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   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

الخطر الثالثي: حماية الالجئين المعرضين للخطر الناجين من 

 العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي 

 

 
 

 الهدف.  1
توضح افرق ما بين "العجز" و"اإلعاقة". كما تبين  تساهم في اإلعاقة. والعوامل التي تهدف هذه الوحدة إلى تقديم فهًما عاًما لإلعاقة

  أساليب متنوعة للعمل مع األشخاص الذين يعيشون مع اإلعاقة. وتستكشفالتمييز بسبب اإلعاقة  أشكال
 

 .  االستخدام2
 (. األعمال راجع نموذج جداوليمكن استخدام هذه الوحدة كجزء من تدريب نصف يوم أو يوم واحد أو يومين )

 

 المواد المنهجية الوقت

 ورقة عرض باور بوينت ونصف ساعة

 عالمات إثارة األفكار  

 باور بوينت الخطر الثالثي مناقشة  

 البروجيكتور والسماعات عمل المجموعة  

  دراسة حالة  

 
 .  خلفية عامة3

 ( طبًقا لتقرير البنك الدولي ومنظمة الصحة العالميةWHO عام )من سكان العالم مع إحدى صور اإلعاقة.15، يعيش 2011 % 

 ومعظمها في البلدان النامية.  
  ويقّدر أن يكون انتشار اإلعاقة بين الالجئين أعلى نظًرا لتعرضهم للصراعات العنيفة مع محدودية الوصول إلى الخدمات

  الطبية والدعم االجتماعي.
 لحسي أو الفكري أو االجتماعي النفسي مع الحواجز األخرى في المجتمع، بما في تحدث اإلعاقة عند تفاعل العجز الجسدي أو ا

  ذلك المواقف اإلقصائية، مما يجعل من الصعب على الشخص المشاركة في الحياة المجتمعية على قدم المساواة مع اآلخرين.
  يعاني  أيًضا كأشخاص لديهم إعاقات.ويكون الالجئون من ذوي اإلعاقة معزولين اجتماعًيا ليس فقط ألنهم أجانب، ولكن

يمكن أن يتعرض  األشخاص ذوي اإلعاقة من النساء وكبار السن واألقليات الجنسية صور وأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز.

 الناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي إلى مزيد من التهميش. 
 للعنف الجنسي يقوم على الجوانب الحقوقية واالجتماعية عند وضع برامج وأنشطة  يتعين على مقدمي الخدمة استخدام منهًجا

  ، يعالج العقبات ويعمل على تحسين إمكانية الوصول إلى األشخاص ذوي اإلعاقة.والقائم على النوع االجتماعي
 

 المصادر
  .26-22 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون  .‘القيمة’إلى ‘ الضعف’إلى ‘ النسيان’الالجئين والمهجرين ذوي اإلعاقة، من  (2013بيرس )

 .العمل مع ذوي اإلعاقة في التهجير القسري  (2011) مفوضية شؤون الالجئين .السن والجندر وسياسة التنوع (2011)الالجئين 

 .التقرير العالمي حول اإلعاقة( 2011منظمة الصحة العالمية ) .نف ضد األطفال المعاقينالع (2005)منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 (2015مفوضية الالجئين النسائية ) .اإلعاقات بين الالجئين والسكان المتضررين من الصراعات (2008)مفوضية الالجئين النسائية 

  .أرى أن هذا ممكنًا: العنف القائم على النوع  مجموعة أدوات اإلعاقة

 فهم اإلعاقة

http://www.fmreview.org/25th-anniversary/pearce.html
http://www.unhcr.org/en-us/protection/women/4e7757449/unhcr-age-gender-diversity-policy-working-people-communities-equality-protection.html
http://www.unhcr.org/en-us/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
http://www.unhcr.org/4e1d5aba9.pdf
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
https://www.womensrefugeecommission.org/resources/document/609-disabilities-among-refugees-and-conflict-affected-populations
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
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1173-gbv-disability-toolkit-all-in-one-book
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 .  الشرائح4
كما يعطيك تعليمات لتسهيل  الباور بوينت في هذه الوحدة. يقدم لك هذا القسم المعلومات األساسية والموارد لكل شريحة من شرائح

 التدريبات والمناقشات الجماعية. 
 
 

 : الغالف1الشريحة 
 

 
 
 

 : األهداف2الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 .اقرأ األهداف  
  باإلعاقة.وضح أن الوحدة ستساعد أيًضا المشاركين في عكس أفكارهم واالفتراضات واالحتماالت واألحكام المتعلقة  
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 اإلعاقة: 3شريحة 
 

 
 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 
 دقائق( 5نشاط جماعي )

  .اسأل المشاركين عن كيفية تعريفهم "اإلعاقة". وما الكلمات التي يربطونها "باإلعاقة"؟ شجع مشاركين مختلفين على المشاركة 
  .سجل اإلجابات على الفليب تشارت 
  .لخص عبر تطوير تعريف قصير "لإلعاقة"، مشتًقا من اإلجابات المقدمة 
 .أكتب التعريف على لوح فليب تشارت  
  .ضع تعريف اإلعاقة على الحائط للرجوع إليه الحًقا 
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 : تعريف اإلعاقة4الشريحة 

 

 الخلفية
  .قارن تعريف المشاركين لإلعاقة مع التعريف المقدم في الشريحة 
 اإلعاقة"و " العجز"، يتوجب علينا فهم العالقة بين "اإلعاقة"يق الفهم الكامل لتعريف وضح أنه لتحق". 
 

 المصادر
  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (2006األمم المتحدة )

 

  

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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 : فهم اإلعاقة5الشريحة 

 

 الخلفية
  .بّين أن الشخص ال يصبح "معاًقا" بسبب مشكلة أو حالة صحية فقط، أو ما يعرف أيًضا بالعجز 
 .على سبيل المثال، في الكثير من الحاالت  قد يكون الشخص مصاًبا بأحد أنواع العجز، ولكن ال يكون بالضرورة شخص معاق

ات أو يواجه التمييز في الحصول على وظيفة أو المشاركة في ال يتعرض الشخص البالغ الذي يرتدي النظارات إلى المضايق
 األنشطة المجتمعية. 

 يمكن أن تكون هذه  داخل العجز مع العوائق في مجتمع بعينه، بما يؤدي إلى تقليل فرص الفرد في الحياة.تي اتحدث اإلعاقة عندم
  .عدم اعتراف المجتمع بمهارات وقدرة الشخصعوائق مادية في البيئة أو عوائق في االتصال أو عوائق توجهاتية، مثل 

 .قم بتذكير المشاركين بأنهم ال  يوجد أنواع كثيرة ومختلفة من العجز وسوف تكون خبرة كل شخص مع اإلعاقة مختلفة
 يحتاجون ألن يكونوا خبراء في اإلعاقة لتحديد ومعالجة العوائق التي تمنع الشخص من المشاركة في برامجنا وأنشطتنا. 
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 : أنواع العجز6الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  .اطلب من المشاركين ذكر أي أنواع أخرى من العجز تعتبر إعاقة في مجتمعاتهم 
 :وضح أن الناس يمكن أن يكون لديهم أنواع متنوعة من العجز 

o  .مادية، تتضمن صعوبة تحريك ورفع وإمساك األشياء 
o  النظارات( وصعوبة السمع )حتى مع استخدام السماعات(.حسية، تتضمن صعوبة الرؤية حتى مع استخدام  
o .ذهنية، والتي تتضمن صعوبات تعلم األشياء الجديدة أو تطبيق هذا التعلم على مواقف جديدة  
o  النفسية االجتماعية، وتتضمن هؤالء الذين يعانون من حاالت صحية عقلية تجعل من الصعب عليهم األداء والتفكير

  نب العاطفية واالجتماعية في حياتهم.بوضوح وإدارة الجوا
 هذه  مع عوامل أخر، مثل المواقف والعوائق المادية وعوائق  ذكر المشاركين أن "اإلعاقة" تحدث عند تفاعل أنواع العجز

 مما يقلل من مساهمة الشخص في المجتمع.  االتصال
 يواجه الناس تمييًزا واستبعاًدا أكبر على أساس المواقف وقد  .تكون بعض أنواع العجز مرئية، في حين أن بعضها ال يكون كذلك

  .االجتماعية تجاه نوع بعينه من اإلعاقة
 

 المصادر
األسئلة ( 2010الجمعية األمريكية لإلعاقات الذهنية والنمائية ) .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (2006األمم المتحدة )

  .(: معلومات الحالةIDDsاإلعاقات الذهنية والنمائية ) (2012) (NIH)المعاهد الصحية الوطنية  .المتكررة حول اإلعاقة الذهنية

مجلس الصحة العقلية  .مجموعة مختصرة من األسئلة حول اإلعاقة مراكز مكافحة األمراض واتقائها. اإلعاقةمنظمة الصحة العالمية 

  .لألشخاص الذين يعانون من اإلعاقة النفسية االجتماعية NDISحقوق  الحصول على( 2014في أستراليا )
 
 

  

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
https://aaidd.org/intellectual-disability/definition/faqs-on-intellectual-disability#.V87UEk0rLcs
https://aaidd.org/intellectual-disability/definition/faqs-on-intellectual-disability#.V87UEk0rLcs
https://aaidd.org/intellectual-disability/definition/faqs-on-intellectual-disability#.V87UEk0rLcs
https://www.nichd.nih.gov/health/topics/idds/conditioninfo/Pages/default.aspx
http://www.who.int/topics/disabilities/en
http://www.who.int/topics/disabilities/en
http://www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_questions.htm
http://www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_questions.htm
https://mhaustralia.org/general/getting-ndis-right-people-psychosocial-disability
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 : نطاق اإلعاقة بين الالجئين7الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  من سكان العالم هم من األشخاص المعاقين. 15وضح أنه من المعروف عموًما أن % 

  في البلدان النامية، غالًبا ما يكون هناك عجز في خدمات الرعاية الطبية والصحة العقلية أو الدعم المالي واالجتماعي
 لألشخاص المعاقين. 

  .يعيش معظم الالجئين في العالم ومعظم األشخاص المعاقين في البلدان النامية 
 وهذا يشير إلى أن معدل  بلدانهم األم أو خالل رحلة الخروج منها. تعرض الكثير من الالجئين إلى اإليذاء المادي والعاطفي في

 %. 22هناك دراسات لحاالت الالجئين تشير إلى أن نسبة المعاقين بين الالجئين قد تصل إلى  العجز يكون أعلى بين الالجئين.

  ويعود نقص  العجز بين الالجئين.يساهم نقص الخدمات الطبية وخدمات الصحة العقلية في بلدان اللجوء في زيادة مستويات
 الخدمات المناسبة إلى كراهية األجانب في العديد من بلدان اللجوء. 

 
 المصادر

ضحايا خفية لألزمة السورية: الالجئين المعاقين  (2014المنظمة الدولية لمساعدة المسنين ) والمنظمة الدولية لمساعدة المعوقين 

 . والمصابين وكبار السن
 

http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/454/attachments/original/1397045203/Hidden_Victims_of_the_Syrian_Crisis%E2%80%94disabled__injured_and_older_refugees.pdf?1397045203
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/454/attachments/original/1397045203/Hidden_Victims_of_the_Syrian_Crisis%E2%80%94disabled__injured_and_older_refugees.pdf?1397045203
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/454/attachments/original/1397045203/Hidden_Victims_of_the_Syrian_Crisis%E2%80%94disabled__injured_and_older_refugees.pdf?1397045203


 

8 
 

   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

 التمييز: 8الشريحة 

  

 الخلفية
  وضح أن التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة له أشكال عدة، ويؤثر على كافة جوانب حياة الشخص وأن هناك مجموعة كبيرة

 ومتنوعة من األشخاص يمارسون التمييز. 
  األسرة وأعضاء المجتمع وحتى فريق عمل الخدمات والمنظمات عادة ال تشرك األشخاص ذوي اإلعاقات في عملية صناعة

 ادة ما يتخذون هم القرار نيابة عن األشخاص ذوي اإلعاقة. القرار، وع
  قد ال يتمتعون بالوصول  العائلية.يمكن أن يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة التمييز في الحصول على حقوقهم في المنزل والحياة

م في الحصول عال عالقات إلى المعلومات الجنسية والصحة اإلنجابية بنفس القدر الذي يحظى به اآلخرين، مما يقلل من فرصه
 وقد يحول التمييز دون زواجه أو زواجها وإنجاب األبناء أو العيش خارج المنزل.  صحية وآمنة.

  وقد يرجع السبب في ذلك إلى الرغبة في حمياته أو في عدم إعطاء األولوية  ،المدرسةوقد ال ترسل األسرة الطفل المعاق إلى
فال ذوي اإلعاقة لعدم إمكانية الوصول المادي إلى مرافقها أو للشهور بعدم القدرة على لتعليمه.  وقد تستبعد المدارس األط

 استيعاب األطفال ذوي اإلعاقات الجسدية أو العقلية أو الذهنية. 
  متع تحول المنازل التي ال تت الذي يمكن الوصول إليه أمًرا صعًبا دائًما على األشخاص ذوي اإلعاقة. اآلمن المسكنيعتبر تأمين

ويحد من اتصاالتهم االجتماعية ويمنعهم  اآلخرينوهذا يجعلهم يعتمدون على  بإمكانية الوصول دون المغادرة المادية للمنزل.
 من طلب الحماية خارج المنزل إذا لزم األمر. 

  مة الميسورة.  وخدمات الصحة العقلية المالئ الخدمات الطبيةكما أنه من الصعب دائًما وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى
عالوة على ذلك، يمكن أن يكون  بعض مقدمي الخدمات الطبية يعجزون أو ال يرغبون في خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة.

 الوصول إلى المساعدات واألجهزة المساعدة محدوًدا، وهي التي تدعم استقالل األشخاص ذوي اإلعاقة في مجتمعاتهم. 
 على أساس سوء الفهم الشائع المتعلق بعدم قدرتهم على اإلنتاج وعدم  التوظيف من بعاد األشخاص المعاقينتغالًبا يتم اس

 وهذا يعوق بقوة تحقيقهم لالستقالل والقوة والسيطرة.  للمهارات أو القدرات. امتالكهم
  .وعادة تفشل المجتمعات في إدراك قدرات ومساهمات األشخاص ذوي اإلعاقة 
  والفئات األخرى المتضررة ذوي اإلعاقة صوًرا متعددة من التمييز.  حيث يكون وصولهم تواجه النساء والفتيات وكبار السن

إلى المعلومات والموارد والمجتمع محدوًدا للغاية.  وعادة يتم عزلهم، ويكونون معتمدين على مقدمي الرعاية ومعرضين للعنف 
سية االجتماعية والذهنية من االحتجاز المادي في واإلساءة واالستغالل.  كما يمكن أن يعاني األشخاص ذوي اإلعاقة النف

 المنزل. 
 

 المصادر
األمم  .)الجندر( مجموعة أدوات اإلعاقة أرى أن هذا ممكًنا: العنف القائم على أساس النوع( 2015مفوضية الالجئين النسائية )

  .من اإلقصاء إلى المساواة( 2007المتحدة )
 
 

  

https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1173-gbv-disability-toolkit-all-in-one-book
http://www.un.org/disabilities/documents/toolaction/ipuhb.pdf
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 : اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة9الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  الذي يعنيه الالجئون ذوي اإلعاقة، فإن حقوقهم محمية بموجب القانون الدوليوضح أنه على الرغم من التمييز واإلقصاء.  
  بحقوق اإلنسان األساسية والحريات لألشخاص ذوي " التمتع الكامل والمتكافئ"تعزز اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  (.1المادة )اإلعاقات 

  تنطوي على  يشخاص ذوي اإلعاقة في المواقف التحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة البلدان واجب حماية األ اتفاقيةكما تحمل

  (.11المادة )بما فيها الصراعات المسلحة والطوارئ اإلنسانية  المخاطر
 عدات المناسبة كما تلزم الدول أيًضا بعدم ممارسة التمييز أو العنف أو اإلساءة ضد األشخاص ذوي اإلعاقة عبر ضمان المسا

 (2-16المادة )للسن والنوع الجندري لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم 
 

 المصادر
  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة( 2006األمم المتحدة )

 
 

  

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml


 

10 
 

   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

 العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة :10الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  مون منهًجا خيًرا أو قائم على الجوانب الطبية في التعامل مع األشخاص الخدمات يستخد مزودووضح أنه حتى وقت قريب كان

ذوي اإلعاقات.  ينظر المنهج الخيري إلى األشخاص ذوي اإلعاقة على أنهم متلقين سلبيين ضعفاء للرعاية؛ في حين ينظر 
لمشاركة في برامجنا وأنشطتنا.  إليهم المنهج الطبي على أنهم أشخاص لديهم مشكالت طبية يجب "عالجها" أو "شفائها" قبل ا

يميل كال النهجين إلى إغفال الحقوق األوسع لألشخاص ذوي اإلعاقة وقدراتهم أو تحديد أولويات الدمج والتمكين االجتماعي 
 لهم. 

 تنادي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بنموذج قائم على الجوانب االجتماعية والحقوقية عند العمل مع األشخاص ذوي 
 اإلعاقة. 

  أن العوائق االجتماعية تحد من قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على المشاركة الكاملة في المجتمع.   النموذج االجتماعييدرك
ويسعى هذا النموذج إلى تخفيف هذه العوائق من خالل اتباع نهج شامل يواجه المواقف االجتماعية والعوائق األخرى الموجودة 

 المساهمة الكاملة والفعالة. في المجتمع التي تعيق 
  إلى تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة بما يمكنهم من ممارسة الحقوق في الحصول  المنهج القائم على الجوانب الحقوقيةويسعى

في المجتمع، ويشمل ذلك جميع الحقوق االجتماعية واالقتصادية.  ويفترض هذا المنهج أن  المتكافئةعلى الفرص والمساهمة 
وي اإلعاقة هم العبون أساسيون في تنميتهم وفي القرارات التي يتم اتخاذها في مجتمعاتهم، ويشمل ذلك البرامج األشخاص ذ
 واألنشطة. 

 
 المصادر
إلى ‘ النسيان’الالجئين والمهجرين ذوي اإلعاقة، من ( 2013بيرس ) .النموذج االجتماعي لإلعاقة، ثالثون عاًما( 2013أوليفر)

المنهج القائم  (2013بوابة الممارسين التابعين لألمم المتحدة للطرق القائمة على حقوق اإلنسان إلى البرمجة ) .‘القيمة’إلى ‘ الضعف’

  .على حقوق اإلنسان للتعاون اإلنمائي: نحو فهم مشترك بين وكاالت األمم المتحدة
 
 

  

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09687599.2013.818773
http://www.fmreview.org/25th-anniversary/pearce.html
http://www.fmreview.org/25th-anniversary/pearce.html
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0ST91MFZ/The%20Human%20Rights%20Based%20Approach%20to%20Development%20Cooperation:%20Towards%20a%20Common%20Understanding%20Among%20UN%20Agencies
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0ST91MFZ/The%20Human%20Rights%20Based%20Approach%20to%20Development%20Cooperation:%20Towards%20a%20Common%20Understanding%20Among%20UN%20Agencies
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 شريفة –دراسة حالة  :11الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  .اطلب من أحد المشاركين قراءة قصة شريفة بصوت مرتفع 
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 حقوقي؟خيري، طبي، اجتماعي، قائم على أساس  :12الشريحة 

 
 

 الخلفية
  ثم اطلب من جميع المشاركين مناقشة وتحديد ما إذا كانت العبارة تشير إلى منهج  .1اطلب من أحد المشاركين قراءة عبارة

 يقوم على أساس حقوقي أم خيري أم طبي أم اجتماعي مع بيان السبب؟ ما هي مزايا وعيوب كل منهج؟
  متابعة اإلجابات المقترحة. 5 و 4و  3و  2كرر التمرين مع العبارات  . 

o  في حين أن التدخالت الطبية قد تساعد في مواجهة و/أو الحد من  يركز هذا على الحل الطبي فقط. : طبية.1العبارة

كل األطفال ذوي اإلعاقة لهم حق  العجز لدى شخص ما، هناك أنواع أخرى من العجز التي يكون لها خيارات طبية.
باالعتماد على النموذج الطبي، فإننا نفشل في النظر إلى الطرق المختلفة التي يمكننا من خاللها دعم وتعزيز  التعليم.

 حق شريفة في التعليم. 
o  تقديم هذا الحل فقط إلى شريفة يتركها في دورها السلبي، مع عدم النظر بشكل كامل إلى العوائق  : خيري.2العبارة

ئية التي يمكن أن تواجهها.  ليس لشريفة أي دور في اتخاذ القرار، وهذا سيؤدي إلى االجتماعية واالقتصادية والبي
 تقليل فعالية االستراتيجيات التي سيتم اختيارها. 

o  قائم على أساس حقوقي يركز هذا على تمكين شريفة ومجتمعها، بما في ذلك أقرانها من إحداث التغييرات 3العبارة :

 للجميع.  التي ستضمن الحقوق المتساوية
o  يركز هذا الحل على أسرة شريفة، ويسعى إلى التغلب على العائق االجتماعي واالقتصادي  .اجتماعي: 4العبارة

 الذي يحول دون ذهابها إلى المدرسة. 
o  يعالج هذا العوائق االجتماعية والبيئية التي يواجهها األطفال ذوي اإلعاقة والتي تحول دون  .اجتماعي: 5العبارة

 م. تعليمه
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 : ما الذي يريده األشخاص ذوي اإلعاقة؟13الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 .أنه لكي يتم تقديم خدمات فعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة، نحتاج  اشرح اطلب من أحد المشاركين قراءة النص بصوت مرتفع

  إلى فهم واحترام رغباتهم واحتياجاتهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات في الخاصة بحياتهم.
 

 المصادر
  .قصص التغيير (2015لجنة الالجئين النسائية )

 

 
 : ملخص14الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  .اطرح نقاط الموجز 
  .اسأل المشاركين إذا كان لديهم أي أسئلة أو طلبات توضيح 

https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/document/download/1112
https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/document/download/1112

