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إلى أغظ ظثعإ طظ عظا؟
 افحثاص ذوي اقتاغاجات الثاخئ والئتث سظ تطعل دائمئ

أيلول ٢٠١٥

ta.inclusion.region@hi-emergency.org



لصث أطسى طعضعع التخعل سطى "التطعل الثائمئ" تالغًا - بما شغ ذلك
إسادة الاعذغظ - عع طعضعع ظحرات افخئار الغعطغئ.
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وضٌع ق غتامض وبحضض طاجاغث
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أطض إسادة الاعذغظ بسث اإلخابات الاغ تعثد التغاة

طتمث * طظ الصظغطرة، بالصرب طظ التثود طع إجرائغض، شغ سام 2013 صام طتمث وسائطاه بمشادرة الصظغطرة ذطئًا 
لفطان إلى دطحص. وطع ذلك، ضان الطرغص إلى دطحص طتفعشئ بالمثاذر وأخغإ طتمث جراء تسرضعط لطصخش أبظاء 
رتطاعط. أخغإ طظ الصخش شغ بطظه وجاصغه. شغ دطحص، صام باجائثال رضئاه بحضض ضاطض وتطصى السظاغئ بالةروح 
افجاجغئ. ولضظ الثواء الثي غتااجه لمسالةئ جروته وآقطه المسامرة لط غضظ طاعشرًا شغ جعرغا، وبسث حعرغظ طظ 
طضعبعط شغ دطحص إظاصطعا إلى لئظان. وشغ تال وخعلعط إلى لئظان، تطصى طتمث طساسثات لسقج جروته (أدوات 
السظاغئ بالةروح  طظHI ) وتئرسات طظ اطرأة لئظاظغئ أتاتئ له حراء افدوغئ القزطئ. وسصإ ذلك سمطغاغظ شغ طظطصئ 

الئطظ وسمطغئ واتثة شغ السزام شغ الفارة طا بغظ حعر أغطعل 2014 وحئاط 2015.

غسغح طتمث اآلن شغ حرق لئظان طع زوجاه و 3 أذفال تاراوح أسمارعط بغظ 17 و 16 و 11 جظئ. وتتثث لظا سظ حصغصه 
السعرغغظ  جمغع  أن  طتمث  وغصعل  والصظص.  الصخش  عةمات  خقل  إبظغه  صاض  حعث  الثي  جعرغا،  طشادرة  رشخ  الثي 
غرغثون طشادرة اآلن. شغ أواخر السام الماضغ، غصعل طتمث أظه صام وسائطاه بإجراء المصابطئ افولغئ إلسادة الاعذغظ 
واآلن عط شغ المراتض الظعائغئ لطظزر شغ إلسادة الاعذغظ طظ صئض الممطضئ الماتثة. عع وزوجاه غاتثبعن سظ عثه 
الفرخئ ضئثاغئ جثغثة طع تطعفعط لعا بحضض ضئغر، ق جغما طظ أجض أذفالعط. غاتثبعن سظ افلط الثي غساظعن طظه 
تغظ غرون أذفالعط غغر صادرغظ سطى اقجامرار شغ المثرجئ وترغخعن سطى أن غسغثوا بثء تسطغمعط شغ الممطضئ 
الماتثة. إظعط طماظعن أظه وغغاط الظزر إلسادة تعذغظعط طظ صئض الممطضئ الماتثة - سطى افصض - اإللمام بالطشئ 

اإلظةطغجغئ.

سظثطا تتثث طتمث وزوجاه ساغثة سظ اظاصالعط المتامض إلى الممطضئ الماتثة ضاظئ سغعظعط تئرق.لط غاضطمعا سظ 
أظفسعط بض سظ أذفالعط، والطرغصئ الاغ بثأوا شغعا تسطط الصطغض طظ الطشئ اإلظةطغجغئ شغ خفعشعط الثراجغئ شغ 
سطى  لطتخعل  افجرة  طعارد  ضض  تثعإ  لئظان،  شغ  الترب.  أبظاء  صخغرة  بفارة  حغء  ضض  صطع  تط  ضغش  ولضظ  جعرغا 
السقطئ وسطى طساطجطات الرساغئ الطئغئ لعالثعط. إسادة الاعذغظ لغسئ شصط شرخئ قظاساش ذئغ ضاطض لمتمث ولضظ 
شرخئ فذفاله لطتخعل سطى "شرخئ باظغئ" شغ التغاة، طظ تغث الاسطغط، وأغدًا شغ سمطه أو وظغفاه. تغث أن اتاماقت 
تخعل القجؤغظ السعرغغظ طظ خقل الئظغئ الاتاغئ المماثة شغ لئظان طظ تغث المعارد، والثثطات الختغئ واإلجاماسغئ 

الاغ تمئ خخثخاعا عع أطر ظادر التثوث.

* إجط طساسار            
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