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   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

الخطر الثالثي: حماية الالجئين المعرضين للخطر الناجين من 

 االجتماعيالعنف الجنسي والقائم على النوع 

 
 
 
 
 الهدف.  1

كما تحدد أيًضا  من ذوي اإلعاقة.عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي على الالجئين الناجين تتناول أثر ال الوحدة هذه
فهم طبيعة ومدى التبعات  االحتياجات الخاصة لالجئين الناجين من ذوي اإلعاقة والتحديات التي يواجهونها في الطريق نحو التعافي.

لتمكين المشاركين من تقدير الحاجة العاجلة إلى منهج شامل  عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعيبة على الالمحتملة المترت
 متعدد القطاعات لخدمات الدعم. 

 

 .  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  

 باور بوينت الخطر الثالثي مناقشة  

 البرروجيكتور عمل جماعي  

  دراسة حالة  

 
 .  خلفية عامة 3

 تتضمن: لهذه الوحدة والوحدات األخرى مفيدةتعريفات 
 عنف الجنسي تغيير وظائف الجسم نتيجة ألفعال  ال :والقائم على النوع االجتماعيعنف الجنسي اآلثار المادية المترتبة على ال

   .والقائم على النوع االجتماعي 
 عنف الجنسي ال تغيير في السلوكيات بعد حادث :عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعياآلثار النفسية المترتبة على ال

األداء العاطفي والنفسي للشخص.  تضم مشكالت الصحة العقلية مجموعة واسعة من المرتبط مع والقائم على النوع االجتماعي 
  االضطرابات، ولكن السمة المشتركة لها هو أنها تؤثر على شخصية الفرد، وعملية التفكير أو التفاعالت االجتماعية.

 تغييرات في قدرة الشخص الناجي على  :عيعنف الجنسي والقائم على النوع االجتمااآلثار النفسية االجتماعية المترتبة على ال
إدارة الوظائف اليومية بما في ذلك العناية بنفسه، وأداء األدوار االجتماعية داخل األسرة والجماعة والمجتمع، والحفاظ على 

  صحة عقلية وعاطفية واجتماعية وروحية بسبب أفعال العنف الجنسي والقائم على أساس النوع االجتماعي .
 تغييرات في قدرة الشخص الناجي من  :عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعيلنفسية الجنسية المترتبة على الاآلثار ا

  على أداء أو االستمتاع باألنشطة الجنسية بسبب األثر النفسي الجنسي.عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي ال
 

 الموارد
  الخطر الثالثي. رتقري

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  .المركز النفسي االجتماعي( 2016)ات الهالل األحمر والصليب األحمرلجمعياالتحاد الدولي 

عنف الجنسي والقائم التركيز على منع ال توجيهات دمج تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني. (2005)

مفوضية  .الصحة العقلية: حالة من الرفاهية( 2014) منظمة الصحة العالمية .واالستجابة في حاالت الطوارئعلى النوع االجتماعي 

 .مليات الالجئينالتوجيه العملي: برامج الدعم النفسي االجتماعي والصحة العقلية لع (2011األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  العمل مع ذوي اإلعاقة في التهجير القسري. (2011) مفوضية شؤون الالجئين

 . ضد الالجئين واالستجابة عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعيمنع ال (2011)
 

 

على الالجئين من  أثر العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي

 ذوي اإلعاقة

http://psp.drk.dk/sw38265.asp
http://psp.drk.dk/sw38265.asp
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/documents-public/guidelines-gender-based-violence-interventions-7
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/documents-public/guidelines-gender-based-violence-interventions-7
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
http://www.unhcr.org/525f94479.pdf
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
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   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

 .  الشرائح4
حة من شرائح الباور بوينت في هذه الوحدة.  كما يعطيك تعليمات لتسهيل يقدم لك هذا القسم المعلومات األساسية والموارد لكل شري

 التدريبات والمناقشات الجماعية.  
 
 

 : الغالف1الشريحة 

 

 
 

 

 : األهداف2الشريحة 
 

 
 

 الخلفية 
 على الناجين وأسرهم ومجتمعاتهم يمكن أن يكون كبيًرا ويختلف بشكل كبير.  عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعيأثر ال 
 على الناجين، بما في ذلك عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي أثر ال يسعى الهدف األول إلى تحديد األنواع المختلفة آلثار

 الناجين من الالجئين ذوي اإلعاقة. 
 والنفسية االجتماعية والنفسية الجنسية. ،ئات اآلثار المترتبة، بما فيها اآلثار المادية والنفسيةبيّن أن الشرائح التالية ستتناول ف  
 نسي والقائم على النوع االجتماعيعنف الجيلقي الهدف الثاني الضوء على االحتياجات الخاصة لالجئين الناجين من ال . 
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 الموارد
توجيهات لدمج تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني وتقليل  (2015مة المشتركة بين الوكاالت )اللجنة الدائ

  .  المخاطر وتعزيز الصمود والمساعدة على التعافي
 
 

 عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي: آثار وتبعات ال3 شريحةال

 

 
 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر

 
 دقيقة( 15نشاط جماعي )

 2ضع  على ثالث صفحات فليب تشارت مستقلة. "الجماعة" و "المجتمع بشكل أعم" قبل الدورة، اكتب "الناجي" و "األسرة" و 
  المشاركين.أقالم ماركر على طاوالت  3 -

 عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في بداية الدورة بين أن المشاركين سيطرحون األفكار حول تبعات وآثار  ال.  
 .ضع لوحات فليب تشارت الثالثة على الحائط، مع ترك مساحة كافية بينها لجمع عدد قليل من األشخاص  
 عنف الجنسي والقائم على النوع ليب تشارت وتدوين التبعات ذات الصلة للاطلب من المشاركين االقتراب من إحدى لوحات ف

 االجتماعي 
  .شجع مشاركين مختلفين على تقديم اإلجابات 
 فليب تشارت بشكل مفتوح، استعرض وناقش كل لوحة من لوحات.  

  

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
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 عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي : اآلثار المادية لل4الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
 مع شرح تغيير وظائف الجسم بسبب العنف. عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي اشرح اآلثار المادية المترتبة على ال  
  .يمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة، على حسب مستوى القوة المادية المستخدمة أو التأثير العاطفي على الشخص الناجي  
 ه، وقد يصل إلى الموت.يمكن أن يختلف األثر المادي من حيث شدت  
 يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الصحة اإلنجابية للناجين من اإلناث. عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعيبين أن  ال  
 .هناك آثار مادية عامة أخرى أكثر، حيث يضر بالعديد من أجزاء الجسم  
 األثار المادية من كل فئة والتي لم يذكرها المشاركون في  اطلب من أحد المشاركين التطوع ليقرأ بصوت عال عدد قليل من

  لوحات فليب تشارت خالل التمرين السابق.
  أو القوة الجنسية،  االغتصابهو عبارة عن فتحة ممزقة بين المهبل والمستقيم أو المثانة ويمكن أن يكون ناتًجا عن الناسور

  ويصيب المرأة بسلس البول.
 

 الموارد
 .  4 الثالثي، الصفحاتتقرير الخطر 

تعزيز األنظمة الصحية، واالستجابة للعنف  GenderViolence.org-Health (2011) ما هو الناسور؟( 2016مؤسسة الناسور )

 (2015)اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  .لوسطىالجنسي والقائم على أساس النوع االجتماعي في أوروبا الشرقية وآسيا ا

اطر وتعزيز الصمود والمساعدة على توجيهات لدمج تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني: وتقليل المخ
في  االجتماعيمن العنف الجنسي و القائم على النوع  العمل مع الرجال والفتيان الناجين (2012)مفوضية شؤون الالجئين  .التعافي

  . التهجير القسري
 

  

https://www.fistulafoundation.org/what-is-fistula/#sthash.8bAS6diJ.dpuf
https://www.fistulafoundation.org/what-is-fistula/#sthash.8bAS6diJ.dpuf
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/working-men-and-boys-survivors-sexual-and-gbv-forced-displacement
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/working-men-and-boys-survivors-sexual-and-gbv-forced-displacement
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   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

 : مقتبسات من الجئ ناجي ذكر5الشريحة 

 

 الخلفية
  االغتصاب الشرجي للرجال واألوالد والنساء والبنات يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على العضلة الشرجية العاصرة مما

عن تناول الطعام ومغادرة المنزل والعمل أو عدم المشاركة  اإلحجامويمكن أن يجبر هذا الناجين على  يؤدي إلى حدوث السلس.
  الكاملة في األنشطة المجتمعية.

 
 الموارد

  . 32-27 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات
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   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

 عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي : اآلثار النفسية لل6الشريحة 

 
 

 الخلفية
  من أحد المشاركين تعريف "اآلثار النفسية." ثم اقرأ بصوت عال التعريف الوارد في مقدمة هذه الوحدة.اطلب  
 سواء تم عبر القوة الجسدية أو الجنسية أو اإلساءة اللفظية أو العنف عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعياشرح أن أثر ال ،

  اطفية وسلوكيات الناجي.النفسي، يمكن أن يتسبب في تغيير المشاعر الع
 .قد يولّد مشاعر الخزي والعار والغضب والخوف مما يؤدي إلى العزلة الذاتية  
 إلى تدني تقدير الذات، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى إيذاء الذات عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي يمكن أن يؤدي ال

  بما في ذلك تعاطي المخدرات واالنتحار. 
 بعض الناجين يصابون باضطراب ما بعد الصدمة.   األثار المتعلقة بالصحة العقلية القل واالكتئاب. تتضمن 
  يمكن أن تشمل اآلثار النفسية أيًضا تطور األعراض النفسية، والتي تعتبر حاالت مادية تنجم عن أو تتفاقم بسبب الضغط أو

  التفاعالت بين العقل والجسم.
 عنف الجنسي والقائم على لرجال، يمكن أن يشككوا في هوياتهم الجندرية أو التوجه الجنسي نتيجة للبعض الناجين، وال سيما ا

  .النوع االجتماعي
 

 الموارد
  . 4 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

تعزيز األنظمة  GenderViolence.org-Health (2011) عندما تكون األعراض غامضة؟ (2013)جمعية علم النفس األمريكية 

المعهد الوطني للصحة العقلية  .سي والقائم على النوع االجتماعي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىالصحية، واالستجابة للعنف الجن
 . اآلثار النفسية للصدمة الجنسية (2006) يوان و كوس ،ستون .اضطرابات ما بعد الصدمة (2016)

 
  

http://www.apa.org/monitor/2013/07-08/symptoms.aspx
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
http://www.nimh.nih.gov/health/topics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/index.shtml
http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=349
http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=349
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 عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي: اآلثار النفسية لل7الشريحة 
  

 
 

  الخلفية
  "ثم اقرأ بصوت عال التعريف الوارد في مقدمة هذه الوحدة.اطلب من أحد المشاركين تعريف "اآلثار النفسية االجتماعية  
  .وّضح أن شبكات الدعم االجتماعي، والشعور بالقبول من جانب المجتمع هي أمور بالغة األهمية في عملية التعافي 
 م على النوع عنف الجنسي والقائوّضح أن التغيير في األوضاع االجتماعية الذي يؤدي غلى التهميش والوصم والعزلة بعد ال

قد يؤدي إلى ضغوط متعلقة بالصحة العقلية والتأثر ليس على الحياة االجتماعية للشخص وحسب ولكن يمتد أيًضا  االجتماعي
 إلى الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية. 

 لتعرض إلى مزيد إلى تغيير سلوك الفرد بسبب الخوف من ا عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعيكما يمكن أن يؤدي  ال
 من اإليذاء، ويتضمن ذلك االنسحاب من األنشطة والمسؤوليات االجتماعية واألسرية والمجتمعية. 

  يمكن أن تؤدي اآلثار النفسية االجتماعية إلى المزيد من النتائج السلبية، ويشمل ذلك الفقر وزيادة األعباء االقتصادية
  واالجتماعية على األسر ومقدمي الرعاية.

 

 لمواردا
 . حول الدعم النفسي االجتماعي والصحة العقلية في حاالت الطوارئ IASCتوجيهات  (2007اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )

 
 

  

http://mhpss.net/?get=78/1301327071-IASCGuidelinesonMentalHealthandPsychosocialSupportinEmergencySettings.pdf
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 عنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي: اآلثار النفسية الجنسية لل8الشريحة 
  

 
 

 الخلفية
 .اطلب من أحد المشاركين تعريف "اآلثار النفسية االجتماعية" ثم اقرأ بصوت عال التعريف الوارد في مقدمة هذه الوحدة  
 يمكن أن تشمل: الشعور باأللم أثناء النساء أعراض الخلل الوظيفي الجنسي عند  ثار النفسية بين الرجال والنساء.تتنوع اآل

أعراض  ممارسة الجنس، عدم القدرة على االستثارة أو الوصول إلى الشهوة، والضيق والتشنجات الالإرادية حول المهبل.
صاب، ومشكالت في القذف أو عدم يمكن أن تشمل: عدم القدرة على الحفاظ على االنت الرجالالخلل الوظيفي الجنسي عند 

 القدرة على االستثارة. 
  فقد االهتمام الجنسي بسبب حادث جنسي صادم يمكن أن يمنع الرغبة الجنسية لدى الشخص الناجي كما يمكن أن يؤدي إلى

 ية جديدة. نظرة سلبية إلى جسم الشخص، وانخفاض تقدير الذات وتراجع القدرة على االنفتاح على عالقة جنسية أو رومانس
  بين أنه خالل أبحاث العنف الثالثي، تبين أن بعض الرجال الذين تعرضوا لالغتصاب من قبل رجال آخرون يشعرون بفقد

صفاتهم الذكورية ويفقدون الثقة في األداء الجنسي، كما أن زوجاتهم أو شريكاتهم ينظرن إليهم نظرة دونية على أنهم "ليسوا 
 رجال". 

 

 الموارد
  . 29-27 الخطر الثالثي، الصفحاتتقرير 

  .  الخلل النفسي الجنسي (2011)مستشفى ماونت سيناي 
 

  

http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=349
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   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

 على الناجين نسي والقائم على النوع االجتماعيعنف الج: اآلثار طويلة المدى لل9الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
 والسن  إلى جانب كراهية األجانب والنوع االجتماعيعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي وصمة العار المتعلقة بال

عنف الجنسي والقائم عرضة أكثر لحوادث العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي وانحراف القدرة، تجعل الناجين من ال
 عدم توفر فرص العمل قد يدفع البعض إلى العمل الجنسي.  االجتماعي في المستقبل.ع على النو

 .بسبب الخوف  مع قلة المال الالزم للحصول على العالجات الطبية، قد يتعرض العديد من الناجين إلى تدهور صحتهم البدنية
 بح الحالة حادة أو خطيرة بالفعل. من الوصم والعار، قد يلجأ البعض للحصول على المساعدة الطبية فقط عندما تص

 قد يؤدي إلى رفضه من  نسي والقائم على النوع االجتماعيعنف الجأضف إلى ذلك أن الوصم االجتماعي حول الناجي من  ال
وهو ما يعتبر أمًرا  اجتماعيةقبل المجتمع  وأفراد األسرة وأعضاء الجماعة والزوج/الزوجة، وبالتالي يصبح الناجي بال شبكة 

 الغ األهمية للتعافي الجسدي والعاطفي. ب
  .وغالًبا ما تكون العزلة ذاتية، بسبب الشعور بالخزي والذنب 
  وضح أنه بدون شبكة الدعم االجتماعي، قد يلجأ بعض الناجين إلى إدمان المخدرات كوسيلة للهروب من األلم البدني والعاطفي

 اليومي. 
 األسرة إلى عدم الوصول إلى الفرص المالية والتعليمية، مما يعمق واقع الفقر. قد تؤدي العزلة واإلقصاء للناجين وأعضاء  
 

 الموارد
العنف ضد المرأة:  (2016العالمية )منظمة الصحة  .المعرفة االفتراضية: التبعات والتكاليف (2012)هيئة األمم المتحدة للمرأة 

  . العالقة الحميمة والعنف الجنسي ضد المرأة
 
 

  

http://www.endvawnow.org/en/articles/301-consequences-and-costs-.html
http://www.endvawnow.org/en/articles/301-consequences-and-costs-.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
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   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

 على األسرة نسي والقائم على النوع االجتماعيعنف الج: اآلثار طويلة المدى لل10الشريحة 
 

 
 

 الخلفية
  نقص الموارد، بمصاحبة الخسارة المؤقتة أو طويلة المدى لقدرة الناجي على العمل، قد يعَرض أعضاء األسرة إلى خطر الفقر

 والجوع والتبعية. 
 يمكن أن يؤدي إلى رفض أسرة  نسي والقائم على النوع االجتماعيعنف الجأضف إلى ذلك أن الوصم االجتماعي للناجين من ال

 الناجي من قبل المجتمع والجماعة وأعضاء األسرة واألزواج/الزوجات. 
  قد تؤدي العزلة واإلقصاء للناجين وأعضاء أسرهم إلى خلق عوائق في الوصول إلى الفرص المالية والتعليمية، مما يعمق واقع

  الفقر. 
  نسي والقائم على النوع االجتماعيعنف الجأو ابنها أو األب أو األم إلى ال هاابنتتكون التبعات قوية على األسرة التي تتعرض. 

عنف الجنسي والقائم على يمكن أن يؤدي إلى تغيير في األدوار الجندرية مما يؤدي بدوره إلى التوتر وربما حوادث أخرى من ال
  .النوع االجتماعي

 

 الموارد
العنف ضد المرأة:  (2016منظمة الصحة العالمية ) .المعرفة االفتراضية: التبعات والتكاليف (2012)هيئة األمم المتحدة للمرأة 

  . عنف الجنسي ضد المرأةالعالقة الحميمة وال
 

  

http://www.endvawnow.org/en/articles/301-consequences-and-costs-.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
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   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

 ومسان –: دراسة حالة 11الشريحة 
 

 
 

 المواد
 لوحة فليب تشارت وقلم ماركر, البرروجيكتور, فيديو

 
 دقيقة( 20نشاط جماعي )

 .تم إنتاج الفيلم في جنوب أفريقيا وأوغندا  بين أن المجموعة ستشاهد فيلم فيديو قصير على أساس بحث لتقرير الخطر الثالثي

  )اسم مستعار(، الجئة كونغولية تعيش في جنوب أفريقيا.‘ نومسا’ويقدم شهادة 
  .قبل عرض الفيلم، قسم المشاركين إلى أربعة مجموعات  
 .بين أنه سيكون لديهم خمس دقائق كمجموعة للمناقشة  بعد مشاهدة الفيلم، خصص سؤال لكل مجموعة على أساس قصة نومسا

 والتدوين:
o  التبعات على الصحة العقلية والبدنية.: 1المجموعة  
o  التبعات االجتماعية2المجموعة : 
o  التبعات االقتصادية.3المجموعة :  
o  التبعات على األسرة ومقدمي الرعاية.4المجموعة :  

 .اطلب من كل مجموعة قراءة إجاباتها  
 .افتحها للمجموعة للمناقشة  
 :إجابات محتملة 

o دنية: األلم المادي والعاطفي، وتدني تقدير الذات، والشعور بالعجز.التبعات على الصحة العقلية والب  
o  التبعات االقتصادية واالجتماعية: العزلة، وانعدام الحماية، والتشريد، والتبعية للمعتدي، والخوف من الترك دون

  دعم اقتصادي أو اجتماعي، وانعدام حماية الشرطة.
o األسرة وسوء معاملة الشريك. التبعات األسرية: االنفصال والرفض من قبل  

 
 الموارد

   .تركيز خاص على األشخاص ذوي اإلعاقة -الخطر الثالثي ,  HIASفيديو
 
 
 

 

 

 

https://vimeo.com/118295645
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   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

 : التركيز على الالجئين ذوي اإلعاقة12الشريحة 

 

 
 

 الخلفية
  نسي والقائم عنف الجفي التهميش االجتماعي والعزلة والتبعات النفسية والمادية لل ازديادذوي اإلعاقة  الالجئونيمكن أن يواجه

  .على النوع االجتماعي
 والقائم على النوع  عنف الجنسيالعوائق االجتماعية والتهميش االقتصادي الموجود مسبًقا يمكن أن يزداد سوًءا بعد التعرض لل

 .  االجتماعي
  ذوي اإلعاقة مزيًدا من التدهور في االعتالل النفسي والبدني الموجود مسبًقا. الالجئونيمكن أن يواجه  
  ،مثل، مقدمي حيث يزداد ويتسع نطاق الفاعلين )قد يواجه الناجون من ذوي اإلعاقة أيًضا تحديات إضافية في االحتفاظ بالسرية

وقد يؤدي هذا إلى زيادة الوصم والتمييز على  - الرعاية، وأعضاء المجتمع ومقدمي الخدمات( المشاركين في عملية التعافي
  .نسي والقائم على النوع االجتماعيعنف الجأساس كل من اإلعاقة وكون الشخص ناجًيا من  ال

 على سبيل المثال،  رة على الناجين من ذوي اإلعاقة.الجناة الذين هم مقدمي رعاية أو دعم يكون لهم نوع مختلف من السيط
التنقل وأجهزة االتصال والحد من التواصل من األشخاص اآلخرين، وبالتالي يواجه الشخص الناجي مزيًدا يمكنهم حجب وسائل 

  من العزلة والتبعية، بما في ذلك االنعدام التام للوصول إلى الخدمات والمساعدة.
 ائلة، فمن الممكن أن يواجه عندما يبلغ أحد الناجين من ذوي اإلعاقة عن عنف مرتكب من قبل مقدم رعاية أو أحد أفراد الع

حينها خسارة المساعدة والدعم الذي يعتبر أساسًيا لرعايته اليومية وإعالته.  قد يكون لديهم خيارات أقل للدعم ولمسكن آمن 
  ممكن الوصول.

  دعم حيث مضافة عند محاولة الحصول على ال اجتماعيةذوي اإلعاقة تبعات نفسية ونفسية  الالجئونأخيًرا، يمكن أن يواجه
  يمكن أال يصدقهم مقدمي الخدمات / أو يحملون مواقف سلبية حول اإلعاقة.

 

 الموارد
 . 26-22 تقرير الخطر الثالثي، الصفحات

  .مجموعة أدوات اإلعاقة االجتماعيأرى أن هذا ممكًنا: العنف القائم على أساس النوع ( 2016مفوضية الالجئين النسائية )
  

https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1173-gbv-disability-toolkit-all-in-one-book
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   I الميسر دليل I تدريب الخطر الثالثي 

 : ملخص13الشريحة 

 

 
 

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

 
 


