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 شكر وتقدٌر 

وحماٌة حقوق النساء واألطفال والشباب الذٌن شردتهم النزاعات واألزمات،  تعمل مفوضٌة النساء البلجئات )المفوضٌة( على تحسٌن الحٌاة
ودفع عجلة التؽٌٌر فً إلى تبنً الُنهج األكثر مرونة سٌاسات البرامج والوتدعو  تحدد الحلول المناسبة لهاحٌث تبحث المفوضٌة احتٌاجاتهم و

 الممارسات اإلنسانٌة.

 االنطبلق نحو العمل من أجلالنزاعات والكوارث على النجاة والتعافً و المشردٌن بفعل( األشخاص اللجنةتساعد لجنة اإلنقاذ الدولٌة )
دولة، فً ظل وجود برامج  44توفر فرق لجنة اإلنقاذ الرعاٌة الصحٌة والبنٌة التحتٌة والتعلٌم والدعم االقتصادي لؤلشخاص فً ومستقبلهم. 

 خاصة مصممة للنساء واألطفال. 

برنامج  -بدعم من وزارة الشؤون الخارجٌة والتجارة النساء البلجئات ومفوضٌة الدولٌة بواسطة لجنة اإلنقاذ جرى تنفٌذه  هذا المشروع
وحدة حماٌة وتمكٌن المرأة فً  وقد تم تنسٌقه بواسطة لٌورا وارد، كبٌر المستشارٌن الفنٌٌن؛ مؤسسات المجتمع المفتوحوالمعونة األسترالٌة 

فٌما اضطلعت بإعداد تقرٌر البحث إٌما بٌرس، كبٌر مسؤولً برنامج اإلعاقة لدى المفوضٌة، هذا إلى جانب تعقٌبات بلجنة اإلنقاذ. 
ومساهمات من كل من: دٌل بوشر، كبٌر مدٌري البرامج بالمفوضٌة؛ وإلٌزابٌث كافرتً، كبٌر مسؤولً الدعوة بالمفوضٌة؛ وهٌذر كول، 

ساندرا كراوس، مدٌر برنامج الصحة الجنسٌة ون المرأة التابعة للجنة اإلنقاذ؛ وسارة جرٌن، مستشار؛ وحدة حماٌة وتمكٌ فً فنًالمستشار ال
مٌهوكو تانابً، كبٌر مسؤولً برنامج الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة بالمفوضٌة؛ وواإلنجابٌة بالمفوضٌة؛ وإلٌزابٌث شٌروود، مستشار إعاقة؛ 

وحدة حماٌة وتمكٌن المرأة فً قات الخارجٌة بالمفوضٌة؛ ولٌورا وارد، كبٌر المستشارٌن الفنٌٌن وجوان تٌمونً، كبٌر مدٌري الدعوة والعبل
 .الدولٌة بلجنة اإلنقاذ

اضطلعت ؛ وساهمت جٌلٌان فوستر، مستشار، فً تحلٌل البٌانات النوعٌة وإدارة تحلٌل البٌانات الكمٌة ضمن المرحلة األولى من المشروعو
؛ بتسهٌل التقٌٌمات التشاركٌة ضمن المرحلة الثالثة من المشروع التابع للمفوضٌةابٌث شٌروود من برنامج اإلعاقة كل من إٌما بٌرس وإلٌز

 .وتصمٌمه فٌما تولت دٌانا كوٌك، مدٌر االتصاالت بالمفوضٌة، تحرٌر التقرٌر

االتحاد فً كل من إثٌوبٌا وبوروندي واألردن وشمال القوقاز فً الدولٌة طرٌة التابعة للجنة اإلنقاذ نود أن نتقدم بخالص الشكر إلى البرامج القُ 
ا فً هذا المشروع. كما تتقدم لجنة اإلنقاذ  الروسً ًٌ بخالص الشكر أًٌضا إلى جمٌع النساء البلجئات ومفوضٌة الدولٌة والتً لعبت دوًرا محور

التً ساهمت فً المشاورات خبلل جمٌع مراحل المشروع. وكاالت األمم المتحدة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة ومنظمات المجتمع المدنً 
وأخًٌرا، تعبر لجنة اإلنقاذ والمفوضٌة عن امتنانهما الشدٌد لؤلشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم الذٌن تقاسموا معهما وقتهم الثمٌن ووجهات 

 نظرهم وأفكارهم بهدؾ التؽٌٌر طوال مراحل المشروع.

ٌُرجى زٌارة الخاصة بهماقٌمتان فً أحد مخٌمات البلجئٌن فً إثٌوبٌا. لبلطبلع على "قصة التؽٌٌر" وابنتها تسٌجاب المعلم صورة الؽبلؾ:   ،
http://wrc.ms/disability_GBV  
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 الرموز واالختصارات

 

CRPD  اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

DPO   المنظمات المعنٌة باألشخاص ذوي اإلعاقة 

GBV    الجنسانًالعنؾ 

GBVIMS  ًنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنؾ الجنسان 

IASC   اللجنة الدائمة المشتركة بٌن الوكاالت 

IEC   اإلعبلم والتثقٌؾ واالتصال 

IPV   عنؾ العشٌر 

IRC   لجنة اإلنقاذ الدولٌة 
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WPE   حماٌة وتمكٌن المرأة 

WRC   مفوضٌة النساء البلجئات 
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 ملخص تنفٌذي

العنؾ الجنسانً هو إحدى مشكبلت حقوق اإلنسان 
ؤثر هو ٌعلى نطاق واسع ووالصحة العامة المعترؾ بها 

فً واحدة على األقل من بٌن كل ثبلث نساء على مستوى 
، وتزداد احتمالٌة انتشاره فً األزمات، حٌث  1العالم

من آلٌات الحماٌة االجتماعٌة والمجتمعٌة تعانً ؼالًبا ما 
لرجال والفتٌان هم أًٌضا عرضة . واالضعؾ أو التعطل

سٌما العنؾ الجنسً، للعنؾ أثناء النزاعات والنزوح، ال
 وإن كان بدرجة أقل من النساء والفتٌات. 

شخص من  2ملٌون 6.6من المعروؾ أن ما ٌقدر بنحو 
هم  ةذوي اإلعاقة ممن ٌعٌشون فً ظروؾ نزوح قسرٌ

أكثر عرضة لخطر العنؾ الجنسانً، كونهم "أقل قدرة 
على حماٌة أنفسهم من الضرر، وأكثر اعتماًدا على 

ذلك . وك3اآلخرٌن للبقاء، وأقل قوة، وأقل ظهوًرا للعٌان"
قد ٌكون مقدمو الرعاٌة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، 
ومعظمهم من النساء والفتٌات، أكثر عرضة لخطر العنؾ 

ا، إذ تحول مسؤولٌات الرعاٌة المنوطة بهم الجنسانً أٌضً 
ما م دون وصولهم إلى الفرص االجتماعٌة واالقتصادٌة

 ٌساهم فً عزلهم واعتمادهم على اآلخرٌن.

وبالرؼم من حجم وخطورة المشكلة، فإنه ؼالًبا ما ٌتم 
استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة فً األوضاع اإلنسانٌة 

لعنؾ اقاٌة من من البرامج والخدمات المصممة للو
نظًرا ألشكال التمٌٌز  5، و4الجنسانً واالستجابة له،

المتعددة والمتشابكة التً ٌتعرضون لها حسب النوع 
الدولٌة واإلعاقة. واستجابة لذلك، دشنت لجنة اإلنقاذ 

معوقات مشروًعا لتحدٌد النساء البلجئات ومفوضٌة 
الوصول وتجرٌب وتقٌٌم الحلول من أجل تعزٌز إدماج 

إلعاقة فً برامج العنؾ الجنسانً فً البٌئات المتضررة ا
من النزاع. وتم تنفٌذ المشروع فً مجتمعات متضررة 

بوروندي وإثٌوبٌا واألردن وشمال شملت من النزاع 
. وقد سلك المشروع نهًجا االتحاد الروسًالقوقاز فً 

ا اللتماس المدخبلت من النساء والفتٌات والفتٌان  ًٌ تشارك
بؽٌة إثراء  مقدمً الرعاٌة لهموي اإلعاقة ووالرجال ذ

وضع األنشطة واألدوات البلزمة لتسهٌل إدماج اإلعاقة 
والوقوؾ على األمور التً أجدت نفًعا والتؽٌٌرات التً 

 كانت أكثر أهمٌة بالنسبة لهم.

وٌوثق هذا التقرٌر النتائج الرئٌسٌة والدروس المستفادة 
موجهة إلى  من المشروع، وٌختتم بتوصٌات عملٌة

مجموعة من الجهات الفاعلة اإلنسانٌة والحكومات 
والجهات المانحة بهدؾ تحسٌن إدماج األشخاص ذوي 

ضاع اإلعاقة فً برامج العنؾ الجنسانً فً األو

العثور على قصص التؽٌٌر الخاصة  اإلنسانٌة. وٌمكن
بالنساء والفتٌات ذوات اإلعاقة المشاركات فً المشروع، 

عة أدوات الممارسٌن فً برامج مكافحة إلى جانب مجمو
أدوات وتوجٌهات تهدؾ إلى فٌها العنؾ الجنسانً، بما 

تعزٌز إدماج اإلعاقة فً عملهم، على  فًمساعدتهم 
http://wrc.ms/disability_GBV 

  www.gbvresponders.orgأو 

 النتائج الرئٌسٌة والدروس المستفادة

 اٌؼٕف أٔٛاع

كان العنؾ الجنسً أكثر أنواع العنؾ الجنسانً شٌوًعا 
التً أبلػ عنها المشاركون ضمن مجموعات التركٌز فً 
بٌئات المشروع، هذا إلى جانب إببلغ بعض النساء 
والفتٌات ذوات اإلعاقة عن تعرضهن للعنؾ الجنسً، بما 

وبواسطة فً ذلك االؼتصاب بصورة متكررة ودورٌة 
والفتٌات ذوات اإلعاقات  أن النساء لوحظو. جناه متعددٌن

والذهنٌة كن أكثر عرضة لخطر العنؾ الجنسً،  6العقلٌة
وقد ال تدرك األسر ومقدمو الرعاٌة تعرضهن للعنؾ 
الجنسً إال عند ظهور حملهن. وأفادت تقارٌر أًٌضا عن 
تعرض الرجال والفتٌان ذوي اإلعاقة الذهنٌة للعنؾ 

ن كان بدرجة أقل من الجنسً فً بوروندي واألردن، وإ
العزلة االجتماعٌة وفقدان تؤدي النساء والفتٌات. و

الشبكات المجتمعٌة الوقائٌة والتؽٌٌرات فً أدوار 
الجنسٌن، السٌما فً األسر التً ٌكون فٌها الشخص 

قابلٌة إلى زٌادة لٌس باإلعاقة، حدٌث اإلصابة المعاق 
للعنؾ سواًء وحدهم تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة 

والقائمٌن خل المنزل أو فً األماكن العامة، بل دا
 .اث كذلكمن اإلنبرعاٌتهم 

 اٌٛفٛي ػٛائك

المواقف السلبٌة بأن مراراً أفاد المشاركون فً المشروع 
من جانب مقدمً خدمات مكافحة العنؾ والتمٌٌز 

الجنسانً واألسرة وأعضاء المجتمع حالت دون وصولهم 
إلى أنشطة الوقاٌة من العنؾ الجنسانً وخدمات 

وتبٌن كذلك من اإلفادات المقدمة أن عوامل االستجابة. 
عدم تصدٌق الناجٌن ذوي اإلعاقة لدى إببلؼهم عن مثل 

 مزٌداً  تمالٌة مواجهتهمر إلى السرٌة، واحالعنؾ، واالفتقا
فً ردع الناجٌن ذوي ساهمت  من الوصم والتهمٌش

ولوحظ استهانة اإلعاقة عن طلب الخدمات والمساعدات. 
البرامج وأعضاء المجتمع بقدرة األشخاص ذوي  مدٌري

اإلعاقة على المشاركة فً أنشطة الوقاٌة من العنؾ 
تهم دعوٌقومون بالجنسانً واالستفادة منها، ومن ثم ال 

وشملت عوائق الوصول األخرى التً تم لبلنضمام إلٌها. 
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 األنشطةإلى مواقع  عدم كفاٌة وسائل النقل اإلببلغ عنها
من جانب المناسبة غٌر ُنهج التواصل ومراكز الخدمة و

الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً، السٌما 
مع األشخاص الذٌن ٌعانون من الصمم أو اإلعاقة 

لؤلشخاص ذوي أفاد مقدمو الرعاٌة  . وأخًٌراالذهنٌة
غٌر اإلعاقة بأنه ٌتم استبعادهم من األنشطة نظًرا لكونهم 

 قادرٌن على ترك األشخاص الذٌن ٌقومون برعاٌتهم. 

 

 الممارسات اإلٌجابٌة لتسهٌل إدماج اإلعاقة

بناء قدرات الممارسٌن فً برامج مكافحة العنف 
العنؾ الجنسانً فً برامج أفاد الممارسون الجنسانً: 

تجاه العمل مع  إٌجابً فً مواقفهم تغٌرإلى حدوث 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وبصفة خاصة نتٌجة ألنشطة 

كذلك، التً ٌتضمنها المشروع.  التأملًالتجرٌبً و التعلم
مع الناجٌن ذوي اإلعاقة للممارسٌن  المباشرالعمل أتاح 

ٌر مهاراتهم بالنظر إلى ما وراء ضعؾ األشخاص، وتقد
بإمكانهم االستفادة من أنشطة  وقدراتهم، وإدراك أن

مكافحة العنؾ الجنسانً والمساهمة فٌها على نحو 
إٌجابً. وأدرك الممارسون أًٌضا حقٌقة أن الناجٌن ذوي 
اإلعاقة ٌحتاجون إلى كثٌر من احتٌاجات األشخاص الذٌن 

بهم ال ٌعانون اإلعاقة، وأنه ٌمكن للممارسٌن تطبٌق تدرٌ
عموماً الناجٌن المتمحور حول نهج المتعلق بالالحالً 

للعمل مع هذه المجموعة. عبلوًة على ذلك تعلم 
خدماتهم بصورة أفضل  تخصٌصالممارسون كٌفٌة 

بما فً ذلك من خبلل  -لتالئم الناجٌن ذوي اإلعاقة 
الزٌارات واألنشطة المنزلٌة، وخدمات إدارة الحالة 

كثر فعالٌة األتواصل ال إلى جانب ُنهجالمخّصصة 
 ومبلءمة.

توفٌر أنشطة التمكٌن االجتماعً واالقتصادي للنساء 
لتأسٌس  لهنوالفتٌات ذوات اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة 

كانت أهم شبكات أقران وزٌادة االستقاللٌة المالٌة: 
 ونتٌجة أشارت إلٌها النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة ومقدم

أكثر قوة من شبكات أقران  الرعاٌة من اإلناث هً إقامة
خبلل مختلؾ أنشطة التمكٌن االجتماعً، بما فً ذلك 
مجموعات النقاش، والبرامج القائمة على األصول للفتٌات 
المراهقات وجمعٌات االدخار والقروض القروٌة. 

 بناء العالقات والثقةوساهمت هذه األنشطة فً تعزٌز 
خرٌن وبٌنهن وبٌن اآل لفتٌات ذوات اإلعاقةبٌن النساء وا
تبادل المعلومات وبناء  أدت إلى؛ كما فً المجتمع

لنساء والفتٌات جعلت او المهارات، وتحسٌن تقدٌر الذات،
بضعفهن فقط ولكن بأدوارهن لٌس ٌُعرفن ذوات اإلعاقة 

كقادة وصدٌقات وجارات تقدمن مساهمات إٌجابٌة إلى 

عوامل  تشكلأن  مكنها جمٌعاً وهً عوامل ٌ؛ مجتمعاتهن
أشارت النساء ذوات وقد وقائٌة من العنؾ الجنسانً. 
لهن البلتً استفدن من اإلعاقة ومقدمات الرعاٌة 

إلى تمتعهن الجمعٌات القروٌة لبلدخار واإلقراض أًٌضا 
، اللٌة والقدرة على اتخاذ القراربمزٌد من االستق

أفضل  ووضع، حترامحصولهن على قدر أكبر من االو
داخل األسرة والمجتمع نتٌجة لوصولهن مؤخًرا إلى 

والتً ٌمكنها أًٌضا أن تحد من قابلٌة  فرص كسب الدخل،
أشار المشاركون فً وتعرضهن للعنؾ الجنسانً. 

برامج بناء المهارات والقدرات لدى  المشروع إلى أن
كانت عامل دعم هام لئلدماج،  األشخاص ذوي اإلعاقة

ا إلى أنه بالنسبة للكثٌر من األشخاص لكنهم أشاروا أٌضً 
 - تعدٌبلتذوي اإلعاقة، لم تتطلب البرامج الحالٌة دوًما 

مجرد دعوتهم لالنضمام كانت كافٌة إلزالة العوائق أمام 
 مشاركتهم ودعم إدماجهم بصورة ناجحة. 

تمثٌل النساء ذوات اإلعاقة ومقدمو الرعاٌة لهن لم ٌؤد 
المؤسسات واألنشطة ً واضطالعهن بأدوار قٌادٌة ف

فً إلى تحسٌن االهتمام بشواؼل هذه الفئة المجتمعٌة 
مزٌٍد من المنظمات والبرامج فحسب، لكنه أدى أًٌضا إلى 

التقدٌر من جانب أعضاء المجتمع اآلخرٌن لمهارات 
 األشخاص ذوي اإلعاقة وقدراتهم.

 مقدمة

ا  51ٌوجد ما ٌربو عن  ًٌ ملٌون شخص حول العالم حال
وتقدر منظمة  6لنزاعات واألزمات.ا جراءنازحٌن 

 15الصحة العالمٌة أن نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة تبلػ 
 ارتفاعهامع احتمال  8من أي مجموعة سكانٌة، المائةب

بٌن السكان المتضررٌن من النزاع. ومن ثم، ٌمكن القول 
ملٌون شخص من ذوي اإلعاقة  6.6ً بأنه ٌوجد حوال

 ٌعٌشون فً ظل نزوح قسري.

اتفاقٌة األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي 
 ( 5112)اإلعاقة 

ٌشمل مصطلح "األشخاص ذوي اإلعاقة" كـل مـن 
ٌعـانون من عاهات طوٌلة األجل بدنٌـة أو عقلٌـة أو 
ذهنٌـة أو حـسٌة، قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلؾ 
الحـواجز مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعالة فً 

 المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرٌن."
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ٌُعد العنؾ الجنسانً إحدى مشكبلت حقوق اإلنسان 
هو ٌؤثر والصحة العامة المعترؾ بها على نطاق واسع و

ن كل ثبلث نساء على مستوى فً واحدة على األقل من بٌ
، وتزداد احتمالٌة انتشاره فً األزمات، حٌث  9العالم

من آلٌات الحماٌة االجتماعٌة والمجتمعٌة تعانً ؼالًبا ما 
الرجال والفتٌان أًٌضا عرضة وٌكون . الضعؾ أو التعطل

للعنؾ الجنسانً أثناء النزاعات والنزوح، السٌما العنؾ 
الجنسً، وإن كان بدرجة أقل من النساء والفتٌات. 

البرامج واألنشطة التً تهدؾ إلى تخفٌؾ  تبرعوبالتالً ت
مخاطر العنؾ الجنسانً وتقدٌم الدعم للناجٌن جزًءا ال 

 14ٌتجزأ من مراحل االستجابة اإلنسانٌة األولى.

 

 ما هو العنف الجنسانً؟

العنؾ الجنسانً ٌشٌر إلى "أي فعل ضار ٌتم ارتكابه 
ضد إرادة الشخص بناًء على فروق اجتماعٌة )مثل 

األفعال ٌشمل و، الجنس( بٌن الذكور واإلناثنوع 
التً تلحق ضرًرا أو معاناة بدنٌة أو عقلٌة أو جنسٌة، 

، واإلكراه، وأشكال الحرمان من الحرٌة، بهاوالتهدٌد 
 سواًء أتم ذلك فً الحٌاة العامة أم الخاصة".

 اٌّجبدة)اللجنة الدائمة المشتركة بٌن الوكاالت، 
 اٌؼًّ فٟ اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕف ٩درذخ ٦دِبط اٌزٛع١ٙ١خ
 اٌقّٛد ٚرؼض٠ض اٌّخبهش ِٓ اٌؾذ: ا٦ٔغبٟٔ

)مسودة، منشور قٌد  اٌزؼبفٟ ػٍٝ ٚاٌّغبػذح
 ((2415اإلصدار، 

 

من المعروؾ أن األشخاص ذوي اإلعاقة ٌكونون أكثر 
عرضة لخطر العنؾ الجنسانً خبلل األزمات، كونهم 

وأكثر اعتماًدا "أقل قدرة على حماٌة أنفسهم من الضرر، 
كذلك  11.على اآلخرٌن للبقاء، وأقل قوة وظهوًرا للعٌان"

قد ٌكون مقدمو الرعاٌة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، 
ومعظمهم من النساء والفتٌات، أكثر عرضة لخطر العنؾ 
الجنسانً، إذ تحول مسؤولٌات الرعاٌة المنوطة بهم دون 
وصولهم إلى الفرص االجتماعٌة واالقتصادٌة مما ٌساهم 

 فً عزلهم وتبعٌتهم لآلخرٌن. 

أن حقوق األشخاص ذوي تطالب اتفاقٌة األمم المتحدة بش
اإلعاقة الدول األطراؾ أن تضمن تمتع األشخاص ذوي 
اإلعاقة بالحماٌة فً ظروؾ الخطر أو األزمات اإلنسانٌة 

التعاون الدولً من دمج قضاٌاهم فً (، و11)المادة 
ٌُراعـى فً تـوفٌر تطالب الدول بأن "و(. 32)المادة 

ونـوع  خـدمات الحماٌـة سـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة
 12(.16" )المادة جنسهم وإعاقتهم

أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال تشٌر الدراسات إلى و
ٌتمتعون بنفس فرص الوصول إلى برامج مكافحة العنؾ 
الجنسانً التً ٌتمتع بها ؼٌرهم من أفراد المجتمع فً 

وثقت هٌومن  ،السٌاقات اإلنسانٌة. فعلى سبٌل المثال
اجٌات من ذوات راٌتس ووتش محدودٌة وصول الن

اإلعاقة من النزاع فً أوؼندا إلى خدمات االستجابة، بما 
وتظل النساء  13فً ذلك الخدمات الطبٌة وأنظمة العدالة.

والفتٌات من ذوات اإلعاقة مستبعدات إلى حد بعٌد من 
برامج الوقاٌة، بما فً ذلك المبادرات المختلفة لتمكٌن 

تجاه العنؾ. المرأة التً تهدؾ إلى كسر حلقة ضعفهن 
وؼالًبا ما ٌتم استبعاد المراهقٌن والشباب ذوي اإلعاقة من 
التعلٌم فً مجال الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة وسبل العٌش 

من خطر التً ٌمكنها أن تقلل وبرامج دعم األقران 
وأخًٌرا،  14تعرضهم للعنؾ الجنسانً فً هذه السٌاقات.

 ضدنسانً مخاطر العنؾ الج قلٌل من الدراسات ٌتناولف
هذه  فًمقدمً الرعاٌة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة 

 من النساء والفتٌات.الؽالب فً هم و، السٌاقات

ٌدرك الممارسون المعنٌون بالعنؾ الجنسانً الذٌن 
ٌعملون فً السٌاقات اإلنسانٌة على نحو متزاٌد مدى 

خطر العنؾ الجنسانً الذي ٌواجهه األشخاص تنامً 
اإلعاقة، كما ٌدركون حاجتهم إلى تحسٌن إمكانٌة  وذو

الوصول والشمولٌة بخصوص برامج مكافحة العنؾ 
الجنسانً ؼٌر أنه وحتى وقتنا الحالً لم تكن توجد أي 

ستراتٌجٌات بهدؾ تعزٌز إدماج اإلعاقة فً تقٌٌمات لئل
أنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة 

الممارسات اإلٌجابٌة، عبلوًة على  وال أمثلة مفصلة على
الممارسٌن برامج التوجٌه التً تساعد محدودٌة 
 المٌدانٌٌن.

الدولٌة ، نفذت لجنة اإلنقاذ 2415إلى  2413ومنذ عام 
مشروًعا ٌهدؾ إلى تعزٌز النساء البلجئات ومفوضٌة 

القدرات والمساهمة فً قاعدة األدلة المتعلقة 
ج اإلعاقة فً برامج مكافحة ستراتٌجٌات الفعالة إلدماباإل

العنؾ الجنسانً فً البٌئات المتضررة من النزاع. وٌوثق 
هذا التقرٌر نتائج المشروع وٌحدد الممارسات اإلٌجابٌة 
إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة فً برامج مكافحة العنؾ 

توصٌات لتعزٌز إدماج اإلعاقة فً وٌضع الجنسانً 
 اإلنسانً.العمل طاع برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً ق
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 ما هو إدماج اإلعاقة؟

ٌشٌر مصطلح "إدماج اإلعاقة" إلى مجموعة كبٌرة من 
ستراتٌجٌات التً تهدؾ إلى تعزٌز المشاركة الكاملة اإل

ٌُعتقد بأنه  والمتساوٌة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة فً المجتمع. و
ٌمكن تحقٌق إدماج اإلعاقة فً السٌاقات اإلنسانٌة من خبلل 

قضاٌا اإلعاقة ومشاركة  رؼ١ُّنهج ثنائً المسار ٌعمل على 

ذ األشخاص ذوي اإلعاقة فً جمٌع مراحل وضع وتنفٌ
لتلبٌة احتٌاجاتهم  اٌّٛعٙخ ا٦عشاءاد البرنامج واتخاذ

 15الخاصة وتمكٌنهم من المشاركة الكاملة.

ٌتجاوز تأثٌر اإلعاقة الفرد لٌؤثر على األسر والمجتمعات 
التنمٌة البشرٌة إعاقة الفقر و ٌؤدي إلى تفاقممما 

مقدمو الرعاٌة ٌعانً وعلى هذا النحو، قد  16واالجتماعٌة.
لؤلشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك أفراد أسر هؤالء األشخاص 

قلة الفرص واالستبعاد االجتماعً والوصم. ومن ثم، من 
ٌنبؽً أن تراعً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً مدى تأثٌر 

األسرة والمجتمع األوسع عند اإلعاقة على األفراد وأفراد 
 ستراتٌجٌات اإلدماج.وضع إ

 الجنس واإلعاقة والنزوحنوع ن التداخل بٌ

تتمثل األسباب الجذرٌة للعنؾ الجنسانً فً أوجه عدم 
إلى  والتً تفضً المساواة الهٌكلٌة والمنهجٌة بٌن الجنسٌن

سوء استخدام السلطة بٌن وتدعم  جنسانٌة ضارة أعراؾ
ٌُعتبر العنؾ ضد كالرجال والنساء  مجموعات اجتماعٌة. و

وسبًبا فً الوقت عٌنه لهذا النوع من النساء والفتٌات نتٌجة 
الحرمان االقتصادي والتبعٌة المدفوع ب عدم المساواة

والمساحات االجتماعٌة المقٌدة. ؼٌر أن الكثٌر من األفراد ال 
ٌعانون من أوجه عدم المساواة الهٌكلٌة أو عدم تكافؤ السلطة 

ؼالًبا ما تساهم عوامل أخرى  وحده، إذالجنس نوع بسبب 
المٌول الجنسٌة ماء العرقً والعرق والدٌن والسن وكاالنت

والوضع االجتماعً واالقتصادي واإلعاقة فً تهمٌش 
  16األفراد داخل المجتمع.

جدٌر بالذكر أن النساء والفتٌات والفتٌان والرجال ذوي 
ممن نزحوا نتٌجة لؤلزمات  لهماإلعاقة ومقدمً الرعاٌة 

أحٌاًنا ٌعزز بعضها والنزاعات ٌواجهون أشكاالً متداخلة و
بعًضا من التمٌٌز واالضطهاد، إضافة إلى خطر تعرضهم 
للعنؾ، بما فً ذلك العنؾ الجنسانً. وبالنسبة للنساء 
والفتٌات على وجه الخصوص، تعمل مواقؾ األزمات على 
تفاقم وزٌادة المخاطر التً ٌواجهونها بالفعل فً أوقات 

الضطهاد المرتبطٌن السلم. وعندما ٌتداخل ذلك مع التمٌٌز وا
ٌُصبح العنؾ الذي تقدٌم باإلعاقة إلى جانب مطالب  الرعاٌة، 

 ٌساعد التعامل معتتعرض له النساء والفتٌات أكثر قسوة. و
العنؾ الجنسانً من خبلل التحلٌبلت متعددة الجوانب على 

تحسٌن استٌعاب الهوٌات والخبرات المتعددة لدى األشخاص 
ك عدم المساواة والتمٌٌز بٌن بما فً ذل 18ذوي اإلعاقة،

فرعٌة من الرجال المجموعات الالرجل والمرأة، وضمن 
ٌُشكل على نحو فرٌد  19والنساء، األمر الذي من شأنه أن 

، وهو العنؾ الجنسانًٌتعاملون بها مع تجربة الطرٌقة التً 
ٌُستخدم بدوره فً  الخدمات  تقدٌمتحسٌن ما ٌمكن أن 

 . والدعوة وأولوٌات البرنامج

اتفاقٌة األمم المتحدة بشأن حقوق حسبما تم وصفها فً و
نتٌجة للتداخل بٌن هً األشخاص ذوي اإلعاقة، اإلعاقة 

وٌكون  24األخرى فً المجتمع.الحواجز و أشكال العاهات
األشخاص ذوو اإلعاقة أكثر عرضة للعنؾ لٌس بسبب 

مختلفٌن؛  ٌنظر إلٌهم على أنهم مإعاقتهم فحسب، وإنما ألنه
عرضة  ٌجعلهم أكثرووأقل قوة ومكانة مما ٌزٌد من تهمٌش 

ولذا سعى هذا المشروع إلى  21.لبلستهداؾ مباشرة بالعنؾ
، ولكن فحسب عدم فهم قابلٌة تعرض الفرد للعنؾ الجنسً

العبلقات والمجتمع والعوامل تؤدي كٌؾ إلى أًٌضا 
اقات االجتماعٌة المرتبطة بكل من الجنس واإلعاقة فً سٌ

خطر العنؾ ضد النساء والفتٌات والفتٌان  فً زٌادةالنزوح 
  22.لهموالرجال ذوي اإلعاقة، إلى جانب مقدمً الرعاٌة 

المبادئ التوجٌهٌة إلدماج اإلعاقة فً برامج مكافحة 
 العنؾ الجنسانً

تم تحدٌد المبادئ التالٌة فً المراحل األولى من المشروع 
كافحة العنؾ الجنسانً. لتوجٌه الممارسٌن فً برامج م

وتهدؾ هذه المبادئ إلى إتمام وتعزٌز النهج المتمحور حول 
الناجٌن فً برامج العنؾ الجنسانً والذي "ٌهدؾ إلى خلق 

الناجٌن من العنؾ  حقوقبٌئة داعمة ٌتم فٌها احترام 
 بكرامة معاملة الناجٌنو سالمتهم الجنسانً، وضمان

تعافً الناجٌن من خبلل  وٌساعد هذا النهج فً دعماحترام. و
تعزٌز قدرتهم على تحدٌد احتٌاجاتهم ورؼباتهم والتعبٌر 

  23عنها، و على اتخاذ القرارات بشأن التدخبلت الممكنة."

ٌتعٌن على الممارسٌن فً الحق فً المشاركة واالندماج: 
 المجموعةبرامج مكافحة العنؾ الجنسانً إدراك تنوع 

، وٌتضمن ذلك الوقوؾ على اٌخدمونه السكانٌة التً
المخاطر المختلفة التً تواجهها النساء والفتٌات والفتٌان 
والرجال الذٌن ٌعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقة فً 

واألنشطة األوضاع اإلنسانٌة، والحاجة إلى جعل الخدمات 
ٌنبؽً أن ٌكون إدماج وقابلة للوصول ومفٌدة لهذه الفئات. 

، السٌما النساء لهم ومقدمً الرعاٌةاألشخاص ذوي اإلعاقة 
من خطر تعرضهم للعنؾ الجنسانً، جزًءا بما ٌحد والفتٌات، 

 من عملهم، ولٌس أمًرا "خاًصا" أو منفصبلً. أساسٌاً 
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 الجنس واإلعاقة والنزوحنوع أمثلة على التداخل بٌن  -: السلطة والمساواة 1الشكل 

 

 

 

التركٌز على األشخاص بصورة كلٌة ولٌس على 
ٌتعٌن على الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ إعاقتهم: 

الجنسانً االعتراؾ بأن األشخاص ذوي اإلعاقة لدٌهم 
ب حٌاتٌة ومهارات وقدرات وأحبلم وأهداؾ؛ وأنهن تجار

ٌمتلكون هوٌات متعددة، بما فً ذلك كموجهٌن وقادة 
 وزوجات وأمهات وأخوات وأصدقاء وجٌران. 

ٌتعٌن على الممارسٌن فً برامج عدم وضع االفتراضات: 
مكافحة العنؾ الجنسانً عدم افتراض معرفتهم بما ٌرٌده 

اإلعاقة، أو معرفته بما هو أو ٌشعر به الشخص ذو 
أفضل بالنسبة له. ومن الخطأ افتراض أنه بما أن 
األشخاص ٌعانون من إعاقة فإنهم ؼٌر قادرٌن على القٌام 
ببعض األشٌاء أو لن ٌكونوا مهتمٌن بالمشاركة فً بعض 
األنشطة، ولكن ٌنبؽً قضاء بعض الوقت معهم للتشاور 

لهم كما هو  والوقوؾ على اهتماماتهم وتوفٌر الفرص
 الحال بالنسبة للناجٌن اآلخرٌن من العنؾ الجنسانً.
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العمل مع ٌتعٌن تحدٌد واستخدام نقاط القوة والقدرات: 
األشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك أفراد أسرهم لتحدٌد 

 توجٌهالمهارات والقدرات الخاصة بهم واستخدامها فً 
تصمٌم برامج مكافحة العنؾ الجنسانً وتنفٌذها وتقٌٌمها. 
فاألشخاص ذوو اإلعاقة هم أكثر الناس خبرة بإعاقتهم، 
وٌمكنهم تقدٌم التوجٌهات الحاسمة حول كٌفٌة تكٌٌؾ 
البرامج واألنشطة لخدمتهم على نحو أفضل. علًما بأنه 

 ٌنبؽً وضع خطط عمل فردٌة حول قدرات األشخاص. 

األشخاص ذوو اإلعاقة، ": معهمى "العمل التركٌز عل
السٌما النساء والفتٌات، ؼالًبا ما ٌخضعون لقرارات 
اتخذها لهم أشخاص آخرون، بما فً ذلك أفراد األسرة 

الرعاٌة والشركاء وحتى مقدمً الخدمات.  وومقدم
وبالتالً ٌتعٌن على الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ 

األشخاص ذوي اإلعاقة  الجنسانً، توخً نهج العمل مع
من خبلل عملٌة تعاونٌة ُتعنى بتحدٌد شواؼلهم وأولوٌاتهم 
وأهدافهم. وتجدر اإلشارة إلى أهمٌة تفادي تعزٌز 

السلبٌة باتخاذ القرارات نٌابة عنهم، إذ  السلطةدٌنامٌات 
ٌنبؽً، عوًضا عن ذلك، تزوٌدهم بالدعم لتطوٌر 

قرارات التً الإحساسهم بالسٌطرة والقدرة على اتخاذ 
 بأنفسهم. تخصهم

 

تؤثر اإلعاقة أًٌضا فً العمل مع مقدمً الرعاٌة واألسر: 
أفراد األسرة، السٌما النساء والفتٌات البلتً قد تأخذن 

. وٌتعٌن لذوي اإلعاقة على عاتقهن أدوار تقدٌم الرعاٌة
على الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً 

ٌات وأهداؾ مقدمً السعً نحو فهم شواؼل وأولو
عبلقات صحٌة ودٌنامٌات قٌام الرعاٌة، ودعم وتعزٌز 

متوازنة للسلطة بٌن كل من مقدمً الرعاٌة واألشخاص 
  24ذوي اإلعاقة وأفراد األسرة اآلخرٌن.

 منهجٌة المشروع

الذي تم تنفٌذه فً الفترة وكان الهدؾ من هذا المشروع، 
ذوي ، تحسٌن وصول األشخاص 2415إلى  2413من 

اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة فً أنشطة مكافحة العنؾ 
 الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة وإدماجهم فٌها عبر:

تحدٌد الثؽرات والفرص المتعلقة بإدماج اإلعاقة فً  .1
 برامج العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة؛

تجرٌب وتقٌٌم اإلجراءات التً تعزز إدماج  .2
ً برامج حماٌة األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ف

فً أربع اإلنقاذ الدولٌة وتمكٌن المرأة التابعة للجنة 
إثٌوبٌا وبوروندي واألردن وشمال القوقاز هً  دول
 ؛ واالتحاد الروسًفً 

توثٌق وتبادل االستراتٌجٌات الفعالة واألدوات  .3
والموارد البلزمة إلدماج اإلعاقة فً المجتمع 

 اإلنسانً األوسع.

األولً ضمن برامج مكافحة : التقٌٌم 1المرحلة 
العنؾ الجنسانً فً الدول التجرٌبٌة )أؼسطس 

 (2413ــــ أكتوبر 

سعت المرحلة األولى من المشروع إلى فهم احتٌاجات 
فً  لهموقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة 
وذلك  األوضاع اإلنسانٌة فٌما ٌتعلق بالعنؾ الجنسانً

ات المحتملة للوصول إلى للوقوؾ على العوائق والمٌّسر
أنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً واإلدماج فٌها، وأخًٌرا، 
لجمع األفكار حول كٌفٌة معالجة الثؽرات فً البرامج. 
وقد تم تحدٌد أربعة برامج من بٌن برامج حماٌة وتمكٌن 

 -المرأة التابعة للجنة اإلنقاذ للمشاركة فً المشروع 
االتحاد ل القوقاز فً إثٌوبٌا وبوروندي واألردن وشما

. وقد وقع االختٌار على هذه البرامج لما أبداه الروسً
ولكونها موظفوها من اهتمام والتزام تجاه إدماج اإلعاقة، 

 على سبٌل المثالتعكس مًعا مناطق وسٌاقات عمل )
الجئو المناطق الحضرٌة والمخٌمات، والنزوح الجدٌد 

ة ما بعد النزاع( والطوٌل األمد؛ وإعادة اإلعمار فً مرحل
على وأنواع مختلفة من أنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً )

خدمات االستجابة، والتعبئة المجتمعٌة،  سبٌل المثال
 والتمكٌن االقتصادي، وتأسٌس الحركات النسائٌة(. 
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 ِغ اٌفشد٠خ ٚاٌّمبث٩د اٌزشو١ض ِغّٛػبد ٔمبؽبد
 اٌشػب٠خ ِٚمذِٟ ا٦ػبلخ رٚٞ ا٤ؽخبؿ

على دعم التابع لمفوضٌة النساء البلجئات عمل برنامج اإلعاقة 
والشركاء فً كافة الدول التجرٌبٌة الدولٌة موظفً لجنة اإلنقاذ 

فً جمع المعلومات بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً 
مجموعات النقاشات مع . وقد تم ذلك من خبلل لهمالرعاٌة 

والفتٌات والفتٌان والرجال التركٌز والمقاببلت الفردٌة مع النساء 
 ات، باإلضافة إلى قادة المجتمعمقدمً الرعاٌة لهمذوي اإلعاقة و

فً سٌاقات مختارة. وقد تم تحدٌد المشاركٌن المهتمٌن من خبلل 
خرى، األمنظمات المن  اإلحالةو رفع الوعً المجتمعًأنشطة 

بما فً ذلك المنظمات المعنٌة باألشخاص ذوي اإلعاقة 
(DPOs.)25  علًما بأنه تم إجراء جمٌع األنشطة باللؽات المحلٌة

 فً ظل وجود مترجمٌن فورٌٌن.

جمٌع الدول األربع:  منشخًصا  334وقد شارك أكثر من 
ذكور(،  95إناث، و 126شخًصا من ذوي اإلعاقة ) 221

ذكور(؛ ربعهم  36إناث، و 66من مقدمً الرعاٌة ) 113و
ٌن من ذوي اإلعاقة كان معظم المشاركوعاًما.  24دون سن 

 ذهنٌة.الجسدٌة وال

مناقشة من مناقشات مجموعات التركٌز فً  25تم إجراء 
مناقشة جماعٌة مع النساء ذوات اإلعاقة  14هذا التقٌٌم: 

مناقشات جماعٌة مع  9ومقدمً الرعاٌة من اإلناث، و
الرجال ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة من الذكور، باإلضافة 

عمال الو اتجماعٌتٌن مع قادة المجتمعإلى مناقشتٌن 
 مجتمعٌٌن.ال

مع الرجال والنساء من منفصلة مناقشات جماعٌة أجرٌت 
أجل جمع معلومات أكثر تحدًٌدا حول العنؾ الجنسانً الذي 

شملت المناقشات وتعانٌه هاتٌن المجموعتٌن المختلفتٌن. 
الجماعٌة أنشطة تشاركٌة، كدراسات حالة للوقوؾ على 

لتحدٌد أي من تمارٌن تصنٌؾ لناجٌن بالخدمات، ومعرفة ا
 فًأنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً كانوا أكثر إدراًكا بها 

مجموعات  استخدامالمجتمع. وفً بعض السٌاقات، تم 
صؽٌرة للحصول على آراء الفتٌات المراهقات والشابات 
ذوات اإلعاقة أو لجمع المعلومات من األشخاص الذٌن 

 شارة.ٌستخدمون لؽة اإل

مقاببلت فردٌة لتسهٌل مشاركة أولئك الذٌن كذلك، أُجرٌت 
تعذر علٌهم حضور المناقشات الجماعٌة. وكان ٌشٌع 
استخدام هذا النهج مع األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدٌة 

الذٌن ٌعانون من اإلعاقات  األشخاصحبٌسً المنازل، و
ثر ألفة العقلٌة والذهنٌة، والذٌن فضلوا المشاركة فً بٌئات أك

كانت أمكن، ما أو تطلبوا منهجٌات اتصال أكثر فردٌة. و
فً ومباشرة مع األفراد ذوي اإلعاقة. ُتجرى المقاببلت 

 كان ٌتمبعض الحاالت، حٌث تعذرت كافة طرق التواصل، 
األفراد جزًءا من ظل جمع المعلومات من مقدمً الرعاٌة. و

لمشاركة بأي ٌمكنهم االستماع إلى المناقشات وا حتىالعملٌة 
مواصلة تعلم المزٌد وحتى ٌمكن للموظفٌن وسٌلة ممكنة، 

 .التواصلعن مهارات 

( لبلطبلع على ملخص 39: الجدول أ )ص 1انظر الملحق 
حول الدول والسٌاقات واألنشطة التً تم تنفٌذها فً المرحلة 

 من المشروع. 1

 اٌفبػٍخ ا٦ٔغب١ٔخ اٌغٙبد ِغ اٌّؾبٚساد

من خبلل المقاببلت ؼٌر الرسمٌة ومناقشات المجموعات 
منظمات الوالدولٌة الصؽٌرة، تمّكن موظفو لجنة اإلنقاذ 

والمنظمات ؼٌر الحكومٌة األخرى ووكاالت األمم  الشرٌكة
ومٌّسرات  حواجزالمتحدة من طرح وجهات نظرهم حول 

الوصول إلى أنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً واإلدماج فٌها، 
 عن احتٌاجات تنمٌة قدرات الممارسٌن فً برامج فضبلً 

 مكافحة العنؾ الجنسانً. 

 اٌّؼٍِٛبد اداسح ثٕظبَ اٌّزؼٍمخ اٌج١بٔبد اعزؼشاك
 اٌغٕغبٟٔ ثبٌؼٕف اٌّزؼٍمخ

ٌعمل نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنؾ الجنسانً 
(GBVIMS الذي تم تدشٌنه عام ،)بواسطة كٍل من لجنة  2446

وصندوق األمم المتحدة للسكان والمفوضٌة السامٌة لدولٌة ااإلنقاذ 
لؤلمم المتحدة لشؤون البلجئٌن، على جمع البٌانات المحددة 
المتعلقة بالتركٌبة الدٌموؼرافٌة، وأنواع العنؾ، وتفاصٌل 

لناجٌن لمقدمً المقدمة بشأن اوإحاالت المتابعة  26الحوادث،
تم تقسٌم هذه البٌانات التً وقد خدمات مكافحة العنؾ الجنسانً. 

حسب  2413إلى  2412ُجمعت فً بوروندي وإثٌوبٌا من 
اإلعاقة، وتحلٌلها بهدؾ توثٌق اتجاهات العنؾ بٌن الناجٌن المبلػ 
عنهم من ذوي اإلعاقة، واستكمال النتائج النوعٌة التً تمخضت 
عنها مناقشات مجموعات التركٌز والمقاببلت الفردٌة. جدٌر 

فً كل من قٌد التطبٌق لم ٌكن  GBVIMSنظام  بالذكر أن
، وبالتالً لم تكن هناك هذه الفترةاألردن وشمال القوقاز خبلل 

مجموعة متاحة من البٌانات المقارنة للتحلٌل فً هذه المرحلة من 
 المشروع بالنسبة لهاتٌن الدولتٌن.

ا بواسطة الناجٌن أو بواسطة  ًٌ تم تحدٌد اإلعاقة إما ذات
فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً أثناء الممارسٌن 

كان عدد الناجٌن من ذوي اإلعاقة  26مشاوراتهم مع الناجٌن.
فً بوروندي اإلنفاذ الدولٌة الذٌن تم اإلببلغ عنهم للجنة 

وإثٌوبٌا صؽًٌرا مما زاد من صعوبة استخبلص االستنتاجات 
من هذه البٌانات. علًما بأن البٌانات الواردة فً هذا التقرٌر 
ال تتضمن سوى معلومات من الناجٌن الذٌن وافقوا على 
تبادل معلوماتهم الكاملة. وٌتضمن ذلك الحاالت المبلػ عنها 

إلجمالً الحاالت حوال ممثبلً وال ٌعتبر بأي حال من األ فقط
العنؾ الجنسانً فً كل من بوروندي أو أو مدى شٌوع 

 إثٌوبٌا.
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 اٌج١بٔبد رؾ١ًٍ

تحلٌل أولً للبٌانات على مستوى الدول خبلل أُجري 
بهدؾ تحدٌد األنشطة  2413الزٌارات المٌدانٌة فً 

التجرٌبٌة المناسبة للتنفٌذ. وتلى ذلك إجراء تحلٌل أكثر 
ُعنً بدراسة الموضوعات  2414شموالً للبٌانات فً 

 عملالمشتركة بٌن الدول والسٌاقات المختلفة. وقد تم 
مناقشات الجماعٌة وتعلٌقات الترمٌز الموضوعً لل

المقاببلت فً كل من بوروندي وإثٌوبٌا واألردن بواسطة 
اثنٌن من المبرمجٌن، كما تم تحلٌلها مقابل األسئلة البحثٌة 

احتساب وجرى . NVivoاألساسٌة باستخدام برنامج 
مجموعة وعدد المشاركٌن للحد من ال حسب المتوسطات

فة للعٌنات بٌن الدول األخطاء المتعلقة باألحجام المختل
الثبلث. علًما بأن المناقشات الجماعٌة وتعلٌقات المقاببلت 
لم تكن متوافرة من شمال القوقاز، حٌث اضطلع الشركاء 
ٌّون بإجراء التقٌٌم، وبالتالً تم استبعادها من  المحل

 GBVIMSالترمٌز الموضوعً. تم تحلٌل بٌانات نظام 
ي وإثٌوبٌا لكل من بوروند 2413و 2412عن عامً 

لتحدٌد الموضوعات  STATAباستخدام برنامج 
المتوازٌة فً البٌانات الكمٌة، وتحدٌد العبلقات والتباٌنات 
الجوهرٌة بٌن المتؽٌرات وضمن الفئات الفرعٌة 

  28المتؽٌرة.

 

 

موظفون من برنامج حماٌة وتمكٌن النساء وهم ٌؤدون أنشطة 
اإلعاقة ومقدمً جماعٌة مع مراهقٌن ومراهقات من ذوي 

 األردن -الرعاٌة لهم 
 األردن -لجنة اإلنقاذ الدولٌة © 

 

 

: أنشطة لتدعٌم إدماج اإلعاقة فً 2المرحلة 
برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً الدول 

 (2414أكتوبر  - 2413التجرٌبٌة )سبتمبر 

ركزت المرحلة الثانٌة من المشروع على تنفٌذ أنشطة 
اإلعاقة إلى أنشطة منع  تجرٌبٌة لتعزٌز وصول ذوي

 العنؾ الجنسانً وإدماجهم فً هذه األنشطة.

 ٌؾّب٠خ اٌمطش٠خ اٌجشاِظ فٟ اٌزغش٠ج١خ ا٦عشاءاد
 إٌغبء ٚرّى١ٓ

تم تدعٌم برامج حماٌة وتمكٌن النساء التابع للجنة اإلنقاذ 
الدولٌة لتصمٌم وتنفٌذ إجراءات تجرٌبٌة استناًدا إلى 

تم تحصٌلها من األشخاص  المعلومات واالقتراحات التً
ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة فً المناقشات الجماعٌة 
والمقاببلت. وكبرامج لحماٌة وتمكٌن النساء، كان 
تركٌزها منصًبا على احتٌاجات النساء والفتٌات من ذوات 
اإلعاقة وكانت موجهة إلى مقدمات الرعاٌة. ومع ذلك، تم 

قة ومقدمً الرعاٌة إشراك الرجال والفتٌان من ذوي اإلعا
من الرجال فً أنشطة مجتمعٌة لمكافحة العنؾ الجنسانً. 
وفً بعض البلدان، تم تضمٌن شركاء وجهات فاعلة 
أخرى فً المجال اإلنسانً وعدد من قادة المجتمع فً 
هذه العملٌة من خبلل ورش عمل لتخطٌط اإلجراءات. 

ع ومن ثم، نفذت فرق برنامج حماٌة وتمكٌن النساء التاب
للجنة اإلنقاذ الدولٌة هذه اإلجراءات طوال مدة تجرٌبٌة 

 شهًرا فً المشروع. 12قوامها 

 ثشاِظ فٟ ثبٌّّبسع١ٓ اٌخبفخ ٚاٌّٛاسد ا٤دٚاد
 اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕف ِىبفؾخ

خبلل ثانً مراحل هذا المشروع، أعدت لجنة اإلنقاذ 
الدولٌة ومفوضٌة النساء البلجئات أدوات نموذجٌة 

زٌز إدماج اإلعاقة فً أنشطة برنامج للمساعدة فً تع
مكافحة العنؾ الجنسانً، وتقوٌة قدرات ومهارات 
موظفً برنامج حماٌة وتمكٌن النساء بؽٌة تقدٌم عملٌة 
إدارة حاالت مناسبة ومركزة على النجاة إلى األشخاص 
ذوي اإلعاقة. وتمت مشاركة هذه األدوات والموارد مع 

م التعقٌبات. عبلوة على البرامج القطرٌة لتجرٌبها وتقدٌ
ذلك، تم تعدٌل بعض األدوات من منظمات أخرى 
للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً، وهً 

 ثشاِظ فٟ اٌّّبسع١ٓ أدٚاد ِغّٛػخمتاحة ضمن 
على  اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕف ِىبفؾخ

http://wrc.ms/disability_GBV  
 www.gbvresponders.orgأو 
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اإلٌجابٌة إلدماج اإلعاقة : الممارسات 3المرحلة 
 -فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً )سبتمبر 

 (2414نوفمبر 

م برنامج اإلعاقة التابع  فً ثالث مراحل المشروع، نظَّ
ا باالشتراك مع  ًٌ لمفوضٌة النساء البلجئات تقًٌٌما تفاعل
البرامج القطرٌة لحماٌة وتمكٌن النساء التابعة للجنة 

 كاء واستهدؾ التقٌٌم تحدٌد:اإلنقاذ الدولٌة والشر

التؽٌرات فً قدرة الممارسٌن فً برامج  - النتائج •
مكافحة العنؾ الجنسانً على إشراك األشخاص ذوي 
اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة فً عملهم؛ العوامل التً 
أسهمت فً التؽٌرات اإلٌجابٌة )العوامل المساهمة( 

 والفجوات المستمرة )العوائق(.
التؽٌرات فً قدرة ذوي اإلعاقة ومقدمً  - األثر •

الرعاٌة لهم على الوصول إلى أنشطة منع العنؾ 
الجنسانً والتصدي له وإشراكهم فٌها؛ العوامل التً 
أسهمت فً التؽٌرات اإلٌجابٌة )العوامل المساهمة( 

 والفجوات المستمرة )العوائق(.

تم اختٌار نهج تشاركً من أجل إشراك أصحاب 
لمستفٌدٌن فً عملٌة التقٌٌم كشركاء، لٌس المصلحة وا

فقط فً تحصٌل البٌانات بل وفً تحدٌد نوع التؽٌٌر الذي 
ا. كان اختٌار الُنُهج التشاركٌة من  ًٌ ٌحدث فارًقا جوهر

أجل تٌسٌر عملٌة متواصلة للتعلم التأملً بٌن المستفٌدٌن 
)لذوي اإلعاقة والممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ 

ى حد سواء(، ولتعزٌز التعاون بٌن أصحاب الجنسانً عل
المصلحة فٌما بعد فترة المشروع. ولقد أتاح التقٌٌم فرصة 
ألصحاب المصلحة للتفكٌر فً التقدم المحرز فً 
ا، والستنباط الدروس المستفادة، وتخطٌط  ًٌ المشروع سو
األولوٌات المستقبلٌة إلدماج اإلعاقة فً البرامج ذات 

29الصلة.
 

 ٌة التقٌٌم التشاركً ما ٌلً:وتضمنت منهج

من ذوي اإلعاقة ومقدمً  34تجمٌع "قصص التؽٌٌر"  .1
الرعاٌة وقادة المجتمع المشاركٌن فً المشروع عن 
ا أو الرسم أو االستنباط  ًٌ طرٌق سرد القصص شفو

 من الصور الفوتوؼرافٌة؛
إجراء تقٌٌم ذاتً تشاركً مع الممارسٌن فً برامج  .2

31مكافحة العنؾ الجنسانً؛ 
  

لمشاركة  32عقد حلقة عمل ألصحاب المصلحة  .3
قصص النجاح والتحدٌات، ومناقشة العوامل التً 
ساهمت فً النجاح، فضبًل عن تحدٌد األولوٌات 

 للتعاون المستمر.

 

 

 

 بوروندي -العنؾ الجنسانً نشاط تشاركً مع الممارسٌن فً برامج مكافحة 
 إلٌزابٌث شٌروود/مفوضٌة النساء البلجئات© 
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 31إناث و 56من ذوي اإلعاقة ) 154شارك أكثر من 
ذكور( فً عملٌة  21إناث و 54ذكور( ومقدمً الرعاٌة )

التقٌٌم فً دول إثٌوبٌا وبوروندي واألردن وشمال 
فً  65فً المائة منهم ذوي إعاقة و 56القوقاز، وكان 

المائة نساًء وفتٌات وكان ثلثهم تقرًٌبا دون الرابعة 
والعشرٌن. وقد كان ؼالبٌة األشخاص ذوي اإلعاقة ممن 

 شاركوا فً التقٌٌم ٌعانون من إعاقات جسمانٌة وسمعٌة.

( 44: الجدول ب )ص 1ٌرجى الرجوع إلى الملحق 
المصلحة والمستفٌدٌن لبلطبلع على ملخص بأصحاب 

الذٌن شاركوا فً التقٌٌم التشاركً فً كل دولة تجرٌبٌة، 
: لبلطبلع على ملخص بالتوصٌات الُمستمدة 2والملحق 

 (.41من ورش العمل الخاصة بأصحاب المصلحة )ص 

 تحلٌل المخاطر والموافقة

اسُتخدمت مبادئ تعمٌم الحماٌة إلجراء تحلٌل للمخاطر 
مناسبة للتخفٌؾ فً كل دولة.  وتخطٌط استراتٌجٌات

ٌُراد بتعمٌم الحماٌة "تلك العملٌة التً ٌتم من خبللها  و
االعتراؾ بالمبادئ األساسٌة لحقوق اإلنسان، بما ٌتضمن 
عدم التمٌٌز والوصول المجدي والسبلمة وحفظ الكرامة 

 33ومراعاة تلك المبادئ فً تصمٌم البرامج وتنفٌذها."
ماٌة وتمكٌن النساء كافة وحضر موظفون من برنامج ح

األنشطة لتوفٌر معلومات عن الخدمات المتوفرة ولعمل 
اإلحاالت ألي فرد تتطلب حالته مزًٌدا من الدعم. واستمر 
عمل برامج وشركاء حماٌة وتمكٌن النساء فً البلدان 
األربعة خبلل المشروع وبعد انتهاء مدته، من حٌث 

لبٌة ؼٌر متوقعة تسهٌل عملٌة تحدٌد ومتابعة أي نتائج س
 تتأتى من أنشطة المشروع.

وفً جمٌع األنشطة، كانت المشاركة طوعٌة وكان ثمة 
حرص على نٌل موافقة ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة 
وأصحاب المصلحة اآلخرٌن ممن توفرت لدٌهم النٌة فً 

عاًما( موافقة  18المشاركة، فأعطى البالؽون )فوق سن 
تهم بموجز عن كل نشاط. أما لفظٌة بالمشاركة بعد موافا

ر )مثل  بالنسبة للمشاركٌن المهتمٌن من الُقصَّ
المراهقات(، فقد تم الحصول على موافقة لفظٌة من أحد 
الوالدٌن أو الوصً. وُسمح لبعض البالؽٌن من ذوي 
اإلعاقة الذهنٌة تحدٌد مقدم رعاٌة أو أحد أفراد األسرة أو 

عملٌة الموافقة صدٌق من اختٌارهم للمشاركة معهم فً 
و/أو األنشطة الفعلٌة. كما تم الحصول على موافقات 
كتابٌة من جمٌع األفراد الذٌن ٌمكن التعرؾ علٌهم من 
الصور أو من سٌاق القصص الشخصٌة الواردة فً هذا 

 التقرٌر.

: التقٌٌم األولً فً 1المرحلة 
برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً 

 الدول التجرٌبٌة

لقضاٌا الرئٌسٌة فً التقٌٌم األولً والتً برز عدد من ا
ٌجب مراعاتها عند تصمٌم أو تكٌٌؾ برامج مكافحة 
العنؾ الجنسانً إلدماج ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة. 
وتشمل هذه القضاٌا أنواع العنؾ الجنسانً الذي تتعرض 
له النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة، فضبًل عن العنؾ الذي 

لفتٌان ذوي اإلعاقة؛ والعوامل التً ٌتعرض له الرجال وا
تساهم فً ارتكاب هذا العنؾ؛ والعوائق التً تحول دون 
وصول ذوي اإلعاقة إلى البرامج والخدمات المعنٌة 
بمكافحة العنؾ الجنسانً فً السٌاقات اإلنسانٌة. علًما بأن 
النتائج الواردة فً هذا القسم تم الحصول علٌها من تحلٌل 

 باألردن وبوروندي وإثٌوبٌا.البٌانات الخاصة 

العنؾ الذي ٌتعرض له ذوي اإلعاقة ومقدمً 
 الرعاٌة

ذكر بعض من ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة وقادة 
المجتمع المتواجدٌن فً مواقع المشروع فً بوروندي 
وإثٌوبٌا واألردن أن ذوي اإلعاقة ٌتعرضون لعنؾ 

دة، وأن النساء وال فتٌات من جنسانً فً مجتمعاتهم الُمشرَّ
ٌُعتبرن األكثر عرضة  ذوات اإلعاقة ومقدمات الرعاٌة 
للخطر. وأظهرت البٌانات التً تم الحصول علٌها من 

: تقرًٌبا من الناجٌن الذٌن أبلؽوا 6إثٌوبٌا وبوروندي أن 
لجنة اإلنقاذ الدولٌة عن تعرضهم لعنؾ جنسانً هم من 

34ذوي اإلعاقة.
وجاء العنؾ الجنسً، بما ٌتضمن   

ؼتصاب واالعتداء الجنسً، على رأس قائمة األنواع اال
األكثر شٌوًعا من العنؾ الجنسانً التً تم اإلببلغ عنها 
فً المناقشات الجماعٌة فً جمٌع البلدان تبله العنؾ 
العاطفً واالستؽبلل. وعلى نفس الوتٌرة، تظهر بٌانات 

GBVIMS  من إثٌوبٌا وبوروندي أن النوع األكثر
ؾ الجنسانً والذي طلب ذوي اإلعاقة شٌوًعا من العن

المساعدة حٌاله من لجنة اإلنقاذ الدولٌة )الرجال والنساء 
فً المائة من  51على حد سواء( كان االؼتصاب )

( تلته إساءة المعاملة 35الناجٌن ذوي إعاقة
فً المائة من الناجٌن ذوي  26النفسٌة/العاطفٌة )

. ومن بٌن الناجٌن من ذوي اإلعاقة الذٌن أبلؽوا 36إعاقة(
عن أي نوع من العنؾ الجنسانً إلى لجنة اإلنقاذ الدولٌة، 

أن أكثر الجناة المزعومٌن  GBVIMSأظهرت بٌانات 
فً  36شٌوًعا كانوا عشراء حالٌٌن أو سابقٌن، بواقع 

36المائة،
   38فً المائة. 26ثم الؽرباء، بواقع  
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 ٚاٌفز١بد إٌغبء ؽك فٟ ٕغبٟٔاٌغ اٌؼٕف ِّبسعخ

من بوروندي وإثٌوبٌا أن  GBVIMSأظهرت بٌانات 
فً المائة من الناجٌن ذوي اإلعاقة الذٌن أبلؽوا لجنة  83

39اإلنقاذ الدولٌة كنَّ نساًء.
  

 العنؾ الجنسً

تم اإلببلغ عن العنؾ الجنسً فً جمٌع البلدان، مع كون 
جرت فً االؼتصاب موضوع أؼلب المناقشات التً 

بوروندي، حٌث أفادت مجموعة من النساء بتعرضهن 
لبلعتداء الجنسً على أساس منتظم وعلى ٌد جناة 

44متعددٌن.
ففً البلدان الثبلثة، أعرب المشاركون فً   

مجموعات التركٌز عن مبلحظتهم بأن النساء والفتٌات 
ذوات اإلعاقة الفكرٌة كنَّ األكثر عرضة لخطر العنؾ 

ن فً المرتبة ذوات اإلعاقة البدنٌة الجنسً، وٌلٌه
والعقلٌة. وأشار المشاركون إلى أنه ال ٌتم تحدٌد حاالت 

 الفكرٌةاالؼتصاب للنساء والفتٌات ذوات اإلعاقة العقلٌة و
ؼالًبا من قبل األسرة أو مقدمً الخدمات إال عندما تظهر 
عبلمات الحمل على الناجٌات، وأن العدٌد من ضحاٌا 

ٌحملن أطفال الجناة دون اإلفصاح عن االؼتصاب ربما 
 تعرضهن للعنؾ. 

 ٌٍؼٕف ػشمخ ا٤وضش ٘ٓ ٚاٌفز١بد إٌغبء"
 ٠شدْ ٨ ا٤ؽ١بْ ِٓ وض١ش فٟ أٔٙٓ ا٨ ،اٌغٕغٟ
 غ١ش إٌغبء ِٓ اٌىض١ش ٠ٚٛعذ. رٌه ػٓ ا٦فقبػ

 ا٨ ،ػبَ وً أهفب٨ً  ٠ٕغجٓ ا٩ٌرٟ اٌّزضٚعبد
 ." آثبئُٙ ٠ٛ٘خ ػٓ ٠فقؾٓ ٨ أٔٙٓ

مشاركٌن فً مناقشة جماعٌة مع رجال )أحد ال
 مخٌم بواجٌرٌزا، بوروندي( -من ذوي اإلعاقة 

تم اإلببلغ عن حاالت إساءة معاملة جنسٌة ارتكبها 
الؽرباء فً حق مراهقٌن من ذوي اإلعاقة الذهنٌة فً 
األردن )فتٌات وفتٌان على حد سواء(، مما ٌضطر 

هم من أي مقدمً الرعاٌة إلى حبسهم داخل المنزل لحماٌت
 عنؾ الحق.

 ِٓ اٌخشٚط ٚرؾت ثبٌٕؾبه ِفؼّخ اثٕزٟ اْ"
 ر٘جذ ١ٌٍخ ٚراد. ا١ًٌٍ عبػبد فٟ ؽزٝ إٌّضي

 ثذد ٕ٘بن ِٓ ػبدد ٚػٕذِب ع١شإٔب، ث١ذ اٌٝ
 ثؼل ثؤْ فؤعبثزٕٟ ؽذس، ػّب فغؤٌُزٙب. ِخزٍفخ
 ." ٩ِثغٙب ِٓ عشدٚ٘ب لذ ا٨ٚ٤د

متبلزمة )نقبًل عن أم لفتاة مراهقة تعانً من 
داون فً مناقشة جماعٌة فً مخٌم الزعتري 

 لبلجئٌن، األردن(

 

جاء التحرش الجنسً واالستؽبلل من بٌن أكثر األنواع 
الشائعة للعنؾ الجنسً المبلػ عنها فً المراكز الحضرٌة 
باألردن من قبل أعضاء المجتمع من الذكور تجاه 
زوجات الرجال ذوي اإلعاقة وذلك عندما ٌتجولن 
بمفردهن فً أرجاء المجتمع ببل رفٌق، نظًرا ألن خروج 

 بر من التصرفات التً ال تلٌق. المرأة بمفردها ٌعت

 فؤٚلفذ أخٟ، ِٕضي ِٓ ػبئذح وٕذ ٠َٛ راد"
 ػٓ عؤٌزٗ اٌغبئك ِغ ؽذ٠ضٟ ٚأصٕبء أعشح ع١بسح
 اٌّبي ػٍٝ خ٩ٌٙب ِٓ أؽقً أْ أعزط١غ هش٠مخ
 ِؼٟ رؤرٟ أْ ثبِىبٔه فمبي،. ا٠٦غبس ل١ّخ ٤دفغ

 أْ ِٓ خبئفخ ٚوٕذ. ثه   أػزٕٟ ٚعٛف
 ." ٠خزطفٕٟ

ات فً مناقشة جماعٌة مع نساء )إحدى المشارك
من ذوات اإلعاقة ومقدمات رعاٌة فً محافظة 

 المفرق، األردن(

 عنؾ العشٌر

من المعترؾ به على نطاق واسع أن عنؾ العشٌر 
(IPV ٌُمارس ( ٌعتبر أكثر أنواع العنؾ الجنسانً الذي 

فً حق النساء شٌوًعا، وقد تتعرض له النساء من ذوات 
فقد شهدت  41النساء الصحٌحات. اإلعاقة بنسب أعلى من

نساء من ذوات اإلعاقة وعدد من مقدمات الرعاٌة فً 
ا  ًٌ ا وجسد ًٌ بوروندي واألردن أنهن ٌواجهن عنًفا جنس

ا من قبل عشرائهن. ًٌ  وعاطف

أفادت نساء من ذوات إعاقة من بوروندي أن عشرائهن 
ال "ٌقدرونهن" بنفس قدر النساء الصحٌحات، وقل من 

ن فرصة للزواج. وأكد رجال ذوو إعاقة ٌرى منهم فٌه
على هذه النقطة فً مجموعات التركٌز خاصتهم، حٌث 
أشاروا إلى تفضٌل الزوجة التً ال تعانً من إعاقة. وأفاد 
نساء ورجال بأنه ٌشٌع اؼتصاب النساء من ذوات اإلعاقة 

 فً عبلقتهن مع عشرائهن.

 اػبلخ ِٓ رؼبٟٔ اٌزٟ ٌٍّشأح ثبٌٕغجخ اٌقؼت ِٓ"
 ِٕٙب، اٌضٚاط ٠ش٠ذْٚ ٨ فبٌٕبط. رزضٚط أْ

 اؽجبع) رٌه ِٓ ثذ٨ً  اعزغ٩ٌٙب ٠ش٠ذْٚ ٌٚىُٕٙ
 رذافغ أْ رغزط١غ ٨ٚ( اٌؾشفٟ ثبٌّؼٕٝ غشائضُ٘

 .ٔفغٙب ػٓ

 فٟ إٌبط سغجخ ٚرمً ثىًشا رؼٛد ٨ ٚثبعزغ٩ٌٙب،
 ." ِنبػف ثؾىً ِٕٙب اٌضٚاط
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)أحد المشاركٌن فً مناقشة جماعٌة مع رجال 
 بوجومبورا، بوروندي( -اإلعاقة  من ذوي

تقول نساء متزوجات من ذوات اإلعاقة أن أزواجهن 
ٌحرموهن من المشاركة فً األنشطة األسرٌة بدافع 
الخجل واإلحراج. وٌذكرن أًٌضا أن أزواجهن ؼالًبا ما 
ٌقٌمون عبلقات ؼٌر مشروعة، والتً لم تعتبر مصدًرا 

سبب فً "للخزي" فحسب، ولكن أًٌضا الخوؾ من الت
مشكبلت صحٌة محتملة، نظًرا لعدم قدرتهن على مناقشة 

 أزواجهن بشأن ممارسة عبلقة جنسٌة آمنة. 

 اٌٝ ٠ؼٛد ػٕذِب ػٕه رّٕؼ١ٗ أْ ٠ّىٕه ٨"
 ." ا٤ِشاك ٌه ٠غجت أْ اٌّّىٓ ِٚٓ إٌّضي

 بوجومبورا، بروندي( -)امرأة ذات إعاقة 

 االستؽبلل

الشدٌد، مما ٌزٌد  أفاد بعض النساء بمعاناتهن من الفقر
من احتمال تعرضهن لبلستؽبلل الجنسً فً العبلقات 
المستقبلٌة و/أو االنخراط فً ممارسات جنسٌة من أجل 
البقاء. وأشارت نساء من ذوات اإلعاقة إلى تخوفهن من 
تعرض أطفالهن كذلك لهذا النوع من العنؾ، حٌث ذكرت 

ة امرأة من بوجومبورا كٌؾ انخرطت ابنتها فً ممارس
 البؽاء إلعالة األسرة.

 رٕغت أْ ثؼذ اٌّؼبلخ صٚعزٗ اٌضٚط ع١ٕجز"
 اٌز١١ّض ٠ُّبسط إٌغبء ِٓ إٌٛع ٚ٘زا. هف٩ً 
 أٞ ٠ّضٍٓ ٨ فٙٓ - ا٤ٔؾطخ ع١ّغ فٟ مذٖ
 ِغ اٌغٕظ ِّبسعخ اٌشعبي ٠ش٠ذ فؼٕذِب. ل١ّخ

 اٌٝ ٨ؽز١بعٙب ٔظًشا ثزٌه رمجً فٟٙ اؽذا٘ٓ،
 ." أهفبٌٙب اٌٝ اٌطؼبَ ٌغٍت اٌّبي

)إحدى المشاركات فً مناقشة جماعٌة مع 
ناجٌات من ذوات اإلعاقة ومقدمات رعاٌة 

 بوجومبورا، بوروندي( -للناجٌات 

وأفاد رجال ونساء من ذوي اإلعاقة فً سٌاقات المخٌمات 
أنهم ٌضطرون لدفع، أموال أو مواد عٌنٌة، إلى بعض 
األشخاص نظٌر مساعدتهم فً األنشطة والمهام الٌومٌة، 
بما فً ذلك توصٌل المٌاه إلى منازلهم وتوزٌع الطعام 
علٌها. وفً بوروندي، أُفٌد بأن لذلك وقع أكبر على 
النساء من ذوات اإلعاقة مقارنة بالرجال من ذوي 
اإلعاقة. وعبلوة على ذلك، صور العمال المجتمعٌٌن 
واألخصائٌٌن االجتماعٌٌن فً إثٌوبٌا كٌؾ أن بعض 

قة والبلئً ٌحتجن إلى مساعدة فً النساء من ذوات اإلعا
القٌام باألنشطة الٌومٌة قد ٌجبرن على إقامة عبلقات 
استؽبللٌة مع األشخاص الذٌن ٌعرضون المساعدة 

 علٌهن.

 ٚفٟ...... ا٨لزقبد٠خ ظشٚفٕب ٠غزغٍْٛ ُ٘"
 ٔمَٛ أْ ٔغزط١غ ٨ أؽ١بء ِمبثً ا٤ؽ١بْ ثؼل
 ٦ؽؼبي ا٩ٌصَ اٌؾطت عٍت ِضً ثؤٔفغٕب، ثٙب
 ٚاف٩ػ إٌّضي اٌٝ اٌغٍغ ِخضْٚ ٚٔمً ١ٕشاْاٌ

 ا١ٌّبٖ؛ ٚرٛف١ش ا٩ٌّثظ ٚغغً إٌّبصي
ُٔنطش  ل١بَ ِمبثً اٌذل١ك أٚ اٌّبي رمذ٠ُ اٌٝ ٌزا،

 اٌغبٔت ٚػٍٝ. ػٕب ١ٔبثخ ا٤ؽ١بء ثٙزٖ أؽذُ٘
 ثٙزٖ اٌم١بَ اٌقؾ١ؾبد إٌغبء رغزط١غ ا٢خش،
 . ٤ٔفغٙٓ ا٤ؽ١بء

ٌة مع نساء )إحدى المشاركات فً مناقشة جماع
 موساسا، بوروندي( -من ذوات اإلعاقة 

 ٚاٌفز١بْ اٌشعبي مذ اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕف

الخاصة ببوروندي وإثٌوبٌا  GBVIMSأظهرت بٌانات 
ارتفاع نسبة الرجال بٌن الناجٌن من ذوي اإلعاقة بشكل 

بالمائة من الناجٌن ذوي اإلعاقة كانوا  16تناسبً )
بالمائة كانوا  5رجاالً( وذلك مقارنة بالناجٌن األصحاء )

 42رجاالً(.
 

 العنؾ الجنسً

ذكر المشاركون أًٌضا فً كل من األردن )فً البٌئات 
رٌة والمخٌمات على حد سواء( وبوروندي )فً الحض

البٌئات الحضرٌة( وجود حاالت للعنؾ الجنسً، بما فً 
ذلك حاالت االؼتصاب، ضد الرجال والفتٌان ذوي 
اإلعاقة ولكن بنطاق ٌقل بكثٌر عما تتعرض له النساء 
والفتٌات. وعبر المشاركون فً إحدى مجموعات التركٌز 

فتٌان من ذوي اإلعاقة عن تصوراتهم بأن الرجال وال
الذهنٌة كانوا األكثر عرضة لخطر العنؾ الجنسً. وفً 
بوروندي، أشار بعض المشاركٌن أن هذه المجموعة قد 
تكون مستهدفة من قبل الُجناة الذٌن ٌؤمنون بالخرافات 
التً تقول بأن ممارسة الجنس مع األطفال تعمل على 

 الشفاء من األمراض أو جنً الثروات.

 اٌٍٛاه ٠ّبسعْٛ ثؤُٔٙ ِزٛاسس زمبداػ صّخ"
 ٌىٟ أٚ ا٠٦ذص، ِضً ا٤ِشاك، ِٓ ٌٍزذاٚٞ
 اٌشعبي ٠غزقت اٌغجت، ٌٚٙزا. أغ١ٕبء ٠قجؾٛا
 أوضش اٌز١ٕ٘خ ا٦ػبلخ رٚٞ اٌفز١بْ ٠ٚؼزجش. اٌفز١بْ
 ر١ًٕ٘ب، ا٤فؾبء اٌفز١بْ ِٓ ٩ٌغزقبة ػشمخ
 ." ٌُٙ ٠ُمبي ؽٟء أٞ ٠قذلْٛ ٤ُٔٙ ٔظًشا ٚرٌه

 رعاٌة ألحد الناجٌن فً بوروندي()مقدم 
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 العنؾ العاطفً والنفسً

أشار الرجال ذوي اإلعاقة إلى العنؾ العاطفً والنفسً 
ٌُنظر  الذي ٌمارسه أفراد األسرة والمجتمع فً حقهم كونه 
إلٌهم على أنهم "ضعفاء" و"عالة" وال تتوفر فٌهم المعاٌٌر 

المشاركون فً التقلٌدٌة للرجولة. فعلى سبٌل المثال، أفاد 
ٌُطلق على  مجموعات التركٌز فً األردن بأنه كان 
الرجال ذوي اإلعاقة "أشباه الرجال" من قبل الرجال 
اآلخرٌن فً المجتمع. كما أشار رجال من ذوي اإلعاقة 
فً كل من بوروندي واألردن إلى تعرضهم للسخرٌة فً 
حالة عدم تمكنهم، بسبب إعاقتهم، من العمل وتوفٌر 

سرهم. وتجدر اإلشارة إلى أن عدم القدرة على الدخل أل
تأمٌن فرص العمل المربحة )التحدي الذي ٌواجهه 
الرجال والنساء فً الكثٌر من األوضاع اإلنسانٌة، 
وؼالًبا ما ٌتفاقم لدى المعوقٌن(، قد أسفر عن نظرة أفراد 
األسرة والمجتمع إلى هؤالء الرجال على أنهم "عدٌمً 

دى هؤالء الرجال ذوي اإلعاقة القٌمة"، من ٌخلق ل
 الشعور بالعار والذل.

 ػٍٝ لبدًسا ٠ىٓ ٌُ ارا. آخش دٚس أٞ ٌذ٠ُٙ ١ٌظ"
 ِؼبًلب رىْٛ ػٕذِب. ٩ٌصدساء ٠زؼشك اٌؼًّ،
 ". ِٕٙب ؽخًقب اػزجبسن ٠زُ ٨ ا٤عشح، داخً

)أحد المشاركٌن فً مناقشة جماعٌة مع الرجال 
 روندي(مخٌم كٌناما لبلجئٌن، بو -ذوي اإلعاقة 

أفاد المشاركون فً بوروندي أًٌضا بأن الرجال ذوي 
اإلعاقة عانوا من العنؾ العاطفً نتٌجة للنظر إلٌهم 
كشرٌك ؼٌر مناسب للزواج وتكوٌن العبلقات من جانب 

 أسرهم واألسر الخاصة بشرٌكاتهم.

 ِٓ اٌضٚاط فٟ ِؼبق سعً ٠شغت ػٕذِب فّض٩ً،"
 ٠ٚزُ ثزٌه بحاٌفز أعشح رمجً ٨ ـــ هج١ؼ١خ فزبح

 ". رضٚعب ِب ارا ر١ّٙؾّٙب

)أحد المشاركٌن فً مناقشة جماعٌة مع نساء 
ذوات إعاقة ومقدمات رعاٌة ـــ مخٌم كٌناما 

 لبلجئٌن، بوروندي(

ٌعتبر هذا النوع من العنؾ ضد الرجال والفتٌان ضاًرا، 
ولكنه ٌختلؾ عن العنؾ المتواصل الذي تعانً منه النساء 

اقات اإلنسانٌة. وال ٌأتً ضمن نظام والفتٌات فً السٌ
هٌكلً من العنؾ واالضطهاد، كما ال ٌتم ارتكابه بنفس 

 المستوى من العنؾ المرتكب فً حق النساء والفتٌات.

أشكال أخرى من العنؾ ضد األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

قد ٌتعرض األشخاص من ذوي اإلعاقة ألشكال أخرى 
ً ذلك نتٌجة من العنؾ فً األوضاع اإلنسانٌة، بما ف

للتمٌٌز على أساس اإلعاقة، والذي قد ٌتداخل أو ٌتكامل 
 مع التمٌٌز الجنسانً. 

43
فعلى سبٌل المثال، فً األردن،   

تم اإلببلغ عن العنؾ العاطفً والجسدي من جانب 
مقدمً الرعاٌة ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، وتمت 
مبلحظته فً بعض مجموعات التركٌز بٌن مقدمات 
الرعاٌة والشابات ذوات اإلعاقة. وكانت اإلساءة اللفظٌة 

الكٌفٌة المبلحظة مبٌنة إلى حد كبٌر على التوقعات حول 
التً ٌنبؽً على األفراد ذوي اإلعاقة التصرؾ بها و/أو 

 الدور المتوقع منهم كرجال أو نساء. 

وكثًٌرا ما ذكر أن الحرمان من الخدمات شكل من أشكال 
العنؾ ضد األشخاص ذوي اإلعاقة فً جمٌع الدول 
والسٌاقات. وفً حٌن أشارت التعلٌقات إلى أرجحٌة أن 

ة تمًٌٌزا على أساس اإلعاقة، فقد تكون معظم هذه األمثل
كان ٌوجد عدد متناسب من التعلٌقات بشأن وصول 
األطفال ذوي اإلعاقة )ذكور وإناث على حٍد سواء( إلى 
التعلٌم فً الدول الثبلث. وترتب على هذا األمر آثار 
هامة للوقاٌة من العنؾ الجنسانً وتخفٌؾ المخاطر، 

ل والمراهقٌن فً حٌث توفر المدارس مساحة آمنة لؤلطفا
أوضاع النزوح، وؼالًبا ما تكون منتدى ألنشطة مكافحة 
العنؾ الجنسانً والمهارات الحٌاتٌة. وٌزٌد التعلٌم من 
الفرص االقتصادٌة واالجتماعٌة، مما ٌدعم تمكٌن النساء 
والفتٌات وؼٌرهن من الفئات المعرضة للخطر فً التؽلب 

44على االضطهاد وعدم المساواة.
  

المشاركون فً المناقشات الجماعٌة فً إثٌوبٌا  وأشار
وبوروندي أًٌضا إلى أن الرجال والفتٌان من ذوي 
اإلعاقات الذهنٌة قد ٌكونون عرضة بشكل خاص 
"لبلستؽبلل فً العمل"، كونهم ٌتمتعون بالقدرة الجسدٌة 
ألداء هذه المهام، والقلٌل من المهارات للتفاوض. وقد 

ؼٌر متناسب من األعمال  ٌتولون أعداد كبٌرة بشكل
الروتٌنٌة داخل األسر أو وظائؾ داخل المجتمع بأجور 

 أقل من ؼٌرهم.

 عج١ً ػٍٝ اٌؼًّ، فٟ ٩ٌعزغ٩ي ثبٌٕغجخ"
 فبٔٗ ـــ  ِؼبل١ٓ أؽخبؿ ٚعٛد ؽبٌخ فٟ اٌّضبي،
 ٌّمذِٟ رٌه، اٌٝ ِٚب ا١ٌّبٖ، ٔمً ُِٕٙ ٠ُزٛلغ

 ا٦ػبلخ رٚٞ اٌشعبي ِٓ ٠طٍت ار. ٌٗ اٌشػب٠خ
 ." سٚر١ٕ١خ ثؤػّبي اٌم١بَ ز١ٕ٘خاٌ
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)أحد المشاركٌن فً مناقشة جماعٌة مع العاملٌن 
مخٌم ماي عٌنً،  -المجتمعٌٌن واالجتماعٌٌن 

 إثٌوبٌا(

وأخًٌرا، أشار المشاركون إلى ارتفاع معدالت العنؾ 
الجسدي والعاطفً التً ٌرتكبها أفراد المجتمع ضد 

ً األردن مقارنة الرجال والفتٌان ذوي اإلعاقة الذهنٌة ف
بالسٌاقات األخرى. وبالتالً، قد ٌكون الرجال والفتٌان 
ذوي اإلعاقة عرضة لخطر متزاٌد من مختلؾ أشكال 
العنؾ ضمن سٌاقات النزوح الحدٌثة، حٌث ٌوجد القلٌل 

 من آلٌات الحماٌة المطبقة لرصد هذا األمر ومعالجته.

 ٠ٕبدٕٟٚٔ أُٙ. ِٕب ا١ًٌٕ إٌبط ٠ؾبٚي"
 ثؤثؾغ ٠ٕٚؼزٕٟٛٔ ٠ٚنشثٟٛٔ، ف،ثبٌّزخٍ
....  ثبٌّغْٕٛ ٠ٕبد٠ٕٟ إٌبط ثؼل. ا٤عّبء

 أؽذُ٘ لجً ِٓ ٌٙغَٛ رؼشمذ ا٠٤بَ، أؽذ ٚفٟ
....  اٌغ١بساد اؽذٜ فٟ ِغشًػب ٘شة ٚاٌزٞ
 ٠ُشعٝ. مشثٕب ِٓ ِٕٚؼُٙ ِغبػذرٕب ػ١ٍىُ ٠غت
 ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌؾىبٜٚ ٌزمذ٠ُ فشفخ رّٕؾٛٔب أْ

 ." إٌبط ٘ئ٨ء

و إعاقة ذهنٌة ـــ مخٌم الزعتري )رجل ذ
 لبلجئٌن، األردن(

العوامل الرئٌسٌة التً تتسبب فً جعل األشخاص 
 ذوي اإلعاقة أكثر عرضة للعنؾ الجنسانً

توجد أدلة تدعم الفرضٌة القائلة بأن العنؾ الجنسانً ضد 
األشخاص ذوي اإلعاقة فً البٌئات اإلنسانٌة ٌكون متعمًدا 

ا وٌأتً فً سٌا ًٌ ق من السلطة والسٌطرة. وٌظل ومنهج
السبب الجذري للعنؾ الجنسانً ضد األشخاص ذوي 
اإلعاقة هو عدم المساواة القائمة على عدم توازن القوة 
بٌن الرجل والمرأة فً المجتمع، وضمن هذه 
المجموعات. ؼٌر أن خطر العنؾ الجنسانً ٌزداد تفاقًما 

اة فً األوضاع اإلنسانٌة عندما ٌقترن بعدم المساو
واالضطهاد المصاحبٌن لئلعاقة، السٌما لدى النساء 
والفتٌات. وقد تم تحدٌد العوامل التالٌة على أنها تضٌؾ 
إلى قابلٌة تعرض النساء والفتٌات والفتٌان والرجال ذوي 
األنواع المختلفة من اإلعاقات للعنؾ الجنسانً فً 

 السٌاقات اإلنسانٌة. 

 اٌغٕغ١ٓ ث١ٓ ا٤دٚاس رغ١ّش

ٌصبح كل من النساء والرجال ذوي اإلعاقة ومقدمات 
الرعاٌة فً خطر متزاٌد من العنؾ الجنسانً فً 
األوضاع اإلنسانٌة، نتٌجة للتؽٌرات فً أدوار الجنسٌن 
التً قد تطرأ على األسر واألنماط الجنسانٌة المصاحبة 

لذلك. وتكون هذه الدٌنامٌة أكثر وضوًحا على وجه 
لمجتمعات التً ٌكون فٌها األشخاص التحدٌد فً األسر وا

حدٌثً العهد باإلعاقة. ففً حالة تعرض الرجل إلعاقة 
حدٌثة )نتٌجة لنزاع على سبٌل المثال(، عندئذ قد ٌتعٌن 
على اإلناث من أفراد األسرة العثور على عمل خارج 
المنزل، لتحللن محله كمعٌبلت لؤلسرة. وبقدر ما ال 

رة أو المجتمع ككل، فإن ٌُستثنى هذا السلوك داخل األس
تلك النساء قد ٌكن عرضة للعنؾ، السٌما إذا كان عملهن 

 ٌتطلب منهن التحرك داخل المجتمع بمفردهن.

 وبْ فبرا. اٌضٚعخ ػٍٝ ػبٌخ غبٌجًب اٌضٚط ٠قجؼ"
 اٌضٚعخ ػٍٝ فبْ ِب، ؽٟء صّٓ عذاد اٌٝ ثؾبعخ

 صم٩١ً  ػجًئب رزؾًّ ٚثزٌه....  اٌؼًّ اٌٝ رخشط أْ
 ثبٌٕغجخ رضداد اٌّخبهش أْ وّب. ٍٙبوب٘ ػٍٝ

 ع١زؼشمٓ وٛٔٙٓ ا٦ػبلخ رٚٞ اٌشعبي ٌضٚعبد
 رقجؼ ٚلذ. ا٤ؽخبؿ عبٔت ِٓ ٩ٌعزغ٩ي
 ِنطشح أٚ أخشٜ، أعشح ٌذٜ خبدِخ اؽذا٘ٓ
 ٠خ١ُ ػٕذِب ِزؤخش ٚلذ فٟ إٌّضي اٌٝ ٌٍؼٛدح
ًٔب. اٌظ٩َ  أٌٚئه اٌٝ اٌّغزّغ ٔظشح رزغ١ش ٚأؽ١ب

 أعجبة ٠ؼشفْٛ ٨ اٌغ١ّغ وْٛ اٌضٚعبد،
 ٚلذ. اٌّىبْ ٘زا فٟ هج١ؼ١ب ١ٌظ ٚ٘زا خشٚعٙٓ
 ". ثبٌؼبس اٌّغزّغ ٠ٛفّٙٓ

مخٌم  -)رجل ذو إعاقة فً مناقشة جماعٌة 
 الزعتري، األردن(

أفاد المشاركون فً مجموعات التركٌز أًٌضا بأنه عند 
تعرض الرجال لئلعاقة، تصبح زوجاتهم وأطفالهم أكثر 

لجناة ٌعتقدون بأن الرجال عرضة لخطر العنؾ، كون ا
ذوي اإلعاقة لن ٌكونوا قادرٌن على أداء الدور التقلٌدي 

 المنوط بهم وهو "الحماٌة". 

 ٚؽزٝ اٌّذسعخ فٟ[ ٌٍز١١ّض] أهفبٌُٙ ٠زؼشك"
 ثؤْ ٠مٌْٛٛ ا٢خش٠ٓ ا٤هفبي ٤ْ ٌٍنشة،
 ٠ٚفمذْٚ. ػُٕٙ ٌٍذفبع ٠ؾنشٚا ٌٓ آثبءُ٘
 ٨ ٤ُٔٙ أعش وؤسثبة ٚوشاِزُٙ ؽشفُٙ

 ". أعشُ٘ اؽز١بعبد رٛف١ش ٠غزط١ؼْٛ

مخٌم  -)مناقشة جماعٌة مع رجال ذوي إعاقة 
 بواؼٌرٌزٌا، بوروندي(
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بالرؼم من كون األنماط الجنسانٌة ال تقتصر 
على البٌئات اإلنسانٌة، فإنه ٌمكنها أن تزٌد 
من مخاطر تعرض النساء والفتٌات ذوات 

ة لعنؾ العشٌر، فً حال كن ؼٌر اإلعاق
قادرات على تلبٌة توقعات شركائهن الذكور 
كزوجات وأمهات مناسبات، مما قد ٌؤدي 
إلى تفاقم اختبلل موازٌن القوى فً هذه 
العبلقات، وزٌادة قابلٌة تعرضهن للعنؾ 
الجنسً. مع العلم بأن الرجال المعوقٌن 
وؼٌر المعوقٌن على حد سواٍء تكون لدٌهم 

ز ضعٌفة لبلضطبلع بأدوار أخرى حواف
كرعاٌة األطفال، كون ذلك من األمور 
المستخؾ بها فً المجتمع وٌقلل على نحو 
أكبر من وضعهم بٌن الرجال. كما ٌساهم 
التفاعل المعقد بٌن المعاٌٌر المجتمعٌة 
والتوقعات المفروضة على كل من النساء 
والرجال، إلى جانب الفشل المتصور 

وات اإلعاقة فً القٌام بخصوص النساء ذ
باألدوار المتوقعة منهن داخل األسرة، فً 
تعرٌضهن لخطر العنؾ الجسدي بصورة 

 أكبر من جانب شركائهن الذكور.

 

 مناقشات جماعٌة مع فتٌات مراهقات من ذوات اإلعاقة ـــ بوروندي
 إلٌزابٌث شٌروود/مفوضٌة النساء البلجئات© 

 ا٦ػبلخ رٚاد إٌغبء رزؼشك"
 اٌم١بَ ٠غزطؼٓ ٨ وٛٔٙٓ ٩ٌصدساء
 وؾًّ ـــ إٌغبء وغبئش ثب٤ػّبي

 ٚثبٌزبٌٟ. اٌطؼبَ ٚاػذاد ا١ٌّبٖ
 ثزٌه اٌم١بَ أصٚاعٙٓ ػٍٝ ٠زؼ١ٓ
 ا٢خش٠ٓ اٌشعبي ثؼل ٠مَٛ ف١ّب

 ِٓ رزضٚط ٌّبرا" لبئ١ٍٓ ثّنب٠مزُٙ
 رٌه ٠زغجت ٚلذ اٌّؼبلخ؟ اٌّشأح ٘زٖ
 اٌضٚط ث١ٓ ا٤عشح داخً اٌؼٕف فٟ

 اٌٝ اٌضٚط ٠ؼٛد ٚػٕذِب. عخٚاٌضٚ
 ا١ٌه   ٠زؾذس لذ فبٔٗ ص٩ًّ، إٌّضي
 فٟ ٠ؾشع ٚلذ عٟء ثؤعٍٛة
 ػٓ اٌذفبع ٠ّىٕه ٨ ار ـــ   مشثه  
 ." رٌه ٠ذسن ٚ٘ٛ ٔفغه

)أحد المشاركٌن فً مناقشة جماعٌة 
مع النساء ذوات اإلعاقة ـــ مخٌم 

 بواؼٌرٌزٌا، بوروندي(

 ا٤عشح مغو

ٌمكن للضؽط الشدٌد الذي تعانً منه األسر 
أثناء النزاع والنزوح أن ٌخلق بٌئة ٌكون من 

 المرجح فٌها ارتكاب العنؾ، معرًضا 

األشخاص ذوي اإلعاقة الذٌن ٌعتمدون على مقدمً الرعاٌة داخل 
األسرة إلى مزٌد من الخطر. فعلى سبٌل المثال، قد تعتمد النساء والفتٌات 
ذوات اإلعاقة على أفراد من األسرة لمساعدتهم فً الرعاٌة الٌومٌة. 
ا  ًٌ ٌمكن لهذا االعتماد أن ٌزٌد من الضؽط والقلق لدى أفراد األسرة مؤد
إلى االستٌاء، والذي ٌخرج بدوره إلى األشخاص ذوي اإلعاقة فً شكل 

 عنؾ عاطفً أو جسدي أو ؼٌر ذلك من أشكال العنؾ. 

 ا٦ػبلخ رٚٞ ا٤ؽخبؿ لذساد ؽٛي اٌزقٛساد

تصورات أفراد المجتمع ـــ والتصورات الخاطئة ـــ حول األشخاص 
على سبٌل ذوي اإلعاقة تسهم فً قابلٌة تعرضهم للعنؾ الجنسانً. 

المثال، من المرجح أن ٌستهدؾ الجناة األشخاص ذوي اإلعاقة إذا كانوا 
ٌتصورون بأنهم أقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم مقارنة بؽٌرهم من 
األصحاء. وفً الواقع، فقد أشارت بعض الحوادث التً روتها النساء 
ذوات اإلعاقة فً البٌئات الحضرٌة فً بوروندي، إلى أن الجناة 

تهدفون ذوات اإلعاقات الجسدٌة، وفً األوقات التً ٌكن فٌها ؼٌر ٌس
 قادرات على مقاومتهم أو حتى التعرؾ علٌهم.

ًٔب ـــ ِضِٓ ِشك ٌذٞ"  ٠ٚغزغٍٕٟ ـــ "ٔٛثبد" أػبٟٔ ٚأؽ١ب
 . إٌٛثبد ٘زٖ خ٩ي ا٤ؽخبؿ

 ٨ إٟٔٔ ؽزٝـــ  ٨غزقبثٟ اٌشعبي ف١ٗ ٠ؤرٟ اٌزٞ اٌٛلذ ٘ٛ ٘زا
 ." أ٨ٚدٞ بءآث ِٓ أ٠ًب أػشف

 بوجمبورا، بوروندي( -)امرأة من ذوات اإلعاقة 

 



16 
 

ٌُفترض أن األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنٌة  ؼالًبا ما 
ؼٌر قادرٌن على تعلم نفس المفاهٌم أو المشاركة فً نفس 
األنشطة كما ٌفعل اآلخرٌن، وبالتالً ٌتم استبعادهم من 

حول العنؾ والجنس والعبلقات الصحٌة فرص التعلم 
وتنمٌة المهارات الجدٌدة وتعزٌز شبكات األقران. وبهذا 
النحو، تزداد سهولة التبلعب بهم واستهدافهم من جانب 
الجناة من أجل االؼتصاب وإساءة المعاملة واالستؽبلل، 
أو ٌكونون أقل قدرة على التفاوض بشأن القوة فً 

 العبلقات الحمٌمة.

ٌُنظر إلى الناجٌن من العنؾ الجنسانً من وأخٌرً  ا، قد 
ذوي اإلعاقة على أنهم مبلؽٌن ؼٌر موثوقٌن بشأن حٌاتهم 
وتجاربهم، ومن ثم فقد ال ٌتم تصدٌقهم لدى إببلؼهم عن 
العنؾ. ومن ثم، ٌدفع هذا األمر الجناة إلى االعتقاد 
بأرجحٌة إفبلتهم من العقاب على أفعالهم، مما قد ٌزٌد من 

 ٌة تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة للعنؾ. قابل

 ُ٘ اٌز١ٕ٘خ أٚ اٌؼم١ٍخ ا٦ػبلبد رٚٚ ا٤ؽخبؿ"
 ؽبي فٟ ٚؽزٝ[. اٌغٕغبٟٔ ٌٍؼٕف] ػشمخ أ٠ًنب

 ثؤُٔٙ إٌبط ٠ظٓ اٌغٕغٟ، ٌٍؼٕف رؼشمُٙ
 ". ٠قذلُٛٔٙ ٨ٚ ِغب١ٔٓ

)إحدى المشاركات فً مناقشة جماعٌة مع نساء 
مخٌم  -ذوات إعاقة ومقدمً رعاٌة من اإلناث 

 الزعتري، األردن(

 

 اٌؾّب٠خ ٚآ١ٌبد اٌّغزّؼٟ اٌذػُ فمذاْ

سلط المشاركون فً المشروع الضوء على انفصال 
األسر والجٌران، وضعؾ أو تمزق الهٌاكل التقلٌدٌة 
للدعم المجتمعً وآلٌات الحماٌة كأحد العوامل التً تزٌد 
من خطر تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة للعنؾ. 

بشكل خاص فً سٌاقات النزوح الحدٌثة، وٌنطبق ذلك 
مثل األردن، حٌث لم ٌتمكن األفراد واألسر بعد من 
تكوٌن العبلقات مع اآلخرٌن داخل المجتمع والثقة بهم، أو 
من إعادة بناء أنظمة الدعم خاصتهم. كما أشار 
المشاركون فً هذه البٌئات إلى وجود مستوٌات مرتفعة 

وا عن خوفهم من من العنؾ داخل المجتمع، وأعرب
استهداؾ األشخاص ذوي اإلعاقة لدى خروجهم من 
المنزل. وهو األمر الذي أدى فً بعض األحٌان إلى 
استراتٌجٌات مواجهة سلبٌة، كاحتجاز األشخاص ذوي 
اإلعاقات الذهنٌة فً منازلهم. وبالمثل، فً البٌئات 
الحضرٌة فً بوروندي، أفاد اآلباء توخٌهم العزل كونهم 

دوا فً السابق على جٌران وأفراد من المجتمع قد اعتم
ؼٌر مألوفٌن لهم بؽرض مساعداتهم فً تقدٌم الرعاٌة 

 ولكن بعد ذلك  حدوث اعتداء من جانبهم.

 ثؼنُٙ ٠ؼشفْٛ اٌغ١ّغ وبْ عٛس٠خ، فٟ"
 فٕؾٓ ٕ٘ب أِب. اٌجؼل ثجؼنُٙ ٠ٚؼزْٕٛ اٌجؼل،

 ٚارا. اٌّذْ ِخزٍف ِٓ ثؤؽخبؿ ِؾبهْٛ
 ". ثزٌه أ٘زُ ٨ فؤٔب ٌغ١شأٟ، ؽٟء ؽذس

)أحد المشاركٌن فً مناقشة جماعٌة مع النساء 
 -ذوات اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة من اإلناث 

 مخٌم الزعتري، األردن(

 ا٨عزّبػ١خ اٌؼضٌخ

ٌزٌد عدم االتصال بالشبكات المجتمعٌة واألصدقاء 
ومقدمً الخدمات من قابلٌة تعرض األشخاص ذوي 

النساء ذوات اإلعاقة الجسدٌة اإلعاقة للعنؾ. كما تجد 
المعزوالت فً منازلهن بسبب العوائق البٌئٌة والمادٌة 
صعوبة فً التحرك خارج منازلهن وااللتقاء باألشخاص 
اآلخرٌن. وقد ٌتم استبعاد الفتٌات المراهقات ذوات 
اإلعاقة من شبكات األقران والتعلٌم، إلى جانب أنشطة 

تً أثبتت فاعلٌتها فً البرمجة القائمة على األصول، وال
تعزٌز الحماٌة من العنؾ الجنسانً. كذلك فإن بعض 
األشخاص ذوي اإلعاقة، السٌما ذوي اإلعاقات الذهنٌة 
والعقلٌة، قد ٌخفٌهم أفراد األسرة "لدرجة أن الجٌران قد 
ال ٌعرفون بوجودهم."علًما بأن عدم وجود الدعم 
المجتمعً والصداقات ٌعنً عدم حصولهم على ما 
ٌحتاجونه من معلومات ومهارات، أو عدم امتبلكهم 

 أشخاًصا ٌثقون بهم وٌلجئون إلٌهم حال تعرضهم للعنؾ.

 ٠شغجْٛ ٨ أفذلبءٔب فبْ ِؼبل١ٓ، ٔىْٛ ػٕذِب"
 ٨ ٚوؤٕٔب اٌغ١ّغ، ٘غشٔب ٌمذ. سإ٠زٕب فٟ ؽزٝ
ـــ رذػّٕٟ ِٓ ٟ٘ فمو أعشرٟ أفجؾذ. ٌٕب ل١ّخ
 ".ػٕٟ أفذلبئٟ ع١ّغ اثزؼذ ث١ّٕب

بوجمبورا،  -مرأة من ذوات اإلعاقة )ا
 بوروندي(

تزٌد العزلة أًٌضا من ضعؾ مقدمً الرعاٌة من اإلناث 
البلتً قد تكن ؼٌر قادرات على مؽادرة منازلهن، أو 
تولٌد الدخل، أو حضور الفعالٌات واألنشطة المجتمعٌة 
مع ؼٌرهن من النساء. وفً معظم هذه الحاالت، تكون 

و أمهات ألطفال أو بالؽٌن ٌعانون أولئك النساء زوجات أ
من إعاقات شدٌدة. ؼٌر أنهن قد ٌعتمدن، فً بعض 
الحاالت، على فتٌات مراهقات كمقدمات رعاٌة ثانوٌات، 
مما ٌحد من فرصهن فً الوصول إلى التعلٌم والخدمات 

 األخرى داخل المجتمع.
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 اٌذخً ٚلٍخ اٌفمش

ا لدى أثٌرت مشكلة الفقر كأحد عوامل الضعؾ، والسٌم
النساء ذوات اإلعاقة فً األسر التً تعٌلها اإلناث، إذ 
ٌزٌد الفقر المدقع ونقص الموارد البلزمة لتلبٌة أكثر 
االحتٌاجات ضرورة لدى النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة 
وأفراد األسرة من اإلناث من خطر تعرضهن لسوء 
المعاملة واالستؽبلل، أو لجوئهن إلى الجنس والدعارة من 

 جل البقاء.أ

 اٌٝ ٌٍز٘بة إٌّبعت اٌغٓ فٟ أ٨ٚدٞ ثؼل"
. ا١ٌٙب ٦سعبٌُٙ ٚع١ٍخ أٞ ٌذٞ ١ٌٚظ اٌّذسعخ

 دفغ ؽزٝ اٌشعبي ِٓ أهٍت ٤ْ ِنطشح ٚأٔب
 ِب ثٟ ٠فؼٍْٛ اٌّمبثً ٚفٟ اٌؾبٞ فٟ اٌغىش صّٓ

 ػٍٝ اٌؾقٛي ؽزٝ ٤هفبٌٟ ٠ّىٓ ٨ٚ. ٠ؾبإْٚ
 ." اٌّذسع١خ اٌىزت

بوجمبورا،  -)امرأة من ذوات اإلعاقة 
 بوروندي(

 اٌج١ئ١خ اٌؼٛائك

ال تضٌؾ العوائق البٌئٌة، بما فً ذلك عدم كفاٌة وسائل 
النقل فً جمٌع السٌاقات، إلى العزلة فحسب، ولكنها تعنً 
أًٌضا بأنه ال بد لؤلشخاص ذوي اإلعاقة من االعتماد على 
ؼٌرهم من أفراد المجتمع للوصول إلى الخدمات 

ذلك حمبلت توزٌع السلع الؽذائٌة والمساعدات، بما فً 
وؼٌر الؽذائٌة. ٌزٌد هذا األمر من قابلٌة تعرضهم 
لبلستؽبلل وسوء المعاملة، كما ٌزٌد من صعوبة وصولهم 

 إلى خدمات االستجابة للعنؾ الجنسانً بطرٌقة سرٌة.

العوائق التً تحول دون الوصول إلى خدمات 
 وبرامج مكافحة العنؾ الجنسانً

أظهرت البٌانات الخاصة ببوروندي وإثٌوبٌا أن ما ٌقرب 
بالمائة من الناجٌن من ذوي اإلعاقة الذٌن أبلؽوا  32من 

عن تعرضهم للعنؾ إلى اللجنة قد فعلوا ذلك خبلل ثبلثة 
بالمائة من الناجٌن  44أٌام من الحادث، مقارنة بنسبة 

ؼٌر المعوقٌن الذٌن أبلؽوا عن الحوادث فً ؼضون 
 أٌام.  ثبلثة

45
فٌما انتظر واحد وأربعٌن بالمائة من   

 الناجٌن ذوي اإلعاقة شهًرا لئلببلغ عن العنؾ. 
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وبالتالً فهناك حاجة إلى مزٌد من العمل إلزالة العوائق 
وتسهٌل الوصول إلى خدمات وبرامج مكافحة العنؾ 
الجنسانً لجمٌع الناجٌن، بما فً ذلك األشخاص ذوي 

 خاص.اإلعاقة على نحو 

 

 

 

 

 

شملت عوائق الوصول إلى برامج وأنشطة مكافحة العنؾ 
الجنسانً فً السٌاقات اإلنسانٌة وفًقا لؤلشخاص ذوي 
اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة، العوائق الموقفٌة والمادٌة 
واالتصاالت والعوائق األخرى. مع العلم بأن العوائق 
الموقفٌة كانت أكثرها شٌوًعا لدى الناجٌن من العنؾ 

لجنسانً من ذوي اإلعاقة فٌما ٌتعلق بالوصول إلى ا
الخدمات، فً حٌن ُذكرت العوائق المادٌة فً كثٌر من 
األحٌان فٌما ٌتعلق بأنشطة الوقاٌة كالتوعٌة المجتمعٌة 

 وتولٌد الدخل وأنشطة المراكز النسائٌة.

 اٌّٛلف١خ اٌؼٛائك

كان التمٌٌز والوصم من جانب أفراد األسرة ومقدمً 
الخدمات والمجتمع األوسع أكثر العوائق التً أشار 
الناجون من ذوي اإلعاقة إلى مواجهتها فً الوصول إلى 
الخدمات. وقد أفاد المشاركون بأن الخوؾ من مواجهة 
مزٌد من الوصم ٌدفع األشخاص ذوي اإلعاقة إلى التردد 
فً اإلفصاح عن تعرضهم للعنؾ الجنسً، حتى إلى 

ٌن ؼالًبا ما ٌفترضون بأنهم لٌسوا فً مقدمً الخدمات، الذ
 خطر بسبب إعاقتهم.

 ِمذِٟ اٌٝ ا٤عشح أفشاد ٠ؤخزُ٘ عٛف"
 فؾ١ؼ ثؾىً ٠ؼبٍُِٛٔٙ ٨ أُٔٙ غ١ش اٌخذِبد،

 و١ف ِؼٛلخ، أٔذ  "  ِضً أؽ١بء ٠مٌْٛٛ فمذ ـــ 
 " ٚاٌؾًّ؟ ٩ٌغزقبة رؼشمذ

)أحد المشاركٌن فً مناقشة جماعٌة مع العمال 
مال االجتماعٌٌن ـــ مخٌم ماي المجتمعٌٌن والع
 عٌنً، إثٌوبٌا(

ٌُفترض بأن األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرٌة أو  وؼالًبا ما 
العقلٌة ال ٌدركون ما حدث لهم. وأفاد المشاركون بأن 
األشخاص قد ال ٌستمعون إلى األفراد ذوي اإلعاقة أو 
ٌصدقونهم، السٌما عندما ٌكون أولئك الناجون من ذوي 

قلٌة أو الفكرٌة، األمر الذي ٌحد بدوره من اإلعاقة الع
فرص وصولهم إلى الخدمات. كما ٌتم استبعاد الكثٌر من 
األشخاص ذوي اإلعاقة العقلٌة أو الذهنٌة من أنشطة 
التوعٌة بالعنؾ الجنسانً، إذ ٌفترض اآلباء وقادة 
المجتمع واآلخرون بأنهم ؼٌر معرضٌن للخطر أو ؼٌر 

دٌدة. وٌضٌؾ ذلك مزًٌدا من قادرٌن على تعلم أشٌاء ج
العوائق أمامهم للبقاء آمنٌن داخل المجتمع و/أو إدراك 
العنؾ بالصورة المناسبة و/أو طلب المساعدة من األفراد 

 الموثوقٌن حال حدوث العنؾ.
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وقد ٌحتاج بعض الناجٌن من ذوي اإلعاقة إلى الدعم 
للوصول إلى الخدمات، لكنهم قد ٌتخوفون من اإلفصاح 

ذلك ألفراد األسرة، الذٌن قد ٌكون لدٌهم بالفعل عن 
مواقؾ سلبٌة تجاه اإلعاقة. ومن ثم، فإن الكثٌر من 
الناجٌن ٌختارون عدم اإلفصاح عن هذا العنؾ أو عدم 
تلقً الخدمات، فً حال ما إذا كان هذا األمر سٌعرضهم 
إلى مزٌد من التهمٌش داخل األسرة والمجتمع. ففً 

ض النساء ذوات اإلعاقة للعنؾ بوجمبورا، تعرضت بع
كثًٌرا لدرجة أنهن فضلن عدم اإلفصاح عن ذلك حتى 

 ألفراد األسرة الداعمٌن.

 ػٓ اٌؾذ٠ش] ٚرىش٘ٙب ا٤عشح رشفنٙب عٛف"
 اٌؾم١مخ فٟ ا١ٌٙب ٠ٕظشْٚ ٨ أُٙ —[ إٌبع١خ
 ٘زا ٠غؼٍٙب ٚا٢ْ ِؼٛلخ رؼ١ؼ فٟٙ. وبٔغبْ
 ٠ٚؼزمذْٚ ع١شفنٛٔٙب. ل١ّخ ألً اٌغٕغٟ اٌؼٕف
 ". أٚمبػُٙ ٚساء اٌغجت ثؤٔٙب

)إحدى المشاركات فً مناقشة جماعٌة مع النساء 
 ذوات اإلعاقة ـــ مخٌم بواؼٌرٌزٌا، بوروندي(

ٌُشكل التمٌٌز والتحٌز أًٌضا عوائق كبرى أمام مشاركة  و
األشخاص ذوي اإلعاقة فً أنشطة الوقاٌة من العنؾ 
الجنسانً والبرامج وثٌقة الصلة. ففً إثٌوبٌا، أفاد العمال 
المجتمعٌون والعمال االجتماعٌون بأن أفراد المجتمع 
اآلخرٌن ؼالًبا ما ٌسخرون من األفراد ذوي اإلعاقة 

مشاركة فً األنشطة العقلٌة والفكرٌة إذا ما حاولوا ال
المجتمعٌة. وٌعنً هذا الوصم بأن اآلباء واألمهات فً 
بعض األحٌان قد ٌمنعون الموظفٌن من التحدث إلى 
هؤالء األفراد أثناء إجراء الزٌارات المنزلٌة لمشاركة 

 المعلومات حول الخدمات المتاحة.

 عٍغبد رؾنش اػبلخ راد اِشأح ٌذ٠ُٙ وبْ"
 ٔٙب٠خ ٚفٟ سفنٙب اٌّغزّغ ٌىٓ إٌّبلؾخ،
 ِش٠نخ فٟٙ. اٌؾنٛس ػٓ اِزٕؼذ اٌّطبف
ًٔب ػم١ًٍب ب رؼشف ٨ ٚأؽ١ب ّّ  أٍّ٘ٙب ٌزٌه رزؾذس، ػ

 ". اٌّؾبسوْٛ

 )عامل مجتمعً ـــ مخٌم ماي عٌنً، إثٌوبٌا(

 

 

 

 

 

 

 

 

جدٌر بالذكر أن المجموعات القٌادٌة فً المجتمع، بما فً 
دًرا ما ذلك جمعٌات البلجئٌن والجمعٌات النسائٌة، نا

توظؾ ممثلٌن ذوي إعاقة، وؼالًبا ما ٌهٌمن الذكور على 
جمعٌات المعوقٌن، أّنى وجدت، وربما تستبعد على نحو 
فّعال األشخاص ذوي اإلعاقات العقلٌة والفكرٌة. وتقوم 
ا فً نقل  ًٌ هذه المنظمات فً الؽالب دوًرا محور
المعلومات داخل المجتمع، بل وربما تعٌن ممثلٌن 

فً الدورات التدرٌبٌة واألنشطة األخرى.  للمشاركة
وبالتالً، فقد ٌكون األشخاص ذوو اإلعاقة، السٌما النساء 
والفتٌات ذوات اإلعاقة، أقل أرجحٌة لئلدماج فً هذه 

 األنشطة.

 اٌٝ ػبَ ثٛعٗ ا٦ػبلخ رٚٚ ا٤ؽخبؿ ٠فزمش"
 فٟ اٌّغزّغ ا١ٌُٙ ٠ٕظش ٨ ٚلذ...  ا٨٘زّبَ
 اٌٝ ا٨ٔنّبَ ٠ُّٙىٕ وؤؽخبؿ ا٤ؽ١بْ ثؼل

 ." ا٤خشٜ ٚا٤ٔؾطخ اٌزذس٠ج١خ اٌذٚساد

)أحد المشاركٌن فً مناقشة جماعٌة مع القادة 
 المجتمعٌٌن ــــ مخٌم ماي عٌنً، إثٌوبٌا(

 اٌّبد٠خ اٌؼٛائك

تحول العوائق المادٌة دون وصول األشخاص ذوي 
اإلعاقة إلى خدمات وأنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً فً 

اإلنسانٌة. وقد أفادت النساء ذوات اإلعاقة فً األوضاع 
المراكز الحضرٌة وفً مخٌم الزعتري المترامً 
األطراؾ فً األردن، بأن نقص أو ارتفاع تكلفة وسائل 
النقل كان أحد العوائق التً حالت دون وصولهن إلى 
مراكز خدمات مكافحة العنؾ الجنسانً، ومشاركتهن فً 

 خرى.التوعٌة وأنشطة الوقاٌة األ

 وٕذ   ٚاْ فبٔه   صُ ِٚٓ ٔمً، ٚعبئً رٛعذ ٨"
 ػٍٝ لبدسح رىٟٛٔ ٨ اٌخذِبد، ثّىبْ ػٍُ ػٍٝ

 ." ا١ٌٙب اٌٛفٛي

)إحدى المشاركات فً مناقشة جماعٌة مع النساء 
ذوات اإلعاقة ومقدمات الرعاٌة ـــ بوجمبورا، 

 بوروندي(

وتجدر اإلشارة إلى عدم تمكن مقدمات الرعاٌة البلتً ٌعشن 
فً بٌئات المخٌمات، فً جمٌع الدول، من حضور التوعٌة 
المجتمعٌة و/أو األنشطة النسائٌة، ألنه ٌتعٌن علٌهن البقاء فً 
منازلهن لرعاٌة أفراد األسرة. فهن ٌحضرن اللقاءات 

ًرا، بما المجتمعٌة واألنشطة االجتماعٌة بصورة أقل تكرا
! )نهج شامل SASAٌفوت علٌهن الحمبلت، وأنشطة نهج 

للوقاٌة من العنؾ ضد النساء والفتٌات تم وضعه بواسطة 
  Raising Voicesمنظمة 

)www.raisingvoices.org( وأشكال التوعٌة ،)
 األخرى.



19 
 

 

 ٚسغُ. ر٘جذ أ٠ّٕب ظٙشٞ ػٍٝ اثٕزٟ أؽًّ"
 لطؼخ ٚوؤٔٙب رجذٚ رضاي ٨ أٔٙب ا٨ّ  رىجش، أٔٙب
ِٟٕ ". 

 -)إحدى مقدمات الرعاٌة لفتاة من ذوات اإلعاقة 
 مخٌم ماي عٌنً، إثٌوبٌا(

 إلٌزابٌث شٌروود/مفوضٌة النساء البلجئات© 

 

 ا٨رقبي ػٛائك

التصال فٌما تمت اإلشارة فً معظم األحٌان إلى عوائق ا
ٌتعلق بأنشطة الوقاٌة المجتمعٌة. كما أُشٌر إلى أن 
األشخاص الذٌن ٌعانون من الصمم هم األكثر تضرًرا من 
هذا النوع من العوائق، كونه من النادر وجود مترجمٌن 
للؽة اإلشارة فً بٌئات اللجوء، كما أن الكثٌرٌن من 
 األفراد ٌستخدمون لؽة إشارة ؼٌر رسمٌة. وقد حاول
بعض مسؤولً التعبئة المجتمعٌة وموظفً برامج مكافحة 
العنؾ الجنسانً التواصل مع أولئك الذٌن ٌعانون من 

! واإلٌماءات ASASالصمم عبر المواد الخاصة بنهج 
البسٌطة، لكن لم ٌتم تنفٌذ ذلك على نحو متسق من جانب 
جمٌع الموظفٌن. أفاد الممارسون فً برامج مكافحة 

أًٌضا عن وجود تحدٌات فً التواصل العنؾ الجنسانً 
على نحو فعال مع األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنٌة 
والعقلٌة، الذٌن ال تتم ؼالًبا دعوتهم للمشاركة فً أنشطة 
مكافحة العنؾ الجنسانً، و/أو ال ٌتم نقل المعلومات إلٌهم 
فً صورة ٌمكنهم فهمها. وقد الحظ المشاركون بأن 

ة نادًرا ما تشٌر إلى األشخاص المواد التوعوٌة والتعلٌمٌ
ذوي اإلعاقة، كما ال ٌتم توظٌؾ األشخاص ذوي اإلعاقة 
فً فرق التوعٌة والتعبئة المجتمعٌة. وتجدر اإلشارة إلى 
وجود مجموعة متنوعة من نهج االتصال، بما فً ذلك 
الرسائل البسٌطة والصور واألعمال الدرامٌة 

عاقة، والمسرحٌات التً تتضمن األشخاص ذوي اإل
والتً ٌمكنها أن تساهم فً مشاركة األشخاص ذوي 
اإلعاقة بشكل أكثر فعالٌة، إلى جانب رفع الوعً لدى 

 المجتمع بصورة عامة حول األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 رؾؼشٔب ا٦ػبلخ، رٚٞ ا٤ؽخبؿ فٛس سإ٠خ"
 وّب. اٌطج١ؼ١١ٓ ا٤ؽخبؿ ِغ أخشاًهب أوضش ثؤٕٔب
 اؽشان ثؤ١ّ٘خ إٌبط ٚػٟ ِٓ رض٠ذ أٔٙب

 ." ؽٟء وً فٟ ا٦ػبلخ رٚٞ ا٤ؽخبؿ

)إحدى المشاركات فً مناقشة جماعٌة مع النساء 
 ذوات اإلعاقة ـــ مخٌم بواؼٌرٌزٌا، بوروندي(

 ا٤خشٜ اٌؼٛائك

أثٌرت مشكلة انعدام السرٌة وما ٌنتج عنها من وصم من 
قبل أفراد المجتمع كإحدى المشكبلت الهامة فً السٌاقات 
الحضرٌة والمخٌمات على حد سواء فً بوروندي، وفً 
سٌاقات المخٌمات فً إثٌوبٌا. فقد أفاد المشاركون بأنه 
ٌصعب الحفاظ على السرٌة عندما ٌكون الناجً من ذوي 

لكونهم قد ٌتلقون المساعدة من اآلخرٌن أثناء  اإلعاقة،
الحادث، وؼالًبا ما ٌنتشر الخبر بسرعة بٌن الجمٌع داخل 
ٌُضطرون إلى اإلفصاح لآلخرٌن بهدؾ  المجتمع. كما قد 
الوصول إلى الخدمات، ناهٌكم عن إببلغ موظفً مكافحة 
العنؾ الجنسانً عن حاجتهم إلى إشراك مجموعة أكبر 

علة فً عملٌات إدارة الحالة. وبالتالً، من الجهات الفا
تتراجع أرجحٌة وصول الناجٌن من ذوي اإلعاقة إلى 
الخدمات والمساعدات بعد حوادث العنؾ، بسبب مشاكل 

 السرٌة والخوؾ من التعرض لمزٌد من الوصم.

 ِب اِشأح رؼشك ؽبي فٟ اٌّغزّغ ٠ؼشف عٛف"
 أعشاس رٛعذ ٨ ار. ٩ٌغزقبة ا٦ػبلخ رٚٞ ِٓ
 ا٤ِش فنؼ اٌٝ إٌبط ١ّ٠ًٚ. ٌّخ١ُا فٟ

 وّب. ا٦ػبلخ رٚاد إٌغبء ؽبٌخ فٟ أوجش ثقٛسح
 ٌٍّغبػذح، هٍجًب اٌقشاؿ ػٍٝ ِشغّبد أٔٙٓ
 ". ٌٙٓ ؽذس ِب اٌغ١ّغ ٠ؼشف صُ ِٚٓ

)إحدى المشاركات فً مناقشة جماعٌة مع النساء 
 ذوات اإلعاقة ـــ مخٌم بواؼٌرٌزٌا، بوروندي(

ذوات اإلعاقة فً بوجمبورا،  أفادت النساء والفتٌات
بوروندي، أًٌضا بأنه قد ال ٌتم االعتناء بهم على الفور 
لدى تقدمهن للحصول على الخدمات الصحٌة بعد حوادث 
العنؾ الجنسً، وقد ٌطلب منهم العودة فً وقت آخر 
لتلقً الخدمة، أو ربما ٌتم رفض الخدمات انتظاًرا لعملٌة 

جئات. كما قد تواجه إدارٌة مطولة تتعلق بوضعهن كبل
الناجٌات من ذوات اإلعاقة مساوئ أكبر كونهن قد تجدن 
صعوبات أكبر فً العودة إلى المرفق، لعدم توفر الموارد 
المالٌة الكافٌة لدٌهن للدفع مقابل االنتقال، وحاجتهن 

 لبلعتماد على اآلخرٌن فً تلقً المساعدة أثناء السفر. 

 أٚ ـــ  خشآ ِٛػًذا اػطبئه   فٟ ٠غزّشْٚ لذ"
 رٌه ٌىٓ...  اٌزبٌٟ ا١ٌَٛ فٟ اٌؼٛدح ِٕه   ٠طٍجْٛ
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 اٌٝ ثؾبعخ ٤ٔه   ا٨غزقبة ثؼذ ِؾىٍخ ٠ؼذ
 اٌّغزؾفٝ فٟ ثطٌٛٗ ا١ٌَٛ اٌفزبح رّنٟ. ا٤د٠ٚخ
 ا١ٌَٛ فٟ رخنغ صُ ِٚٓ اٌخذِخ، رٍمٟ دْٚ
 اٌجؾش٠خ إٌّبػخ ٔمـ ف١شٚط ٨خزجبس اٌزبٌٟ
 ." اٌخبؿ ؽغبثٙب ػٍٝ

 -مع النساء ذوات اإلعاقة )مناقشة جماعٌة 
بوجمبورا، بوروندي(

تركز برامج العنؾ الجنسانً، فً السٌاقات 
اإلنسانٌة واألماكن األخرى، بشكل كبٌر على 

النساء والفتٌات، ألنهن أكثر عرضة لخطر 
العنؾ الجنسانً. ؼٌر أن الرجال والفتٌان هم 

أًٌضا عرضة لخطر العنؾ الجنسً، السٌما أثناء 
والنزوح. وفً الوقت الذي ٌوفر فٌه النزاعات 

الممارسون فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً 
الدعم للناجٌن من الذكور المعوقٌن وؼٌر 
المعوقٌن، فإن هذا األمر لٌس من األمور 

المعروفة دائًما، حٌث أظهر بعض الرجال ذوي 
اإلعاقة فً هذا المشروع فجوات معرفٌة حول 

الحالة فً حال  مكان الحصول على دعم إدارة
 كانوا من الناجٌن من العنؾ الجنسً.

 اٌٝ رٍغؤ أْ[ ا٦ػبلخ رٚاد ِٓ إٌبع١خ] ٠ّىٕٙب"
. اٌّغبػذح ػٍٝ ٌٍؾقٛي اٌذ١ٌٚخ ا٦ٔمبر ٌغٕخ
 رٚٞ اٌشعبي ػٍٝ ٠ٕجغٟ ِىبْ أٞ اٌٝ ٌٚىٓ

 " ٩ٌغزقبة؟ رؼشمُٙ ؽبي اٌزٛعٗ ا٦ػبلخ

مخٌم موساسا لبلجئٌن،  -)رجل ذو إعاقة 
 ي(بوروند
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: األنشطة البلزمة لتحسٌن إدماج اإلعاقة فً برامج مكافحة العنؾ 2المرحلة 
 الجنسانً فً الدول التجرٌبٌة

بناًء على تقٌٌمات وتوصٌات النساء والفتٌات والفتٌان والرجال ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة لهم، تم إعداد األنشطة التالٌة 
 وتجرٌبها فً كل بٌئة من بٌئات المشروع.

 

 التابعة للجنة اإلنقاذ الدولٌة ملخص اإلجراءات التجرٌبٌة التً نفذتها برامج حماٌة وتمكٌن المرأة

 األنشطة الدولة

إجراء "جلسات حوار" مع النساء المتواجدات فً منازل األشخاص ذوي اإلعاقة بحٌث ٌمكن لمقدمً الرعاٌة  إثٌوبٌا
 الحصول على معلومات بشأن العنؾ الجنسانً وأٌضاً لتعزٌز شبكات األقران للنساء.

( لتصور األشخاص ذوي اإلعاقة SASA!تعدٌل مواد التعبئة المجتمعٌة الحالٌة المعنٌة بمنع العنؾ الجنسانً )
 كجزء من المجتمع األوسع.

عنؾ الجنسانً واالستجابة لؤلشخاص ذوي إجراء زٌارات منزلٌة محددة الهدؾ لنشر المعلومات بشأن منع ال
 اإلعاقة المنعزلٌن فً منازلهم.

إجراء دورات تدرٌبٌة لمسؤولً التعبئة المجتمعٌة والعمال االجتماعٌٌن لتدرٌبهم على برامج العنؾ الجنسانً 
 واإلعاقة.

 نحاء المخٌم.إجراء تعدٌبلت لتحسٌن إمكانٌة الوصول المادي للمبانً المجتمعٌة والمراحٌض فً جمٌع أ

 قٌام مؤسسات االدخار واإلقراض القروٌة باستهداؾ األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة لهم. بوروندي

 تنظٌم أنشطة ترفٌهٌة ومهنٌة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة لهم.

 زٌادة التوعٌة المجتمعٌة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم.

الزٌارات المنزلٌة لتوفٌر إدارة أكثر شموالً لحاالت العنؾ الجنسانً لؤلشخاص ذوي اإلعاقة تحدٌد أولوٌات 
 المعرضٌن للخطر.

 توظٌؾ النساء ذوات اإلعاقة كمسئوالت تعبئة مجتمعٌة فً أنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً.

والعنؾ الجنسانً المشتركة بٌن  إدراج عملٌة إدماج اإلعاقة فً التدرٌب على إدارة حاالت حماٌة األطفال األردن
 الوكاالت. 

تٌسٌر ورشة عمل لمدة ٌوم واحد بشأن إدماج اإلعاقة فً برامج مكافحة العنؾ الجنسً والجنسانً مع مجموعة 
 (.ABGSالعمل الفرعٌة فً برنامج مكافحة العنؾ الجنسً والجنسانً )

لمنع العنؾ* وفً المواد الخاصة بلجنة اإلنقاذ  دعم إدماج اإلعاقة فً الرسائل والمواد الخاصة بحملة مستمرة
 الدولٌة.

 إجراء مناقشات جماعٌة مع مقدمات الرعاٌة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة.

 ا٤هفبي ؽّب٠خ رؾغ١ٓ و١ف١خ ؽٛي ٚا٢ثبء ٚا٤هفبي ٌٍّغزّؼبد أعبع١خ سعبئً ثب٤سدْ" أِبٟٔ" ؽٍّخ لذِذ* 
 . ٚاٌغٕغبٟٔ اٌغٕغٟ اٌؼٕف ١ٙبف ثّب اٌؼٕف، أؽىبي ِٚخزٍف اٌنشس ِٓ ٚاٌجبٌغ١ٓ

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=5558 
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 ملخص اإلجراءات التجرٌبٌة التً نفذتها برامج حماٌة وتمكٌن المرأة التابعة للجنة اإلنقاذ الدولٌة

شمال القوقاز، 
 االتحاد الروسً

المنظمات النسائٌة ؼٌر الحكومٌة فٌما ٌتعلق باإلعاقة إجراء ورشة عمل للتدرٌب وتخطٌط األعمال مع 
 والعنؾ الجنسانً، بما فً ذلك العمل مع الفتٌات ذوات اإلعاقة ودعم والدٌهن ومقدمً الرعاٌة لهن.

 إجراء ورشة عمل للتدرٌب وتخطٌط األعمال مع نساء من جمعٌة عموم روسٌا لؤلشخاص ذوي اإلعاقة 
(All-Russia Society of Disabled People)  فٌما ٌتعلق بإدماج ذوات اإلعاقة فً البرامج

 الخاصة بالنساء والفتٌات.

إعداد دلٌل لمقدمً الرعاٌة لؤلطفال ذوي اإلعاقة ٌوفر لهم المعلومات عن الخدمات والمساعدات المتعلقة 
 باإلعاقة.

 ع مؽٍن شٌشانً.تنظٌم حفلة لزٌادة التوعٌة المجتمعٌة حٌث أدت فتٌات من الصم عروًضا م

 إقامة فعالٌات اجتماعٌة تضم فتٌات صحٌحات وأخرٌات ذوات إعاقة لتعزٌز شبكات األقران.

 

 

ٌّم ماي عٌنً لبلجئٌن، أثٌوبٌا  جلسة حوار، مخ
 لجنة اإلنقاذ الدولة أثٌوبٌا© 
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: الممارسات اإلٌجابٌة 3المرحلة 
مكافحة إلدماج اإلعاقة فً برامج 

 العنؾ الجنسانً

( التؽٌرات 1حددت عملٌة التقٌٌم التشاركً فً كل دولة )
فً معارؾ الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ 
الجنسانً ومواقفهم وممارساتهم فٌما ٌتعلق بإدماج 

( الممارسات اإلٌجابٌة إلدماج اإلعاقة فً 2اإلعاقة و)
 برامج مكافحة العنؾ الجنسانً.

مارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ تعزٌز قدرة الم
 الجنسانً على إدماج اإلعاقة.

تمت استشارة الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ 
الجنسانً من الدول األربعة فً التقٌٌم التشاركً لتحدٌد 
التؽٌرات التً طرأت على معارفهم ومواقفهم 
وممارساتهم فٌما ٌتعلق بإدماج اإلعاقة فً برامجهم 

مدة المشروع. وقد سعى هذا النشاط وأنشطتهم طوال 
أًٌضا إلى تحدٌد األنشطة واألدوات والموارد التً اكتشفوا 

 أنها ٌسرت هذه التؽٌرات.

 ٚاٌّّبسعبد ٚاٌّٛالف اٌّؼبسف فٟ اٌزغ١شاد

فً حٌن تتداخل المعارؾ والمواقؾ والممارسات وٌكمل 
كل منهما اآلخر، فقد أفاد الممارسون فً الؽالب بحدوث 

ت فً مواقفهم تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة خبلل تؽٌٌرا
مدة المشروع؛ كما أفادوا بزٌادة إدراكهم لمسئولٌاتهم عن 
الوصول إلى جمٌع أفراد المجتمع، وبالتالً مسؤولٌتهم 
عن تكٌٌؾ برامجهم بحٌث تكون متاحة وفعالة للجمٌع، 
ٌُحسن من اتباع نهج قائم على مزٌد من الحقوق فً  مما 

كر الكثٌر من الممارسٌن أنهم قبل بدء البرامج. وذ
المشروع كانوا ٌفترضون أن األشخاص ذوي اإلعاقة 
لٌس لدٌهم القدرة على المشاركة فً أنشطة مكافحة 
العنؾ الجنسانً بسبب إعاقاتهم، لكن بعد بدء المشروع، 
تبٌن لهم أن األشخاص ذوي اإلعاقة ٌتمتعون بمهارات 

لبرامج واالستفادة منها وقدرات تمكنهم من المشاركة فً ا
وتقدٌم مساهمات قٌمة فٌها. وأفاد الممارسون بأنهم كانوا 
ٌرون أنفسهم فً بداٌة األمر ؼٌر مجهزٌن وؼٌر مؤهلٌن 
بصورة كافٌة لتقدٌم خدمات مكافحة العنؾ الجنسانً 
لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، وافترضوا أن ما ٌتمتعون به 

اسب وؼٌر كاٍؾ من مهارات وما تلقوه من تدرٌب ؼٌر من
لتحدٌد احتٌاجات األشخاص ذوي اإلعاقة. وؼالًبا ما 
ركزوا على إعاقة الفرد أو حالته الصحٌة )وهو ما ٌعرؾ 
أًٌضا بالنموذج الطبً لئلعاقة(، وأخفقوا فً تطبٌق 

مهاراتهم المتعلقة بالحماٌة أو التمكٌن خبلل عملٌة إدارة 
الممارسون الحاالت. وبعد إتمام المشروع، أعرب هؤالء 

عن شعورهم بمزٌد من الراحة والثقة والرؼبة فً العمل 
مع األشخاص ذوي اإلعاقة، متحولٌن من النموذج الطبً 

 إلى نهج أكثر دراٌة ومناسبة متمحور حول الناجٌن.

 ِغبػذح ٠ّىٕٕٟ ٨ إٟٔٔ اٌجذا٠خ فٟ اػزمذد"
 ٌغذ ٤ٕٟٔ ا٦ػبلخ رٚٞ ا٤ؽخبؿ ثؼل
 ٌٚٓ ؽبٌزُٙ، رؾغ١ٓ ِٓ أرّىٓ ٌٓ ٤ٕٟٚٔ هج١جًب،
 أٔقذ ػٕذِب رٌه، ثؼذ ٌٚىٓ. ِؼبٌغزُٙ أعزط١غ
 اٌّطٍٛثخ اٌّغبػذح أْ ٌٟ رج١ٓ أوضش، ثٛػٟ
 اٌزؾذس، ٠ش٠ذْٚ وبٔٛا ٌمذ وزٌه، ١ٌغذ

 ِٓ ثبٌّض٠ذ ٌٍؾؼٛس أٔفغُٙ دػُ فٟ ِٚغبػذرُٙ
 و١ف١خ ثبٌفؼً أػشف إٟٔٔ ؽ١ٕٙب أدسوذ. ا٤ِبْ
 ٕذو رٌه لجً....ا٤ؽخبؿ ٘ئ٨ء ِغبػذح
 ؽذ٠ضُٙ أْ ٚافزشمذ أػشف، ٨ إٟٔٔ أفزشك

 ػٍٟ ٠زؼ١ٓ وبْ ٌٚمذ. اه٩ًلب ؽبٌزُٙ ِٓ ٠غ١ش ٌٓ
 ؽب١ًٌب، رٌه أفؼً ٌىٕٕٟ أوضش، ثٛػٟ أٔقذ أْ

 ٚمغ ِؾبٌٚزٟ لجً اٌجذا٠خ فٟ ا١ٌُٙ فبعزّغ
 ." ا٤ِٛس ِٚؼبٌغخ اٌخطو

)مسئول تعبئة مجتمعٌة فً لجنة اإلنقاذ الدولٌة 
 بروندي(  ــــ  مخٌم موٌنؽا،

وأفاد بعض الممارسٌن بحدوث تؽٌٌر فً موقفهم تجاه 
مقدمً الرعاٌة، وخصوًصا أمهات األطفال ذوي اإلعاقة، 
البلتً لدٌهن احتٌاجات خاصة ولكنهن ٌمنحن األولوٌة 
الحتٌاجات اآلخرٌن، بما فً ذلك أفراد أسرهن ممن 
ٌعانون من اإلعاقة، على رفاههن النفسً واالجتماعً. 

الممارسون بزٌادة إدراكهم الحتٌاجات هذه  وأفاد
المجموعة والدور الهام الذي تلعبه فً حماٌة األشخاص 

 ذوي اإلعاقة وتمكٌنهم.

 وبفخ ػٍٝ اٌؾقٛي ا٤ؽخبؿ ٌٙئ٨ء ٠ؾك"
[ ادِبعُٙ] ٚاعجٕب ِٚٓ ا٢خش٠ٓ ِضً اٌخذِبد

 فٟ اٌجمبء ػ١ٍُٙ اٌقؼت ِٓ ع١ىْٛ. ف١ٙب
 ٠ّٚىُٕٙ عش٤ُ٘ ٘بَ أِش ٘زا. ثّفشدُ٘ ِٕبصٌُٙ
 ا٤هفبي ٌٛاٌذاد ٘بَ أِش أٔٗ وّب. ثٕبرُٙ اؽنبس
 ."إٌفغٟ اٌذػُ اٌٝ ثؾبعخ ٤ٔٙٓ ا٦ػبلخ رٚٞ

 —)ممارس فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً 
 األردن(

وأفاد ممارسون فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً 
بوجود أربعة تؽٌرات أساسٌة فً ممارساتهم المتعلقة 

اص ذوي اإلعاقة على مدار المشروع. بإدماج األشخ
وارتبطت هذه الممارسات ارتباًطا وثًٌقا بالعملٌة التأملٌة 
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منه،  2للمشروع واألنشطة التجرٌبٌة المنفذة فً المرحلة 
 بما فً ذلك:

  إجراء مشاورات منتظمة مع النساء والفتٌات ذوات
اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة لضمان تمثٌل احتٌاجاتهن 

صناعة القرارات المتعلقة بالبرامج  وأفكارهن فً
 واألنشطة؛

  تقدٌم دعم أكثر اكتماالً وشموالً للناجٌن ذوي اإلعاقة
مع التركٌز على وضع طرق للتواصل الفعال وبناء 

 الثقة؛

  وضع أنشطة خاصة بنقاط القوة لدى األشخاص ذوي
 اإلعاقة ومهاراتهم وقدراتهم؛

  األسرة االنخراط بصورة أكثر فاعلٌة مع أفراد
 والجٌران من ذوي اإلعاقة فً تخطٌط السبلمة.

  متابعة أعداد النساء والفتٌات والفتٌان ذوي اإلعاقة
 المشاركٌن فً أنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً.

 

 رم١١ُ ػ١ٍٕب أّب ثؤٔفغٕب، إٌؾبه رم١١ُ ٠ّىٕٕب ٨"
 فٟ ٠ؾبسوْٛ اٌز٠ٓ ا٤فشاد خ٩ي ِٓ أدائٕب

 ." أٔؾطزٕب

ن فً المناقشات الجماعٌة مع )أحد المشاركٌ
الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً 

 شمال القوقاز، االتحاد الروسً(. —

أفاد الممارسون فً جمٌع الدول أًٌضا باكتساب معارؾ 
جدٌدة حسنت من قدرتهم على إدماج اإلعاقة فً أعمالهم، 
رؼم ذكرهم أن ذلك كان أقل تواتًرا من التؽٌرات فً 

وممارساتهم. وتتضمن األمثلة فهًما أعمق  مواقفهم
للعوامل التً تجعل النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة 
ومقدمً الرعاٌة أكثر عرضة للعنؾ الجنسانً، ودور 
العبلقات والشبكات االجتماعٌة فً منع العنؾ، وزٌادة 
المعرفة بشأن إستراتٌجٌات التواصل للعمل مع األشخاص 

 تلفة من اإلعاقات.الذٌن ٌعانون من أنواع مخ

 ٌزٌه اٌغٕغبٟٔ، اٌؼٕف لنب٠ب فٟ ٔؼًّ ٔؾٓ"
 وٕغبء ٠ؾؼشْ و١ف فٟ أفىش ِب وض١شاً  وٕذ

 ثبٌٕغبء ِمبسٔخ ؽؼٛس٘ٓ ٘ٛ ِٚب ٚفز١بد،
 ٌٍفز١بد اٌّزبؽخ فبٌفشؿ اٌقؾ١ؾبد؟ ٚاٌفز١بد
 ٌٕظ١شارٙٓ اٌّزبؽخ رٍه ِٓ ألً ا٦ػبلخ رٚاد

 ."اٌقؾ١ؾبد

 —الجنسانً  )ممارس فً برامج مكافحة العنؾ
 شمال القوقاز، االتحاد الروسً(

 فٟ اٌزغ١ش دػّذ اٌزٟ ٚاٌّٛاسد ٚا٤دٚاد ا٤ٔؾطخ
 اٌؼٕف ِىبفؾخ ثشاِظ فٟ اٌّّبسع١ٓ ث١ٓ اٌمذسح

 .اٌغٕغبٟٔ

وصؾ الممارسون فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً 
فرص التعلم التجرٌبً والتأملً بالمشروع بأنها أكثر 

المساهمة فً تحسٌن قدراتهم على دمج العوامل أهمٌة فً 
اإلعاقة فً أعمالهم بصورة فعالة. وتضمنت هذه الفرص 
التفاعبلت المباشرة مع النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة، 
وفرص التفكٌر فً مهاراتهم وكٌفٌة استخدامها فً عملهم 

 مع هذه المجموعة.

وأفاد الممارسون فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً 
وبٌا، وخصوًصا العاملون االجتماعٌون والمجتمعٌون، إثٌ

أن تدرٌباتهم على مكافحة العنؾ الجنسانً واإلعاقة 
دعمتهم بنجاح فً تحسٌن ممارساتهم فٌما ٌتعلق بإدماج 
اإلعاقة. وفً الدول التجرٌبٌة األخرى، أفاد الممارسون 
أن األدوات المستخدمة فً مساعدتهم فً التشاور مع 

اإلعاقة، بما فً ذلك توجٌهات إجراء  األشخاص ذوي
الزٌارات المنزلٌة واألنشطة التشاركٌة التً تمعن النظر 
فً دٌنامٌات القوة بٌن النساء والرجال واألشخاص ذوي 
اإلعاقة واألصحاء، كانت مفٌدة للؽاٌة لهم. وذكر 
الممارسون أًٌضا أن األدوات التً توفر التوجٌه بشأن 

ٌن ٌعانون من إعاقات مختلفة التواصل مع األشخاص الذ
واألدوات المستخدمة فً إتاحة المعلومات ومواد التعلٌم 

 والتواصل كانت أدوات مفٌدة. 

وفً شمال القوقاز، أوضح الممارسون فً برامج مكافحة 
العنؾ الجنسانً أن التركٌز على عدد صؽٌر من األنشطة 
المحددة بوضوح والمعدة لدعم اإلدماج عزز احتماالت 
نجاحهم مما ساهم بدوره فً تعزٌز ثقتهم بأنفسهم 
ورؼبتهم فً إدماج النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة فً 

 أنشطة الحقة. 

 ٔفؼً أْ ٠ّىٕٕب إٔٔب ا٦ه٩ق ػٍٝ أظٓ أوٓ ٌُ"
 اػبلخ رٚاد فز١بد] ِخزٍطخ ِغّٛػخ فٟ ؽ١ًئب

 ا٤ِش أْ ا٢ْ اػزمذ ٌىٕٕٟ ،[فؾ١ؾبد ٚفز١بد
 ." ا١ٌٗ إٌبط ٠ٚؾزبط ِٚمجٛي، ِّىٓ

)أحد المشاركٌن فً المناقشات الجماعٌة مع 
الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً 

 االتحاد الروسً(  شمال القوقاز، —

  



25 
 

 اٌمذساد ٌزط٠ٛش أخشٜ ِغب٨د

على الرؼم من أنه تم اإلببلغ أثناء التقٌٌم عن تؽٌٌرات 
إٌجابٌة فً المنهج الذي ٌتبعه الممارسون فً برنامج 
مكافحة العنؾ الجنسانً، تم أٌضاً تحدٌد فجوات مستمرة 

ا ومتواصبلً. ًٌ  تتطلب اهتماًما إضاف

العنؾ الجنسانً ومزودو فأوال، ما زال أخصائٌو 
الخدمات ٌحتفظون بمواقؾ سلبٌة تجاه األشخاص ذوي 
اإلعاقة. وبالتالً، من الضروري إتاحة التفكٌر التأملً 
والنقاش باستمرار مع الممارسٌن فً برامج مكافحة 
العنؾ الجنسانً لمواجهة ومعالجة أي مفاهٌم خاطئة 
وأحكام مسبقة قد تمثل عائًقا ٌحول دون وصول 

ألشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم. وٌنبؽً أن ٌفكر ا
الممارسون فً مدى تأثٌر مواقفهم على تنفٌذ النهج 
المتمحور حول الناجٌن، بما فً ذلك المساحة التً 
ٌوفرونها للفرد للمساهمة فً صنع القرار وحتى خٌارات 

 التدخبلت التً قد ٌناقشونها مع الناجً.

ا، أفاد مدٌرو حاالت العنؾ ًٌ الجنسانً إلى ضرورة  وثان
وجود المزٌد من التوجٌه بشأن عملٌات إعطاء الموافقة 
أثناء العمل مع الناجٌن الذٌن ٌعانون من إعاقات ذهنٌة. 
ففً كثٌر من الحاالت، ٌوافق مدٌرو الحاالت على أن 
ٌقدم مقدمو الرعاٌة الموافقة مما ٌؤدي فً الؽالب إلى 

فقة. وقد ُوضعت مذكرة عدم تحدٌد أهلٌة الفرد لتقدٌم الموا
توجٌهٌة بخصوص الحصول على موافقة األشخاص 
ذوي اإلعاقة فً هذا المشروع استجابة لهذه الفجوة، 
وذلك استناًدا إلى عملٌات الموافقة المستخدمة مع 
األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنٌة فً قطاع الصحة فً 
الدول عالٌة الدخل وتم تعدٌلها مع نهج إدارة الحاالت 

 محور حول الناجٌن.المت

وفً النهاٌة، فً حٌن أن العدٌد من الممارسٌن فً برامج 
مكافحة العنؾ الجنسانً فً المشروع أفادوا بالنجاح فً 
إدماج األشخاص ذوي اإلعاقات البدنٌة واإلعاقات 
السمعٌة فً أنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً، فقد أشاروا 

شخاص إلى أنه ما زالت توجد تحدٌات فً إدماج األ
ا. وٌحتاج مدٌرو الحاالت للتوجٌه والدعم  ًٌ المعاقٌن ذهن
لتحدٌد مهارات وقدرات األشخاص الذٌن ٌعانون من 
إعاقات أكثر تعقًٌدا إلتاحة الفرص لهم بشكل أفضل 
للمشاركة فً األنشطة المجتمعٌة واالجتماعٌة للقضاء 
على العزلة االجتماعٌة ودعم تمكٌنهم. وتم وضع هذا 

 الخاص بمدٌري الحاالت فً هذا المشروع.التوجٌه 

وتم تكٌٌؾ أدوات محددة من المشروع للممارسٌن فً برامج 
مكافحة العنؾ الجنسانً من منظمات أخرى وتتوفر هذا 

 ِىبفؾخ ثشاِظ فٟ اٌّّبسع١ٓ أدٚاد ِغّٛػخاألدوات فً 

 http://wrc.ms/disability_GBVعلى  اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕف
 www.gbvresponders.orgأو على 

الممارسات اإلٌجابٌة البلزمة لتعزٌز إدماج 
 اإلعاقة فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً 

اختارت عملٌة التقٌٌم التشاركٌة فً كل دولة "قصص 
تؽٌٌر" رواها األشخاص ذوو اإلعاقة ومقدمو الرعاٌة لهم 
و، عند االقتضاء، قادة المجتمع. وسلطت هذه القصص 

لى النتائج التً كانت تعتبر األكثر أهمٌة بالنسبة الضوء ع
لكل مجموعة. وحدد تحلٌل النتائج المتحصل علٌها من 
ورش عمل أصحاب المصلحة وقصص التؽٌٌر 
الممارسات اإلٌجابٌة التالٌة بؽرض تعزٌز إدماج اإلعاقة 
فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع 

 اإلنسانٌة.

 ا٨عزّبػٟ ٚاٌشأعّبي ا٤لشاْ ؽجىبد رم٠ٛخ

سلط المشاركون عبر جمٌع الدول األربع الضوء على أن 
بناء شبكات أقران أكثر قوة للمراهقات والنساء ذوات 
اإلعاقة، وكذلك مقدمات الرعاٌة الصحٌة لهن، كان إحدى 
النتائج اإلٌجابٌة ألنشطة المشروع. وذكر المشاركون بأن 

الرعاٌة الصحٌة فً المناقشات الجماعٌة مع مقدمً 
المراكز النسائٌة باألردن، و"جلسات الحوار" مع 
األشخاص ذوي اإلعاقة فً منازلهم بإثٌوبٌا، وتوفٌر 
مساحات آمنة وأنشطة اجتماعٌة شاملة للمراهقات فً 
شمال القوقاز، وجمعٌات االدخار واإلقراض القروٌة 
المحددة الهدؾ فً بوروندي كانت عوامل فعالة فً 

االتصاالت بٌن األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً تسهٌل 
الرعاٌة وؼٌرهم من أعضاء المجتمع مما سمح بتبادل 
المعلومات وبناء الثقة والعمل الجماعً. وال ٌعمل ذلك 
على زٌادة الحصول على الدعم من بعضهم البعض ومن 
المجتمع األوسع فحسب، بل وٌزٌد كذلك من فرص إسهام 

المجتمع مما ٌرفع منزلتهم األشخاص ذوي اإلعاقة فً 
المجتمعٌة وٌتٌح لهم أن ٌصبحوا معروفٌن وموضع تقدٌر 

 لما ٌملكونه من هوٌات مستترة خلؾ اإلعاقة.

وبالنسبة لمقدمات الرعاٌة ذوات اإلعاقة، فقد منحتهن 
مجموعات الدعم فً األردن فرصة لمشاركة المفاهٌم 

تعانٌن  واألفكار واإلستراتٌجٌات لدٌهن مع نساء أخرٌات
من الظروؾ ذاتها. وقد ساعدهن ذلك األمر على تقلٌل 
شعورهن بالوحدة وعمل على تحسٌن رفاههن النفسً 

 واالجتماعً.

 ٚاٌّؾبسوبد ٚا٤فىبس اٌخجشاد ِٓ أعزف١ذ"
 إٌفغٟ ٚاٌّشؽذ اٌّذسة ٠طشؽٙب اٌزٟ اٌجٕبءح

 فؼٕذِب. إٌّبلؾبد عٍغبد أصٕبء ٚا٤فذلبء
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 ٌغذ ثؤٕٟٔ أؽؼش آخش٠ٓ ِغ ِخبٚفٟ أؽبسن
 ."ٚؽ١ذح

 إربد، األردن( -)زوجة رجل معاق 

بالنسبة لبعض النساء ذوات اإلعاقة ومقدمات الرعاٌة 
المنعزالت فً بٌوتهن، فمن األهمٌة نقل أنشطة دعم 
األقران قرب بٌوتهن قدر اإلمكان، بحٌث ٌتٌسر لهن بناء 
شبكتهن مع نساء أخرٌات ٌعشن بالقرب منهن. ففً 

ستضافت نساء ذوات إعاقة ومقدمات رعاٌة إثٌوبٌا، ا
جلسات حوار تقلٌدٌة فً بٌوتهن للتحدث حول مشكبلت 
متعلقة بالعنؾ الجنسانً. وأشارت المشاركات إلى أن 
هذه األنشطة قللت من شعورهن بالوحدة، وعملت على 
تحسٌن عبلقاتهن مع جٌرانهن وجعلتهن ٌشعرن باألمان 

 ء علٌهن وفهمهن.نظًرا لتعّرؾ عدد كبٌر من النسا

. ٘زا ث١زٕب فٟ ؽٛاس عٍغبد ػذح اعزنفٕب ٌمذ"
 اٌٝ ٠ؤرْٛ فؼٕذِب. ثبٌٕبط ػ٩لزٕب رٛه١ذ ٚأدٜ
 اٌٙبِخ، ا٤ؽ١بء ِٓ اٌؼذ٠ذ ٕٔبلؼ ِٕضٌٕب

 ؽزٝ ع١ذ٠ٓ أث٠ٛٓ إٔٔب أ٠ًنب ٠شٚا أْ ٚثبِىبُٔٙ
 ا٢ْ إٌبط أفجؼ. ل٩١ًٍ  ِخزٍف١ٓ وٕب ٌٚٛ

 ٠ٌؤرْٛ ُأٔٙ ؽزٝ أفنً، ٔؾٛ ػٍٝ ٠فّٕٙٛٔب
 ٚعٛد ٠ّٕٚؾٕٟ. ؽبٌٕب ػٓ ٚعئإٌب ٌزؾ١زٕب
 ."ثب٤ِبْ أوجش ؽؼًٛسا أػشفُٙ ع١شاْ

 مخٌم ماي عٌنً، إثٌوبٌا( -)امرأة كفٌفة 

ُتسلط قصص التؽٌٌر التً تم جمعها من مراهقات ذوات 
إعاقة الضوء على أهمٌة األصدقاء وشبكات األقران 

ذوات  بالنسبة لهن. ففً بوروندي، اكتشفت مراهقات
إعاقة أن أنشطة مثل تنظٌم جلسات لممارسة الخٌاطة 
والحرؾ الٌدوٌة تعد طرٌقة مثمرة لمقابلة فتٌات أخرٌات 
ومشاركة األفكار معهن ومناقشة ما ٌتطلعن إلٌه فً 
المستقبل. وأشرن إلى أنه تمت دعوتهن بعد ذلك لحضور 
الكثٌر من األنشطة المجتمعٌة حٌث ٌتمكنَّ من مشاركة 

هن وآرائهن الخاصة. وناقشت أًٌضا مراهقات أفكار
ذوات إعاقة من شمال القوقاز المزاٌا المكتسبة من 
المشاركة فً األنشطة مع الفتٌات الصحٌحات، بما فً 
ذلك فرصة التعلم من بعضهن بعًضا. وتوضح تقارٌر 
أعدتها مراهقات ذوات إعاقة أنهن نجحن فً تكوٌن 

علٌم وتقدٌر الذات أصول إنسانٌة واجتماعٌة، مثل الت
وشبكات الصداقة واألدوار التً ٌلعبنها فً المجتمع. 
وتعمل هذه العوامل الوقائٌة على تقلٌل قابلٌة تعرض 

 46المراهقات للعنؾ واالعتداء الجنسً واالستؽبلل.
 .(26)انظر قصص التؽٌٌر، صفحة 

وأشارت النساء ذوات اإلعاقة المشاركات فً جمعٌات 
القروٌة فً بوروندي إلى أنهن ٌنفقن االدخار واإلقراض 

الدخل الذي ٌحصلن علٌه من هذه البرامج فً وسائل 
المواصبلت لحضور األنشطة الثقافٌة والدٌنٌة، مما ٌعمل 
ٌقلل شعورهن بالوحدة وٌعزز الروابط االجتماعٌة الهامة 

 مع ؼٌرهن من النساء.

 بوروندي -مٌبٌندو

 

 البلجئاتإلٌزابٌث شٌروود/مفوضٌة النساء © 

 أعشح ِشوجخ) رٛوزٛن ٌؾشاء اٌم١ًٍ ادخبس ا٢ْ أعزط١غ"
[. اٌى١ٕغخ] اٌٝ اٌز٘بة ِٓ ٚأرّىٓ( ػغ٩د ثض٩س

 أؽؼش. اٌى١ٕغخ فٟ أؽخبؿ ِغ أعجٛع وً ا٢ْ ٚأرؾذس
ّٝ  رغزّغ اٌّغّٛػخ ٘زٖ أْ  ." ع١ذ ثؾىً ٚرفّٕٟٙ اٌ
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 شمال القوقاز، االتحاد الروسً -الفتٌات قصص التؽٌٌر: مجموعات 

أعدت فتٌات ذوات إعاقة 
وفتٌات صحٌحات ملصقات 
باستخدام صور حول 
األشٌاء التً كانت تمثل لهن 
أهمٌة فً المشروع، وماهٌة 
األنشطة التً ٌرؼبن فً 
القٌام بها بعد ذلك. وقدمن 
هذه الملصقات إلى 
المنظمات النسائٌة ؼٌر 

فً  الحكومٌة المشاركة
 المشروع.

 اٌٝ ٔزٛق وٕب. لقزٕب ٘زٖ"
 ١ِض١٘فب ِبوب ِغ اٌغٕبء

[. اٌؾ١ٙش اٌؾ١ؾبٟٔ اٌّغٕٟ]
 ٚعذٔب[ ثب٤داء لّٕب ٚػٕذِب]

 اػبلخ رٚٞ أؽخبؿ،
 ِؼبل١ٓ غ١ش ٚأؽخبؿ

 . ٠جىْٛ

 

 لجنة اإلنقاذ الدولٌة© 

. ِٚؾى٩رُٙ اػبلزُٙ ٔٛع ٚػٍٝ ػ١ٍُٙ ٚرؼشفٕب آخش٠ٓ ا٦ػبلخ رٚٞ ِٓ آخش٠ٓ أؽخبفبً  لبثٍٕب اٌؾذس، ٚأصٕبء
 اٌؾذس فٟ أعذ ٚػٕذِب ٚؽ١ذح، ٌغذ ٚوؤٕٟٔ أؽؼش اػبلخ، رٚٞ أؽخبًفب ٚأعذ اٌؾذس اٌٝ أر٘ت فؼٕذِب

 . ِزغبْٚٚ إٔٔب أؽؼش[ ِؼبل١ٓ غ١ش] أؽخبًفب

 لذسرٕب ٌؼذَ فّٕٙب ِٓ ٠ٚزّىَّٓ فّٙٙٓ ِٓ ٔزّىٓ اٌّؼٛلبد،وٟ غ١ش اٌفز١بد ٌٝا ا٦ؽبسح ٌغخ فٟ دسًٚعب ٔؼطٟ
 ٚٔؾٓ وض١شح أؽ١بء اٌّؼٛلبد غ١ش اٌفز١بد ٚرزؼٍُ. ا٦ؽبسح ٌغخ هش٠ك ػٓ ثؼًنب ثؼنٕب ٚٔفُٙ. اٌزؾذس ػٍٝ
 اٌشعبئً ٚٔزجبدي اٌٙٛارف، ٚٔغزخذَ ٘زٖ، ا٦ؽبسح ٌغخ فقٛي خ٩ي ِؾزشوخ ثٍغخ ٔزؾذس ٔؾٓ. وزٌه

 ؽٟء وً ٚٔؼشك أؽ١بء، فٟ ٔفىش ؽ١ش ثؾذح، اٌشعُ ٔؾت. ثؼًنب ثؼنٕب ِغ ٌٕزٛافً اٌخط١خ ٚاٌّزوشاد
 . ِخزٍفخ أٌؼبثبً  ّٔبسط أْ أ٠ًنب ٚٔؾت. فٛسٔب فٟ ف١ٗ ٔفىش

 ٚ٘زٖ. ثآسائٕب إٌبط ٠ٙزُ ٨ ا٤ؽ١بْ ثؼل ففٟ. ٌٕب ثبٌٕغجخ ا١ّ٘٤خ ثبٌغ أًِشا رؤو١ذ ثىً ا١ٌٕب إٌبط اعزّبع ٠ؼذ
 ِىبْ أٞ أٚ ِمٙٝ فٟ اٌفز١بد ثؼل ِغ ٔزمبثً أْ فٟ ٔشغت. اٌّغزمجً فٟ ٔشا٘ب أْ ٔٛد اٌزٟ أفىبسٔب ٟ٘

 . اٌغ١ذاد ١ٌٚغذ فؾغت، ٌٍفز١بد - ِؼبلبد، غ١ش أٚ ِؼبلبد وبٔٛا عٛاء فؾغت، ٌٍفز١بد ِخقـ

 ا٤ٚساق ثؼل اٌٝ عٕؾزبط. ا٤ٔؾطخ ٘زٖ فٟ ٚاٌّؾبسوخ ا١ٌٕب[ اٌقف فٟ سف١مبرٕب] أنّبَ فٟ ٔؤًِ
 ."ٔمً ٚٚع١ٍخ...ف١ٗ ٔزمبثً ِٚىبْ...ٚا٤ل٩َ

 لقراءة قصة التؽٌٌر بالكامل من مجموعة الفتٌات فً شمال القوقاز، ٌرجى الذهاب إلى: 
http://wrc.ms/GBV_disability_Change_Caucasus 
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األشخاص تشٌر جمٌع هذه األمثلة إلى حقٌقة هامة: ٌتمتع 
ذوو اإلعاقة بهوٌات متعددة تستر خلؾ إعاقتهم وٌرٌدون 
ٌُنظر  أن ٌستوعب الناس أنهم ٌتمتعون بها. ٌرٌدون أن 
إلٌهم على أنهم قادة ونساء وأصدقاء وأعضاء فً المجتمع 

كأشخاص ٌقدمون إسهامات قٌمة تجاه المجتمع. وتحتاج  -
برامج ونهج تعزٌز شبكات األقران والرأسمال 

 تماعً إلى مراعاة هذه الحقٌقة إلدماج هذه الفئات.االج

 بوروندي -إٌستر 

 

 إلٌزابٌث شٌروود/مفوضٌة النساء البلجئات© 

 ٌٚىٓ اػبلخ، ِٓ ٠ؼبٟٔ اٌزٞ ٌضٚعٟ سػب٠خ ِمذِخ أٔب"
 رفزخش ٚاِشأح ٚلبئذح أَ فؤٔب. اٌٛؽ١ذح ٠ٛ٘زٟ ٘زٖ ١ٌغذ
 ." ِغزّؼ١خ رؼجئخ وّغئٌٚخ ثذٚس٘ب

 

 ا٨لزقبد٠خ اٌزؼض٠ض أٔؾطخ فٟ اٌّغزٙذف ا٦دِبط

برز اإلدماج المحدد الهدؾ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة 
ومقدمً الرعاٌة فً برامج جمعٌات االدخار واإلقراض 
القروٌة بشكل واضح فً قصص التؽٌٌر من بوروندي. 
وأشارت النساء ذوات اإلعاقة ومقدمات الرعاٌة 

قراض المشاركات فً أنشطة جمعٌات االدخار واإل
القروٌة إلى أن الشبكات االجتماعٌة الموسعة كانت أكثر 
النتائج أهمٌة بالنسبة لهن، حٌث حّسن ذلك من وضعهن 
فً المجتمع، وأدى إلى اكتسابهن مزٌداً من االحترام من 
قبل أزواجهن وأفراد أسرهن اآلخرٌن، وزٌادة اعتزازهن 

طة بأنفسهن والشعور بقٌمتهن. ولم ٌكن للمشاركة فً أنش
جمعٌات االدخار واإلقراض القروٌة تأثٌر إٌجابً على 
استقبللهن كأفراد فحسب، ولكن أًٌضا على المساهمات 
التً ٌمكن أن ٌقدمنها إلى أسرهن من الناحٌة المالٌة مما 

 ٌعزز الدور الذي ٌلعبنه فً عملٌة اتخاذ القرار.

 ِٓ أغشاك ٨ثزبع اٌّبي ِٓ ل٩١ًٍ  وزٌه أٍِه"
 ِؼبٍِخ رغ١شد وُ اٌّذ٘ؼ ِٓ وبْ. أعشرٟ أعً

 ٚأٔٗ ل١ّخ راد إٟٔٔ ٠ذسن ؽ١ش ا٢ْ؛ ٌٟ صٚعٟ
 ٌٟ ٠جذٞ أفجؼ ٌزا ِغزمٍخ، أفجؼ أْ ٠ّىٕٕٟ
 فٟ إٌّضي اٌٝ ٠ٚؼٛد ا٨ؽزشاَ، ِٓ ِض٠ذاً 

 أوضش اٌّؼبق ٌٚذٞ ٚأفجؼ. ا٢ْ ا١ًٌٍ عبػبد
 ." السكٌنة والطمأنٌنة عمت بٌتنا ألن عؼبدح

 )مقدمة رعاٌة من مخٌم موساسا(

 ا٤ٔؾطخ فٟ ا٦ػبلخ رٚٞ ا٤ؽخبؿ رّض١ً ص٠بدح
  اٌّغزّؼ١خ

تعمل برامج مكافحة العنؾ الجنسانً بشكل وثٌق مع قادة 
المجتمع فً تصمٌم األنشطة وتنفٌذها وتقٌٌمها، وبالتالً 

ل األشخاص فمن األهمٌة بمكان دراسة كٌؾ ٌتم تمثٌ
ذوي اإلعاقة والوصول إلٌهم من خبلل أنظمة القٌادة هذه. 
ففً إثٌوبٌا على سبٌل المثال، عمل موظفو لجنة اإلنقاذ 
الدولٌة مع جمعٌة اإلعاقة فً مجتمع البلجئٌن لزٌادة 
مشاركة النساء ذوات اإلعاقة وتعزٌز التعاون مع جمعٌة 

دي وإثٌوبٌا البلجئات. وأفاد أًٌضا المشاركون فً بورون
أن تعٌٌن األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة 
كموظفً تعبئة مجتمعٌة وعاملٌن اجتماعٌٌن لم ٌؤد إلى 
االهتمام الكبٌر بشواؼل هذه المجموعة فحسب، بل وإلى 
زٌادة تقدٌر مهارات األشخاص ذوي اإلعاقة وقدراتهم 

 من قبل اآلخرٌن فً المجتمع كذلك.

 رٚٚ أؽخبؿ فش٠مٕب أػنبء ث١ٓ ِٓ ٠ىٓ ٌُ"
 وج١ًشا رغ١١ًشا اٌخطٛح ٘زٖ رؼذ - لجً ِٓ اػبلخ
 ا٦ػبلخ رٚٚ أفذلبئٟ ٠مَٛ. ثبٌغخ أ١ّ٘خ ٚرا
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 ػذ٠ذح أؽ١بء ٚصّخ. ثٙب ألَٛ اٌزٟ اٌّٙبَ ثٕفظ
 ٠ؼٍّٛٔٙب أخشٜ ٚأؽ١بء ع١ذ، ثؾىً ٠فؼٍٛٔٙب
 رٌه، اٌّغزّغ ٩٠ؽع أْ ا١ّ٘٤خ ِٓ. ٣ٌخش٠ٓ

 ٔمٛي ػٕذِب ثغذ٠خ ٔزؾذس إٔٔب إٌبط ٠ؼٍُ ٌىٟ
 ٠ُٚؼذ. ا٦ػبلخ رٚٞ ا٤ؽخبؿ ادِبط ٔش٠ذ ثؤٕٔب
 اٌزٟ اٌطش٠مخ رغ١١ش فٟ ٌٍجذء ع١ذح هش٠مخ رٌه
 ."ا٦ػبلخ رٚٞ ا٤ؽخبؿ اٌٝ ثٙب ٠ُٕظش

 مخٌم ماي عٌنً، إثٌوبٌا( -)عامل اجتماعً 

 وج١شح ٌّخبهش اٌّؼشم١ٓ ا٤فشاد اٌٝ اٌٛفٛي
 ٚدػُّٙ

ا تم تحدٌد العزلة التً ٌعانً  ًٌ منها األشخاص المعاقٌن ذهن
ا بالنسبة  ًٌ و/أو متعددي اإلعاقات على أنها تمثل تحد
لمقدمً الخدمات. وؼالًبا ما ٌكون هؤالء األفراد منعزلٌن 
فً بٌوتهم مع مقدمً الرعاٌة لهم، وال تتاح لهم فرص أو 
دعم كاؾ ٌمكنهم من تطوٌر إستراتٌجٌات من شأنها 

تم تحدٌد الممارسات التالٌة  حماٌتهم من العنؾ. ولذا فقد
على أنها تعزز الوصول إلى هؤالء األفراد وإدماجهم فً 

 أنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً:

 الزٌارات واألنشطة المنزلٌة

أفاد األشخاص ذوو اإلعاقة والممارسون من بوروندي 
وإثٌوبٌا وشمال القوقاز أنهم ٌقومون بعمل زٌارات منزلٌة 

األسر بشأن احتٌاجاتهم ولمشاركة للتشاور مع األفراد و
المعلومات حول الخدمات والمساعدات الخاصة بالعنؾ 
الجنسانً. وساعدت هذه الزٌارات الممارسٌن فً برامج 
مكافحة العنؾ الجنسانً ومقدمً الخدمات على تحدٌد 
ناجٌن بحاجة إلى دعم شامل ومتخصص. وبدأ موظفو 

ٌا على حد سواء لجنة اإلنقاذ الدولٌة فً بوروندي وإثٌوب
فً تنظٌم أنشطة جماعٌة، والتً كانت ُتقام عادة فً 
المراكز النسائٌة وفً أماكن أخرى داخل المجتمع بالقرب 
من منازلهم، وفً بعض األحٌان كانت تستهدؾ هؤالء 
األفراد واألسر. وسلط مقدمو الرعاٌة للفتٌات البلئً 

تجربة تعانٌن من إعاقات متعددة الضوء أًٌضا على أن ال
أدت إلى زٌادة القبول والدعم من جانب المجتمع نتٌجة 

 إلجراء األنشطة المنزلٌة.

 ٠ؼبٍِٕٛٔب اٌّغزّغ داخً ا٤ؽخبؿ أفجؼ"
 ٚأفجؾٛا اثٕزٟ أٌفٛا فمذ ا٢ْ، أفنً ثؾىً

 اٌزؾ١خ ػ١ٍٕب ٠ٍٚمْٛ ِٕٗ رؼبٟٔ ِب ٠ؼٍّْٛ
 ." ع١شٔب أصٕبء ثٍطف

مخٌم  -)أم لفتاة مراهقة تعانً من إعاقة ذهنٌة 
 ماي عٌنً، إثٌوبٌا(

 إدارة الحاالت المصممة حسب االحتٌاجات الفردٌة

ٌحتاج الناجون ذوو اإلعاقة من العنؾ الجنسانً إلى 
إدارة حاالت مخصصة حسب االحتٌاجات الفردٌة وشاملة 
لمساعدتهم على العبلج والتعافً ولوقاٌتهم من التعرض 

شاركون أن للعنؾ فً المستقبل. أثناء التقٌٌم أفاد م
الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً أظهروا 
أداًء وقدرة أفضل على تحدٌد األفراد مرتفعً المخاطر 
وتقدٌم مزٌد من الدعم الشامل لهم بشكل ٌتناسب مع 
احتٌاجاتهم الخاصة. وتم وصؾ العوامل التالٌة على أنها 
تعمل على تحسٌن دعم إدارة الحالة بالنسبة لهؤالء 

 فراد:األ

 تحدٌد طرق التواصل المختلفة مع الناجٌن مباشرة؛ •
زٌادة التركٌز أثناء التقٌٌمات على تحدٌد مواطن  •

 القوى لدى الناجٌن وقدراتهم الحالٌة؛
إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك مقدمً  •

 الرعاٌة لهم، فً تخطٌط العمل؛
تكرار متابعة وتنسق تقدٌم الخدمات لتلبٌة  •

 المحددة.االحتٌاجات 

أفادت النساء ذوات اإلعاقة أن جلسات إدارة الحالة هذه 
قد ساعدت على بناء الثقة والتفاهم بٌنهم وبٌن الفرٌق 
المعنً بالعنؾ الجنسانً، ومن ثم فقد حصلن على الدعم 
بناًء على احتٌاجاتهن ورؼباتهن. وُتسلط هذه المعرفة 

لناجٌن أًٌضا الضوء على أهمٌة الُنهج المتمركزة حول ا
فً العمل مع النساء ذوات اإلعاقة بؽرض تحدٌد األهداؾ 

 والؽاٌات واالستراتٌجٌات الخاصة بهن.
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 مخٌم كٌناما، بوروندي -قصص التؽٌٌر: قصة ماوازو 

تعٌش ماوازو بمفردها 
وتتحرك بشكل مختلؾ 
عن اآلخرٌن، فهً 
تزحؾ على األرض 

 بداًل من أن تمشً. 

 ٚأٔب ٚؽ١ذح، أػ١ؼ"
ًِب  ٚأؽبٚي. وزٌه دٚ
 ِغزمٍخ، أوْٛ أْ عب٘ذح

 ؽٛائغٟ ألنٟ فؤٔب ٌزا
 أْ أعزط١غ فؤٔب. ثٕفغٟ
 اٌزٕظ١ف ثؤػّبي ألَٛ

 ٚغغً ٚاٌطٟٙ
 ثؼًنب ٚألنٟ ٩ِثغٟ،

 ػذحِغب فٟ ٚلزٟ ِٓ
 .أهفبٌُٙ ثشػب٠خ ع١شأٟ

 

 

 لجنة اإلنقاذ الدولٌة©  
ّٝ  ٠ؤرْٛ ِب غبٌجًب فُٙ. ػبئٍزٟ اٌذ١ٌٚخ ا٦ٔمبر ٌٍغٕخ اٌزبثؼ١ٓ ا٤ؽخبؿ ٚأػزجش ِٕزظُ؛ ٔؾٛ ػٍٝ إٌّضي فٟ ص٠بساد أعزمجً  ١ِٛ٠ًب اٌ

ّٝ  ١ٌطّئٕٛا  وج١شح، ثغؼبدح ٚأؽؼش. ثخ١ش إٟٔٔ ِٓ ١ٌزؤوذٚا ٌض٠بسرٟ ٠ٚؤرْٛ عًذا عش٠ًؼب ثٙب ٠ؼٍّْٛ ِؾىٍخ، رٛاعٕٟٙ ٚػٕذِب. ػٍ
 ػٓ ِب ؽخـ ٠غؤٌٕٟ ػٕذِب ع١ذح ثؾبٌخ إٟٔٔ ٚأؽؼش اٌمقـ ِؾبسوخ ٚأؽت. ا١ٌٗ أرؾذس ؽخـ ٠ٛعذ أٔٗ ؽؼٛس ٠غّشٟٔ ؽ١ش

 . أؽٛاٌٟ

. ا٢خش٠ٓ ِغ ٌّؾبسوزٗ اٌىض١ش ٚوزٌه ػٕٙب ٤رؾذس ا٤ؽ١بء ِٓ اٌىض١ش ٌٚذٞ. ِؼبً  ٚا٤فىبس اٌّؾى٩د ٠ؼٕٟ ٌغزٟ، فٟ اعّٟ،
 ٚعُٛ٘ٙ فٟ ٚاثزغُ ِؼُٙ فش٠ؾخ فؤٔب. اٌغجت ٌٙزا وض١ًشا ٠ؾجٕٟٛٔ ا٤هفبي أْ ٚاػزمذ ٌٍغب٠خ، ِٕفزؾخ ؽخق١خ ٔفغٟ ٚأػزجش

ّٞ ٚ. اٌمقـ ٚأؽبسوُٙ  وّب صمبفزُٙ ؽٛي أػٍُّٙ أْ ف١ّىٕٕٟ. ؽ١برٟ خ٩ي وض١شح أؽ١بء ٚرؼٍّذ سأ٠ذ فمذ ا٠بٖ، ٤ػٍُّٙ اٌىض١ش ٌذ
ًّب ا٨ؽزشاَ، أػٍُّٙ أْ أعزط١غ  وبْ ٚاْ ؽزٝ اٌؾؼ١ش ؽغبء أؽذُ٘ ٌٟ أؽنش ارا اٌّضبي، عج١ً فؼٍٝ. اٌّؾبسوخ أػٍُّٙ ِب ٚدائ
 فشفخ رٌه فٟ أسٜ فؤٔب عًٛػب، أرنٛس وٕذ ٚاْ ؽزٝ. ع٠ًٛب ٔزؾبسوٗ أهفبي ٠ٛعذ وبْ فبرا ثّفشدٞ، وٍٗ أؽزغ١ٗ ف٩ ل١ٍٍخ، ثى١ّخ
ًِب ِب، ؽخـ ٌّغبػذح أٚ ِب ؽٟء ٌزؼ١ٍُ  . ا٢خشْٚ ٠غبػذٟٔ وّب رّب

ًِب ٠ززوشٚا أْ ٌُٙ فغؤلٛي ا٦ٔمبر، ٌغٕخ فش٠ك اٌٝ ٚاؽذح سعبٌخ أثؼش أْ أِىٕٕٟ ٚاْ  ِٕبصٌُٙ، ٠جبسؽْٛ ٨ اٌز٠ٓ ا٤ؽخبؿ دٚ
 فٟ أرمذَ إٟٔٔ ٚسغُ. أؽ٩ِٕب ٌزؾم١ك ٚٔزطٍغ أ٠ًنب ؽبعبد أفؾبة فٕؾٓ. ثغٌٙٛخ اٌجشاِظ اٌٝ ٠ؾنشٚا أْ ٠غزط١ؼْٛ ٨ ز٠ٓاٌ

 ِجىشح، عٓ فٟ ادِبعُٙ ِٓ ٌٍزؤوذ ا٦ػبلخ رٚٞ ِٓ اٌؾجبة ػٍٝ اٌزشو١ض ٠ٕقت أْ ثّىبْ ا١ّ٘٤خ ِٓ أٔٗ اػزمذ فؤٔب ا٢ْ، اٌغٓ
 ."اٌّغبٚاح لذَ ػٍٝ ع١ًّؼب ٠ؼبٍِٛٔب ٚأْ اٌز١١ّض ػٓ إٌبط ٠ىف ؽزٝ
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 ٌزغ١ًٙ ٚلذسارُٙ ا٦ػبلخ رٚٞ ِٙبساد ػٍٝ اٌزؼشف
  ا٦دِبط ػ١ٍّخ

أفاد أشخاص ذوو إعاقة وممارسون فً برامج مكافحة 
العنؾ الجنسانً على أن تحدٌد مهارات ذوي اإلعاقة 

فً تعزٌز إدماجهم وقدراتهم والعمل على تنمٌتها قد ساعد 
بشكل أكبر فً مجموعة متنوعة من أنشطة مكافحة 
العنؾ الجنسانً. ففً األردن، تم دعوة فتٌات شابات 
تعانٌن من الصمم للمشاركة فً أنشطة التمكٌن 
االجتماعٌة، بما فً ذلك األنشطة التً تجرٌها المراكز 
النسائٌة، ولقٌادة جلسات حناء. وساعدت هذه األنشطة 

فٌر مساحة أمام النساء لمشاركة األفكار على تو
واالهتمامات المشتركة مع نساء ٌنتمٌن لنفس فئاتهن 

 العمرٌة.

َّْ  ثً فؾغت اٌذػٛح اٌفز١بد رٍت ٌُ"  وٛ
 ٔٙب٠خ لجً ٚؽزٝ. أ٠نب اٌقذالبد ثؼل
 اٌٙٛارف أسلبَ ثزجبدي لّٓ اٌذساعٟ، اٌفقً
 ٌؼًّ ًِؼب اٌزٛافً ثبِىبٔٙٓ وبْ اْ ٚعؤٌٓ
 ."اؽزفب٨رٙٓ فٟ ؽٕبء عٍغبد

)ممارس فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً ـــــ 
 األردن(

فً شمال القوقاز، تم إدماج الفتٌات المراهقات ذوات 
اإلعاقة فً تصمٌم األنشطة االجتماعٌة التً كانت ترمً 
إلى تسهٌل عملٌة التواصل بٌن الفتٌات ذوات اإلعاقة 

ل مهارات وؼٌر المعاقات. وكانت األنشطة تتمحور حو
الفتٌات ذوات اإلعاقة )مثل الؽناء بلؽة اإلشارة(، األمر 

الذي ال ٌعزز تساوي فرص المشاركة فً تصمٌم 
 البرنامج فحسب، بل وتقدٌر كل فتاة لمواهب األخرٌات.

ووفًقا لما أوضحه أفراد األسرة، وقادة المجتمع، ومقدمً 
الخدمات وؼٌرهم عبر مواقع المشروع، فإن نجاح هذه 

نشطة ٌواجه تحدٌات تتمثل فً االفتراض بأن األ
األشخاص ذوي اإلعاقة ال ٌمكنهم االستفادة من مجموعة 
متنوعة من البرامج وأنهم ؼٌر قادرٌن على المساهمة 

 فٌها.

 ٘زٖ أْ فٟ ٠ؼزمذْٚ اٌغبثك فٟ إٌبط وبْ"
 ٠زّزؼٓ ٌٚٓ ِٕٙب، ١ِئٛط إٌغبء ِٓ اٌفئخ

 لذاٌٛ ٚفٟ. ا٦ه٩ق ػٍٝ ثب٨عزم١ٌ٩خ
 اٌؼذ٠ذ رفى١ش خطؤ ِٕٙٓ اٌؼذ٠ذ أصجذ اٌؾبٌٟ،

 ٠غؼٍٕٛٔب، فُٙ. ؽ١بٌٙٓ اٌّغزّغ أػنبء ِٓ
 ثمذسارٙٓ، إِٓب هبٌّب اٌز٠ٓ ا٤ؽخبؿ ٔؾٓ

 ."ٌٍغب٠خ فخٛس٠ٓ

 مخٌم كٌناما، بوروندي( -)قائد مجتمعً 

شدد العدٌد من األشخاص ذوي اإلعاقة على أهمٌة منحهم 
ٌتم دعوة العدٌد منهم قبل الفرصة "إلثبات أنفسهم"، إذ لم 

ذلك للمشاركة فً أي أنشطة. لذلك فإن مجرد التواصل 
معهم لتشجٌعهم على المشاركة فً البرامج كان فً كثٌر 
من األحٌان من أكبر عملٌات التكٌٌؾ تأثًٌرا من قبل 

 الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً.

 

 

 كٌناما، بوروندي مخٌم -دٌان 

 ػٓ رجؾش اٌذ١ٌٚخ ا٦ٔمبر ٌغٕخ ثؤْ رف١ذ ِىبٌّخ رٍم١ذ"
 ا٨دخبس عّؼ١بد ثشاِظ فٟ ٦دِبعُٙ اػبلخ رٚاد ٔغبء

 ٌزغغ١ٍٟ ٌٍغب٠خ ِزؾّغخ ٚوٕذ. اٌمش٠ٚخ ٚا٦لشاك
 ٤صجذ اٌفشفخ ٌٟ ع١ز١ؼ فزٌه اٌجشاِظ ٘زٖ فٟ ٚادِبعٟ

 ِغ اٌزٛافً ٚاعجٟ ِٓ أْ أؽؼش ٚا٢ْ... ٔفغٟ
 اٌٛػٟ ٌض٠بدح ا٢خش٠ٓ، ا٦ػبلخ رٚٞ ٤ؽخبؿا

 ."أ٠ًنب ادِبعُٙ ٠ّىٓ أٔٗ ٤ٚخجشُ٘ لقزٟ ِٚؾبسوخ
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 مخٌم ماي عٌنً، إثٌوبٌا( -قصص التؽٌٌر: )مٌراؾ، عاملة اجتماعٌة 

 

 

 إلٌزابٌث شٌروود/مفوضٌة النساء البلجئات© 

 

 أْ ٠ّىٓ اٌزٟ اٌمقـ ِٓ اٌىض١ش ٠ٚٛعذ[ اٌذ١ٌٚخ ا٦ٔمبر ٌغٕخ] ثشٔبِظ فٟ ثٗ أمطٍغ اٌزٞ ثبٌذٚس ٌٍغب٠خ أعزّزغ"
 . ثزؾم١مٙب لّٕب اٌزٟ ا٤ؽ١بء ؽٛي ِؼىُ أؽبسوٙب

 ا٤ؽ١بْ ثؼل ٚفٟ ػىبص ػٍٝ ِغزٕذح أع١ش ؽ١ش اػبلخ، راد اِشأح ثؤٕٟٔ أخجشوُ أْ ثّىبْ ا١ّ٘٤خ ِٓ أٔٗ أػزمذ ٌٚىٓ
 ػًّ أِبِٟ أْ أؽؼش فؤٔب رؾذ٠ًب، ٠ّضً لذ أٔٗ سغُ ٠ؼٛلٕٟ ٨ ٘زا ٌٚىٓ. اٌّخ١ُ داخً اٌزٕمً فٟ وض١شح فؼٛثبد رٛاعٕٟٙ

 . ٤ٔغضٖ ٌٍغب٠خ ٘بَ

 ادِبعٙٓ ٠زُ ٨ ٚا٩ٌئٟ اػبلخ، ِٓ رؼب١ٔٓ ا٩ٌئٟ ٚخقًٛفب ا٤ِبْ، ِٓ ثّض٠ذ ٚاٌفز١بد إٌغبء رزّزغ وٟ عب٘ذح ٚأػًّ
ًِب  ػٕذِب ِضٍٙٓ، ؽبٌٟ وبْ ػٕذِب ا٤ٚلبد رٍه أرزوش صٌذ ٨ٚ. ا٤ٚلبد ِؼظُ فٟ ٔغ١بٔٙٓ ٠زُ ٚا٩ٌئٟ ا٤ٔؾطخ، فٟ دٚ
 فمذ. اٌّؾٟ ػٍٝ ١ٌغبػذٟٔ ػىبًصا أِزٍه أْ لجً أٚ إٌّضي، ِغبدسح ػٍٝ لذسرٟ ػذَ ثغجت وض١شح آ٨َ ِٓ أػبٟٔ وٕذ

 ا٦ػبلخ، عّؼ١خ أػنبء أؽذ فؤٔب. ِغزّؼ١خ لبئذح ٚأفجؾذ اٌؾشوخ، ػٓ أوف ٨ فؤٔب ا٢ْ، أِب. ؽًمب ثبٌٛؽذح ؽؼشد
 ٚا٤هفبي إٌغبء ػٓ اٌذفبع أعزط١غ ٚإٟٔٔ اٌم١ّّخ ا٤ؽ١بء ِٓ اٌؼذ٠ذ امبفخ ثبِىبٟٔ أْ أؽؼش. اعزّبػ١خ وؼبٍِخ ٚأػًّ
ًِ  أدسن ٤ٕٟٔ ٔظًشا اٌشػب٠خ ِمذِٟ ٚوزٌه ا٦ػبلخ رٚٞ  ٌٟ ٠ىْٕٛ إٌبط أْ أ٠ًنب ٚأػزمذ. اٌخبفخ اؽز١بعبرُٙ برّب

 ."ِٙبِٟ ٦ٔغبص ثغذ أػًّ ٠شٕٟٚٔ ػٕذِب ا٨ؽزشاَ
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 التوصٌات

تم استنباط التوصٌات التالٌة من الدروس المستفادة من هذا 
المشروع حول كٌفٌة التروٌج إلدماج اإلعاقة فً برامج 

 الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة.مكافحة العنؾ 

التوصٌات المقدمة إلى الجهات الفاعلة فً مجال 
 العنؾ الجنسانً

إدماج النساء والفتٌات والفتٌان والرجال ذوي اإلعاقة 
ومقدمً الرعاٌة خاصتهم فً تصمٌم برامج مكافحة العنف 

. ٌعتبر إشراك األشخاص ذوي الجنسانً وتنفٌذها وتقٌٌمها
تصمٌم البرامج وتقٌٌمها من األمور بالؽة اإلعاقة فً 

األهمٌة فً تحدٌد العوائق التً تحول دون المشاركة فً 
برامج مكافحة العنؾ الجنسانً على نحو دقٌق، وكذا فً 
وضع إستراتٌجٌات لتحسٌن مشاركتهم ومعرفة التؽٌٌرات 
التً من شأنها أن تصنع فارًقا مهًما فً حٌاتهم. وٌنبؽً 

اص لجمع المعلومات ووجهات النظر من إٌبلء اهتمام خ
النساء والفتٌات، وذوات اإلعاقة الذهنٌة، نظًرا ألنهن األكثر 
عرضة لمخاطر العنؾ الجنسانً. وتعتبر الُنهج التشاركٌة 
مثل التصنٌؾ واالستنباط من الصور وسرد الرواٌات، 
إضافة إلى الكثٌر من الطرق النوعٌة التقلٌدٌة )مثل 

التركٌز والمقاببلت الثنائٌة(، من بٌن  مناقشات مجموعات
الطرق التً تستكشؾ بفعالٌة شواؼل وأفكار األفراد الذٌن 
لدٌهم احتٌاجات تواصل مختلفة. وٌنبؽً أن تتضمن 
ا إلشراك األشخاص ذوي  ًٌ التقٌٌمات والتقدٌرات مكوًنا توعو

 اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة المنعزلٌن فً منازلهم.

ٌم التأملً حول الصالت بٌن نوع تقدٌم التدرٌب والتعل
لمدٌري برامج مكافحة العنؾ الجنسانً  الجنس واإلعاقة

ومقدمً الخدمات، والتوصل إلى فهم مشترك للنهج القائمة 
على الحقوق والمتمحورة حول الناجٌن وااللتزام بها أثناء 
العمل مع هذه المجموعة. فتدرٌب الموظفٌن على إجراء 

ة بٌن الجنسٌن وكذلك التمٌٌز القائم تحلٌل حول عدم المساوا
على أساس اإلعاقة من شأنه مساعدتهم فً استٌعاب 
العوامل الفرٌدة التً تسهم فً التعرض لمخاطر العنؾ 
الجنسانً وتعرض النساء والفتٌات والفتٌان والرجال ذوي 
اإلعاقة لهذه المخاطر، وكذلك لتحدٌد أكثر اإلستراتٌجٌات 

امج مكافحة العنؾ الجنسانً. وفً فعالٌة إلدماجهم فً بر
حٌن أن الممارسٌن فً برامج العنؾ الجنسانً ٌدركون 
بوضوح دٌنامٌات القوة الجنسانٌة من خبلل عملهم مع 
ناجٌن من العنؾ، فقد ٌكونون بحاجة إلى دعم إضافً كً 
ٌركزوا على مواقفهم ومواقؾ اآلخرٌن فٌما ٌتعلق باإلعاقة 

أن تؤدي إلى عدم مساواة وكٌؾ أن هذه المواقؾ ٌمكن 
والتمٌٌز واالستبعاد من العبلقات واألسر والمجتمع على 

 أساس الجنس.

ٌُنصح بإدماج وتعمٌم محتوى خاص باألشخاص ذوي  و
اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة خاصتهم فً حزم تدرٌبٌة رئٌسٌة 
عن العنؾ الجنسانً، بما فً ذلك من خبلل دراسات الحالة 

األشخاص ذوي اإلعاقة. وبمرور واألمثلة المركزة على 

الوقت سٌدرك موظفو التدرٌب بشكل كبٌر أن تلبٌة 
ا من  ًٌ احتٌاجات األشخاص ذوي اإلعاقة تعتبر جزًءا محور
عملهم وأنهم ٌتمتعون بالمهارات البلزمة للقٌام بذلك بفعالٌة 

 فً مهامهم.

تعٌٌن النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة موظفات ومتطوعات 
. ٌمكن أن ٌؤدي تحدٌد افحة العنف الجنسانًفً برامج مك

النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة ودعمهن كً ٌضطلعن بدور 
رئٌسً فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً إلً تحسٌن 
جودة البرامج ومبلءمتها بالنسبة لهذه الفئة، كما ٌؤدي فً 
الوقت ذاته إلى تمكٌنهن واالرتقاء بوضعهن داخل المجتمع. 

دٌد هدؾ بخصوص عدد من النساء والفتٌات وٌمكن لتح
ذوات اإلعاقة البلئً ٌنبؽً أن ٌحضرن التدرٌبات 
واالجتماعات المجتمعٌة بشأن العنؾ الجنسانً )ما ٌقرب 

بالمائة( أن ٌشجع الموظفٌن والشركاء على دعوتهن  15من 
مباشرة لحضور هذه الفعالٌات وٌمكن أن ٌؤدي إلى تحسٌن 

برامج مكافحة العنؾ الجنسانً.  تمثٌلهن ومشاركتهن فً
كما أن مناصرة الموازنة بٌن الجنسٌن فً جمعٌات اإلعاقة 
وإدماج النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة فً الجمعٌات النسائٌة 
وجمعٌات الشباب إلى زٌادة مشاركتهن فً المكان الذي 
تضطلع فٌه هذه المجموعات بدور فً برامج مكافحة العنؾ 

 نب زٌادة تمثلٌهن وقٌادتهن فً المجتمع.الجنسانً، إلى جا

منح األولوٌة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً 
الرعاٌة فً األنشطة التً تقوي رأس المال االجتماعً 

. ٌتمتع هذا األمر بأهمٌة خاصة لتجنب وشبكات األقران
ارتكاب العنؾ فً حق الفتٌات المراهقات ذوات اإلعاقة؛ 

الجسدٌة المنعزالت فً بٌوتهن؛ والنساء ذوات اإلعاقة 
ومقدمات الرعاٌة؛ والنساء والفتٌات والفتٌان والرجال 
ذوي اإلعاقة الذهنٌة. وبالنسبة لبرامج "المساحة اآلمنة"، 
ٌتم دعم النساء والفتٌات للتفكٌر فٌما ٌجعل إحدى 
المساحات "آمنة" بالنسبة لهن ولؤلخرٌات، ومن ثم 

خاصة بهن أو مبادئ دعمهن فً وضع "قواعد أساسٌة" 
ٌُقّدرنها. وقد  تعكس الكٌفٌة التً سٌقبلن بها االختبلفات و
تهدي هذه المبادئ تفكٌرهن إلى كٌفٌة الوصول إلى 
ؼٌرهن من النساء والفتٌات المعزوالت بصورة أكبر 
والعمل على إدماجهن )مثل الفتٌات ذوات اإلعاقة 

اكز، الذهنٌة(. وإضافة إلى األنشطة القائمة على المر
تعتبر التوعٌة المجتمعٌة والزٌارات المنزلٌة من العوامل 
الهامة للوصول إلى األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً 
الرعاٌة خاصتهم المنعزلٌن فً بٌوتهم، وبالتالً تعزٌز 
آلٌات الحماٌة القائمة على المجتمع. وٌنبؽً أن ٌنتبه 
الموظفون فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً ألي أعباء 
أو مسؤولٌات إضافٌة قد ٌلزم على النساء والفتٌات 
األخرٌات داخل األسرة تحملها نتٌجة لمشاركة مقدمً 
الرعاٌة فً أنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً، ومساعدتهن 
فً تحدٌد إستراتٌجٌات لتخفٌؾ المخاطر ذات الصلة 

 والعواقب ؼٌر المقصودة. 

ومقدمات  منح األولٌة إلدماج النساء من ذوات اإلعاقة
تحدٌد هدؾ  الرعاٌة فً برامج التمكٌن االقتصادي.
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بخصوص عدد النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة ومقدمات 
الرعاٌة البلئً ٌنبؽً أن ٌشاركن فً هذه البرامج 
وتشجٌع الموظفٌن والمجتمعات على دعوتهن إلى 
المشاركة. وٌنبؽً إجراء تحلٌل دقٌق للمخاطر ووضع 

ل المشاركة وذلك بؽرض منع إستراتٌجٌة تخفٌؾ قب
حدوث أي عواقب ؼٌر مقصودة و/أو االستجابة لها 
بفعالٌة. ففً بعض السٌاقات، قد تمثل األنشطة الخاصة 
بالتمكٌن االقتصادي للمرأة خطوة خارج نطاق أدوارهن 
الجنسانٌة الموصوفة على الصعٌد المجتمعً مما ٌزٌد من 

مجتمع. وفً احتمال تعرضهن للعنؾ من قبل األسرة وال
بعض األسر، قد ٌكون لذلك أثر سلبً على األشخاص 
ذوي اإلعاقة الذٌن قد ٌتركون مع مقدمً رعاٌة ؼٌر 
معروفٌن، األمر الذي قد ٌضٌؾ إلى احتمال تعرضهم 
لمخاطر العنؾ أو إساءة المعاملة. ومن ناحٌة أخرى، قد 
تتحمل النساء األخرٌات داخل األسرة، بمن فٌهن الفتٌات 

اهقات، هذا الدور مما ٌضٌؾ إلى أعباء العمل الذي المر
 ٌقمن به أو قد ٌؤدي األمر إلى استبعادهن. 

 ثشاِظ فٟ ثبٌّّبسع١ٓ خبفخ أدٚاد ِغّٛػخ رزٛفش
، بما فً ذلك أدوات وتوجٌهات اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕف ِىبفؾخ

لمساعدتهم فً تعزٌز إدماج اإلعاقة أثناء ممارسة 
 أعمالهم، على: 

http://wrc.ms/disability_GBV 
 www.gbvresponders.orgأو 

التوصٌات المقدمة إلى الجهات الفاعلة فً مجال 
 اإلعاقة

لتأكد من أن البرامج والمنظمات التً تم تصمٌمها ا
لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة مراعٌة لنوع الجنس. 
ٌنبؽً أن ٌخضع موظفو البرامج أو المنظمات التً تلبً 

ات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة إلى تدرٌب االحتٌاج
بشأن البعد الجنسانً وعدم المساواة الجنسانٌة من أجل 
استٌعاب الطرق المختلفة التً تؤثر على نزاع ونزوح 
النساء والفتٌات والفتٌان والرجال ذوي اإلعاقة، وتكٌٌؾ 
ما ٌقدمونه من أنشطة وخدمات وفًقا لذلك. وٌنبؽً أًٌضا 

مج اإلعاقة أن ٌكونوا على دراٌة بمخاطر لموظفً برنا
العنؾ الجنسانً الخاصة التً ٌتعرض لها النساء 
والفتٌات من ذوات اإلعاقة أثناء األزمات، إلى جانب 
تلقً تدرٌب حول التواصل مع الناجٌات وإجراء إحاالت 
مناسبة إلى مقدمً الخدمة لبرامج مكافحة العنؾ 

 الجنسانً. 

األشخاص المتأثرٌن باألزمات تعزٌز الدفاع عن حقوق 
، وذلك من خبلل زٌادة والنزاع، وخاصة النساء والفتٌات

الوعً حول البلجئٌن والمشردٌن فً المنظمات المعنٌة 
(، وعلى وجه DPOsباألشخاص ذوي اإلعاقة )

الخصوص على المستوٌات اإلقلٌمٌة حٌث توجد أزمات 
 مستمرة أو ممتدة والتً لها أثر كبٌر عبر عدد من

البلدان. وقد ٌتضمن ذلك إقامة شبكات بٌن النساء من 
ذوات اإلعاقة وحركات حقوق المرأة فً البلدان 
والمناطق المتأثرة بأزمات بؽرض إٌجاد تواصل 
واستٌعاب واستجابة الحتٌاجات النساء من ذوات اإلعاقة 

 فً األوضاع اإلنسانٌة.

التوصٌات المقدمة إلى جمٌع الجهات الفاعلة فً 
 ال اإلنسانًالمج

تطبٌق توجٌهات خاصة بالقطاعات لمنع العنف 
، وذلك على النحو المنصوص الجنسانً واالستجابة له

علٌه فً المبادئ التوجٌهٌة للجنة الدائمة المشتركة بٌن 
وٌنبؽً أن تدرك  48.اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕف الوكاالت بشأن

جمٌع الجهات الفاعلة فً المجال اإلنسانً المخاطر 
المتزاٌدة للعنؾ الجنسانً أثناء فترات النزاع واألزمات 
واالستجابة لها، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للنساء 
والفتٌات من ذوات اإلعاقة ومقدمات الرعاٌة. وتقدم 

توجٌه المعاٌٌر الدنٌا الواردة فً المبادئ التوجٌهٌة 
تأسٌسً لجمٌع القطاعات حول منع العنؾ الجنسانً 

 واالستجابة له.

تعمٌم الحماٌة لتلبٌة احتٌاجات األشخاص ذوي اإلعاقة 
. ٌعتبر بفعالٌة طوال جمٌع مراحل االستجابة اإلنسانٌة

تعمٌم الحماٌة، بما فً ذلك إدماج اإلعاقة والتحلٌل 
مها، من الجنسانً فً تصمٌم البرامج وتنفٌذها وتقٌٌ

األمور بالؽة األهمٌة لضمان أن جمٌع األشخاص، 
وبخاصة النساء والفتٌات من ذوات اإلعاقة، ٌتمتعون 
بإمكانٌة الوصول المجدي إلى الخدمات والمساعدة عبر 
جمٌع القطاعات، بما فً ذلك لتخفٌؾ مخاطر العنؾ 

  49الجنسانً.

التوصٌات المقدمة إلى الجهات المانحة 
 والحكومات 

مٌل المنظمات اإلنسانٌة المسؤولٌة تجاه التلبٌة تح
الفعالة لالحتٌاجات الخاصة باألشخاص من ذوي اإلعاقة 
ومقدمً الرعاٌة المشاركٌن فً برامج مكافحة العنف 

وذلك من خبلل عملتً الرصد واإلببلغ،  الجنسانً
باإلضافة إلى تسلٌط الضوء على الممارسات اإلٌجابٌة 

ٌتعلق باألوضاع اإلنسانٌة  بمختلؾ المنظمات فٌما
كوسائل تشجع على االمتثال لمنهجٌات اإلعاقة والمراعٌة 

 لنوع الجنس.

مناصرة اإلقرار الفعال بالنطاق الكامل للشواغل المتعلقة 
باإلعاقة والعوامل الجنسانٌة، بما فً ذلك العنف الجنسانً، 
وذلك فً جمٌع المعاهدات والمعاٌٌر واالتفاقٌات الدولٌة 

. ٌمكن أن ٌكون تعلقة بالنزاع والتشرد والعمل اإلنسانًالم
للمعاهدات الدولٌة دوًرا حاسًما فً تحدٌد األولوٌات الخاصة 
بالعمل اإلنسانً أثناء فترات النزاع والتشرد. وٌنبؽً أن تكون 
الشواؼل الخاصة بالنساء والفتٌات وجمٌع األشخاص ذوي 

اقٌات دولٌة، اإلعاقة على رأس األولوٌات ومحور أي اتف
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لكونهم من بٌن أكثر فئات السكان األكثر عرضة للمخاطر 
أثناء األزمات. فالمناصرة المستمرة على الصعٌدٌن الدولً 
والوطنً ضرورٌة لتشجٌع الحكومات على توقٌع وإقرار 
جمٌع المعاهدات ذات الصلة، ولتحمٌل جمٌع الجهات المانحة 

اقٌات الجدٌدة والقائمة، ذات الصلة المسؤولٌة تجاه تنفٌذ االتف
بما فً ذلك اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقٌة 
القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة والقرارات 

 الصادرة عن مجلس األمن بشأن المرأة والسبلم واألمن.

 

 

  

 ورشة عمل ألصحاب المصلحة فً بوروندي
شٌروود/مفوضٌة النساء البلجئات إلٌزابٌث© 

 مبلحظات

 ٌٍؼٕف ٚاٌؼب١ٌّخ ا٦ل١ّ١ٍخ اٌزمذ٠شادمنظمة الصحة العالمٌة،  .1
ٗ  اٌقؾ١خ ٚاٌزؤص١شاد ا٨ٔزؾبس ِؼذ٨د: اٌّشأح ٔؾٛ اٌّٛعَّ
 اٌؾشوبء غ١ش ِٓ اٌغٕغٟ ٚاٌؼٕف اٌؾ١ُّ اٌؾش٠ه ٌؼٕف

(2413 .)

http://www.who.int/reproductivehealth/p
ublications/violence/9789241564625/en

/ 
ٌتم تحدٌد هذا الرقم باستخدام التقدٌر العالمً على أساس أن  .2

بالمائة من أي تعداد سكانً سٌكونون من ذوي اإلعاقة  15
ملٌون شخص  51.2(، وأن 2411)منظمة الصحة العالمٌة، 

والنزاعات حول العالم )مفوضٌة األمم  ٌُشردون بفعل األزمات
 (.2414المتحدة لشؤون البلجئٌن، 

 اٌزٛع١ٙ١خ اٌّجبدةاللجنة الدائمة المشتركة بٌن الوكاالت،  .3
: ا٦ٔغب١ٔخ ا٤ٚمبع فٟ اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕف ِىبفؾخ ٌزذخ٩د
 ؽب٨د فٟ اٌغٕغبٟٔ ٌٍؼٕف ٚاٌزقذٞ اٌٛلب٠خ ػٍٝ اٌزشو١ض

(. 2445) اٌطٛاسة

gencystandingcommittee.orhttp://intera
g/system/files/legacy_files/tfgender_GB

 VGuidelines2005.pdf 
 اٌز١ّض": ثؾًشا ٔىٓ ٌُ ٌٛ وّب" منظمة هٌومان راٌتس ووتش .4

 أٚغٕذا ؽّبي فٟ ا٦ػبلخ رٚاد ِٓ إٌغبء مذ ٚاٌؼٕف

(2414 .)

http://www.hrw.org/de/reports/2010/08/
human-t-weren-we-24/if 

 إٌغبء مذ اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕفمفوضٌة النساء البلجئات،  .5
 - 3122 ١ِذا١ٔخ ص٠بساد ِٓ ِغزمبح ٔزبئظ: إٌبصؽبد ٚاٌفز١بد

3123  

http://wrc.ms/GBV_disab_field_visits 
فً هذا التقرٌر، ٌشٌر مصطلح "األشخاص ذوي اإلعاقة  .6

الذهنٌة" إلى األشخاص الذٌن ٌعانون من حاالت صحٌة ذهنٌة 
ٌُستخدم  و/أو الخاضعٌن للعبلج النفسً و/أو المتعافٌن منه. و

االجتماعٌة" -أًٌضا مصطلح "األشخاص ذوي اإلعاقات النفسٌة
فً بعض األحٌان لوصؾ هذه المجموعة من األشخاص ذوي 
اإلعاقة. الشبكة العالمٌة للخاضعٌن للعبلج النفسً والمتعافٌن 

 ؽمٛق ثؾؤْ زؾذحاٌّ ا٤ُِ ثبرفبل١خ اٌخبؿ اٌزٕف١ز د١ًٌمنه، 
)الشبكة العالمٌة للخاضعٌن للعبلج  ا٦ػبلخ رٚٞ ا٤ؽخبؿ

. 9(، صفحة 2448النفسً والمتعافٌن منه، 

/N8o9CHwrc.ms 

 اٌجؾش٠خ اٌزىٍفخمفوضٌة األمم المتحدة لشؤون البلجئٌن،  .1
 ٌؾئْٚ اٌّزؾذح ا٤ُِ ٌّفٛم١خ اٌؼب١ٌّخ اٌزٛعٙبد ٌٍؾشة
(. 2414) 3124 ا٩ٌعئ١ٓ

http://www.unhcr.org/5399a14f9.html 
 ثؾؤْ اٌؼبٌّٟ اٌزمش٠شمنظمة الصحة العالمٌة والبنك العالمً،  .8

(. 2411) ا٦ػبلخ

http://www.who.int/disabilities/world_re
/port/2011/en 

 ٌٍؼٕف ٚاٌؼب١ٌّخ ا٦ل١ّ١ٍخ اٌزمذ٠شادمنظمة الصحة العالمٌة،  .3
ٗ  اٌقؾ١خ ٚاٌزؤص١شاد ؾبسا٨ٔز ِؼذ٨د: اٌّشأح ٔؾٛ اٌّٛعَّ
 اٌؾشوبء غ١ش ِٓ اٌغٕغٟ ٚاٌؼٕف اٌؾ١ُّ اٌؾش٠ه ٌؼٕف

(2413 .)

http://www.who.int/reproductivehealth/p
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ublications/violence/9789241564625/en
/ 

 اٌزٛع١ٙ١خ اٌّجبدةاللجنة الدائمة المشتركة بٌن الوكاالت،  .11
: ا٦ٔغب١ٔخ ا٤ٚمبع فٟ اٌغٕغبٟٔ ثبٌؼٕف اٌّؼ١ٕخ ٌٍزذخ٩د
 ؽب٨د فٟ ٌٗ ٚا٨عزغبثخ اٌغٕغٟ اٌؼٕف ِٕغ ػٍٝ اٌزشو١ض

(. 2445) اٌطٛاسة

http://interagencystandingcommittee.or
g/system/files/legacy_files/tfgender_GB

 VGuidelines2005.pdf 
 المرجع ذاته. .11

اتفاقٌة األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  .12

/www.un.org/disabilities/defhttp:/(2006).

ault.asp?navid=15&pid=150 
 اٌز١ّض": ثؾًشا ٔىٓ ٌُ ٌٛ وّب" منظمة هٌومان راٌتس ووتش .13

 أٚغٕذا ؽّبي فٟ ا٦ػبلخ رٚاد ِٓ إٌغبء مذ ٚاٌؼٕف

(2414 .)

http://www.hrw.org/de/reports/2010/08/
 human-t-weren-we-24/if 

 إٌغبء ث١ٓ اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕفمفوضٌة النساء البلجئات،  .14
 — 3122 ١ِذا١ٔخ ص٠بساد ِٓ ٔزبئظ: اٌّؾشداد ٚاٌفز١بد
3123 .

 http://wrc.ms/GBV_disab_field_visits 
 ٧ٌػبلخ عش٠غ ثشاِغٟ د١ًٌ: ا٦دِبط ر١غ١ش منظمة سً بً إم، .15

(. 2412) اٌز١ّٕخ ع١بلبد فٟ

http://www.cbm.org/article/downloads/7
-de_Easy_8851/CBM_Inclusion_Ma

_complete_guide.pdf 
 المرجع ذاته.  .16
، GSDRC Applied Knowledge Servicesمنظمة  .11

)بدون تارٌخ(. اٌغٕغب١ٔخ اٌفٛاسق فُٙ

-http://www.gsdrc.org/go/topic
 gender-guides/gender/understanding 

 المرجع ذاته.  .18

كارولٌن فرومادٌر وستٌفانً أورتولٌفا. "الحقوق الجنسٌة  .13
واإلنجابٌة للنساء والفتٌات من ذوات اإلعاقة." )ورقة تحلٌلٌة 

مقدمة فً المؤتمر الدولً للسكان والتنمٌة بشأن حقوق اإلنسان 
.( 2413ٌولٌو  14، الهاي، هولندا، 2414لما بعد عام 

-http://wwda.org.au/wp
/2013/12/issues_paper_content/uploads

en_and_girls_with_disabilitiessrr_wom
_final.pdf 

اتفاقٌة األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  .21

http://www.un.org/disabilities/def(2006).

ault.aspnavid=15&pid=150 
أندري هولوموتز، اإلعاقة واالضطهاد والعنؾ: نحو تفسٌر  .21

(: الصفحات 2413) 46الجزء  ،ا٨عزّبع ُػٍسوسٌولوجً، "

 23. ُنشرت النسخة األصلٌة اإللكترونٌة فً 466-493
. قسم اإلعبلم: 2412نوفمبر 

14.1166/4438438512448561. 

 إٌّٛرطمراكز مكافحة األمراض والوقاٌة منها،  .22
 اٌٛلب٠خ اهبس: اٌج١ئٟ-ا٨عزّبػٟ

http://www.cdc.gov/violencepreve(2015).

-/overview/socialntion
ecologicalmodel.html 

 اٌزٛع١ٙ١خ اٌّجبدةاللجنة الدائمة المشتركة بٌن الوكاالت،  .23
 رم١ًٍ: ا٦ٔغبٟٔ اٌؼًّ فٟ اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕف رذخ٩د ٦دِبط

)مسودة، قٌد  اٌزؼبفٟ ػٍٝ ٚاٌّغبػذح اٌّشٚٔخ ٚرؼض٠ض اٌّخبهش

 (. 2415النشر، 
أحد األنشطة التً أجرٌت اقتبست المبادئ التوجٌهٌة من نتائج  .24

 .2414فً منتدى التعلم الداخلً الخاص بالمشروع فً ٌونٌو 
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة عبارة عن منظمات تمثل  .25

 ذوي اإلعاقة، وؼالًبا ما ٌؤسسها وٌدٌرها أشخاص ذوو إعاقة.
ٌسجل نظام إدارة معلومات العنؾ الجنسانً نوع العنؾ الذي  .26

ذلك االؼتصاب، واالعتداء الجنسً،  ٌروٌه الناجون، بما فً
واالعتداء الجسدي، والزواج باإلكراه، والحرمان من الموارد 

 أو الفرص أو الخدمات، وإساءة المعاملة النفسٌة/العاطفٌة.
توضح المشاورات مع فرٌق العنؾ الجنسانً فً إثٌوبٌا  .21

وبوروندي أنهم كانوا ٌدركون جًٌدا مختلؾ أنواع اإلعاقة، 
استطاعوا تحدٌدها بناًء على أسئلة ومبلحظات وظٌفٌة وأنهم 

أثناء مشاوراتهم مع الناجٌن. ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك 
أنه ربما ال ٌكون جمٌع الناجٌن من ذوي اإلعاقة قد تم تحدٌدهم 

 .BGSVBAبأن لدٌهم إعاقة فً بٌانات 
 ٦دِبط ٚرٛف١بد آصبس: إٌٙبئٟ اٌزمش٠شجولٌان فوستر،  .28

. ا٩ٌعئبد إٌغبء ِفٛم١خ أثؾبس فٟ إٌّٙغ١بد ِزؼذد اٌزؾ١ًٍ

 (.2414تقرٌر استشاري مقدم لمفوضٌة النساء البلجئات )

23. http://betterevaluation.org/approaches  
ل الدخول فً  ( 2414أؼسطس  12)ُسجِّ

و

http://depts.washington.edu/ccph/pdf_fil
es/Evaluation.pdf   ل الدخول  أؼسطس 12)ُسجِّ

2414.) 
اقتبست أداة "قصص التؽٌٌر" خاصتنا من أسلوب التؽٌٌر  .31

(. وأسلوب "التؽٌٌر األبرز" هو أحد أشكال BACاألبرز )
الرصد والتقٌٌم التشاركً والذي ٌجمع وٌحلل رواٌات التؽٌٌر، 
الكتساب المعرفة عن التؽٌٌرات التً تمثل أكبر قٌمة لؤلفراد 

 والجماعات والسبب وراء ذلك.
/betterevaluation.org/approacheshttp:/ 

ل الدخول فً   (.2414أؼسطس  12)ُسجِّ

)صفحة  Before and Now Diagramمقتبس من أداة  .31
أداة تشاركٌة  Tools together now! 144 ( فً دلٌل68

 لتعبئة المجتمع ضد فٌروس نقص المناعة البشرٌة/اإلٌدز.
http://www.aidsalliance.org/assets/000/

-together-Tools-000/370/229
now_original.pdf?1405520036  

"ورشة عمل للقمة" مقتبسة من أسلوب رواٌة القصة عن  .32
طرٌق األداء التشاركً 

-http://www.clearhorizon.com.au/wp
-on-content/uploads/2009/05/report
-eeveryon-get-and-outcomes
-participatory-involved_the
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performance.pdf  ًأؼسطس  12)تم الوصول ف

2414.)  

 ا١ٌّغش د١ًٌ: اٌؾّب٠خ رؼ١ُّ رذس٠تلجنة اإلنقاذ الدولٌة،  .33

(2413). 

http://www.globalprotectioncluster.org/_
assets/files/aors/protection_mainstream
ing/IRC_Protection_Mainstreaming_Tra

20_Facilitators_Guide_March_2%ingin
 013_EN.pdf 
)إثٌوبٌا وبوروندي  GBVIMSمن بٌن الناجٌن المسجلٌن فً  .34

ا كانوا ذوي  2425من أصل  124مجتمعتان(، فإن  ًٌ ناج
 إعاقة.

)إثٌوبٌا وبوروندي  GBVIMSمن بٌن الناجٌن المسجلٌن فً  .35
( من 124من أصل  61بالمائة ) 54.83مجتمعتان(، فإن 

الناجٌن ذوي اإلعاقة تعرضوا لبلؼتصاب، مقارنة بنسبة 
( من الناجٌن ؼٌر 1945من أصل  614بالمائة ) 32.23

المعاقٌن. وتؤكد االختبارات أن هذا الفرق الذي ٌصل إلى 
بقٌمة  بالمائة كبٌر من الناحٌة اإلحصائٌة، 18.6

 طبًقا لطرٌقة فٌشر. 4.44احتمالٌة
)إثٌوبٌا وبوروندي  GBVIMSمن بٌن الناجٌن المسجلٌن فً  .36

( من 124من أصل  32بالمائة ) 26.66مجتمعتان(، فإن 
الناجٌن من ذوي اإلعاقة تعرضوا إلساءة المعاملة 

من  443بالمائة ) 23.25النفسٌة/العاطفٌة، مقارنة بنسبة 
ٌن ؼٌر المعوقٌن. وتؤكد االختبارات ( من الناج1945أصل 

بالمائة لٌس كبًٌرا من  3.42أن هذا الفرق الذي ٌصل إلى 
طبًقا لطرٌقة  4.366الناحٌة اإلحصائٌة، بقٌمة احتمالٌة تبلػ 

 فٌشر.
)إثٌوبٌا وبوروندي  GBVIMSمن بٌن الناجٌن المسجلٌن فً  .31

( من 124من أصل  43بالمائة ) 35.83مجتمعتان(، فإن 
ٌن من ذوي اإلعاقة أبلؽوا عن حاالت عنؾ كان الجانً الناج

من  928بالمائة ) 48.61فٌها عشًٌرا أو زوًجا، مقارنة بنسبة 
( من الناجٌن ؼٌر المعوقٌن. وتؤكد االختبارات 1945أصل 

بالمائة كبٌر من الناحٌة  12.88أن هذا الفرق الذي ٌصل إلى 
 لطرٌقة فٌشر. طبًقا 4.446اإلحصائٌة، بقٌمة احتمالٌة تبلػ 

)إثٌوبٌا وبوروندي  GBVIMSمن بٌن الناجٌن المسجلٌن فً  .38
( من 124من أصل  32بالمائة ) 26.66مجتمعتان(، فإن 

الناجٌن من ذوي اإلعاقة أبلؽوا عن حاالت عنؾ كان الجانً 
من أصل  433بالمائة ) 22.63فٌها ؼرًٌبا، مقارنة بنسبة 

االختبارات أن  ( من الناجٌن ؼٌر المعوقٌن. وتؤكد1945
لٌس كبًٌرا من الناحٌة  3.94الفرق الذي ٌصل إلى 

 طبًقا لطرٌقة فٌشر. 4.316اإلحصائٌة، بقٌمة احتمالٌة تبلػ 
)إثٌوبٌا وبوروندي  GBVIMSمن بٌن الناجٌن المسجلٌن فً  .33

( من 124من أصل  144بالمائة ) 83مجتمعتان(، فإن 
بالمائة  95بنسبة  الناجٌن من ذوي اإلعاقة كنَّ نساًء، مقارنة

( من الناجٌن ؼٌر المعوقٌن. 1945حالة من أصل  1812)
بالمائة  12وتؤكد االختبارات أن الفرق الذي ٌصل إلى نسبة 

طبًقا  4.444كبٌر من الناحٌة اإلحصائٌة، بقٌمة احتمالٌة تبلػ
 لطرٌقة فٌشر. 

أثناء عملٌة الموافقة المستنٌرة، تم إببلغ النساء بعدم ضرورة  .41
دل تجاربهن الشخصٌة، وتم الحصول على موافقاتهن بشأن تبا

استخدام ما ٌخصهن من معلومات فً التقارٌر الطامحة إلى 
تحسٌن البرامج فً بوروندي وؼٌرها من الدول. وكانت جمٌع 

النساء ذوات اإلعاقة الفكرٌة تعانٌن من إعاقة خفٌفة فحسب 
مقدمو ولذلك استطعن استٌعاب عملٌة الموافقة، ولكن حضر 

الرعاٌة لهن رؼم ذلك. ولم تتطلب أسئلة المناقشة الجماعٌة 
هذه المعلومات الشخصٌة. ومع ذلك، استمرت النساء فً هذه 

المجموعة فً اإلفصاح عن تجاربهن الشخصٌة خبلل 
المناقشة. وتم إعبلم جمٌع المشاركات بشأن الخدمات المتاحة 

م موظفو بر نامج حماٌة للناجٌن من العنؾ الجنسانً، وقدَّ
 وتمكٌن النساء التابع للجنة اإلنقاذ الدولٌة الدعم المستمر لهن.

لوري إي بورز، وروزمٌري بً هٌوج، وإمٌلً إم لوند،  .41
 ثؾضٟ رؾذ٠ش: ا٦ػبلخ رٚاد ٚإٌغبء ا٤ؽخبؿ ث١ٓ اٌؼٕف

)هارٌسبرج، بنسٌلفانٌا: مركز الموارد الوطنٌة للعنؾ المنزلً: 
2449.) 

)إثٌوبٌا  GBVIMSمسجلٌن فً من بٌن الناجٌن ال  .42
حالة  24بالمائة ) 16.66وبوروندي مجتمعتان(، فإن نسبة 

( من الناجٌن ذوي اإلعاقة كانوا ذكوًرا، مقارنة 124من أصل 
( من الناجٌن 1945حالة من أصل  93بالمائة ) 4.88بنسبة 

ؼٌر المعوقٌن. وتؤكد االختبارات أن هذا الفرق الذي ٌصل 
كبٌر من الناحٌة اإلحصائٌة، بقٌمة احتمالٌة  بالمائة 11.64إلى 
 طبًقا لطرٌقة فٌشر. 4.444تبلػ 

قد تعانً النساء والفتٌات والفتٌان والرجال ذوي اإلعاقة من  .43
العنؾ على أساس كل من الجنس واإلعاقة. وسٌختلؾ اإلسهام 
المحدد لكل من هذه العوامل، وؼالًبا ما تكون األسباب الكامنة 

ٌُزٌد وراء االضطهاد  أو إساءة المعاملة معقدة أو متشابكة، مما 
من صعوبة عملٌة تحلٌل حاالت االضطهاد وإساءة المعاملة 

واالستجابة لها بصورة منفصلة. وبناًء علٌه، فمن الضروري 
رصد كافة أشكال العنؾ والتمٌٌز فً األوضاع اإلنسانٌة 

واالستجابة لها، وخاصة ضد الفئات األكثر تهمًٌشا فً 
جتمع، من أجل االرتقاء بمبادئ المساواة بٌن الجنسٌن الم

للفئات األكثر تعرًضا للتهمٌش واالضطهاد فً المجتمع. 
وستتاح نتائج المشروع الشاملة، والتً تعكس مدى التشابك 

بٌن العوامل الجنسانٌة واإلعاقة والعوامل األخرى للنساء 
ة مفصلة والفتٌات والفتٌان والرجال، إضافة إلى تقارٌر بحثٌ

فً هذا الصدد على موقع مفوضٌة النساء البلجئات: 

https://womensrefugeecommission.org/
-and-programs/disabilities/research
-building-resources/document/945
-gender-in-inclusion-disability-for-capacity
-in-programming-gbv-violence-based
 overview?catid=232-settings-humanitarian 
 اٌزٛع١ٙ١خ اٌّجبدةاللجنة الدائمة المشتركة بٌن الوكاالت،  .44

 رم١ًٍ: ا٦ٔغبٟٔ اٌؼًّ فٟ اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕف رذخ٩د ٦دِبط
)مسودة، قٌد  اٌزؼبفٟ ػٍٝ ٚاٌّغبػذح اٌّشٚٔخ ٚرؼض٠ض اٌّخبهش

 (.2415النشر، 
)إثٌوبٌا وبوروندي  GBVIMمن بٌن الناجٌن المسجلٌن فً  .45

( من الناجٌن 124من أصل  39بالمائة ) 32.5مجتمعتان(، 
ذوي اإلعاقة أبلؽوا لجنة اإلنقاذ الدولٌة فً ؼضون ثبلثة أٌام 

 836بالمائة ) 43.98من ارتكاب حالة العنؾ، مقارنة بنسبة 
( من الناجٌن ؼٌر المعوقٌن. وتؤكد 1945من أصل 

بالمائة كبٌر  11.48ٌصل إلى االختبارات أن هذا الفرق الذي 
طبًقا  4.416من الناحٌة اإلحصائٌة، بقٌمة احتمالٌة تبلػ 

 لطرٌقة فٌشر.
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)إثٌوبٌا وبوروندي  GBVIMSمن بٌن الناجٌن المسجلٌن فً  .46
( من الناجٌن 124من أصل  49بالمائة ) 44.83مجتمعتان(، 

 من ذوي اإلعاقة أبلؽوا لجنة اإلنقاذ الدولٌة بعد أكثر من شهر
 655) 34.42واحد بعد ارتكاب حالة العنؾ، مقارنة بنسبة 

( بالمائة من الناجٌن ؼٌر المعوقٌن. وتؤكد 1945من أصل 
لٌس كبًٌرا من  6.41االختبارات أن هذا الفرق الذي ٌصل إلى 

طبًقا لطرٌقة  4.166الناحٌة اإلحصائٌة، بقٌمة احتمالٌة تبلػ 
 فٌشر.

 رخط١و: ل٠ٛبد ٔغبء ،٠ٛبدل فز١بدمفوضٌة النساء البلجئات،  .41
 ا٦ٔغب١ٔخ ا٤ٚمبع فٟ اٌّشا٘مبد ٌٍفز١بد ٚرق١ّّٙب اٌجشاِظ

(2414 )

https://womensrefugeecommission.org/
-girls-strong-resources/document/1036
 report -women-powerful  

 اٌزٛع١ٙ١خ اٌّجبدةاللجنة الدائمة المشتركة بٌن الوكاالت،  .48
: ا٦ٔغب١ٔخ ا٤ٚمبع فٟ اٌغٕغبٟٔ ثبٌؼٕف ١خاٌّؼٕ ٌٍزذخ٩د
 ؽب٨د فٟ ٌٗ ٚا٨عزغبثخ اٌغٕغٟ اٌؼٕف ِٕغ ػٍٝ اٌزشو١ض

(. 2445) اٌطٛاسة

http://interagencystandingcommittee.or
g/system/files/legacy_files/tfgender_GB

 VGuidelines2005.pdf 
)ؼٌر مؤرخ(. اٌؾّب٠خ رؼ١ُّمجموعة الحماٌة الدولٌة،  .43

http://www.globalprotectioncluster.org/e
-responsibility/protection-of-n/areas

mainstreaming.html  
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 : ملخص باألنشطة المنفذة فً منهجٌة المشروع1الملحق 

 جدول أ: ملخص بالبلدان والسٌاقات واألنشطة المنفذة فً المرحلة األولى

 األنشطة المنفذة السٌاق التشؽٌلً اسم البلد

سٌاق مخٌم  —ماي عٌنً  إثٌوبٌا
 دائم

مناقشات جماعٌة مع الجئٌن إرٌترٌٌن ذوي إعاقة ومقدمً الرعاٌة 
مشارًكا(،  11مشارًكا(؛ ولفٌؾ من قادة المجتمع ) 25خاصتهم )

 13باإلضافة إلى العاملٌن المجتمعٌٌن والعاملٌن االجتماعٌٌن )
 مشارًكا(.

مقاببلت  4مقاببلت مع أشخاص ذوي إعاقة ومقدمً الرعاٌة لهم )
 أشخاص(. 6 —

 شخًصا(. 32مشاورات مع جمعٌة اإلعاقة )

 .شخًصا( 19مشاورات مع جهات فاعلة إنسانٌة )

 سٌاق حضري —بوجامبورا  بوروندي

كٌناما وموساسا وبواجٌرٌزا 
 سٌاق مخٌم —

ولٌٌن ذوي إعاقة ومقدمً الرعاٌة مناقشات جماعٌة مع الجئٌن كونؽ
 مشارًكا(. 161خاصتهم )

 —مقابلة مع فتاة ذات إعاقة ومقدم الرعاٌة لها )مقابلة واحدة 
 شخصان(.

 شخًصا(. 13مشاورات مع جهات فاعلة فً المجاالت اإلنسانٌة )

 سٌاق مخٌم —الزعتري  األردن

 —إربد والمفرق والرمثا 
 سٌاق حضري

الجئٌن سورٌٌن من ذوي اإلعاقة ومقدمً مناقشات جماعٌة مع 
مشارًكا(؛ ومع المتطوعٌن المجتمعٌٌن من  113الرعاٌة لهم )

 مشارًكا(. 11البلجئٌن )

مقاببلت مع فتٌات من ذوات اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة لهن )مقابلتان 
 أشخاص(. 4 —

 .شخًصا( 34مشاورات مع جهات فاعلة إنسانٌة )

شمال القوقاز، 
االتحاد 

 وسًالر

جروزنً، جمهورٌة الشٌشان 
سٌاق إعادة إعمار  —

 حضري بعد النزاع

 12مناقشات جماعٌة مع مقدمً الرعاٌة لؤلطفال ذوي اإلعاقة )
 .مشارًكا(

 شخًصا(. 11 —مقابلة  11مقاببلت مع نساء وفتٌات ذوات إعاقة )

 16مشاورات مع موظفً المنظمات النسائٌة ؼٌر الحكومٌة )
 شخًصا(.

 ٌغٕخ ؽشوبء ثٛاعطخ ٚاٌّمبث٩د اٌغّبػ١خ إٌّبلؾبد ٘زٖ أعش٠ذ
 .اٌمٛلبص ثؾّبي اٌؾى١ِٛخ غ١ش إٌّظّبد ِٓ اٌذ١ٌٚخ ا٦ٔمبر

 
  



 

 

 الجدول ب: ملخص ألنشطة التقٌٌم التشاركً فً كٍل من البلدان التجرٌبٌة

 األنشطة المنفذة اسم البلد

إرٌترٌٌن ذوي إعاقة ومقدمً الرعاٌة خاصتهم مناقشات جماعٌة عن قصص التؽٌٌر مع الجئٌن  إثٌوبٌا
 مشارًكا(. 11مشارًكا(؛ ولفٌؾ من قادة المجتمع ) 24)

 شخًصا( 21ورشة عمل ألصحاب المصلحة )

 89مناقشات جماعٌة عن قصص التؽٌٌر مع الجئٌن من ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة لهم ) بوروندي
 مشاركٌن(. 14مشارًكا(؛ ولفٌؾ من قادة المجتمع )

 مشارًكا(. 18أنشطة تشاركٌة مع ممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً )

 .شخًصا( 41ورشة عمل ألصحاب المصلحة )

مناقشات جماعٌة ومقاببلت بشأن قصص التؽٌٌر مع الجئٌن سورٌٌن من ذوي اإلعاقة ومقدمً  األردن
 مشارًكا(. 14الرعاٌة لهم )

 مشاركٌن(. 3برامج مكافحة العنؾ الجنسانً )مقاببلت مع ممارسٌن فً 

 ٚرّذ اٌّشأح، ٚرّى١ٓ ؽّب٠خ ٌغٕخ ِٛظفٟ ثٛاعطخ اٌزغ١١ش لقـ ِٕٚبلؾبد ِمبث٩د ُأعش٠ذ
 .اٌٙبرف ػجش اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕف ِىبفؾخ ثشاِظ فٟ اٌّّبسع١ٓ ِغ اٌّمبث٩د

شمال القوقاز، 
 االتحاد الروسً

 مشارًكا(. 26ذوي إعاقة ومقدمً الرعاٌة لهم ) مناقشات جماعٌة عن قصص التؽٌٌر مع الجئٌن

 مشاركٌن(. 6أنشطة تشاركٌة مع ممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً )

 شخًصا(. 26ورشة عمل ألصحاب المصلحة )
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 : توصٌات من ورش العمل الخاصة بأصحاب المصلحة2الملحق 

القوقاز وقصص التؽٌٌر من األردن إلى الحصول على سعت حلقات عمل المشاركٌن فً بوروندي وإثٌوبٌا وشمال 
رسائل وتوصٌات هامة من مختلؾ الفئات المشاركة فً هذا المشروع بشأن إدماج اإلعاقة فً برامج مكافحة العنؾ 

 الجنسانً. وركزت توصٌاتهم على ما ٌلً:

 تعزٌز مناصرة عدم التمٌٌز •
 
 ٚخقًٛفب ،ا٦ػبلخ رٚٞ ؽمٛق ػٍٝ اٌنٛء ٌزغ١ٍو ٌّغزّؼٟا اٌٛػٟ ص٠بدح ٚرغزٙذف ِٚٛعٙخ ِزٛافٍخ عٍغبد ػًّ"

 ٤فؾبة ػًّ ٚسؽخ — اػبلخ رٚاد ٚٔغبء فز١بد ِٓ رٛف١بد." )اٌشػب٠خ ِٚمذِبد ثبٌّشأح اٌّزؼٍمخ اٌّغبئً ثؾؤْ
 (ثٛسٚٔذٞ ،اٌّقٍؾخ

 إجراء مشاورات مستمرة مع ذوي اإلعاقة فً تخطٌط البرنامج •
 
َّٓ  عٛاء اٌفز١بد ثجؼل ٔغزّغ أْ ٔٛد....ثآسائٕب إٌبط ٠ٙزُ ٨ ا٤ؽ١بْ ثؼل ففٟ. ا١ٌٕب إٌبط اعزّبع ٠ّٕٙب"  رٚاد و

 ثؼل اٌٝ عٕؾزبط. ثبٌغ١ٓ ٚثذْٚ ،فمو فز١بد. ثبٌفز١بد اٌخبفخ ا٤ِبوٓ أؽذ أٚ اٌّمبٟ٘ اؽذٜ ػٍٝ فؾ١ؾبد أَ اػبلخ
 ػًّ ٚسؽخ — اٌفز١بد ِٓ غّٛػخٌّ رمذ٠ّٟ ػشك." )ِٛاف٩د ٚٚع١ٍخ...٩ٌعزّبع ِٚىبْ...اٌزؾذ٠ذ ٚأل٩َ ا٤ٚساق
 (اٌشٚعٟ ا٨رؾبد ،اٌمٛلبص ؽّبي ،اٌّقٍؾخ ٤فؾبة

 إبراز مهارات وقدرات ذوي اإلعاقة •
 
. ٚا١ٌّٕٙخ ا٨لزقبد٠خ ا٤ٔؾطخ فٟ أغبصاد ؽممٛا ِّٓ ا٦ػبلبد ٌزٚٞ إٌغبػ لقـ ٌزجبدي ٚع١ٍخ أٚ خطخ ٚمغ"

 ِٓ ا٤ٔٛاع ٘زٖ فٟ أ٠ًنب ا٦ػبلخ رٚٞ ٦دِبط ا٤خشٜ ػبداٌّغّٛ ٌزؾغ١غ وٛع١ٍخ ا٦ٔغبصاد ٘زٖ اعزخذاَ صُ ِٚٓ
 (ثٛسٚٔذٞ ،اٌّقٍؾخ ٤فؾبة ػًّ ٚسؽخ — اػبلخ رٚٞ سعبي ِٓ رٛف١بد." )اٌجشٔبِظ

 تعزٌز أنشطة التوعٌة ودعم األقران •
 
 ثض٠بساد ٌٍم١بَ خطخ ٚٚمغ. أؼضا٨ً  ا٤وضش ا٦ػبلخ رٚاد ٚاٌفز١بد إٌغبء ٌّٕبصي إٌّض١ٌخ اٌض٠بساد ِٓ اٌّض٠ذ اعشاء"

 ٚسؽخ —ا٦ػبلخ رٚاد ٚفز١بد ٔغبء ِٓ رٛف١بد." )ا٤عش ٚ٘زٖ[ اٌغٕغبٟٔ اٌؼٕف ِىبفؾخ] فشق ث١ٓ ِزغمخ ٚارقب٨د
 (اص١ٛث١ب ،اٌّقٍؾخ ٤فؾبة ػًّ

 العمل مع األسر •
 
 ِٕبفش٠ٓ ىٛٔٛا٠ و١ف رؼ١ٍُّٙ فٟ وبفٍ  ٚلذ ٚاِنبء. اٌجشاِظ ثؾؤْ اٌّؾٛسح ٌزمذ٠ُ اٌشػب٠خ ِمذِٟ ِٓ ٌغٕخ رؾى١ً"

 اٌزؼجئخ ِغئٌٟٛ ػٍٝ ا٨ػزّبد ٚرم١ًٍ أفنً ثؾىً ا٤ٔظّخ ث١ٓ اٌزٕمً و١ف١خ ػٓ ِؼٍِٛبد ٚرمذ٠ُ ،أفنً ثؾىً ٥ٌعشح
 (ثٛسٚٔذٞ ،اٌّقٍؾخ ٤فؾبة ػًّ ٚسػ — اٌشػب٠خ ِمذِٟ ِٓ رٛف١بد." )اٌّغزّؼ١١ٓ

 توفٌر الدعم المادي وإستراتٌجٌات التنقل •
 
 —اٌشػب٠خ ِمذِبد اؽذٜ ِغ ِمبثٍخ." )اٌقؼت اٌّبدٞ ٌٍٛمغ ٔظًشا( أزمبي ثذ٨د أٚ) بيأزم ٚعبئً ثزٛف١ش ٠ٛفٝ"

 (ا٤سدْ ،اسثذ
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