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   Iدليل الميسر I تدريب الخطر الثالثي 

 

 من الناجين للخطر المعرضين الالجئين حماية: الخطر الثالثي
 االجتماعي النوع على والقائم الجنسي العنف

 
 

 
 الهدف.  1

 الذكور من والناجين والمعاقين المسنين تتضمن - الالجئين من محددة فئات أن إلى األخيرة السنوات في المتزايد الوعي يشير
 والفتيات النساء كانت وإن حتى كذلك األمر إن .العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي برامج في إغفالها يتم - الجنسية واألقليات

 عاًما سياقًا الوحدة هذه تقدم .العالم مستوى على االجتماعي العنف الجنسي والقائم على النوع من الناجين من الكبيرة األغلبية يشكلن
 وتوصيات نتائج مستخدًما الالجئين، من األربعة السكانية الفئات هذه على يؤثر والذي االجتماعي النوع على والقائم الجنسي للعنف
 حماية الالجئين المعرضين للخطر الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعيالخطر الثالثي  ، HIAS 2014 تقرير

 واالستجابة للخطر المعرضين الالجئين هؤالء واحتياجات براتوخ الضعف نقاط على المشاركون سيتعرف ”(.الخطر الثالثي )“
 . الفعالة المبرمجة

 
 االستخدام.  2

 (. األعمال جدول نموذج راجع) يومين يوم أو يوم نصف مدته تدريب من كجزء أو ذاتها حد في الوحدة هذه استخدام يمكن

 

 المواد المنهجية الوقت

 عرضورقة  باور بوينت دقيقة 30ساعة و 1

 عالمات دقيقة 12فيديو   

 باور بوينت الخطر الثالثي  مناقشة  

 الخطر الثالثيفيديو  عمل المجموعة  

 البروجيكتور والسماعات    

 ”الخطر الثالثي “تقرير     

 
 عامة خلفية.  3

 :تتضمن األخرى والوحدات الوحدة لهذه مفيدة تعريفات

  االجتماعيالعنف الجنسي والقائم على النوع (SGBV :)أو جنسه بسبب ما شخص ضد الجنسي أو العاطفي أو الجسدي العنف 
 .الجندرية الهوية عن تعبيًرا أو جنسها

 ذلك في بما المعنية، الجهات من المقدمة والبرامج االستراتيجيات العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي منع آليات 
 .العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي مخاطر حدة من التخفيف في األفراد لمساعدة المضيفة، والمجتمعات الالجئين

 لمساعدة المعنية، الجهات من المقدمة والمبادرات الخدمات: االجتماعي النوع على والقائم الجنسي للعنف االستجابة آليات 
 العنف تجارب عن الناتجة األخرى الحماية واحتياجات والقانونية واالقتصادية والنفسية الطبية إحتياجاتهم مواجهة على الناجين
 (.الجندر) االجتماعي النوع على القائم والعنف الجنسي

 ذلك إلى العودة في راغب غير أو قادر غير يكون والذي المعتادة اإلقامة بلد أو جنسيتها أو جنسيته بلد خارج شخص أي: الجئ 
 فئة إلى االنتماء أو الجنسية أو الدين أو العرق أساس على لالضطهاد التعرض من المبررة المخاوف أو االضطهاد بسبب البلد

  .1951 لعام الالجئين اتفاقية في المبين النحو على سياسي، رأي أو اجتماعية

 العنف الجنسي والقائم على النوع  من الناجين الجنسية واألقليات والذكور والمعوقين المسنين: للخطر المعرضين الالجئين

 (.األخرى الوحدات من وغيرها الوحدة هذه في مستخدم مصطلح) االجتماعي

والتوصيات النتائج  

http://www.hias.org/triple-jeopardy-protecting-risk-refugee-survivors-complete-report
http://www.unhcr.org/en-us/3b66c2aa10
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 المصادر
 الخطر الثالثي تقرير

.  لدمج تدخالت العنف  القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني( 2015)توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
 . العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي ضد الالجئين والعائدين والمشردين داخلًيا (2003)مفوضية شؤون الالجئين 

 

 الشرائح.  4

 لتسهيل تعليمات يعطيك كما.  الوحدة هذه في بوينت الباور شرائح من شريحة لكل والموارد األساسية المعلومات القسم هذا لك يقدم

 . الجماعية والمناقشات التدريبات

 
 

 الغالف: 1 الشريحة

 

 
 
 

  

http://www.hias.org/triple-jeopardy-protecting-risk-refugee-survivors-complete-report
http://www.refworld.org/pdfid/563713544.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/563713544.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
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 األهداف: 2 الشريحة

 

 
 

 الخلفية

 :الشريحة في الثالثة لألهداف السياق إلظهار يلي ما استخدم

 من االجتماعي النوع على والقائم الجنسي العنف من ناجين مطلقًا يواجهوا لم الالجئين مجتمع وأعضاء الخدمات مقدمي من العديد 
 . الجنسية األقليات أو الذكور أو المعاقين، األشخاص أو المسنين،

 مرئية غير للخطر المعرضة المجموعات هذه تبقي أن يمكنها التمييز من والخوف والتهميش الوصمة . 

 له واالستجابة االجتماعي النوع على والقائم الجنسي العنف الوقاية آليات في والمشاركة االندماج في كبيرة تحديات يواجهون إنهم . 

 شمولية أكثر الحالية البرامج جعل كيفية حول مناقشة الوحدة هذه تدعم . 

 المحددة سياقاتها على وأوغندا أفريقيا وجنوب وكينيا تشاد من األدلة تنطبق كيف المشاركون يناقش أن يجب . 
 

 المصادر
 . 9-7 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات
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 األساسية الدراسة سياق :3 شريحة
  

 
 

 الخلفية
 الكمي البحث منهجيات على األساسية االستقصائية الدراسة تعتمد . 

 معهم المقابلة إلجراء مستنيرة موافقة البحث في المشاركون أعطى . 

 معهم المقابالت إجراء يتم من لحماية صارمة سرية قواعد الباحثون يطبق . 

 الخدمة لمزودي المقابالت إلجراء منفصلة أداة استخدام تم 
 

 المصادر
  .10 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

بالسالمة في البحث والتوثيق ومراقبة العنف توصيات منظمة الصحة العالمية األخالقية والخاصة ( 2007) العالمية الصحة منظمة

 . الجنسي في حاالت الطوارئ
 

 

 

  

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
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  المقابالت إجراء مواقعالمشاركون و: 4 الشريحة
 

 
 

 الخلفية
 تاون، وكيب وبريتوريا جوهانسبرغ كينيا؛ نيروبي، تشاد؛ في وتريغوين بريدجينغ في الالجئين مخيمات في المقابالت إجراء تم 

 . أوغندا وكمباال، أفريقيا؛ جنوب
 

 المصادر
 . 16-11 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

 

 

 “ الخطر الثالثي”: 5 الشريحة

  

 
 

 (دقائق 5) جماعي سؤال
 :المشاركين اسأل الشريحة، تقديم قبل”.  الخطر الثالثي “ إليه يشير ما الشريحة تصف

 ؟”الخطر الثالثي “ اسمها الدراسة أن تعتقد لماذا 
 العنوان؟ إليها يشير التي الثالثة التهديدات أو المخاطر هي ما 
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 الخلفية

 “العنف الجنسي والقائم  من كناجين: االجتماعي التمييز من مستويات ثالث من يعانون الذين األشخاص إلى يشير ”الخطر الثالثي

 .بالفعل مهمشة جماعات في وأعضاء والجئين، على النوع االجتماعي،

 الجنسي والميل االجتماعي والنوع القدرة على القائم السلطة لهرم نتيجة التمييز من يعانون فهم . 

 أنهم وحيث.  وكأجانب كصحايا االجتماعي التمميز يعانون الذكور من االجتماعي النوع على والقائم الجنسي العنف من الناجون 
 . والقائم على النوع االجتماعي الجنسي العنف حدمات في إغفالهم دائًما يتم ،"بالفعل مهمشة فئات" في أعضاء ليسوا

 
 المصادر

 . 4 الصفحات تقرير الخطر الثالثي

 
 

 للخطر المعرضين الالجئين من المستهدفة المجموعات: 6 الشريحة
 

 
 

 الخلفية

 ”. الخطر الثالثي “ دراسة في المستهدفة المجموعات من مجموعة كل حول عامة معلومات الشريحة هذه تقدم

 المجتمعات تعريف طرق باالعتبار يأخذ الذي السن لكبر االجتماعي بالتعريف الدراسة هذه في المسنين األشخاض تحديد يتم 
 الحالة أو العام الشكل حسب على حكماء، أو" مسنين" والخمسينات األربعينات سن في الناس يعتبر البلدان، بعض في.  لألشخاص
 .أكثر أو 60 بسن سنًا األكبر األشخاص المتحدة األمم تحدد المقابل، في.  االجتماعية

 على المجتمع في والفعالة الكاملة المشاركة تعوق حسية، أو فكرية أو عقلية أو جسدية إعاقة من اإلعاقات ذوي األشخاص يعاني قد 
 .المختلفة والبيئات المواقف في الحواجز مختلف مع التعامل عند اآلخرين، مع المساواة قدم

 الدراسة هذه تشملهم العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي من الناجين واألوالد الرجال . 

 الجنس وثنائي جنسيًا والمتحولين والمخنثين والمثليين المثليات وتشمل الجنسية األقليات “(LGBTI"( )”تي بي جي إل)"؛ 
 .النوع محددة غير األخرى والهويات النساء؛ مع الجنس يمارسن اللواتي والنساء الرجال؛ مع الجنس يمارسون الذين الرجال

 
 المصادر

 العالمية الصحة منظمة تعريف‘. القيمة’ إلى‘ الضعف’ إلى‘ النسيان’ من - المعوقين والمهجرين الالجئين( 2013) بيرس إيما

( 2009) الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية. شائعة أسئلة: تمكن( 2007) المتحدة األمم .السن كبير أو المسن للشخص
 رقم المادة إطار في الجندرية وهويته الجنسية ميوله أساس على الالجئ بوضع يطالب :9 رقم الدولية الحماية حول التوجيهية المبادئ

A1)2 )ذوي مع لعملا( 2011) الالجئين شؤون مفوضية. الالجئ بوضع والمتعلق لها التابع 1967 بروتوكول أو/و1951 اتفاقية من 
 الالجئين شؤون مفوضية. القسري التهجير في السن كبار مع العمل( 2013) الالجئين شؤون مفوضية. القسري التهجير في اإلعاقة

لين الجنسي، الميل وثنائيي والمثليين، السحاقيات، مع العمل( 2011)  .القسري التهجير في الجنسين صفات وحاملي جنسياً، والمحوَّ
 .القسري هجيرالت في االجتماعي النوع على القائم العنف من الناجين والفتيان الرجال مع العمل( 2012) الالجئين شؤون مفوضية

 

http://www.fmreview.org/25th-anniversary/pearce.html
http://www.fmreview.org/25th-anniversary/pearce.html
http://www.un.org/esa/socdev/enable/faqs.htm
http://www.unhcr.org/50ae466f9.pdf
http://www.unhcr.org/50ae466f9.pdf
http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/docid/5006aa262.html
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 فيديو الخطر الثالثي :7 الشريحة

 

 
 

 المواد

 .للمشاركين وأقالم ورق.  فيديو الخطر الثالثي 

 

 الخلفية

 والقائم على العنف الجنسي  من الناجين للخطر المعرضين لالجئين حدث التي القصص معرفة على المشاركين الفيديو يساعد

 . النوع االجتماعي

 والجناة النزوح؛ عمليات وخالل المنشأ بلد في العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي أنواع على المشاهدون يتعرف 

 . الجيدة الممارسات وبعض العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي؛ خدمات توصيل عن والعجز المتعددين

 
 (دقيقة 35) جماعي نشاط

 في الموجودة األسئلة أحد مجموعة لكل خصص .مًعا الجلوس منهم واطلب الفيديو عرض قبل مجموعات أربعة إلى المشاركين قّسم
 مجموعة كل أعضاء من اطلب ثم .العام االنطباع عن اسأل االنتهاء، بعد.  الفيديو اعرض .الفيديو مشاهدة خالل فيه للتفكير الشريحة
 . أدناه الموضحة المعلومات اإلجابات إلى أضف .المخصص السؤال إجابات مشاركة

  

https://vimeo.com/114184575
https://vimeo.com/114184575
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 :الفيلم في وردت التي األحداث يسرد المخطط هذا .العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي أنواع - 1 المجموعة
 

 جنسية أقلية ذكر اإلعاقات ذوي المسنين األشخاص 

العنف الجنسي  أنواع

والقائم على النوع 

 االجتماعي

 جماعي اغتصاب
 

 جنسية تهديدات
 جنسية إساءة

 جسدية، إعتداءات جماعي اغتصاب
 بلد في النفسي العنف

 المنشأ؛
 بلد في الجسدي العنف
 اللجوء

 واللجوء المنشأ بلد المنشأ بلد واللجوء المنشأ بلد واللجوء المنشأ بلد الموقع

 المنشأ؛ بلد في خال أو عم ابن مجهولين رجال الجناة
 بلد في رومانسي أو جنسي شريك
 اللجوء

 غير) علم بشكل المجتمع جنود
 ؛(محدد
 المالك عائلة

 
 األسرة في للسلطة الهرمي التسلسل الفقر، النوع،: والقائم على النوع االجتماعي الجنسي للعنف التعرض أوجه - 2 المجموعة
 المارة فوبيا األجانب، كراهية قانونية، وضعية وجود عدم الذات، احترام تدني االجتماعي، العزلة العمل، محل في التمييز والمجتمع،

 .الشيخوخة وأمراض السن بسبب والحركة التنقل على القدرة ضعف المحلية، باللغة التحدث على القدرة عدم الجنسية، والمثلية
 

 النفسية والصدمة واأللم الجسدية واإلصابة العار :االجتماعيوالقائم على النوع  الجنسي العنف على المترتبة األثار - 3 المجموعة
 .األسري والتوتر الجنسي والعجز التقليدية الجندرية األدوار وعكس العمل على القدرة وعدم واألرق واالكنئاب

 
 والعوائق الصمت وثقافة الحساسية انعدام: االجتماعي النوع على والقائم الجنسي العنف خدمات تواجه التي التحديات: 4 المجموعة

.  اإلدماج إلعادة المدى طويل الدعم تقدم التي الشاملة الخدمات وانعدام الثانوي واإليذاء الرفض من الخوف الخصوصية وانعدام المادية
 الناجين احتياجات على ترتكز التي الشاملة البرامج: االجتماعي النوع على والقائم الجنسي العنف خدمات في الجيدة الممارسات

 واالحترام الخدمات مزودي بين والتنسيق متعاطفين خدمات ومقدمي المحلية والمجتمعات لالجئين مختلطة ناجين دعم ومجموعات
 .للجميع

 
 المصادر

 . 38-17 الصفحات تقرير الخطر الثالثي
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  الجتماعيةوا حواجز الثقافيةال – النتائج: 8 الشريحة

 

 
 

 الخلفية
 يمنع الجنسية التوجهات أو الجندرية والهوية والقرة والسن الجندري النوع أساس على لألشخاص والثقافي االجتماعي التهميش 

 . الجندري النوع أساس على والقائم الجنسي العنف برامج إلى الوصول من للخطر المعرضين الالجئين

 الجنسية األقليات ضد التمييز) والهومفوبيا( وكراهيتهم األجانب ضد التميز) األجانب كراهية للخطر المعرضون الالجئون يواجه 
 (. وكراهيتهم جنسيًا المتحولين األشخاص ضد التمييز) جنسيًا المتحولين وكراهية( وكراهيتها

 
 المصادر

  .34-33 ،28-27، 23-22 ،18-17 ،9-7 الصفحات تقرير الخطر الثالثي
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 القانونية العوائق - النتائج: 9 الشريحة

 

  
 

 الخلفية
 :للخطر المعرضين العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي من الناجين تواجه التي القانونية العقبات لوصف التالية المعلومات استخدم

 تقديم بإمكانهم أن الجنسية األقليات تعرف ال قد.  القانونية المعلومات إلى الوصول إمكانية من تحد المالية والعزلة اللغوية العوائق 
 . الجندرية المطابقة عدم بسبب االضطهاد أساس على اللجوء طلبات

 انعدام بسبب العدالة إلى الوصول إعاقة يمكن حيث الالجئين معسكرات ذلك ويشمل ،الالجئين إقامة مواقع تحد البلدان بعض 
 . الخصوصية

 الموظفين لنقص نظًرا ،(الجندري) االجتماعي النوع على والقائم الجنسي العنف تحديد تعوق المالئمة غير اللجوء أنظمة 
 المعرضة المجموعات أو( الجندري) االجتماعي النوع على والقائم الجنسي العنف على اللجوء في العاملين وتدريب والخصوصية

 .للخطر

 على الحصوب الجنسية األقليات من الالجئين على المستخيل من يجعل مما المثلية، الجنسية األفعال تجرم دولة 70 من أكثر هناك 
 . البلدان هذه في الجنسية لألقليات بالنسبة الالجئين مركز بتحديد الالجئين شؤون مفوضية تقوم.  الشرطة حماية

 وصناع التقليدينن والقادة والقضاة الشرطة تحيز إلى تؤدي والتي المثلية الجنسية العالقات تجَرم التي االجتماعية المحظورات 
 . القرار

 االجتماعي النوع على والقائم الجنسي العنف تجربة يمكنهم والفتيان الرجال بأن الشرطة تصديق عدم إلى الجندري التحيز يؤدي  .
 .متساوية غير معاملة تواجهن ما عادة المجتمعيين الممثلين أو الدينين القادة عبر العدالة على للحصول يسعين الالتي النساء

 
 المصادر

 . 37-35, 29-28, 26-23, 20-18  الصفحات تقرير الخطر الثالثي

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية )حول  9 – 8، الصفحات غير مرئي في المدينة HIAS (2012)تقرير 

 (LGBTI)الجنسانّية وحاملي صفات الجنسين 
 

 

 

  

http://www.hias.org/invisible-city
http://www.hias.org/invisible-city
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 ملباة غير أساسية احتياجات - النتائج :10 الشريحة

 

 
 

 الخلفية
 وصعوبات األساسية االحتياجات إلى الوصول في للخطر المعرضون الالجئون يواجهها التي المعوقات لوصف يلي ما استخدم

 :الخدمات إلى الوصول
 على قادرين غير أشخاص أنهم على إليهم ينظر حيث العيش كسب فرص من اإلعاقات وذوي المسنين الالجئين تهميش يتم عادة 

 الجسدية التبعات بسبب العمل في صعوبة الذمور الالجئين من الناجون يواجه وقد التمييز الجنسية األقليات تواجه.  اإلنتاج
 . لالغتصاب

 تواجه.  األخرى الدعم خدمات إلى للوصول التنقل إمكانية مع مأوى إلى اإلعاقات دوي والالجئين المسنين الالجئين يحتاج 
 . متناثرة تسكين مواقع إلى تحتاج وقد التسكين في تمييًزا الجنسية األقليات

 المسنون الالجئون يحتاج.  الضرورية واالحتياجات والدواء الغذاء نقص إلى يؤدي أن يمكن العيش كسب فرص من التهميش 
 . خاص ودعم تغذية إلى اإلصابات أو المزمنة األمراض من يعانون الذين والالجئون

 الرعاية مقدمي على المعتمدون الالجئون يواجه.  الخدمات مزودي مكاتب إلى االنتقال تكاليف تحمل في صعوبة الالجئون يجد 
 . الخدمات مقدمي إلى الوصول في ومالية مادية صعوبات

 أن الكثيرين يعتبر.  والقائم على النوع االجتماعيالعنف الجنسي  في الشامل للتحقيق الالزمة الموارد الشرطة لدى يكون ما نادًرا 
 على يؤثر وكيف العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي حول الشرطي التدريب من مزيد إلى حاجة هناك". محليًا أمًرا" هذا

 . جريمة الجنسية األقليات ضد العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي كون متضمنًا للخطر، المعرضة المجموعات
 

 المصادر
 . 36-35, 29-28, 24-23, 19-18 الصفحات تقرير الخطر الثالثي
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  البيانات جمعوكالة  - النتائج :11 الشريحة

 

 
 

 الخلفية
 والقائم الجنسي العنف من المتضررة للخطر المعرضة الالجئين بمجموعات الوعي نقص يؤدي دليل، إلى المستندة البيانات بدون 

 . والموارد البرامج في نقص إلى يؤدي( الجندر) االجتماعي النوع على
 

 المصادر
 . 9-8 الصفحات تقرير الخطر الثالثي
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 واالستقبال الحماية - النتائج :12 الشريحة

 

 
 

 الخلفية
 والقائم على النوع العنف الجنسي  من للناجين الخاصة االحتياجات على التدريب نقص إلى والموارد البيانات نقص يؤدي

 . للخطر المعرضة األربعة المجموعات من االجتماعي

 ولم.  األربعة المجموعات هذه مع العمل في الجيدة بالممارسات الوعي رفع في كبيرة جهوًدا الالجئين شؤون مفوضية بذلت وقد 
 . الميداني المستوى على بالكامل التعليم هذا تعميم اآلن حتى يتم
 

 المصادر
 . 37-36, 29-28, 26-24, 20-19 الصفحات الخطر الثالثيتقرير 

العمل مع كبار ( 2013) الالجئين شؤون مفوضية .العمل مع ذوي اإلعاقة في التهجير القسري( 2011) الالجئين شؤون مفوضية

لين ( 2011) الالجئين شؤون مفوضية .السن في التهجير القسري العمل مع السحاقيات، والمثليين، وثنائيي الميل الجنسي، والمحوَّ

العمل مع الرجال والفتيان الناجين من العنف  (2012) الالجئين شؤون مفوضية .يوحاملي صفات الجنسين في التهجير القسر جنسياً،

 . القائم على أساس النوع الجندري في التهجير القسري
 

  

http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/docid/5006aa262.html
http://www.refworld.org/docid/5006aa262.html
http://www.refworld.org/docid/5006aa262.html
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 أساسية توصيات ست: 13 الشريحة

 

 
 الخلفية

 من الالجئين إدماج تحسين طريق حول التوصيات على الضوء وتلقي التالية، الشرائح في بالتفصيل مقدمة أساسية، تصورات ست 
 . للخطر المعرضة األربعة المجموعات

 
 المصادر

 . 43-39  الصفحات تقرير الخطر الثالثي
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 التدريب. 1: 14الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
 من الناجين والذكور الجنسية واألقليات اإلعاقات وذوي السن كبار مع العاملة وتحديًدا الحكومية غير المنظمات مع الشراكة 

 .الدعم شبكات إلى الوصول وقدرة الخبرة لديهم.  االجتماعي النوع على والقائم الجنسي العنف

 الناجين تحديد لتحسين وسرية حساسة مقابالت إجراء طرق على الالجئين شؤون مفوضية وموظفي الحكوميين الموظفين تدريب 
 . الالجئين تسجيل أثناء للخطر المعرضة المجموعات من العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي من

 إجراء.  الخدمة مزودي عن معزولين دائًما يكونوا الذين للخطر، المعرضين الالجئين من الناجين إلى الوصول نطاق توسيع 
 .للخطر المعرضين الالجئين تتضمن التي االجتماعي الدعم مجموعات وتطوير المنزلية الزيارات من المزيد

 ممكنة الخدمات هذه تكون أن يتعين.  العار من خوفهم من والحد للخطر المعرضين الالجئين تشمل التي المناسبة الخدمات تقديم 
 . للخطر المعرضون الالجئون بها يعيش التي المجتمعات في ومتاحة وسرية الوصول

 
 المصادر

 . 39 الصفحات تقرير الخطر الثالثي
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 التنسيق. 2 :15الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
 الوكاالت بين مشترك القطاعات متعدد مهًجا له والتصدي (الجندر) االجتماعي النوع على والقائم الجنسي للعنف االستجابة تتطلب 

 . الناجي احتياجات كافة لتلبية كافية تكون أال يمكن واحدة وكالة أن حيث

 أنفسهم والناجين الالجئين ومجتمع المحلي المجتمع المعنية الجهات تتضمن . 
 

 المصادر
 . 39 الصفحات تقرير الخطر الثالثي
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 المشاركة. 3: 16الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
 والحماية االستجابة برامج تعميم مع للخطر المعرضين الالجئين تمكين: الدعم مسارات من" مسارين" على القدرة بناء ينطوي 

 . الخدمات مزودي بواسطة الشاملة

 االجتماعية والمراكز والمساجد الكنائس وتتضمن المجتمع يقودها وكاالت هي الخدمة وكاالت من األول الخط . 
 

 المصادر
 . 39 الصفحات تقرير الخطر الثالثي
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 التحديد. 4: 17الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
 بناء في تساعد كما المحدودة، المصادر مع لالجئين الوصول إمكانية من تزيد الالجئين أحياء في المتنقلة أو التابعة المكاتب 

 .المجتمع وأعضاء الخدمات مزودي بين الروابط

 الذكور من والناجين الجنسية واألقليات اإلعاقة ذوي واألشخاص السن كبار مع العمل في المتخصصة الحكومية غير المنظمات 
 من أكثر للخطر المعرضين الالجئين تجاه الراحة من بمزيد يشعرون قد العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي من

 .األخرى الوكاالت
 موظفي كان إذا االجتماعي، النوع على والقائم الجنسي العنف مع تجاربهم عن لإلفصاح أكثرترجيًحا للخطر المعرضين الالجئين 

 من أو الناجين الذكور من أو معوقين أو سنًا أكبر( والمترجمين االجتماعية والتعبئة االجتماعيين األخصائيين) األمامية الخطوط
 . الجنسية األقليات

 األربعة المجموعات تتضمن التي والملصقات والمنشورات الرموز: وتشمل ،والسرية التضامن إلى الترحيبية البيئة تشير 
 .المادي والتكييف الخاصة؛ المقابالت عقد أماكن الالجئين؛ من للخطر المعرضة

 
 المصادر

 . 39 الصفحات تقرير الخطر الثالثي
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 التكييف .5: 18الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  يحدد مزودوا الخدمة أولويات حقوق واحتياجات الناجينالمنهج المرتكز على الناجيباستخدام ، . 

  الوصول المادي إلى المكاتب والحمامات والترجمة إلى لغة اإلشارة وطريقة برايل يشمل التكييف لالجئين ذوي اإلعاقات

 .وموظفين مثقين يتمتعون بالحساسية
 

 المصادر
 .40 تقرير الخطر الثالثى الصفحات
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 القياس. 6 :19 الشريحة

 

 
 

 الخلفية
 الفئات من الالجئين تتضمن أن يجب المشاركة على القائمة والتقييم الرصد وتقنيات المستهدفة والفئات النجاح ومؤشرات األهداف 

 . للخطر المعرضة
 

 المصادر
 . 40 الصفحات تقرير الخطر الثالثي
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 يتحدث الناجين أحد :الختام: 20 الشريحة

 

 
 

 الخلفية
 تقرير يتضمن Triple Jeopardy من للخطر المعرضين والالجئين الخدمة مقدمي من المباشرة المالحظات من العشرات 

 . والحلول الخدمات في والفجوات احتياجاتهم حول ثاقبة رؤية تقدم العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي من الناجين
 

 المصادر
  .38 الصفحات تقرير الخطر الثالثي

 


