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غعجععا  الاغ  الاتثغات  تثغض  سمان:  حرق  شغ  الثرج  ظمعذج 
طجطظئ،  أو  طآصائ  ضاظئ  (جعاء  الترضغئ  اإلساصات  ذوو  افحثاص 
بمشادرة  غرغئعن  سظثطا  السظ)  ضئر  أو  المرض  أو  اإلخابئ  بسئإ 
طظجلعط العاصع شغ أسطى عثا الثرج لجغارة أخثصائعط أو حراء 

الثئج أو أي طظ المعام الغعطغئ افخرى.
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إطضاظغئ العخعل إلى الئظغئ الاتاغئ

شباط ٢٠١٦
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إطضاظغئ العخعل لطةمغع؟
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إطضاظغئ العخعل إلى الئظغئ الاتاغئ طااتئ لقجافادة طظ صئض الضبغرغظ طظ الظاس
 ولغج شصط افحثاص الثغظ غسرشعن بأظعط أحثاص طظ ذوي اإلساصئ.
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الظاحطئ والمثاشسئ سظ تصعق اإلظسان: آجغا غاغغ، جمسغئ أظا إظسان
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إطضاظغئ العخعل إلى الئظغئ الاتاغئ 
طا الثي غاططئه افطر؟

"تاى لع تط تتصغص جمغع المساعغات افخرى، شإن جطسطئ العخعل جعف 
تضسر إذا لط غامضظ افحثاص ذوو اإلساصئ طظ المحارضئ شغ الاسطغمات 

والمسطعطات الفظغئ" (5).
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اقجابمار شغ إطضاظغئ العخعل إلى المئاظغ الةثغثة غآتغ بماره!اقجابمار شغ إطضاظغئ العخعل إلى المئاظغ الةثغثة غآتغ بماره!

"إن إدطاج طجاغا إطضاظغئ العخعل طظث الئثاغئ غسظغ التث افدظى طظ 
الاضالغش (شصط تعالغ %1 2-% طظ إجمالغ تضالغش الئظاء) طصارظئ طع 
المئاظغ الصائمئ طظ صئض، والاغ عغ اآلن أضبر تضطفئ وتساشرق وصاا 

ذعغق." (وبغصئ الظزط الطئغئ طظ خقل التاجعب CBMلسظئ 2008)
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أطبطئ سطى الممارجات الةغثة
Handicap International أظحطئ الاثرغإ لثى

تط بظاء عثا الرخغش المظتثر شغ المرضج 
المةامسغ الاابع لطمةطج الثظمرضغ لقجؤغظ شغ 
طسان لاسعغض الثخعل إلى المئظى لفحثاص ذوي 

اقساصئ الترضغئ.

©M.Mubarak / Handicap International
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ق تارددوا شغ اقتخال بمثغرة المحروع اإلدطاج:
inclusion.manager.jd@hi-emergency.org :جظغفر بغطثاد
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    Terre des Homme    
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طحروع Handicap International لممبطغ افحثاص ذوي اإلساصئ السعرغغظ



لمجغث طظ المسطعطات غرجى اقتخال

Myroslava Tataryn 
Handicap International 
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