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 شكر وتقدير 

وحماية حقوق النساء األطفال والشباب الذين شردتهم النزاعات واألزمات،  تعمل مفوضية النساءالالجئات )المفوضية( على تحسين الحياة
هج األكثر مرونة سياسات البرامج والوتدعو  تحدد الحلول المناسبة لهاحيث تبحث المفوضية احتياجاتهم و لتغيير في ودفع عجلة اإلى تبني الُن

 الممارسات إلنسانية.

ستقبلهم. م النطالق نحو العمل من أجلالنزاعات والكوارث على النجاة والتعافي و المشردين بفعل( ألشخاص اللجنةتساعد لجنةاإلنقاذ الدولية )
االقتصادي لألشخاص في و اإلنقاذ الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والدعم دولة، في ظل وجود برامج خاصة  40توفر فرق لجنة

 مصممة للنساء واألطفال. 

اإلنقاذ جرى تنفيذه  هذا المشروع المعونة  برنامج -بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النساءالالجئات ومفوضية الدولية بواسطة لجنة
مرأة بلجنة وحدة حماية وتمكين الفي  وقد تم تنسيقه بواسطة ليورا وارد، كبير المستشارين الفنيين؛ مؤسسات المجتمع المفتوحوألسترالية 

همات من إلنقاذ.  هذا إلى جانب تعقيبات ومسا اإلعاقة لدى المفوضية،  فيما اضطلعت بإعداد تقرير البحث إيما بيرس، كبير مسؤولي برنامج
هيذر كول،   في فنيالشار مستالكل من: ديل بوشر، كبير مديري البرامج بالمفوضية؛ وإليزابيث كافرتي، كبير مسؤولي الدعوة بالمفوضية؛ و

ساندرا كراوس، مدير برنامج الصحة الجنسيةواإلنجابية بالمفوضية؛ ون المرأة التابعة للجنةاإلنقاذ؛ وسارة جرين، مستشار؛ وحدة حماية وتمكي
ميهوكو تانابي، كبير مسؤولي برنامج الصحة الجنسية واإلنجابية بالمفوضية؛ وجوان تيموني، كبير مديري ووإليزابيث شيروود، مستشار إعاقة؛ 

اإلنقاذفي قات الخارجية بالمفوضية؛ وليورا وارد، كبير المستشارين الفنيين الدعوة والعال  .وليةالد وحدة حماية وتمكين المرأة بلجنة

همت جيليان فوستر، مستشار، في تحليل البيانات النوعية وإدارة تحليل البيانات الكمية ضمن المرحلة األولى من المشروعو اضطلعت كل و ؛سا
اإلعاقة من إيما بيرس وإليز فيما  ؛بتسهيل التقييمات التشاركية ضمن المرحلة الثالثة من المشروع التابع للمفوضيةابيث شيروود من برنامج

 .وتصميمه تولت ديانا كويك، مديراالتصالت بالمفوضية، تحرير التقرير

اإلنقاذ نود أن نتقدم بخالص الشكر إلى البرامج القُ  التحاد افي كل من إثيوبيا وبورونديواألردن وشمال القوقاز في الدولية طرية التابعة للجنة
هذا المشروع. كما تتقدم لجنة اإلنقاذ  الروسي ميع بخالص الشكر أيًضا إلى جالنساء الالجئات ومفوضية الدولية والتي لعبت دوًرا محورًيا في 

االتاألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني  همت في المشاورات خالل جميع مراحل المشروع. وأخيًرا، و التي سا
هم وأفك هم الذين تقاسموا معهما وقتهم الثمين ووجهات نظر هم اتعبر لجنةاإلنقاذ والمفوضية عن امتنانهما الشديد لألشخاص ذوي إلعاقة وأسر ر
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 ملخص تنفيذي
الت حقوق اإلنسان  هو إحدى مش العنف الجنساني 

ها  ة المعترف ب ؤثر هو يعلى نطاق واسع ووالصحة العام
في واحدة علىاألقل من بين كلثالث نساء على مستوى 

، وتزداد احتمالية انتشاره في األزمات، حيث غالًبا  1العالم
ف من الضعآليات الحماية الجتماعية والمجتمعية تعاني ما 

هم أيًضا عرضة للعنف أثناء . واأو التعطل لرجال والفتيان 
ال سيما العنف الجنسي، وإن كان النزاعات والنزوح،

 بدرجة أقل من النساء والفتيات. 

شخص من  2مليون 7.6من المعروف أن ما يقدر بنحو 
اإلعاقة ممن يعيشون في ظروف نزوح قسري هم  ةذوي

أكثر عرضة لخطر العنف الجنساني، كونهم "أقل قدرة 
على حماية أنفسهم من الضرر، وأكثر اعتماًدا على 

ذلك . وك3اآلخرين للبقاء، وأقل قوة، وأقل ظهوًرا للعيان"
هم  قد يكون مقدمو الرعاية لألشخاص ذوياإلعاقة، ومعظم
من النساء والفتيات، أكثر عرضة لخطر العنف الجنساني 

ا، إذ تحول مسؤوليات الرعاية المنوطة بهم دون أيضً 
االجتماعيةواالقتصادية همم وصولهم إلى الفرص  ما يسا

هم علىاآلخرين.  في عزلهم واعتماد

وبالرغم من حجم وخطورة المشكلة، فإنه غالًبا ما يتم 
استبعاد ألشخاص ذوياإلعاقة فياألوضاعاإلنسانية من 

لعنف الجنساني اقاية من البرامج والخدمات المصممة للو
نظًرا ألشكال التمييز المتعددة  5، و4االستجابة له،

واإلعاقة.  ها حسب النوع والمتشابكة التي يتعرضون ل
لنساء اومفوضية الدولية واستجابة لذلك، دشنت لجنة اإلنقاذ 

الوصول وتجريب معوقات مشروًعا لتحديد لالجئات 
إلعاقة في برامج وتقييم الحلول من أجل تعزيز إدماج ا

العنف الجنساني في البيئات المتضررة من النزاع. وتم 
ت شملتنفيذ المشروع في مجتمعات متضررة من النزاع 
التحاد بوروندي وإثيوبيا واألردن وشمال القوقاز في 

. وقد سلك المشروع نهًجا تشاركًيا اللتماس الروسي
خالت من النساء والفتيات والفتيان والرجال ذ وي الم

األنشطة  مقدمي الرعاية لهمإلعاقة و بغية إثراء وضع
اإلعاقة والوقوف على  األدوات لالزمة لتسهيل إدماج
همية  األمور التي أجدت نفًعا والتغييرات التي كانت أكثر أ

هم.  بالنسبة ل

هذا التقرير النتائج الرئيسية والدروس المستفادة من  ويوثق 
ة إلى مجموعة  المشروع، ويختتم بتوصيات عملية موجه

هات المانحة  هات الفاعلةاإلنسانية والحكومات والج من الج
اإلعاقة في برامج  بهدف تحسين إدماج األشخاص ذوي

األو اإلنسانية. ويمكنالعنف الجنساني في ور العث ضاع

على قصص التغيير الخاصة بالنساء والفتيات ذوات 
عة إلعاقة المشاركات في المشروع، إلى جانب مجمو

أدوات الممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني، بما 
ها  هات تهدف إلى مساعدتهم في تعزيز  فيأدوات وتوجي

اإلعاقة في عملهم، على  إدماج
http://wrc.ms/disability_GBV 

  www.gbvresponders.orgأو 

 النتائج الرئيسية والدروس المستفادة

 أنواع العنف

كان العنف الجنسي أكثر أنواع العنف الجنساني شيوًعا التي 
ها المشاركون ضمن مجموعات التركيز في بيئات  أبلغ عن
هذا إلى جانب إبالغ بعض النساء والفتيات  المشروع، 
اإلعاقة عن تعرضهن للعنف الجنسي، بما في ذلك  ذوات

وبواسطة جناه االغتصاب بصورة متكررة ودورية 
والفتيات ذوات اإلعاقات  أن النساء لوحظو. متعددين

هنية كن أكثر عرضة لخطر العنف الجنسي،  6العقلية والذ
ال تدركاألسر ومقدمو الرعاية تعرضهن للعنف  وقد
الجنسي إال عند ظهور حملهن. وأفادت تقارير أيًضا عن 
هنية للعنف  اإلعاقة الذ تعرض الرجال والفتيان ذوي

ن كان بدرجة أقل من الجنسي في بوروندي واألردن، وإ
 العزلة الجتماعية وفقدان الشبكاتتؤدي النساء والفتيات. و

السيما  المجتمعية الوقائية والتغييرات في أدوار الجنسين،
ها الشخص المعاق  بة حديثاإلصافياألسر التي يكون في

قابلية تعرض ألشخاص ذوي إلى زيادة ليس بإلعاقة، 
هم إلعاقة  األماكن للعنف سواًء داوحد خل المنزل أو في

 .اث كذلكن اإلنوالقائمين برعايتهم العامة، بل 

 عوائق الوصول

المواقف السلبية بأن مراراً أفاد المشاركون في المشروع 
من جانب مقدمي خدمات مكافحة العنف الجنساني والتمييز 

هم إلى أنشطة  األسرة وأعضاء المجتمع حالت دون وصول
االستجابة.   وتبينالوقاية من العنف الجنساني وخدمات

ة أن عوامل مثل  عدم تصديق كذلك من اإلفادات المقدم
الغهم عن العنف، االفتقا اإلعاقة لدى إ  رالناجين ذوي

من الوصم  مزيداً  تمالية مواجهتهمإلى السرية، واح
همت  والتهميش في ردع الناجين ذوياإلعاقة عن طلب سا

هانة مديريالخدمات والمساعدات.  البرامج  ولوحظ است
اإلعاقة على  وأعضاء المجتمع بقدرة األشخاص ذوي
المشاركة في أنشطة الوقاية من العنف الجنساني واالستفادة 

ها، ومن م ال  ها. دعويقومون بمن  وشملتتهم لالنضمام إلي
ها اإلبالغ عن األخرى التي تم عدم كفاية  عوائق الوصول

ة و األنشطةإلى مواقع  وسائل النقل هج ومراكز الخدم ُن
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من جانب الممارسين في برامج المناسبة غير التواصل 
مكافحة العنف الجنساني، السيما مع ألشخاص الذين 

هنية اإلعاقة الذ أفاد مقدمو  . وأخيًرايعانون من الصمم أو
هم من الرعاية  ألشخاص ذوي اإلعاقة بأنه يتم استبعاد

غير قادرين على ترك األشخاص األنشطة نظًرا لكونهم 
 الذين يقومون برعايتهم. 

 

 الممارساتاإليجابية لتسهيل إدماجاإلعاقة
بناء قدرات الممارسين في برامج مكافحة العنف 

 العنف الجنساني إلىفي برامج أفاد الممارسون الجنساني: 
تجاه العمل معاألشخاص  إيجابي في مواقفهم تغيرحدوث 

اإلعاقة، وبصفة خاصة نتيجة ألنشطة   التعلمذوي
ها المشروع.  التأمليالتجريبي و اح كذلك، أتالتي يتضمن

ظر بالنمع الناجين ذو اإلعاقة للممارسين  المباشرالعمل 
األشخاص، وتقد هاراتهم إلى ما وراء ضعف ير م

بإمكانهماالستفادة من أنشطة مكافحة  وقدراتهم، وإدراك أن
ها على نحو إيجابي. وأدرك  همة في العنف الجنساني والمسا
الممارسون أيًضا حقيقة أن الناجين ذوي اإلعاقة يحتاجون 
إلى كثير من احتياجات األشخاص الذينال يعانوناإلعاقة، 

نهج ق بالالمتعلبهم الحالي وأنه يمكن للممارسين تطبيق تدري
هذه المجموعة. عموماً الناجين المتمحور حول  للعمل مع 

تهم خدما تخصيصعالوًة على ذلك تعلم الممارسون كيفية 
 بما في ذلك -بصورة أفضل لتالئم الناجين ذوي اإلعاقة 

خالل  الزياراتواألنشطة المنزلية، وخدمات إدارة من
هجالحالة المخصّصة   كثر فعاليةألتواصل ال إلى جانب ُن

الءمة.  و

توفير أنشطة التمكين االجتماعي واالقتصادي للنساء 
لتأسيس  لهنوالفتيات ذوات اإلعاقة ومقدمي الرعاية 

هم نتيشبكات أقران وزيادة االستقاللية المالية:  جة كانت أ
ها النساء والفتيات ذواتاإلعاقة ومقدم اية الرع وأشارت إلي

هي إقامة خالل شبكات أقران  مناإلناث  أكثر قوة من
مختلف أنشطة التمكيناالجتماعي، بما في ذلك مجموعات 
النقاش، والبرامج القائمة علىاألصول للفتيات المراهقات 
هذه  همت  االدخار والقروض القروية. وسا وجمعيات

بين النساء  بناء العالقات والثقةألنشطة في تعزيز 
؛ معخرين في المجتوبينهن وبيناآل لفتيات ذواتاإلعاقةوا

تبادل المعلومات وبناء المهارات، وتحسين  أدت إلىكما 
عرفن يُ لنساء والفتيات ذواتاإلعاقة جعلت او تقدير الذات،

هن ليس  كقادة وصديقات بضعفهن فقط ولكن بأدوار
همات إيجابية إلى مجتمعاتهن هي ؛ وجارات تقدمن مسا و

عوامل وقائية من العنف  تشكلأن  مكنها جميعاً عوامل ي
اإلعاقة ومقدمات وقد الجنساني.  أشارت النساء ذوات

الجمعيات القروية لالدخار لهن لالتي استفدن من الرعاية 
اللية إلى تمتعهن بمزيد من االستقواإلقراض أيًضا 

حصولهن على قدر أكبر من ، ووالقدرة على اتخاذ القرار
أفضل داخل األسرة والمجتمع نتيجة  ووضع، حترامال

ها  لوصولهن مؤخًرا إلى فرص كسب الدخل، والتي يمكن
أشار وأيًضا أن تحد من قابلية تعرضهن للعنف الجنساني. 

مهارات  المشاركون في المشروع إلى أن برامج بناء ال
كانت عامل دعم  والقدرات لدى األشخاص ذوي اإلعاقة

ا إلى أنه بالنسبة للكثير من هام لإلدماج، لكنهم أشاروا أيضً 
األشخاص ذوي اإلعاقة، لم تتطلب البرامج الحالية دوًما 

مجرد دعوتهم لالنضمام كانت كافية إلزالة  - تعديالت
 العوائق أمام مشاركتهم ودعم إدماجهم بصورة ناجحة. 

تمثيل النساء ذوات اإلعاقة ومقدمو الرعاية لهن لم يؤد 
المؤسساتواألنشطة ي واضطالعهن بأدوار قيادية ف

هذه الفئة المجتمعية  هتمام بشواغل  اال  فيإلى تحسين
مزيٍد من المنظمات والبرامج فحسب، لكنه أدى أيًضا إلى 

مهارات  التقدير من جانب أعضاء المجتمع اآلخرين ل
 األشخاص ذوي اإلعاقة وقدراتهم.

 مقدمة
مليون شخص حول العالم حالًيا  51يوجد ما يربو عن 

وتقدر منظمة الصحة  7لنزاعاتواألزمات.ا جراءنازحين 
اإلعاقة تبلغ   المائةب 15العالمية أن نسبة ألشخاص ذوي

هامع احتمال  8من أي مجموعة سكانية، بين السكان  ارتفاع
المتضررين من النزاع. ومن ثم، يمكن القول بأنه يوجد 

اإلعاقة يعيشون في  7.6ي حوال مليون شخص من ذوي
 ظل نزوح قسري.

اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي 
 ( 2006)اإلعاقة 

اإلعاقة" كـل مـن  يشمل مصطلح "األشخاص ذوي
ة أو  ة أو عقليـ هات طويلة ألجل بدنيـ يعـانون من عا
ة أو حـسية، قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف  هنيـ ذ
الحـواجز مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعالة في 

 المجتمع على قدم المساواة معاآلخرين."
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يُعد العنف الجنساني إحدى مشكالت حقوق اإلنسان 
ها على نطاق واسع و ة المعترف ب هو يؤثر والصحة العام

ن كلثالث نساء على مستوى في واحدة علىاألقل من بي
، وتزداد احتمالية انتشاره في األزمات، حيث غالًبا  9العالم

ف من الضعآليات الحماية الجتماعية والمجتمعية تعاني ما 
الرجال والفتيان أيًضا عرضة للعنف ويكون . أو التعطل

الجنساني أثناء النزاعات والنزوح،السيما العنف الجنسي، 
 تبرعوإن كان بدرجة أقل من النساء والفتيات. وبالتالي ت

واألنشطة التي تهدف إلى تخفيف مخاطر العنف  البرامج
الجنساني وتقديم الدعم للناجين جزًءا ال يتجزأ من مراحل 

 10الستجابة اإلنساني األولى.

 

 ما هو العنف الجنساني؟

العنف الجنساني يشير إلى "أي فعل ضار يتم 
ارتكابه ضد إرادة الشخص بناًء على فروق 

 ،الجنس( بين الذكورواإلناثنوع اجتماعية )مثل 
األفعال التي تلحق ضرًرا أو معاناة بدنية أو يشمل و

، اإلكراه، وأشكال بهاعقلية أو جنسية، والتهديد 
الحرمان من الحرية، سواًء أتم ذلك في الحياة العامة 

 أم الخاصة".
 المبادئ)اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 

إلدماج تدخ الت العنف الجنساني في التوجيهية
العمل اإلنساني: الحد من المخاطر وتعزيز الصمود 

)مسودة، منشور قيد  والمساعدة على التعافي
 ((2015اإلصدار، 

 

اإلعاقة يكونون أكثر  األشخاص ذوي من المعروف أن
خالل األزمات، كونهم  عرضة لخطر العنف الجنساني

وأكثر اعتماًدا "أقل قدرة على حماية أنفسهم من الضرر، 
كذلك  11.على اآلخرين للبقاء، وأقل قوة وظهوًرا للعيان"

هم  قد يكون مقدمو الرعاية لألشخاص ذوياإلعاقة، ومعظم
من النساء والفتيات، أكثر عرضة لخطر العنف الجنساني، 
هم  إذ تحول مسؤوليات الرعاية المنوطة بهم دون وصول
هم في عزلهم  إلى الفرصاالجتماعيةواالقتصادية مما يسا

 وتبعيتهم لآلخرين. 

األمم المتحدة بش األشخاص ذوي تطالب اتفاقية أن حقوق
األطراف أن تضمن تمتع ألشخاص ذوي  إلعاقة الدول
اإلنسانية  إلعاقة بالحماية في ظروف الخطر أو األزمات

هم في (، و11)المادة  التعاون الدولي )المادة من دمج قضايا
ُيراعـى في تـوفير خـدمات تطالب الدول بأن "و(. 32

ة اإلعاقـ األشـخاص ذوي ة سـن ونـوع جنسهم  الحمايـ
 12(.16" )المادة وإعاقتهم

ال تشير الدراسات إلى و اإلعاقة أن ألشخاص ذوي
يتمتعون بنفس فرص الوصول إلى برامج مكافحة العنف 
هم من أفراد المجتمع في  ها غير الجنساني التي يتمتع ب

اإلنسانية. فعلى سبيل المثال هيومن ،السياقات  وثقت 
اجيات من ذواتاإلعاقة رايتس ووتش محدودية وصول الن

االستجابة، بما في ذلك  من النزاع في أوغندا إلى خدمات
ة العدالة. وتظل النساء والفتيات  13الخدمات الطبية وأنظم

اإلعاقة مستبعدات إلى حد بعيد من برامج  من ذوات
الوقاية، بما في ذلك المبادرات المختلفة لتمكين المرأة التي 

تجاه العنف. وغالًبا ما يتم تهدف إلى كسر حلقة ضعفهن 
اإلعاقة من التعليم في  هقين والشباب ذوي استبعاد المرا
مجال الصحة الجنسيةواإلنجابية وسبل العيش وبرامج دعم 

ها أن تقلل األقران  من خطر تعرضهم للعنف التي يمكن
هذه السياقات. قليل من الدراسات وأخيًرا، ف 14الجنساني في 

مقدمي الرعاية  ضدنساني مخاطر العنف الج يتناول
 الغالبفي هم و، هذه السياقات فيألشخاص ذوياإلعاقة 

 من النساء والفتيات.

يدرك الممارسون المعنيون بالعنف الجنساني الذين يعملون 
طر ختنامي في السياقات اإلنسانية على نحو متزايد مدى 

ه ألشخاص ذو إلعاقة، كما  والعنف الجنساني الذي يواجه
يدركون حاجتهم إلى تحسين إمكانية الوصول والشمولية 
بخصوص برامج مكافحة العنف الجنساني غير أنه وحتى 

ات بهدف ستراتيجيوقتنا الحالي لم تكن توجد أي تقييمات لإل
اإلعاقة في أنشطة مكافحة العنف الجنساني  تعزيز إدماج

ال أمثلة مفصلة على اإلنسانية  األوضاع  الممارسات في
برامج التوجيه التي تساعد اإليجابية، عالوًة على محدودية 

 الممارسين الميدانيين.

اإلنقاذ 2015إلى  2013ومنذ عام  الدولية ، نفذت لجنة
مشروًعا يهدف إلى تعزيز النساء لالجئات ومفوضية 

همة في قاعدة األدلة المتعلقة  القدرات والمسا
اإلعاقة في برامج مكافحة ستراتيجيات الفعالة إلدمااإل ج

العنف الجنساني في البيئات المتضررة من النزاع. ويوثق 
هذا التقرير نتائج المشروع ويحدد الممارسات اإليجابية 
اإلعاقة في برامج مكافحة العنف  إلدماج ألشخاص ذوي

توصيات لتعزيز إدماجاإلعاقة في برامج ويضع الجنساني 
 إلنساني.العمل طاع مكافحة العنف الجنساني في ق
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ا هو إدماجاإلعاقة؟  م
يشير مصطلح "إدماج إلعاقة" إلى مجموعة كبيرة من 

ستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة إل
والمتساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع. ويُعتقد بأنه 
الل  يمكن تحقيق إدماج إلعاقة في السياقات إلنسانية من 

قضايا إلعاقة ومشاركة  تعميمنهج ثنائي المسار يعمل على 
ذ األشخاص ذوي إلعاقة في جميع مراحل وضع وتنفي

هة البرنامج واتخاذ لتلبية احتياجاتهم الخاصة  إلجراءات الموج
 15وتمكينهم من المشاركة الكاملة.

يتجاوز تأثير اإلعاقة الفرد ليؤثر على األسر والمجتمعات مما 
 16التنمية البشرية واالجتماعية.إعاقة الفقر و يؤدي إلى تفاقم

هذا النحو، قد  مقدمو الرعاية لألشخاص ذوي يعاني وعلى 
هؤالء األشخاص  قلة الفرص من إلعاقة وكذلك أفراد أسر 

والستبعاد الجتماعي والوصم. ومن ثم، ينبغي أن تراعي 
برامج مكافحة العنف الجنساني مدى تأثير إلعاقة على ألفراد 

ستراتيجيات ألسرة والمجتمع األوسع عند وضع إوأفراد 
 اإلدماج.

 الجنس واإلعاقة والنزوحنوع ن التداخل بي
تتمثل األسباب الجذرية للعنف الجنساني في أوجه عدم 

إلى  والتي تفضي المساواة الهيكلية والمنهجية بين الجنسين
سوء استخدام السلطة بين وتدعم  جنسانية ضارة أعراف

مجموعات اجتماعية. ويُعتبر العنف ضد كالرجال والنساء 
هذا النوع من النساء والفتيات نتيجة  وسبًبا في الوقت عينه ل

الحرمان القتصادي والتبعية المدفوع ب عدم المساواة
ال  والمساحات الجتماعية المقيدة. غير أن الكثير من األفراد
يعانون من أوجه عدم المساواة الهيكلية أو عدم تكافؤ السلطة 

هم عوامل أخرى  وحده، إذالجنس نوع بسبب  غالًبا ما تسا
الميول الجنسية ماء العرقي والعرق والدين والسن وكالنت

والوضع الجتماعي واالقتصادي وإلعاقة في تهميش ألفراد 
  17داخل المجتمع.

جدير بالذكر أن النساء والفتيات والفتيان والرجال ذوي 
ألزمات  لهمإلعاقة ومقدمي الرعاية  ممن نزحوا نتيجة 

أحياًنا يعزز بعضها والنزاعات يواجهون أشكاالً متداخلة و
بعًضا من التمييز واالضطهاد، إضافة إلى خطر تعرضهم 
للعنف، بما في ذلك العنف الجنساني. وبالنسبة للنساء والفتيات 
على وجه الخصوص، تعمل مواقف األزمات على تفاقم 
وزيادة المخاطر التي يواجهونها بالفعل في أوقات السلم. 

هاد المرتبطين وعندما يتداخل ذلك مع التمييز وا الضط
الرعاية، يُصبح العنف الذي تقديم بإلعاقة إلى جانب مطالب 

 مع يساعد التعاملتتعرض له النساء والفتيات أكثر قسوة. و
الل التحليالت متعددة الجوانب على  العنف الجنساني من 

تحسين استيعاب الهويات والخبرات المتعددة لدى ألشخاص 
ك عدم المساواة والتمييز بين الرجل بما في ذل 18ذوي اإلعاقة،

 19فرعية من الرجال والنساء،المجموعات الوالمرأة، وضمن 
األمر الذي من شأنه أن يُشكل على نحو فريد الطريقة التي 

ها مع تجربة  هو ما يمكن أن العنف الجنسانييتعاملون ب ، و
الخدمات والدعوة وأولويات  تقديمتحسين يُستخدم بدوره في 

 . البرنامج

ها في و اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق حسبما تم وصف
كال أشنتيجة للتداخل بين هي األشخاص ذوي إلعاقة، إلعاقة 

هات ويكون األشخاص  20ألخرى في المجتمع.الحواجز و العا
ذوو إلعاقة أكثر عرضة للعنف ليس بسبب إعاقتهم فحسب، 

مختلفين؛ وأقل قوة ومكانة  ينظر إليهم على أنهم موإنماألنه
عرضة لالستهداف مباشرة  يجعلهم أكثرومما يزيد من تهميش 

هذا المشروع إلى عدم فهم قابلية تعرض  21.بالعنف ولذا سعى 
دي تؤكيف إلى ، ولكن أيًضا فحسب الفرد للعنف الجنسي

القات والمجتمع والعوامل الجتماعية المرتبطة بكل من  ال
خطر العنف  في زيادةاقات النزوح الجنس وإلعاقة في سي

ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال ذوي اإلعاقة، إلى 
  22.لهمجانب مقدمي الرعاية 

إلدماج اإلعاقة في برامج مكافحة  المبادئ التوجيهية
 العنف الجنساني

تم تحديد المبادئ التالية في المراحل األولى من المشروع 
كافحة العنف الجنساني. وتهدف لتوجيه الممارسين في برامج م

هذه المبادئ إلى إتمام وتعزيز النهج المتمحور حول الناجين 
مة  في برامج العنف الجنساني والذي "يهدف إلى خلق بيئة داع

 الناجين من العنف الجنساني، وضمان حقوقيتم فيها احترام 
هذا النهج احترام. و بكرامة معاملة الناجينو المتهم ويساعد 
تعافي الناجين من خالل تعزيز قدرتهم على تحديد  في دعم

احتياجاتهم ورغباتهم والتعبير عنها، و على اتخاذ القرارات 
الت الممكنة."   23بشأن التد

يتعين على الممارسين في الحق في المشاركة واالندماج: 
 المجموعةبرامج مكافحة العنف الجنساني إدراك تنوع 

، ويتضمن ذلك الوقوف على المخاطر ايخدمونه السكانية التي
ها النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين  المختلفة التي تواجه
يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقة في األوضاع إلنسانية، 

هذه والحاجة إلى جعل الخدمات  واألنشطة قابلة للوصول ومفيدة ل
ومقدمي ينبغي أن يكون إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة والفئات. 
هم الرعاية  من خطر تعرضهمبما يحد ، السيما النساء والفتيات، ل

هم، وليس أمًرا "خاًصا" أو  للعنف الجنساني، جزًءا أساسياً  من عمل
 منفصالً.
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 الجنس واإلعاقة والنزوحنوع أمثلة على التداخل بين  -: السلطة والمساواة 1الشكل 
 

 
 

التركيز على األشخاص بصورة كلية وليس على إعاقتهم: 
يتعين على الممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني 

ة ب حياتيالعتراف بأن األشخاص ذوياإلعاقة لديهم تجار
هداف؛ وأنهن يمتلكون هويات  هارات وقدرات وحالم وأ وم
هات  متعددة، بما في ذلك كموجهين وقادة وزوجات وأم

 وأخوات وأصدقاء وجيران. 

يتعين على الممارسين في برامج عدم وضعاالفتراضات: 
مكافحة العنف الجنساني عدم افتراض معرفتهم بما يريده 

هو أفضل أو يشعر به الشخص ذو  إلعاقة، أو معرفته بما 
بالنسبة له. ومن الخطأ افتراض أنه بما أن األشخاص 
يعانون من إعاقة فإنهم غير قادرين على القيام ببعض 
ألشياء أو لن يكونوا مهتمين بالمشاركة في بعض 
ألنشطة، ولكن ينبغي قضاء بعض الوقت معهم للتشاور 

ماتهم وتوفير الفرص هتما هو الحال والوقوف على ا هم كما   ل
 بالنسبة للناجين اآلخرين من العنف الجنساني.
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 العمل معيتعين تحديد واستخدام نقاط القوة والقدرات: 
هم لتحديد  اإلعاقة وكذلك أفراد أسر ألشخاص ذوي

ها في  هارات والقدرات الخاصة بهم واستخدام  توجيهالم
ها.  ها وتقييم تصميم برامج مكافحة العنف الجنساني وتنفيذ
هم أكثر الناس خبرة بإعاقتهم،  اإلعاقة  األشخاص ذوو
هات الحاسمة حول كيفية تكييف  ويمكنهم تقديم التوجي
البرامج واألنشطة لخدمتهم على نحو أفضل. علًما بأنه 

 ينبغي وضع خطط عمل فردية حول قدرا األشخاص. 

اإلعاقة، ": معهمى "العمل التركيز عل ألشخاص ذوو
ها  السيما النساء والفتيات، غالًبا ما يخضعون لقرارات اتخذ

األسرة ومقدم  ولهم أشخاص آخرون، بما في ذلك أفراد
الرعاية والشركاء وحتى مقدمي الخدمات. وبالتالي يتعين 
على الممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني، توخي 

خالل عملية  نهج العمل مع اإلعاقة من األشخاص ذوي
هدافهم. وتجدر  تعاونية تُعنى بتحديد شواغلهم وأولوياتهم وأ

همية تفادي تعزيز ديناميات  لبية الس السلطةإلشارة إلى أ
باتخاذ القرارات نيابة عنهم، إذ ينبغي، عوًضا عن ذلك، 
هم بالدعم لتطوير إحساسهم بالسيطرة والقدرة على  تزويد

 بأنفسهم. قرارات التي تخصهمالاتخاذ 

 

تؤثر اإلعاقة أيًضا في العمل مع مقدمي الرعاية واألسر: 
أفراد األسرة،السيما النساء والفتيات الالتي قد تأخذن على 

اإلعاقة عاتقهن أدوار تقديم الرعاية . ويتعين على لذوي
الممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني السعي نحو 

هداف مقدمي الرعاية، ودعم فهم شواغل وأولو يات وأ
عالقات صحية وديناميات متوازنة للسلطة بين قيام وتعزيز 

اإلعاقة وأفراد  واألشخاص ذوي كل من مقدمي الرعاية
  24ألسرة آلخرين.

 منهجية المشروع
هذا المشروع،  الذي تم تنفيذه في الفترة وكان الهدف من 

ذوي ، تحسين وصول ألشخاص 2015إلى  2013من 
إلعاقة ومقدمي الرعاية في أنشطة مكافحة العنف 

 الجنساني ف األوضاع اإلنسانية وإدماجهم فيها عبر:

اإلعاقة في  .1 تحديد الثغرات والفرص المتعلقة بإدماج
 برامج العنف الجنساني في األوضع اإلنسانية؛

تجريب وتقييماإلجراءات التي تعزز إدماج ألشخاص  .2
هم ف ي برامج حماية وتمكين المرأة ذوياإلعاقة وأسر

يوبيا إثهي  في أربع دولإلنقاذ الدولية التابعة للجنة 
االتحاد وبوروندي واألردن وشمال القوقاز في 

 ؛ والروسي
واألدوات  .3 االستراتيجيات الفعالة توثيق وتبادل

ةإلدماج اإلعاقة في المجتمعاإلنساني  والموارد لالزم
 ألوسع.

ألولي ضمن برامج مكافحة : التقييم 1المرحلة 
العنف الجنساني في الدول التجريبية )أغسطس 

 (2013ــــ أكتوبر 

األولى من المشروع إلى فهم احتياجات  سعت المرحلة
األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية  في  لهموقدرات
اإلنسانية فيما يتعلق بالعنف الجنساني ذلك و ألوضاع

ات المحتملة للوصول إلى للوقوف على العوائق والميّسر
أنشطة مكافحة العنف الجنساني واإلدماج فيها، وأخيًرا، 
لجمعاألفكار حول كيفية معالجة الثغرات في البرامج. وقد 
تم تحديد أربعة برامج من بين برامج حماية وتمكين المرأة 

اإلنقاذ للمشاركة في المشروع  يا إثيوب -التابعة للجنة
األردن وشما  .التحاد الروسيل القوقاز في وبوروندي 

ها من  هذه البرامج لما أبداه موظفو وقد وقع الختيار على 
هتمام والتزام تجاه إدماج إلعاقة،  ها ا تعكس مًعا ولكون

الجئو المناطق  على سبيل المثالمناطق وسياقات عمل )
األمد؛  الحضرية والمخيمات، والنزوح الجديد والطويل

ة ما بعد النزاع( وأنواع مختلفة وإعادة اإلعمار في مرحل
 على سبيل المثالمن أنشطة مكافحة العنف الجنساني )

االستجابة، والتعبئة المجتمعية، والتمكين  خدمات
 القتصادي، وتأسيس الحركات النسائية(. 
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مجموعات التركيز والمابالت الفردية مع  نقاشات
 األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية

م على دعالتابع لمفوضية النساء الالجئات عمل برنامج اإلعاقة 
والشركاء في كافة الدول التجريبية في الدولية موظفي لجنة اإلنقاذ 

جمع المعلومات بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية 
مجموعات التركيز النقاشات مع . وقد تم ذلك من خالل لهم

والفتيات والفتيان والرجال ذوي والمقابالت الفردية مع النساء 
هماإلعاقة و في  ات، باإلضافة إلى قادة المجتمعمقدمي الرعاية ل

سياقات مختارة. وقد تم تحديد المشاركين المهتمين من خالل أنشطة 
خرى، بما في ذلك ألمنظمات المن  اإلحالةو رفع الوعي المجتمعي

علًما بأنه  25(.DPOsالمنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة )
تم إجراء جميع األنشطة باللغات المحلية في ظل وجود مترجمين 

 فوريين.

جميع الدول ألربع:  منشخًصا  330وقد شارك أكثر من 
ذكور(،  95إناث، و 126شخًصا من ذوي اإلعاقة ) 221

ذكور(؛ ربعهم  37إناث، و 76من مقدمي الرعاية ) 113و
ًما.  24دون سن  ين من ذوياإلعاقة كان معظم المشاركوعا

هنية.الجسدية وال  ذ
هذا  25تم إجراء  مناقشة من مناقشات مجموعات التركيز في 

مناقشة جماعية مع النساء ذوات إلعاقة ومقدمي  14التقييم: 
مناقشات جماعية مع الرجال ذوي  9الرعاية من إلناث، و

إلعاقة ومقدمي الرعاية من الذكور، باإلضافة إلى مناقشتين 
 مجتمعيين.العمال الو اتجماعيتين مع قادة المجتمع

مع الرجال والنساء من أجل منفصلة مناقشات جماعية أجريت 
جمع معلومات أكثر تحديًدا حول العنف الجنساني الذي تعانيه 

 شملت المناقشات الجماعيةوهاتين المجموعتين المختلفتين. 
ين لناجأنشطة تشاركية، كدراسات حالة للوقوف على معرفة ا

لتحديد أي من أنشطة مكافحة تمارين تصنيف بالخدمات، و
عض المجتمع. وفي ب فيالعنف الجنساني كانوا أكثر إدراًكا بها 

مجموعات صغيرة للحصول على آراء  استخدامالسياقات، تم 
هقات والشابات ذوات إلعاقة أو لجمع  الفتيات المرا

 شارة.المعلومات من ألشخاص الذين يستخدمون لغة إل
مقابالت فردية لتسهيل مشاركة أولئك الذين كذلك، أُجريت 

تعذر عليهم حضور المناقشات الجماعية. وكان يشيع استخدام 
اإلعاقات الجسدية حبيسي  هذا النهج مع ألشخاص ذوي

الذين يعانون من إلعاقات العقلية  األشخاصالمنازل، و
و ثر ألفة أوالذهنية، والذين فضلوا المشاركة في بيئات أك

كانت أمكن، ما تطلبوا منهجيات اتصال أكثر فردية. و
الت   في بعضومباشرة مع ألفراد ذوي إلعاقة. تُجرى المقا

جمع  كان يتمالحالت، حيث تعذرت كافة طرق التواصل، 
األفراد جزًءا من العملية ظل المعلومات من مقدمي الرعاية. و

لمشاركة بأي وسيلة يمكنهم الستماع إلى المناقشات وا حتى
مواصلة تعلم المزيد عن وحتى يمكن للموظفين ممكنة، 
هارات   .التواصلم

( لالطالع على ملخص 39: الجدول أ )ص 1انظر الملحق 
ها في المرحلة  حول الدول والسياقات وألنشطة التي تم تنفيذ

 من المشروع. 1

 المشاورات مع الجهاتاإلنسانية الفاعلة
الت غير الرسمية ومناقشات المجموعات  الل المقا من 

منظمات الوالدولية الصغيرة، تمّكن موظفو لجنة اإلنقاذ 
والمنظمات غير الحكومية ألخرى ووكاالت ألمم  الشريكة

هم حول  هات نظر وميّسرات  حواجزالمتحدة من طرح وج
الوصول إلى أنشطة مكافحة العنف الجنساني واإلدماج فيها، 

 عن احتياجات تنمية قدرات الممارسين في برامج فضالً 
 مكافحة العنف الجنساني. 

استعراض البيانات المتعلقة بنظام إدارة المعلومات 
 المتعلقة بالعنف الجنساني

يعمل نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف الجنساني 
(GBVIMS الذي تم تدشينه عام ،)بواسطة كٍل من لجنة  2007

وصندوق األمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لدولية ااإلنقاذ 
ألمم المتحدة لشؤون الالجئين، على جمع البيانات المحددة المتعلقة 

 26بالتركيبة الديموغرافية، وأنواع العنف، وتفاصيل الحوادث،
لناجين لمقدمي خدمات مكافحة المقدمة بشأن اوإحاالت المتابعة 
هذه البيانات التي ُجمعت في وقد العنف الجنساني.  تم تقسيم 

حسب اإلعاقة، وتحليلها  2013إلى  2012بوروندي وإثيوبيا من 
اهات العنف بين الناجين المبلغ عنهم من ذوي  بهدف توثيق اتج
ها مناقشات  اإلعاقة، واستكمال النتائج النوعية التي تمخضت عن

نظام  مجموعات التركيز والمقابالت الفردية. جدير بالذكر أن
GBVIMS  في كل من األردن وشمال القوقاز قيد التطبيق لم يكن

، وبالتالي لم تكن هناك مجموعة متاحة من البيانات هذه الفترةخالل 
هذه المرحلة من المشروع بالنسبة لهاتين  المقارنة للتحليل في 

 الدولتين.

تم تحديد اإلعاقة إما ذاتًيا بواسطة الناجين أو بواسطة 
ممارسين  في برامج مكافحة العنف الجنساني أثناء ال

كان عدد الناجين من ذوي إلعاقة  27مشاوراتهم مع الناجين.
في بوروندي إلنفاذ الدولية الذين تم إلبالغ عنهم للجنة 

وإثيوبيا صغيًرا مما زاد من صعوبة استخالص االستنتاجات 
هذا التقرير ال  هذه البيانات. علًما بأن البيانات الواردة في  من 
تتضمن سوى معلومات من الناجين الذين وافقوا على تبادل 

ال  طفقمعلوماتهم الكاملة. ويتضمن ذلك الحالت المبلغ عنها 
إلجمالي الحالت أو مدى حوال ممثالً يعتبر بأي حال من األ

 العنف الجنساني في كل من بوروندي أو إثيوبيا.شيوع 
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 تحليل البيانات

خالل أُجري  تحليل أولي للبيانات على مستوى الدول
بهدف تحديد األنشطة  2013الزيارات الميدانية في 

التجريبية المناسبة للتنفيذ. وتلى ذلك إجراء تحليل أكثر 
عُني بدراسة الموضوعات  2014شموالً للبيانات في 

 ملعالمشتركة بين الدول والسياقات المختلفة. وقد تم 
مناقشات الجماعية وتعليقات الترميز الموضوعي لل

واألردن بواسطة  المقابالت في كل من بوروندي وإثيوبيا
األسئلة البحثية  ها مقابل اثنين من المبرمجين، كما تم تحليل

احتساب وجرى . NVivoألساسية باستخدام برنامج 
مجموعة وعدد المشاركين للحد من ال حسب المتوسطات

فة للعينات بين الدول ألخطاء المتعلقة بألحجام المختل
الثالث. علًما بأن المناقشات الجماعية وتعليقات المقابالت 
لم تكن متوافرة من شمال القوقاز، حيث اضطلع الشركاء 
ها من الترميز  المحلّيون بإجراء التقييم، وبالتالي تم استبعاد

عن عامي  GBVIMSالموضوعي. تم تحليل بيانات نظام 
ي وإثيوبيا باستخدام لكل من بوروند 2013و 2012

لتحديد الموضوعات المتوازية في  STATAبرنامج 
هرية بين  البيانات الكمية، وتحديد الالقات والتباينات الجو

  28المتغيرات وضمن الفئات الفرعية المتغيرة.

 

 
ء وهم يؤدون أنشطة  موظفون من برنامج حماية وتمكين النسا

اهقين ومراهقات من ذوي  اإلعاقة ومقدمي جماعية مع مر
 األردن -الرعاية لهم 

 األردن -لجنة اإلنقاذ الدولية © 
 
 

: أنشطة لتدعيم إدماجاإلعاقة في 2المرحلة 
برامج مكافحة العنف الجنساني في الدول 

 (2014أكتوبر  - 2013التجريبية )سبتمبر 
ركزت المرحلة الثانية من المشروع على تنفيذ أنشطة 

ذوي إلعاقة إلى أنشطة منع العنف تجريبية لتعزيز وصول 
هذه األنشطة.  الجنساني وإدماجهم في 

إلجراءات التجريبية في البرامج القطرية لحماية 
 وتمكين النساء

اإلنقاذ  تم تدعيم برامج حماية وتمكين النساء التابع للجنة
الدولية لتصميم وتنفيذ إجراءات تجريبية استناًدا إلى 

ها من ألشخاص المعلوماتواالقتراحات ا لتي تم تحصيل
اإلعاقة ومقدمي الرعاية في المناقشات الجماعية  ذوي
ها  والمقابالت. وكبرامج لحماية وتمكين النساء، كان تركيز
منصًبا على احتياجات النساء والفتيات من ذوات اإلعاقة 
ة إلى مقدمات الرعاية. ومع ذلك، تم إشراك  وكانت موجه

عاقة ومقدمي الرعاية من الرجال والفتيان من ذوي اإل
الرجال في أنشطة مجتمعية لمكافحة العنف الجنساني. وفي 
هات فاعلة أخرى في  بعض البلدان، تم تضمين شركاء وج
هذه العملية من  المجالاإلنساني وعدد من قادة المجتمع في 
الل ورش عمل لتخطيطاإلجراءات. ومن ثم، نفذت فرق 

هبرنامج حماية وتمكين النساء ال ذه تابع للجنةاإلنقاذ الدولية 
ها  شهًرا في  12إلجراءات طوال مدة تجريبية قوام

 المشروع.

ألدوات والموارد الخاصة بالممارسين في برامج 
 مكافحة العنف الجنساني

اإلنقاذ  هذا المشروع، أعدت لجنة الل ثاني مراحل 
الدولية ومفوضية النساء لالجئات أدوات نموذجية 

تعزيز إدماج إلعاقة في أنشطة برنامج  للمساعدة في
هارات موظفي  مكافحة العنف الجنساني، وتقوية قدرات وم
برنامج حماية وتمكين النساء بغية تقديم عملية إدارة حاالت 
اإلعاقة.  مناسبة ومركزة على النجاة إلى ألشخاص ذوي
هذه األدوات والموارد مع البرامج القطرية  وتمت مشاركة 

ها وت الوة على ذلك، تم تعديل لتجريب قديم التعقيبات. 
األدوات من منظمات أخرى للممارسين في برامج  بعض

هي متاحة ضمن  مجموعة مكافحة العنف الجنساني، و
على أدوات الممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني 

http://wrc.ms/disability_GBV  
 www.gbvresponders.orgأو 
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الممارسات إليجابي إلدماجاإلعاقة : 3المرحلة 
 -في برامج مكافحة العنف الجنساني )سبتمبر 

 (2014نوفمبر 
م برنامج اإلعاقة التابع  في ثالث مراحل المشروع، نظَّ
لمفوضية النساء الالجئات تقييًما تفاعلًيا باالشتراك مع 
اإلنقاذ  البرامج القطرية لحماية وتمكين النساء التابعة للجنة

 ولية والشركاء واستهدف التقييم تحديد:الد

التغيرات في قدرة الممارسين في برامج  - النتائج •
مكافحة العنف الجنساني على إشراك األشخاص ذوي 
إلعاقة ومقدمي الرعاية في عملهم؛ العوامل التي 
ة(  هم اإليجابية )العوامل المسا أسهمت في التغيرات

 والفجوات المستمرة )العوائق(.
اإلعاقة ومقدمي  - األثر • التغيرات في قدرة ذوي

الرعاية لهم على الوصول إلى أنشطة منع العنف 
ها؛ العوامل التي  الجنساني والتصدي له وإشراكهم في
ة(  هم اإليجابية )العوامل المسا أسهمت في التغيرات

 والفجوات المستمرة )العوائق(.
تم اختيار نهج تشاركي من أجل إشراك أصحاب المصلحة 

لمستفيدين في عملية التقييم كشركاء، ليس فقط في وا
تحصيل البيانات بل وفي تحديد نوع التغيير الذي يحدث 

هُج التشاركية من أجل تيسير  هرًيا. كان اختيار الُن فارًقا جو
عملية متواصلة للتعلم التأملي بين المستفيدين )لذوي 
إلعاقة والممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني 

ى حد سواء(، ولتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة عل
فيما بعد فترة المشروع. ولقد أتاح التقييم فرص ألصحاب 
المصلحة للتفكير في التقدم المحرز في المشروع سوًيا، 
الستنباط الدروس المستفادة، وتخطيط األولويات 

 29المستقبلية إلدمج اإلعاقة في البرامج ذات الصلة.

 ية التقييم التشاركي ما يلي:وتضمنت منهج

من ذو اإلعاقة ومقدمي  30تجميع "قصص التغيير"  .1
الرعاية وقادة المجتمع المشاركين في المشروع عن 
طريق سرد القصص شفوًيا أو الرسم أو االستنباط من 

 الصور الفوتوغرافية؛
إجراء تقييم ذاتي تشاركي مع الممارسين في برامج  .2

  13مكافحة العنف الجنساني؛ 
لمشاركة  32عقد حلقة عمل ألصحاب المصلحة  .3

قصص النجاح والتحديات، ومناقشة العوامل التي 
همت في النجاح، فضاًل عن تحديد األولويات  سا

 للتعاون المستمر.
 

 

 
 بوروندي -العنف الجنساني نشاط تشاركي مع الممارسين في برامج مكافحة 

 إليزابيث شيروود/مفوضية النساء لالجئات© 
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اإلعاقة ) 150شارك أكثر من   31إناث و 57من ذوي
ذكور( في عملية  21إناث و 50ذكور( ومقدمي الرعاية )

التقييم في دول إثيوبيا وبورونديواألردن وشمال القوقاز، 
في المائة نساًء  65في المائة منهم ذوي إعاقة و 56وكان 

وفتيات وكان ثلثهم تقريًبا دون الرابعة والعشرين. وقد كان 
اإلعاقة ممن شاركوا في التقييم  غالبية األشخاص ذوي

 يعانون من إعاقات جسمانية وسمعية.

( 40: الجدول ب )ص 1يرجى الرجوع إلى الملحق 
المصلحة والمستفيدين الطالع على ملخص بأصحاب 

الذين شاركوا في التقييم التشاركي في كل دولة تجريبية، 
: لالطالع على ملخص بالتوصيات المُستمدة 2والملحق 

 (.41من ورش العمل الخاصة بأصحاب المصلحة )ص 

 تحليل المخاطر والموافقة
استُخدمت مبادئ تعميم الحماية إلجراء تحليل للمخاطر 

اد مناسبة للتخفيف في كل دولة. وُير وتخطيط استراتيجيات
هااالعتراف  خالل بتعميم الحماية "تلك العملية التي يتم من
بالمبادئاألساسية لحقوقاإلنسان، بما يتضمن عدم التمييز 
والوصول المجدي واسالمة وحفظ الكرامة ومراعاة تلك 

ها." وحضر موظفون  33المبادئ في تصميم البرامج وتنفيذ
األنشطة لتوفير من برنامج ح ماية وتمكين النساء كافة

معلومات عن الخدمات المتوفرة ولعمل اإلحالتألي فرد 
تتطلب حالته مزيًدا من الدعم. واستمر عمل برامج 
خالل  وشركاء حماية وتمكين النساء في البلدان األربعة
هاء مدته، من حيث تسهيل عملية تحديد  المشروع وبعد انت

لبية غير متوقعة تتأتى من أنشطة ومتابعة أي نتائج س
 المشروع.

األنشطة، كانت المشاركة طوعية وكان ثمة  وفي جميع
اإلعاقة ومقدمي الرعاية  حرص على نيل موافقة ذوي
اآلخرين ممن توفرت لديهم النية في  وأصحاب المصلحة

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

هقات(،  ر )مثل المرا هتمين من القُصَّ بالنسبة للمشاركين الم
فقد تم الحصول على موافقة لفظية من أحد الوالدين أو 
هنية  الوصي. وُسمح لبعض البالغين من ذوي اإلعاقة الذ
األسرة أو صديق من  تحديد مقدم رعاية أو أحد أفراد

هم للمشاركة معهم في  عملية الموافقة و/أو األنشطة اختيار
الفعلية. كما تم الحصول على موافقات كتابية من جميع 
األفراد الذين يمكن التعرف عليهم من الصور أو من سياق 

هذا التقرير.  القصص الشخصية الواردة في 

: التقييماألولي في 1المرحلة 
برامج مكافحة العنف الجنساني في 

 الدول التجريبية
لقضايا الرئيسية في التقييماألولي والتي يجب برز عدد من ا

ها عند تصميم أو تكييف برامج مكافحة العنف  مراعات
اإلعاقة ومقدمي الرعاية. وتشمل  إلدماج ذوي الجنساني
هذه القضايا أنواع العنف الجنساني الذي تتعرض له النساء 
والفتيات ذوات اإلعاقة، فضاًل عن العنف الذي يتعرض له 

هم في الرجال وا اإلعاقة؛ والعوامل التي تسا لفتيان ذوي
هذا العنف؛ والعوائق التي تحول دون وصول ذوي  ارتكاب 
إلعاقة إلى البرامج والخدمات المعنية بمكافحة العنف 
الجنساني في السياقات اإلنسانية. علًما بأن النتائج الواردة 
ها من تحليل البيانات الخاصة  هذا القسم تم الحصول علي في 

 بألردن وبوروندي وإثيوبيا.

العنف الذي يتعرض له ذو اإلعاقة ومقدمي 
 الرعاية

ذكر بعض من ذوياإلعاقة ومقدمي الرعاية وقادة المجتمع 
المتواجدين في مواقع المشروع في بوروندي وإثيوبيا 
اإلعاقة يتعرضون لعنف جنساني في  األردن أن ذوي

دة، وأن النساء وال فتيات من ذواتاإلعاقة مجتمعاتهم المُشرَّ
ومقدمات الرعاية يُعتبرن األكثر عرضة للخطر. وأظهرت 
ها من إثيوبيا وبوروندي أن  البيانات التي تم الحصول علي

تقريًبا من الناجين الذين أبلغوا لجنة اإلنقاذ الدولية عن  6٪
اإلعاقة. هم من ذوي وجاء   34تعرضهم لعنف جنساني 

 غتصاب واالعتداء الجنسي،العنف الجنسي، بما يتضمن اال
ة األنواع األكثر شيوًعا من العنف الجنساني  على رأس قائم
ها في المناقشات الجماعية في جميع  التي تم اإلبالغ عن
الل. وعلى نفس  واالست البلدانتاله العنف العاطفي

من إثيوبيا وبوروندي  GBVIMSالوتيرة، تظهر بيانات 
ف الجنساني والذي طلب أن النوع األكثر شيوًعا من العن

اإلنقاذ الدولية  اإلعاقة المساعدة حياله من لجنة ذوي
في  51)الرجال والنساء على حد سواء( كان االغتصاب )

( تلته إساءة المعاملة 35المائة من الناجين ذوي إعاقة
. 36في المائة من الناجين ذوي إعاقة( 27النفسية/العاطفية )

ومن بين الناجين من ذوياإلعاقة الذين أبلغوا عن أي نوع 
اإلنقاذ الدولية، أظهرت  من العنف الجنساني إلى لجنة

أن أكثر الجناة المزعومين شيوًعا  GBVIMSبيانات 
ثم  37في المائة، 36كانوا عشراء حاليين أو سابقين، بواقع 

   38في المائة. 27الغرباء، بواقع 
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 نساني في حق النساء والفتياتممارسة العنف الج

 83من بوروندي وإثيوبيا أن  GBVIMSأظهرت بيانات 
في المائة من الناجين ذوي اإلعاقة الذين أبلغوا لجنةاإلنقاذ 

  39الدولية كنَّ نساًء.

 العنف الجنسي

اإلبالغ عن العنف الجنسي في جميع البلدان، مع كون  تم
جرت في االغتصاب موضوع أغلب المناقشات التي 

بوروندي، حيث أفادت مجموعة من النساء بتعرضهن 
العتداء الجنسي على أساس منتظم وعلى يد جناة 

ففي البلدان الثالثة، أعرب المشاركون في   40متعددين.
مجموعات التركيز عن مالحظتهم بأن النساء والفتيات 
اإلعاقة الفكرية كنَّ األكثر عرضة لخطر العنف  ذوات

ن في المرتبة ذواتاإلعاقة البدنية والعقلية. الجنسي, ويليه
وأشار المشاركون إلى أنه ال يتم تحديد حالت االغتصاب 

اإلعاقة العقلية و ًبا من غال الفكريةللنساء والفتيات ذوات
عالمات  إال عندما تظهر األسرة أو مقدمي الخدمات قبل
الحمل على الناجيات, وأن العديد من ضحايا االغتصاب 

يحملن أطفال الجناة دوناإلفصاح عن تعرضهن ربما 
 للعنف. 

األكثر عرضة للعنف  هن "النساء والفتيات 
ال يردن  ،الجنسي األحيان إال أنهن في كثير من

إلفصاح عن ذلك. ويوجد الكثير من النساء غير 
هن ال أن ،المتزوجات الالتي ينجبن أطفااًل كل عام

هوية آبائهم."   ال يفصحن عن 
مشاركين في مناقشة جماعية مع رجال )أحد ال

 مخيم بواجيريزا، بوروندي( -ن ذوي اإلعاقة 
ها الغرباء  تم اإلبالغ عن حالت إساءة معاملة جنسية ارتكب
هنية في األردن  هقين من ذوي إلعاقة الذ في حق مرا
)فتيات وفتيان على حد سواء(, مما يضطر مقدمي الرعاية 

 هم من أي عنف الحق.إلى حبسهم داخل المنزل لحمايت

"إن ابنتي مفعمة بالنشاط وتحب الخروج من 
هبت  المنزل حتى في ساعات الليل. وذات ليلة ذ
هناك بدت  إلى بيت جيراننا، وعندما عادت من 
ها عما حدث، فأجابتني بأن بعض  مختلفة. فسألُت

ها."  البس ها من  الد قد جردو  أل
هقة تعاني من متالز مة )نقاًل عن أم لفتاة مرا

داون في مناقشة جماعية في مخيم الزعتري 
األردن(  الجئين،

 

الل من بين أكثراألنواع  واالست جاء التحرش الجنسي
ها في المراكز الحضرية  الشائعة للعنف الجنسي المبلغ عن
بألردن من قبل أعضاء المجتمع من الذكور تجاه زوجات 
هن في  اإلعاقة وذلك عندما يتجولن بمفرد الرجال ذوي
ها  أرجاء المجتمع بال رفيق، نظًرا ألن خروج المرأة بمفرد

 بر من التصرفات الت ال تليق. يعت

"ذات يوم كنت عائدة من منزل أخي، فأوقفت 
سيارة أجرة وأثناء حديثي مع السائق سألته عن 
ها على المال  خالل طريقة أستطيع أن أحصل من
اإليجار. فقال، بإمكانك أن تأتي معي  ة ألدفع قيم
 وسوف أعتني بِك. وكنت خائفة من أن يختطفني." 

ات في مناقشة جماعية مع نساء )إحدى المشارك
من ذوت اإلعاقة ومقدمات رعاية في محافظة 

 المفرق، األردن(

 عنف العشير

( IPVمن المعترف به على نطاق واسع أن عنف العشير )
يعتبر أكثر أنواع العنف الجنساني الذي ُيمارس في حق 
النساء شيوًعا، وقد تتعرض له النساء من ذوات اإلعاقة 

فقد شهدت نساء من  41النساء الصحيحات. بنسب أعلى من
اإلعاقة وعدد من مقدمات الرعاية في بوروندي  ذوات
واألردن أنهن يواجهن عنًفا جنسًيا وجسدًيا وعاطفًيا من 

 قبل عشرائهن.

أفادت نساء من ذوات إعاقة من بوروندي أن عشرائهنال 
"يقدرونهن" بنفس قدر النساء الصحيحات، وقل من يرى 

هذه منهم فيه ن فرصة للزواج. وأكد رجال ذوو إعاقة على 
النقطة في مجموعات التركيز خاصتهم، حيث أشاروا إلى 
تفضيل الزوجة التيال تعاني من إعاقة. وأفاد نساء ورجال 
القتهن  اإلعاقة في  بأنه يشيع اغتصاب النساء من ذوات

 مع عشرائهن.

"من الصعب بالنسبة للمرأة التي تعاني من إعاقة 
ها، ولكنهم  أن تتزوج. فالناسال يريدون الزواج من

هم  يريدون استغاللها بداًل من ذلك )إشباع غرائز
ال تستطيع أن تدافع عن نفسها.  بالمعنى الحرفي( 
وباستغاللها، ال تعود بكًرا وتقل رغبة الناس في 

ها بشكل مضاعف."   الزواج من
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)أحد المشاركين في مناقشة جماعية مع رجال 
 بوجومبورا، بوروندي( -إلعاقة  من ذوي

اإلعاقة أن أزواجهن  تقول نساء متزوجات من ذوات
هن من المشاركة فياألنشطة األسرية بدافع الخجل  يحرمو
واإلحراج. ويذكرن أيًضا أن أزواجهن غالًبا ما يقيمون 
عالقات غير مشروعة، والتي لم تعتبر مصدًرا "للخزي" 

الت فحسب، ولكن أيًضا الخوف من الت سبب في مش
صحية محتملة، نظًرا لعدم قدرتهن على مناقشة أزواجهن 

 بشأن ممارسة عالقة جنسية آمنة. 

ال يمكنك أن تمنعيه عنك عندما يعود إلى المنزل 
 ومن الممكن أن يسبب ل األمراض." 

 بوجومبورا، بروندي( -)امرأة ذات إعاقة 

الل  الست

ن الشديد، مما يزيد م أفاد بعض النساء بمعاناتهن من الفقر
لالستغالل الجنسي في العالقات  احتمال تعرضهن
االنخراط في ممارسات جنسية من أجل  المستقبلية و/أو
اإلعاقة إلى تخوفهن من  البقاء. وأشارت نساء من ذوات
هذا النوع من العنف، حيث ذكرت  تعرض أطفالهن كذلك ل

ها في ممارس ة امرأة من بوجومبورا كيف انخرطت ابنت
 البغا إلعال األسرة.

"سينبذ الزوج زوجته المعاقة بعد أن تنجب طفاًل. 
هذا النوع من النساء ُيمارس التمييز ضده في  و

األنشطة  ال يمثلن أي قيمة. فعندما  -جميع فهن
هن، فهي  يريد الرجال ممارسة الجنس مع إحدا
تقبل بذلك نظًرا الحتياجها إلى المال لجلب الطعام 

ها  ." إلى أطفال
)إحدى المشاركات في مناقشة جماعية مع 
ناجيات من ذواتاإلعاقة ومقدمات رعاية 

 بوجومبورا، بوروندي( -للناجيات 
وأفاد رجال ونساء من ذوي إلعاقة في سياقات المخيمات 
أنهم يضطرون لدفع، أموال أو مواد عينية، إلى بعض 
هام اليومية،  األنشطة والم ألشخاص نظير مساعدتهم في
بما في ذلك توصيل المياه إلى منازلهم وتوزيع الطعام 
عليها. وفي بوروندي، أُفيد بأن لذلك وقع أكبر على النساء 
اإلعاقة.  اإلعاقة مقارنة بالرجال من ذوي من ذوات
عالوة على ذلك، صور العمال المجتمعيينواألخصائيين 
الجتماعيين في إثيوبيا كيف أن بعض النساء من ذوات 

قة والالئي يحتجن إلى مساعدة في القيام بألنشطة إلعا
اللية مع  اليومية قد يجبرن على إقامة عالقات است

 ألشخاص الذين يعرضون المساعدة عليهن.

هم يستغلون ظروفنااالقتصادية...... وفي بعض  "
ها  ال نستطيع أن نقوم ب ألحيان مقابل أشياء

إلشعال ال ران نيبأنفسنا، مثل جلب الحطب الالزم
ونقل مخزون السلع إلى المنزل وصالح المنازل 
وغسل المالبس وتوفير المياه؛ لذا،نُضطر إلى 
هم بهذه  تقديم المال أو الدقيق مقابل قيام أحد
ألشياء نيابة عنا. وعلى الجانب آلخر، تستطيع 

 النساء الصحيحات القيام بهذه ألشيا ألنفسهن. 
ية مع نساء )إحدى المشاركات في مناقشة جماع

 موساسا، بوروندي( -من ذوت اإلعاقة 

 العنف الجنساني ضد الرجال والفتيان

الخاصة ببوروندي وإثيوبيا  GBVIMSأظهرت بيانات 
اإلعاقة بشكل  ارتفاع نسبة الرجال بين الناجين من ذوي

بالمائة من الناجين ذوي اإلعاقة كانوا رجاالً(  17تناسبي )
  42بالمائة كانوا رجاالً(. 5وذلك مقارنة بالناجين األصحاء )

 العنف الجنسي

ذكر المشاركون أيًضا في كل من األردن )في البيئات 
الحضرية والمخيمات على حد سواء( وبوروندي )في 
البيئات الحضرية( وجود حاالت للعنف الجنسي، بما في 
ذلك حالتاالغتصاب، ضد الرجال والفتيان ذوياإلعاقة 
ولكن بنطاق يقل بكثير عما تتعرض له النساء والفتيات. 
وعبر المشاركون في إحدى مجموعات التركيز عن 

هنية  تصوراتهم بأن الرجال اإلعاقة الذ والفتيان من ذوي
كانوا األكثر عرضة لخطر العنف الجنسي. وفي بوروندي، 
هذه المجموعة قد تكون مستهدفة  أشار بعض المشاركين أن 
من قبل الجُناة الذين يؤمنون بالخرافات التي تقول بأن 
ممارسة الجنس مع األطفال تعمل على الشفاء من 

 ألمراض أو جني الثروات.

ة اعتقاد متوارث بأنهم يمارسون اللواط "ثم
اإليدز، أو لكي  األمراض، مثل للتداوي من
يصبحوا أغنياء. ولهذا السبب، يغتصب الرجال 
هنية أكثر  الفتيان. ويعتبر الفتيان ذوي إلعاقة الذ
هنًيا،  عرضة لالغتصاب من الفتيان األصحاء ذ

هم."   وذلك نظًرا ألنهم يصدقون أي شيء يُقال ل
 رعاي ألحد الناجين في بوروندي( )مقدم

 

 

 العنف العاطفي والنفسي
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اإلعاقة إلى العنف العاطفي والنفسي  أشار الرجال ذوي
الذي يمارسه أفراد األسرة والمجتمع في حقهم كونه يُنظر 
ال تتوفر فيهم المعايير  إليهم على أنهم "ضعفاء" و"عالة" 

كون في المشارالتقليدية للرجولة. فعلى سبيل المثال، أفاد 
مجموعات التركيز في األردن بأنه كان ُيطلق على الرجال 
ذوياإلعاقة "أشباه الرجال" من قبل الرجالاآلخرين في 
اإلعاقة في كل من  المجتمع. كما أشار رجال من ذوي
األردن إلى تعرضهم للسخرية في حالة عدم  بوروندي 

هم. ستمكنهم، بسبب إعاقتهم، من العمل وتوفير الدخلأل ر
وتجدر اإلشارة إلى أن عدم القدرة على تأمين فرص العمل 
ه الرجال والنساء في الكثير  المربحة )التحدي الذي يواجه
من األوضاع اإلنسانية، وغالًبا ما يتفاقم لدى المعوقين(، قد 
الء الرجال  ه األسرة والمجتمع إلى  أسفر عن نظرة أفراد

الء الرجال على أنهم "عديمي القيمة"، من يخلق ل ه دى 
 وي اإلعاقة الشعور بالعار والذل.

"ليس لديهم أي دور آخر. إذا لم يكن قادًرا على 
العمل، يتعرض لالزدراء. عندما تكون معاًقا 

 داخل األسرة، ال يتم اعتبارك شخًصا منها". 
)أحد المشاركين في مناقشة جماعية مع الرجال 

ما لالجئين، بو -وي اإلعاقة   روندي(مخيم كينا
أفاد المشاركون في بوروندي أيًضا بأن الرجال ذوي 
إلعاقة عانوا من العنف العاطفي نتيجة للنظر إليهم كشريك 
هم  غير مناسب للزواج وتكوين العالقات من جانب أسر

 األسر الخاصة بشريكاتهم.

"فمثاًل، عندما يرغب رجل معاق في الزواج من 
تم اة بذلك ويال تقبل أسرة الفت ـــفتاة طبيعية 

 تهميشهما إذا ما تزوجا". 
)أحد المشاركين في مناقشة جماعية مع نساء 
ما  ذوات إعاقة ومقدمات رعاية ـــ مخيم كينا

 الجئين، بوروندي(
هذا النوع من العنف ضد الرجال والفتيان ضاًرا،  يعتبر 
ولكنه يختلف عن العنف المتواصل الذي تعاني منه النساء 

ال يأتي ضمن نظام والفتيات في السي اإلنسانية.  اقات
ال يتم ارتكابه بنفس  هاد، كما هيكلي من العنف واالضط

 المستوى من العنف المرتكب في حق النساء والفتيات.

أشكال أخرى من العنف ضد األشخاص ذوي 
 إلعاقة

قد يتعرض األشخاص من ذوياإلعاقةألشكال أخرى من 
اإلنسانية، بما ف األوضاع يز ي ذلك نتيجة للتميالعنف في

على أساساإلعاقة، والذي قد يتداخل أو يتكامل مع التمييز 
فعلى سبيل المثال، في األردن، تم اإلبالغ   43 الجنساني. 

عن العنف العاطفي والجسدي من جانب مقدمي الرعاية 
الحظته في بعض  اإلعاقة، وتمت  األشخاص ذوي ضد
مجموعات التركيز بين مقدمات الرعاية والشابات ذوات 
الحظة مبينة إلى حد  إلعاقة. وكانتاإلساءة اللفظية ال

اد الكيفية التي ينبغي على األفركبير على التوقعات حول 
ها و/أو الدور المتوقع منهم كرجال  ذوياإلعاقة التصرف ب

 أو نساء. 

وكثيًرا ما ذكر أن الحرمان من الخدمات شكل من أشكال 
اإلعاقة في جميع الدول  العنف ضد األشخاص ذوي
والسياقات. وفي حين أشارت التعليقات إلى أرجحية أن 

هذهاألمثل ة تمييًزا على أساس اإلعاقة، فقد كان تكون معظم 
يوجد عدد متناسب من التعليقات بشأن وصولاألطفال 
ذوي اإلعاقة )ذكور وإناث على حٍد سواء( إلى التعليم في 
هامة للوقاية من  األمر آثار  هذا الدول اثالث. وترتب على 
العنف الجنساني وتخفيف المخاطر، حيث توفر المدارس 

هقين في أوضاع النزوح، مساحة آمنةلألطفا ل والمرا
وغالًبا ما تكون منتدى ألنشطة مكافحة العنف الجنساني 
هارات الحياتية. ويزيد التعليم من الفرصاالقتصادية  والم
هن من  والجتماعية، مما يدعم تمكين النساء والفتيات وغير
هاد وعدم  الفئات المعرضة للخطر في التغلب على االضط

  44المساواة.

المشاركون في المناقشات الجماعية في إثيوبيا  وأشار
وبوروندي أيًضا إلى أن الرجال والفتيان من ذوي اإلعاقات 
الل في  هنية قد يكونون عرضة بشكل خاص لالست الذ
هام،  هذه الم العمل"، كونهم يتمتعون بالقدرة الجسدي ألداء 
هارات للتفاوض. وقد يتولون أعداد كبيرة  والقليل من الم

غير متناسب من األعمال الروتينية داخل األسر أو  بشكل
هم.  وظائف داخل المجتمع بأجور أقل من غير

الل في العمل، على سبيل المثال،  "بالنبة لالست
فإنه يُتوقع  ـــ  في حالة وجود أشخاص معاقين

منهم نقل المياه، وما إلى ذلك، لمقدمي الرعاية له. 
هنية القيام إذ يطلب من الرجال ذوي اإلعاقة ال ذ

 بأعمال روتينية." 
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)أحد المشاركين في مناقشة جماعية مع العاملين 
مخيم ماي عيني،  -المجتمعيي واالجتماعيين 

 إثيوبيا(
وأخيًرا، أشار المشاركون إلى ارتفاع معدالت العنف 
ها أفراد المجتمع ضد الرجال  الجسدي والعاطفي التي يرتكب

هنية ف  األردن مقارنة بالسياقات والفتيانذوي اإلعاقة الذ
ألخرى. وبالتالي، قد يكون الرجال والفتيان ذوياإلعاقة 
عرضة لخطر متزايد من مختلف أشكال العنف ضمن 
سياقات النزوح الحديثة، حيث يوجد القليل من آليات 

هذا األمر ومعالجته.  الحماية المطبقة لرصد 

، ف"يحاول الناس النيل منا. إنهم ينادونني بالمتخل
األسماء. بعض  ويضربوني، وينعتونني بأبشع
األيام،  الناس يناديني بالمجنون .... وفي أحد
هرب  هم والذي  تعرضت لهجوم من قبل أحد
مسرًعا في إحدى السيارات .... يجب عليكم 
مساعدتنا ومنعهم من ضربنا. ُيرجى أن تمنحونا 
هؤالء  فرصة لتقديم الشكاوى والتعامل مع 

 الناس." 
هنية ـــ مخيم الزعتري )رجل ذ و إعاقة ذ

األردن(  الجئين،

عل األشخاص  العوامل الرئيسية التي تتسبب في 
 ذو اإلعاقة أكثر عرضة للعنف الجنساني

توجد أدلة تدعم الفرضية القائلة بأن العنف الجنساني ضد 
األشخاص ذوي اإلعاقة في البيئات اإلنسانية يكون متعمًدا 

ق من السلطة والسيطرة. ويظل ومنهجًيا ويأتي في سيا
األشخاص ذوي  السبب الجذري للعنف الجنساني ضد
هو عدم المساواة القائمة على عدم توازن القوة بين  إلعاقة 
هذه المجموعات. غير  الرجل والمرأة في المجتمع، وضمن 
أن خطر العنف الجنساني يزداد تفاقًما في األوضاع 

هاد إلنسانية عندما يقترن بعدم المساو اة والضط
السيما لدى النساء والفتيات. وقد تم  المصاحبينلإلعاقة،
ها تضيف إلى قابلية تعرض  تحديد العوامل التالية على أن
النساء والفتيات والفتيان والرجال ذوياألنواع المختلفة من 

 اإلعاقات للعنف الجنساني في السياقات اإلنسانية. 

 تغّير األدوار بين الجنسين

اإلعاقة ومقدمات  يصبح كل من النساء والرجال ذوي
الرعاية في خطر متزايد من العنف الجنساني فياألوضاع 
إلنسانية، نتيجة للتغيرات في أدوار الجنسين التي قد تطرأ 
هذه  علىاألسرواألنماط الجنسانية المصاحبة لذلك. وتكون 
الدينامية أكثر وضوًحا على وجه التحديد في األسر 

ها ألشخاص حديثي العهد وا لمجتمعات التي يكون في

إلعاقة حديثة )نتيجة  بإلعاقة. ففي حالة تعرض الرجل
لنزاع على سبيل المثال(، عندئذ قد يتعين علىاإلناث من 
أفراد األسرة العثور على عمل خارج المنزل، لتحللن محله 
هذا السلوك داخل  كمعيالت لألسرة. وبقدر ما ال يُستثنى 

رة أو المجتمع ككل، فإن تلك النساء قد يكن عرضة ألس
للعنف، السيما إذا كان عملهن يتطلب منهن التحرك داخل 

هن.  المجتمع بمفرد

"يصبح الزوج غالًبا عالة على الزوجة. فإذا كان 
بحاجة إلى سداد ثمن شيء ما، فإن على الزوجة 
أن تخرج إلى العمل .... وبذلك تتحمل عبًئا ثقياًل 

ه ها. كما أن المخاطر تزداد بالنسبة على كا ل
لزوجات الرجال ذوياإلعاقة كونهن سيتعرضن 
الل من جانب األشخاص. وقد تصبح  الست
هن خادمة لدى أسرة أخرى، أو مضطرة  إحدا
للعودة إلى المنزل في وقت متأخر عندما يخيم 
الظالم. وأحياًنا تتغير نظرة المجتمع إلى أولئك 

 يعرفون أسباب الزوجات، كون الجميع ال
هذا المكان. وقد  هذا ليس طبيعيا في  خروجهن و

هن المجتمع بالعار".   يوصم
مخيم  -)رجل ذو إعاقة في مناقشة جماعية 

 الزعتري األردن(
أفاد المشاركون في مجموعات التركيز أيًضا بأنه عند 
تعرض الرجاللإلعاقة، تصبح زوجاتهم وأطفالهم أكثر 

لجناة يعتقدون بأن الرجال عرضة لخطر العنف، كون ا
اإلعاقة لن يكونوا قادرين على أداء الدور التقليدي  ذوي

هو "الحماية".   المنوط بهم و

"يتعرض أطفالهم ]للتمييز[ في المدرسة وحتى 
هم  للضرب، ألناألطفال اآلخرين يقولون بأن آباء
لن يحضروا للدفاع عنهم. ويفقدون شرفهم 

ال  يستطيعون توفير وكرامتهم كأرباب أس ألنهم
هم".   احتياجات أسر

مخيم  -)مناقشة جماعية مع رجال ذوي إعاقة 
 بواغيريزيا، بوروندي(
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ال تقتصر  األنماط الجنسانية بالرغم من كون
ها أن تزيد  اإلنسانية، فإنه يمكن على البيئات
من مخاطر تعرض النساء والفتيات ذوات 
إلعاقة لعنف العشير، في حال كن غير 
قادرات على تلبية توقعات شركائهن الذكور 
هات مناسبات، مما قد يؤدي إلى  كزوجات وأم
هذه العالقات،  تفاقم اتالل موازين القوى في 
وزيادة قابلية تعرضهن للعنف الجنسي. مع 
العلم بأن الرجال المعوقين وغير المعوقين 

م حوافز ضعيفة على حد سواٍء تكون لديه
الضطالع بأدوار أخرى كرعايةاألطفال، 
ها في  األمور المستخف ب كون ذلك من
المجتمع ويقلل على نحو أكبر من وضعهم بين 
هم التفاعل المعقد بين  الرجال. كما يسا
المعايير المجتمعية والتوقعات المفروضة 
على كل من النساء والرجال، إلى جانب 

نساء ذوات الفشل المتصور بخصوص ال
إلعاقة في القيام بألدوار المتوقعة منهن 
داخل األسرة، في تعريضهن لخطر العنف 
الجسدي بصورة أكبر من جانب شركائهن 

 الذكور.

 
 مناقشات جماعية مع فتيات مراهقات من ذوت اإلعاقة ـــ بوروندي

 إليزابيث شيروود/مفوضية النساء الالجئات© 

إلعاقة "تتعرض النساء ذوات 
ال يستطعن القيام  الزدراء كونهن

كحمل  ـــ باألعمال كسائر النساء
المياه وإعداد الطعام. وبالتالي يتعين 
على أزواجهن القيام بذلك فيما يقوم 
اآلخرين بمضايقتهم  بعض الرجال
هذه المرأة  قائلين "لماذا تتزوج من 
المعاقة؟ وقد يتسبب ذلك في العنف 

األسرة بين الز وج والزوجة. داخل
وعندما يعود الزوج إلى المنزل 
ثماًل، فإنه قد يتحدث إليِك بأسلوب 

 إذ ـــ  سيء وقد يشرع في ضربِك 
هو  ال يمكنك الدفاع عن نفسك و

 يدرك ذلك." 
)أحد المشاركين في مناقشة جماعية 

مع النساء ذواتاإلعاقة ـــ مخيم 
 بواغيريزيا، بوروندي(

 ضغطاألسرة

األسر  يمكن للضغط الشديد الذي تعاني منه
أثناء النزاع والنزوح أن يخلق بيئة يكون من 

 المرجح فيها ارتكاب العنف، معرًضا 

ألشخاصذوي اإلعاقة الذين يعتمدون على مقدمي الرعاية داخلاألسرة 
إلى مزيد من الخطر. فعلى سبيل المثال، قد تعتمد النساء والفتيات ذوات 

ى أفراد مناألسرة لمساعدتهم في الرعاية اليومية. يمكن لهذا إلعاقة عل
االعتماد أن يزيد من الضغط والقلق لدى أفراد األسرة مؤدًيا إلى االستياء، 
اإلعاقة في شكل عنف عاطفي  والذي يخرج بدوره إلى األشخاص ذوي

 أو جسدي أو غير ذلك من أشكال العنف. 

 عاقةالتصورات حول قدرات األشخاص ذوي اإل

ـ حول األشخاص ذوي  تصورات أفراد المجتمع ـــ والتصورات الخاطئة ــ
إلعاقة تسهم في قابلية تعرضهم للعنف الجنساني. على سبيل المثال، من 
اإلعاقة إذا كانوا يتصورون  المرجح أن يستهدف الجناة األشخاص ذوي

هم مناألصحا ي ء. وفبأنهم أقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم مقارنة بغير
اإلعاقة في  ها النساء ذوات الواقع، فقد أشارت بعض الحوادث التي روت
البيئات الحضرية في بوروندي، إلى أن الجناة يستهدفون ذوات اإلعاقات 
ها غير قادرات على مقاومتهم أو حتى  الجسدية، وف األوقات التي يكن في

 التعرف عليهم.

ويستغلني  ـــ وأحياًنا أعاني "نوبات" ـــ "لدي مرض مزمن
هذه النوبات.  خالل   ألشخاص

هو الوقت الذي يأتي فيه الرجال الغتصابي   حتى أنني الـــ هذا 
 أعرف أًيا من آباء أوالدي." 

 بوجمبورا، بوروندي( -)امرأة من ذواتاإلعاقة 
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هنية  ر غيغالًبا ما يُفترض أن األشخاص ذوي اإلعاقات الذ
هيم أو المشاركة في نفس  قادرين على تعلم نفس المفا
هم من  ألنشطة كما يفعل آلخرين، وبالتالي يتم استبعاد
فرص التعلم حول العنف والجنس والعالقات الصحية 
هارات الجديدة وتعزيز شبكاتاألقران. وبهذا  وتنمية الم
النحو، تزداد سهولة اتالعب بهم واستهدافهم من جانب 

الل، أو الجنا ة من أجل االغتصاب وإساءة المعاملةواالست
يكونون أقل قدرة على التفاوض بشأن القوة في العالقات 

 الحميمة.

وأخيًرا، قد يُنظر إلى الناجين من العنف الجنساني من ذوي 
إلعاقة على أنهم مبلغين غير موثوقين بشأن حياتهم 

ال ال يتم تصديقهم لدى إ ن غهم عوتجاربهم، ومن ثم فقد
األمر الجناة إلى االعتقاد  هذا العنف. ومن ثم، يدفع 
بأرجحية إفالتهم من العقاب على أفعالهم، مما قد يزيد من 

 قابلية تعرض ألشخاص ذو اإلعاقة للعنف. 

هم  هنية  األشخاص ذوو اإلعاقات العقلية أو الذ
أيًضا عرضة ]للعنف الجنساني[. وحتى في حال 

يظن الناس بأنهم  تعرضهم للعنف الجنسي،
ال يصدقونهم".   مجانين 

)إحدى المشاركات في مناقشة جماعية مع نساء 
مخيم  -ذوات إعاقة ومقدمي رعاية ن اإلناث 

 الزعتري األردن(
 

 فقدان الدعم المجتمعي وآليات الحماية

سلط المشاركون في المشروع الضوء على انفصل األسر 
التقليدية للدعم والجيران، وضعف أو تمزق الهياكل 

المجتمعي وآليات الحماية كأحد العوامل التي تزيد من خطر 
تعرضاألشخاص ذوياإلعاقة للعنف. وينطبق ذلك بشكل 
خاص في سياقات النزوح الحديثة، مثل األردن، حيث لم 
يتمكن األفراد واألسر بعد من تكوين العالقات معاآلخرين 

ة الدعم داخل المجتمع والثقة بهم، أو من إعاد ة بناء أنظم
هذه البيئات إلى وجود  خاصتهم. كما أشار المشاركون في 
مستويات مرتفعة من العنف داخل المجتمع، وأعربوا عن 
خوفهم من استهدافاألشخاص ذوياإلعاقة لدى خروجهم 
األمر الذي أدى في بعض ألحيان إلى  هو من المنزل. و

األشخا ص ذوي استراتيجيات مواجهة سلبية، كاحتجاز
هنية في منازلهم. وبالمثل، في البيئات  اإلعاقات الذ
هم  الحضرية في بوروندي، أفاداآلباء توخيهم العزل كون
قد اعتمدوا في السابق على جيران وأفراد من المجتمع غير 
مألوفين لهم بغرض مساعداتهم في تقديم الرعاية ولكن بعد 

 ذلك  حدوث اعتداء من جانبهم.

لجميع يعرفون بعضهم "في سورية، كان ا
ما هنا فنحن  البعض، ويعتنون ببعضهم البعض. أ
محاطون بأشخاص من مختلف المدن. وإذا حدث 

هتم بذلك".   شيء لجيراني، فأن ال أ

)أحد المشاركين في مناقشة جماعية مع النساء 
 -ذواتاإلعاقة ومقدمي الرعاية ن اإلناث 

األردن(  مخيم الزعتري،
 العزلةاالجتماعية

االتصال بالشبكات المجتمعية واألصدقاء  يزيد عدم
ومقدمي الخدمات من قابلية تعرض ألشخاص ذوي 
اإلعاقة الجسدية  إلعاقة للعنف. كما تجد النساء ذوات
الت في منازلهن بسبب العوائق البيئية والمادية  المعز
وااللتقاءباألشخاص  صعوبة في التحرك خارج منازلهن

ستبعاد الفتيات المراهقات ذواتاإلعاقة آلخرين. وقد يتم ا
من شبكات األقران والتعليم، إلى جانب أنشطة البرمجة 
ها في تعزيز  األصول، والتي أثبتت فاعليت القائمة على
الحماية من العنف الجنساني. كذلك فإن بعض األشخاص 
هنية والعقلية، قد  السيما ذوي اإلعاقات الذ اإلعاقة، ذوي

ال يعرفون يخفيهم أفراد األ سرة "لدرجة أن الجيران قد
هم."علًما بأن عدم وجود الدعم المجتمعي  بوجود
والصداقات يعني عدم حصولهم على ما يحتاجونه من 
هارات، أو عدم امتالكهم أشخاًصا يثقون بهم  معلومات وم

 ويلجئون إليهم حال تعرضهم للعنف.

ال يرغبون  "عندما نكون معاقين، فإن أصدقاءنا
رؤيتنا. لقد هجرنا الجميع، وكأنناال قيمة حتى في 

هي من تدعمني نما بيـــ لنا. أصبحت أسرتي فقط 
 ابتعد جميع أصدقائي عني".

بوجمبورا،  -)امرأة من ذواتاإلعاقة 
 بوروندي(

تزيد العزلة أيًضا من ضعف مقدمي الرعاية من اإلناث 
لالتي قد تكن غير قادرات على مغادرة منازلهن، أو توليد 
واألنشطة المجتمعية مع  الدخل، أو حضور الفعاليات
هذه الحالت، تكون أولئك  هن من النساء. وفي معظم  غير
هاتألطفال أو بالغين يعانون من  النساء زوجات أو أم
إعاقات شديدة. غير أنهن قد يعتمدن، في بعض الحالت، 
على فتيات مراهقات كمقدمات رعاية ثانويات، مما يحد 

الوصول إلى التعليم والخدمات األخرى  من فرصهن في
 داخل المجتمع.
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 الفقر وقلة الدخل

أثيرت مشكلة الفقر كأحد عوامل الضعف، والسيما لدى 
هااإلناث، إذ يزيد  النساء ذوت اإلعاقة فياألسر التي تعيل
الزمة لتلبية أكثراالحتياجات  الفقر المدقع ونقص الموارد ا

ذواتاإلعاقة وأفراد األسرة  ضرورة لدى النساء والفتيات
الل،  مناإلناث من خطر تعرضهن لسوء المعاملةواالست

 أو لجوئهن إلى الجنس والدعارة من أجل البقاء.

هاب إلى  أوالدي في السن المناسب للذ "بعض
ها. وأنا  المدرسة وليس لدي أي وسيلة إلرسالهم إلي
مضطرة ألن أطلب من الرجال حتى دفع ثمن 

شاي وفي المقابل يفعلون بي ما السكر في ال
ال يمكنألطفالي حتى الحصول على  يشاؤون. 

 الكتب المدرسية." 
بوجمبورا،  -)امرأة من ذواتاإلعاقة 

 بوروندي(
 العوائق البيئية

ال تضيف العوائق البيئية، بما في ذلك عدم كفاية وسائل 
ها تعني  النقل في جميع السياقات، إلى العزلة فحسب، ولكن
أيًضا بأنه ال بد لألشخاص ذوي اإلعاقة من االعتماد على 
هم من أفراد المجتمع للوصول إلى الخدمات  غير
الت توزيع السلع الغذائية  والمساعدات، بما في ذلك ح
هذا ألمر من قابلية تعرضهم  وغير الغذائية. يزيد 
هم  الل وسوء المعاملة، كما يزيد من صعوبة وصول الست

ات االس  تجابة للعنف الجنساني بطريقة سرية.إلى خد

العوائق التي تحول دون الوصول إلى خدمات 
 وبرامج مكافحة العنف الجنساني

أظهرت البيانات الخاصة ببوروندي وإثيوبيا أن ما يقرب 
اإلعاقة الذين أبلغوا  32من  بالمائة من الناجين من ذوي

خاللثالثة  عن تعرضهم للعنف إلى اللجنة قد فعلوا ذلك
بالمائة من الناجين غير  44أيام من الحادث، مقارنة بنسبة 

 يام. أ المعوقين الذين أبلغوا عن الحوادث في غضونثالثة
فيما انتظر واحد وأربعين بالمائة من الناجين ذوي   45

وبالتالي فهناك حاجة   46 اإلعاقة شهًرا لإلبالغ عن العنف. 
إلى مزيد من العمل إلزالة العوائق وتسهيل الوصول إلى 
خدمات وبرامج مكافحة العنف الجنساني لجميع الناجين، 

 خاص.بما في ذلك ألشخاص ذوي إلعاقة على نحو 

 

 

 

 

 

شملت عوائق الوصول إلى برامج وأنشطة مكافحة العنف 
الجنساني في السياقات اإلنسانية وفًقا لألشخاص ذوي 
إلعاقة ومقدمي الرعاية، العوائق الموقفية والمادية 
االتصالت والعوائق ألخرى. مع العلم بأن العوائق 
ها شيوًعا لدى الناجين من العنف  الموقفية كانت أكثر

اإلعاقة فيما يتعلق بالوصول إلى ا لجنساني من ذوي
الخدمات، في حين ذُكرت العوائق المادية في كثير من 
ألحيان فيما يتعلق بأنشطة الوقاية كالتوعية المجتمعية 

 وتوليد الدخل وأنشطة المراكز النسائية.

 العوائق الموقفية

األسرة ومقدمي  كان التمييز والوصم من جانب أفراد
األوسع أكثر العوائق التي أشار  الخدمات والمجتمع
ها في الوصول إلى  اإلعاقة إلى مواجهت الناجون من ذوي
ة  الخدمات. وقد أفاد المشاركون بأن الخوف من مواجه
اإلعاقة إلى التردد  األشخاص ذوي مزيد من الوصم يدفع
فياإلفصاح عن تعرضهم للعنف الجنسي، حتى إلى مقدمي 

ين غالًبا ما يفترضون بأنهم ليسوا في خطر الخدمات، الذ
 بسبب إعاقتهم.

هم أفراداألسرة إلى مقدمي الخدمات،  "سوف يأخذ
ال يعاملونهم بشكل صحيح  فقد  ـــ غير أنهم

يقولون أشياء مثل " أنِت معوقة، كيف تعرضت 
 الغتصاب والحمل؟" 

)أحد المشاركين في مناقشة جماعية مع العمال 
مل االجتماعيين ـــ مخيم ماي المجتمعيين والع
 عيني، إثيوبيا(

وغالًبا ما يُفترض بأن األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية أو 
ال يدركون ما حدث لهم. وأفاد المشاركون بأن  العقلية
اإلعاقة أو  ال يستمعون إلى األفراد ذوي ألشخاص قد
يصدقونهم، السيما عندما يكون أولئك الناجون من ذوي 

قلية أو الفكرية،األمر الذي يحد بدوره من فرص إلعاقة الع
وصولهم إلى الخدمات. كما يتم استبعاد الكثير من 
هنية من أنشطة  اإلعاقة العقلية أو الذ ألشخاص ذوي
التوعية بالعنف الجنساني، إذ يفترضاآلباء وقادة المجتمع 
اآلخرون بأنهم غير معرضين للخطر أو غير قادرين على 

هم تعلم أشياء ج ديدة. ويضيف ذلك مزيًدا من العوائق أمام
للبقاء آمنين داخل المجتمع و/أو إدراك العنف بالصورة 
المناسبة و/أو طلب المساعدة من األفراد الموثوقين حال 

 حدوث العنف.

  



18 
 

اإلعاقة إلى الدعم  وقد يحتاج بعض الناجين من ذوي
للوصول إلى الخدمات، لكنهم قد يتخوفون مناإلفصاح 

ذلك ألفراد األسرة، الذين قد يكون لديهم بالفعل مواقف عن 
اإلعاقة. ومن ثم، فإن الكثير من الناجين  سلبية تجاه
هذا العنف أو عدم تلقي  اإلفصاح عن  يختارون عدم
األمر سيعرضهم إلى  هذا الخدمات، في حال ما إذا كان 
مزيد من التهميش داخل األسرة والمجتمع. ففي بوجمبورا، 

ض النساء ذوات اإلعاقة للعنف كثيًرا لدرجة تعرضت بع
أنهن فضلن عدماإلفصاح عن ذلك حتى ألفراد األسرة 

 الداعمين.

ها ]الحديث عن  ه ها األسرة وتكر "سوف ترفض
ها في الحقيقة  —الناجية[  ال ينظرون إلي إنهم

هذا  ها  كإنسان. فهي تعيش معوقة واآلن يجعل
ها ويعتقدون  العنف الجنسي أقل قيمة. سيرفضون

ها السبب وراء أوضاعهم".   بأن
)إحدى المشاركات في مناقشة جماعية مع النساء 

 ذواتاإلعاقة ـــ مخيم بواغيريزيا، بوروندي(
مام مشاركة  ويُشكل التمييز والتحيز أيًضا عوائق كبرى أ

اإلعاقة في أنشطة الوقاية من العنف  ألشخاص ذوي
الجنساني والبرامج وثيقة الصلة. ففي إثيوبيا، أفاد العمال 
االجتماعيون بأن أفراد المجتمع  المجتمعيون والعمال
اآلخرين غالًبا ما يسخرون من األفراد ذوي اإلعاقة العقلية 

األنشطة المجتمعية. والفكرية إذا ما حاولوا ال مشاركة في
هات في بعضاألحيان  واألم هذا الوصم بأناآلباء ويعني 
الءاألفراد أثناء  ه قد يمنعون الموظفين من التحدث إلى 
إجراء الزيارات المنزلية لمشاركة المعلومات حول 

 الخدمات المتاحة.

"كان لديهم امرأة ذات إعاقة تحضر جلسات 
هاية المطاف المناقشة، لكن المجتمع  ها وفي ن رفض

امتنعت عن الحضور. فهي مريضة عقلًيا وأحياًنا 
ها المشاركون".  همل  ال تعرف عّما تتحدث، لذلك أ

 )عامل مجتمعي ـــ مخيم ماي عيني، إثيوبيا(
 

 

 

 

 

 

 

 

جدير بالذكر أن المجموعات القيادية في المجتمع، بما في 
دًرا ما ذلك جمعيات الالجئين والجمعيات النسائية، نا

توظف ممثلين ذوي إعاقة، وغالًبا ما يهيمن الذكور على 
جمعيات المعوقين، أنّى وجدت، وربما تستبعد على نحو 
هذه  فّعال ألشخاص ذوي اإلعاقات العقلية والفكرية. وتقوم 
المنظمات في الغالب دوًرا محورًيا في نقل المعلومات 

في  داخل المجتمع، بل وربما تعين ممثلين للمشاركة
واألنشطة ألخرى. وبالتالي، فقد يكون  الدورات التدريبية
السيما النساء والفتيات ذوات  اإلعاقة، ألشخاص ذوو

هذه األنشطة.  إلعاقة، أقل أرجحيةلإلدماج في 

اإلعاقة بوجه عام إلى  "يفتقر األشخاص ذوو
هتما ... وقد ال ينظر إليهم المجتمع في بعض  ال

هم االنضمام إلى الدورات ألحيان كأشخاص يمكن
 التدريبية واألنشطة األخرى." 

)أحد المشاركين في مناقشة جماعية مع القادة 
 المجتمعيين ــــ مخيم ماي عيني، إثيوبيا(

 العوائق المادية

تحول العوائق المادية دون وصول األشخاص ذوياإلعاقة 
إلى خدمات وأنشطة مكافحة العنف الجنساني فياألوضاع 
اإلعاقة في المراكز  إلنسانية. وقد أفادت النساء ذوات
الحضرية وفي مخيم الزعتري المترامي األطراف في 
ألردن، بأن نقص أو ارتفاع تكلفة وسائل النقل كان أحد 
العوائق التي حالت دون وصولهن إلى مراكز خدمات 
مكافحة العنف الجنساني، ومشاركتهن في التوعية وأنشطة 

 خرى.الوقاي األ

"ال توجد وسائل نقل، ومن ثم فإنِك وإن كنِت على 
ال تكوني قادرة على  علم بمكان الخدمات،

ها."   الوصول إلي
)إحدى المشاركات في مناقشة جماعية مع النساء 

ذواتاإلعاقة ومقدمات الرعاية ـــ بوجمبورا، 
 بوروندي(

وتجدر اإلشارة إلى عدم تمكن مقدمات الرعاية الالتي يعشن في 
بيئات المخيمات، في جميع الدول، من حضور التوعية 
المجتمعية و/أو األنشطة النسائية، ألنه يتعين عليهن البقاء في 
منازلهن لرعاية أفراد األسرة. فهن يحضرن اللقاءات المجتمعية 

ًرا، بما يفوت عليهن واألنشطة االجتماعية بصورة أقل تكرا
! )نهج شامل للوقاية من العنف SASAالحمالت، وأنشطة نهج 

ة   Raisingضد النساء والفتيات تم وضعه بواسطة منظم
Voices  

)www.raisingvoices.org(.وأشكال التوعية األخرى ،) 
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"أحمل ابنتي على ظهري أينما ذهبت. 
ورغم أنها تكبر، إاّل أنها ال تزال تبدو 

ها قطعة مني."   وكأن
)إحدى مقدمات الرعاية لفتاة من ذوات 

 مخيم ماي عيني، إثيوبيا( -إلعاقة 
إليزابيث شيروود/مفوضية النساء © 

 لالجئات
 

 عوائق االتصال

األحيان إلى عوائق ا التصال فيما تمتاإلشارة في معظم
يتعلق بأنشطة الوقاية المجتمعية. كما أُشير إلى أن 
هم األكثر تضرًرا من  األشخاص الذين يعانون من الصمم 
هذا النوع من العوائق، كونه من النادر وجود مترجمين 
للغةاإلشارة في بيئات اللجوء، كما أن الكثيرين من األفراد 

بعض  يستخدمون لغة إشارة غير رسمية. وقد حاول
مسؤولي التعبئة المجتمعية وموظفي برامج مكافحة العنف 
الجنساني التواصل مع أولئك الذين يعانون من الصمم عبر 

اإليماءات البسيطة، لكن ASASالمواد الخاصة بنهج   !
لم يتم تنفيذ ذلك على نحو متسق من جانب جميع الموظفين. 

ًضا أيأفاد الممارسون في برامج مكافحة العنف الجنساني 
عن وجود تحديات في التواصل على نحو فعال مع 
هنية والعقلية، الذين ال تتم غالًبا  األشخاص ذوي اإلعاقة الذ
دعوتهم للمشاركة في أنشطة مكافحة العنف الجنساني، 
ها.  ال يتم نقل المعلومات إليهم في صورة يمكنهم فهم و/أو

نادًرا  ةوقدالحظ المشاركون بأن المواد التوعوية والتعليمي
ال يتم توظيف  اإلعاقة، كما ما تشير إلى األشخاص ذوي
اإلعاقة في فرق التوعية والتعبئة  ألشخاص ذوي
المجتمعية. وتجدر اإلشارة إلى وجود مجموعة متنوعة من 
االتصال، بما في ذلك الرسائل البسيطة والصور  نهج

األشخاص  واألعمال الدرامية والمسرحيات التي تتضمن
اإل هم في مشاركة ذوي عاقة، والتي يمكنها أن تسا

ألشخاص ذوياإلعاقة بشكل أكثر فعالية، إلى جانب رفع 
الوعي لدى المجتمع بصورة عامة حول ألشخاص ذوي 

 إلعاقة. 

اإلعاقة، تشعرنا  "رؤية صور األشخاص ذوي
بأننا أكثر انخراًطا مع األشخاص الطبيعيين. كما 
همية إشراك  ها تزيد من وعي الناس بأ أن

 ألشخاصذوي اإلعاقة في كل شيء." 
)إحدى المشاركات في مناقشة جماعية مع النساء 

 ذواتاإلعاقة ـــ مخيم بواغيريزيا، بوروندي(
 العوائق ألخرى

ها من وصم من  أثيرت مشكلة انعدام السرية وما ينتج عن
هامة في السياقات  الت ال قبل أفراد المجتمع كإحدى المش
الحضرية والمخيمات على حد سواء في بوروندي، وفي 
سياقات المخيمات في إثيوبيا. فقد أفاد المشاركون بأنه 
يصعب الحفاظ على السرية عندما يكون الناجي من ذوي 

لكونهم قد يتلقون المساعدة من اآلخرين أثناء  إلعاقة،
الحادث، وغالًبا ما ينتشر الخبر بسرعة بين الجميع داخل 
المجتمع. كما قد يُضطرون إلى اإلفصاح لآلخرين بهدف 
هيكم عن إبالغ موظفي مكافحة  الوصول إلى الخدمات، نا
العنف الجنساني عن حاجتهم إلى إشراك مجموعة أكبر من 

هات الفا علة في عمليات إدارة الحالة. وبالتالي، تتراجع الج
اإلعاقة إلى الخدمات  أرجحية وصول الناجين من ذوي
والمساعدات بعد حوادث العنف، بسبب مشاكل السرية 

 والخوف من التعرض لمزيد من الوصم.

"سوف يعرف المجتمع في حال تعرض امرأة ما 
ال توجد أسرار  اإلعاقةلالغتصاب. إذ من ذوي

لمخيم. ويميل الناس إلى فضحاألمر بصورة في ا
اإلعاقة. كما أنهن  أكبر في حالة النساء ذوات
مرغمات على الصراخ طلًبا للمساعدة، ومن ثم 

 يعرف الجميع ما حدث لهن". 
)إحدى المشاركات في مناقشة جماعية مع النساء 

 ذواتاإلعاقة ـــ مخيم بواغيريزيا، بوروندي(
اإلعاقة في بوجمبورا،  أفادت النساء والفتيات ذوات

بوروندي، أيًضا بأنه قد ال يتم االعتناء بهم على الفور لدى 
هن للحصول على الخدمات الصحية بعد حوادث العنف  تقدم
الجنسي، وقد يطلب منهم العودة في وقت آخر لتلقي 
ة، أو ربما يتم رفض الخدمات انتظاًرا لعملية إدارية  الخدم

ال جئات. كما قد تواجه الناجيات مطولة تتعلق بوضعهن 
من ذواتاإلعاقة مساوئ أكبر كونهن قد تجدن صعوبات 
أكبر في العودة إلى المرفق، لعدم توفر الموارد المالية 
الكافية لديهن للدفع مقابلاالنتقال، وحاجتهنلالعتماد على 

 آلخرين في تلقي المساعدة أثناء السفر. 
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أو  ـــ خر "قد يستمرون في إعطائِك موعًدا آ
يطلبون منِك العودة في اليوم التالي ... لكن ذلك 
يعد مشكلة بعد االغتصاب ألنِك بحاجة إلى 
ألدوية. تمضي الفتاة اليوم بطوله في المستشفى 
ة، ومن ثم تخضع في اليوم التالي  دون تلقي الخدم
الختبار فيروس نقص المناعة البشرية على 

 حسابها الخاص." 
 -مع النساء ذوت اإلعاقة )مناقشة جماعية 

بوجمبورا، بوروندي(

تركز برامج العنف الجنساني، في السياقات 
ن األخرى، بشكل كبير على  إلنساني واألما

النساء والفتيات، ألنهن أكثر عرضة لخطر 
هم  العنف الجنساني. غير أن الرجال والفتيان 

أيًضا عرضة لخطر العنف الجنسي، السيما أثناء 
والنزوح. وفي الوقت الذي يوفر فيه النزاعات 

الممارسون في برامج مكافحة العنف الجنساني 
الدعم للناجين من الذكور المعوقين وغير 
ن األمور  هذ األمر ليس  المعوقين، فإن 

المعروفة دائًما، حيث أظهر بعض الرجال ذوي 
هذا المشروع فجوات معرفية حول  إلعاقة في 

الحالة في حال  مكان الحصول على دعم إدارة
 كانوا من الناجين من العنف الجنسي.

ها ]الناجية من ذوات اإلعاقة[ أن تلجأ إلى  "يمكن
لجنة اإلنقاذ الدولية للحصول على المساعدة. 
ولكن إلى أي مكان ينبغي على الرجال ذوي 

 إلعاقة التوجه حال تعرضهم الغتصاب؟" 
ا لالجئين،  -)رجل ذو إعاقة  مخيم موسا

 ي(بوروند
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 األنش الالزمة لتحسين إدماج اإلعاقة في برامج مكافحة العنف 2المرحلة 
 الجنساني في الدول التجريبية

بناًء على تقييمات وتوصيات النساء والفتيات والفتيان والرجال ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم، تم إعداد األنشطة التالية 
 وتجريبها في كل بيئة من بيئات المشروع.

 

ص اإلجراءات التجريبية التي نفذتها برامج حماية وتمكين المرأة  التابعة للجن اإلنقاذ الدولية مل
 ألنشطة الدولة

اإلعاقة بحيث يمكن لمقدمي الرعاية  إثيوبيا إجراء "جلسات حوار" مع النساء المتواجدات في منازل ألشخاص ذوي
 الحصول على معلومات بشأن العنف الجنساني وأيضاً لتعزيز شبكات األقران للنساء.

اإلعاقة SASA!تعديل مواد التعبئة المجتمعية الحالية المعنية بمنع العنف الجنساني ) ( لتصور ألشخاص ذوي
 كجزء من المجتع األوسع.

عنف الجنساني واالستجابةلألشخاص ذوي إجراء زيارات منزلية محددة الهدف لنشر المعلومات بشأن منع ال
 إلعاقة المنعزلين في منازلهم.

االجتماعيين لتدريبهم على برامج العنف الجنساني  إجراء دورات تدريبية لمسؤولي التعبئة المجتمعية والعمال
 اإلعاقة.

 نحاء المخيم.إجراء تعديالت لتحسين إمكانية الوصول المادي للمباني المجتمعية والمراحيض في جميع أ
 قيام مؤسسات االدخا واإلقراض القروية باستهداف األشخص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم. بوروندي

هنية ألشخاص ذو اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم.  تنظيم أنشطة ترفيهية وم
 زيادة التوعية المجتمعية بشأن حقوق األشخاصذوي اإلعاقة وإدماجهم.

الزيارات المنزلية لتوفير إدارة أكثر شموالً لحاالت العنف الجنساني لألشخاص ذوي اإلعاقة تحديد أولويات 
 المعرضين للخطر.

الت تعبئة مجتمعية في أنشطة مكافحة العنف الجنساني.  توظيف النساء ذوت اإلعاقة كمسئ

 والعنف الجنساني المشتركة بين الوكالت.  إدراج عملية إدماجاإلعاقة في التدريب على إدارة حالت حمايةاألطفال األردن
تيسير ورشة عمل لمدة يوم واحد بشأن إدماجاإلعاقة في برامج مكافحة العنف الجنسي والجنساني مع مجموعة 

 (.ABGSالعمل الفرعية في برنامج مكافحة العنف الجنسي والجنساني )
اإلعاقة في الرسائل والمواد الخاصة بحملة مستمرة لمنع العنف* وفي المواد الخاصة بلجنة اإلنقاذ  دعم إدماج

 الدولية.
 إجراء مناقشات جماعية مع مقدمات الرعية لألشخاص ذو اإلعاقة.

ماني" باألردن رسائل أساسية للمجتمعاتواألطفالواآلباء حول كيفية تحسين حمايةاألطفال  * قدمت حملة "أ
ها العنف الجنسي والجنساني. والبالغين من الضرر ومختلف أشكال العنف، بما ف  ي

http://data.unhcr.org/syrianrefu-gees/download.php?id=5558 
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ص اإلجراءات التجريبية التي نفذتها برامج حماية وتمكين المرأة التابعة للجن اإلنقاذ الدولية  مل

شمال القوقاز، 
 التحاد الروسي

المنظمات النسائية غير الحكومية فيما يتعلق بإلعاقة إجراء ورشة عمل للتدريب وتخطيط األعمال مع 
 والعنف الجنساني، بما في ذلك العمل مع الفتيات ذوات اإلعاقة ودعم والديهن ومقدمي الرعاية لهن.

 إجراء ورشة عمل للتدريب وتخطيط األعمال مع نساء من جمعية عموم روسيا ألشخاص ذوياإلعاقة 
(All-Russia Society of Disabled People)  اإلعاقة في البرامج فيما يتعلق بإدماج ذوات

 الخاصة بالنساء والفتيات.

هم المعلومات عن الخدمات والمساعدات المتعلقة  إعداد دليل لمقدمي الرعاية لألطفال ذوياإلعاقة يوفر ل
 بإلعاقة.

 ع مغٍن شيشاني.تنظيم حفلة لزيادة التوعية المجتمعية حيث أدت فتيات من الصم عروًضا م

 إقامة فعاليات اجتماعية تضم فتيات صحيحات وأخريات ذوات إعاقة لتعزيز شبكات األقران.

 

 
 جلسة حوار، مخّيم ماي عينيلالجئين، أثيوبيا

 لجنة اإلنقاذ الدولة أثيوبيا© 
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: الممارسا اإليجابية 3المرحلة 
مكافحة دماج اإلعاقة في برامج 

 العنف الجنساني
( التغيرات 1حددت عملية التقييم التشاركي في كل دولة )

في معارف الممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني 
اإلعاقة و) ( 2ومواقفهم وممارساتهم فيما يتعلق بإدماج

اإلعاقة في برامج مكافحة  إلدماج اإليجابية الممارسات
 العنف الجنساني.

مارسين في برامج مكافحة العنف تعزيز قدرة الم
 الجنساني على إدماجاإلعاقة.

تمت استشارة الممارسين في برامج مكافحة العنف 
الجنساني من الدول األربعة في التقييم التشاركي لتحديد 
التغيرات التي طرأت على معارفهم ومواقفهم وممارساتهم 
اإلعاقة في برامجهم وأنشطتهم طوال  فيما يتعلق بإدماج
هذا النشاط أيًضا إلى تحديد  مدة المشروع. وقد سعى 
هذه  ها يسرت  ألنشطة واألدوات والموارد التي اكتشفوا أن

 التغيرات.

 التغيرات في المعارف والمواقف والممارسات

في حين تتداخل المعارف والمواقف والممارسات ويكمل 
اآلخر، فقد أفاد الممارسون في الغالب بحدوث  كل منهما

خالل تغييرا اإلعاقة ت في مواقفهم تجاه األشخاص ذوي
مدة المشروع؛ كما أفادوا بزيادة إدراكهم لمسئولياتهم عن 
الوصول إلى جميع أفراد المجتمع، وبالتالي مسؤوليتهم عن 
تكييف برامجهم بحيث تكون متاحة وفعالة للجميع، مما 
يُحسن من اتباع نهج قائم على مزيد من الحقوق في 

كر الكثير من الممارسين أنهم قبل بدء البرامج. وذ
المشروع كانوا يفترضون أن ألشخاص ذوياإلعاقة ليس 
لديهم القدرة على المشاركة في أنشطة مكافحة العنف 
الجنساني بسبب إعاقاتهم، لكن بعد بدء المشروع، تبين لهم 
هارات وقدرات  اإلعاقة يتمتعون بم أن ألشخاص ذوي

ها وتقديم تمكنهم من المشاركة في ا واالستفادة من لبرامج
ها. وأفاد الممارسون بأنهم كانوا يرون  همات قيمة في مسا
هلين بصورة  أنفسهم في بدايةاألمر غير مجهزين وغير مؤ
كافية لتقديم خدمات مكافحة العنف الجنساني لألشخاص 
هارات  اإلعاقة، وافترضوا أن ما يتمتعون به من م ذوي

اسب وغير كاٍف لتحديد وما تلقوه من تدريب غير من
احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. وغالًبا ما ركزوا على 
هو ما يعرف أيًضا  إعاقة الفرد أو حالته الصحية )و
هاراتهم  بالنموذج الطبيلإلعاقة(، وأخفقوا في تطبيق م

خالل عملية إدارة الحالت.  المتعلقة بالحماية أو التمكين
الء  ه الممارسون عن وبعد إتمام المشروع، أعرب 

هم بمزيد من الراحة والثقة والرغبة في العمل مع  شعور
ألشخاص ذوياإلعاقة، متحولين من النموذج الطبي إلى 

 نهج أكثر دراية ومناسبة متمحور حول الناجين.

"اعتقدت في البداية أننيال يمكنني مساعدة بعض 
األشخاص ذوي اإلعاقة ألنني لست طبيًبا، وألنني 

ن تحسين حالتهم، ولن أستطيع لن أتمكن م
معالجتهم. ولكن بعد ذلك، عندما أنصت بوعي 
أكثر، تبين لي أن المساعدة المطلوبة ليست كذلك، 
لقد كانوا يريدون التحدث، ومساعدتهم في دعم 
ها  أنفسهم للشعور بالمزيد من األمان. أدركت حين
الء  ه أنني أعرف بالفعل كيفية مساعدة 

ال ألشخاص....قبل ذلك ك نت أفترض أنني
أعرف، وافترضت أن حديثهم لن يغير من حالتهم 
إطالًقا. ولقد كان يتعين علي أن أنصت بوعي 
أكثر، لكنني أفعل ذلك حالًيا، فاستمع إليهم في 
البداية قبل محاولتي وضع الخطط ومعالجة 

 ألمور." 
)مسئول تعبئة مجتمعية في لجن اإلنقاذ الدولية 

 بروندي(  ــــ  مخيم موينغا،
وأفاد بعض الممارسين بحدوث تغيير في موقفهم تجاه 
هات األطفال ذوي اإلعاقة،  مقدمي الرعاية، وخصوًصا أم
األولوية  لالتي لديهن احتياجات خاصة ولكنهن يمنحن
هن ممن يعانون  الحتياجات آلخرين، بما في ذلك أفراد أسر
واالجتماعي. وأفاد هن النفسي ه اإلعاقة، على رفا  من
هذه المجموعة  الحتياجات  الممارسون بزيادة إدراكهم
هام الذي تلعبه في حماية ألشخاص ذوياإلعاقة  والدور ال

 وتمكينهم.

األشخاص الحصول على كافة  الء "يحق له
الخدمات مثلاآلخرين ومن واجبنا ]إدماجهم[ 
ها. سيكون من الصعب عليهم البقاء في منازلهم  في

هام أل هذا أمر  هم.  هم ويمكنهم إحضار بمفرد سر
هام لوالداتاألطفال ذوي  بناتهم. كما أنه أمر 

 إلعاق ألنهن بحاجة إلى الدعم النفسي."
 —)ممارس في برامج مكافحة العنف الجنساني 

 ألردن(
وأفاد ممارسون في برامج مكافحة العنف الجنساني بوجود 
أربعة تغيرات أساسية في ممارساتهم المتعلقة بإدماج 

اإلعاقة على مدار المشروع. وارتبطت ألشخ اص ذوي
هذه الممارسات ارتباًطا وثيًقا بالعملية التأملية للمشروع 
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منه، بما في  2األنشطة التجريبية المنفذة في المرحلة 
 ذلك:

  إجراء مشاورات منتظمة مع النساء والفتيات ذوات
إلعاقة ومقدمي الرعاية لضمان تمثيل احتياجاتهن 

صناعة القرارات المتعلقة بالبرامج  وأفكارهن في
 األنشطة؛

  تقديم دعم أكثر اكتماالً وشموالً للناجين ذوي اإلعاقة
مع التركيز على وضع طرق للتواصل الفعال وبناء 

 الثقة؛
  وضع أنشطة خاصة بنقاط القوة لدى األشخاص ذوي

هاراتهم وقدراتهم؛  إلعاقة وم
  األسرة النخراط بصورة أكثر فاعلية مع أفراد

ة.  والجيران من ذوياإلعاقة في تخطيط اسالم
  متابعة أعداد النساء والفتيات والفتيانذوي اإلعاقة

 المشاركين في أنشطة مكافحة العنف الجنساني.
 

ال يمكننا تقييم النشاط بأنفسنا، إنما علينا تقييم 
خاللاألفراد الذين يشاركون في  أدائنا من

 أنشطتنا." 
ن في المناقشات الجماعية مع )أحد المشاركي

الممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني 
 شمال القوقاز، االتحاد الروسي(. —

أفاد الممارسون في جميع الدول أيًضا باكتساب معارف 
جديدة حسنت من قدرتهم على إدماجاإلعاقة في أعمالهم، 
هم أن ذلك كان أقل تواتًرا من التغيرات في  رغم ذكر

وممارساتهم. وتتضمن األمثلة فهًما أعمق للعوامل  مواقفهم
التي تجعل النساء والفتيات ذوت اإلعاقة ومقدمي الرعاية 
أكثر عرضة للعنف الجنساني، ودور العالقات والشبكات 
الجتماعية في منع العنف، وزيادة المعرفة بشأن 
إستراتيجيات التواصل للعمل مع ألشخاص الذين يعانون 

 تلفة من اإلعاقات.من أنواع مخ

"نحن نعمل في قضايا العنف الجنساني، لذلك كنت 
كثيرًا ما أفكر في كيف يشعرن كنساء وفتيات، 
هن مقارنة بالنساء والفتيات  هو شعور وما 
الصحيحات؟ فالفرص المتاحة للفتيات ذوات 
إلعاقة أقل من تلك المتاحة لنظيراتهن 

 الصحيحات."
 —الجنساني  )ممارس في برامج مكافحة العنف

 شمال القوقاز االتحاد الروسي(

األدوات والموارد التي دعمت التغير في  األنشطة 
القدرة بين الممارسين في برامج مكافحة العنف 

 الجنساني.

وصف الممارسون في برامج مكافحة العنف الجنساني 
ها أكثر  فرص التعلم التجريبي والتأملي بالمشروع بأن

همية في  همة في تحسين قدراتهم على دمج العوامل أ المسا
هذه الفرص  إلعاقة في أعمالهم بصورة فعالة. وتضمنت 
اإلعاقة،  التفعالت المباشرة مع النساء والفتيات ذوات
ها في عملهم  هاراتهم وكيفية استخدام وفرص التفكير في م

هذه المجموعة.  مع 

وأفاد الممارسون في برامج مكافحة العنف الجنساني في 
وبيا، وخصوًصا العاملون االجتماعيون والمجتمعيون، إثي

اإلعاقة  أن تدريباتهم على مكافحة العنف الجنساني 
دعمتهم بنجاح في تحسين ممارساتهم فيما يتعلق بإدماج 
إلعاقة. وفي الدول التجريبية ألخرى، أفاد الممارسون أن 
ألدوات المستخدمة في مساعدتهم في التشاور مع 

هات إجراء  ألشخاص ذوي إلعاقة، بما في ذلك توجي
واألنشطة التشاركية التي تمعن النظر  الزيارات المنزلية
في ديناميات القوة بين النساء والرجال واألشخاص ذوي 
واألصحاء، كانت مفيدة للغاية لهم. وذكر  إلعاقة
الممارسون أيًضا أن األدوات التي توفر التوجيه بشأن 

ين يعانون من إعاقات مختلفة التواصل مع ألشخاص الذ
األدوات المستخدمة في إتاحة المعلومات ومواد التعليم 

 والتواصل كانت أدوات مفيدة. 

وفي شمال القوقاز، أوضح الممارسون في برامج مكافحة 
العنف الجنساني أن التركيز على عدد صغير مناألنشطة 
المحددة بوضوح والمعدة لدعم اإلدماج عزز احتمالت 
هم بدوره في تعزيز ثقتهم بأنفسهم ورغبتهم  نجاحهم مما سا
 في إدماج النساء والفتيات ذوت اإلعاقة في أنشط الحقة. 

الق أننا يمكننا أن نفعل " اإل لم أكن أظن على
شيًئا في مجموعة مختلطة ]فتيات ذوات إعاقة 
األمر  وفتيات صحيحات[، لكنني اعتقد اآلن أن

 ممكن ومقبول، ويحتاج الناس إليه." 
)أحد المشاركين في المناقشات الجماعية مع 

الممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني 
 االتحاد الروسي(  شمال القوقاز، —
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 مجالت أخرى لتطوير القدرات

اإلبالغ أثناء التقييم عن تغييرات  على الرغم من أنه تم
إيجابية في المنهج الذي يتبعه الممارسون في برنامج 
مكافحة العنف الجنساني، تم أيضاً تحديد فجوات مستمرة 

هتماًما إضافًيا ومتواصالً.  تتطلب ا

ال، ما زال أخصائيو  العنف الجنساني ومزودو الخدمات فأ
اإلعاقة.  يحتفظون بمواقف سلبية تجاه ألشخاص ذوي
وبالتالي، من الضروري إتاحة التفكير التأملي والنقاش 
باستمرار مع الممارسين في برامج مكافحة العنف 
هيم خاطئة وأحكام  ة ومعالجة أي مفا الجنساني لمواجه

ألشخاص ذوي مسبقة قد تمثل عائًقا يحول دون وصول ا
إلعاقة وإدماجهم. وينبغي أن يفكر الممارسون في مدى 
تأثير مواقفهم على تنفيذ النهج المتمحور حول الناجين، بما 
همة في صنع  ها للفرد للمسا في ذلك المساحة التي يوفرون
ها مع  الت التي قد يناقشون القرار وحتى خيارات التد

 الناجي.

الجنساني إلى ضرورة  وثانًيا، أفاد مديرو حاالت العنف
وجود المزيد من التوجيه بشأن عمليات إعطاء الموافقة 
هنية.  أثناء العمل مع الناجين الذين يعانون من إعاقات ذ
ففي كثير من الحالت، يوافق مديرو الحالت على أن يقدم 
مقدمو الرعاية الموافقة مما يؤدي في الغالب إلى عدم تحديد 

هلية الفرد لتقديم الموا فقة. وقد وُضعت مذكرة توجيهية أ
اإلعاقة  بخصوص الحصول على موافقة ألشخاص ذوي
هذا المشروع استجابة لهذه الفجوة، وذلك استناًدا إلى  في 
اإلعاقة  ة مع ألشخاص ذوي عمليات الموافقة المستخدم
ها  هنية في قطاع الصحة في الدول عالية الدخل وتم تعديل الذ

 محور حول الناجين.مع نهج إدارة الحالت المت

هاية، في حين أن العديد من الممارسين في برامج  وفي الن
مكافحة العنف الجنساني في المشروع أفادوا بالنجاح في 
إدماج ألشخاص ذوياإلعاقات البدنية واإلعاقات السمعية 
في أنشطة مكافحة العنف الجنساني، فقد أشاروا إلى أنه ما 

األ هنًيا. زالت توجد تحديات في إدماج شخاص المعاقين ذ
هارات  ويحتاج مديرو الحالت للتوجيه والدعم لتحديد م
وقدرات األشخاص الذين يعانون من إعاقات أكثر تعقيًدا 
األنشطة  إلتاحة الفرص لهم بشكل أفضل للمشاركة في
االجتماعية  واالجتماعية للقضاء على العزلة المجتمعية

هذا التوجيه  الخاص بمديري ودعم تمكينهم. وتم وضع 
هذا المشروع.  الحالت في 

وتم تكييف أدوات محددة من المشروع للممارسين في برامج 
هذا  مكافحة العنف الجنساني من منظمات أخرى وتتوفر 

مجموعة أدوات الممارسين في برامج مكافحة األدوات في 

 http://wrc.ms/disability_GBVعلى العنف الجنساني 
 www.gbvresponders.orgأو على 

الممارساتاإليجابيةالالزمة لتعزيز إدماج 
 إلعاقة في برامج مكافحة العنف الجنساني 

اختارت عملية التقييم التشاركية في كل دولة "قصص 
اإلعاقة ومقدمو الرعاية لهم  األشخاص ذوو ها تغيير" روا
هذه القصص  و، عنداالقتضاء، قادة المجتمع. وسلطت 

همية بالنسبة الضوء ع لى النتائج التي كانت تعتبر األكثر أ
ها من  لكل مجموعة. وحدد تحليل النتائج المتحصل علي
ورش عمل أصحاب المصلحة وقصص التغيير 
اإلعاقة  اإليجابية التالية بغرض تعزيز إدماج الممارسات
 في برامج مكافحة العنف الجنساني فياألوضاع اإلنسانية.

 والرأسمال االجتماعي تقوية شبكات األقران

سلط المشاركون عبر جميع الدول األربع الضوء على أن 
بناء شبكات أقران أكثر قوة للمراهقات والنساء ذوات 
إلعاقة، وكذلك مقدمات الرعاية الصحية لهن، كان إحدى 
ألنشطة المشروع. وذكر المشاركون بأن  اإليجابية النتائج

الرعاية الصحية في المناقشات الجماعية مع مقدمي 
المراكز النسائية باألردن، و"جلسات الحوار" مع 
اإلعاقة في منازلهم بإثيوبيا، وتوفير  ألشخاص ذوي
مساحات آمنة وأنشطة اجتماعية شاملة للمراهقات في 
شمال القوقاز، وجمعيات الدخار واإلقراض القروية 
المحددة الهدف في بوروندي كانت عوامل فعالة في تسهيل 
اإلعاقة ومقدمي الرعاية  األشخاص ذوي التصاالت بين
هم من أعضاء المجتمع مما سمح بتبادل المعلومات  وغير
ال يعمل ذلك على زيادة  وبناء الثقة والعمل الجماعي. 
الحصول على الدعم من بعضهم البعض ومن المجتمع 
هام  ألوسع فحسب، بل ويزيد كذلك من فرص إس

اإلعاقة في  المجتمع مما يرفع منزلتهم ألشخاص ذوي
المجتمعية ويتيح لهم أن يصبحوا معروفين وموضع تقدير 

 لما يملكونه من هويات مستترة خلفاإلعاقة.

اإلعاقة، فقد منحتهن  وبالنسبة لمقدمات الرعاية ذوات
هيم  األردن فرصة لمشاركة المفا مجموعات الدعم في

واإلستراتيجيات لديهن مع نساء أخريات انين تع األفكار
األمر على تقليل  هن ذلك من الظروف ذاتها. وقد ساعد
هن النفسي  ه هن بالوحدة وعمل على تحسين رفا شعور

 والجتماعي.

"أستفيد من الخبراتواألفكار والمشاركات البناءة 
التي يطرحها المدرب والمرشد النفسي 
األصدقاء أثناء جلسات المناقشات. فعندما 
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أشعر بأنني لست أشارك مخاوفي مع آخرين 
 وحيدة."

 إربد، األردن( -)زوجة رجل معاق 
اإلعاقة ومقدمات الرعاية  بالنسبة لبعض النساء ذوات
همية نقل أنشطة دعم  األ الت في بيوتهن، فمن المنع
اإلمكان، بحيث يتيسر لهن بناء  األقران قرب بيوتهن قدر
شبكتهن مع نساء أخريات يعشن بالقرب منهن. ففي إثيوبيا، 

ستضافت نساء ذوات إعاقة ومقدمات رعاية جلسات حوار ا
الت متعلقة بالعنف  تقليدية في بيوتهن للتحدث حول مش
األنشطة قللت  هذه الجنساني. وأشارت المشاركات إلى أن 
هن بالوحدة، وعملت على تحسين عالقاتهن مع  من شعور
جيرانهن وجعلتهن يشعرن باألمان نظًرا لتعّرف عدد كبير 

هن.من النسا  ء عليهن وفهم

هذا.  "لقد استضفنا عدة جلسات حوار في بيتنا 
القتنا بالناس. فعندما يأتون إلى  وأدى توطيد 
هامة، وبإمكانهم  منزلنا نناقش العديد مناألشياء ال
أن يروا أيًضا أننا أبوين جيدين حتى ولو كنا 
مختلفين قلياًل. أصبح الناس اآلن يفهموننا على 

م يأٌتون لتحيتنا وسؤالنا عن نحو أفضل، حتى أنه
حالنا. ويمنحني وجود جيران أعرفهم شعوًرا أكبر 

 بألمان."
 مخيم ماي عيني، إثيوبيا( -)امرأة كفيفة 

هقات ذوات  تُسلط قصص التغيير التي تم جمعها من مرا
همية ألصدقاء وشبكات األقران  إعاقة الضوء على أ

هقات إعاقة  ذوات بالنسبة لهن. ففي بوروندي، اكتشفت مرا
أن أنشطة مثل تنظيم جلسات لممارسة الخياطة والحرف 
اليدوية تعد طريقة مثمرة لمقابلة فتيات أخريات ومشاركة 
ألفكار معهن ومناقشة ما يتطلعن إليه في المستقبل. وأشرن 
إلى أنه تمت دعوتهن بعد ذلك لحضور الكثير مناألنشطة 

هن وآرائهن المجتمعية حيث يتمكنَّ من مشاركة أفكار
هقات ذوات إعاقة من شمال  الخاصة. وناقشت أيًضا مرا
األنشطة مع  القوقاز المزايا المكتسبة من المشاركة في
الفتيات الصحيحات، بما في ذلك فرصة التعلم من بعضهن 
هقات ذوات إعاقة أنهن  بعًضا. وتوضح تقارير أعدتها مرا

ليم عنجحن في تكوين أصول إنسانية واجتماعية، مثل الت
ها في  وتقدير الذات وشبكات الصداقة وألدوار التي يلعبن
هذه العوامل الوقائية على تقليل قابلية  المجتمع. وتعمل 
تعرض المراهقات للعنف واالعتداء الجنسي 

الل.  .(27)انظر قصص التغيير، صفحة  47االست

اإلعاقة المشاركات في جمعيات  وأشارت النساء ذوات
القروية في بوروندي إلى أنهن ينفقن الدخارواإلقراض 

هذه البرامج في وسائل  الدخل الذي يحصلن عليه من 

األنشطة الثقافية والدينية، مما يعمل  الت لحضور الموا
هامة  هن بالوحدة ويعزز الروابط االجتماعية ال يقلل شعور

هن من النساء.  مع غير

 بوروندي -ميبيندو

 
 لالجئاتإليزابيث شيروود/مفوضية النساء © 

"أستطيع اآلن ادخار القليل لشراء توكتوك )مركبة أجرة 
هاب إلى ]الكنيسة[.  جالت( وأتمكن من الذ ثالث 
وأتحدث اآلن كل أسبوع مع أشخاص في الكنيسة. أشعر 

هذه المجموعة تستمع إلّى وتفهمني بشكل جيد."   أن 
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 شمال القوقاز،االتحاد الروسي -الفتيات قصص التغيير: مجموعات 

أعدت فتيات ذوات إعاقة 
وفتيات صحيحات 
ملصقات باستخدام صور 
حول األشياء التي كانت 
أهمية في  تمثل لهن 
اهية  المشروع، وم
األنشطة التي يرغبن في 
القيام بها بعد ذلك. وقدمن 
هذه الملصقات إلى 
المنظمات النسائية غير 

في  الحكومية المشاركة
 المشروع.

"هذه قصتنا. كنا نتوق إلى 
زهيفا  الغناء مع ماكا مي
]المغني الشيشاني 
الشهير[. ]وعندما قمنا 
باألداء[ وجدنا أشخاص، 
ذوي إعاقة وأشخاص 

 غير معاقين يبكون. 

 
 لجنة اإلنقاذ الدولية© 

وأثناء الحدث، قابلنا أشخاصًا آخرين من ذوي اإلعاقة آخرين وتعرفنا عليهم وعلى نوع إعاقتهم ومشكالتهم. 
هب إلى الحدث وأجد أشخاًصا ذوي إعاقة، أشعر وكأنني لست وحيدة، وعندما أجد في الحدث أشخاًصا  فعندما أذ

 ]غير معاقين[ أشعر أننا متساوون. 

ن من فهمنا لعدم قدرتنا نعطي دروًسا في لغة اإلشارة إ هن ويتمكَّ لى الفتيات غير المعوقات،كي نتمكن من فهم
على التحدث. ونفهم بعضنا بعًضا عن طريق لغة اإلشارة. وتتعلم الفتيات غير المعوقات أشياء كثيرة ونحن 

المذكرات وكذلك. نحن نتحدث بلغة مشتركة خالل فصول لغة اإلشارة هذه، ونستخدم الهواتف، ونتبادل الرسائل 
الخطية لنتواصل مع بعضنا بعًضا. نحب الرسم بشدة، حيث نفكر في أشياء، ونعرض كل شيء نفكر فيه في 

 صورنا. ونحب أيًضا أن نمارس ألعاباً مختلفة. 

هذه  همية بالنسبة لنا. ففي بعض األحيان ال يهتم الناس بآرائنا. و يعد استماع الناس إلينا بكل تأكيد أمًرا بالغ األ
راها في المستقبل. نرغب في أن نتقابل مع بعض الفتيات في مقهى أو أي مكان  هي أفكارنا التي نود أن ن

 للفتيات فحسب، وليست السيدات.  -مخصص للفتيات فحسب، سواء كانوا معاقات أو غير معاقات، 

األوراق  نأمل في انضمام ]رفيقاتنا في الصف[ إلينا والمشاركة في هذه األنشطة. سنحتاج إلى بعض
الم...ومكان نتقابل فيه...ووسيلة نقل."  واأل

هاب إلى:   لقراءة قصة التغيير بالكامل من مجموعة الفتيات في شمال القوقاز، يرجى الذ
http://wrc.ms/GBV_disability_Change_Caucasus 
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هامة: يتمتع  األمثلة إلى حقيقة  هذه  ألشخاصتشير جميع 
اإلعاقة بهويات متعددة تستر خلف إعاقتهم ويريدون  ذوو
أن يستوعب الناس أنهم يتمتعون بها. يريدون أن يُنظر 
إليهم على أنهم قادة ونساء وأصدقاء وأعضاء في المجتمع 

هامات قيمة تجاه المجتمع. وتحتاج  - كأشخاص يقدمون إس
ي تماعبرامج ونهج تعزيز شبكات األقران والرأسمال الج

هذه الفئات. هذه الحقيق إلدماج   إلى مراعاة 

 بوروندي -إيستر 

 
 إليزابيث شيروود/مفوضية النساء لالجئات© 

"أنا مقدمة رعاية لزوجي الذي يعاني من إعاقة، ولكن 
هويتي الوحيدة. فأنا أم وقائدة وامرأة تفتخر  هذه  ليست 

ها كمسؤولة تعبئة مجتمعية."   بدور

 

 المستهدف في أنشطة التعزيز االقتصاديةإلدماج 

اإلعاقة  برز اإلدماج المحدد الهدف لألشخاص ذوي
ومقدمي الرعاية في برامج جمعيات االدخارواإلقراض 
القروية بشكل واضح في قصص التغيير من بوروندي. 
وأشارت النساء ذوات إلعاقة ومقدمات الرعاية 

اإل قراض القروية المشاركات في أنشطة جمعياتاالدخار 
االجتماعية الموسعة كانت أكثر النتائج  إلى أن الشبكات
همية بالنسبة لهن، حيث حّسن ذلك من وضعهن في  أ
المجتمع، وأدى إلى اكتسابهن مزيداً من االحترام من قبل 
هن  هن اآلخرين، وزيادة اعتزاز أزواجهن وأفراد أسر

ة طبأنفسهن والشعور بقيمتهن. ولم يكن للمشاركة في أنش
االدخار واإلقراض القروية تأثير إيجابي على  جمعيات
همات التي  استقاللهن كأفراد فحسب، ولكن أيًضا على المسا
هن من الناحية المالية مما يعزز  ها إلى أسر يمكن أن يقدمن

 الدور الذي يلعبنه في عملية اتخاذ القرار.

"أملك كذلك قلياًل من المال البتاع أغراض من 
هش كم تغيرت معاملة  أجل أسرتي. كان من المد
ة وأنه  زوجي لي اآلن؛ حيث يدرك أنني ذات قيم
يمكنني أن أصبح مستقلة، لذا أصبح يبدي لي 
مزيداً من االحترام، ويعود إلى المنزل في ساعات 

 نألالليل اآلن. وأصبح ولدي المعاق أكثر سعادة 
 ." السكينة والطمأنينة عمت بيتنا

 )مقدمة رعاية من مخيم موساسا(
زيادة تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة 

 المجتمعية 

تعمل برامج مكافحة العنف الجنساني بشكل وثيق مع قادة 
ها، وبالتالي  ها وتقييم المجتمع في تصميم األنشطة وتنفيذ

همية بمكان دراسة كيف يتم تمثي ن األ  ل األشخاص ذويف
هذه. ففي  ة القيادة  الل أنظم إلعاقة والوصول إليهم من 
اإلنقاذ الدولية  إثيوبيا على سبيل المثال، عمل موظفو لجنة
اإلعاقة في مجتمع االجئين لزيادة مشاركة  مع جمعية
النساء ذواتاإلعاقة وتعزيز التعاون مع جمعية لالجئات. 

دي وإثيوبيا أن تعيين وأفاد أيًضا المشاركون في بورون
اإلعاقة ومقدمي الرعاية كموظفي تعبئة  ألشخاص ذوي
هتمام الكبير  اال مجتمعية وعاملين اجتماعيين لم يؤد إلى
هذه المجموعة فحسب، بل وإلى زيادة تقدير  بشواغل 
هارات ألشخاص ذوياإلعاقة وقدراتهم من قبلاآلخرين  م

 في المجتمع كذلك.

فريقنا أشخاص ذوو  "لم يكن من بين أعضاء
هذه الخطوة تغييًرا كبيًرا وذا  -إعاقة من قبل  تعد 

اإلعاقة بنفس  همية بالغة. يقوم أصدقائي ذوو أ
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ها  هام التي أقوم بها. وثمة أشياء عديدة يفعلون الم
ها آلخرين. من  بشكل جيد، وأشياء أخرى يعلمون
الحظ المجتمع ذلك، لكي يعلم الناس  همية أن  أل

بجدية عندما نقول بأننا نريد إدماج  أننا نتحدث
األشخاص ذوي اإلعاقة. ويُعد ذلك طريقة جيدة 
للبدء في تغيير الطريقة التي يُنظر بها إلى 

 ألشخاصذوي اإلعاقة."
 مخيم ماي عيني، إثيوبيا( -)عامل اجتماعي 

الوصول إلى األفراد المعرضين لمخاطر كبيرة 
 ودعمهم

هنًيا تم تحديد العزلة التي يعاني  منها األشخاص المعاقين ذ
و/أو متعددي اإلعاقات على أنها تمثل تحدًيا بالنسبة لمقدمي 
هؤالء األفراد منعزلين في  الخدمات. وغالًبا ما يكون 
ال تتاح لهم فرص أو دعم  هم،  بيوتهم مع مقدمي الرعاية ل
ها حمايتهم  كاف يمكنهم من تطوير إستراتيجيات من شأن

ها  من العنف. ولذا فقد تم تحديد الممارسات التالية على أن
الء األفراد وإدماجهم في أنشطة  ه تعزز الوصول إلى 

 مكافحة العنف الجنساني:

 الزيارات األنشطة المنزلية

اإلعاقة والممارسون من بوروندي  أفاد األشخاص ذوو
وإثيوبيا وشمال القوقاز أنهم يقومون بعمل زيارات منزلية 

األسر بشأن احتياجاتهم ولمشاركة للتشاور مع األفراد و
المعلومات حول الخدمات والمساعدات الخاصة بالعنف 
هذه الزيارات الممارسين في برامج  الجنساني. وساعدت 
مكافحة العنف الجنساني ومقدمي الخدمات على تحديد 
ناجين بحاجة إلى دعم شامل ومتخصص. وبدأ موظفو لجنة 

يا على حد سواء في إلنقاذ الدولية في بوروندي وإثيوب
تنظيم أنشطة جماعية، والتي كانت تُقام عادة في المراكز 
ماكن أخرى داخل المجتمع بالقرب من  النسائية وفي أ
الء األفراد  ه منازلهم، وفي بعضاألحيان كانت تستهدف 
األسر. وسلط مقدمو الرعاية للفتيات الالئي تعانين من 

تجربة أدت إلى إعاقات متعددة الضوء أيًضا على أن ال
إلجراء  زيادة القبول والدعم من جانب المجتمع نتيجة

 ألنشطة المنزلية.

"أصبحاألشخاص داخل المجتمع يعاملوننا 
بشكل أفضل اآلن، فقد ألفوا ابنتي وأصبحوا 
يعلمون ما تعاني منه ويلقون علينا التحية 

 بلطف أثناء سيرنا." 
هنية  هقة تعاني من إعاقة ذ مخيم  -)أم لفتاة مرا

 ماي عيني، إثيوبيا(

مة حسب االحتياجات الفردية  إدارة الحاالت المصم

يحتاج الناجون ذوواإلعاقة من العنف الجنساني إلى إدارة 
حالت مخصصة حسب الحتياجات الفردية وشاملة 
الج والتعافي ولوقايتهم من التعرض  لمساعدتهم على ال

 شاركون أنللعنف في المستقبل. أثناء التقييم أفاد م
الممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني أظهروا أداًء 
وقدرة أفضل على تحديداألفراد مرتفعي المخاطر وتقديم 
مزيد من الدعم الشامل لهم بشكل يتناسب مع احتياجاتهم 
ها تعمل على  الخاصة. وتم وصف العوامل التالية على أن

ء األ  فراد:تحسين دعم إدارة الحالة بالنسبة لهؤ

 تحديد طرق التواصل المختلفة مع الناجين مباشرة؛ •
زيادة التركيز أثناء التقييمات على تحديد مواطن القوى  •

 لدى الناجين وقدراتهم الحالية؛
إشراك ألشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك مقدمي  •

 الرعاية لهم، في تخطيط العمل؛
تكرار متابعة وتنسق تقديم الخدمات لتلبية االحتياجات  •

 المحددة.
هذه قد  أفادت النساء ذوت اإلعاقة أن جلسات إدارة الحالة 
هم بينهم وبين الفريق المعني  ساعدت على بناء الثقة والتفا
بالعنف الجنساني، ومن ثم فقد حصلن على الدعم بناًء على 
هذه المعرفة أيًضا الضوء  احتياجاتهن ورغباتهن. وتُسلط 

هج المتمركزة حول ا همية الُن لناجين في العمل مع على أ
هداف والغايات  األ اإلعاقة بغرض تحديد النساء ذوات

 االستراتيجيات الخاصة بهن.



30 
 
 

ما، بوروندي -قصص التغيير: قصة ماوازو   مخيم كينا

ها  تعيش ماوازو بمفرد
وتتحرك بشكل 
مختلف عن آلخرين، 
فهي تزحف على 
األرض بداًل من أن 

 تمشي. 

"أعيش وحيدة، وأنا 
دوًما كذلك. وأحاول 
هدة أن أكون  جا
مستقلة، لذا فأنا أقضي 
حوائجي بنفسي. فأنا 
أستطيع أن أقوم 
بأعمال التنظيف 
والطهي وغسل 
البسي، وأقضي 
بعًضا من وقتي في 

عدة جيراني مسا
 برعاية أطفالهم.

 
 

 لجنة اإلنقاذ الدولية© 

ون إلّى يومًيا عائلتي. فهم غالًبا ما يأتالدولية أستقبل زيارات في المنزل على نحو منتظم؛ وأعتبر األشخاص التابعين للجنة اإلنقاذ 
ليطمئنوا علّى. وعندما تواجهني مشكلة، يعلمون بها سريًعا جًدا ويأتون لزيارتي ليتأكدوا من أنني بخير. وأشعر بسعادة كبيرة، 

ا عن محيث يغمرني شعور أنه يوجد شخص أتحدث إليه. وأحب مشاركة القصص وأشعر أنني بحالة جيدة عندما يسألني شخص 
 أحوالي. 

اسمي، في لغتي، يعني المشكالت واألفكار معًا. ولدي الكثير من األشياء ألتحدث عنها وكذلك الكثير لمشاركته مع اآلخرين. 
هم  ه وأعتبر نفسي شخصية منفتحة للغاية، واعتقد أن األطفال يحبونني كثيًرا لهذا السبب. فأنا صريحة معهم وابتسم في وجو

مهم حول ثقافتهم كما وأشاركهم القصص. و خالل حياتي. فيمكنني أن أعل مهم إياه، فقد رأيت وتعلمت أشياء كثيرة لدّي الكثير ألعل
هم حساء الشعير حتى وإن كان  هم المشاركة. فعلى سبيل المثال، إذا أحضر لي أحد هم االحترام، ودائًما ما أعلم أستطيع أن أعلم

كان يوجد أطفال نتشاركه سوًيا. حتى وإن كنت أتضور جوًعا، فأنا أرى في ذلك فرصة بكمية قليلة، فال أحتسيه كله بمفردي، فإذا 
 لتعليم شيء ما أو لمساعدة شخص ما، تماًما كما يساعدني اآلخرون. 

وإن أمكنني أن أبعث رسالة واحدة إلى فريق لجنة اإلنقاذ، فسأقول لهم أن يتذكروا دوًما األشخاص الذين ال يبارحون منازلهم، 
ذين ال يستطيعون أن يحضروا إلى البرامج بسهولة. فنحن أصحاب حاجات أيًضا ونتطلع لتحقيق أحالمنا. ورغم أنني أتقدم في ال

السن اآلن، فأنا اعتقد أنه من األهمية بمكان أن ينصب التركيز على الشباب من ذوي اإلعاقة للتأكد من إدماجهم في سن مبكرة، 
 يعاملونا جميًعا على قدم المساواة."حتى يكف الناس عن التمييز وأن 
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التعرف على مهارات ذوي اإلعاقة وقدراتهم لتسهيل 
  عملي اإلدماج

أفاد أشخاص ذوو إعاقة وممارسون في برامج مكافحة 
اإلعاقة  هارات ذوي العنف الجنساني على أن تحديد م

ها قد ساعد   في تعزيز إدماجهموقدراتهم والعمل على تنميت
بشكل أكبر في مجموعة متنوعة من أنشطة مكافحة العنف 
األردن، تم دعوة فتيات شابات تعانين من  الجنساني. ففي
الصمم للمشاركة في أنشطة التمكين االجتماعية، بما في 
ها المراكز النسائية، ولقيادة جلسات  ذلكاألنشطة التي تجري

هذهاألنشطة على تو فير مساحة أمام النساء حناء. وساعدت 
مات المشتركة مع نساء ينتمين  هتما واال لمشاركةاألفكار

 لنفس فئاتهن العمرية.

"لم تلب الفتيات الدعوة فحسب بل كونَّ بعض 
الصداقات أيضا. وحتى قبل نهاية الفصل 
الدراسي، قمن بتبادل أرقام الهواتف وسألن إن 
 كان بإمكانهن التواصل مًعا لعمل جلسات حناء

 في احتفاالتهن."
)ممارس في برامج مكافحة العنف الجنساني ـــــ 

 ألردن(
في شمال القوقاز، تم إدماج الفتيات المراهقات ذوات 
األنشطة الجتماعية التي كانت ترمي  إلعاقة في تصميم
إلى تسهيل عملية التواصل بين الفتيات ذواتاإلعاقة وغير 

األنشطة تتمحور حو هارات الفتيات المعاقات. وكانت ل م

ال  األمر الذي اإلشارة(، اإلعاقة )مثل الغناء بلغة ذوات
يعزز تساوي فرص المشاركة في تصميم البرنامج فحسب، 

هب األخريات.  بل وتقدير كل فتاة لموا

ووفًقا لما أوضحه أفراد األسرة، وقادة المجتمع، ومقدمي 
هذه  هم عبر مواقع المشروع، فإن نجاح  الخدمات وغير

نشطة يواجه تحديات تتمثل فياالفتراض بأن األشخاص أل
االستفادة من مجموعة متنوعة من  ذوياإلعاقة ال يمكنهم

ها. همة في  البرامج وأنهم غير قادرين على المسا

"كان الناس في السابق يعتقدون في أن هذه 
الفئة من النساء ميئوس منها، ولن يتمتعن 

اإلطالق. وفي الو قت باالستقاللية على
الحالي، أثبت العديد منهن خطأ تفكير العديد 
من أعضاء المجتمع حيالهن. فهم يجعلوننا، 
نحن األشخاص الذين طالما آمنا بقدراتهن، 

 فخورين للغاية."
ما، بوروندي( -)قائد مجتمعي   مخيم كينا

همية منحهم  شدد العديد من ألشخاص ذوياإلعاقة على أ
"إلثبات أنفسهم"، إذ لم   يتم دعوة العديد منهم قبلالفرصة

ذلك للمشاركة في أي أنشطة. لذلك فإن مجرد التواصل 
معهم لتشجيعهم على المشاركة في البرامج كان في كثير 
من األحيان من أكبر عمليات التكييف تأثيًرا من قبل 

 الممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني.

 
 

ما، بوروندي مخيم -ديان   كينا

اإلنقاذ الدولية تبحث عن  "تلقيت مكالمة تفيد بأن لجنة
إلدماجهم في برامج جمعياتاالدخار  نساء ذوات إعاقة
واإلقراض القروية. وكنت متحمسة للغاية لتسجيلي 
هذه البرامج فذلك سيتيح لي الفرصةألثبت  وإدماجي في 
نفسي... واآلن أشعر أن من واجبي التواصل مع 

اإلعاقة آلخرين، لزيادة الوعي ا ألشخاص ذوي
هم أنه يمكن إدماجهم أيًضا."  ومشاركة قصتي وألخبر

 
 إليزابيث شيروود/مفوضية النساء االجئات© 
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 مخيم ماي عيني، إثيوبيا( -قصص التغيير: )ميراف، عاملة اجتماعية 
 

 
 إليزابيث شيروود/مفوضية النساء لالجئات© 
 

"أستمتع للغاية بالدور الذي أضطلع به في برنامج ]لجنة إلنقاذ الدولية[ ويوجد الكثير من القصص التي يمكن أن 
ها.  ل األشياء التي قمنا بتحقيق ها معكم ح  أشارك

همية بمكان أن أخبركم بأنني امرأة ذات إعاقة، حيث أسير مستندة على عكاز وفي بعض األحيان  ولكن أعتقد أنه مناأل
هذا ال يعوقني رغم أنه قد يمثل تحدًيا، فأنا أشعر أن أمامي  تواجهني صعوبات كثيرة في التنقل داخل المخيم. ولكن 

هام للغاي ألنجزه.   عمل 

هدة كي تتمتع النساء والفتيات بمزيد من األمان، وخصوًصا الالئي تعانين من  ن إعاقة، ولالئيال يتم إدماجهوأعمل جا
دوًما في األنشطة، والالئي يتم نسيانهن في معظم األوقات. وال زلت أتذكر تلك األوقات عندما كان حالي مثلهن، عندما 
كنت أعاني من آالم كثيرة بسبب عدم قدرتي على مغادرة المنزل، أو قبل أن أمتلك عكاًزا ليساعدني على المشي. فقد 

حًقا. أما اآلن، فأنا ال أكف عن الحركة، وأصبحت قائدة مجتمعية. فأنا أحد أعضاء جمعية اإلعاقة،  شعرت بالوحدة
وأعمل كعاملة اجتماعية. أشعر أن بإمكاني إضافة العديد مناألشياء القّيمة وأنني أستطيع الدفاع عن النساءواألطفال 

ا احتياجاتهم الخاصة. وأعتقد أيًضا أن الناس يكنون لي ذوي اإلعاقة وكذلك مقدمي الرعاية نظًرا ألنني أدرك تمامً 
هامي."  الحترام عندما يرونني أعمل بج إلنجاز م
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 التوصيات
هذا  تم استنباط التوصيات التالية من الدروس المستفادة من 
المشروع حول كيفية الترويجإلدماج اإلعاقة في برامج مكافحة 

 الجنساني في األوضاع اإلنسانية.العنف 

ة إلى الجهات الفاعلة في مجال  التوصيات المقدم
 العنف الجنساني

إدماج النساء والفتيات والفتيان والرجال ذوي اإلعاقة 
ومقدمي الرعاية خاصتهم في تصميم برامج مكافحة العنف 

. يعتبر إشراك األشخاص ذوي الجنساني وتنفيذها وتقييمها
تصميم البرامج وتقييمها من األمور بالغة األهمية اإلعاقة في 

في تحديد العوائق التي تحول دون المشاركة في برامج 
مكافحة العنف الجنساني على نحو دقيق، وكذا في وضع 
إستراتيجيات لتحسين مشاركتهم ومعرفة التغييرات التي من 
هتمام  هًما في حياتهم. وينبغي إيالء ا شأنها أن تصنع فارًقا م

اص لجمع المعلومات ووجهات النظر من النساء والفتيات، خ
هنية، نظًرا ألنهن األكثر عرضة لمخاطر  وذوات اإلعاقة الذ
هج التشاركية مثل التصنيف  العنف الجنساني. وتعتبر الُن
والستنباط من الصور وسرد الروايات، إضافة إلى الكثير 
 من الطرق النوعية التقليدية )مثل مناقشات مجموعات

التركيز والمقابالت الثنائية(، من بين الطرق التي تستكشف 
بفعالية شواغل وأفكار األفراد الذين لديهم احتياجات تواصل 
مختلفة. وينبغي أن تتضمن التقييمات والتقديرات مكوًنا 
توعوًيا إلشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية 

 المنعزلين في منازلهم.

الت بين نوع تقديم التدريب والتعل يم التأملي حول ال
لمديري برامج مكافحة العنف الجنساني  الجنس واإلعاقة

ومقدمي الخدمات، والتوصل إلى فهم مشترك للنهج القائمة 
على الحقوق والمتمحورة حول الناجين وااللتزام بها أثناء 
العمل مع هذه المجموعة. فتدريب الموظفين على إجراء 

ة بين الجنسين وكذلك التمييز القائم تحليل حول عدم المساوا
على أساس اإلعاقة من شأنه مساعدتهم في استيعاب العوامل 
الفريدة التي تسهم في التعرض لمخاطر العنف الجنساني 
وتعرض النساء والفتيات والفتيان والرجال ذوياإلعاقة لهذه 
المخاطر، وكذلك لتحديد أكثر اإلستراتيجيات فعالية إلدماجهم 

امج مكافحة العنف الجنساني. وفي حين أن الممارسين في بر
في برامج العنف الجنساني يدركون بوضوح ديناميات القوة 
الجنسانية من خالل عملهم مع ناجين من العنف، فقد يكونون 
بحاجة إلى دعم إضافي كي يركزوا على مواقفهم ومواقف 

ن أاآلخرين فيما يتعلق باإلعاقة وكيف أن هذه المواقف يمكن 
تؤدي إلى عدم مساواة والتمييز والستبعاد من العالقات 

 واألسر والمجتمع على أساس الجنس.

ويُنصح بإدماج وتعميم محتوى خاص باألشخاص ذوي 
اإلعاقة ومقدمي الرعاية خاصتهم في حزم تدريبية رئيسية 
عن العنف الجنساني، بما في ذلك من خالل دراسات الحالة 

األشخاص ذوي اإلعاقة. وبمرور واألمثلة المركزة على 
الوقت سيدرك موظفو التدريب بشكل كبير أن تلبية احتياجات 

األشخاص ذوي اإلعاقة تعتبر جزًءا محورًيا من عملهم وأنهم 
 يتمتعون بالمهارات لالزمة للقيام بذلك بفعالية في مهامهم.

تعيين النساء والفتيات ذوات اإلعاقة موظفات ومتطوعات 
. يمكن أن يؤدي تحديد افحة العنف الجنسانيفي برامج مك

هن كي يضطلعن بدور  النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ودعم
رئيسي في برامج مكافحة العنف الجنساني إلي تحسين جودة 
البرامج ومالءمتها بالنسبة لهذه الفئة، كما يؤدي في الوقت 
ذاته إلى تمكينهن واالرتقاء بوضعهن داخل المجتمع. ويمكن 

ديد هدف بخصوص عدد من النساء والفتيات ذوات لتح
اإلعاقة الالئي ينبغي أن يحضرن التدريبات والجتماعات 

بالمائة(  15المجتمعية بشأن العنف الجنساني )ما يقرب من 
أن يشجع الموظفين والشركاء على دعوتهن مباشرة لحضور 
هذه الفعاليات ويمكن أن يؤدي إلى تحسين تمثيلهن 

برامج مكافحة العنف الجنساني. كما أن  ومشاركتهن في
مناصرة الموازنة بين الجنسين في جمعيات اإلعاقة وإدماج 
النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في الجمعيات النسائية 
وجمعيات الشباب إلى زيادة مشاركتهن في المكان الذي 
تضطلع فيه هذه المجموعات بدور في برامج مكافحة العنف 

 نب زيادة تمثليهن وقيادتهن في المجتمع.الجنساني، إلى جا

منح األولوية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي 
الرعاية فياألنشطة التي تقوي رأس المال االجتماعي 

همية خاصة لتجنب وشبكات األقران هذا ألمر بأ . يتمتع 
اإلعاقة؛  هقات ذوات ارتكاب العنف في حق الفتيات المرا

اإلعاقة  الت في بيوتهن؛ والنساء ذوات الجسدية المنع
ومقدمات الرعاية؛ والنساء والفتيات والفتيان والرجال 
اآلمنة"،  هنية. وبالنسبة لبرامج "المساحة اإلعاقة الذ ذوي
يتم دعم النساء والفتيات للتفكير فيما يجعل إحدى المساحات 
هن في وضع  "آمنة" بالنسبة لهن وألخريات، ومن ثم دعم

خاصة بهن أو مبادئ تعكس الكيفية التي "قواعد أساسية" 
هذه المبادئ  سيقبلن بها االختالفات ويُقّدرنها. وقد تهدي 
هن من النساء  هن إلى كيفية الوصول إلى غير تفكير
الت بصورة أكبر والعمل على إدماجهن  والفتيات المعز
هنية(. وإضافة إلىاألنشطة  )مثل الفتيات ذواتاإلعاقة الذ

اكز، تعتبر التوعية المجتمعية والزيارات القائمة على المر
األشخاص ذوي  هامة للوصول إلى المنزلية من العوامل ال
إلعاقة ومقدمي الرعاية خاصتهم المنعزلين في بيوتهم، 
وبالتالي تعزيز آليات الحماية القائمة على المجتمع. وينبغي 
أن ينتبه الموظفون في برامج مكافحة العنف الجنساني ألي 

أو مسؤوليات إضافية قد يلزم على النساء والفتيات أعباء 
ها نتيجة لمشاركة مقدمي  األسرة تحمل ألخريات داخل
الرعاية في أنشطة مكافحة العنف الجنساني، ومساعدتهن 
في تحديد إستراتيجيات لتخفيف المخاطر ذات الصلة 

 والعواقب غير المقصودة. 

ومقدمات  منح األولية إلدماج النساء من ذوات اإلعاقة
هدف  الرعاية في برامج التمكين االقتصادي. تحديد 

اإلعاقة ومقدمات  بخصوص عدد النساء والفتيات ذوات
هذه البرامج وتشجيع  الرعاية لالئي ينبغي أن يشاركن في 
الموظفين والمجتمعات على دعوتهن إلى المشاركة. 
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وينبغي إجراء تحليل دقيق للمخاطر ووضع إستراتيجية 
ل المشاركة وذلك بغرض منع حدوث أي عواقب تخفيف قب

ها بفعالية. ففي بعض  االستجابة ل غير مقصودة و/أو
األنشطة الخاصة بالتمكيناالقتصادي  السياقات، قد تمثل
هن الجنسانية الموصوفة  للمرأة خطوة خارج نطاق أدوار
على الصعيد المجتمعي مما يزيد من احتمال تعرضهن 

مجتمع. وفي بعضاألسر، قد للعنف من قبل األسرة وال
اإلعاقة الذين  يكون لذلك أثر سلبي على األشخاص ذوي
قد يتركون مع مقدمي رعاية غير معروفين،األمر الذي قد 
يضيف إلى احتمال تعرضهم لمخاطر العنف أو إساءة 
المعاملة. ومن ناحية أخرى، قد تتحمل النساء ألخريات 

هذا الدور مما داخل األسرة، بمن فيهن الفتيات المر اهقات، 
األمر  يضيف إلى أعباء العمل الذي يقمن به أو قد يؤدي

هن.   إلى استبعاد

تتوفر مجموعة أدوات خاصة بالممارسين في برامج 
هات مكافحة العنف الجنساني ، بما في ذلك أدوات وتوجي

لمساعدتهم في تعزيز إدماج اإلعاقة أثناء ممارسة أعمالهم، 
 على: 

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

ة إلى الجهات الفاعلة في مجال  التوصيات المقدم
 إلعاقة

مة ا مها لخد لتأكد من أن البرامج والمنظمات التي تم تصمي
ينبغي أن األشخاص ذوي اإلعاقة مراعية لنوع الجنس. 

ت ايخضع موظفو البرامج أو المنظمات التي تلبياالحتياج
الخاصة بألشخاص ذوي اإلعاقة إلى تدريب بشأن البعد 
الجنساني وعدم المساواة الجنسانية من أجل استيعاب 
الطرق المختلفة التي تؤثر على نزاع ونزوح النساء 
اإلعاقة، وتكييف ما  والفتيات والفتيان والرجال ذوي
يقدمونه من أنشطة وخدمات وفًقا لذلك. وينبغي أيًضا 

اإلعاقة أن يكونوا على دراية بمخاطر لموظفي برنا مج
ها النساء والفتيات  العنف الجنساني الخاصة التي يتعرض ل
اإلعاقة أثناء األزمات، إلى جانب تلقي تدريب  من ذوات
حول التواصل مع الناجيات وإجراء إحالت مناسبة إلى 

 مقدمي الخدمة لبرامج مكافحة العنف الجنساني. 

األشخاص المتأثرين باألزمات تعزيز الدفاع عن حقوق 
خالل زيادة والنزاع، وخاصة النساء والفتيات ، وذلك من

الوعي حول االجئين والمشردين في المنظمات المعنية 
اإلعاقة ) (، وعلى وجه DPOsاألشخاص ذوي

الخصوص على المستويات إلقليمية حيث توجد أزمات 
ها أثر كبير عبر عدد من دان. البل مستمرة أو ممتدة والتي ل

وقد يتضمن ذلك إقامة شبكات بين النساء من ذواتاإلعاقة 
وحركات حقوق المرأة في البلدان والمناطق المتأثرة 
بأزمات بغرض إيجاد تواصل واستيعاب واستجابة 

األوضاع  اإلعاقة في الحتياجات النساء من ذوات
 إلنسانية.

ة إلى جميع الجهات الفاعلة في  التوصيات المقدم
 ل اإلنسانيالمج

تطبيق توجيهات خاصة بالقطاعات لمنع العنف الجنساني 
، وذلك على النحو المنصوص عليه في واالستجابة له

ة المشتركة بين الوكالت  المبادئ التوجيهية للجنة الدائم
هات  48العنف الجنساني. بشأن وينبغي أن تدرك جميع الج

اإلنساني المخاطر المتزايدة للعنف  الفاعلة في المجال
ها،  واالستجابة ل الجنساني أثناء فترات النزاع واألزمات
وعلى وجه الخصوص بالنسبة للنساء والفتيات من ذوات 
إلعاقة ومقدمات الرعاية. وتقدم المعايير الدنيا الواردة في 

توجيه تأسيسي لجميع القطاعات حول المبادئ التوجيهية 
 منع العنف الجنساني واالستجابة له.

تعميم الحماية لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة 
بر . يعتبفعالية طوال جميع مراحل االستجابةاإلنسانية

اإلعاقة والتحليل  تعميم الحماية، بما في ذلك إدماج
ها وتقيي ها، مالجنساني في تصميم البرامج وتنفيذ ناألمور م

همية لضمان أن جميع ألشخاص، وبخاصة النساء  بالغةاأل
اإلعاقة، يتمتعون بإمكانية الوصول  والفتيات من ذوات
المجدي إلى الخدمات والمساعدة عبر جميع القطاعات، بما 

  49في ذلك لتخفيف مخاطر العنف الجنساني.

ة إلى الجهات المانحة  التوصيات المقدم
 والحكومات 

ميل المنظماتاإلنسانية المسؤولية تجاه التلبية الفعالة تح
لالحتياجات الخاصة باألشخاص من ذوي اإلعاقة ومقدمي 
 الرعاية المشاركين في برامج مكافحة العنف الجنساني

خالل عملتي الرصد واإلبالغ، بإلضافة إلى  وذلك من
تسليط الضوء على الممارسات اإليجابية بمختلف 

اإلنسانية كوسائل تشجع  المنظمات فيما يتعلق بألوضاع
 عل االمتثال لمنهجياتاإلعاقة والمراعية لنوع الجنس.

مناصرة اإلقرار الفعال بالنطاق الكامل للشواغل المتعلقة 
باإلعاقة والعوامل الجنسانية، بما في ذلك العنف الجنساني، 
اهدات والمعايير واالتفاقيات الدولية  وذلك في جميع المع

. يمكن أن يكون تعلقة بالنزاع والتشرد والعمل اإلنسانيالم
هدات الدولية دوًرا حاسًما في تحديد األولويات الخاصة  للمعا
بالعمل اإلنساني أثناء فترات النزاع والتشرد. وينبغي أن تكون 
الشواغل الخاصة بالنساء والفتيات وجميع األشخاص ذوي 

اقيات دولية، لكونهم اإلعاقة على رأس األولويات ومحور أي اتف
من بين أكثر فئات السكان األكثر عرضة للمخاطر أثناء 
األزمات. فالمناصرة المستمرة على الصعيدين الدولي والوطني 
ضرورية لتشجيع الحكومات على توقيع وإقرار جميع 
المعاهدات ذات الصلة، ولتحميل جميع الجهات المانحة ذات 

ما في اقيات الجديدة والقائمة، بالصلة المسؤولية تجاه تنفيذ االتف
ذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية القضاء على 
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جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقرارات الصادرة عن مجلس 
 األمن بشأن المرأة ولسالم واألمن.

 
 

  
 ورشة عمل ألصحاب المصلحة في بوروندي

شيروود/مفوضية النساء لالجئات إليزابيث© 
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ة من نتائج  .24 األنشطة التي أجريتاقتبست المبادئ التوجيهي  أحد
 .2014في منتدى التعلم الداخلي الخاص بالمشروع في يونيو 

منظمات األشخاص ذوي إلعاقة عبارة عن منظمات تمثل  .25
ها أشخاص ذوو إعاقة.  ذوي اإلعاقة، وغالًبا ما يؤسسها ويدير

يسجل نظام إدارة معلومات العنف الجنساني نوع العنف الذي  .26
واالعتداء الجنسي،  يرويه الناجون, بما في ذلكاالغتصاب،

االعتداء الجسدي، والزواج باإلكراه، والحرمان من الموارد 
 أو الفرص أو الخدمات، وإساءة المعاملة النفسية/العاطفية.

توضح المشاورات مع فريق العنف الجنساني في إثيوبيا  .27
وبوروندي أنهم كانوا يدركون جيًدا مختلف أنواع اإلعاقة, 

ها بناًء على أسئلة ومالحظات وظيفية وأنهم  استطاعوا تحديد
هم أن ندرك أنه  أثناء مشاوراتهم مع الناجين. ومع ذلك, فمن الم

هم  ال يكون جميع الناجين من ذوياإلعاقة قد تم تحديد ربما
BGSVBبأن لديهم إعاقة في بيانات  A. 

هائي: آثار وتوصيات إلدماج جوليان فوستر,  .28 التقرير الن
 .متعدد المنهجيات في أبحاث مفوضية النساءالالجئاتالتحليل 

 (.2014تقرير استشاري مقدم لمفوضية النساءالالجئات )
29. http://betterevaluation.org/approaches 

ل الدخول في  ( 2014أغسطس  12)ُسجِّ
http://depts.washington.edu/ccph/pdf_fiو

les/Evaluation.pdf   ل الدخول  أغسطس 12)ُسجِّ
2014.) 

اقتبست أداة "قصص التغيير" خاصتنا من أسلوب التغيير  .30
Bألبرز ) AM هو أحد أشكال (. وأسلوب "التغييراألبرز" 

الرصد والتقييم التشاركي والذي يجمع ويحلل روايات التغيير, 
الكتساب المعرفة عن التغييرات التي تمثل أكبر قيمة لألفراد 

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

ل الدخول في   (.2014أغسطس  12)ُسجِّ
)صفحة  Before and Now Diagramمقتبس من أداة  .31

أداة تشاركية  Tools together now! 100 ( في دليل68
 لتعبئة المجتمع ضد فيروس نقص المناعة البشرية/إليدز.

http://www.aidsalliance.org/assets/000/
-together-Tools-000/370/229

now_original.pdf?1405520036  
ة من أسلوب رواية القصة عن  .32 "ورشة عمل للقمة" مقتبس

طريقاألداء التشاركي 
-http://www.clearhorizon.com.au/wp
-on-content/uploads/2009/05/report

-eeveryon-get-and-outcomes
-participatory-involved_the

performance.pdf  أغسطس  12)تم الوصول في
2014.) 

اإلنقاذ الدولية,  .33 تدريب تعميم الحماية: دليل الميسر لجنة
(2013). 

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

20_Facili-tators_Guide_March_2%ingin
013_EN.pdf 

)إثيوبيا وبوروندي  GBVIMSمن بين الناجين المسجلين في  .34
ناجًيا كانوا ذوي  2025من أصل  120مجتمعتان(, فإن 

 إعاقة.
)إثيوبيا وبوروندي  GBVIMSمن بين الناجين المسجلين في  .35

( من 120من أصل  61بالمائة ) 50.83مجتمعتان(، فإن 
الناجين ذوي إلعاقة تعرضوا لالغتصاب, مقارنة بنسبة 

( من الناجين غير 1905من أصل  614بالمائة ) 32.23
هذا الفرق الذي يصل إلى  المعاقين. وتؤكداالختبارات أن 

بقيمة  بالمائة كبير من الناحية اإلحصائية, 18.6
 طبًقا لطريقة فيشر. 0.00احتمالية

)إثيوبيا وبوروندي  GBVIMSمن بين الناجين المسجلين في  .36
( من 120من أصل  32بالمائة ) 26.67مجتمعتان(، فإن 

الناجين من ذوياإلعاقة تعرضواإلساءة المعاملة 
من  443بالمائة ) 23.25النفسية/العاطفية, مقارنة بنسبة 

ين غير المعوقين. وتؤكد االختبارات ( من الناج1905أصل 
هذا الفرق الذي يصل إلى  بالمائة ليس كبيًرا من  3.42أن 

ة احتمالية تبلغ  اإلحصائية, بقيم طبًقا لطريقة  0.377الناحية
 فيشر.

)إثيوبيا وبوروندي  GBVIMSمن بين الناجين المسجلين في  .37
( من 120من أصل  43بالمائة ) 35.83مجتمعتان(، فإن 

ين من ذوياإلعاقة أبلغوا عنحاالت عنف كان الجاني الناج
من  928بالمائة ) 48.71فيها عشيًرا أو زوًجا, مقارنة بنسبة 

( من الناجين غير المعوقين. وتؤكد االختبارات 1905أصل 
هذا الفرق الذي يصل إلى  بالمائة كبير من الناحية  12.88أن 

ة احتمالية تبلغ   لطريقة فيشر. طبًقا 0.006إلحصائية, بقيم
)إثيوبيا وبوروندي  GBVIMSمن بين الناجين المسجلين في  .38

( من 120من أصل  32بالمائة ) 26.67مجتمعتان(، فإن 
الناجين من ذوياإلعاقة أبلغوا عنحاالت عنف كان الجاني 

من أصل  433بالمائة ) 22.73فيها غريًبا, مقارنة بنسبة 
الختبارات أن  ( من الناجين غير المعوقين. وتؤكد1905

ليس كبيًرا من الناحية  3.94الفرق الذي يصل إلى 
ة احتمالية تبلغ   طبًقا لطريقة فيشر. 0.316إلحصائية, بقيم

)إثيوبيا وبوروندي  GBVIMSمن بين الناجين المسجلين في  .39
( من 120من أصل  100بالمائة ) 83مجتمعتان(، فإن 

بالمائة  95بنسبة  الناجين من ذوي اإلعاقة كنَّ نساًء, مقارنة
ة من أصل  1812) ( من الناجين غير المعوقين. 1905حال

بالمائة  12وتؤكداالختبارات أن الفرق الذي يصل إلى نسبة 
ة احتمالية تبلغ اإلحصائية, بقيم طبًقا  0.000كبير من الناحية

 لطريقة فيشر. 
أثناء عملية الموافقة المستنيرة, تم إبالغ النساء بعدم ضرورة  .40

دل تجاربهن الشخصية, وتم الحصول على موافقاتهن بشأن تبا
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من معلومات في التقارير الطامحة إلى  استخدام ما يخصهن 
ها من الدول. وكانت جميع  تحسين البرامج في بوروندي وغير

النساء ذواتاإلعاقة الفكرية تعانين من إعاقة خفيفة فحسب 
 مقدموولذلك استطعن استيعاب عملية الموافقة, ولكن حضر 

الرعاية لهن رغم ذلك. ولم تتطلب أسئلة المناقشة الجماعية 
هذه  هذه المعلومات الشخصية. ومع ذلك، استمرت النساء في 

المجموعة فياإلفصاح عن تجاربهن الشخصية خالل 
المناقشة. وتم إعالم جميع المشاركات بشأن الخدمات المتاحة 

م موظفو بر نامج حماية للناجين من العنف الجنساني، وقدَّ
اإلنقاذ الدولية الدعم المستمر لهن.  وتمكين النساء التابع للجنة

هيوج، وإميلي إم لوند,  .41 لوري إي بورز، وروزميري بي 
العنف بيناألشخاص والنساء ذواتاإلعاقة: تحديث بحثي 

هاريسبرج, بنسيلفانيا: مركز الموارد الوطنية للعنف المنزلي:  (
2009.) 

)إثيوبيا  GBVIMSمسجلين في من بين الناجين ال  .42
حالة  20بالمائة ) 16.67وبوروندي مجتمعتان(، فإن نسبة 

( من الناجين ذوي اإلعاقة كانوا ذكوًرا, مقارنة 120من أصل 
ة من أصل  93بالمائة ) 4.88بنسبة  ( من الناجين 1905حال

هذا الفرق الذي يصل  غير المعوقين. وتؤكد االختبارات أن 
اإلحصائية, بقيمة  بالمائة 11.70إلى  كبير من الناحية

 طبًقا لطريقة فيشر. 0.000احتمالية تبلغ 
ة من  .43 قد تعاني النساء والفتيات والفتيان والرجال ذوياإلعاق

العنف على أساس كل من الجنس وإلعاقة. وسيختلفاإلسهام 
هذه العوامل، وغالًبا ما تكون األسباب الكامنة  المحدد لكل من 

هاد  أو إساءة المعاملة معقدة أو متشابكة, مما ُيزيد وراء االضط
هاد وإساءة المعاملة  من صعوبة عملية تحليل حاالت االضط

واالستجابة لها بصورة منفصلة. وبناًء عليه, فمن الضروري 
رصد كافة أشكال العنف والتمييز فياألوضاعاإلنسانية 

واالستجابة لها, وخاصة ضد الفئات األكثر تهميًشا في 
جتمع, من أجل الرتقاء بمبادئ المساواة بين الجنسين الم

للفئات األكثر تعرًضا للتهميش واالضطهاد في المجتمع. 
وستتاح نتائج المشروع الشاملة, والتي تعكس مدى التشابك بين 
اإلعاقة والعوامل األخرى للنساء والفتيات  العوامل الجنسانية 

هذاوالفتيان والرجال, إضافة إلى تقارير بحثي  ة مفصلة في 
الصدد على موقع مفوضية النساء االجئات: 

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 
المبادئ التوجيهية اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت,  .44

إلدماج تدخالت العنف الجنساني في العمل إلنساني: تقليل 
 )مسودة, قيدالمخاطر وتعزيز المرونة والمساعدة على التعافي 

 (.2015النشر, 
)إثيوبيا وبوروندي  GBVIMمن بين الناجين المسجلين في  .45

( من الناجين 120من أصل  39بالمائة ) 32.5مجتمعتان(، 
اإلنقاذ الدولية في غضون ثالثة أيام  ذوياإلعاقة أبلغوا لجنة

 837بالمائة ) 43.98من ارتكاب حالة العنف, مقارنة بنسبة 
( من الناجين غير المعوقين. وتؤكد 1905من أصل 

هذا الفرق الذي  بالمائة كبير  11.48يصل إلى الختبارات أن 

ة احتمالية تبلغ  طبًقا  0.017من الناحية اإلحصائية, بقيم
 لطريقة فيشر.

)إثيوبيا وبوروندي  GBVIMSمن بين الناجين المسجلين في  .46
( من الناجين 120من أصل  49بالمائة ) 40.83مجتمعتان(، 

اإلنقاذ الدولية بعد أكثر من شهر  من ذوياإلعاقة أبلغوا لجنة
 655) 34.42واحد بعد ارتكاب حالة العنف, مقارنة بنسبة 

ة من الناجين غير المعوقين. وتؤكد 1905من أصل  ( بالمائ
هذا الفرق الذي يصل إلى  ليس كبيًرا من  6.41الختبارات أن 

ة احتمالية تبلغ  اإلحصائية, بقيم طبًقا لطريقة  0.166الناحية
 فيشر.

ط نساء قويات: تخطي ،وياتفتيات قمفوضية النساءالالجئات,  .47
ها للفتيات المراهقات في األوضاعاإلنسانية  البرامج وتصميم

(2014 )
https://womensref-ugeecommission.org/

-girls-strong-resources/document/1036
report -women-powerful  

المبادئ التوجيهية اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت,  .48
ية بالعنف الجنساني في األوضاعاإلنسانية: للتدخالت المعن

التركيز على منع العنف الجنسي والستجابة له في حاالت 
(. 2005)الطوارئ 

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

VGuide-lines2005.pdf 
)غير مؤرخ(. تعميم الحمايةمجموعة الحماية الدولية,  .49

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

mainstreaming.html  



 
 

 : ملخ باألنشطة المنفذة في منهجية المشروع1الملحق 

 جدول أ: ملخص بالبلدان والسياقت واألنشطة المنفذة في المرحلةاألولى

 ألنشطة المنفذة السياق التشغيلي اسم البلد

سياق مخيم  —ماي عيني  إثيوبيا
 دائم

مناقشات جماعية معالجئين إريتريين ذوي إعاقة ومقدمي الرعاية 
مشارًكا(,  11مشارًكا(؛ ولفيف من قادة المجتمع ) 25خاصتهم )

 13بإلضافة إلى العاملين المجتمعيين والعاملين االجتماعيين )
 مشارًكا(.

مابالت  4مابالت مع أشخاص ذوي إعاقة ومقدمي الرعاية لهم )
 أشخاص(. 7 —

 شخًصا(. 32مشاورات مع جمعي اإلعاقة )

 .شخًصا( 19مشاورات مع جهات فاعلة إنسانية )

 سياق حضري —بوجامبورا  بوروندي

ما وموساسا وبواجيريزا  كينا
 سياق مخيم —

وليين ذوي إعاقة ومقدمي الرعاية مناقشات جماعية م الجئين كونغ
 مشارًكا(. 161خاصتهم )

ها )مقابلة واحدة   —مقابلة مع فتاة ذات إعاقة ومقدم الرعاية ل
 شخصان(.

 شخًصا(. 13مشاورات مع جهات فاعلة في المجالتاإلنسانية )

 سياق مخيم —الزعتري  األردن

 —إربد والمفرق والرمثا 
 سياق حضري

اإلعاقة ومقدمي مناقشات جماعية مع  الجئين سوريين من ذوي
مشارًكا(؛ ومع المتطوعين المجتمعيين من  113الرعاية لهم )

 مشارًكا(. 11لالجئين )

مابالت مع فتيات من ذوات إلعاقة ومقدمي الرعاية لهن )مقابلتان 
 أشخاص(. 4 —

 .شخًصا( 30مشاورات مع جهات فاعلة إنسانية )

شمال القوقاز, 
التحاد 

 وسيالر

هورية الشيشان  جروزني, جم
سياق إعادة إعمار  —

 حضري بعد النزاع

 12مناقشات جماعية مع مقدمي الرعايةلألطفال ذوي اإلعاقة )
 .مشارًكا(

 شخًصا(. 11 —مقابلة  11مابالت مع نساء وفتيات ذوات إعاقة )

 16مشاورات مع موظفي المنظمات النسائية غير الحكومية )
 شخًصا(.

هذه المناقشات الجماعية والمابالت بواسطة شركاء لجنة  أجريت 
 إلنقاذ الدولية من المنظمات غير الحكومية بشمال القوقاز.
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 الجدول ب: ملخص ألنشطة التقييم التشاركي في كٍل من البلدان التجريبية

 ألنشطة المنفذة اسم البلد

إريتريين ذوي إعاقة ومقدمي الرعاية خاصتهم مناقشات جماعية عن قصص التغيير معالجئين  إثيوبيا
 مشارًكا(. 11مشارًكا(؛ ولفيف من قادة المجتمع ) 24)

 شخًصا( 21ورشة عم ألصحاب المصلحة )

هم ) بوروندي اإلعاقة ومقدمي الرعاية ل  89مناقشات جماعية عن قصص التغيير معالجئين من ذوي
 مشاركين(. 10مشارًكا(؛ ولفيف من قادة المجتمع )

 مشارًكا(. 18أنشطة تشاركية مع ممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني )

 .شخًصا( 41ورشة عم ألصحاب المصلحة )

مناقشات جماعية ومابالت بشأن قصص التغيير معالجئين سوريين منذوي اإلعاقة ومقدمي  األردن
هم )  مشارًكا(. 14الرعاية ل

 مشاركين(. 3برامج مكافحة العنف الجنساني )مابالت مع ممارسين في 

ُأجريت مقابالت ومناقشات قصص التغيير بواسطة موظفي لجنة حماية وتمكين المرأة، وتمت 
هاتف.  المقابالت مع الممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني عبر ال

شمال القوقاز, 
 التحاد الروسي

 مشارًكا(. 26ذوي إعاقة ومقدمي الرعاية لهم ) مناقشات جماعية عن قصص التغيير معالجئين

 مشاركين(. 7أنشطة تشاركية مع ممارسين في برامج مكافحة العنف الجنساني )

 شخًصا(. 26ورشة عم ألصحاب المصلحة )

 
  



 

 : توصيات من ورش العمل الخاصة بأصحاب المصلحة2الملحق 
القوقاز وقصص التغيير من األردن إلى الحصول على رسائل سعت حلقات عمل المشاركين في بوروندي وإثيوبيا وشمال 

اإلعاقة في برامج مكافحة العنف الجنساني.  هذا المشروع بشأن إدماج هامة من مختلف الفئات المشاركة في  وتوصيات 
 وركزت توصياتهم على ما يلي:

 تعزيز مناصرة عدم التمييز •
 

ة وتستهدف زيادة الوعي ا ا وخصوصً  ،لمجتمعي لتسليط الضوء على حقوق ذوياإلعاقة"عمل جلسات متواصلة وموجه
ألصحاب  —بشأن المسائل المتعلقة بالمرأة ومقدمات الرعاية." )توصيات من فتيات ونساء ذوات إعاقة  ورشة عمل

 بوروندي( ،المصلحة

ع ذوي اإلعاقة في تخطيط البرنامج •  إجراء مشاورات مستمرة 
 

بعضاألحيانال يهتم الناس بآرائنا....نود أن نجتمع ببعض الفتيات سواء كنَّ ذوات إعاقة "يهمنا استماع الناس إلينا. ففي 
هي أو أحداألماكن الخاصة بالفتيات. فتيات فقط  وبدون بالغين. سنحتاج إلى بعضاألوراق ،أم صحيحات على إحدى المقا
ورشة عملألصحاب  —جموعة من الفتيات أقالم التحديد...ومكان لالجتماع...ووسيلة موصالت." )عرض تقديمي لم

 االتحاد الروسي( ،شمال القوقاز ،المصلحة

هارات وقدرات ذوي إلعاقة •  إبراز م
 

هنية. ومن  "وضع خطة أو وسيلة لتبادل قصص النجاح لذوي اإلعاقات ممن حققوا إنجازات ف األنشط االقتصادية والم
اإلنجازات كوسيلة لتشجيع المجمو هذه هذه األنواع من البرنامج." ثم استخدام  عات األخرى إلدماج ذوي اإلعاقة أيًضا في 

 بوروندي( ،ورشة عم ألصحاب المصلحة —)توصيات من رجال ذوي إعاقة 

 تعزيز أنشطة التوعية ودعم األقران •
 

ت خطة للقيام بزيارا"إجراء المزيد من الزيارات المنزلية لمنازل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة األكثر انعزااًل. ووضع 
هذهاألسر." )توصيات من نساء وفتيات ذواتاإلعاقة ورشة  —واتصالت متسقة بين فرق ]مكافحة العنف الجنساني[ و

 إثيوبيا( ،عم ألصحاب المصلحة

ع األسر •  العمل 
 

هم كيف ي رين كونوا مناص"تشكيل لجنة من مقدمي الرعاية لتقديم المشورة بشأن البرامج. وإمضاء وقت كاٍف في تعليم
وتقديم معلومات عن كيفية التنقل بيناألنظمة بشكل أفضل وتقليل االعتماد على مسئولي التعبئة  ،ألسرة بشكل أفضل

 بوروندي( ،ورش عم ألصحاب المصلحة —المجتمعيين." )توصيات من مقدمي الرعاية 

 توفير الدعم المادي وإستراتيجيات التنقل •
 

 —ال )أو بدالت انتقال( نظًرا للوضع المادي الصعب." )مقابلة مع إحدى مقدمات الرعاية"يوصى بتوفير وسائل انتق
 ألردن( ،إربد
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