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(KAP) طصثطئ لطثراجئ اقجاصخائغئ بحأن المسارف والمعاصش والممارجات

لماذا تسائر اإلساصئ طسألئ عاطئ إلجراء الئتث بحأظعا؟

خطفغئ سظ اإلساصئ:



               
             










غساصث  طسروف،  عع  طا  سظ  المسطعطات  لةمع  طسغظغظ  لسضان  تمبغطغئ  دراجئ  عغ   KAP اقجاصخائغئ الثراجئ 
وغفسض شغما غاسطص بمعضعع طسغ،. شغ طسزط الثراجات اقجاصخائغئ بحأن المسارف والمعاصش والممارجات، 
تث غاط جمع الئغاظات حفعغا خقل المصابطئ باجاثثام اجائغان طظزط وطسغاري. بط غاط تتطغض عثه الئغاظات ضمغا 

أو ظعسغا تئسا فعثاف وتخمغط الثراجئ (1).

طآتمر الصمئ السالمغئ لطسمض اإلظساظغ طآتمر الصمئ السالمغئ لطسمض اإلظساظغ ٢٠١٦٢٠١٦ دراجئ أجرغئ جظئ  دراجئ أجرغئ جظئ ٢٠١٥٢٠١٥ – بحأن آراء طظ أحثاص ذوي إساصئ. – بحأن آراء طظ أحثاص ذوي إساصئ.

(٤٨٤) حثخا طظ ذوي اإلساصئ، بما شغ ذلك (٤٠٠) حثص أجرغئ طسعط طصابقت ضاظعا صث تأبروا طئاحرة 
بأزطئ إظساظغئ، شدق سظ (١١٨) طظزمئ طظ طظزمات افحثاص ذوي اإلساصئ شغ (٢٨) بطثا، طظ بغظعا (١٠٩) 
طظزمات سمطئ شغ وضع طظ أوضاع افزطات ((٧٨) شغ جغاق الضعارث الطئغسغئ و (٦٠) شغ جغاق الظجاسات). 

أشاد ٢٧٪ طظعط بأظعط تسرضعا لسعء المساططئ الظفسغئ أو الةسثغئ أو الةظسغئ.
ذوي  طظ   ٪٣٨ رأي  شغ  افزطئ  سظ  الظاجمئ  افخرى  اآلبار  بغظ  طظ  عغ  اقرتئاك  و/أو  الظفسغئ  الدشعط  زغادة 

اإلساصئ المساططسئ آراؤعط. 
 

أشاد ٧٥٪ طظ المساططسئ آراؤعط بأظعط لط غتخطعا بحضض ضاف سطى المساسثات افجاجغئ طبض المغاه أو 
المأوى أو الشثاء أو الختئ.

٥٠٪ طظعط لط غامضظعا طظ التخعل سطى خثطات طتثدة غتااجعن إلغعا ظاغةئ لدسفعط، وذلك طبض إسادة 
الاأعغض وافجعجة المساسثة والعخعل إلى افخخائغغظ اقجاماسغغظ أو المارجمغظ الفعرغغظ، طما حضض سائصا 

آخر أطام وخعلعط إلى المساسثات السادغئ (٥). 
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التماغئ  باعشغر  الاجم  وبالاالغ   ،(٦) اإلساصئ  ذوي  افحثاص  لتصعق  الماتثة  افطط  اتفاصغئ  سطى  افردن  خادق 
والسقطئ لفحثاص ذوي اإلساصئ، بما شغ ذلك شغ أوصات افزطات. وطع ذلك شإن الاثخض اإلظساظغ شغ افردن ق 

غجال بسغثا سظ إدطاج عآقء افحثاص شغ المةامع.

اإلساصئ واإلدطاج اقجاماسغ:

               
         








KAP

:(KAP) تعخغات الثراجئ اقجاصخائغئ بحأن المسارف والمعاصش والممارجات

:(KAP) الظاائب الرئغسغئ لطثراجئ اقجاصخائغئ بحأن المسارف والمعاصش والممارجات
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ضغش جاتاشر طظزمئ عاظثغضاب اظارظاحعظال (Handicap International) سطى الظاائب؟
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تةربئ طسآول الاسئؤئ المةامسغئ شغ طظزمئ عاظثغضاب اظارظاحعظال

تةربئ اتث المحارضغظ

"ضان الثاشع الثاتغ، باجاثثام افدوات الافاسطغئ والظعب الاحارضغ وطساغغر اقخاغار الثصغصئ والتساجئ لطمحارضغظ 
 Handicap) اظارظاحعظال عاظثغضاب  طظزمئ  شغ  المسآول  جظازره،  وجغط  ذضره  لما  وشصا  المئادرة"،  لظةاح  طفااتا 

International) سظ الاسئؤئ المةامسغئ.

"ظتظ جمغسا بتاجئ إلى الاأضث طظ أظظا ظاتمض طسآولغئ اجاماسغئ تةاه إدطاج افحثاص ذوي اإلساصئ."



دليل تطوير استبيان المعارف والمواقف والممارسات،منظمة الصحة العالمية :
Advocacy, communication and social mobilization for TB control

WHO/HTM/STB/2008WHO/HTM/STB/2008, Accessed 292017/03/ 
 

 مكتب المندوب السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، اخر وصول 2017/03/27
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#1

 منظمة الصحة العالمية ،اخر وصول 2017/03/27
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/

  المجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي االعاقة، اخر وصول 2017/03/27
http://hcd.gov.jo/en/new

االعاقة في العمل االنساني، وجهات نظر االشخاص والعاملين في الميدان، هانديكاب انترناشوانل ،2015، اخر وصول 2017/03/27
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/1479/attachments/original/1443729529/_Handicap_I

nternational__Disability_in_humanitarian_context.pdf?1443729529

 Disabled world, 2017/03/27 اخر وصول
https://www.disabled-world.com/disability/discrimination/crpd-milestone.php
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لطمجغث طظ المسطعطات غمضظ اقتخال بـِ
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