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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

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

 
 

 
 
 الهدف .1

تسعى هذه الوحدة إلى تزويد المشاركين بفهم كيفية تأثير السن والنوع االجتماعي والتهجير القسري في زيادة التعرض للعنف 
ضد  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيتساعد المشاركين في التعرف على صور العنف  .الجنسي والقائم على النوع االجتماعي

 الالجئين كبار السن ومرتكبيه. 
 

 االستخدام .2
  (.راجع نموذج جداول األعماليمكن استخدام هذه الوحدة كجزء من تدريب نصف يوم أو يوم واحد أو يومين )

 

 المواد المنهجية الوقت

 ورقة عرض باور بوينت ساعة ونصف

 عالمات إثارة األفكار  

 مناقشة  
ضد الالجئين  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالعنف 

 كبار السن

 البرروجيكتور عمل جماعي  

 بيان دراسات حالة دراسة حالة  

 
 خلفية عامة .3

 تتضمن:لهذه الوحدة والوحدات األخرى  مفيدة تعريفات
  على ترك بلدانهم أو الفرار منها بسبب الصراع أو العنف  األشخاص الذين يجبرون )ألغراض هذا التدريب(:التهجير القسري

مليون شخص مهجرين تهجيًرا  65.3يوجد طبًقا للمفوضية العليا لشؤون الالجئين،   أو االضطهاد أو انتهاكات حقوق اإلنسان.

  .2015قسرًيا في عام 

  :تقلص قدرة الشخص على تخفيف التعرض للمخاطر )في هذه الحالة، مخاطر التعرض ألسباب داخلية أو بيئية أو الضعف
  مساهمة. ألسباب نظامية وعوامل

 :الجنسي والقائم على النوع االجتماعيهي السبب األساسي لحدوث المشكلة )في هذه الحالة، العنف  السبب الرئيسي 
 شيء ما يكون مسؤوالً جزئيًا عن التطور أو الظاهرة.  :العامل المساهم 
 :ي سياق ثقافي واجتماعي.ُينظر إلى الالجئين من الرجال والنساء على أنهم "كبار سن" ف الالجئين كبار السن  
 

 المصادر
 . 21-17 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

اليونيسيف  ومعرفة وخبرة كبار السن.تشجيع الوكاالت على إيالء االهتمام باحتياجات ( 2002المنظمة الدولية لمساعدة كبار السن )

الحماية  (2002ماكدونالد، فلورا ) .ضد الالجئين والعائدين والمشردين داخليًا الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالعنف ( 2003)

اتجاهات ( 2016) مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين .القانونية للمستضعفين: قضية المشردين داخلًيا من كبار السن

   .العمل مع كبار السن في التهجير القسري (2013) مفوضية شؤون الالجئين .2015التهجير القسري في : عالمية
 

  

العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي 
 ضد الالجئين كبار السن

http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.2.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.2.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.2.pdf
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 الشرائح .4
كما يعطيك  لكل شريحة من شرائح الباور بوينت في هذه الوحدة. يقدم لك هذا القسم المعلومات األساسية والموارد، حسب االقتضاء،

  تعليمات لتسهيل التدريبات والمناقشات الجماعية.
 
 

 : الغالف1الشريحة 
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 : األهداف2الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  الجنسي والقائم على من خالل تحليل دراسات الحالة القائمة على مقابالت أجريت مع الالجئين من كبار السن الناجين من العنف

الجنسي ، سيحدد المشاركون األسباب والعوامل المساهمة التي تجعل الالجئين من كبار السن عرضة للعنف النوع االجتماعي

  خالل التهجير القسري. والقائم على النوع االجتماعي
  وأنواعه التي تعرض لها  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيسيكون المشاركين قادرين على تحديد الجناة المحتملين للعنف

 "."العنف الثالثيتقرير  الالجئين من كبار السن على أساس نتائج
 

 المصادر
  .21-17 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

  .2015التهجير القسري في  :اتجاهات عالمية( 2016)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 
 

  

https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
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  I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي

 : القوة والضعف أثناء التهجير3شريحة ال

 

 الخلفية 
  يضطر الناس إلى الخروج من أوطانهم األم ألسباب عديدة، منها الحروب واالضطرابات السياسية والصراعات وانتهاكات

حقوق اإلنسان وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية واألشكل األخرى من أشكل االضطهاد لألفراد والجماعات أو 

  الخوف من االضطهاد.
 إعادة اإلدماج. -العودة إلى الوطن/إعادة التوطين -التهجير  -خالل الرحلة  -هجير مراحل متعددة: قبل الرحلة تتضمن رحلة الت 

  ليس بالضرورة أن يمر جميع الالجئين بكافة مراحل التهجير.
  قدرة األشخاص على يخلق التهجير مزيًدا من المخاطر والضعف نظًرا لالنهيار في المجتمع وآليات الحماية المؤسساتية و/أو

  حماية أنفسهم.
 هاكات خالل المراحل الثالثة األولي لعملية التهجير حيث تكون هناك فجوات كبيرة في تيكون الناس أكثر عرضة لمخاطر االن

  عملية الحماية أثناء التهجير وعند الوصول.
  جئ في الوصول إلى المعلومات والموارد قدرة الال على حسب الجنسي والقائم على النوع االجتماعييتنوع التعرض للعنف

 والخدمات والتي تمكنه/تمكنها من اتخاذ قرارات مستنيرة وامتالك القدرة على التصرف المستقل. 
  األسرة وشبكات الدعم المجتمعي ويواجهون  انهيارتزداد قابلية التعرض هذه بالنسبة لالجئين كبار السن الذين يتأثرون بسبب

ول إلى المعلومات والموارد والخدمات، بما في ذلك المراحل المتأخرة من التهجير بعد الوصول إلى بلد عوائق أكبر في الوص

  اللجوء.
 

 المصادر
  .21-17 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

اليونيسيف  .تشجيع الوكاالت على إيالء االهتمام باحتياجات ومعرفة وخبرة كبار السن (2002المنظمة الدولية لمساعدة كبار السن )

الحماية  (2002ماكدونالد، فلورا ) .ضد الالجئين والعائدين والمشردين داخليًا الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالعنف ( 2003)

استعراض جتماعي: مفهوم التعّرض اال (2014) وسينغ إغدامي سينغ، .ر السنالقانونية للمستضعفين: قضية المشردين داخلًيا من كبا

  .الكوارث من منظور
 

  

http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.2.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.2.pdf
http://www.ijims.com/uploads/2a1a7b4810a19951ea42z10.pdf
http://www.ijims.com/uploads/2a1a7b4810a19951ea42z10.pdf
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 : األسباب الرئيسية4الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
 :مشكلة.السبب الجوهري لحدوث  السبب الرئيسي  
  ضد الالجئين كبار السن هو اختالل موازين القوى  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالسبب الرئيسي الجوهري للعنف

  .الحكومية ووكاالت العمل اإلنسانيوالوضع في العالقات واألسر والمجتمعات وأساليب الحماية التي تنتهجها الوكاالت 
  للمواطنين على حساب الالجئين، وإلى الرجال على النساء، وإلى الشباب على كبار السن.هذا الخلل يعطي مزيًدا من القوة  
  يوجد تحيز عام بين وكاالت العمل اإلنساني تجاه الشباب، حيث يتم غالًبا تجاهل الالجئين كبار السن الذين يمكن أن يتحولوا إلى

  حاالت غير مرئية.
  األزمات أو الصراعات أشكال من التمييز واالضطهاد متعددة ومتداخلة وأحياًنا يعاني األشخاص كبار السن المهجرين بسبب

  .الجنسي والقائم على النوع االجتماعيتكون متبادلة تعزز بعضها بعًضا، باإلضافة إلى مخاطر العنف 
  الذي ينجم عن عدم الجنسي والقائم على النوع االجتماعييتعرض النساء الالجئات من كبار السن على وجه التحديد للعنف ،

  بالنوع الجندري واإلعاقة والتهجير، مما يقلل من قوتهم في العالقات واألسر والمجتمعات. ةالمتعلق ةالمساواة الهيكلي
  أو غير المتزوجات موجود على مر التاريخ، وفي بعض الحاالت أدى إلى اتهامات بأن  األراملالتمييز ضد النساء كبار السن

 .أو أنهن يشكلن تهديًدا لألسر النساء "ساحرات"
 

 المصادر
  .21-17 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
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 : العوامل المساهمة5الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
 شيء ما يكون مسؤوالً جزئًيا عن تطور الظاهرة. العامل المساهم  
  الجنسي والقائم على النوع العوامل المساهمة هي التي تكون مسؤولة جزئًيا عن تعرض الالجئين من كبار السن إلى العنف

ال للقانون أو النظام القانوني خارجية، مثل عدم االستقرار السياسي وانعدام التنفيذ الفعّ  اجتماعيةوالتي تشمل عوامل  االجتماعي
  الطبية أو المساعدات اإلنسانية المحدودة.غير الفعال، والرعاية 

  ،تتضمن العوامل المساهمة األخرى وصول الالجئين إلى المعلومات، وقدرتهم على التواصل بلغة شائعة في بلد اللجوء
  ومهاراتهم المهنية أو تدريبهم المهني، وقدرتهم على الوصول إلى الموارد المالية.

 

 المصادر
  .21-17 صفحاتال الثالثي، الخطر تقرير
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 ضد الالجئين من كبار السن النوع االجتماعي: التهجير القسري يزيد مخاطر العنف الجنسي والقائم على 6الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
 كبار السن أكثر عرضة  باإلضافة إلى هذه العوامل المساهمة، توجد مجموعة من العوامل األخرى التي تجعل الالجئين من

  .والقائم على النوع االجتماعيالجنسي للعنف 
  وهذا قد يدفع كبار السن إلى طلب المساعدة من أشخاص على دراية أقل  في األسرة وشبكات الدعم المجتمعي. انهيارقد يحدث

  بهم، أو يتركون وحدهم مع أفراد األسرة اآلخرين الباحثين عن عمل خارج المنزل.
  مع تحمل مسؤولية رعاية األحفاد بسبب أهوال وآثار فيروس نقص المناعة يتم ترك الكثير من النساء العجائز وحدهن

  البشرية/اإليدز والصراعات المسلحة التي تؤدي إلى قتل الجيل األوسط.
  قد يدفع نقص الدعم االجتماعي والمالي خالل الحروب في بلد اللجوء األسر إلى النظر إلى الشخص كبير السن )بعضهم يكون

طعة( على أنه "عبء"، مما يؤدي مخاطرة أكبر من سوء المعاملة، والعنف الجنسي والقائم على النوع لديه إعاقة متقا
  بهم وسوء معاملتهم أو التخلي عنهم. واإلتجاراالجتماعي 

  المأوي غير المناسب يؤثر بشكل غير مالئم على األشخاص كبار السن، الذين يصبحون منعزلين داخل المنزل بسبب الحواجز
  ئية.البي

  يمكن أن يضيف إلى تعرض األشخاص كبار السن الذين سيتعذر عليهم الوصول  -كال من التوافر والتكلفة  -تغيير وسائل النقل
في المعسكرات، يمكن أن يعتمدوا على أعضاء المجتمع اآلخرين في  إلى الخدمات والمساعدة على قدم مساواة مع اآلخرين.

  ما يعرضهم إلى قدر أكبر من مخاطر االستغالل.الحصول على األشياء واألغذية، م
  كما يمكن أن تساعد التصورات حول قدرة األشخاص كبار السن في زيادة تعرضهم لمخاطر العنف الجنسي والقائم على النوع

لي بالمثل، قد يطلب مزودي الخدمات معلومات حول قدرة األشخاص كبار السن لمعرفة معلومات جديدة، وبالتا. االجتماعي
يستبعدونهم من برامج الوقاية، حتى إنهم قد يشككون في تقاريرهم حول اإلساءة مما يؤدي بدوره إلى تعزيز دائرة اإلفالت من 

  العقاب.
 .في المجتمعات التقليدية، يمكن  اإلعاقات الجديدة التي تصيب كبار السن يمكن أن تؤدي إلى تغيير األدوار الجندرية داخل األسر

الرجال الذين أصيبوا باإلعاقة أو الضعف ولم يعد بمقدورهم إعالة ذويهم أو النساء المعاقات خالل التهجير والغير  أن ُينظر إلى
يمكن أن يؤدي هذا إلى  قادرات على رعاية أسرهن، قد يتم النظر إليهم على أنهم غير قادرين على القيام بأدوارهم الجندرية.

 .القائم على النوع االجتماعيالجنسي والعنف أيَضا التوتر والعنف و
 

 المصادر
  .21-17, 8-7 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير

مفوضية  .باحتياجات ومعرفة وخبرة كبار السنتشجيع الوكاالت على إيالء االهتمام  (2002المنظمة الدولية لمساعدة كبار السن )

 (2013) الالجئين مفوضية شؤون .مجموعة أدوات اإلعاقة النوعالعنف القائم على أرى أن هذا ممكنًا: ( 2015الالجئين النسائية )

   .العمل مع كبار السن في التهجير القسري
 

 

 

http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1173-gbv-disability-toolkit-all-in-one-book
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1173-gbv-disability-toolkit-all-in-one-book
file:///C:/Users/User/Desktop/HIAS%202016/Working%20with%20Older%20Persons%20in%20Forced%20Displacement
file:///C:/Users/User/Desktop/HIAS%202016/Working%20with%20Older%20Persons%20in%20Forced%20Displacement
file:///C:/Users/User/Desktop/HIAS%202016/Working%20with%20Older%20Persons%20in%20Forced%20Displacement


 

8 
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 : أربعة دراسات حالة7الشريحة 
 

 
 

 المواد
 دراسات الحالة لوحة فليب تشارت وقلم ماركر، بيان

 
 الخلفية

  بتقرير الخطر دراسات الحالة األربعة هذه مشتقة من مقابالت مع الجئين كبار سن تم إجرائها خالل مرحلة البحث الخاصة
 .الثالثي

 كبار السن؛ تحديد  المحددة بالنسبة لالجئين الجنسي والقائم على النوع االجتماعيفهم طبيعة العنف  :يمكن التمرين المشاركين من

؛ فهم الجنسي والقائم على النوع االجتماعياألسباب الرئيسية والعوامل المساهمة؛ التعرف على األنواع والجناة وتبعات العنف 

في الوصول إلى الدعم  العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعيبتجربة كيفية مساعدة الالجئين كبار السن الذين مروا 

  .والمساعدة
 

 دقيقة( 60نشاط جماعي )

 على كل مجموعة قّسم المشاركين إلى أربعة مجموعات ووزع دراسات حالة.  

 ( 5يجب أن يقرأ كل أعضاء المجموعة دراسة الحالة  .)دقائق 

 ( 15يتعين على أعضاء المجموعة كتابة إجابات األسئلة الخمسة المبينة في الشريحة  .)دقيقة 

  تلخيص قصة الحالة، واطلب من متطوع آخر عرض إجابات المجموعة على جميع اطلب من متطوع من كل مجموعة

 .دقيقة( 30دقائق لكل مجموعة؛ إجمالي  7مع السماح بدقائق قليلة لألسئلة ) المشاركين

 
 إجابات محتملة

 
 خديجة - 1دراسة حالة 

 في بلد اللجوء.  مراحل دورة الهجرة:
بسبب عدم إنجاب خديجة ألي أبناء  جندريتخلي من جانب الزوج قائم على أساس : عيالعنف الجنسي والقائم على النوع االجتما

 عنف قائم على أساس الجندر ضد بنات خديجة بسبب اتهام خديجة بممارسة أعمال السحر.  ذكور.
 الزوج؛ والمهاجم العدواني الذي سكب الماء والزيت المغلي على ظهر ابنتها؛ ورجال الشرطة الجناة:

 التوترات العراقية، والفقر، وتفشي العنف، وعدم توازن قوى الوضعية القانونية/العمرية/الجندرية.  الرئيسية: األسباب
 العامل المساهم

  .العمليات األمنية ضد الالجئين واألجانب ذات الصلة باإلرهاب 
ين قاموا بحمايتها هي وأسرتها من الجيران الذ مفوضية شؤون الالجئين التي سهلت إعادة توطين خديجة في نيروبي. الداعم:

 الشرطة.  انتهاكات
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 نادين - 2دراسة حالة 
 في بلد المنشأ قبل السفر )االغتصاب الجماعي(.  مراحل دورة الهجرة:

 اغتصاب جماعي؛ عنف نفسي.  :العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي
  المسلحين. الجناة:

 عدم التوازن الجندري وتفشي العنف.الصراع المسلح  األسباب الرئيسية:
 العوامل المساهمة

  .رب األسرة ومعيلها الوحيد 
  .االتجاهات السلبية نحو كبار السن في سوق العمل 

 مستشار المؤسسة غير الحكومية.  الكنيسة والعيادة في بلد اللجوء. الجيران والعيادة في بلد المنشأ. الداعمون:
 

 بول - 3دراسة الحالة 
 في بلد اللجوء.  دورة الهجرة:مراحل 

إلى القيام باألعمال المنزلية االعتيادية للمرأة  االضطرارالسخرية من  -عنف نفسي: العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي
 لقاصر. أراد بول السيطرة على الموارد المالية لزوجته؛ الزواج القسري المحتمل البنة بول ا - اقتصاديوكونه "نصف رجل" عنف 

 بول والجيران الذكور ووالدة زوجة بول.  الجناة:
إحباط بول نفسه لعدم  سوء استخدام السلطة من قبل اآلخرين بسبب عدم قدرة بول على القيام بأدواره الجندرية. األسباب الرئيسية:

كسب العيش على أساس اإلعاقة التمييز في فرص  قدرته على "التصرف كرجل" دفعه نفسه إلى إساءة استخدام سلطته ضد زوجته.
 وكبر السن. 

 العوامل المساهمة
  تصورات فريق عمل المنظمة غير الحكومية فيما يتعلق بقدرة بول على المشاركة في كسب العيش وعدم وجود التجهيزات

 المعقولة لمعالجة العوائق. 
  .االضطراب العاطفي الناتج عن تغيير األدوار الجندرية بسبب النزوح 
  .الفقر، حيث سيؤدي إلى االنتهاك المحتمل لحقوق ابنته 

 زوجة بول، التي تحقق الدخل الالزم لدعم األسرة.  الداعم:
العنف جناة يمارسون  االجتماعي أيضاالجنسي والقائم على النوع في بعض الحاالت، يمكن أن يكون الناجون من العنف  التعليق:

في هذه الحالة، يريد الرجل الذي يشعر أنه فقد السلطة المتعلقة  وصور أخرى من العنف. الجنسي والقائم على النوع االجتماعي
 بنوعه الجندري )كرجل(، إعادة فرضها بطلب السيطرة على زوجته وابنته. 

 
 مريم - 4دراسة حالة 

 في بلد المنشأ واللجوء.  مراحل دورة الهجرة:
  تصاب واالتهام بممارسة أعمال السحر وحرق الخيمة.االغ: العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي

 الجنجويد والزمالء من الذكور الالجئين.  الجناة:
مزيج من المواقف االجتماعية نحو النوع االجتماعي )الجندر( والناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع  األسباب الرئيسية:

 االجتماعي واألرامل. 
 العوامل المساهمة

 .الفقر  
  .عدم وجود ذكور بالغين في األسرة 
  .مجتمع في النزوح وتحت ضغط كبير 

 مفوضية شؤون الالجئين التي قامت بإعادة توطين مريم وأسرتها.  قائد الجماعة المسؤول عن توزيع الطعام. الداعمون:
 

 المصادر
  .21-17 الصفحات الثالثي، الخطر تقرير
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 : ملخص8الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  نقطة من المشاركين المتطوعين قراءة كلاطلب.  
 حيث يواجهون  الجنسي والقائم على النوع االجتماعيالعنف  معرضين بشكل متزايد لمخاطر أكد على أن الالجئين من كبار السن

  .أشكاالً متباينة من التمييز فيما يتعلق بالنوع الجندري ووضعية الالجئ والهوية كأشخاص مسنين
  إذا كان لديهم أي أسئلة أو طلبات توضيحاسأل المشاركين.  
 


