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السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ
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طظ الاسرغش المعجع لطسظش الةظسغ والصائط سطى الظعع اقجاماسغ المساثثم طظ صئض المفعضغئ الاسرغش المعجع لطسظش الةظسغ والصائط سطى الظعع اقجاماسغ المساثثم طظ صئض المفعضغئ 
الساطغئ لفطط الماتثة لحؤعن القجؤغظ والحرضاء المظفثغظ:الساطغئ لفطط الماتثة لحؤعن القجؤغظ والحرضاء المظفثغظ:

السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ عع السظش المعجه ضث حثص سطى أجاس الظعع اقجاماسغ أو 
الةظج. وغحمض افشسال الاغ تطتص الدرر الئثظغ أو السصطغ أو الةظسغ أو المساظاة أو الاعثغث بأشسال 
طظ عثا الصئغض أو الصسر واإلضراه وجائر أحضال الترطان طظ الترغئ .... شغ تغظ أن الظساء والرجال 
والفاغان والفاغات صث غضعظعا ضتاغا السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ، شإن الظساء والفاغات عظ 

الدتاغا الرئغسغات لطسظش (2).



المثاذر السالغئ واقشاصار إلى العخعل إلى العصاغئ واقجاةابئ
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"غساظغ افحثاص ذوو اإلساصئ طظ طعاصش جطئغئ تآدي إلى السظش واقساثاء الةظسغ ووخمئ السار 
والامغغج، والاغ غمضظ أن تآدي إلى تثظغ اتارام الثات والسجلئ اقجاماسغئ" (8).

العضع شغ افردن ولئظان
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الاعثغث بالسظش الةظسغ غخغإ افجرالاعثغث بالسظش الةظسغ غخغإ افجر

شغ لئظان، ضان عظالك أم جعرغئ لطفطئ طخابئ بالحطض الثطاغغ سظثطا تاولئ فول طرة اقتخال طع          
Handicap International، ضات تسغح شغ ضعخ/جصغفئ سطى أرض رغفغئ شغ وادي الئصاع الطئظاظغ. 
ضاظئ السصغفئ بالصرب طظ بغئ المالك ولعا شصط باب طاعالك بثون صفض. عثد ابظ المالك عثه المرأة 
وحامعا بسئارات لفزغئ طسغؤئ وإغتاءات جظسغئ وإظعا تثحى شغ ظعاغئ المطاف ذلك الاعثغث طع 
سثم وجعد أي أتث شغ الةعار شغ أن غثخض غرشاعا صسرا (خاخئ وأن الئاب لغج له صفض) بط غشاخئعا. 
خارج  جائصى  ابظاعا.  طع  الثارج  شغ  تةطج  ضاظئ  المالك  أجرة  خرجئ  سظثطا  الخئاح  شغ  لثلك، 
السصغفئ تتمض ابظاعا رغط الطصج – تاى شغ الزروف الةعغئ الصاجغئ والترارة والئرد والمطر طظ 
أجض تةظإ أي شرخئ لعجعد الرجض شغ غرشاعا طع سثم وجعد أي حثص اخر سطى طساشئ غمضظه أن 
غسمع خراخعا. طظ العاضح أن عثا العضع غدسعا وذفطاعا شغ خطر المرض شدق سظ أحضال أخرى 
طظ جعء المساططئ والسظش، وخاخئ شغ ضبغر طظ افتغان غسائر افذفال ذوي اإلساصئ "ضتاغا جعطئ"، 
وبالاالغ غاط اجاعثاشعا طظ المساثغظ (11). ضان ضض حغء غععن طظ أجض تةظإ طا حسرت أظه السظش 
Handi- الةظسغ ق طفر طظه خقف ذلك. الفدض غسعد لطثسط الظفسغ المسامر طظ طسآول المطش شغ

cap International تغث أخئتئ المرأة صادرة سطى السبعر سطى جضظ أضبر أطاظا وأضبر راتئ طع غغرعا 
طظ الظساء بسث بدسئ أحعر. وطع ذلك، تحغر عثه الصخئ إلى ظصاط الدسش الماسثدة الاغ غعاجععا 

افحثاص بسئإ طثاذر السظش الةظسغ والصائط سطى الظعع اقجاماسغ. 
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طحاضض العخعل إلى خثطات الرساغئ الختغئ = طحاضض العخعل إلى الثثطات
الدرورغئ الماسطصئ بالسظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ
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تتثغر طظ الامغغج!تتثغر طظ الامغغج!

المرأة  تمضظئ  ضغش  سرشظا  التضعطغئ،  غغر  والمظزمات  الماتثة  افطط  شغ  الجطقء  طع  لصاء  خقل 
السعرغئ الاغ تساظغ طظ اضطرابات سصطغئ طظ الظةاة طظ اساثاء جظسغ شغ لئظان وضاظئ بتاجئ إلى 
طضان آطظ لطسغح والاساشغ طظ التادث وطظع طجغث طظ اقظاعاضات. لضظ رشخ ضض طجود جضظ آطظ 
جئض  إغةاد  شغ  غرغئعن  المجودغظ  عآقء  غضظ  لط  الفضري.  الصخعر  بسئإ  صئعلعا  به  اقتخال  جرى 
اقساثاء  طساضظعط. وعثا ترضعا بثون شرخئ لطعصاغئ طظ  تسعغض ادراجعا شغ  الاعاخض طسعا أو 

الةظسغ الثي ظةئ طظه طآخرا شصط.

السعائص السطعضغئ
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خطعات غمضظ اتثاذعا لاتسغظ العضع

طسارات اإلتالئ

اجراء اغةابغ – طبال 1: تمطئ أطاظغ
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اجراء اغةابغ – طبال 2: الطةظئ الثولغئ لقغابئ

© Peter Biro/IRC

الاعخغات
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لمجغث طظ المسطعطات غرجى اقتخال

Myroslava Tataryn 
Handicap International 




Becky Achan 
HelpAge International



becky.achan@helpage.org
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