
•وضع أسئلة حول اإلعاقة ضمن جميع االستبيانات والمسوح الخاصة  
     بتقييم االحتياجات 

•تقييم االحتياجات والعقبات التي تواجهها هذه الفئة من األشخاص 
    عند تلقي المساعدات

•استخدام األسئلة المناسبة لتحديد األشخاص ذوي اإلعاقة في كل منزل
•االستفسار عن األشخاص ذوي اإلعاقة الذين انتقلوا إلى مناطق أخرى

•الحصول على الموافقة قبل مشاركة أي معلومات شخصية

ستة أسئلة لتحديد األشخاص ذوي اإلعاقة 
هــل تواجــه صعوبــة فــي الرؤيــة حتــى أثنــاء ارتــداء 

النظارات؟
هل تواجه صعوبة في السمع حتى أثناء

استخدام السّماعات؟

أو  الفهــم  أو  التواصــل  فــي  صعوبــة  تواجــه  هــل 
المعتــادة؟ لغتــك  باســتخدام  اإلفهــام 

هل تواجه صعوبة في المشي أو صعود الساللم؟

االعتنــاء بنفســك مثــل  هــل تواجــه صعوبــة فــي 
ارتدائهــا؟ أو  مالبســك  غســل 

هل تواجه صعوبة في تذّكر األشياء أو التركيز؟

المصدر: أسئلة مجموعة واشنطن المعنية بإحصاءات اإلعاقة

بعــد  األولــى  الســاعات  اإلعاقــة بشــكل خــاص خــالل  األشــخاص ذوي  يتأثــر 
أيًضــا  التواصــل معهــم. وقــد يكونــون  ا  المهــم جــّدً الكارثــة ومــن  وقــوع 
عرضــة بشــكل خــاص لســوء المعاملــة أو االســتغالل أو اإلهمــال خــالل مراحــل 
التعافــي. وبالتالــي، مــن الضــروري أخــذ احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
وآرائهــم فــي االعتبــار فــي جميــع مراحــل عمليــة إدارة الكــوارث، وخاصــة أثنــاء 
التخطيــط واالســتعداد للكــوارث، فقــد يســاهم ذلــك فــي تخفيــف نقــاط 
ضعفهــم إلــى حــّد كبيــر وزيــادة فعاليــة الجهــود المبذولــة فــي إطــار عمليــة 

االســتجابة والتعافــي.

كتّيــب حول حماية األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكيفية دمجهم في 
المجتمــع واالســتجابة لحاالت الطوارئ ومســاعدتهم على التعافي  

مســح تقييم االحتياجات



HEALTH ASSISTANCE AND MEDICATION

Many people have been injured from the explosion and 
need immediate emergency health assistance.

•Follow essential first aid guidelines and do not take personal 
initiatives to carry or move the person injured and refer to 
rehabilitation services or specialists
•Check if the individuals have lost their assistive devices 
(wheelchairs, mobility support, hearing aid, etc.) or if these 
were damaged, provide substitute devices if available or 
refer to specialized organizations who offer rehabilitation 
services.

EMERGENCY MENTAL HEALTH & PSYCHOSOCIAL ASSISTANCE 

Persons with disabilities may have witnessed their caregivers 
die or being injured in front of them and have been left with 
no care.

•Include persons with developmental (invisible) disabilities in 
needs assessment: needed support, medication, care team.
•Ensure psychological first aid adapted to the needs of 
people with disabilities and their caregivers and ensure 
psychosocial support given by trained professional how to 
deal with various types of disabilities.

PROTECTION

Persons with disabilities may be at particular risk of abuse, 
exploitation or neglect during disaster situations. 

•Establish formal or informal monitoring and complaint 
mechanisms to address violations to the rights of persons with 
disabilities, especially children and women. Involve the local 
protection authorities where needed.
•Report any abuse to local hotlines such as HIMAYA
 on: +961 3 414964.

SHELTER/DISPLACEMENT/ALTERNATIVE HOUSING

Many persons with disabilities may have had to evacuate their 
homes or move to other areas or locations with less optimal 
living conditions and lack of accessibility.

•Establish a list of available alternative houses or shelters 
which can be accessible to persons with disabilities. 
•When establishing an alternative housing solution, make 
sure if abides by accessibility standards.

الحمايــة من ســوء المعاملة أو اإلهمال

الصحة النفسية والدعم النفسي 
واالجتماعي

المساعدة الصحية والطبية

•تتبع المساعدات التي يتلقاها األشخاص ذوي اإلعاقة ورصدها 

•إنشاء آليات للشكاوى لمعالجة االنتهاكات

•إشراك سلطات الحماية المحلية

•إنشاء مساحة آمنة لألطفال ذوي اإلعاقة عند اإلمكان

•اإلبالغ عن أي إساءة عبر االتصال بالخط الساخن لجمعية 
    حماية على 03-414964

منشور صادر عن محور اإلعاقة بالتعاون
مع مركز الدراسات اللبنانية

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:
www.disability-hub.com

•تقييم حالة الصدمة التي يعيشها األشخاص ذوي  اإلعاقة

•تعريف ذوي االعاقة الخفية  في تقييم االحتياجات  
    )أي اإلعاقات التي ال تظهر على الفور، وعادًة ما تكون عقلية 

     لكنها تشمل أيًضا األمراض المزمنة التي تعرقل الحياة 
     اليومية العادية( 

•التأكد من تناسب اإلسعافات األولية النفسية واالجتماعية 
   مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والذين يقدمون الرعاية لهم

•التأكد من وجود معالجين مدربين على العمل مع األشخاص 
   ذوي اإلعاقة ليقدموا لهم الدعم النفسي واالجتماعي 

•عدم إلحاق األذى وتجنب تفاقم اإلصابة أو اإلعاقة

•تقييم الحاجة إلى استبدال أو إصالح األجهزة المساعدة 
    التالفة أو المفقودة 

•الحرص على سهولة الوصول إلى العيادات المتنقلة وجود 
    طاقم مؤهل فيها

•إنشاء سجل باألدوية التي يحتاجها األشخاص ذوي اإلعاقة

•الحرص على حفظ األدوية وتخزينها بشكل مناسب 

•الرجوع إلى المتخصصين حسب الحاجة




