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 اآلن!  ليس بدوننا نحن

لانقتصسنتست

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أثناء إجراءات 
اللجوء

لاتءتصاخل للصلاخملت كتصبغضصاخيظ صعنصءتختصاإلقتمت

اآلن!  ليس بدوننا نحن 

من نحن؟
„اآلن!صخنسصبدلييتصيءن”صمأملعتصمنصاخمماشننصاخءاانننصمنصاخالأئننصمنصءلرصا ءانتأت ص
اخلت ت.صيءنصجيفسيتص أئننصخدنيتصلعتقت.صميءصل لخيتصلخىصجخمتينتصليءنصيلاأهصصاخعدندصمنص

اخعلائق.صخكييتصيأدصمعصبعضيتصفيصاخمأملعتصاخكان صمنصاخاضتمنصلصاخافهم.صيقلمصباقلنتصبعضيتص
اخبعضصبلكلصمابتدلصليعملصمعتًصخاءقنقصمأامعصنضمنصاخلملخنتصخشأمنع.

يءنصيعملصخضمتنصجنصنامكنصاخالأئلنصمنصمنصءلرصا ءانتأت صاخلت تصلعتئالاهمصمنصاخعنشص
بلكلصجفضلصفيصجخمتينت.
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يواجه طالبو اللجوء واألشخاص الذين يحملون اإلقامة المتسامحة دولدونج ذوي االحتياجات 
الخاصة العديد من العوائق أثناء إجراءات اللجوء الخاصة بهم: وصولهم إلى الخدمات الصحية 

محدود، وغالًبا ما يكون السكن غير مالئم للمعاقين وفيه العديد من العوائق. ال تغطي المساعدات 
المنصوص عليها في قانون مزايا طالبي اللجوء العديد من االحتياجات الخاصة باإلعاقة. يواجه 
العديد من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أيضاً صعوبات في المشاركة في دورات اللغة أو 

االندماج، والتي غالًبا ال تكون خالية من العوائق.
تتسم حياة طالبي اللجوء وحاملي اإلقامة المتسامحة دولدونج ذوي االحتياجات الخاصة في العديد 
من المجاالت بالحواجز التي تضع ضغًطا شديًدا على حياة األشخاص المعنيين وآفاقهم المستقبلية. 

مشاكل  
ُنقندصقتيلنصايظنمصمساءقت صطتخبيصاخشألاصبلدةصء للصطتخبيصاخشألاصلالللتتصاخءننصنءمشلنص

رصبلكلص اإلقتمتصاخماستمءتصدلخدليجصعشىصاخمزانتصاخ ءنتصلا أامتعنتصلمزانتصاخملت كت.صهءاصالم صأدِّ
لتتصعيدمتصناعشقصالم صبتخ عتنتصاخطبنت.صغتخًبتصمتصنءاتجصالللتتصاخءننصناشقلنصمساءقت صبملأبص

قتيلنصايظنمصمساءقت صطتخبيصاخشألاصلخىصمتصنسمىصبلهتدةصاخعالجصاخطبيصقبلصمقتبشتصاخطبنبصجل ً.ص
ا بحصزنت ا صاخطبنبصمعقدةصخشغتنتصبسببصاسامت ا صاخعالجصاخطبي.صغتخًبتصمتصناعننصعشىصاخللتص

اخءهتبصلخىصمكابصاخ عتنتصا أامتعنتصمسبًقتصلاخاقدمصبطشبصخشملافقتصعشىصاخزنت ا صخدىصملظفننصغن ص
مؤهشننصطبنتً.

هيتكصملتكلصكبن ةصفيصاخء للصعشىصلستئلصاخمستعدةصاخايصنءاتجصلخنهتصالللتتصءلرصا ءانتأت ص
اخلت تصبلكلصُمشِح،صمالصاخك اسيصاخماء كت،صلع يصاخمكفلفنن،صلجأهزةصاخسمع.صغتخًبتصمتصا فضص
مكتابصاخ عتنتصا أامتعنتصاءملصاخاكتخنف.صعشىصاخ غمصمنصلألدصاساءقتقصقتيلييصيظ رصءسبص

اخمتدةص6صمنصقتيلنصايظنمصمساءقت صطتخبيصاخشألا،صل صجيهصمنصاخيتءنتصاخعمشنتص صاؤلءصاخطشبت صءا ص
اخ شتصعشىصمءملصاخأدصلنامص فضهت.صيانأتصخءخك،ص صنء لصاخكان صمنصالللتتصءلرصاإلعتقتصعشىص

اخمستعدا صاخايصنءاتأليهتصبلكلصعتألصفيصءنتاهمصاخنلمنت.

اخعدندصمنصجمتكنصاإلقتمتصجلصدل صاخشألاصخنس صلتخنتصمنصاخعلائقصلغن صميتسبتصخألللتتصءلرص
ا ءانتأت صاخلت ت.صءسبصيلعصاإلعتقت،صعشىصسبنلصاخماتل،صاقا  عشىصاخمق ل ا صاآلميتصلاخبنئتص

اخ ءنتصلء نتصاخء كتصلاخل للصاخلتخيصمنصاخعلائقصلاخبنئتصاخءستست.صاخعدندصمنصجمتكنصلقتمتص
اخالأئننصفيصجخمتينتصنلغشهتصعددصكبن صمنصاخيتسصلبتخاتخيصفهيص صاسدصا ءانتأت .صغتخًبتصمتصاكلنصغن ص
 ءنت.ص صنامصالفن صلمكتينتصاخل للصفيصمعظمصاخءت  .ص صنلأدصفنهتصميءد ا صل صنلأدصدل ا ص

منتهصالف صلمكتينتصاخل للصل/جلصجبلابصاخء نقصاخايص صنمكنصخألللتتصاخمعتقننصفاءهتصدلنصمستعدة.ص
عتدةص صالأدصمق ل ا صلت ت.صبسببصا خازامصاخسكييصاخمي لتصعشنهصفيصاخمتدةص84صمنصقتيلنص

اخشألا،صُنأب صطتخبلصاخشألاصلالللتتصاخءننصنءمشلنصاإلقتمتصاخماستمءتصدلخدليجصعشىصاخعنشصفيصهءهص
اخمستكنصاخكبن ة.ص صُنسمحصخهمصفيصاخغتخبنتصاخعظمىصمنصاخءت  صبتخبءثصعنصسكنصميتسبصبأيفسهم.

صكمتصُنعاب صاخء للصعشىصاخ عتنتصلاخلدمت صاخلت تصبتخمستعدةصعشىصا يدمتجصبملأبصاخمأشدصاخاتسعص
منصقتيلنصاخضمتنصا أامتعيصُمقَنداًصبلكلصكبن صبتخيسبتصخطتخبيصاخشألا.صنءاتجصالللتتصءلرص

ا ءانتأت صاخلت تصلخىصمساءقت صاخمأشدصاخاتسعصمنصقتيلنصاخضمتنصا أامتعيصءاىصنامكيلاصمنص
اخء للصعشىصلمكتينت صاخملت كتصعشىصاإلطالق.صبدلنصلألدصاخلدمت صاخميتسبتص صنساطنعصالللتتص
ءلرصا ءانتأت صاخلت تصاشبنتصاءانتأتاهمصاخنلمنت.صنيطبقصهءاصجنًضتصعشىصاخل للصلخىصدل ا صاخشغت،ص

لاخايصغتخًبتصمتصاكلنصغن صلتخنتصمنصاخعلائق.

يءن،صالللتتصءلرصا ءانتأت صاخلت تصاخءننصفّ لا،صياميىصاخء للصعشىصءنتةصعتدختصللتخنتصمنص
اخعلائقصجايتاصلأ ااا صاخشألا.صُنماِّلصاخلق صجايتاصلأ ااا صاخشألا،صلاخءرصغتخبتًصمتصنامصقضتؤهصفيص

مستكنصأمتعنتص صاشبيصا ءانتأت صالستسنت،صضغطتًصكبن اًصعشىصالللتتصءلرصاإلعتقتصءتخنتً.صهءاص
نءاتجصلخىصاخاغنن .صنأبصاءا امصاءانتأت صالللتتصءلرصاإلعتقتصبغضصاخيظ صعنصاخمكتنصاخءرص

نأالنصميه.
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مطالبنا:
ص نأبصميحصالللتتصءلرصا ءانتأت صاخلت تصاخف  تصإليهتاصا خازامصاخسكييصلفًقتصخشمتدةص	

48صمنصقتيلنصاخشألا،صلا ياقتلصمنصم افقصا ساقبتلصاللخنتصاخايص صاشبيصا ءانتأت ص
الستسنت.صالأدصبتخفعلص ئءتصفيصاخمتدةص49صاخفق ةص2صصاأعلصءخكصممكًيتص،صلخكنصيتدً اصمتصنامص
اسالدامهتصفيصاخلاقعصاخعمشي.صنأبصجنصاكلنصاخالئءتصجكا صاءدنداًصخ تخحصالللتتصءلرص

ا ءانتأت صاخلت ت.

ص نأبصلاتءتصاخل للصلخىصاخلدمت صاخطبنتصبط نقتصغن صمعقدة.صنأبصجنصناماعصطتخبلصاخشألاص	
ءلرصا ءانتأت صاخلت تصبءقصاخكتملصلخىصلدمت صاخاأمننصاخ ءيصاخقتيليي.

ص نأبصجنصناماعصطتخبلصاخشألاصءلرصا ءانتأت صاخلت تصبتخءقصاخقتيلييصفيصاخء للصعشىص	
مزانتصاخملت كتصبملأبصاخمأشدصاخاتسعصمنصقتيلنصاخضمتنصا أامتعي.صخهءاصاخغ ض،صنأبص

ءءفصاخمتدةص100صاخفق ةص2صمنصاخمأشدصاخاتسعصمنصقتيلنصاخضمتنصا أامتعي.صصمءكل ص
هيتك:ص"اخمسافندلنصبملأبصاخمتدةص1صمنصقتيلنصمزانتصطتخبيصاخشألاص صناشقلنصجرصمزانتص

مستعدةصلت تصبتإليدمتج".

ص نأبصجنصنكلنصاخل للصلخىصدل ا صا يدمتجصلاخشغتصلتخنتًصمنصاخعلائق.صنأبصجنصنكلنصهيتكص	
اخمزندصمنصمدا سصاخشغتصخشمكفلفنن.ص
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