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من هم األشخاص ذوو االحتياجات الخاصةمن هم األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

تبين أن األشخاص ذوي اإلعاقة أو االصابات أو األمراض المزمنة واألشخاص المسنين مع أسرهم 
يواجهون باستمرار حواجز متعددة في الوصول للمساعدة االنسانية.

تتضمن الحواجز عدم إمكانية الوصول المادي ونقص الحصول على المعلومات والمواقف السلبية 
من أفراد المجتمع ومزودي الخدمات واالستبعاد من عملية جمع البيانات وبالنتيجة من تخطيط 

البرامج.

ولذلك، تسعى عملية "رصد المساواة في الوصول" للتحقق من مخاوفهم وتسجيلها.

(HelpAge International)
    (Handicap International)  
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التحديات التي تواجه الالجئين السوريين ذوي االحتياجات الخاصة في فصل الشتاءالتحديات التي تواجه الالجئين السوريين ذوي االحتياجات الخاصة في فصل الشتاء

غياب ذكراألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في التقارير اإلنسانيةغياب ذكراألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في التقارير اإلنسانية



عدم وجود المأوى الالئقعدم وجود المأوى الالئق

            
  
    
   
     
   
  
   
   



             
  
         




        

     
    


   
   



               



أحوال السكن للمستفيدين لدى منظمة االعاقة العالمية:أحوال السكن للمستفيدين لدى منظمة االعاقة العالمية:

تظهر المعلومات من قاعدة البيانات الخاصة بمنظمة االعاقة 
أنه تبين أن٢٠٪ من المستفيدين منظمة االعاقة يعيشون في 

مساكن غير كافية بين شهر تشرين الثاني ٢٠١٤ و كانون 
الثاني ٢٠١٥.
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الوصول إلى مواقع التوزيع في المناطق األكثر تضررا والتنسيقالوصول إلى مواقع التوزيع في المناطق األكثر تضررا والتنسيق

عينة من االحتياجات الخاصةعينة من االحتياجات الخاصة

فيما يلي لمحة عن توفر األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة بين المستفيدين من 
الدعم المتعلق بالشتاء المقدم من PU-AMI بين تشرين الثاني ٢٠١٤ و كانون 

الثاني ٢٠١٥:

٣٦٪ من األسر لديها شخص واحد أو أكثر يعانون من المرض المزمن.

١١٪ من األسر لديها شخص واحد أو أكثر مصابين؛

١٠٪ من رب األسرة تزيد أعمارهم عن ٦٠ سنة؛

٩٪ من األسر لديها شخص واحد أو أكثر مصابا بإعاقة.  

            
            
–



             
            




              
       










السن والجنس يخلقان مع بعضهما حالة ضعف غير مسبوقة في األردنالسن والجنس يخلقان مع بعضهما حالة ضعف غير مسبوقة في األردن

مقتطفات من تقرير المفوضية السامية لشؤون الالجئين لعام ٢٠١٤ "العيش في الظل" 

٨٠٪ من السوريين الذين تزيد أعمارهم على الستين والذين يعيشون خارج المخيمات ٪ من السوريين الذين تزيد أعمارهم على الستين والذين يعيشون خارج المخيمات 
ولوحدهم هم إناث،ولوحدهم هم إناث، وهو رقم كبير بالنظر ألن بين األسر التي يشرف عليها أشخاص تزيد 
أعمارهم عن ٦٠ سنة، يوجد انقسام متساوي تقريبا بين األسر التي يشرف عليها اإلناث 

والذكور.

سبعة من عشرة من األشخاص األكبر سنا يواجهون أوضاعا يمكن تقييمها بأنها سيئة أو 
عاجلة.

وهذه تمثل مجموعة صغيرة لكنها شديدة الحاجة بين الالجئين السوريين.وهذه تمثل مجموعة صغيرة لكنها شديدة الحاجة بين الالجئين السوريين.
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تشارك الممارسات الجيدة:تشارك الممارسات الجيدة:
التحويالت بين مقدمي الخدماتالتحويالت بين مقدمي الخدمات
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HelpAge International



becky.achan@helpage.org




Handicap International


ta.region.inclusion@hi-emergency.org
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لمزيد من األسئلة يرجى االتصال بـ:لمزيد من األسئلة يرجى االتصال بـ:




























