أفــرزت قضايــا الحمايــة تزايــًدا فــي مشــاعر االســتياء والتــي أدت 

بدورهــا إلــى العنــف أو الوفــاة فــي بعــض الحــاالت، أضــف لذلــك أن اســتراتيجيات التأقلــم الســلبية 

مثــل )التســول، والبغــاء، والــزواج دون الســن القانونيــة( باإلضافــة إلــى الــزواج بيــن نســاء ســوريات 

بلــة، ويكــون الالجئــون ذوو اإلعاقــة واألطفــال الالجئــون  أتــراك محلييــن زاد الطيــن  مــع رجــال 

ــا فــي مثــل هــذه الحــاالت. 
ً

والنســاء ذوات اإلعاقــة علــى وجــه الخصــوص، هــم األكثــر ضعف

وجــدت دراســة »كورتيــس وجيجــان« )Curtis and Geagan( عــام 2016 أّن »عــدًدا كبيــًرا من الشــابات 

ذوات اإلعاقــة لــم ُيســمح لهــن بالمشــاركة فــي الخدمــات واألنشــطة المخصصــة لالجئيــن ألنــه 

ليــس لديهــن »إذن مرافــق ذكــر«، حيــث يبقــى األشــخاص ذوو اإلعاقــة أقــل قــدرة علــى حمايــة 

أنفســهم مــن االســتغالل والعنــف وســوء المعاملــة«.

وفــي جانــب الحلــول طويلــة األمــد لهــؤالء الالجئيــن، فهــم بنظــر تركيــا ضيــوف لفتــرة اســتقبال 

قصيــرة المــدى. ولــم تنــو الحكومــة التركيــة بعــد قبــول الالجئيــن الســوريين كمقيميــن دائميــن 

أو الســماح لهــم بالحصــول علــى الجنســية التركيــة. وبحســب الدراســة »ال تحــدد الالئحــة مــدة 

لنظــام الحمايــة المؤقتــة، تاركــة المجــال مفتوًحــا أمــام مجلــس الــوزراء لإلعــالن عــن تواريــخ البــدء 

واالنتهــاء. باإلضافــة إلــى أّن ســبل الحصــول علــى الجنســية ضيقــة جــًدا«.
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ــا لدراســة »كالفــوت« )Calvot( عــام 2014، فــإّن المســاعدة اإلنســانية فــي كثيــر مــن األحيــان 
ً

ووفق

ال تصل إلى األشــخاص ذوي اإلعاقة أو كبار الســن، بل إن عدًدا من األنشــطة االجتماعية ال تشــمل 

مشــاركة األطفــال ذوي اإلعاقــة، مــا قــد يؤثــر علــى احترامهــم لذاتهــم ويدفعهــم ليكونــوا أكثــر 

ــا أربعــة محــاور تتعلــق بالمســاعدة اإلنســانية لالجئيــن ذوي  انطوائيــة. فــي هــذا القســم، حددن

اإلعاقــة: الغــذاء والتغذيــة، والميــاه والنظافــة، واإلســكان، والصحــة وخدمــات إعــادة التأهيــل.

الغذاء	 

وجــدت دراســة »كــروك وآخــرون« أّن بعــض الالجئيــن مــن ذوي اإلعاقــة يواجهــون صعوبــة فــي 

الخــروج للتنــزه وشــراء األطعمــة األساســية والبقالــة وكذلــك الطهــي، لذلــك اعتمــدوا علــى أفــراد 

أســرهم لمســاعدتهم فــي القيــام بذلــك. ومــن المخاطــر الجســيمة األخــرى التــي واجهوهــا 

المساعدة اإلنسانية
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هــي الفقــر والــذي كان ســببه »فــرص العمــل المحــدودة« التــي تنطــوي علــى دخــل منخفــض. 

وبالتالــي، فقــد اســتنفدت مواردهــم الماليــة بمــرور الوقــت ألنهــم اضطــروا إلــى دفــع إيجــارات 

عاليــة، واضطــروا فــي النهايــة إلــى بيــع قســائم الطعــام الخاصــة بهــم.

المياه والنظافة الصحية	 

يختلــف الوصــول إلــى دورات الميــاه حســب الموقــع، وأصبــح هــذا األمــر مصــدر قلــق كبيــر لالجئيــن 

الذيــن يعانــون مــن أنــواع مختلفــة مــن اإلعاقــات. ووفــق دراســة »كــروك وآخــرون« تتخــذ مخيمــات 

ــال، »فــي  ــا إجــراءات لتســهيل الوصــول إلــى دورات الميــاه. علــى ســبيل المث الالجئيــن فــي تركي

 مــن الخيــام( 
ً
مخيــم نيزيــب، أعطــت الســلطات األولويــة لتخصيــص منــازل مــن الكرفانــات )بــدال

لالجئيــن الذيــن حددتهــم علــى أنهــم يعانــون مــن إعاقــة. وتحتــوي الكرفانــات علــى دورات ميــاه 

داخليــة، مــا يلغــي الحاجــة إلــى اســتخدام مرافــق مركزيــة مشــتركة«.

وجــاء فــي الدراســة أّن »بعــض الالجئيــن فــي تركيــا اشــتكوا مــن صغــر حجــم دورات الميــاه، خاصــة 

الذيــن يحتاجــون إلــى مســاعدة فــي االســتحمام. باإلضافــة إلــى ذلــك، اشــتكى بعضهــم مــن 

المبانــي التــي عاشــوا فيهــا ألن المبانــي مصممــة بشــكل أساســي لتكــون متاجر وليســت للســكن، 

وفــي بعــض الحــاالت، ال يكــون هنــاك دورة ميــاه أصــال«.

اإلسكان	 

وجــدت دراســة »كــروك وآخــرون« أن موقــع الســكن يمكــن أّن يشــكل تحديــات كبيــرة أمــام الالجئيــن، 

كمــا أّن عــدم القــدرة علــى دفــع اإليجــار نتيجــة الوضــع المــادي لالجئيــن قــد يــؤدي فــي بعــض 

األحيــان إلــى نزاعــات خطيــرة مــع أصحــاب العقــارات. وبالحديــث عــن الالجئيــن الذيــن يعانــون مــن 

صعوبــات فــي الحركــة، فإنهــم يجــدون مشــاكل كبيــرة لــدى مغادرتهــم منازلهــم. ومــع ذلــك، 

فــإن الالجئيــن الذيــن يعانــون مــن إعاقــات معينــة فــي مخيمــات الالجئيــن التركيــة لديهــم مســاكن 

مخصصــة لهــم قريبــة مــن المرافــق العامــة.
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خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل	 

 مجانًيــا إلــى الخدمــات الصحيــة بمــا في ذلــك الرعاية 
ً

حســب »كــروك وآخــرون«، تقــدم تركيــا وصــوال

الصحيــة األوليــة والثانويــة فــي المستشــفيات العامــة لالجئيــن. ومــع ذلــك، كانــت »الصعوبات في 

الحصــول علــى مزايــا اإلعاقــة واحــدة مــن أكثــر القضايــا شــيوًعا التــي أثارهــا الالجئــون الســوريون 

فــي مجموعــات المناقشــة المركــزة خــالل إعــداد الدراســة«. عــالوة علــى ذلــك، فقــد أدى ذلــك 

إلــى ضغــط هائــل علــى النظــام الصحــي التركــي والرعايــة الصحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يتــم 

تقديــم الدعــم النفســي لالجئيــن مــن قبــل منظمتيــن غيــر حكوميتيــن ال تصــالن إلــى عــدد كبيــر مــن 

الالجئيــن؛ ولذلــك رفعــت الحكومــة التركيــة عــدد األخصائييــن االجتماعييــن للوصــول إلــى المزيــد 

مــن الالجئيــن الذيــن يحتاجــون إلــى الدعــم النفســي والعمــل فــي مخيمــات الالجئيــن فــي تركيــا.

ــدم والســرطان وارتفــاع  ــح وآخــرون )Saleh( عــام 2018، يعــد أمــراض فقــر ال بحســب دراســة »صال

ضغــط الــدم والســكري وســوء التغذيــة واضطرابــات الــدم األكثــر انتشــاًرا بيــن الالجئيــن الســوريين 

فــي تركيــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، شــكلت إصابــات الجســم 5.7٪ مــن الالجئيــن، و58٪ مــن هــذه 

ــات القصــف وطلقــات ناريــة. ــات نتجــت عــن إصاب اإلصاب

وجــدت دراســة »كورتيــس وجيجــان« أن هنــاك نقًصــا فــي خدمــات إعــادة التأهيــل الشــاملة للعديــد 

مــن المنظمــات بمــا يمنــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الوصــول إليهــا أكثــر مــن مــرة، بحيــث ُيتــاح 

لالجئيــن ذوي اإلعاقــة الوصــول إلــى نفــس الخدمــة مــرة واحــدة فقــط لنفــس الشــخص، وبعــد 

ذلــك يتــم فــرض رســوم علــى الالجــئ لالســتفادة مــن الخدمــة. وأفــادت الدراســة كذلــك أّن بعــض 

ــر قــادرة علــى تقديــم الدعــم المالــي المباشــر لالجئيــن ذوي اإلعاقــة ألنهــا إمــا  المنظمــات غي

قــد تتعــارض مــع سياســاتها مــن خــالل توفيــر »نقــد مباشــر« أو بســبب نقــص التمويــل. ومــع ذلــك، 

تقــوم بعــض المنظمــات الدوليــة بتوظيــف الالجئيــن ذوي اإلعاقــة وفــي أنشــطة تطوعيــة.
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فــي هــذا القســم، تســلط الدراســة الضــوء علــى ثالثــة جوانــب لمشــاركة الالجئيــن ذوي اإلعاقــة: 

التوظيــف والدخــل، والتعليــم والتدريــب المهنــي، وإدمــاج المجتمــع واألســرة. وتتنــاول فــي 

الجوانــب الفرعيــة القضايــا التــي يواجههــا الالجئــون ذوو اإلعاقــة.

العمالة والدخل	 

وفــق مــا جــاء فــي دراســة »كــروك وآخــرون« فــإّن تركيــا ال تمنــح الالجئيــن لــدى وصولهــم تصاريــح 

عمــل قانونيــة، لكــن أولئــك الذيــن يحملــون جــوازات ســفر ســارية المفعــول يمكنهــم الحصــول 

علــى تصاريــح عمــل. ومــع ذلــك، يعمــل العديــد مــن هــؤالء الالجئيــن دون تصريــح إلعالــة أنفســهم 

وعائالتهــم، وبالتالــي فهــم يتعرضــون لالســتغالل المالــي وظــروف العمــل الخطــرة، والتــي قــد 

تســبب لهــم نوًعــا مــن اإلعاقــة. تقــدم القصــة التاليــة التــي وردت فــي دراســة »كــروك وآخريــن« 

المشاركة
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بعــض التفاصيــل حــول وضــع أحــد الالجئيــن:

»حميــد فــي منتصــف األربعينيــات مــن عمــره. كان يعانــي مــن مــرض أدى إلــى هــزال فــي 

عضــالت ذراعيــه، ممــا حــد مــن قدرتــه علــى القيــام باألعمــال الشــاقة. فــي ســوريا كان 

 ناجًحــا. فــي تركيــا، ال يســتطيع العثــور على عمل مناســب 
ً
يمتلــك منزلــه الخــاص ويديــر عمــال

ــا كغســالة أطبــاق لكســب بعــض المال 
ً
إلعالــة زوجتــه وأطفالــه الخمســة. تعمــل زوجتــه أحيان

ولكنهــا تجــد صعوبــة فــي ذلــك ألنهــا تتعافــى مــن إصابــة فــي الرســغ. ويكافــح حميــد 

لرعايــة أطفالــه، اثنــان منهــم مــا يــزاالن فــي ســن صغيــر«.

مــن الواضــح أن هــؤالء الالجئيــن الذيــن أصيبــوا بجــروح وتأثــروا جســدًيا بالحــرب كانــت فرصهــم أقــل 

بكثيــر فــي الحصــول علــى وظائــف تتطلــب منهــم أن يكونــوا أصحــاء ولديهــم لياقــة بدنيــة. ومــع 

ذلــك، قــد ينجــح بعضهــم ويحصــل علــى وظيفــة، ولكــن يصعــب عليهــم الحصــول علــى عمــل ألنهــم 

موصومــون بســبب إعاقتهــم. توضــح القصــص اآلتيــة التــي وردت فــي عــدة دراســات تفاصيــل أكثــر 

فــي هــذا اإلطــار:

»إســحاق فــي أواخــر األربعينيــات مــن عمــره. فقــد ســاقه فــي انفجــار فــي ســوريا ولديــه 

رســل إليــه مــن شــخص فــي الخــارج. يتنقــل علــى عكازيــن لكنــه يواجــه بعــض 
ُ
طــرف صناعــي أ

الصعوبــات ألنــه يعيــش فــي منطقــة يكثــر فيهــا المنحــدرات والتــالل فــي تركيــا. يعمــل 

األســبوع إلعالــة زوجتــه  فــي  )50 دوالًرا(  تركيــة  ليــرة  ميكانيكًيــا، ويكســب حوالــي 100 

وأطفالــه الخمســة. وبســبب إعاقتــه، يجــد صعوبــة فــي الحصــول علــى عمــل«. )كــروك 

وآخــرون(.

»زوج غنــوة يجلــس علــى كرســي متحــرك بعــد إطــالق النــار عليــه مــن قبــل المعارضــة. 

هربــت غنــوة وزوجهــا وطفالهــا إلــى تركيــا فــي عــام 2014. لــم تكــن تعمــل مــن قبــل، لكــن 

ــل عــن العمــل، بــدأت فــي تنظيــف المنــازل لألتــراك، حيــث كانــت تكســب 
ّ
نظــًرا ألن زوجهــا معط

نحــو 300 دوالر شــهرًيا، وهــو مــا ال يكفــي لدفــع اإليجــار. يقــدم »الكيمليــك« المســاعدة 
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الطبيــة للعائلــة، ولكــن ليــس إلعاقــة زوجهــا«. )بيالمــي وآخــرون(.

»هــذا هــو وضعنــا فــي تركيــا، وهــو يــزداد ســوًءا، اآلن أجــد نفســي مضطــرة للتســجيل 

للحصــول علــى تصريــح عمــل، وإذا فعلــت ذلــك فســوف يقطعــون المســاعدة التــي أحصــل 

عليهــا. تصريــح العمــل لــن يقــدم لــي مزايــا؛ ســيبقى الراتــب كمــا هــو. كيــف ســأتمكن مــن 

البقــاء علــى قيــد الحيــاة بعــد ذلــك؟« )مقدمــة رعايــة إلنــاث تبلــغ أعمارهــن 60 عاًمــا، 

ولديهــن صعوبــات فــي الرؤيــة والســمع والمعرفــة والرعايــة الذاتيــة، اإلغاثــة الدوليــة(.

التعليم والتدريب المهني	 

بحســب »كــروك وآخــرون«، يتيــح نظــام التعليــم التركــي لألطفــال الســوريين الالجئيــن االلتحــاق 

بالدراســة؛ ومــع ذلــك، فــإّن الدعــم المالــي للطــالب الالجئيــن ذوي اإلعاقــة محــدود، وهــو مــا 

يمنــع أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى تعليــم متخصــص مــن التعلــم فــي المــدارس الخاصــة.

وفــق دراســة »جوشــكون وآخــرون« عــام 2017، يتمتــع األطفــال الســوريون الالجئــون مــن ذوي 

اإلعاقــات الجســدية بفــرص أكبــر لمواصلــة تعلمهــم فــي مراكــز التربيــة الخاصــة، فــي حيــن أن 

األطفــال ذوي اإلعاقــات العقليــة ال يتمتعــون بذلــك. فــي بعــض مخيمــات الالجئيــن فــي تركيــا، 

شــارك األطفــال الســوريون الذيــن ةيعانــون مــن أنــواع مختلفــة مــن اإلعاقــات نفــس التعليــم 

وتشــاركوا نفــس الفصــول مًعــا، ومــع ذلــك أظهــر المعلمــون عــدم كفــاءة وخبــرات تدريــس غيــر 

مالئمــة.

ــا لـ«كــروك وآخــرون«، أفــاد الالجئــون ذوي اإلعاقــة الذيــن يعيشــون فــي مخيــم »نيزيــب« 
ً

وفق

أنــه علــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا قادريــن علــى الذهــاب إلــى المدرســة والحصــول علــى الدعــم 

هنــاك، إال أّن الفرصــة لــم تتــح لهــم للتعبيــر عــن أنفســهم والتحــدث عــن تجاربهــم، وبعضهــم 

اشــتكى مــن عــدم تزويدهــم بكراســي متحركــة إلكترونيــة. مــن ناحيــة أخــرى، أفــادت إدارة المخيــم 

أن بعــض هــؤالء الالجئيــن اســتغلوا الخدمــات والمســاعدات المقدمــة واســتخدموها لمســاعدة 
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ــا. أقاربهــم فــي ســوريا مثــل بيــع المعــدات أو إرســالهم إلــى ســوريا إلعالــة أســرهم مالًي

الحــظ »فينشــام« )Fincham( فــي دراســته عــام 2020 أن الالجئيــن الشــباب ذوي اإلعاقــة مــن 

فلســطين وســوريا لــم تتــح لهــم الفرصــة للتقــدم بطلــب للحصــول علــى منــح دراســية ولــم يتلقــوا 

ــا بهــذا اإلطــار، ومــع ذلــك، شــعر بعــض الالجئيــن براحــة أكبــر فــي التعليــم عبــر اإلنترنــت كأداة 
ً

عروض

تعليميــة مســاعدة، والتــي وصلــت إلــى عــدد كبيــر مــن الالجئيــن، وخاصــة النســاء اللواتــي لديهــن 

أطفــال والجئيــن مــن ذوي اإلعاقــة.

وجــد »كارلييــه« )Carlier( فــي دراســته عــام 2018 أّن المــدارس الحكوميــة التركيــة ترفــض عــادة 

الالجئيــن الســوريين مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ألن هــذه المــدارس تدعــي عــدم وجــود تمويــل 

كاف أو أدوات تعليميــة خاصــة لتعليمهــم. وقــال أحــد الخبــراء العامليــن في منظمة غير حكومية 

ــا 
ً

دوليــة: »ُيعــد تزويــد األطفــال ذوي اإلعاقــة بإمكانيــة الوصــول إلــى التعليــم صدقــة وليــس حق

أساســًيا للجميــع«. وأشــارت دراســة »ويليامســون وجيتيــن« )Williamson and ğetin( عــام 2019 

إلــى أن »تركيــا بالــكاد قــادرة علــى توفيــر التعليــم لألطفــال الالجئيــن، وظهــرت خــالل ذلــك عــدة 

مشــاكل مثــل: نقــص الفصــول، ونقــص فــي التدريبــات التعليميــة، ومشــكلة اإلعاقــات العقليــة أو 

الجســدية، وحاجــز اللغــة«.

االندماج المجتمعي	 

المجتمــع والحيــاة  المشــاركة فــي  التــي يعانــون منهــا مــن  اإلعاقــة  الالجئــون بســبب  ُيحــرم 

االجتماعيــة الطبيعيــة، وتشــكل اإلعاقــة الحركيــة بالفعــل عقبــة فــي وجــه قــدرة الشــخص علــى 

المشــاركة المجتمعيــة، إذ تتطلــب مواءمــة المبانــي لتســهيل حركــة الشــخص الــذي يعانــي مــن 

صعوبــة فــي الحركــة دون االعتمــاد علــى أشــخاص آخريــن. أمــا األشــخاص ذوي إعاقــات الســمع 

أو النطــق، فيمكــن أن ُيعزلــوا أو ُيحرمــوا مــن التواصــل االجتماعــي والتفاعــل مــع النــاس )كــروك 

وآخــرون(.
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 نشــأت العالقــات المعقــدة بيــن الالجئيــن ذوي اإلعاقــة وأفــراد أســرهم بشــكل أساســي مــن 

الشــعور بالذنــب ألن إعاقتهــم أضافــت المزيــد مــن المشــاكل والمزيــد مــن االعتمــاد علــى أفــراد 

ــا، وبالتالــي ارتفــع معــدل االكتئــاب واإلحبــاط  ــا وجســدًيا ومالًي ــا وعاطفًي أســرهم لدعمهــم عقلًي

بينهــم. وبســبب ذلــك فضلــوا البقــاء فــي المنــزل والدخــول فــي حالــة عزلــة عــن المجتمــع أو حتــى 

دائرتهــم االجتماعيــة. القصــة اآلتيــة مــن دراســة » كــروك وآخــرون« تعطــي المزيــد مــن التوضيــح:

»وصــل جمــال وربيعــة إلــى تركيــا منــذ ســتة أشــهر برفقــة ابنتهمــا ســماء البالغــة مــن 

العمــر تســع ســنوات، وابنهمــا عمــر ســتة أعــوام، ويعانــي ســماء وعمــر مــن حالــة عصبيــة 

تنكســية نــادرة. فقــدت ســماء قدرتهــا علــى التواصــل اللفظــي وكان لديهــا مشــاكل فــي 

جهازهــا الحركــي. إضافــة إلــى أن كالم عمــر أصبــح محــدوًدا بشــكل متزايــد. فــي ســوريا، 

كان كل مــن جمــال وربيعــة موظفيــن، وســماء وعمــر التحقــوا بمدرســة لألطفــال ذوي 

اإلعاقــة. أمــا فــي تركيــا، جمــال وربيعــة غيــر قادريــن علــى العمــل، األطفــال لــم يتمكنــوا 

مــن الذهــاب إلــى المدرســة. توضــح ربيعــة أنهــا ال تحــب اصطحــاب األطفــال إلــى الحديقــة، 

ألن األطفــال اآلخريــن يتعاملــون معهــم بشــكل ســيء. تقضــي األســرة اآلن ســاعات يومهــا 

داخــل شــقتها الصغيــرة«.
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مــن خــالل دراســة المشــاكل والقضايــا التــي يواجههــا الالجئــون ذوو اإلعاقــة عنــد هجرتهــم إلــى 

تركيــا، خلصــت الدراســة إلــى أنــه يتعيــن علــى الحكومــة التركيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة اتخــاذ 

اســتجابات إنســانية متقدمــة مــن خــالل:

يمكــن للحكومــة التركيــة أن تضــع خريطــة ديموغرافيــة لتحديــد الالجئيــن المصابيــن بالتوحــد 	 

وكذلــك صعوبــات الســمع والتحــدث والتواصــل. بعــد ذلــك، مــن خــالل فحــص أنــواع إعاقاتهــم 

ومــا يمكــن تقديمــه لهــم مثــل األجهــزة اللوحيــة وأدوات االتصــال الخاصــة، سيســهل ذلــك مــن 

قدرتهــم علــى المشــاركة مــع األشــخاص اآلخريــن مــن حولهــم، وسيســاعد فــي التخفيــف مــن 

اآلثــار النفســية الســلبية التــي يمكــن أن تســبب ضــرًرا لهــم أكثــر مــن اإلعاقــة الجســدية.

بنــاء المزيــد مــن المراكــز الصحيــة المتخصصــة لمســاعدة الالجئيــن الذيــن يعانــون مــن مشــاكل 	 

الصحــة العقليــة مثــل التوحــد وتوظيــف متخصصيــن فيهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى 

الحكومــة التركيــة جعــل خدمــات الصحــة العقليــة هــذه مجانيــة. كمــا ينبغــي توفيــر مناطــق 

االستنتاجات والتوصيات
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آمنــة وهادئــة فــي المخيمــات التــي يســكن بهــا الجئــون مصابــون بالتوحــد، وتدريــب الموظفين 

فــي المخيمــات علــى كيفيــة التواصــل بشــكل فعــال. ويجــب كذلــك علــى كل مــن الحكومــة 

التركيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة زيــادة عــدد المترجميــن الفورييــن فــي مخيمــات الالجئيــن، 

وخاصــة فــي المخيمــات الحدوديــة.

تخصيــص مخيــم أو منطقــة معينــة لخدمــة الالجئيــن ذوي اإلعاقــة، باإلضافــة إلــى تطويــر 	 

المرافــق الصحيــة مثــل دورات الميــاه.

عدم منع الالجئين من حقهم في التنقل من مدينة إلى أخرى	 

نشــر مــواد التوعيــة بيــن الســكان المحلييــن، ال ســيما فــي المــدارس، لحشــد التعاطــف مــع 	 

الالجئيــن ذوي اإلعاقــة.

مــن أجــل تشــجيع الالجئيــن ذوي اإلعاقــة علــى االلتحــاق بالمــدارس ومواصلــة تعليمهــم فــي 	 

وقــت الحــق، يمكــن للحكومــة التركيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة تعييــن مدّرســين، وإذا أمكــن 

الجئيــن متعلميــن لمســاعدة وتعليــم الالجئيــن ذوي اإلعاقــة. ومــن خــالل ذلــك، ســيزداد معــدل 

الحضــور األكاديمــي لالجئيــن ذوي اإلعاقــة وســتكون هنــاك معــدالت بطالــة أقــل بيــن الالجئيــن 

المتعلمين.

إنشــاء نــاٍد لالجئيــن ذوي اإلعاقــة للتخفيــف مــن مشــاعر الوحــدة التــي يشــعرون بهــا مــن خــالل 	 

مشــاركة خبراتهــم وتنظيــم الرحــالت واألنشــطة االجتماعيــة األخــرى.

إعفــاء الالجئيــن مــن دفــع اإليجــارات وخاصــة الالجئيــن ذوي اإلعاقــة وبنــاء مالجــئ مناســبة 	 

لهــم بحيــث ال تكــون بعيــدة عــن األســواق والمستشــفيات وغيرهــا مــن الخدمــات األساســية، 

والتحقــق مــن مالءمــة المبانــي والشــقق الخاصــة بالالجئيــن الذيــن يعانــون مــن مشــاكل التنقــل

ا في اتفاقية اإليجار.	 
ً
حماية الالجئين الذين يعانون من مشاكل التنقل قانون

التعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة التركيــة فــي وضــع اســتراتيجية لخدمــة الالجئيــن ذوي 	 

اإلعاقــة فيمــا يتعلــق بالصحــة العقليــة والدعــم النفســي؛ وتقديــم االستشــارات النفســية 

والعقليــة بالمجــان لتخفيــف الضغــط علــى النظــام الصحــي فــي تركيــا.
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تشــجيع المراكــز الصحيــة الخاصــة علــى المشــاركة فــي دعــم الحكومــة التركيــة فــي تقديــم 	 

ــاء  الخدمــات الصحيــة والمزايــا الخاصــة إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الالجئيــن ذوي اإلعاقــة أثن

إقامتهــم مــن أجــل ضمــان حصــول جميــع الالجئيــن ذوي اإلعاقــة علــى الخدمــات الصحيــة 

وإعــادة التأهيــل، ومحاولــة خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل لهــم للمســاعدة فــي المســاهمة 

فــي المجتمــع. يمكــن تطبيــق نفس االســتراتيجية لتوفير الســكن المناســب ومرافق الحمامات 

ــا لخدمــة الالجئيــن ذوي اإلعاقــة. المصممــة حصرًي

العمــل المشــترك بيــن الحكومــة التركيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة لتوفيــر وظائــف 	 

شــاغرة ال تتطلــب قــدرات جســدية كبيــرة لالجئيــن ذوي اإلعاقــة. علــى ســبيل المثــال، يمكنهــم 

العمــل عــن ُبعــد مــن خــالل أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة الخاصــة بهــم والمســاهمة فــي 

ــا. المجتمــع اقتصادًي
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