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إعالن عدم املسؤولية

ال تعني الحدود واألسامء والتسميات املستخدمة يف هذا التقرير أي تأييد رسمي من جانب اللجنة الدولية 

للصليب األحمر وال تعبِّ عن رأيها السيايس، كام أنها ال تخل مبطالبات السيادة عىل األقاليم املذكورة.

توضح الخرائط مراكز تركيب األطراف االصطناعية وأجهزة تقويم العظام التي تدعمها اللجنة الدولية.
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مقدمة
يعــود تاريــخ عمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )اللجنــة الدوليــة( يف مجــال إعــادة التأهيــل البــدين إىل 
مــا قبــل عــام 1979، لكــن ذلــك العــام شــهد إنشــاء دائــرة إعــادة التأهيــل البــدين التــي جــاءت إيذانًــا ببــدء 
ــة  ــة اللجن ــب مهم ــن جوان ــا م ــل جانًب ــدين ميث ــل الب ــادة التأهي ــا كان إع ــال. ومل ــاد يف هــذا املج ــا الج التزامن
الدوليــة، فهــي تدعــم خدمــات إعــادة التأهيــل البــدين املقدمــة لضحايــا النـــزاعات املســلحة وحــاالت العنــف 
ــة. وقــد  ــة الدولي ــدين ومؤسســة MoveAbility التابعــة للجن ــل الب ــك عــر برامــج إعــادة التأهي األخــرى؛ وذل
اتســع نطــاق أنشــطة إعــادة التأهيــل البــدين التــي نقدمهــا يف جميــع أنحــاء العــامل منــذ عــام 1979، وتجــاوز 
ــد مــن األشــخاص ذوي  ــاج العدي ــر؛ إذ يســتمر احتي ــة االســتجابة للطــوارئ بكث ــا يف هــذا املجــال مرحل عملن

اإلعاقــة إىل خدمــات إعــادة التأهيــل البــدين طيلــة حياتهــم.
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 إعادة التأهيل البدين
تنطــوي خدمــات إعــادة التأهيــل البــدين عــىل تقديــم أجهــزة املســاندة )األطــراف االصطناعيــة وأجهــزة تقويــم العظــام 
واألجهــزة املســاعدة عــىل املــي والكــرايس املتحركــة( والعــاج الطبيعــي املناســب، إىل جانــب خدمــات أخــرى. كــام 
تنطــوي عــىل إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف أرسهــم ومجتمعاتهــم ومدارســهم وأماكــن عملهــم. يضطلــع الدعــم 
الــذي تقدمــه اللجنــة الدوليــة بــدوٍر أســايس يف الوصــول إىل الغايــة النهائيــة إلعــادة التأهيــل وهــي دمــج األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة دمًجــا تاًمــا يف املجتمــع أيـًـا كان ســبب إعاقتهــم. كــام أن إعــادة القــدرة عــىل التنقــل إىل هــؤالء األشــخاص 
هــي مبثابــة الخطــوة األوىل نحــو متتعهــم بالحقــوق األساســية، مثــل الحصــول عــىل الغــذاء واملــأوى والتعليــم والعمــل 

واملســاواة يف الفــرص واملواطنــة.

الرؤية
حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة البدنيــة املترضريــن مــن النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى عــىل خدمــات 
ــن صحتهــم ورفاههــم وقدرتهــم عــىل االســتفادة مــن كامــل  إعــادة تأهيــل بــدين عاليــة الجــودة، مــا يــؤدي إىل تحسُّ

إمكاناتهــم يف املجتمــع.

الرسالة
دعــم نهــج إعــادة تأهيــل بــدين متعــدد التخصصــات يركــز عــىل األشــخاص والنظــام، مبــا يضمــن حصــول األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة البدنيــة بشــكل منصــف عــىل خدمــات عاليــة الجــودة ومســتدامة وإدماجهــم يف املجتمــع.

املبادئ التوجيهية لربنامج إعادة التأهيل البدين: الركائز األربع
يســعى برنامــج إعــادة التأهيــل البــدين لتحقيــق نهــج ثنــايئ املســار، يجمــع بــن نهــج يركــز عــىل األشــخاص ونهــج يركــز 
عــىل النظــام، مــا يتيــح تقديــم املســاعدة لألنظمــة الوطنيــة واملســتفيدين مــن خدماتهــا عــىل الســواء. وتتســم ركائــزه 
األربــع )الحصــول عــىل الخدمــات، وجودتهــا، وإســتدامتها عــىل املــدى الطويــل، واإلدمــاج االجتامعــي لــذوي اإلعاقــة( 

بالرتابــط والتشــابك مــع بعضهــا البعــض.

ــكل مــن يحتاجهــا عــىل  ــل البــدين ل ــر مــن شــأنها ضــامن إتاحــة خدمــات إعــادة التأهي ــة تداب ــة الدولي تتخــذ اللجن
قــدم املســاواة. مــن بــن هــذه التدابــر تحديــد املجموعــات املســتضعفة بشــكل خــاص، والعمــل عــىل إزالــة العوائــق 
- املتصلــة باملوقــع الجغــرايف والديــن والــروة والعــرق والنــوع االجتامعــي والســن، ومــا إىل ذلــك - التــي تحــول دون 

حصــول هــذه املجموعــات عــىل الخدمــات.

تضمــن اللجنــة الدوليــة جــودة خدماتهــا عــب تطبيــق أفضــل املامرســات املقبولــة دوليًــا. ونتبــع يف هــذا الصــدد نهًجــا 
متعــدد التخصصــات يف مــا يخــص خدمــات إعــادة التأهيــل البــدين وغرهــا مــن الخدمــات، ونحــرص عــىل أن يتمتــع 
ــم  ــة. كــام نســعى لتقيي ــة مامئــة وحديث ــزة الحركي ــا املســتخدمة يف األجه ــاءة وأن تظــل التكنولوجي املوظفــون بالكف
االحتياجــات الكاملــة لألشــخاص بأقــى قــدر ممكــن مــن الدقــة وبالتعــاون الوثيــق مــع املترضريــن، ولبنــاء الكفــاءات 
املهنيــة والحفــاظ عليهــا عــب برامــج التدريــب؛ وذلــك حتــى يتســنى لنــا تقديــم خدمــات الرعايــة بأعــىل مســتوى مــن 

الجــودة.

ولتعزيــز االســتدامة طويلــة املــدى للمشــاريع التــي تدعمهــا اللجنــة الدوليــة، فإنهــا - كلــام أمكــن - تديــر املشــاريع 
ــارات  ــركاء )امله ــدرات هــؤالء ال ــاء ق ــم تســعى لبن ــا للمســاعدات ث ــرتة تقدميه ــة ف ــن مــن بداي ــركاء املحلي مــع ال
الفنيــة، إدارة األفــراد والخدمــات، وآليــات التمويــل(. كــام ينطــوي ضــامن االســتدامة طويلــة املــدى عــىل الدعــوة لوضــع 
سياســات بشــأن إعــادة التأهيــل البــدين والحاميــة االجتامعيــة، والقيــادة والحوكمــة. فالنهــج الطويــل األجــل ال يراعــي 
فحســب مبــدأ املســؤولية التكميليــة تجــاه إحــدى الفئــات الســكانية املســتهدفة مــن جانــب اللجنــة الدوليــة، بــل يقلــل 

كذلــك مــن خطــر فقــدان فــرص االســتثامر يف املــواد ورأس املــال البــري.

ــا  ــي يتســنى لن ــا. ول ــي نســعى لتحقيقه ــة هــو أحــد األهــداف الت ــام لألشــخاص ذوي اإلعاق ــاج االجتامعــي الت اإلدم
تحقيقــه، ندعــم ونعــزز األنشــطة والبامــج التــي تتيــح لهــؤالء األشــخاص الحصــول عــىل التعليــم والنمــو املهنــي. ومــن 
بــن املبــادرات الراميــة إىل ذلــك األنشــطة الرياضيــة واملنــح األكادمييــة والتعليــم املنــزيل وبرامــج التمويــل البالــغ الصغــر 

وإيجــاد فــرص العمــل.
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أنشطة برنامج إعادة التأهيل البدين حول العامل بإيجاز

األطراف االصطناعية
12,412

أجهزة تقويم العظام
50,804

العالج الطبيعي
242,184

180,040 جهاًزا مساعًدا                                                                                                               
الكرايس املتحركة 

%4
األطراف االصطناعية

 %14
أجهزة تقويم العظام

  %57
األجهزة املساعدة عىل امليش  

%25

متلقو خدمات

املشاريع املدعومة

189

487,700 مستفيًدا من املساعدة                

%35        %18       %47    
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كرة السلة عىل الكرايس املتحركة يف كولومبيا
ــا الحــايل،  ــى وقتن ــذ عــدة ســنوات وحت لقــد اســتعنا، من
بالرياضــة بهــدف تعزيــز اإلدمــاج االجتامعــي لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة البدنيــة. ويُعــد تكويــن فريــق كــرة الســلة 

عــىل الكــرايس املتحركــة - El Renacer del Fénix - مــن 
ــرو  ــي »برتي ــباب يف ح ــن الش ــلح م ــف املس ــا العن ضحاي
غرانــِده« مبدينــة »كايل« مثــااًل عــىل الجهــود التــي نبذلهــا. 
ــق - La Nueva Cara - يف ســجن  ــّكلنا فري ــا ش ــام أنن ك
»ِفيّارموســا« يف »كايل«. وهــذا هــو نتــاج برنامــج اللجنــة 

الدوليــة الوحيــد يف العــامل الــذي يســتعن بالرياضــة 
إطــاق  عقــب   - حريتهــم  مــن  املحرومــن  إلدمــاج 

ــع. ــم - يف املجتم رساحه

ــام 2018، بالتعــاون مــع  ــذ البنامــج يف ع ــدأ تنفي ــد ب لق
ــاراة  ــا مب ــة يف »كايل«. ونظمن ــة للرياض ــة الوطني املدرس
 El Renacer del Fénixو La Nueva Cara بــن فريقــي
يف الثالــث مــن كانــون األول/ ديســمب لاحتفــال باليــوم 

ــة. ــدويل لألشــخاص ذوي اإلعاق ال

وللســجناء قــول مأثــور يفيــد بــأن الحريــة تــاج ال ميكــن 
أن يــراه ســوى الســجناء. مل يحصــل الرياضيون املشــاركون 
ــو  ــوا ول ــا ألق ــم جميًع ــز، لكنه ــىل أي جوائ ــاراة ع يف املب

نظــرة خاطفــة عــىل ذلــك التــاج.
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بعض من هؤالء الذين حرِموا من حريتهم يعتبون 
الرياضة أسلوب حياتهم الجديد بعد خروجهم من السجن.

- لورينا فانيسا فيالسكو،      
أخصائية عالج طبيعي باللجنة الدولية يف كايل بكولومبيا
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 كولومبيا
ــا  أســفرت التدفقــات األخــرة للمهاجريــن مــن فنزوي
ــا.  ــة يف كولومبي ــاع عــدد األشــخاص ذوي اإلعاق عــن ارتف
ــادة  ــات إع ــة عــىل خدم وحصــول األشــخاص ذوي اإلعاق
التأهيــل البــدين محــدود للغايــة، ويــزداد الوضــع صعوبــة 
ــون  ــن يحصل ــن الذي ــابقن واملهاجري ــن الس ــىل املقاتل ع
عــىل الخدمــات األساســية بشــكل مؤقــت مــن نظــام 
الرعايــة الصحيــة الوطنــي؛ علــاًم بــأن هــذه الخدمــات ال 

ــدين. ــل الب ــادة التأهي تشــمل إع

يف عــام 2018، واصلنــا تقديــم املســاعدة املبــارشة لضحايــا 
النــزاع املســلح واملقاتلــن الســابقن واملهاجريــن عــب 
مثــاين رشاكات مــع مقدمــي خدمــات إعــادة التأهيــل 
مبــواد  فتبعنــا  املتحركــة.  للكــرايس  البــدين وورشــتن 
إقامــة  أماكــن  وقدمنــا دورات تدريبيــة؛ كــام وفرنــا 
ووســائل نقــل وغــذاء لألشــخاص الذيــن يعيشــون يف 
مناطــق ريفيــة نائيــة واألشــخاص املترضريــن مــن العنــف 
يف املناطــق الحرضيــة. ولتيســر حصــول املهاجريــن عــىل 
ــدود  ــىل الح ــع ع ــز يق ــم مرك ــا يف دع ــات، رشعن الخدم
ــق الــرف  ــا تحســينات عــىل مراف ــا. وأجرين مــع فنزوي
ــة  ــات الرعاي ــك خدم ــن االحتجــاز، وكذل الصحــي يف أماك
الصحيــة، والزنزانــات واملرافــق الرياضيــة للمحتجزيــن 
مــن ذوي اإلعاقــة. إىل جانــب ذلــك، اســتفاد 25 شــخًصا 
مــن ذوي اإلعاقــة مــن برنامــج املســاعدة عــىل التوظيــف 
الــذي تديــره وحــدة األمــن االقتصــادي باللجنــة الدوليــة. 
ــة يف  ــرايس املتحرك ــىل الك ــلة ع ــرة س ــرق ك ــئت ف وأُنش
املناطــق الحرضيــة املتــرضرة مــن العنــف ويف الســجون.

ــس  ــات، خم ــتى املؤسس ــع ش ــاون م ــا، بالتع ــام نظمن ك
ــة  ــة قصــرة يف مجــال األطــراف االصطناعي دورات تدريبي
العــاج  مجــال  يف  نــدوة  وأجرينــا  العظــام،  وتقويــم 
ــب إدارة  ــفلية، إىل جان ــراف الس ــوري األط ــي ملبت الطبيع
دورة لتدريــب املدربــن يف مجــال العــاج الجامعــي آلبــاء 
ــع  ــب أرب ــي، إىل جان ــلل الدماغ ــن بالش ــال املصاب األطف
املتحركــة.  الكــرايس  خدمــات  حــول  تدريبيــة  دورات 
عــاوة عــىل ذلــك، ســاعدنا مؤسســتي التدريــب القامئتــن 
عــىل الحصــول عــىل اعــرتاف الجمعيــة الدوليــة لألطــراف 
ــي  ــدورات الت ــام بال ــم العظ ــزة تقوي ــة وأجه االصطناعي
وتقويــم  االصطناعيــة  األطــراف  مجــال  يف  يقدمانهــا 
 ISPO ( ــة ــة الثاني ــن الفئ ــامد م ــا االعت ــام ومنحه العظ

.)CAT II
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غواتيامال
مُتثــل مشــاريعنا يف املكســيك وهنــدوراس وغواتيــامال 
جــزًءا مــن جهــود اللجنــة الدوليــة الراميــة عــىل مســتوى 
ــات  ــىل خدم ــن ع ــول املهاجري ــامن حص ــة إىل ض املنطق
ــن  ــر مــن املهاجري ــل املناســبة. يقــوم الكث إعــادة التأهي
ــا بعضهــم  ــاب يف أثنائه ــة باملخاطــر يُص برحــات محفوف
ــر مــن  ــح الكث ــف؛ ليصب ــاء العن ــا يف حــوادث أو أثن - إم
هــؤالء املصابــن أو الجرحــى املهاجريــن مــن ذوي اإلعاقــة 
نتيجــة عمليــات بــرت أو إصابــات يف العمــود الفقــري. ويف 
غواتيــامال، ســاعدنا املهاجريــن الذيــن عــادوا إىل بلدهــم.

ومــع ارتفــاع عــدد ذوي اإلعاقــة املترضريــن مــن العنــف 
يف غواتيــامال ولتلبيــة احتياجــات املصابــن بشــلل نصفــي 
ورباعــي ذات الصلــة بالكــرايس املتحركــة يف البــاد، قررنــا 
ــدين  ــل الب ــادة التأهي ــز إع ــاعدة مراك ــىل مس ــز ع الرتكي
التــي تقــدم الخدمــات املتعلقــة بأجهــزة تقويــم العظــام 

ــة. والكــرايس املتحرك

ــمل  ــا ليش ــاق خدماتن ــد نط ــا يف م ــام 2017، بدأن ويف ع
ــرى  ــف األخ ــاالت العن ــن ح ــن م ــة املترضري ذوي اإلعاق
ــذا  ــا«؛ ل ــا نويف ــة »في ــلح يف مدين ــزاع املس ــاف الن بخ
ــا خاًصــا مبجــال الصحــة النفســية والدعــم  أولينــا اهتامًم
النفــي واالجتامعــي. فبعــد تحديــد املهاجريــن أو ضحايا 
إطــاق النــار املحتاجــن إىل خدمــات إعــادة تأهيــل بــدين، 
تجــري إحالتهــم إىل أحــد املراكــز املدعومــة مــن جانــب 
ــل اللجنــة الدوليــة  اللجنــة الدوليــة يف البــاد؛ كــام تتحمَّ

ــم. ــم وإقامته ــم وانتقاالته ــف عاجه تكالي

ــك  ــزى ذل ــا، ويُع ــات تحديً ــتدامة الخدم ــل اس ــن تظ لك
أساًســا إىل عــدم توفــر ســوى فنــي معتمــد وحيــد إلنتــاج 
 - املهاجريــن  أن  عــن  فضــًا  االصطناعيــة.  األطــراف 
وكذلــك أفــراًدا مــن عامــة الســكان - ال يزالــون محرمــون 
ــة  ــل املامئ ــادة التأهي ــات إع ــىل خدم ــول ع ــن الحص م
واملجانيــة. وكل هــذا يســتلزم إجراء تحول يف االســرتاتيجية 
ــا الراميــة إىل  التــي نعمــل مــن خالهــا: ســنكثف جهودن
ــا. ــن ضــامن جودته ــداًل م ــات ب ضــامن اســتدامة الخدم

مدينة غواتي�ال
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غواناخواتــو

مكسيكو سيتي

تاباتشــوال

 املكسيك
ــكا  ــن أمري ــن م ــاعدة املهاجري ــعينا ملس ــيك، س يف املكس
ــرة  ــىل تأش ــول ع ــا للحص ــوا طلبً ــن قدم ــطى الذي الوس
إنســانية لإلقامــة يف املكســيك بهــدف الحصــول عــىل 
خدمــات إعــادة التأهيــل البــدين هنــاك. مــع ذلــك، 
ــم  ــىل الكثــر منه ــم مهاجريــن، تعــذر ع ــبب كونه بس
التنقــل بحريــة داخــل البلــد، ومل تتوفــر لهــم غالبًا وســائل 
االصطناعيــة  لألطــراف   Orthimex مركــز  إىل  الســفر 
ــم  ــرتت له ــوال«. اش ــام يف »تاباتش ــم العظ ــزة تقوي وأجه
ــل  ــائل نق ــت وس ــران أو رتب ــر ط ــة تذاك ــة الدولي اللجن
أخــرى؛ كــام ســعت إىل ضــامن ســامح الســلطات ورشكات 
الطــران أو رشكات الحافــات بســفر هــؤالء املهاجريــن إىل 

ــات. ــي الخدم مقدم

ــا يف البحــث عــن مركــز إعــادة تأهيــل  ــا مــن فورن وركزن
بــدين جديــد للعمــل معــه. وبعــد أن أخذنــا عوامــل شــتى 
- مثــل العاملــن والبوتوكــوالت واملــواد املســتخدمة - 
ــل  ــا عــىل مركــز إعــادة التأهي يف الحســبان، وقــع اختيارن
 Centro Estatal de Rehabilitacion( الحكومــي  
ــد نطــاق  ــو«. مل نضــع بع ــة »غواناخوات  )CER - يف مدين
رشاكتنــا مــع املركــز، لكننــا نهــدف إىل جعلــه مركــز إعــادة 
مبتــوري  مــن  للمهاجريــن  الرئيــي  البــدين  التأهيــل 
ــب  ــىل طبي ــرض ع ــة الع ــه إمكاني ــر ب ــاء، إذ تتوف األعض
ــي  ــاج طبيع ــايئ ع ــل وأخص ــادة التأهي ــص يف إع متخص

ــية. ــة نفس ــايئ صح وأخص

وتظــل اســتدامة الخدمــات تحديًــا، ويُعــزى ذلــك أساًســا 
إىل عــدم توفــر ســوى تِقنــي معتمــد وحيــد إلنتــاج 
ــك؛ إذ  ــرى كذل ــباب أخ ــة أس ــة. ومث ــراف االصطناعي األط
ــىل  ــرًا ع ــامًدا كب ــد اعت ــز »تاباتشــوال« يعتم ــزال مرك ال ي
دعــم اللجنــة الدوليــة وال يــزال املهاجــرون محرومــن مــن 

ــة. ــة واملجاني ــل املامئ ــادة التأهي ــات إع خدم

92+8+A

املشاريع املدعومة

1

املستفيدون من املساعدة

47      

األطراف االصطناعية
9

أجهزة تقويم العظام
2

العالج الطبيعي
11

22 جهاًزا مساعًدا                                                       
األطراف االصطناعية

 %91
أجهزة تقويم العظام

  %9

متلقو خدمات



11

سان بيدرو سوال

تيغوسيغالبا

شولوتيكا

68+3+29+A

املشاريع املدعومة

2

املستفيدون من املساعدة

181      

األطراف االصطناعية
12

أجهزة تقويم العظام
2

العالج الطبيعي
144

65 جهاًزا مساعًدا                                                       
األطراف االصطناعية

 %68
أجهزة تقويم العظام

  %3

متلقو خدمات

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%29

هندوراس
يف هنــدوراس، ســعينا ملســاعدة املهاجريــن الهندوراســين 
الذيــن عــادوا إىل بلدهــم للحصــول عــىل خدمــات إعــادة 

التأهيــل البــدين املناســبة.

توجــد مراكــز إعــادة تأهيــل يف أغلــب أنحــاء البــاد، لكــن 
القليــل منهــا فقــط يقــدم خدمــات األطــراف االصطناعيــة 
وتقويــم العظــام. غالبًــا مــا يخــوض األشــخاص ذوي 
عــىل  للحصــول  ومكلفــة  طويلــة  رحــات  اإلعاقــة 
ــن  ــد املهاجري ــد تحدي ــا. وبع ــي يحتاجونه ــات الت الخدم
ــري  ــدين، تج ــل الب ــادة التأهي ــات إع ــن إىل خدم املحتاج
إحالتهــم إىل واحــد مــن املركزيــن املدعومــن مــن جانــب 
ــل اللجنــة الدوليــة  اللجنــة الدوليــة يف البــاد؛ كــام تتحمَّ

ــم. ــم وإقامته ــم وانتقاالته ــف عاجه تكالي

ظــل بنــاء القــدرات الفنيــة للمختصــن يف مجــال إعــادة 
التأهيــل البــدين مســألة ذات أولويــة. وســينضم أحــد 
خريجــي جامعــة »دون بوســكو« يف الســلفادور للعمــل 
يف مؤسســة Teleton يف الربــع األول مــن عــام 2019 
تقويــم  وأجهــزة  اصطناعيــة  أطــراف  تِقّنــي  بوصفــه 
عظــام حاصــل عــىل اعتــامد الجمعيــة الدوليــة لألطــراف 
االصطناعيــة وأجهــزة تقويــم العظــام مــن الفئــة الثانيــة 

.)ISPO CAT II(

ــة  ــاعدة اللجن ــة مبس ــات املقدم ــتدامة الخدم ــل اس وتظ
ــر  ــدم توف ــا إىل ع ــك أساًس ــزى ذل ــا، ويُع ــة تحديً الدولي
ــة  ــىل اعتــامد الجمعي ــن ع ــن حاصل ــة تِقنيّ ــوى ثاث س
ــم العظــام  ــزة تقوي ــة وأجه ــة لألطــراف االصطناعي الدولي
مــن الفئــة الثانيــة )ISPO CAT II( إلنتــاج األطــراف 
االصطناعيــة. ومثــة أســباب أخــرى كذلــك؛ إذ ال يــزال 
املركــزان يعتمــدان اعتــامًدا كبــرًا عــىل دعــم اللجنــة 
الدوليــة وال يــزال املهاجــرون - وأفــراد مــن عامــة الســكان 
كذلــك - محرومــن مــن خدمــات إعــادة التأهيــل املامئــة 
واملجانيــة. كل هــذا يســتلزم إجــراء تحول يف االســرتاتيجية 
التــي نعمــل مــن خالهــا: ســنكثف جهودنــا لضــامن 

ــا. ــة جودته ــنواصل مراقب ــات وس ــتدامة الخدم اس

عــاوة عــىل ذلــك، دعمنــا فريــق كرة قــدم مــن املهاجرين 
ــا وكــرات قــدم  ــا لهــم قمصانً مبتــوري األعضــاء، إذ قدمن
ــى يتســنى لهــم لعــب  ــة ومســتلزمات أخــرى حت وأحذي
ــرة  ــية لك ــة الهندوراس ــا الجمعي ــي تنظمه ــات الت املباري

القــدم ملبتــوري األطــراف.
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نيجرييا: الحياة ال تزال جميلة
اســمي »ياغانامــا«. عندمــا وصــل النــزاع إىل قريتــي 
ــال إىل  ــزيل واالنتق ــادرة من ــررُت إىل مغ ــويب« اضط »جول
مخيــم »دكــوا« للنازحــن داخليًــا يف واليــة »بورنــو«. 
ــي  ــرضوات إلعالــة زوجت ــتغلُت يف بيــع الخ وهنــاك اش

ــر. ــبعة ع ــايئ الس وأبن

ــو 2017  ــوز/ يولي ــن مت ــع م ــوم - التاس ــك الي ــر ذل أتذك
اســتيقظُت  البارحــة.  كان  لــو  كــام  تــام،  بوضــوح   -
ــه إىل  ــّي التوج ــوم. وكان ع ــاديت كل ي ــة كع ــرًا للغاي مبك
»جولــويب« لــراء عــدة أغــراض تحتاجهــا أرسيت، فركبــُت 
إحــدى الســيارات وكنــا خمســة بداخلهــا. ثــم عــبت 
ــاء ســرها عــىل لغــم أريض، فانفجــر. ولقــي  الســيارة أثن
ــور.  ــىل الف ــام ع ــيارة حتفه ــا يف الس ــن كان ــخصان مم ش
ــن إىل  ــخصن اآلخَريْ ــذوين والش ــكريون وأخ ــا العس أنقذن

املستشــفى يف »مايدوغــوري«.

عندمــا اســتعدُت وعيــي، ســمعُت الجنــود يتحدثــون 
أمــي مجــدًدا.  لــن  إننــي  ويقولــون  بينهــم،  مــا  يف 
ــى وحــدث  ــدُت ســاقي اليمن ــي فق ــٍذ أنن ــُت عندئ وأدرك
كــر يف ســاقي اليــرى بجــوار الكاحــل. لــك أن تتخيــل 
ــي  ــاج الطبيع ــة الع ــاندا« أخصائي ــٍذ. »س ــاعري وقتئ مش
يف املستشــفى رشحــت يل أنــه ســيكون بوســعي عــب 
العــاج وإعــادة التأهيــل املناســبن الســر باســتخدام 
طــرف اصطناعــي. مل أصــدق مــا تقــول، وتحولــت جميــع 
مشــاعري إىل شــعور واحــد فحســب، وهــو الخــوف مــن 

ــا. ــي وإعالته ــام عائلت ــن إطع ــز ع العج

املستشــفى،  مــن  خرجــُت  بشــهرين  ذلــك  بعــد 
ــًدا يف  ــُت ُمقَع ــزل. وكن ــايئ إىل املن ــب أبن ــي أك واصطحبن
ــٌي  ــُت ح ــا زل ــعادة ألين م ــعرُت بالس ــرك. ش ــريس متح ك
أُرزق لكــن راودين شــعور بــأين أصبحــُت عبئـًـا عــىل أفــراد 

أرسيت وأنهــم ســيكونون أفضــل حــااًل بــدوين.

إىل  للعــودة  اضطــررُت  أســابيع،  عــدة  مــرور  بعــد 
املستشــفى، وقابلــُت »ســاندا« مــرة أخــرى. وأرصت عــىل 
توجهــي إىل مركــز إعــادة التأهيــل البــدين يف »كانــو«، لقــد 
ألحــت عــّي كثــرًا حتــى رضخــُت يف النهايــة وذهبــُت إىل 
ــن  ــن م ــىل يق ــُت ع ــم أين كن ــُت رغ ــاك. ذهب ــز هن املرك

ــن أمــي مجــدًدا. ــي ل أنن

ــن  ــس ب ــي أن أجل ــب من ــو«، طُل ــوم األول يف »كان يف الي
قضيبــن معدنيــن وأن أرفــع جســدي باســتخدام قدمــّي. 
يف البدايــة تظاهــرُت أننــي مل أفهــم، لكــن يف النهايــة، 
ــار التحــدي همتــي ومتكنــُت مــن رفــع جســدي عــىل  أث
قدمــّي. وهكــذا بــدأت رحلتــي للســر مجــدًدا. فقــد 
ــرف  ــُت الط ب ــا جرَّ ــة. وعندم ــة يف املقاوم ــي الرغب متلكتن
ــي  ــة يف رحلت ــت لحظــة فارق ــرة، كان ــي ألول م االصطناع
هــذه: ال أســتطيع التعبــر بالكلــامت عــن مشــاعر الثقــة 
والحــامس التــي شــعرُت بهــا عندمــا ارتديــُت ذلــك 

ــرة. ــي ألول م ــرف االصطناع الط

واليــوم، أســتخدم عــكازًا واحــًدا وقــد عــدُت إىل عمــي يف 
بيــع الخــرضوات. أســتيقُظ كل صبــاح مملــوًءا بالحــامس، 
ــا ملشــاركة قصتــي مــع أي شــخص مل يســمعها مــن  اقً وتوَّ

قبــل!
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الجزائر )املنطقة الصحراوية(
ــة  ــه اللجن ــذي تدعم ــف ال ــهيد الري ــز الش ــدم مرك يق
الدوليــة أجهــزة مســاعدة وخدمــات عــاج طبيعــي 
لاجئــن الصحراويــن ذوي اإلعاقــة منــذ عــام 2008. 
وهــؤالء األشــخاص هــم الفئــة األشــد اســتضعافًا بــن 

الاجئــن الصحراويــن كافــة.

بلــغ إجــاميل عــدد األشــخاص الذيــن تلقــوا خدمــات 
مجانيــة باملركــز يف عــام 2018؛ 496 شــخًصا مــا مُيثــل 
ــغ  ــذي بل ــام 2017 ال ــًة بع ــبة 42% مقارن ــا بنس انخفاًض
فيــه عــدد املســتفيدين مــن الخدمــات 865 شــخًصا. 
ويرجــع هــذا إىل حــٍد كبــر إىل عــدم توفــر أخصــايئ 
العــاج الطبيعــي التابــع للجنــة الدوليــة يف هــذه الفــرتة.

لقــد أجرينــا تحســينات عــىل جــودة الخدمــات املقدمــة 
ــة  ــرايس املتحرك ــة للك ــرات مائل ــاء مم ــم بن ــز، فت باملرك
ــز تحســينات  ــد قاعــة االنتظــار. كــام أدخــل املرك وتجدي
ــدة،  ــغيل املوح ــراءات التش ــذ إج ــب تنفي ــىل اإلدارة ع ع
إلدارة  وأداة  املــرىض،  حــاالت  إلدارة  جديــد  ونظــام 
املخــزون، وعــدة وســائل مســاعدة أخــرى عــىل الصعيــد 

اإلداري.

ــا  ــز، قررن ــا للمرك ــىل دعمن ــوام ع ــرة أع ــي ع ــد م بع
ــا  ــي يقدمه ــات الت ــة الخدم ــم فاعلي ــام 2018 تقيي يف ع
واســتدامتها. واســتناًدا إىل نتائــج التقييــم، قررنــا تحويــل 
ــا إىل بنــاء قــدرات قطــاع  جهــود اللجنــة الدوليــة تدريجيً

ــن. ــل للصحراوي ــادة التأهي إع

يف عــام 2018، موَّلنــا تقريبًــا جميــع الفعاليــات التــي 
أُقيمــت احتفــااًل باليــوم الــدويل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
ومثــة حاجــة إىل إقامــة املزيــد مــن الفعاليات أو األنشــطة 
ــاج  ــق اإلدم ــم - وعوائ ــة الوص ــوع ملكافح ــذا الن ــن ه م
ــة يف  ــخاص ذوي اإلعاق ــه األش ــذي يواج ــي - ال االجتامع

ــن. ــامت الاجئ مخي
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جمهورية أفريقيا الوسطى
يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، واصلنــا العمــل مــع 
الجمعيــة الوطنيــة إلعــادة التأهيــل واملعــدات التــي 
ــدين  ــل الب ــادة التأهي ــات إع ــر بشــكل مســتقل خدم تدي
لــوزارة األرسة والشــؤون االجتامعيــة. وأُتيحــت الخدمــات 
مجانـًـا؛ كــام كان املــرىض القادمــون مــن خــارج »بانغــي« 
ــام يف  ــة والطع ــن اإلقام ــل وأماك ــائل النق ــم وس ــأ له تُهي

ــدين. ــل الب ــادة التأهي ــات إع ــم لخدم ــاء تلقيه أثن

وقــد وفــرت الحكومــة للجنــة الدوليــة قطعــة أرض 
ــل  ــًدا إلعــادة التأهي ــا مركــزًا جدي ــم عليه مناســبة يك تقي
ــة  ــت دراس ــز وأُجري ــم املرك ــامد تصمي ــم اعت ــدين. وت الب
ــددت  ــق توجيهــي وُح جــدوى بنجــاح، كــام تشــكَّل فري

ــائه. ــدء يف إنش تواريــخ التشــييد للب

 - الدوليــة  اللجنــة  ترعاهــم   - طــاب  أربعــة  أكمــل 
وتقويــم  االصطناعيــة  األطــراف  مجــال  يف  تدريبهــم 
ــم  ــة واجباته ــادوا لتأدي ــو وع ــي« بتوغ ــام يف »لوم العظ
باملركــز يف »بانغــي«. كــام واصلــت اللجنــة الدوليــة 
جهودهــا الراميــة إىل تحســن جــودة خدمــات إعــادة 
ــة،  ــذه الغاي ــق ه ــتدامتها. ولتحقي ــامن اس ــل وض التأهي
ــدورة دراســية  ــن ب ــة طــاب ملتحق ــة أربع ــا رعاي واصلن
تســتغرق ثاثــة أعــوام للحصــول عــىل بكالوريــوس عــاج 

طبيعــي يف »كوتونــو« يف بنــن.

اســتخدم املركــز يف »بانغــي« أداة الجمعيــة الدوليــة 
لألطــراف االصطناعيــة وأجهــزة تقويــم العظــام لحســاب 
التكلفــة بهــدف تحديــد أســعار واقعيــة لتقديــم الخدمــة 
الشــاملة. تســاعد هــذه األســعار املحــددة يف متويــل 

ــتدامتها. ــز واس ــة باملرك ــات املقدم الخدم
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جمهورية الكونغو الدميقراطية
دنــا خمســة مراكــز إلعــادة التأهيــل البــدين باملكونــات  زوَّ
ــزة املســاعدة، فضــًا  ــاج األجه ــة إلنت ــدات الرضوري واملع
ملتلقــي  فوفرنــا  اللوجيســتي.  الدعــم  تقديــم  عــن 
الخدمــات يف هــذه املراكــز وســائل النقــل والطعــام 
وأماكــن اإلقامــة. وجددنــا رشاكاتنــا مــع اللجنــة الوطنيــة 
ــت  ــع 15 مدرســة رحب ــن، وم ــة للمعاق ــاب األوملبي لأللع
بالتحــاق الطــاب ذوي اإلعاقــة. كــام عززنــا تعاوننــا 
مــع برنامــج وزارة الصحــة الوطنــي إلعــادة التأهيــل 
املجتمعــي، وهــو البنامــج املنــوط بتنســيق قطــاع إعــادة 

ــل. التأهي

ــن  ــن م ــن املدعوم ــدم للمركزي ــايل املق ــم امل ــاح الدع وأت
جانــب اللجنــة الدوليــة يف شــامل »كيفــو« وجنوبهــا 
مــن  االصطناعيــة  األطــراف  تركيــب  معــدات  طلــب 

مورِّديــن دوليــن.

ــة  ــة الريري ــي الرعاي ــة ملوظف ــت دورات تدريبي ونُِظم
بالكــرايس  املتعلقــة  األساســية  الخدمــات  مجــال  يف 
ــان -  ــب مجــاالت أخــرى. وأكمــل طالب ــة إىل جان املتحرك
ترعاهــم اللجنــة الدوليــة - دراســتهم يف مجــال األطــراف 
االصطناعيــة وتقويــم العظــام يف »لومــي« بتوغــو وحصلوا 
ــة  ــراف االصطناعي ــة لألط ــة الدولي ــامد الجمعي ــىل اعت ع
 ISPO( وأجهــزة تقويــم العظــام مــن الفئــة الثانيــة
الدميقراطيــة  الكونغــو  CAT(؛ وعــادوا إىل جمهوريــة 
ــة يف  ــادات الجامعي ــة يف العي ــم املهني ــتئناف واجباته الس

»كينشاســا«.

يف  جديــد  مركــز  تشــييد  بــدأ  ذلــك،  عــىل  عــاوة 
ــاين  ــر اإلنس ــتثامر األث ــج اس ــار برنام ــا«- يف إط »كينشاس
- يف تريــن األول/ أكتوبــر. وواصــل خمســة طــاب 
آخريــن حصلــوا عــىل منــح دراســية مــن اللجنــة الدوليــة 
البــاد يف  إىل  بالخــارج؛ وســيعود أحدهــم  دراســاتهم 
2019. مــن املقــرر أن يعمــل الطــاب الخمســة يف املركــز 

الجديــد.

ــن  ــة للمعاق ــاب األوملبي ــة لأللع ــة الوطني ــت اللجن حصل
عــىل دعــم إلنشــاء دوري املقاطعــات الخامــس لأللعــاب 
ــافر  ــد س ــدو«. وق ــاد يف »كين ــن يف الب ــة للمعاق األوملبي
ثاثــة أعضــاء باللجنــة إىل إثيوبيــا للحصــول عــىل تدريــب 
حــول كــرة الســلة عــىل الكــرايس املتحركــة. وأُنشــئ 
ــا تعليــم 25 مــن  ملعــب ريــايض يف »غومــا«. كــام دعمن
ــة واملســتضعفن؛ وســاعدت وحــدة  ــال ذوي اإلعاق األطف
ــة  ــن ذوي اإلعاق ــا م ــخًصا بالًغ ــادي 18 ش ــن االقتص األم

ــدء يف كســب الدخــل. ــىل الب ــن ع واملعوزي
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8,130 مستفيًدا من املساعدة                                   

%21        %23       %56     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
707

أجهزة تقويم العظام
654

العالج الطبيعي
2,723

14,160 جهاًزا مساعًدا                                                     
الكرايس املتحركة 

%38
األطراف االصطناعية

 %10

أجهزة تقويم العظام
%14

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%38

إثيوبيا
ــل  ــادة تأهي ــز إع ــعة مراك ــم لتس ــم الدعـ ــا تقدي واصلن
ــن  ــة م ــاد. مثاني ــراف يف الب ــب األط ــة لرتكي ــدين وورش ب
املرفــق  أمــا  طاقتهــا؛  بكامــل  تعمــل  املرافــق  هــذه 
التاســع فــا يــزال يف طــور اإلنشــاء. تديــر هــذه املراكــز 
العمــل  مكتــب  خــال  مــن  اإلقليميــة  الحكومــات 
والشــؤون االجتامعيــة أو تديرهــا املنظــامت املحليــة غــر 
الحكوميــة مثــل Cheshire Services Ethiopia. )تديــر 
 CURE Ethiopia ورشــة تركيــب األطــراف مستشــفى

.)Children

كــام ســعينا إىل تعزيــز قــدرات هــذه املراكــز عــىل 
التواصــل. ولتحقيــق هــذه الغايــة، أقمنــا تســع جلســات 
تثقيفيــة حرضهــا 89 مــن موظفــي الرعايــة الصحيــة 

طالــب. و500 

شــعر املــرىض عموًمــا بالــرىض عــن الخدمــات املقدمــة يف 
ــة.  ــة الدولي ــة مــن اللجن ــل املدعوم ــادة التأهي ــز إع مراك
املــرىض بشــأن جــودة األجهــزة  فقــد اســتطلعنا آراء 
أن  النتيجــة  وكانــت  لهــم،  قُدمــت  التــي  املســاعدة 
ــد وافقــت التوقعــات يف 84% مــن الحــاالت. األجهــزة ق

واضطلعنــا بــدوٍر فعــال يف ضــامن التطور املهنــي للعاملن 
يف خدمــات إعــادة التأهيــل. إذ نظمنــا ســت دورات 
ــا يف العــاج  تدريبيــة ملــا يبلــغ 100 مختــص )56 أخصائيً
الطبيعــي، و30 فنيًــا يف مجــال األطــراف االصطناعيــة 
وأجهــزة تقويــم العظــام، و3 فنيــن كــرايس متحركــة، و11 
ــاعدنا  ــة(. س ــراف االصطناعي ــّي األط ــاعدّي فني ــن ُمس م
ــم  ــة وتقوي ــراف االصطناعي ــي األط ــة مخت ــك رابط كذل
ــن  ــغ 39 م ــا يبل ــارات مل ــن إلجــراء اختب العظــام اإلثيوبي

ــة. ــراف االصطناعي ــّي األط ــاعدّي فني ُمس

ــي  ــاج االجتامع ــز اإلدم ــا تعزي ــك، واصلن ــىل ذل ــاوة ع ع
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال الرياضــة؛ ويظــل هذا 
ــار  ــا. ويف إط ــع به ــي نضطل ــية الت أحــد األنشــطة األساس
رشاكتنــا مــع اتحــاد كــرة الســلة اإلثيــويب ووزارة الشــباب 
والرياضــة، أتحنــا فرصــة حضــور معســكر تدريبــي لكــرة 
ــغ 107 أشــخاص  ــا يبل ــة مل الســلة عــىل الكــرايس املتحرك
مــا بــن العبــن ومدربــن وحــكام مــن إثيوبيــا والســودان 

ــا وروانــدا. وجمهوريــة الكونغــو الدميوقراطيــة وتنزاني
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بيساو

38+30+32+A
املشاريع املدعومة

1

3,504 مستفيًدا من املساعدة                                   

%32         %30       %38     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
36

أجهزة تقويم العظام
61

العالج الطبيعي
2,943

املستفيدون من

األنشطة الرياضية
41

220 جهاًزا مساعًدا                                                     
الكرايس املتحركة 

%16
األطراف االصطناعية

 %24

أجهزة تقويم العظام
  %40

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%20

16+24+40+20+A

غينيا بيساو
ــا  ــد يف غيني ــدين الوحي ــل الب ــادة التأهي ــز إع ــم مرك ندع
بيســاو. وهــو يوفــر األطــراف االصطناعيــة وأجهــزة تقويم 
ــاء. يف  ــدم الحنف ــاج الق ــة وع ــرايس املتحرك ــام والك العظ
ــات  ــام واملكون ــواد الخ ــز بامل ــا املرك دن ــايض، زوَّ ــام امل الع
واملعــدات الازمــة إلنتــاج األجهــزة املســاعدة، فضــًا 
ــز  ــاعدنا املرك ــام س ــزة. ك ــاج هــذه األجه ــل إنت ــن متوي ع
عــىل تحســن إدارتــه وبنــاء قــدرات العاملــن بــه. ومولنــا 
حضــور ثاثــة مــن موظفــي املركــز لــدورات تدريبيــة يف 
الجوانــب الفنيــة واإلداريــة يف »لومــي« بتوغــو. ونتيجــًة 
لــكل هــذه الجهــود، والدعــم الفنــي والتدريــب الداخــي 
ــا مــن جانــب أخصائيــي اللجنــة الدوليــة،  املقدمــن يوميً
تحّســنت جــودة الخدمــات باملركــز بدرجــة ملحوظــة يف 

ــام 2018. ع

يف عــام 2018، زاد عــدد األشــخاص الذيــن تلقــوا خدمــات 
ــام  ــن ع ــا 44% ع ــادة قدره ــع )بزي ــن املتوق ــز ع باملرك
2017(؛ وبلغــت حــاالت القــدم الحنفــاء الجديــدة التــي 
زارت املركــز 29 حالــة. مــع ذلــك، ال يــزال مــن الصعــب 
عــىل املــرىض مــن خــارج العاصمــة بيســاو الحصــول عــىل 
ــاع  ــاالت االنقط ــا إىل ح ــك أساًس ــزى ذل ــات؛ ويع الخدم
املــوارد  إىل  واالفتقــار  العامــة  للخدمــات  املتواتــرة 
بأطــراف  زِودوا  مــن  عــدد  إجــاميل  بلــغ  الرضوريــة. 
اصطناعيــة ألول مــرة 36 شــخًصا، منهــم 17 مــن ضحايــا 
األلغــام جــاءوا مــن »كازامانــس« بالســنغال. أجرينــا 
كذلــك فعاليــات متنوعــة إلذكاء الوعــي بهــذه الخدمــات 

ــز. ــة يف املرك املتاح

وبالتعــاون مــع االتحــاد الوطنــي لأللعــاب الرياضيــة 
ــا يف  ــاركة 41 رياضيً ــا مش ــة، مولن ــخاص ذوي اإلعاق لألش
بطولــة دون إقليميــة اســتغرقت ثاثــة أيــام. كــام أجرينــا 
ــز اإلدمــاج االجتامعــي لألشــخاص  بعــض األنشــطة لتعزي
ذوي اإلعاقــة، مثــل بنــاء ممــر مائــل وممــى مببنــى 
إحــدى املــدارس لتيســر وصــول طفــل يعــاين مــن الشــلل 

ــى. ــي إىل املبن الدماغ
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طرابلس

مرصاتة بنغازي

املشاريع املدعومة

2

921 مستفيًدا من املساعدة                                         

%30        %16       %54     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
278

أجهزة تقويم العظام
412

العالج الطبيعي
269

813 جهاًزا مساعًدا                                                     
األطراف االصطناعية

 %28
أجهزة تقويم العظام

%55

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%17

ليبيا
ــل  ــود، مث ــتى القي ــة بش ــا مكبل ــا يف ليبي ــزال جهودن ال ت
الظــروف األمنيــة املتقلبــة، والقيــود املفروضــة عــىل 
ــن  ــة م ــة الدولي ــي اللجن ــة ســفر موظف ــة، وصعوب الحرك
األجانــب إىل ليبيــا. باإلضافــة إىل ذلــك، ال تــزال الخدمــات 
ــر  ــا غ ــدين يف ليبي ــل الب ــادة التأهي ــز إع ــة يف مراك املتاح
معروفــة إىل حــٍد بعيــد بــن النــاس، وكذلــك احتياجــات 
ــام  ــل ع ــة جه ــع، مث ــاد. يف الواق ــل يف الب ــادة التأهي إع

ــدين. ــل الب ــادة التأهي ــة بإع ــور املتعلق باألم

ــرًا بالذكــر يف عــام 2018،  ــا إنجــازًا جدي مــع ذلــك، حققن
ــوام  ــة أع ــا خمس ــم مدته ــرة تفاه ــع مذك ــو توقي أال وه
مــع مركــز إعــادة التأهيــل البــدين يف »جنــزور«. كــام 
جــرى تجديــد مذكــرة التفاهــم مــع املركــز املوجــود 
ــا  ــم كلت ــرى. تض ــوام أخ ــة أع ــدة خمس ــازي« مل يف »بنغ
االتفاقيتــن أحكاًمــا تتعلــق باملنــح الدراســية، ومبــادرات 
االقتصــاد الجــزيئ، واملســاعدات يف مجــال املياه واإلســكان، 

ــي. ــي واالجتامع ــم النف ــية والدع ــة النفس والصح

ــتقدام  ــو اس ــر، أال وه ــتحق الذك ــر يس ــاز آخ ــة إنج ومث
مختصــن مبجــال إعــادة التأهيــل البــدين، أحدهــام لدعــم 
ــن  ــددة م ــواع مح ــم أن ــر لتقدي ــزور« واآلخ ــز »جن مرك
الدعــم ملراكــز إعــادة التأهيــل الثاثــة التــي نعمــل معهــا.

كــام واصلنــا يف عــام 2018 تغطيــة زيــادة املرتبــات 
ألخصائيــن دوليــن يف األطــراف االصطناعيــة وأجهــزة 
ــل  ــادة التأهي ــز إع ــام يف مرك ــم تعيينه ــام ت ــم العظ تقوي
ــة«. غــر أن أحدهــام مل يجــدد عقــده  ــدين يف »مرات الب
مــع الجامعــة، مــا أدى إىل الحــد مــن قــدرة املركــز عــىل 

ــات. ــم الخدم تقدي

ــدين غــر متاحــة  ــل الب مــا زالــت خدمــات إعــادة التأهي
الحصــول  يتعــذر عليهــم  أو  لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــروف  ــبب الظ ــك بس ــا، وذل ــر يف ليبي ــٍد كب ــا إىل ح عليه
األمنيــة غــر املســتقرة، واملســافات البعيــدة التــي يجــب 
اجتيازهــا للوصــول إىل املراكــز، فضــًا عــن شــتى القيــود 
ــات  ــدود للخدم ــر املح ــة، والتوف ــة واالقتصادي االجتامعي

ــن. ــن املؤهل والعامل

28+55+17+A

54+16+30+A
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مايل
مراكــز إلعــادة  أربعــة  عــام 2018، واصلنــا دعــم  يف 
التأهيــل البــدين. وبدأنــا يف تشــييد مركــز إلعــادة التأهيــل 
ــرر أن يكتمــل تشــييده يف أواخــر  ــن املق ــي« م يف »موبت
ــاين،  ــر اإلنس ــتثامر األث ــج اس ــار برنام ــام 2019. ويف إط ع
ســاعدنا كذلــك املركــز الوطنــي ملعــدات تقويــم العظــام 
ــاءة  ــع الكف ــأنها رف ــن ش ــر م ــذ تداب ــىل تنفي ــايل ع يف م
وتعزيــز القيــادة وبنــاء القــدرات اإلداريــة وتحســن ســر 
ــوم املســاءلة يف موظفــي  ــب غــرس مفه العمــل، إىل جان
ــة  ــود، مقرتن ــذه الجه ــأن ه ــن ش ــة. م ــة الريري الرعاي
ــات  ــد مــن خدم ــح املزي ــد، أن تتي ــز الجدي ــاح املرك بافتت
يف  األشــخاص  مــن  للمزيــد  البــدين  التأهيــل  إعــادة 

ــاد. ــاء الب ــف أرج مختل

ــا يف  ــف جهوده ــة لتكثي ــاع الحكوم ــعينا إىل إقن ــام س ك
قطــاع إعــادة التأهيــل البــدين وضــامن اســتدامته. ومــن 
ثـَـم، صيغــت اســرتاتيجية وطنيــة إلعــادة التأهيــل البــدين 
يف عــام 2016 واعتُمــدت يف 2018، لكــن دون أي اشــرتاط 

رســمي لتنفيذهــا.

ــن  ــية م ــح دراس ــىل من ــوا ع ــاب حصل ــة ط ــل أربع واص
ــراف  ــال األط ــارج يف مج ــتهم بالخ ــة دراس ــة الدولي اللجن
االصطناعيــة وتقويــم العظــام؛ وســيعودون بعد اســتكامل 
دراســتهم للعمــل يف املركــز الجــاري إنشــاؤه يف »موبتــي«. 
وأكمــل تِقنيّــان دراســتهم يف مجــال األطــراف االصطناعيــة 
وتقويــم العظــام يف »لومــي« بتوغــو والتحقــوا بالعمــل يف 

املركــز الوطنــي ملعــدات تقويــم العظــام.

عــاوة عــىل ذلــك، ســاعدنا لجنــة األلعــاب األوملبيــة 
للمعاقــن ورابطــة األلعــاب الرياضيــة للمعاقــن يف مــايل 
عــىل تنظيــم فعاليــات لاحتفــال باليــوم الدويل لألشــخاص 
االســتبعاد  ومكافحــة  التضامــن  وشــهر  اإلعاقــة  ذوي 
)يُحتفــل بــه يف شــهر تريــن األول/ أكتوبــر مــن كل 
عــام(. يف »غــاو«، وقدمنــا الدعــم لرابطــة األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة البدنيــة بهــدف تشــييد مكاتــب وســقيفة حيــث 
ســيكون مبقــدور األشــخاص ذوي اإلعاقــة القيــام بأنشــطة 
لكســب الدخــل؛ هــذا العمــل قيــد التنفيــذ ويُتوقــع 

ــام 2019. ــف ع ــه يف منتص اكتامل
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النيجر
ــل البــدين يف  ــا أقســام إعــادة التأهي يف عــام 2018، دعمن
مستشــفى نيامــي ومستشــفى زينــدر الوطنيــن، كــام 
عملنــا عــن كثــب مــع رابطــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 
»ديفا«و»أغاديــس« و»زينــدر« بهــدف تنظيــم اإلحــاالت 
ــن  ــا م ــات )انتهين ــاث عج ــات ذات الث ــاج الدراج وإنت
»أغاديــس« يف 2018، وســنبدأ العمــل يف »زينــدر« يف 

.)2019

ــى  ــي حت ــدر الوطن ــفى زين ــق مستش ــا مراف ــام جددن ك
يتســنى إجــراء اإلحــاالت إليــه مــن املستشــفى اإلقليمــي 
يف »ديفــا«، ودعمنــا تكاليــف العــاج ووســائل النقــل 
ــر  ــامل النيج ــن ش ــن م ــرىض املحال ــة للم ــن اإلقام وأماك
ورشقــه؛ وزودنــا كًا مــن مستشــفى نيامــي وزينــدر 

ــات. ــام ومكون ــواد خ ــدات وم ــن مبع الوطني

قــدم  الخدمــات،  جــودة  لتحســن  ســعينا  إطــار  يف 
ــن  ــه للعامل ــم والتوجي ــة الدع ــة الدولي ــو اللجن أخصائي
ــة  ــة ثاث ــم حال ــن يف املستشــفين، فضــًا عــن تقيي الفني
أقســام للعــاج الطبيعــي وتعزيــز نهــج الفريــق املتعــدد 
دورات  عــىل  طالبــن  حصــول  ومتويــل  التخصصــات 
ــة  ــة قصــرة األجــل يف مجــال األطــراف االصطناعي تدريبي
وتقويــم العظــام يف املركــز الوطنــي ملعــدات تقويــم 
ــي« إىل  ــن »نيام ــان م ــم طالب ــد انض ــايل. وق ــام مب العظ
تدريبــي  برنامــج  يف  »زينــدر«  مــن  آخَريْــن  طالبــن 
ــة  ــراف االصطناعي ــال األط ــوام يف مج ــة أع ــتغرق ثاث يس

وأجهــزة تقويــم العظــام يف »لومــي« بتوغــو.

ومــن أجــل ضــامن اســتدامة خدمــات إعــادة التأهيــل يف 
ــج  ــار برنام ــب - يف إط ــن كث ــا م ــفين، عملن كِىل املستش
ــا  ــام وقدمن ــن به ــع العامل ــاين - م ــر اإلنس ــتثامر األث اس
بصياغــة  انتهــت  اإلدارة  تدريبيــة حــول  10 وحــدات 
خطــة عمــل لرفــع كفــاءة أقســام إعــادة التأهيــل يف كا 
املرفقــن. عــاوة عــىل ذلــك، نفذنــا تقييــاًم تشــاركيًا مــع 
ــي  ــي أن يف ــي؛ وينبغ ــاج الطبيع ــي الع ــة أخصائي نقاب
ــام  ــدرات يف ع ــاء الق ــة لبن ــع خط ــم إىل وض ــذا التقيي ه

.2019

ــا إلدرار  ــادي مروًع ــن االقتص ــدة األم ــع وح ــا م ونفذن
الدخــل للنســاء مــن ذوي اإلعاقــة يف »أغاديــس«. ونــدرس 
ــا ســنقدم املزيــد مــن الدعــم للجنــة األلعــاب  مــا إذا كن

ــة للمعاقــن. األوملبي
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نيجرييا
تفيــد التقاريــر بوجــود مــا يربــو عــىل 19 مليــون شــخص 
مــن ذوي اإلعاقــة يف نيجريــا. وال يوجــد ســوى عــدد 
قليــل مــن مقدمــي خدمــات إعــادة التأهيــل البــدين 
ــف  ــل تكالي ــة تحمُّ ــن ذوي اإلعاق ــر م وال يســتطيع الكث
الحصــول عــىل خدماتهــم. يف عــام 2018، عملنــا عــن 
كثــب مــع املستشــفى الوطنــي للعظــام يف منطقــة »داال« 
بواليــة »كانــو« مــن أجــل إتاحــة خدمــات إعــادة التأهيــل 
البــدين لضحايــا النــزاع يف شــامل رشق نيجريــا. حتــى 
وقتنــا هــذا، حصــل مــا يزيــد عــىل 425 شــخًصا مــن ذوي 
ــاوا«  ــو« و«أدام ــات »بورن ــن والي ــم م ــة - معظمه اإلعاق

ــات. ــىل الخدم ــويب« - ع و«ي

ويجــري - يف إطــار برنامــج اســتثامر األثــر اإلنســاين - 
إعــداد الخطــط لتشــيد مركــز إلعــادة التأهيــل البــدين يف 
مستشــفى جامعــة مايدوغــوري التعليمــي. أمــا الطــاب 
اســتثامر  برنامــج  إطــار  يف  حصلــوا  الذيــن  التســعة 
ــراف  ــال األط ــية يف مج ــح دراس ــىل من ــاين ع ــر اإلنس األث
ــاين؛  ــم الث ــم يف عامه ــام، فه ــم العظ ــة وتقوي االصطناعي
ويُتوقــع تخرجهــم يف عــام 2020. كــام وقَّعنــا مذكــرة 
تفاهــم مدتهــا خمســة أعــوام مــع مستشــفى مايدوغوري 
ــن 2018. ــب م ــاين/ نوفم ــن الث ــهر تري ــي يف ش التعليم

ــل  ــا تتمث ــة يف نيجري ــر أن األســباب الرئيســية لإلعاق يُذك
عــن  الناجمــة  والجــروح   )%41( الطــرق  يف حــوادث 
انفجــارات القنابل/إطــاق النــار )20%( واإلصابــة مبــرض 
الســكري )9%(. يف عــام 2018، حصــل 255 شــخًصا مــن 
املستشــفى  يف  متنوعــة  عــىل خدمــات  اإلعاقــة  ذوي 
لنــا تكاليــف  الوطنــي للعظــام بواليــة »كانــو«. وقــد تحمَّ
وســائل النقــل والطعــام واملــأوى لهــم جميًعــا وملــا يبلــغ 
ــك. كــام  ــة كذل 18 شــخًصا مــن مقدمــي خدمــات الرعاي
ــة للتدريــب عــىل املــي  ــا تشــييد مســاحة خارجي دعمن
بالطــرف االصطناعــي يف املستشــفى الوطنــي للعظــام 

ــو«. ــة »كان بوالي

ارتفــع مســتوى جــودة الخدمــات تدريجيًــا، ويعــزى ذلــك 
يف األســاس إىل تقديــم التدريــب للعاملــن أثنــاء العمــل. 
لكــن يلــزم بــذل املزيــد مــن الجهــود؛ إذ إن تدريــب 
الدوليــة  الجمعيــة  اعتــامد  عــىل  للحصــول  العاملــن 
لألطــراف االصطناعيــة وأجهــزة تقويــم العظــام مــن الفئــة 
الثانيــة )ISPO Cat II( أصبــح مســألة ذات أولويــة. 
فأغلــب العاملــن يف إعــادة التأهيــل البــدين غــر مؤهلــن 
ألداء واجباتهــم. وبــدون عاملــن مؤهلــن وإدارة ســليمة، 
ســتظل اســتدامة الخدمــات يف املستشــفى تثــر إشــكالية.
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واو

رومبيك

جوبا

57+19+24+A
املشاريع املدعومة

3

3,294 مستفيًدا من املساعدة                                   

%8        %20       %72     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
188

أجهزة تقويم العظام
189

العالج الطبيعي
1,333

املستفيدون من

البامج االقتصادية
1

األنشطة الرياضية
68

التعليم
1

3,398 جهاًزا مساعًدا                                                     
الكرايس املتحركة 

%10
األطراف االصطناعية

 %17

أجهزة تقويم العظام
  %10

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%63

10+17+10+63+A

جنوب السودان
ــل  ــادة التأهي ــز إع ــاعدة مراك ــام 2018 مس ــا يف ع واصلن
البــدين الثاثــة القامئــة يف البــاد بهــدف تقديــم خدمــات 
األطــراف االصطناعيــة وأجهــزة تقويــم العظــام والكــرايس 
املتحركــة، إىل جانــب خدمــات العــاج الطبيعــي. وزودنهــا 
األجهــزة  إلنتــاج  الازمــة  واملكونــات  الخــام  باملــواد 

ــاعدة. املس

مــع ذلــك، تظــل خدمــات إعــادة التأهيــل البــدين بعيــدة 
ــار  ــبب انتش ــا بس ــن يحتاجونه ــن مم ــال الكثري ــن من ع
انعــدام األمــن، وصعوبــة اســتخدام وســائل النقــل أو 
ــل  غيابهــا، وعجــز األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن تحمُّ
تكاليــف خدمــات إعــادة التأهيــل البــدين. لذلــك ســاعدنا 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة املحتاجــن إىل العــاج، فرتبنــا 
لهــم وســائل نقــل وقدمنــا لهــم الطعــام وأماكــن اإلقامــة 

ــة. ــز كاف يف املراك

تتســم خدمــات إعــادة التأهيــل يف جنــوب الســودان 
عموًمــا بالجــودة. وقــد عملنــا عــىل بنــاء قــدرات العاملن 
ــم  ــم وتدريبه ــية له ــح الدراس ــم املن ــب تقدي ــن ع املحلي
ــز  ــون مــن املراك ــاء العمــل. حــرض العامل ــم أثن وتوجيهه
ــة يف  ــة الدولي ــا اللجن ــة أعدته ــة دورة تدريبي ــة كاف الثاث
ــة  ــارك ثاث ــام ش ــة. ك ــرايس املتحرك ــات الك ــال خدم مج
موظفــن )اثنــان مــن اللجنــة الدوليــة وواحــد مــن 
منظمــة رشيكــة( يف دورات تدريبيــة خارجيــة. وواصلــت 
اللجنــة الدوليــة دعــم طالبــن ملتحقــن بــدورة دراســية 
االصطناعيــة  األطــراف  قســم  يف  أعــوام  ثاثــة  ملــدة 
مدرســة  باســم  ســابًقا  املعــروف   - العظــام  وتقويــم 
العظــام يف كمبوديــا؛  االصطناعيــة وتقويــم  األطــراف 
ــب آخــر حاصــل عــىل منحــة دراســية مــن  وواصــل طال
اللجنــة الدوليــة دراســته مبجــال العــاج الطبيعــي يف 

ــا«. ــاري يف »جوب ــانت م ــة س جامع

إن تعزيــز اإلدمــاج االجتامعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 
ــد األولويــة الرئيســية فيــه توفــر االحتياجــات  ســياق تُع
باملهمــة  ليــس  أرواحهــم،  للنــاس وحاميــة  األساســية 
ــز اإلدمــاج االجتامعــي  ــا تعزي الســهلة. مــع ذلــك، واصلن
عــب ُســبل مثــل تقديــم الدعـــم لكــرة الســلة عــىل 

ــة. ــرايس املتحرك الك
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دنقال

الخرطوم كسال

القضارف

الفــارش األبيض

نيــاال
كادوقيل

الدمازين

املشاريع املدعومة

11

9,395 مستفيًدا من املساعدة                                    

%53        %13       %34     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
836

أجهزة تقويم العظام
794

العالج الطبيعي
6,533

املستفيدون من

الربامج االقتصادية
100

األنشطة الرياضية
24

5,085 جهاًزا مساعًدا                                                     
الكرايس املتحركة 

%2
األطراف االصطناعية

 %30

أجهزة تقويم العظام
  %37

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%31

2+30+37+31+A

السودان
ــة  ــة العام ــع الهيئ ــا م ــام 2018 اســتمرار رشاكتن شــهد ع
التعويضيــة للمعاقــن. وقدمنــا دعــاًم فنيًــا  لألجهــزة 
ــا  ــدين. واصلن ــل الب ــادة التأهي ــز إلع ــة مراك ــا لثامني وماليً
كذلــك تقديــم الدعــم املــايل والفنــي لبنامــج تديــره »دار 
شــر لتأهيــل األطفــال املعوقــن« بالخرطــوم بهــدف 
ــن بالقــدم الحنفــاء وعاجهــم.  ــد األطفــال املولودي تحدي
ــراد  ــب األف ــن لتدري ــة النيل ــع جامع ــا م ــتمر تعاونن واس
يف مجــال األطــراف االصطناعيــة وأجهــزة تقويــم العظــام.

ــدل وســائل نقــل وغــذاء ملــا  ــا ب ــك، قدمن فضــًا عــن ذل
يبلــغ 186 شــخًصا مــن مناطــق تقــع بــن »دارفــور« 
وغــرب »كردفــان« كانــوا يتلقــون العــاج يف مركــز إعــادة 
التأهيــل البــدين يف »نيــاال«؛ وقــد حصلــوا عــىل خدمــات 

ــل. ــدين دون مقاب ــل الب ــادة التأهي إع

ــو  ــواًء أكان ــن - س ــن املؤهل ــار إىل املختص ــزال االفتق ال ي
أخصائيــن يف األطــراف االصطناعيــة أم أجهــزة تقويــم 
العظــام أم يف العــاج الطبيعــي - ميثــل التحــدي الرئيــي 
ــح الدراســية  ــا عــدًدا مــن املن ــك، قدمن يف الســودان. لذل
يف  شــخصان  نجــح   2018 ويف  الســودانين،  للطــاب 
ــوس يف مجــال األطــراف  الحصــول عــىل درجــة البكالوري
االصطناعيــة وأجهــزة تقويــم العظــام، وأنهــى 14 آخــرون 
عامهــم األخــر يف برنامــج حصولهــم عــىل شــهادة الدبلــوم 
الــذي اســتغرقهم ثاثــة أعــوام. باإلضافــة إىل ذلــك، حــرض 
نحــو 20 أخصائيًــا يف العــاج الطبيعــي و11 عــامل ورش/ 
تدريبيــة  تنشــيطيًا ودورات  تدريبًــا  فنيــن  مســاعدي 
متنوعــة يف مجــال خدمــات الكــرايس املتحركــة؛ وقــد 
ــز  ــات يف املراك ــودة الخدم ــن ج ــىل تحس ــذا ع ــاعد ه س

ــوم. بالخرط

لتعزيــز  جهودنــا  اســتمرت  ذلــك،  عــىل  عــاوة 
اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  االجتامعــي  اإلدمــاج 
منظمــة مســاعدة  عــب  املثــال  ســبيل  عــىل   -

)متحــدي   Disability Challengers Organization
املعوقــن«  األطفــال  لتأهيــل  شــر  و»دار  اإلعاقــة( 
بالخرطــوم عــىل تنظيــم مباريــات لكــرة الســلة عــىل 
املتحركــة. وحصــل نحــو 100 شــخص مــن  الكــرايس 
ــن  ــم م ــا أنه ــت لن ــور(، ثب ــارش« )يف دارف ــاال« و»الف »ني
ذوي اإلعاقــة البدنيــة، عــىل منــح نقديــة يف إطــار مبــادرة 

االقتصــاد الجــزيئ التــي أطلقتهــا اللجنــة الدوليــة.

34+13+53+A
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بوكافو، جمهورية الكونغو الدميقراطية. 

إحدى النساء املستفيدات من برنامج 

اللجنة الدولية إلعادة التأهيل البدين.
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منطقتا الرشق األدىن والرشق األوسط
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لبنان: كلامت تداوي الجروح
ألحقــت الحــرب األهليــة الطويلــة التــي اندلعــت يف 
لبنــان بالفــرتة مــن 1975 إىل 1991 الــرضر بأدائهــا عــىل 
ــن  ــت م ــام أضعف ــيايس، ك ــادي والس ــن االقتص الصعيدي
نظــام الصحــة الوطنــي بهــا. يُقــدر عــدد األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة يف لبنــان بحــوايل 400 
ــا يقــرب  ــف شــخص، أي م أل

مــن 10% مــن الســكان.

عقــده  يف  اآلن  »عــي« 
ــع  ــوم يف مطل ــع. ذات ي الراب
عــىل  خطــى  التســعينيات، 
مــن  بالقــرب  أريض  لغــم 
منزلــه يف »كفــرة« بجنــوب 
لبنــان. وخــر عــىل إثــر ذلك 
ذراًعــا وســاقًا. وكانــت ردة 
فعلــه الفوريــة هــي الشــعور 
بالغضــب، فانغمــس يف قراءة 
الكتــب واملقــاالت التــي تدور 

حــول اســتخدام األســلحة واألجهــزة املتفجــرة، ليكتشــف 
أن الكثــر مــن تلــك األســلحة واألجهــزة - مبــا فيهــا ذلــك 
ــه غضبــه  الــذي أدى لتشــوهه - محظــور دوليًــا. فوجَّ
ــىل  ــل ع ــة، حص ــة. يف البداي ــتغله يف الدراس ــارم واس الع
درجــة املاجســتر يف القانــون، 
ثــم رشع يف الحصــول عــىل 
الدكتــوراة يف القانــون الــدويل 
اإلنســاين. وهــو ال يــزال يف 
لبنــان يواصــل دراســته. يظــل 
مركــز إعــادة التأهيــل البــدين 
املدعــوم مــن اللجنــة الدوليــة 
يف »صيــدا« بجنــوب لبنــان 

ــه. ــم ل ــدر دع مص
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يف البداية، شعرُت أنه ليس من صلة 
تربط بن ما كنُت عليه يف املايض 

والحارض الذي أعيشه. لكن مع مرور 
الوقت، أعاد يل الطرفان االصطناعيان 

هذه الصلة. وأصبحا بالنسبة إيّل 
أكر من مجرد كتلة مصنوعة من 

الباستيك واملعدن، بل مبثابة جر 
وجزء مني ال ميكنني االستغناء عنه.

- عي
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Qassem lost a leg in a car accident before the 
Lebanese civil war. In 1975, when the war was 
already in progress, he was caught in the cross-
fi re one day and took a bullet in the other leg. He 
ran 30 metres before realizing that he had been 
shot and collapsing on the ground. The doctor 
to whom he was taken immediately amputated 
the leg. Qassem had always been a writer and 
his bad luck inspired him. He has dedicated 

one of his poems to the ICRC’s physical re -
habilitation department. He used to run a radio 
programme on literary and cultural matters 
that was popular in southern Lebanon . Older 
now, he lives in Saksakieh in southern Lebanon 
with his wife. He is in his garden a great deal 
and he reads; and when the spirit moves him, 
he writes.
  

I went to 
my doctor. 

He said that my 
leg could not 

be saved, that 
it had to be 
amputated.

- Qassem 
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it had to be 
amputated.

I went to  ،ذهبُت إىل طبيبي
وأخبين أن من 
املتعذر اإلبقاء 

عىل ساقي، وأنه 
يجب برتها.

-قاسم

فقــد »قاســم« ســاقه يف حــادث ســيارة قبــل نشــوب 
الحــرب األهليــة يف لبنــان. ويف عــام 1975، بعــد نشــوب 
ــار  الحــرب، حــورص ذات يــوم يف مرمــى تبــادل إطــاق ن
لتصيبــه رصاصــة يف الســاق األخــرى. وركــض ملســافة 30 
مــرتًا قبــل أن يــدرك أنــه أصيــب بعيــار نــاري وينهــار عــىل 
ــٍذ ســاقه.  ــه حينئ ــن حالت ــذي عاي ــب ال ــرت الطبي األرض. ب
ــه.  ــدر إلهام ــر مص ــه العاث ــل حظ ــا ومثّ ــم كان كاتبً قاس
ــرة إعــادة التأهيــل  ــده إىل دائ وقــد أهــدى إحــدى قصائ

البــدين باللجنــة الدوليــة. يف الســابق، كان يذيــع برنامًجــا 
إذاعيًــا شــهرًا يف جنــوب لبنــان يناقــش فيــه مســائل 
ــش اآلن يف  ــة. ومــع تقدمــه يف العمــر، يعي ــة وثقافي أدبي
»السكســكية« بجنــوب لبنــان مــع زوجتــه. ويقــي وقتًــا 
ــام،  ــه اإلله ــا يأتي ــه ويف القــراءة، وعندم ــًا يف حديقت طوي

ــة. يــرع يف الكتاب
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غزة

45+12+43+A
املشاريع املدعومة

1

3,344 مستفيًدا من املساعدة                                  

%43        %12       %45     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
77

أجهزة تقويم العظام
1,235

العالج الطبيعي
928

املستفيدون من

الربامج االقتصادية
103

األنشطة الرياضية
350

2,121 جهاًزا مساعًدا                                                     
الكرايس املتحركة 

%4
األطراف االصطناعية

 %9

أجهزة تقويم العظام
  %79

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%8

إرسائيل واألرايض املحتلة
واصلنــا، بالتعــاون مــع الصليــب األحمــر الرنويجــي، 
تقديــم املــواد والدعــم الفنــي ملركــز األطــراف الصناعيــة 
والشــلل، وهــو املركــز الوحيــد يف قطــاع غــزة الــذي تتوفــر 
بــه خدمــات إعــادة تأهيــل بــدين شــاملة. يف عــام 2018، 
ــف الناجــم عــن مســرة العــودة الكــبى إىل  أفــى العن
ــك مــن أشــكال  ــرت وغــر ذل ــة ب ــو عــىل 200 حال ــا يرب م
اإلعاقــة البدنيــة. وقــد ســاعدنا يف تنفيــذ خطــة الطــوارئ 

ــل البــدين. التــي وضعتهــا الســلطات إلعــادة التأهي

يف عــام 2018، شــيدنا مرفًقــا لتجميــع الكــرايس املتحركــة 
يف مركــز األطــراف الصناعيــة والشــلل ورشعنــا يف التحضــر 
ــرر أن  ــن املق ــي م ــاء الت ــدم الحنف ــات الق ــم خدم لتقدي
تصبــح متاحــة عــام 2019. كــام حرصنــا عــىل إتاحــة 
أجهــزة تخفيــف الضغــط عــن قــدم الســكري عــىل 
ــد عــىل 150  ــا يزي ــا وســائل نقــل مل نطــاق واســع. ورتبن
شــخًصا مــن ذوي اإلعاقــة واملعوزيــن املحتاجــن إىل 
خدمــات إعــادة التأهيــل. وســاعدنا عــىل تعزيــز اإلدمــاج 
ــن  ــة م ــن ذوي اإلعاق ــخص م ــو 300 ش ــي لنح االجتامع
ــادرات االقتصــاد الجــزيئ. ــة ومب خــال األنشــطة الرياضي

مبركــز  املقدمــة  الخدمــات  جــودة  ــن  تحسُّ اســتمر 
األطــراف الصناعيــة والشــلل، ويعــزى ذلــك بدرجــة كبــرة 
ــزة  ــاد إىل غ ــد ع ــه. فق ــن ب ــدم للعامل ــب املق إىل التدري
طالبــان حصــا عــىل منــح دراســية مــن اللجنــة الدوليــة 
بعــد إكــامل شــهادة الدبلــوم ملــدة ثاثــة أعــوام يف مجــال 
ــى  ــد؛ وأنه ــم بالهن ــزة التقوي ــة وأجه األطــراف االصطناعي
طالــب آخــر دورة دراســية يف مجــال عــاج إصابــات 
تقويــم  تِقنيّــي  لتدريــب  مركــز  يف  الفقــري  العمــود 

ــا.   ــام بتنزاني العظ

هــذا فضــًا عــن تدريــب وتوجيــه أخصائيــي العــاج 
الطبيعــي مبركــز األطــراف الصناعيــة والشــلل عــىل العمــل 
وفًقــا ملعايــر اللجنــة الدوليــة يف مجــال العــاج الطبيعــي 
وعــاج حــاالت القــدم الحنفــاء. وبالتعــاون مــن الــوزارة 
ــا  ــطينية، نظمن ــي الفلس ــاج الطبيع ــة الع ــة ونقاب املعني
فعاليــة تــدور حــول إعــادة التأهيــل البــدين الفعــال؛ 
ــادة  ــب إع ــل يف شــتى جوان ــا يعم ــا 250 مختًص وحرضه

ــدين. ــل الب التأهي

4+9+79+8+A
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مل تكن إحصاءات األنشطة املُنفذة يف إيران متاحة وقت إعداد هذا التقرير.

إيران
شــهد عــام 2018 اســتمرار تركيزنــا عىل املهاجريــن األفغان 
ــة  ــي مدين ــون يف ضواح ــن يعيش ــة الذي ــن ذوي اإلعاق م
»مشــهد« والذيــن ال يــزال حصولهــم عــىل الخدمــات 
الصحيــة ميثــل إشــكالية، إمــا بســبب طــول املســافة التــي 
ــة  ــل تكلف ــن تحمُّ ــم ع ــق أو عجزه ــن املراف ــم ع تبعده

ــات. الخدم

اســتناًدا إىل اتفاقيــة موقَّعــة مــع جمعيــة الهــال األحمــر 
لجمهوريــة إيــران اإلســامية وجمعيــة دعــم التعــايف 
)Society for Recovery Support( يف 2016، واصلنــا 
ــزة  ــة وأجه ــراف االصطناعي ــل )األط ــزة التنق ــم أجه تقدي
تقويــم العظــام والكــرايس املتحركــة واألجهــزة املســاعدة 
أو  الطبيعــي  )العــاج  البــدين  والعــاج  املــي(  عــىل 
العــاج املهنــي أو كليهــام( للمســتضعفن مــن املهاجريــن 

ــان. األفغ

دعــم  جمعيــة  مــع  للعمــل  استشــاري  تعيــن  وتــم 
ــم إىل  ــة وإحالته ــخاص ذوي اإلعاق ــد األش ــايف لتحدي التع
ــال  ــة اله ــع لجمعي ــدين التاب ــل الب ــادة التأهي ــز إع مرك
ــام  ــهد«. ك ــران اإلســامية يف »مش ــة إي ــر لجمهوري األحم
أجرينــا زيــارات متابعــة لــكل حالــة بغيــة ضــامن مامئــة 
الخدمــات واملعــدات. وأجــرى مستشــار الحركــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر والهــال األحمــر جلســة تعريفيــة 
للعاملــن يف جمعيــة دعــم التعــايف، وأعــرب عن تشــجيعه 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن شــكَّلوا مجموعــات دعــم 

ــهم. ألنفس

ــي األطــراف االصطناعيــة  ــا لتقنيّ عــاوة عــىل ذلــك، أتحن
وأجهــزة تقويــم عظــام مــن جمعيــة الهــال األحمــر 
لجمهوريــة إيــران اإلســامية فرصــة حضــور دورة تدريبيــة 

ــال. ــدى األطف يف عــاج حــاالت الشــلل الدماغــي ل
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موصل

أربيــل

تكريت

بغداد
الفلوجة

كربالء
النجف

نارصية

البرصة

36+11+53+A
املشاريع املدعومة

16

39,418 مستفيًدا من املساعدة                              

%53        %11       %36     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
1,375

أجهزة تقويم العظام
9,305

العالج الطبيعي
18,039

22,462 جهاًزا مساعًدا                                                     
الكرايس املتحركة 

%2
األطراف االصطناعية

 %12

أجهزة تقويم العظام
  %80

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%6

2+12+80+6+A

العراق
يف عــام 2018، واصلنــا مســاعدة 15 مركــزًا إلعــادة التأهيل 
البــدين ومرفــق للتدريــب يف مجــال األطــراف االصطناعيــة 
ــا أثنــاء  وأجهــزة تقويــم العظــام؛ فقدمنــا للعاملــن تدريبً
ــل  ــة والعم ــة الريري ــب الرعاي ــاًم يف جوان ــل ودع العم

اإلداري.

وقــد رشع مركــز إعــادة التأهيــل البــدين - الــذي أنشــأته 
ــة -  ــره وزارة الصح ــل« وتدي ــة يف »املوص ــة الدولي اللجن
ــة  ــه اللجن ــذي تقدم ــم ال ــا الدع ــه. أم ــم خدمات يف تقدي
الدوليــة ملركــز هيلينــا لألطفــال املعاقــن يف »أربيــل« 
فقــد أُضفــي عليــه الطابــع الرســمي. واســتمر إنشــاء 
املركــز الجديــد إلعــادة التأهيــل البــدين يف »أربيــل«، وفًقــا 

ــاك. ــة الصحــة هن ــع مديري ــة م ــة املوقَّع لاتفاقي

كــام أتحنــا الفرصــة لفريــق مــن الرياضيــن ذوي اإلعاقــة 
ــرة  ــة األوىل لك ــود الدولي ــا لح ــة حن ــة يف بطول للمنافس
الســلة عــىل الكــرايس املتحركــة يف لبنــان. وانضــم أخصــايئ 
اجتامعــي لفريــق العاملــن يف مركــز »أربيــل« وبــدأ 
ــم  ــية والدع ــة النفس ــم الصح ــدوب دع ــع من ــل م العم
ــتفيدون  ــخًصا يس ــاعدة 31 ش ــي ملس ــي واالجتامع النف

ــز. ــات باملرك ــن الخدم م

ــاء  ــادات املتخصصــة يف عــاج القــدم الحنف ــا العي ودعمن
الخدمــات  يقدمــون  الذيــن  عامليهــا  تدريــب  عــب 
لألطفــال املصابــن بهــذا املــرض. وأصبحــت وحــدات 
تدريــب املدربــن املقدمــة لتقنيّــي األطــراف االصطناعيــة 
وأجهــزة تقويــم العظــام مامرســة راســخة يف العــراق؛ 
ــل  ــتداًما لنق ــا مس ــا برنامًج ــا اآلن باعتباره ــر إليه إذ يُنظ
املعــارف واملهــارات. وحرصنــا عــىل اســتمرار برنامــج 
هامبيِســا املعنــي بتدريــب آبــاء األطفــال املصابــن 
ــة  ــات الرعاي ــي خدم ــك مقدم ــي، وكذل ــلل الدماغ بالش
لهــم: ســاعد أخصائيــو العــاج الطبيعــي التابعــن للجنــة 
ــم 11  ــىل تقدي ــة ع ــن بالحكوم ــن العامل ــة الفني الدولي
دورة تدريبيــة إىل جانــب تقديــم دعــم الصحــة النفســية 

والدعــم النفــي واالجتامعــي.

عــاوة عــىل ذلــك، وضعنــا، بالتعــاون مــع وزاريت الصحــة 
ــم، اســرتاتيجية تهــدف إىل اســتدامة التدريــب يف  والتعلي
ــل البــدين. كــام انتهــى استشــاريون  مجــال إعــادة التأهي
ــن املعاهــد يف  ــدد م ــة مناهــج ع ــن مراجع ــون م خارجي
ــب يف  ــام التدري ــان منه ــدم اثن ــراق، ق ــع أرجــاء الع جمي
ــام  ــم العظ ــزة تقوي ــة وأجه ــراف االصطناعي ــال األط مج

ــة اآلخــرون يف مجــال العــاج الطبيعــي. واألربع
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األردن
يف عــام 2018، انصــب تركيزنــا عــىل رفــع جــودة التدريــب 
املقــدم يف مجــال األطــراف االصطناعيــة وأجهــزة تقويــم 
وقدمنــا  املناهــج  تطويــر  عــىل  وســاعدنا  العظــام. 
ــا دورات  ــة ونظمن ــة األردني ــن يف الجامع ــاًم للمعلم دع
ــًا  ــا طوي ــاب وقتً ــاء الط ــرًا لقض ــة. ونظ ــة متنوع تدريبي
الريريــة  الرعايــة  العمليــة يف مجــال  التدريبــات  يف 
ــد أنشــأنا  ــع، فق ــث والراب ــم الدراســين الثال ــاء عاميه أثن
ــات  ــع مستشــفى البشــر لدعــم هــذه التدريب ــة م رشاك
العمليــة. ومــن بــن أولوياتنــا األخــرى تحســن خدمــات 
ــر.  ــفى البش ــة يف مستش ــدين املقدم ــل الب ــادة التأهي إع
ــارش أو  ــكل مب ــخص بش ــىل 100 ش ــو ع ــا يرب ــتفاد م اس
غــر مبــارش مــن جهودنــا التــي تضمنــت التــبع مبكونــات 
ــظ  ــن. الح ــب العامل ــه/ تدري ــاعدة وتوجي ــزة املس األجه
ــي أجريناهــا  ــن التحســينات الت كٌل مــن املــرىض والعامل
عــىل األجهــزة املســاعدة، ال ســيام األطــراف االصطناعيــة 

ــفلية. الس

ــوا  ــة كان ــن ذوي اإلعاق ــخًصا م ــن 50 ش ــر م ــل أك وحص
مســجلن يف قوائــم االنتظــار عــىل العــاج يف عــام 2018؛ 
ــم املســاعدة  ــات أجهزته كــام اســتطعنا تزويدهــم مبكون
التــي كانــت غــر متاحــة منــذ فــرتة. عــاوة عــىل ذلــك، 
تــم تركيــب أطــراف اصطناعيــة ألربعــة جرحــى ســورين 
وتقديــم خدمــات العــاج الطبيعــي لهــم يف الربــع األخــر 

مــن عــام 2018.

مل تكن إحصاءات األنشطة املُنفذة يف األردن متاحة وقت إعداد هذا التقرير.
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طرابلس

ب�وت

صيدا

زحلة

36+13+51+A
املشاريع املدعومة

4

1,414 مستفيًدا من املساعدة                                   

%51        %13       %36     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
157

أجهزة تقويم العظام
421

العالج الطبيعي
530

املستفيدون من

الربامج االقتصادية
51

األنشطة الرياضية
58

1,184 جهاًزا مساعًدا                                                     
الكرايس املتحركة 

%6
األطراف االصطناعية

 %17

أجهزة تقويم العظام
  %63

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%14

6+17+63+14+A

لبنان
يف  الرئيســية  الفاعلــة  الجهــات  انســحاب  أدى 
والشــمول اإلنســانية  مثــل   - اإلنســاين  املجــال 

املتحــدة  األمــم  ووكالــة   )Humanity & Inclusion(
إلغاثــة وتشــغيل الاجئــن الفلســطينين يف الــرق األدىن 
)األونــروا( - إىل تفاقــم األوضــاع لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ومنهــم الاجئــون الســوريون والفلســطينيون. يف عــام 
ــدين  ــل الب ــادة التأهي ــات إع ــم خدم 2018، أســندنا تقدي
إىل أربــع عيــادات خاصــة تعمــل يف مجــال األطــراف 
ــادات  ــم العظــام. أنشــأت هــذه العي ــة وتقوي االصطناعي
ــادة  ــز إلع ــت إىل مراك ــي وتحول ــاج الطبيع ــاًما للع أقس
ــا  ــاء رشاكتن ــام 2018 انته ــام شــهد ع ــدين. ك ــل الب التأهي
مــع جمعيــة الهــال األحمــر لجمهوريــة إيــران اإلســامية 

ــة«. ــم يف »النبطي ــز القائ ــم املرك ــا يخــص دع يف م

ــل  ــادة تأهي ــىل إع ــة واحــدة ع ــا دورة تدريبي ــام قدمن ك
ــال  ــن يف مج ــبعة عامل ــفلية لس ــراف الس ــوري األط مبت
ــتة  ــة وس ــة الدولي ــن للجن ــدين تابع ــل الب ــادة التأهي إع
عاملــن يف جامعــة بــروت العربيــة. ومتابعــًة لجهــود 
التدريــب، قدمنــا تدريبًــا لثاثــن أخصائيًــا يف العــاج 
ــادات  ــروا ومــن العي الطبيعــي مــن الجامعــة ومــن األون
ــروع  ــة يف م ــع الجامع ــا م ــا. وعملن ــل معن ــي تعم الت
ــل  ــادة التأهي ــرتايض حــول إع ــع االف ــة الواق ــي بتقني بحث

باســتخدام األطــراف االصطناعيــة.

جديــد  مــروع  ملناقشــة  وطنيًــا  اجتامًعــا  ونظمنــا 
يرمــي إىل زيــادة فــرص حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
الطبيعــي. تعاوننــا كذلــك يف  العــاج  عــىل خدمــات 
ــة باألطــراف  صياغــة خطــة عمــل مــع االتحــادات املعني
مــن  )رشكات  العظــام  تقويــم  وأجهــزة  االصطناعيــة 
القطــاع الخــاص تدفــع لهــا اللجنــة الدوليــة لتقــدم 
خدمــات لاجئــن واللبنانيــن املُعَدمــن( بهــدف تعريــف 
ــة  ــر منظم ــة مبعاي ــوزارات املعني ــات وال ــي الخدم مقدم

الصحــة العامليــة.

عــاوة عــىل ذلــك، أتحنــا الفرصــة ألربعة فــرق للمشــاركة 
يف بطولــة وطنيــة لكــرة الســلة عــىل الكــرايس املتحركــة. 
ــة األوىل لكــرة  ــا لحــود الدولي ــة حن ــا دعــاًم لبطول وقدمن
الســلة عــىل الكــرايس املتحركــة التــي أُقيمــت يف طرابلــس 
ــد  ــتان والهن ــن أفغانس ــرق م ــة ف ــا خمس ــاركت فيه وش
والعــراق ولبنــان وســورية. وأحلنــا أكــر مــن 260 شــخًصا 
مــن ذوي اإلعاقــة يتلقــى خدمــات العــاج الطبيعــي إىل 
وحــدة األمــن االقتصــادي لتســجيلهم يف برنامــج الدعــم 

النقــدي.
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حلب

دمشق

70+14+16+A
املشاريع املدعومة

2

5,328 مستفيًدا من املساعدة                                 

%16        %14       %70     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
739

أجهزة تقويم العظام
204

العالج الطبيعي
3,121

املستفيدون من

الربامج االقتصادية
117

األنشطة الرياضية
72

1,718 جهاًزا مساعًدا                                                     
الكرايس املتحركة 

%7
األطراف االصطناعية

 %53

أجهزة تقويم العظام
  %12

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%28

سورية
ــن  ــل م ــدد قلي ــوى ع ــاك س ــن هن ــام 2018، مل يك يف ع
مراكــز إعــادة التأهيــل البــدين يف البــاد، وكانــت موجــودة 
يف األســاس يف املناطــق الحرضيــة. وأســفرت نــدرة األمــوال 
إىل تكــوُّن فجــوة كبــرة بــن احتياجــات إعــادة التأهيــل 
ــن  ــن املمك ــزال م ــد ال ي ــورية بل ــات؛ وس ــر الخدم وتوف

تفــادي تعــرُّض األشــخاص فيــه لإلصابــة بإعاقــة.

افتُتــح بدمشــق يف متــوز/ يوليــو 2018 مركــز جديــد 
ــريب  ــر الع ــال األحم ــره اله ــدين يدي ــل الب ــادة التأهي إلع
الذيــن  الســوري. وزاد عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
يحصلــون عــىل خدماتــه خــال العــام ومنــا كذلــك إنتــاج 
األجهــزة املســاعدة، وحــازت جــودة الخدمــات املقدمــة 
ــا  ــد دعمن ــتفيدين. لق ــب املس ــا أغل ــىل رض ــز ع يف املرك
ــل  ــزة، وتحمُّ ــام لألجه ــواد الخ ــده بامل ــب تزوي ــز ع املرك

ــه. ــن ب ــب العامل ــز وروات ــغيل املرك ــف تش تكالي

ــاس إىل  ــن الن ــرة م ــداد غف ــزوح أع ــام 2018 ن ــهد ع ش
»حلــب« مــن »عفريــن« و»إدلــب«. وعنــى ذلــك بــدوره 
ــذا،  ــة. له ــة يف املدين ــدد األشــخاص ذوي اإلعاق ــاع ع ارتف
أضفنــا غرفتــن إىل قســم العــاج الطبيعــي يف مركــز إعادة 
التأهيــل البــدين التابــع للجنــة الدوليــة يف »حلــب«. 
ــخاص  ــة لألش ــن إقام ــا أماك ــل ورتبن ــائل نق ــا وس ووفرن
ــن  ــا م ــام عملن ــز. ك ــاج باملرك ــون إىل الع ــن يحتاج الذي
كثــب مــع فــرع الهــال األحمــر العــريب الســوري بحلــب 
ــم  ــة وإحالته ــن أجــل مســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاق م
ــم  ــم الدع ــة ولتقدي ــة املتقدم ــة الصحي ــن الرعاي إىل أماك

ــم. ــي له ــي واالجتامع النف

ــة  ــدين ألربع ــل الب ــادة التأهي ــات إع ــك خدم ــا كذل قدمن
»الســويداء«  يف  املركزيــة  بالســجون  محتجــزًا  عــر 

و»حلــب«.

ــا  ــا 48 كرســيًا متحــركًا مخصًص عن ــك، جمَّ عــاوة عــىل ذل
للعــب كــرة الســلة ووزعناهــم عــىل أربعــة فــرق، ونظمنــا 
بالتعــاون مــع االتحــاد الريــايض العــام يف ســورية بطولــة 
وطنيــة لكــرة الســلة عــىل الكــرايس املتحركــة يف دمشــق.

7+53+12+28+A
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 صعــدة

 صنعــاء

تعز

 عــدن

مــكال

41+21+38+A
املشاريع املدعومة

9

88,256 مستفيًدا من املساعدة                               

%38        %21       %41     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
801

أجهزة تقويم العظام
23,559

العالج الطبيعي
37,733

15,822 جهاًزا مساعًدا                                                     
الكرايس املتحركة 

%4
األطراف االصطناعية

 %7

أجهزة تقويم العظام
  %75

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%14

4+7+75+14+A

اليمن
ــوادث  ــن الح ــدد م ــة ع ــا ملواجه ــام 2018، اضطُررن يف ع
ــا.  ــاة أحــد زمائن ــا إىل وف ــة الخطــرة، أدت إحداه األمني
مــع ذلــك، ثابرنــا خــال شــتى األزمــات وواصلنــا تقديــم 
ــل البــدين تديرهــا  الدعــم لخمســة مراكــز إلعــادة التأهي
وزارة الصحــة العامــة والســكان. ووقَّعنــا مذكــرة تفاهــم 
مــع الــوزارة )يبــدأ العمــل بهــا اعتبــاًرا مــن كانــون الثــاين/
ينايــر 2019( مــن أجــل ضــامن اســتمرار التعــاون بيننــا يف 
أنشــطة إعــادة التأهيــل البــدين يف عــدن ومــكا وصعــدة 

وصنعــاء وتعــز.

ــب الرســمي يف مجــال  ــى عــام 2017، مل يكــن التدري حت
ــرًا  ــام متوف ــم العظ ــزة تقوي ــة وأجه ــراف االصطناعي األط
يف اليمــن. لذلــك أسســنا، يف 2018 بالراكــة مــع معهــد 
العلــوم الصحيــة، أول دورة دراســية تنتهــي بالحصــول 
عــىل شــهادة الدبلــوم يف هــذا املجــال يف البــاد. وأكمــل 
ــة  ــدرايس األول بنجــاح. باإلضاف عــرة طــاب الفصــل ال
ــة  ــة الدولي ــك، أكمــل ســتة طــاب ترعاهــم اللجن إىل ذل
دراســتهم للعــاج الطبيعــي ويعمــل خمســة منهــم حاليًــا 
يف صعــدة؛ كــام انتهــى أربعــة طــاب مــن التدريــب يف 
مجــال األطــراف االصطناعيــة وأجهــزة تقويــم العظــام يف 
الهنــد ويعملــون اآلن يف اليمــن؛ ويواصــل أربعــة آخــرون 
ــد  ــوس يف الهن دراســتهم للحصــول عــىل درجــة البكالوري
ــوم يف  ــهادة الدبل ــىل ش ــول ع ــه للحص ــد يف طريق وواح
ــا يف  ــتهام يف كمبودي ــان دراس ــيبدأ طالب ــام س ــا؛ ك تنزاني

ــث مــن عــام 2019. ــع الثال الرب

ال يــزال اإلدمــاج االجتامعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
مثــاًرا للقلــق. ولهــذا، ومبعاونــة زهــاء 1000 شــخص مــن 
ذوي اإلعاقــة، نظمنــا سلســلة مــن الفعاليــات - يف صعــدة 
الــدويل  باليــوم  لاحتفــال   - وصنعــاء ومــكا وعــدن 

ــة. ــخاص ذوي اإلعاق لألش
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بنغالديش: ساق جديدة للعب كرة القدم
ســيُف اإلســام صبــٌي يف الســابعة مــن عمــره مــن راخــن 
ــفل  ــرى أس ــاقه الي ــاري يف س ــاٍر ن ــب بعي ــار. أُصي مبيامن
الركبــة أثنــاء عبــوره الحــدود قبــل ســنة تقريبًــا مــع 
ــت  ــا وصل ــار. عندم ــة يف ميامن ــن األزم ــراًرا م ــه ف والدي
ــب ســيُف إىل مستشــفى  ــش، اصطُح ــة إىل بنغادي العائل
تديــره منظمــة أطبــاء بــا حــدود. ونظــرًا لطبيعــة جرحــه 
واحتــامل تعرضــه للعــدوى، مل يكــن مــن خيــار ســوى بــرت 
ــاد يف  ــام اعت ــه ك ــيُف حيات ــاش س ــد، ع ــا بع ــاقه. يف م س
الســابق - لكــن بســاٍق واحــدة - مــا يعنــي أنــه كان ينهــك 
ــة، لهــذا الســبب وألســباب  هــذه الســاق كثــرًا. يف النهاي

ــك، توقــف عــن الذهــاب إىل املدرســة. أخــرى كذل

لكــن ســيُف مثلــه مثــل أي طفــل صغــر، أراد أن يكــون 
ــدم،  ــرة الق ــب ك ــاعدة، ولع ــر دون مس ــىل الس ــادًرا ع ق
ــن  ــا أحــد الصحفي والذهــاب مجــدًدا إىل املدرســة. أخبن
املحليــن بقصتــه يف مطلــع عــام 2019. وبعــد إجــراء 
ــان،  ــا خ ــز آغ ــاه إىل مرك ــيف، أحلن ــي لس ــص الطب الفح

ــل مــرىض الشــلل يف  ــادة تأهي ــز إع ــن مرك ــرع م وهــو ف
ــه  ــي ل ــرف اصطناع ــب ط ــم تركي ــث ت ــاتوغرام«، حي »ش
وجــرى تدريبــه عــىل املــي بــه لتمكينــه مــن الســر دون 

ــاعدة. مس

ــن ســيُف واســتطاع  ــب، تحسَّ ــا مــن التدري بعــد 22 يوًم
والتحكــم جيــًدا يف  واملــي بساســة  نفســه  موازنــة 
ــه  ــح جاهــزًا للعــودة إىل والدي ــه االصطناعــي. وأصب طرف
يف »كوكــس بــازار« يف 31 كانــون الثــاين/ ينايــر 2019. 
واطُلِــع ســيُف ووالدتــه عــىل ُســبل العنايــة بســاقه 
الســليمة وطرفــه االصطناعــي. اآلن، بوســعه أداء أنشــطته 
ــب  ــة ولع ــاب إىل املدرس ــكات، والذه ــة دون مش اليومي

ــدم. ــرة الق ك
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فايز آباد

مزار رشيف

غلبهار

كابول جالل آباد


غاز

الشكارغاه

ح�ات

46+16+38+A
املشاريع املدعومة

9

176,871 مستفيًدا من املساعدة                           

%38        %16       %46     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
1,086

أجهزة تقويم العظام
7,023

العالج الطبيعي
91,629

املستفيدون من

الربامج االقتصادية
24,867

األنشطة الرياضية
556

التدريب املهني
277

التعليم
883

42,471 جهاًزا مساعًدا                                                     
الكرايس املتحركة 

%4
األطراف االصطناعية

 %10

أجهزة تقويم العظام
  %43

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%43

4+10+43+43+A

أفغانستان
واصلــت اللجنــة الدوليــة إدارتهــا ملراكــز إعــادة التأهيــل 
ــاد. وقــد  ــات يف الب ــاج املكون ــع إنت الســبعة كافــة ومصن
ــة  ــاعدة مرتفع ــزة املس ــات واألجه ــودة الخدم ــت ج ظل

بشــكل متســق.

ورغــم املخــاوف األمنيــة، كان مبقدورنــا يف عــام 2018 
ــن يف  ــة القاطن ــخاص ذوي اإلعاق ــات لألش ــم الخدم تقدي
مناطــق نائيــة أو حيــث ال يتوفــر العــاج املتخصــص. مــن 
ــل،  ــىل التنق ــة ع ــود املفروض ــبب القي ــه بس ــف أن املؤس
مل يكــن مــن املمكــن دامئًــا تقديــم خدمــات الرعايــة 
املنزليــة للمصابــن بشــلل نصفــي ورباعــي أو لتنفيــذ 

ــه. ــط ل ــو املخط ــىل النح ــة ع ــة متنوع ــج اجتامعي برام

ــات  ــدى للخدم ــة امل ــتدامة طويل ــق االس ــتلزم تحقي يس
ــل  ــة برنامــج إعــادة التأهي ــوىل وزارة الصحــة العام أن تت
البــدين. كــام ينبغــي أن تبــدي القــدر الــازم مــن االلتــزام 
والتفــاين، إىل جانــب توفــر امليزانيــة الكافيــة ووضــع 
ــن  ــن أي م ــج. مل يك ــراز نتائ ــىل إح ــز ع ــرتاتيجية ترك اس
هــذا موجــوًدا يف 2018 كــام مل تكــن هنــاك أي مــؤرشات 
دالــة عــىل حــدوث تغيــر يف املســتقبل املنظــور. وال يقدم 
خدمــات إعــادة التأهيــل البــدين لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ســوى اللجنــة الدوليــة وعــدد قليــل مــن املنظــامت 
الدوليــة غــر الحكوميــة. رغــم ذلــك، يف إطــار متهيــد 
ــتقبل،  ــا يف املس ــة م ــج يف مرحل ــليم البنام ــق لتس الطري
واصلنــا تدريــب العاملــن يف املجــال الطبــي وغــره ونقــل 

ــؤوليات. ــام واملس امله

لقــد اتبعنــا نهًجــا شــامًا إزاء اإلعاقــة ملــا يصــل إىل عقدين 
مــن الزمــن، عــىل اعتبــار أن إعــادة التأهيــل البــدين هــي 
ــام 2018،  ــي. يف ع ــاج االجتامع ــاه اإلدم ــوة تج أول خط
واصلنــا تنفيــذ مشــاريع تتعلــق بالتعليــم والتدريــب 
األول/  كانــون  والرياضــة. ويف  الحــر  والعمــل  املهنــي 
ــرايس  ــىل الك ــلة ع ــرة الس ــق ك ــاز فري ــمب 2018، ف ديس

ــان. ــم يف لبن ــة له ــة دولي ــأول بطول ــة رجــال ب املتحرك
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سافار دكا

تشيتاغونغ

29+10+61+A
املشاريع املدعومة

6

4,580 مستفيًدا من املساعدة                                   

%61        %10       %29     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
204

أجهزة تقويم العظام
943

العالج الطبيعي
4,363

املستفيدون من

الربامج االقتصادية
25

األنشطة الرياضية
192

2,587 جهاًزا مساعًدا                                                     
األطراف االصطناعية

 %10
أجهزة تقويم العظام

  %80

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%10

10+80+10+A

بنغالديش
ــز  ــع مرك ــد م ــة األم ــة طويل ــة رشاك ــة الدولي ــدى اللجن ل
ــادة  ــن إلع ــم مركزي ــل مــرىض الشــلل. وندع ــادة تأهي إع
ــم ملعهــد  ــه. كــام نقــدم الدعـ ــدين تابعــن ل ــل الب التأهي
ــدة  ــو املؤسســة الوحي ــش وه ــة يف بنغادي ــن الصحي امله
مــن نوعهــا يف البــاد التــي تقــدم دورة دراســية يف مجــال 
ــام 2017،  ــام. يف ع ــم العظ ــة وتقوي ــراف االصطناعي األط
ــد  ــل يف معه ــادة التأهي ــز إع ــمل مرك ــم ليش ــد الدع امت
برويــاش لتعليــم ذوي االحتياجــات الخاصــة. ووضعنــا 
كذلــك مســاًرا لإلحالــة أتــاح حصــول األشــخاص ذوي 
ــادة  ــات إع ــىل خدم ــن« ع ــن »راخ ــن م ــة النازح اإلعاق
ــب  ــة ع ــة الدولي ــو اللجن ــدين. ســاعد أخصائي ــل الب التأهي
التوجيــه املتواصــل والتدريــب أثنــاء العمــل عــىل تحســن 
جــودة الخدمــات املقدمــة باملراكــز التــي تســاعدها 
اللجنــة الدوليــة. وأظهــرت التقييــامت التــي أُجريــت 
ــع خدمــات  بانتظــام يف هــذه املراكــز أن 70% مــن جمي

ــة. ــر املتوقع ــتوفت املعاي ــة اس ــل املقدم ــادة التأهي إع

االصطناعيــة  لألطــراف  الدوليــة  الجمعيــة  اعتمــدت 
وأجهــزة تقويــم العظــام الــدورة الدراســية التــي يقدمهــا 
معهــد املهــن الصحيــة يف بنغاديــش، ويُعــد هــذا اعرتافًــا 
ــة.  ــر الدولي ــي باملعاي ــية تف ــدورة الدراس ــأن ال ــميًا ب رس
ــوس يف  ــة البكالوري ــج درج ــة دكا منه ــرت جامع ــام أق ك
ــم العظــام باملعهــد؛  ــة وتقوي مجــال األطــراف االصطناعي
وعليــه ســيكون بوســع املعهــد تقديــم املزيــد مــن 

ــب. ــن قري ــدم ع ــب املتق التدري

عــاوة عــىل ذلــك، واصلنــا االضطاع بــدوٍر مهــم يف تعزيز 
اإلدمــاج االجتامعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وذلــك 
مــن خــال دعــم األنشــطة الرياضــة لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة وتنفيــذ مبــادرات تجريبيــة لإلدمــاج االجتامعــي. 
وشــارك فريــق الكريكيــت الوطنــي لــذوي اإلعاقــة يف 
بطولــة دوليــة باململكــة املتحــدة، كــام نافــس الفريقــان 
الوطنيــان للرجــال والســيدات لكــرة الســلة عــىل الكــرايس 
املتحركــة يف بطولــة دوليــة يف »بــايل« بإندونيســيا. أطلقنــا 
كذلــك برنامًجــا تجريبيًــا اســتفاد يف إطــاره 25 شــخًصا من 

ــادرات االقتصــاد الجــزيئ. ذوي اإلعاقــة مــن مب
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سيام ريب

باتامبانــغ

فنــوم بينــه
كامبونــغ ســبو

األطراف االصطناعية
235

أجهزة تقويم العظام
374

3,830 جهاًزا مساعًدا                                                     
الكرايس املتحركة 

%16
األطراف االصطناعية

 %41

أجهزة تقويم العظام
  %31

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%12

املشاريع املدعومة

2

املستفيدون من املساعدة

 12,214      

متلقو خدمات

16+41+31+12+A

كمبوديا
تتــوىل مؤسســة األشــخاص ذوي اإلعاقــة – التابعــة لــوزارة 
ــن  ــل قدامــى املحارب ــة وإعــادة تأهي الشــؤون االجتامعي
والشــباب – مســؤولية 11 مركــزًا إلعــادة التأهيــل البــدين. 
وتدعــم اللجنــة الدوليــة املراكــز يف »كامبونــغ ســبو« 
و«باتامبانــغ«، وأنشــطة التوعيــة التــي يضطلــع بهــا املركز 
ــة  ــات منخفضــة التكلف ــر املكون ــب«. ويوف يف »ســيام ري
الازمــة لألجهــزة املســاعدة مصنــع مكونــات أجهــزة 
ــة  ــة الدولي ــت اللجن ــه« كان ــوم بين ــم عظــام يف »فن تقوي

تدعمــه يف مــا مــى.

ــة  ــن اللجن ــة م ــز املدعوم ــت املراك ــام 2018، قدم يف ع
الدوليــة 44% مــن جميــع خدمــات إعــادة التأهيــل 
ــة  ــدورات التدريبي ــد ســاعدت ال ــا. وق ــدين يف كمبودي الب
الداخليــة عــىل الحفــاظ عــىل مســتوى جــودة الخدمــات 
ــار  ــغ ســبو« اختب ــدأ املركــز يف »كامبون بهــذه املراكــز. وب
وأقــرت  الكفــاءة.  تحســن  بهــدف  جديــدة  تدابــر 
ــة للعــاج  الحكومــة املعايــر الوطنيــة للمامرســات املهني
الطبيعــي، وهــي املعايــر التــي دعــم برنامــج إعــادة 

ــائها. ــة إرس ــة الدولي ــدين للجن ــل الب التأهي

أمــا االحتياجــات املتعلقــة بالتدريــب يف كمبوديــا، فيلبيهــا 
ــام  ــم العظ ــة وتقوي ــراف االصطناعي ــم األط ــن قس كل م
واملدرســة الفنيــة للرعايــة الطبيــة. تقــدم نقابــة أخصائيي 
ــة  ــام ونقاب ــم العظ ــزة تقوي ــة وأجه ــراف االصطناعي األط
أخصــايئ العــاج الطبيعــي يف كمبوديــا فرًصــا للتطــور 
املهنــي املســتمر. كــام قدمنــا منًحــا دراســية ألربعــة 
ــا يدرســون العــاج الطبيعــي يف املدرســة  ــن طالبً وعري
الفنيــة. وتــم إجــراء مراجعــة ملناهــج الدرجــة الجامعيــة 
ــا، إىل  ــة وإقراره ــة الفني ــا املدرس ــي متنحه ــطة الت املتوس
جنــب تعزيــز قــدرات هيئــة تدريــس العــاج الطبيعــي.

ل %30  يف 2018، وافقــت الحكومــة الكمبوديــة عــىل تحمُّ
ــغ  ــغ« و«كامبون ــزي »باتامبان ــغيل مرك ــف تش ــن تكالي م
ســبو«. عــاوة عــىل ذلــك، اســتفاد متلقــو الخدمــات مــن 
ــزيئ  ــاد الج ــال االقتص ــة يف مج ــة الدولي ــادرات اللجن مب
وبرنامــج التدريــب املهنــي، وحصلــوا عــىل مســاعدة 
ــال  ــرص يف مج ــم ف ــت له ــف وأُتيح ــىل وظائ ــور ع للعث
التعليــم والرياضــة. ونافــس فريــق كــرة الســلة للســيدات 
عــىل الكــرايس املتحركــة يف ألعــاب املعاقــن اآلســيوية ألول 

مــرة.
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بك�

 تشــنغدو

كو�ينــغ

ماليبــو

األطراف االصطناعية
1,051

املشاريع املدعومة

3

املستفيدون من املساعدة

 899      

متلقو خدمات

العالج الطبيعي
150

الصني
أن  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  الصينــي  االتحــاد  يُقــدر 
85 مليــون شــخص يف البــاد يعانــون مــن شــكل مــا 
ــىل  ــد ع ــا يزي ــش م ــة. ويعي ــة البدني ــكال اإلعاق ــن أش م
ــدرة  ــن ن ــون م ــة. ويعان ــق الريفي ــم يف املناط 75% منه
ســبل الحصــول عــىل الخدمــات الصحيــة أو التعليــم 
أو الوظائــف أو انعدامهــا، وهــم مــن أشــد الفئــات 

اســتضعافًا يف البــاد.

يف عــام 2018، واصلنــا تقديــم الدعـــم ملركــز إعــادة 
يف  العظــام  تقويــم  أجهــزة  يف  املتخصــص  التأهيــل 
»كومنينــغ« وورشــة إصــاح األطــراف االصطناعيــة يف 
ــب  ــة الصلي ــان لجمعي ــرع يون ــت إدارة ف ــو« تح »ماليب
ــدة  ــك لوح ــا كذل ــتمر دعمن ــد اس ــي. لق ــر الصين األحم
ــادة  ــم إع ــام بقس ــم العظ ــة وتقوي ــراف االصطناعي األط
ــاين  ــدين يف مستشــفى تشــنغدو الشــعبي الث ــل الب التأهي
ــا  ــري حاليً ــة. وتج ــة للصح ــة الوطني ــره اللجن ــذي تدي ال
مناقشــة إمكانيــة العمــل مــع االتحــاد الصينــي لألشــخاص 

اإلعاقــة. ذوي 

ــض  ــىل املري ــز ع ــذي يرك ــاج ال ــال الع ــاعد إدخ ــد س وق
ــدين  ــل الب ــادة التأهي ــات إع ــودة خدم ــن ج ــىل تحس ع
ــط  يف مستشــفى تشــنغدو. ويجــري إدخــال نظــام مختل
يجمــع بــن تقنيــة البوليبوبيلــن التــي تســتخدمها اللجنة 
ــكل  ــة ذات الهي ــراف االصطناعي ــات األط ــة ومكون الدولي
الداخــي املســتخدمة يف الصــن إىل مركــز »كومنينــغ«؛ 
وهــذا مــن شــأنه زيــادة نطــاق الخيــارات الفنيــة يف 

ــة. ــراف االصطناعي ــب األط تركي

لكــن ال تــزال مســألة االســتدامة املاليــة ملركــز »كومنينــغ« 
متثــل مشــكلة. وطـُـرح عــدد مــن الحلــول، مثل االســتفادة 
ــادة  ــز، وزي ــة املرك ــراز أهمي ــط، وإب ــام املختل ــن النظ م
الخدمــات لجــذب عمــاء يدفعــون نظــر الحصــول عليهــا 

ورشكات التأمــن.

عــاوة عــىل ذلــك، واصلنــا العمــل يف مــروع توفــر ُســبل 
العيــش املشــرتك مــع جمعيــة الصليــب األحمــر الصينــي 
يف مقاطعــة »يونــان«؛ وسيســتمر انتفــاع األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة منــه يف عــام 2019.
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بيونغ يانغ

سونغريم

األطراف االصطناعية
155

أجهزة تقويم العظام
10

1,630 جهاًزا مساعًدا                                              
الكرايس املتحركة 

%1
األطراف االصطناعية

 %60

أجهزة تقويم العظام
  %4

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%35

املشاريع املدعومة

2

املستفيدون من املساعدة

 973      

متلقو خدمات

العالج الطبيعي
684

1+60+4+35+A

جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية
يف عــام 2018، دعمنــا مركزيــن يف »ركرانغ« و«ســونغريم« 
ــة. وزوَّدناهــام  ــعبية الدميقراطي ــا الش ــة كوري يف جمهوري
باملــواد الخــام واآلالت والوقــود، إىل جانــب ترميــم البنيــة 
التحتيــة. كــام أجرينــا زيــارات يوميــة للمركزيــن لتقديــم 
ــع جــودة  ــا ســاعد عــىل رف ــب، م ــي والتدري الدعــم الفن

الخدمــات بهــام.

ــي  ــب الطب ــره املكت ــذي يدي ــغ« ال ــز »ركران ــوي مرك يحت
العســكري عــىل مهجــع يضــم 60 رسيــرًا ومرافــق رياضيــة 
حيــث ميكــن للمــرىض لعــب كــرة الســلة والكــرة الطائــرة 
وتنــس الطاولــة. ويُحيــل املكتــب الطبــي العســكري 
ــر  ــن غ ــرىض م ــة امل ــم أن إحال ــز؛ ورغ ــرىض إىل املرك امل
العســكرين إىل املركــز ال تــزال تنطــوي عــىل صعوبــات إال 
أنهــا ممكنــة. وتفــي خدمــات األطــراف االصطناعيــة التــي 
ــز يف  ــدأ املرك ــد ب ــة. وق ــر املتوقع ــز باملعاي ــا املرك يقدمه
أواخــر عــام 2018 يف اختبــار نظــام مختلــط يجمــع بــن 
ــة  ــة الدولي ــي تســتخدمها اللجن ــن الت ــة البوليبوبيل تقني
ــكل الداخــي  ــة ذات الهي ــات األطــراف االصطناعي ومكون

ــة. الصيني

عــاوة عــىل ذلــك، أمتمنــا أعــامل الرتميــم يف مركــز 
العامــة  الصحــة  وزارة  تديــره  الــذي  »ســونغريم« 
بالراكــة مــع »مؤسســة كيــم إيــل ســونغ وكيــم جونــغ 
ــن 30  ــز م ــتيعاب املرك ــادة اس ــىل زي ــا ع ــل«. وعملن إي
ــا كبــرًا يف عــدد  ــرًا. وشــهد عــام 2018 ارتفاًع إىل 60 رسي
األشــخاص الذيــن يتلقــون خدمــات املركــز. مــع ذلــك ال 
تــزال هنــاك بعــض املعوقــات، مثــل إمكانيــة الوصــول إذ 
يقــع املركــز عــىل بُعــد 50 دقيقــة بالســيارة مــن محطــة 
»ســاريوون« للســكك الحديديــة. ونعتــزم حــل هــذه 
ــة صغــرة يف عــام 2019. ــبع بحافل ــًة بالت املشــكلة، بداي
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رسيناغار

جامو

نيودلهي

أحمد آباد

رايبور

فيلوري

بنغالور

األطراف االصطناعية
560

أجهزة تقويم العظام
7,052

14,935 جهاًزا مساعًدا                                              
الكرايس املتحركة 

%4
األطراف االصطناعية

 %6

أجهزة تقويم العظام
  %74

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%16

املشاريع املدعومة

8

املستفيدون من املساعدة

 45,757      

متلقو خدمات

العالج الطبيعي
18,378

1+60+4+35+A

الهند
واصلنــا العمــل مــع مراكــز إعــادة التأهيــل البدين الســبعة 
ــاكا«  ــارات« و»كارنات ــادو« و»غوج ــل ن ــات »تامي يف والي
يعمــل  كــام  و»كشــمر«.  و»جامــو«  و»تشاتيســغار« 
مركــزان مــن هــذه املراكــز بوصفهــام مؤسســات تدريبيــة.

ــزة  ــاج األجه ــات إلنت ــام ومكون ــواد خ ــز مب ــا املراك وزّودن
املســاعدة، فضــًا عــن األدوات واملعــدات الرضوريــة. 
لنــا تكاليــف عــاج املُعَدمــن، إىل جانــب  ولقــد تحمَّ
نفقــات وســائل النقــل وأماكــن اإلقامــة والطعــام املقــدم 
ــن  ــل م ــة والتواص ــطة التوعي ــك أنش ــا كذل ــم. ودعمن له
أجــل تحديــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املناطــق النائيــة. 
تلقــى األطفــال املصابــون بالقــدم الحنفــاء العــاج يف 
العيــادات املدعومــة مــن جانــب اللجنــة الدوليــة يف 

»جامــو« و»كشــمر« ويف »تشاتيســغار«.

وواصلنــا تقديــم التدريــب أثنــاء العمــل للعاملــن يف 
ــام  ــز. ك ــم يف املراك ــة وتوجيهه ــة الريري ــال الرعاي مج
نظمنــا دورات تدريبيــة قصــرة األجــل يف مجــاالت مثــل 
ــة  ــات املتعلق ــراف، والخدم ــوري األط ــل مبت ــادة تأهي إع
بالكــرايس املتحركــة، وتصميــم حاضنــة طــرف اصطناعــي 
 IC لبــرت فــوق الركبــة يحــوي عظــم اإلســك/ املقعــد
الصلــة  التقومييــة لإلصابــات ذات  socket، واملعالجــة 
ــا  ــن مختًص ــة وخمس ــة لثاث ــا الفرص ــاب. وأتحن باألعص
لحضــور مؤمتــرات ونــدوات واملشــاركة يف برامــج للتطــور 

ــي. املهن

وأدخلنــا أدوات إداريــة بهــدف تعزيــز االســتدامة طويلــة 
املــدى للمراكــز. كــام رشعنــا يف التحــول مــن تقنيــة 
البوليبوبيلــن املســتخدمة يف اللجنــة الدوليــة إىل مكونات 
ــا. وأتاحــت منحــة  ــرة محليً ــة املتوف األطــراف االصطناعي
ــن  ــد العامل ــة ألح ــة الدولي ــن اللجن ــة م ــية مقدم دراس
ــة »تشاتيســغار« إكــامل دورة  ــور« يف والي ــز »رايب يف مرك
دراســية مدتهــا 18 شــهرًا بغــرض الحصــول عــىل شــهادة 

ــم األطــراف الســفلية. ــزة تقوي ــوم يف مجــال أجه الدبل

عــاوة عــىل ذلــك، واصلنــا التعــاون مــع الرابطــات 
الرياضيــة لتيســر وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل 
األنشــطة الرياضيــة. وامتــد نطــاق تعزيزنــا لنشــاط كــرة 
الســلة عــىل الكــرايس املتحركــة إىل مناطــق جغرافيــة 
جديــدة، إىل جانــب رعايــة فــرق كــرة ســلة بحيــث 
ــة. ــة والدولي ــات املحلي ــة يف الفعالي ــا املنافس ــنى له يتس
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ــوكاالت  ــن ال ــق مشــرتك ب ــة وفري ــة الدولي تســاعد اللجن
إلعــادة التأهيــل البــدين عــىل صياغــة اســرتاتيجية وطنيــة 

إلعــادة التأهيــل البــدين للبــاد.

مــا زال مــن املتعــذر إىل حــٍد كبــر عــىل األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة القاطنــن يف املناطــق النائيــة مــن البــاد الحصــول 
عــىل خدمــات إعــادة التأهيــل ومشــاورات املتابعــة. كــام 
تفتقــر وزارة الصحــة إىل العاملــن الازمــن للتعامــل مــع 
األعــداد املتزايــدة مــن األشــخاص املصابــن باألمــراض غــر 
ــد  ــع التهدي ــرق، وم ــوادث الط ــن يف ح ــارية واملصاب الس
ــك،  ــرة. لذل ــر املتفج ــر غ ــه الذخائ ــذي متثل ــتمر ال املس
ــز  ــىل تعزي ــة ع ــاعدة الحكوم ــىل مس ــا ع ــب تركيزن انص
قدراتهــا يف مجــال الرعايــة الريريــة وتوســيع مجموعتهــا 
ــم  ــزة تقوي ــة وأجه ــراف االصطناعي ــي األط ــن أخصائي م

العظــام.

ــذي نقدمــه  ــه الدعــم ال ــا توجي ــك، أعدن عــاوة عــىل ذل
بحيــث يتســنى لنــا تعزيــز خدمــات إعــادة التأهيــل 
ــي.  ــة الوطن ــة الصحي ــدين العامــة داخــل نظــام الرعاي الب
وقــد وافقــت الحكومــة عــىل مقــرتح مــروع يرمــي إىل 
تعزيــز قدراتهــا يف مجــال األطــراف االصطناعيــة وتقويــم 
العظــام وإىل تحديــد املعايــر الوطنيــة - ســواء املتعلقــة 
بالرعايــة الريريــة أو اإلدارة - لخدمــات إعــادة التأهيــل 
ــوام  ــة أع ــا خمس ــم مدته ــرة تفاه ــا مذك ــدين؛ ووقَّعن الب

لهــذا الغــرض.

اختــارت وزارة الصحــة واللجنــة الدوليــة مثانيــة أشــخاص 
مــن بــن 24 شــخًصا - أغلبهــم مــن املمرضــن أو أخصــايئ 
العــاج الطبيعــي العاملن يف »زيانغهوانغ« و»ســافانخت« 
و»باكــي« و»فيينتيــان« - تقدمــوا للحصــول عــىل منــح 
للدراســة يف مدرســتن معتمدتــن دوليًــا يف »بانكــوك« 
و»هانــوي« وســيحصلون عنــد انتهــاء دراســاتهم إمــا عــىل 
ــزة  ــة وأجه ــراف االصطناعي ــوس يف األط ــة البكالوري درج
تقويــم العظــام أو عــىل دبلــوم يف تكنولوجيــا أجهــزة 
تقويــم العظــام. بحلــول منتصــف عــام 2018، أكمــل 
ـم اللغــة اإلنجليزيــة  ســبعة مــن الطــاب دروس تعلُـّ
ــاتهم  ــروع يف دراس ــل ال ــتها قب ــم دراس ــي كان عليه الت
يف مجــال األطــراف االصطناعيــة وتقويــم العظــام. إىل 
ــن يف وزارة الصحــة  ــا للعامل ــا تدريبً ــك، قدمن ــب ذل جان
ــل.  ــادة التأهي ــات إع ــة خدم ــاب تكلف ــة حس ــىل كيفي ع
ومتــت هــذه الحســابات يف مركزيــن يف »لوانــغ برابانــغ« 

و»زيانغهوانــغ«.

مل تكن إحصاءات األنشطة املُنفذة يف الوس متاحة وقت إعداد هذا التقرير.
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ميّتكيّنا

 ينان�

كينغتونغ

يانغونهبا- آن

املشاريع املدعومة

5

4,992 مستفيًدا من املساعدة                                   

%7        %13       %80     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
514

أجهزة تقويم العظام
75

العالج الطبيعي
1,607

املستفيدون من

األنشطة الرياضية
146

3,180 جهاًزا مساعًدا                                                     
األطراف االصطناعية

 %35

أجهزة تقويم العظام
  %4

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%57

الكرايس املتحركة 
%4

التدريب املهني
19

4+35+4+57+A

80+13+7+A

ميامنار
ــار أن %4.6  ــام 2014 يف ميامن ــكان لع ــداد الس ــر تع أظه
مــن الســكان ينتمــون إىل واحــدة مــن أربــع فئــات مــن 
اإلعاقــة: اإلعاقــة البريــة أو الســمعية أو الحركيــة أو 

الذهنية/العقليــة.

غالبًــا مــا يكــون الحصــول عــىل خدمــات إعــادة التأهيــل 
البــدين غــر متــاح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ميامنــار، ال 
ســيام القاطنــن يف املناطــق الريفيــة، إذ إن أغلــب مراكــز 
إعــادة التأهيــل البــدين تقــع يف املــدن الكــبى وبالطبــع 
ــا لهــؤالء. ال تغطــي املراكــز  نفقــات الســفر تُشــكِّل عائًق
القامئــة ســوى 10% مــن احتياجــات البــاد. يف 2018، 
واصلنــا دعــم خمســة مراكــز إلعــادة التأهيــل البــدين؛ كام 
أدرجنــا خدمــات إعــادة التأهيــل البــدين يف اســتجابتنا إزاء 
األزمــة اإلنســانية يف »راخــن«. وكنــا نهــدف مــن ذلــك إىل 
إتاحــة خدمــات إعــادة التأهيــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

يف املناطــق النائيــة والحدوديــة.

وقــد مولنــا التحــاق مرشــحن بــدورة دراســية مدتهــا ثاثة 
ــم العظــام  ــة وتقوي ــوام يف قســم األطــراف االصطناعي أع
ــة  ــراف اصطناعي ــايئ أط ــرَّج أخص ــه«؛ وتخ ــوم بين يف »فن
مدرســة  يف  الدوليــة  اللجنــة  ترعــاه  عظــام  وتقويــم 
ســريندهورن لألطــراف االصطناعيــة وتقويــم العظــام يف 

ــد. ــوك بتايان بانك

ــز  ــة إىل تعزي ــا الرامي ــا جهودن ــك، واصلن ــىل ذل ــاوة ع ع
ــذا  ــة. ويف ه ــخاص ذوي اإلعاق ــي لألش ــاج االجتامع اإلدم
اإلطــار، أقمنــا رشاكــة مــع اللجنــة الوطنيــة لأللعــاب 
عمــل  حلقــة  إدارة  جانــب  إىل  للمعاقــن،  األوملبيــة 
تدريبيــة تســتغرق خمســة أيــام حــول كــرة الســلة عــىل 
الكــرايس املتحركــة لثاثــة وثاثــن شــخًصا، منهــم مدربــو 
رياضــات املعاقــن وحــكام ومصنفــون والعبــون. كــام 
حــرض ســتة مدربــن والعبــن ممــن جــرى تدريبهــم 
مؤخــرًا بطولــة وديــة نظمهــا االتحــاد املاليــزي لكــرة 
الســلة عــىل الكــرايس املتحركــة يف »كواالملبــور«. والهــدف 
ــق  ــن أداء الفري ــبل تحس ــم ُس ــو تعلُّ ــم ه ــن حضوره م
الوطنــي لكــرة الســلة عــىل الكــرايس املتحركــة وبنــاء 
ــر الرياضــة يف ميامنــار. القــدرات الفنيــة املطلوبــة لتطوي
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بوخارا

كا�اندو

األطراف االصطناعية
43

أجهزة تقويم العظام
27

159 جهاًزا مساعًدا                                              
الكرايس املتحركة 

%1
األطراف االصطناعية

 %42

أجهزة تقويم العظام
  %37

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%20

املشاريع املدعومة

2

املستفيدون من املساعدة

 581      

متلقو خدمات

العالج الطبيعي
812

1+42+37+20+A

نيبال
ــىل  ــو ع ــا يرب ــام 2011 أن م ــكان لع ــداد الس ــر تع أظه
نصــف مليــون شــخص يف نيبــال مــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة البدنيــة. يبلــغ عــدد ســكان نيبــال 28.5 مليــون 

ــخص. ش

بــدأت اللجنــة الدوليــة، بالتعــاون مــع زمالــة نيبــال 
باستشــورز«  »غريــن  مستشــفى  دعــم  يف  الدوليــة، 
)Green Pastures( يف عــام 2014. ويف الفــرتة مــن 2004 
وحتــى 2016، طــوَّر املستشــفى خدماتــه يف مجــال إعــادة 
ــا  ــات حاليً ــذه الخدم ــري ه ــو يُج ــدين. وه ــل الب التأهي
بشــكل مســتقل. يف عــام 2018، وقَّعنــا اتفاقيــة مــع 
ــة  ــم اللجن ــىل دع ــول ع ــدد رشوط الحص ــفى تح املستش
ــول  ــر الدخ ــل معاي ــائل مث ــن مس ــي تتضم ــة وه الدولي
الخدمــات  تكلفــة  واســرتداد  العــاج  وبروتوكــوالت 

املقدمــة إىل املعوزيــن النيباليــن.

يف مركــز »يهــاريت« إلعــادة التأهيــل البــدين الــذي يديــره 
لــت اللجنــة الدوليــة تكاليــف  الجيــش النيبــايل، تحمَّ
عــاج املدنيــن الذيــن تســبب النــزاع املســلح املــايض أو 
الــزالزل التــي وقعــت عــام 2015 يف إعاقتهــم. كــام قدمنــا 
مســاعدة ماليــة لــراء مكونــات األجهــزة املســاعدة 
وإلعــادة  الداخــي  التدريــب  ألغــراض  واملســتهلكات 
ــام. ــم العظ ــة وتقوي ــراف االصطناعي ــب األط ــم مخت تنظي

واتخــذت مســاعدات اللجنــة الدوليــة أشــكااًل أخــرى 
كذلــك. فدربنــا تقنيـّـي تقويــم العظــام وأخصائيــي العــاج 
ــا عــىل التعامــل مــع املــرىض  الطبيعــي املتخرجــن حديثً
املصابــن بإعاقــات شــديدة؛ وقدمنــا دعــاًم إداريـًـا للجيش 
ــادة  ــات إع ــة خدم ــاب تكلف ــص حس ــا يخ ــايل يف م النيب
التأهيــل البــدين؛ وأتحنــا الفرصــة للعاملــن األساســين يف 
ــي  ــامع أخصائي ــور اجت ــة لحض ــة الريري اإلدارة والرعاي
األطــراف االصطناعيــة وتقويــم العظــام اآلســيوين يف 

ــد. ــوك« بتايان »بانك

الحكوميــة  الجهــة  هــو  النيبــايل  الجيــش  ونظــرًا ألن 
عــىل  وافقنــا  فقــد  الخدمــة،  تقــدم  التــي  الوحيــدة 
ــة  ــق اإلحال ــاريت« مرف ــز »يه ــل مرك ــىل جع ــاعدته ع مس
ــق،  ــذا املنطل ــن ه ــدين. وم ــل الب ــادة التأهي ــي إلع الوطن
ــن  ــة م ــال الصح ــن يف مج ــن عامل ــاق مهني ــا التح مولن

الجيــش النيبــايل بــدورة يف تايانــد.
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( ) تيمرغارا -دير
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مظفر أباد
ديره إس�عيل خان
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سوات ساديو
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بيشاور سوا 

الهور
باغ

كويتامظفر جاره

كراتيش

80+13+7+A
املشاريع املدعومة

34

58,677 مستفيًدا من املساعدة                              

%43        %13       %44     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
2,922

أجهزة تقويم العظام
8,178

العالج الطبيعي
32,188

املستفيدون من

الربامج االقتصادية
62

األنشطة الرياضية
463

التدريب املهني
205

التعليم
137

25,192 جهاًزا مساعًدا                                                     
الكرايس املتحركة 

%3
األطراف االصطناعية

 %17

أجهزة تقويم العظام
  %71

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%9

4+35+4+57+A

باكستان
شــهد عــام 2018 تعاوننــا مــع 12 رشيــًكا مختلًفــا لدعــم 
البــدين. وارتفــع عــدد  التأهيــل  32 مروًعــا إلعــادة 
ــة عــام 2017. ــذ نهاي متلقــي الخدمــات بنســبة 11% من

وقــد مولنــا طــاب وقدمنــا دعــاًم ملؤسســات مثــل معهــد 
باكســتان لعلــوم األطــراف االصطناعيــة وتقويــم العظــام، 
وجامعــة داو للعلــوم الصحيــة، ومعهــد باكســتان لعلــوم 
إعــادة التأهيــل. قدمنــا كذلــك تدريبًــا أثنــاء العمــل. 
ــاب  ــو وط ــي ومعلم ــاج الطبيع ــو الع ــل أخصائي وحص
وأجهــزة  االصطناعيــة  األطــراف  مجــال  وأخصائيــو 
تقويــم العظــام عــىل تدريــب عــب اإلنرتنــت عــىل موقــع 
Physiopedia وبرامــج MS Office. وقــدم خــباء دولين 

ــط. ــم املختل ــج التعلُّ ــن بنه ــا وحدت ــن أملاني م

ــز  ــارة إىل املراك ــم 190 زي ــد والتقيي ــق الرص ــرى فري وأج
ــكات  ــل املش ــدف ح ــاعدة به ــىل مس ــل ع ــي تحص الت
ــا  ــك، أجرين ــب ذل ــات. إىل جان ــودة الخدم ــة بج املتعلق
منظمــة  مــع  بالتعــاون  الخدمــات  لجــودة  تقييــاًم 
»أصدقــاء املصابــن بالشــلل النصفــي« املحليــة: 72% مــن 
ــاد  ــم وأف ــن أجهزته ــا ع ــون متاًم ــات راض ــي الخدم متلق

ــل. ــىل التنق ــة ع ــم العالي ــن قدراته 76% ع

هــذا فضــًا عــن حشــد األصــول، وإرشاك شــتى الجهــات 
ــع،  ــم املنــح الدراســية ذات املســار الري ــة، وتقدي املعني
ــب  ــز تدري ــك إنشــاء مرك ــة. وكذل ــدرات الازم ــاء الق وبن
ــاد  ــادرة إعــادة التأهيــل يف إســام آب متطــور يف مقــار مب

ــا بالفعــل. ــي تقــدم خدماته الت

ــز  ــة إىل تعزي ــا الرامي ــا جهودن ــك، واصلن ــىل ذل ــاوة ع ع
اإلدمــاج االجتامعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. فقدمنــا يف 
هــذا اإلطــار مســاعدات ماليــة للتعليــم وإجــراء تعديــات 
عــىل منــازل ذوي اإلعاقــة والتدريــب املهنــي والجراحــات 
التقومييــة؛ وســاعدنا ذوي اإلعاقــة عــىل املشــاركة يف 
رياضــات مخصصــة لهــم مثــل الكريكيــت. كــام احتفلنــا 
مــن خــال  اإلعاقــة  لألشــخاص ذوي  الــدويل  باليــوم 
متويــل مشــاركة 600 شــخص مــن ذوي اإلعاقــة يف شــتى 

ــة. ــطة الرياضي األنش
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مانيال

 دافاو

34+17+49+A
املشاريع املدعومة

1

481 مستفيًدا من املساعدة                                       

%49        %17       %34     

متلقو خدمات

األطراف االصطناعية
69

أجهزة تقويم العظام
6

العالج الطبيعي
315

294 جهاًزا مساعًدا                                                  
الكرايس املتحركة 

%24
األطراف االصطناعية

 %44

أجهزة تقويم العظام
  %5

األجهزة املساعدة عىل امليش  
%27

24+44+5+27+A

الفلبني
وفًقــا لتعــداد الســكان لعــام 2015، يربــو ســكان الفلبــن 
عــىل 100 مليــون شــخص. مل يضــم التعــداد بيانــات عــن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وكشــف تعــداد عــام 2010 عــن 
وجــود 1.44 مليــون شــخص مــن ذوي اإلعاقــة يف البــاد.

لتقديــم  الدعــم  جوبيــي«  »دافــاو  ملؤسســة  قدمنــا 
اإلعاقــات  ذوي  لألشــخاص  التأهيــل  إعــادة  خدمــات 
الدامئــة. واملؤسســة هــي مقــدم الخدمــة األكر قــدرة عىل 
ــاو«  ــزر »ميندان ــة ج ــدين يف مجموع ــل الب ــادة التأهي إع
ــل تكاليــف خدمــات  بأرسهــا. يف عــام 2018، واصلنــا تحمُّ
إعــادة التأهيــل البــدين لضحايــا النــزاع، إىل جانــب تقديــم 
توجيــه إداري للمؤسســة وتعزيــز قــدرات العاملــن بهــا.

كــام شــهد عــام 2018 دخــول 480 شــخًصا مــن ذوي 
التأهيــل؛  دافــاو جوبيــي إلعــادة  مركــز  إىل  اإلعاقــة 
وغطينــا تكلفــة عــاج جميــع األشــخاص الذيــن أدى 
بالنــزاع يف »ميندانــاو« إىل إعاقتهــم  العنــف املتصــل 

والبالــغ عددهــم 93 شــخًصا.

حصــل مقدمــو الرعايــة الريريــة عــىل توجيــه مــن 
عظــام  تقويــم  اصطناعية/أجهــزة  أطــراف  أخصــايئ 
إقليمــي مــن اللجنــة الدوليــة، عــىل النحــو الــذي اتفقــت 
ــي يف  ــاو جوبي ــة داف ــع مؤسس ــة م ــة الدولي ــه اللجن علي
اســرتاتيجية مــروع إعــادة التأهيــل البــدين لألعــوام 
اللجنــة  تقديــم  عــىل  االتفــاق  ويقــي   .2021-2019
ــة الدعــم للمؤسســة يف مــا يخــص إكــامل دراســة  الدولي
جــدوى ملركــز جديــد إلعــادة التأهيــل، وإتاحــة الفرصــة 
للموظفــن الرئيســين ســواء اإلداريــن أو مقدمــي الرعايــة 
الريريــة لحضــور االجتــامع العلمــي اآلســيوي يف مجــال 
األطــراف االصطناعيــة وتقويــم العظــام يف »بانكــوك« 

ــد. بتايان

تأمــل املؤسســة يف تعزيــز قدراتهــا بالقــدر الــكايف الــذي 
ــديدة  ــة ش ــاب بإعاق ــخص مص ــاج 600 ش ــا ع ــح له يتي

ســنويًا.
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جنوب ميامنار. 

ــي يف التاســعة  ــع صب ــة تتواصــل م ــة أطــراف اصطناعي فني
ــه يف  ــي ل ــرف اصطناع ــىل أول ط ــيحصل ع ــره س ــن عم م

ــدين. ــل الب ــادة التأهي ــا-آن« إلع ــز »هب مرك
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أوروبا وآسيا الوسطى
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»ال لالستسالم« هو شعار األشخاص ذوي اإلعاقة يف »دونيتسك«
»بافيــل ماســلينيكوف« هــو أحــد مؤســي منظمــة 
ــخاص ذوي  ــم لألش ــدم الدع ــي تق ــدة« الت ــاة جدي »حي
ــا.  ــة رشق أوكراني ــك« الواقع ــة »دونيتس ــة يف مدين اإلعاق
تأسســت املنظمــة يف عــام 2014 حينــام اندلــع النــزاع يف 

»دونبــاس«.

يقــول »بافيــل«: »كانــت فــرتة عصيبــة للغايــة، واألحــداث 
مؤملــة وســعينا جاهديــن خالهــا ملســاعدة اآلخريــن قــدر 

استطاعتنا.

يعــي »بافيــل« متاًمــا احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــد يف  ــو ُمقَع ــا؛ فه ــش معه ــم التعاي ــي عليه ــود الت والقي

ــه. كــريس متحــرك معظــم حيات

ــة  ــك« ومنظم ــة يف »دونتس ــة الدولي ــب اللجن رشع مكت
ــدة« يف التعــاون معــا يف عــام 2016 عندمــا  ــاة جدي »حي

ــض  ــة بع ــة الدولي ــن اللجن ــدة« م ــاة جدي ــت »حي طلب
معــدات إعــادة التأهيــل البــدين لصالــة رياضيــة أنشــأتها 
ــروع  ــو أول م ــك ه ــة. وكان ذل ــخاص ذوي اإلعاق لألش
كبــر إلعــادة التأهيــل البــدين تضطلعــان بــه اللجنــة 
الدوليــة ومنظمــة »حيــاة جديــدة«. ويف الوقــت الحــارض، 
تُعــد هــذه الصالــة الرياضيــة واحــدة مــن الصــاالت 
يف  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  املتاحــة  للغايــة  القليلــة 
ــن  ــا. م ــم مجانً ــا له ــدم خدماته ــي تق ــك«. وه »دونيتس
األهــداف الرئيســية ملنظمــة »حيــاة جديــدة« إتاحــة 
وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل املرافــق الرياضيــة 

ــط. ــاة نش ــلوب حي ــم بأس ومتتعه

ــا  ــزداد قُربً ــة ن ــة الدولي ــل اللجن ــل«: »بفض ــول »بافي يق
ــدف.« ــك اله ــق ذل ــن تحقي م

 عندما فتحنا الصالة الرياضية، مل يكن 
يأيت للتمرين سوى عدد قليل من 
األشخاص. أما اآلن، فيأيت العرشات 

أسبوعًيا. وهم يتوافدون عىل الصالة 
الرياضية حتى اضطُررنا إىل وضع 

جدول زمني، إذ ال تتسع الصالة إال 
لعرشة أشخاص يف آٍن واحد.

- بافيل
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تبعــت اللجنــة الدوليــة مبصعــد خــاص لحــامم الســباحة 
ــة لعــرات  ــة هدي ــك مبثاب ــوام. وكان ذل ــة أع ــل بضع قب
ــذي يســبح  ــل« ال ــة، ومنهــم »بافي األشــخاص ذوي اإلعاق

كيلومرتيــن ثــاث مــرات أســبوعيًا.

تنظــم »حيــاة جديــدة«، مبعاونــة اللجنــة الدوليــة، شــتى 
فعاليــات اإلدمــاج االجتامعــي بغيــة جــذب اهتــامم 
اإلعاقــة. ومــن  األشــخاص ذوي  العــام مبحنــة  الــرأي 
ــىل  ــون ع ــباق ماراث ــبى س ــنوية الك ــات الس ــن الفعالي ب
ــت  ــامل. انضم ــة الج ــابقة ملك ــة ومس ــرايس املتحرك الك
ــدة  ــل ع ــدة« قب ــاة جدي ــة »حي ــا« لعضوي ــرا ليونوف »ل
ــرء أن  ــىل امل ــا أن ع ــكل جوارحه ــن ب ــي تؤم ــوام. وه أع
يكــون إيجابيًــا وأن يلتــزم بأهدافــه. »لــرا« امــرأة ضئيلــة 
الحجــم لكنهــا تلعــب رياضــة رفــع األثقــال. ومشــاهدتها 
ــار  ــم مث ــزن 50 كغ ــال ي ــع أثق ــب رف ــع قضي ــي ترف وه
ــهًا  ــن س ــك مل يك ــق ذل ــن تحقي ــة. لك ــاب ودهش إعج
ــاين  ــب والتف ــًا مــن التدري ــاًم هائ ــب ك ــو يتطل ــًدا، فه أب

ــد. ــى ح ــرة إىل أق واملثاب

ميكن للمرء أن يجلس ويشتي 
ويستمر يف املعاناة، لكن ماذا 

سيستفيد من ذلك؟ فلن يتغر يشء. 
عىل املرء أن يسعى ويصنع حياته 

بنفسه.
- لرا

ساعد التفكر بهذه الطريقة »لرا« عىل 
الفوز بسباق املارثون السنوي عىل الكرايس 

املتحركة يف عامي 2017 و2018.
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 أوكرانيا
يف عــام 2018، زوَّدنــا مراكــز إعــادة التأهيــل البــدين 
يف »دونيتســك« و»غورلوفــكا« مبــواد ودعمنــا العديــد 
ــي  ــاج االجتامع ــز اإلدم ــة إىل تعزي ــطة الرامي ــن األنش م

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ــة  ــن ذوي اإلعاق ــن 145 شــخًصا م ــن متك هــذا فضــًا ع
مــن الحصــول عــىل خدمــات إعــادة التأهيــل البــدين 
والوصــول إىل املؤسســات الطبيــة وغرهــا مــن املؤسســات 
ــة  ــل إىل منظم ــائل النق ــم وس ــب تقدي ــك ع ــة، وذل العام
»نوفايــا تشــيزن« املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 
»دونيتســك«. تبعنــا كذلــك بســبعة ومثانــن كرســيًا 
لــوكاالت  مســاعًدا  جهــازًا  وســبعن  وســبعة  متحــركًا 

الخدمــات االجتامعيــة.

وســاعدنا مركزيــن إلعــادة التأهيــل البدين يف »دونيتســك« 
عــب تجديــد ورشــة إلصــاح أحذيــة تقويــم العظــام، 
وإمدادهــام باملــواد الخــام الازمــة إلنتــاج األطــراف 
االصطناعيــة وأجهــزة تقويــم العظــام، وتوفــر جهــاز مي 
يف غرفــة التــدرب عــىل املــي باألطــراف االصطناعيــة و36 

حصــرة للعــاج الطبيعــي.

ــا  ــام وأصلحن ــم العظ ــة تقوي ــة ألحذي ــا ورش ــام جددن ك
ســقف مركــز إلعــادة تأهيــل األطفــال. وســاعدنا منظمــة 
ــرايس  ــاح الك ــة إلص ــاء ورش ــىل إنش ــيزن« ع ــا تش »نوفاي
املتحركــة عــب التــبع بقطــع الغيــار؛ وأمتــت الورشــة 

ــركًا. ــيًا متح ــاح 60 كرس إص

ــز  ــة إىل تعزي ــا الرامي ــا جهودن ــك، واصلن ــىل ذل ــاوة ع ع
اإلدمــاج االجتامعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. فقدمنــا يف 
هــذا اإلطــار الدعم لشــتى الفعاليــات الثقافيــة والرياضية، 
ــة  ــة، وحفل ــون عــىل الكــرايس املتحرك ــل ســباق املاراث مث
ــدويل  ــوم ال ــال بالي ــة لاحتف ــة رياضي ــيقية، وفعالي موس
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة )نظمــت هــذه الفعاليــة منظمــة 

ــة(. ــا تشــيزن« ومركــز الرياضــات املعدل »نوفاي

مل تكن إحصاءات األنشطة املُنفذة يف أوكرانيا متاحة وقت إعداد هذا التقرير.

املشاريع املدعومة
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www.facebook.com/icrcarabic 
  www.twitter.com/icrc_ar 

  www.instagram.com/icrc 
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نســاعد املترضريــن مــن النزاعــات املســلحة وأعــامل العنــف األخــرى يف جميــع أنحــاء العــامل، باذلــن كل مــا يف وســعنا 

لحاميــة أرواحهــم وكرامتهــم وتخفيــف معاناتهــم، وغالبــاً مــا نفعــل ذلــك بالتعــاون مــع رشكائنــا يف الصليــب األحمــر 

والهــال األحمــر. ونســعى أيضــاً للحيلولــة دون تعــرض النــاس للمشــقة، بنــر القانــون اإلنســاين وتعزيــزه، ومبنــارصة 

املبــادئ اإلنســانية العامليــة.

يعلــم النــاس أن بوســعهم االعتــامد علينــا يف تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة املنقــذة للحيــاة يف مناطــق النــزاع، ويف 

ــا مــن  ــا وخباتن ــا تجاربن العمــل بالتعــاون الوثيــق مــع املجتمعــات املحليــة عــىل فهــم احتياجاتهــا وتلبيتهــا. ومتكنن

تقديــم اســتجاباتنا برعــة وفعاليــة، ودون انحيــاز ألي جانــب.


