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 1ثالث نساء حول العالم،كل الدراسات أن العنف الجنساني، الذي تعاني منه واحدة على األقل من بين كشفت 
كما أن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة أكثر عرضة لخطر العنف  2يميل إلى االزدياد في فترات النزاع والنزوح،

ى ألنهن غالًبا ما تكّن أقل قدرة على حماية أنفسهن، وأكثر اعتماًدا عل األوضاع اإلنسانيةالجنساني في 
كذلك قد يكون مقدمو الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومعظمهم من النساء  4، 3اآلخرين، وأقل إثارة لالنتباه.

 مالوظائف وفرص التعليالتحاقهم بالفتيات، أكثر عرضة للخطر أيًضا إذ تحول المسؤوليات المنوطة بهم دون و
ما يساهم في عزلهم اجتماعًيا واعتمادهم على اآلخرين. وقد أظهرت األبحاث أن النساء والفتيات ذوات م

قد ف؛ األوضاع اإلنسانيةاإلعاقة تواجهن تحديات خاصة في الوصول إلى برامج مكافحة العنف الجنساني في 
ا أو اجتماعًيا، كما قد يكون مقدمو تكون البرامج غير مصممة لدعم إدماج النساء والفتيات ذوات اإلعاقة عمليً 

الخدمات الصحية والنفسية وغيرهم من مقدمي الخدمات غير مجهزين للتعامل مع االحتياجات الخاصة 
 على األوضاع اإلنسانيةالعنف الجنساني في مكافحة برامج  ن فيممارسوالويدرك  6، 5للناجيات ذوات اإلعاقة.

الحاجة إلى تحسين و الذي تواجهه النساء و الفتيات ذوات اإلعاقةنحو متزايد المخاطر المتصاعدة للعنف 
 ستراتيجياتالبرامج. ومع ذلك، فإنه حتى يومنا هذا لم تكن هناك أي تقييمات لإلفي تلك الوصول والمالءمة 

، انيةاألوضاع اإلنسفي واستجباتهن للعنف الجنساني نساء والفتيات ذوات اإلعاقة التهدف إلى تحسين وقاية 
 الممارسين الميدانيين.التي تساعد  ةبرنامجيال اتتوجيهاللممارسات اإليجابية أو إضافة إلى انعدام توثيق ا

( CRIالالجئات )النساء ( ومفوضية CRI، قامت لجنة اإلنقاذ الدولية )2015إلى  2013في الفترة من 
قة في النساء والفتيات ذوات اإلعاضد بتنفيذ وتقييم مشروع يهدف إلى تحسين برامج مكافحة العنف الجنساني 

نشةة األُصممت مجتمعات النازحين في بوروندي، وإثيوبيا، واألردن، وشمال القوقاز في روسيا االتحادية. وقد 
وبعد ذلك اإلعاقة وغيرهم من أصحاب المصلحة، األشخاص ذوي واألدوات بناًء على المعةيات المأخوذة من 

ثر هذه األنشةة واألدوات في اإلدماج الفعال للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة في تقييم تشاركي لتحديد أ تم إجراء
 برامج مكافحة العنف الجنساني في الدول األربع. 
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برامج مكافحة العنف الجنساني على خدمة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة  ن فيممارسيالتحسنت قدرة 
الخدمات بأن فرصة العمل بصورة مباشرة مع النساء أفاد مقدمو  بصورة فعالة.لهن ومقدمي الرعاية 

والفتيات ذوات اإلعاقة قد ساهمت في كسر الصور النمةية وعلمتهم أن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتةلبن 
ة لمواءمأساليب جديدة إلى جانب تعلمهم من العنف. ويتلقاه سائر الناجين  الذيًرا من الدعم المشابه كثي

أن بإمكانهم تسخير الكثير من مهاراتهم وتدريباتهم  الخدمات كذلك ، اكتشف مقدموصة بهمالخاالمنهجيات 
 السابقة في خدمة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة على نحو فّعال.

احتياجات النساء والفتيات ذوات بما يلبي لمزيد من أنشطة مكافحة العنف الجنساني التصميم المخصص ل
أفاد المشاركون أن الزيارات واألنشةة المنزلية التي قام بها موظفو مكافحة العنف الجنساني كجزء  اإلعاقة.

من المشروع كانت فعالة في التأكد من تلقي النساء والفتيات ذوات اإلعاقة الالتي يواجهن صعوبات في 
مواءمة  تكما تم المشاركة في األنشةة.قدرتهن على لخدمات ومن ل، لهنالحركة، ومقدمي الرعاية 

 ممارسات إدارة الحالة بصورة فعالة لتقديم خدمة أفضل لهذه الفئة، بما في ذلك تحسين مهارات االتصال.

من تعزيز شبكات الدعم االجتماعي الخاصة لهن تمكنت النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومقدمو الرعاية 
ةة االجتماعية والترفيهية والشبكية التي كانت أفاد المشاركات بأن مجموعات الدعم المتنوعة واألنش بهم.

جزًءا من المشروع، قد سمحت لهن بتةوير عالقاتهن بغيرهن من النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومقدمي 
 تعزيز. وقد ساهم ذلك في تعزيز االحترام والثقة المتبادلين واآلخرين المجتمعأفراد الرعاية، وكذلك 

 ات يتمتعن بالمساواة في المجتمع.كعضووضعهن شعورهن باألمان و

 

 

 الرصد والتنفيذ والتقييم
 

 

نساني لمكافحة العنف الج مةبقةبرامج ، كانت توجد فيها المشروعأجري مجتمعات النازحين التي بالنسبة لجميع 
يديرها موظفو حماية وتمكين المرأة التابعين للجنة اإلنقاذ الدولية. أُجري المشروع على ثالث مراحل. وكان 
الهدف من مرحلة التقييم الوقوف على العوائق التي تحول دون وصول النساء والفتيات إلى برامج مكافحة 

مع المقترحات بشأن تكييف أنشةة التوعية وخدمات االستجابة إلدماج أدناه(، وج اإلةارالعنف الجنساني )انظر 
 وقد شارك مائتان وواحد وعشرون شخًصا؛ وخدمة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة بصورة أفضل

 

 الحواجز التي تحول دون وصول النساء والفتيات ذوات اإلعاقة إلى برامج مكافحة العنف الجنساني

 عن العنفتصديق الُمفصحات المواقف السلبية والتمييز من جانب مقدمي الخدمة، بما في ذلك عدم  «
المواقف السلبية والتمييز من جانب أفراد المجتمع، بما في ذلك االستبعاد من األنشةة الجماعية  «

 والمناقشات المجتمعية
 مة ذهنية أو الصُ ألشخاص الذين يعانون من إعاقبالنسبة ل وخصوصاً التواصل، حواجز  «
 في العزلة االجتماعية وصعوبة الوصول إلى الخدمات واألنشةةمما يساهم محدودية الحركة  «
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ذكور(، ربعهم كان  36إناث، و 76من مقدمي الرعاية ) 113ذكور(، و 95إناث، و  126من ذوي اإلعاقة )
مقابالت، ومناقشات جماعية، وورش عمل تخةيةية مع أصحاب المصلحة من وقد أجريت عاًما.  24دون سن 

 .باألشخاص ذوي اإلعاقةالمنظمات غير الحكومية، والوكاالت اإلنسانية، والمنظمات المعنية 

في برامج مكافحة  اإلعاقةفي تصميم أنشةة المشروع بهدف تحسين إدماج وقد تم االعتماد على التقييمات 
التي واألنشةة الخاصة به، بتةوير كل موقع قام في مجتمعات النازحين بجميع الدول. وقد العنف الجنساني 
 ولجنة اإلنقاذ الدولية النساء الالجئاتعملت مفوضية . وفي الوقت ذاته، أدناهالوارد  اإلةارفي توجد نماذج لها 

العمل  لىعبرامج مكافحة العنف الجنساني العاملين في األدوات لتحسين قدرات تةوير على تقديم التدريب و معاً 
برامجهم )بما في ذلك ممارسات إدارة الحالة(  مواءمةو لهنمع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومقدمي الرعاية 

تضمنت األدوات، على سبيل المثال ال الحصر، المبادئ التوجيهية المتعلقة ولخدمة هذه الفئة على نحو أفضل. 
 لالتواصلجماعية والمقابالت والزيارات المنزلية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأدوات تحسين بإجراء المناقشات ا

شهًرا في  12البرامج. وقد تم تجريب أنشةة المشروع واألدوات لمدة تقييم وإدارة الحالة وعمليات الموافقة و
 كل موقع.

 

 التي تم تجريبهااألنشطة 

 لهن ء والفتيات ذوات اإلعاقة ومقدمي الرعايةالدعم غير الرسمي واألنشةة االجتماعية للنسا «
 القروض جمعيات القروية لالدخار والللنساء ذوات اإلعاقة في  المستهدفالتوظيف  «
، بما في ذلك تعميم المعلومات المتعلقة ببرامج لهن اإلعاقة ومقدمي الرعايةلذوات الزيارات المنزلية  «

 مكافحة العنف الجنساني
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التوعية المجتمعية بشأن «
 تةوعاتمكمسؤوالت تعبئة مجتمعية وتوظيف النساء والفتيات ذوات اإلعاقة  «
 ومساحات المرأة اآلمنة يةلمراكز المجتمعل ةالماديعمليات المواءمة  «
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 النتائج
 

 

 والفتيات ذواتمكافحة العنف الجنساني على تلبية احتياجات النساء برامج  ين فيممارسالتحسنت قدرة 
 للجنة اإلنقاذ الدولية عن تغيرات كبيرة في ةمكافحة العنف الجنساني التابعفي برامج  نممارسوالأبلغ  اإلعاقة.

مواقفهم ومنهجياتهم تجاه العمل مع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، وخاصة في بوروندي وإثيوبيا وشمال 
المشروع، يعتقدون أن األشخاص ذوي اإلعاقة غير قادرين على القوقاز. فقد ذكر الممارسون أنهم كانوا، قبل 

. غير أن التجربة التي اختبروها في المشروع، همالمشاركة في أنشةة مكافحة العنف الجنساني بسبب إعاقات
مكنتهم من إدراك أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتمتعون بالمهارات والقدرات التي تدعم مشاركتهم الفّعالة في 

أفاد الممارسون أيًضا بأنه في حين كانوا يرون أنفسهم سابًقا غير مؤهلين للوفاء وتنوعة من األنشةة. مجموعة م
المشروع أن  أظهراإلعاقة على نحو فعال نظًرا إلعاقتهن أو ظروفهن الصحية،  اتباحتياجات الناجيات من ذو

تجارب العنف، وأن القدرات ومجموعة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة غالًبا ما تتةلبن نفس الدعم التالي ل
المهارات الموجودة لدى مقدمي الخدمة كانت كافية لمساعدة الناجيات ذوات اإلعاقة. إضافة إلى ذلك، أبدى 
الممارسون إدراًكا أكبر الحتياجات ومواةن الضعف لدى مقدمي الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأهمية 

 مباشر معال مكنتهم من التواصلأن أنشةة المشروع  واكما أوضح؛ انيإدماجهم في أنشةة مكافحة العنف الجنس
كرهم كانت أكثر فعالية في تغيير فولذلك النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وسمحت لهم بدراسة التحيزات السابقة 

بفائدة الدورات التدريبية، فضالً عن التوجيه المتعلق بالتواصل مع  بعض الممارسينأشاد وومداركهم. 
 تةوير المعلومات والمواد التعليمية المناسبة.باألشخاص ذوي الفئات المختلفة من اإلعاقة و

 

"في البداية، كنت أعتقد بأنه ال يمكنني أن أكون مفيًدا لبعض األشخاص ذوي اإلعاقة، ألنني لست ةبيًبا، 
. ولكن بعد ذلك، وبمجرد أن بدأت أصغي بصورة أكبر، وجدت عالجهمومن ثم ال يمكنني تحسين حالتهم أو 

أنهم لم يكونوا بحاجة إلى مساعدة من نوع خاص، فقة أرادوا التحدث، أرادوا المساعدة للتمكن من االعتماد 
كيف أدعم أولئك األشخاص ... في السابق بالفعل على أنفسهم وليصبحوا أكثر أماًنا. أدركت أنني أعرف 

لن يغير من حالتهم على اإلةالق. كم أتمنى لو  نه ال يمكنني ذلك، وكنت أعتقد بأن تحدثهم إلي  كنت أعتقد بأ
أنني أصغيت على نحو أكبر من قبل، لكنني اآلن أفعل، فأنا حًقا أصغي أوالً قبل أن أحاول وضع الخةة 

 وإصالح األمور"

 بورونديلجنة اإلنقاذ الدولية، مخيم موينغا، في تعبئة مجتمعية مسؤول 

 

احتياجات النساء والفتيات ذوات بما يلبي لمزيد من أنشطة مكافحة العنف الجنساني التصميم المخصص ل
مكافحة العنف الجنساني كجزء  ن في برامجممارسوالأن الزيارات المنزلية التي أجراها المجيبون أفاد  .اإلعاقة

دمي الرعاية واألشخاص ذوي اإلعاقة، السيما أولئك نجاًحا كبيًرا في الوفاء باحتياجات مقحققت من المشروع 
مكنت هذه والذين يعانون من إعاقات شديدة أو متعددة، والذين يواجهون تحديات كبيرة في مغادرة منازلهم. 

 الناجيات من ذوات اإلعاقة الالتي بحاجة إلى خدمات إدارة الحالةتحديد الممارسات مقدمي الخدمات من 
ن في المشاركووأبلغ . م، حسبما أفدنباألمان والدعالنساء والفتيات م في تعزيز شعور بصورة أفضل مما ساه

تلبية احتياجات من أجل مهارات أخصائيي الحاالت ومنهجيات إدارة الحالة  اتالتقييم أنه تم تكييف مجموع
 فّعالية.كثر من خالل التواصل األ، بما في ذلك بصورة أفضل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
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 .من تعزيز شبكات الدعم االجتماعي الخاصة بهملهن تمكنت النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومقدمو الرعاية 
مقدمي الرعاية في األردن، مع مناقشات ؛ مثل الأفاد المشاركون من جميع الدول أن بعض أنشةة المشروع

ة الهادفة األنشةو إثيوبيا، واألنشةة االجتماعية والترفيهيةو"جلسات الحوار" في بيوت النساء ذوات اإلعاقة في 
في  القروضبناء المهارات لدى الفتيات المراهقات في شمال القوقاز، والبرامج القروية لالدخار وإلى 

دمي ومق الروابة والصداقات بين النساء والفتيات ذوات اإلعاقةبناء كان لها الفضل في تسهيل ، بوروندي
ساهمت هذه العالقات في كسر العزلة االجتماعية التي عانت وقد في المجتمع. اآلخرين شخاص الرعاية واأل

الفرص أمامهن لتبادل المعلومات، وتقديم الدعم المتبادل حول  مما أتاح منها النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
ن مالجميع في االعتراف بهن المشاكل المشتركة، وتعلم مهارات جديدة، وتعزيز مكانتهن في المجتمع حيث بدأ 

خاصة بالنسبة للفتيات المراهقات  هذه النتيجة األخيرة كانت أهميةإعاقتهن. ووليس إسهاماتهن خالل النظر إلى 
بين  ثقة أكبرأنهن اكتسبن النساء والفتيات وأفادت المشاركات في مجموعات تتضمن فتيات غير معوقات. 

االعتماد عليهم من أجل سالمتهن، وتحسن  هنمن األشخاص يمكن أكبر اً عددشعرن بأن لديهن ، والجيران
عوامل يمكنها أن تقلل من قابلية تعرضهن للعنف وكلها  ؛الرفاه النفسي واالجتماعي وتقدير الذاتشعورهن ب

 وصول إلى خدمات االستجابة .الالجنساني وتحسن اإلبالغ وتسهل 

البرامج القروية لالدخار واإلقراض إلى تمتعهن باستقاللية الالتي استفدن من أشارت النساء ذوات اإلعاقة 
 القروضالدخار والقروية لجمعيات ال تمكن مالية أكبر وقدرة متزايدة على اتخاذ القرار داخل المنزل.

(VSLAs) برامج في من المكونات الشائعة عد تُ أنشةة هي ادخار واقتراض المال وتوليد الدخل، ومن لنساء ا
د لحد من قابليتهن للتعرض للعنف الجنساني. وق، وتساعد في احماية وتمكين المرأةالدولية المعنية ب لجنة اإلنقاذ

في هذه الجمعيات في بوروندي، إلى أنه باإلضافة إلى  ينالرعاية المشارك وأشارت النساء ذوات اإلعاقة ومقدم
ة لمشاركة في األنشةة الثقافياتعزيز شبكاتهن االجتماعية )بما في ذلك من خالل اللقاءات الجماعية المنتظمة و

ن كما أصبح، داخل األسرةأكبر  اً احترامنلن بفضله وعزز الدخل الذي يحصلن عليه وضعهن والدينية(، فقد 
في اتخاذ القرارات داخل المنزل. تجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لبعض يشاركن بقوة أكبر اللية واستق أكثر

األنشةة، بما في ذلك الجمعيات القروية لالدخار واإلقراض، ال تتةلب مشاركة النساء والفتيات الالتي يعانين 
 كثير منوقد أشار ة لالنضمام. دعوالبساةة بعض التوعية وإنما من بعض أنواع اإلعاقة تكييف البرامج، و

هذه المشاركة كان لها دورها في زيادة الفرص إلى أن  المشاركات في هذه الجمعيات وأنشةة المشروع األخرى
من األهمية بمكان أيًضا تذكر أن البرامج التي تعمل على تمكين النساء والفتيات من الخروج على و. المتاحة لهن

فيف ستراتيجيات المناسبة لتخة، مثل كسب الدخل، ال بد وأن تكون مصحوبة باإلالمعايير الجنسانية التقليدي
من أجل التي تتناول الجنس والسلةة وغيرها من ديناميات العالقة، واألزواج مع المخاةر، كمجموعات النقاش 

حملها التي قد تت ينبغي األخذ بعين االعتبار أعباء العمل اإلضافيةوإتمام البرامج القروية لالدخار واإلقراض. 
 لحد من العواقب غير المقصودة.ا وذلك بغية النساء والفتيات األخريات في األسرة نتيجة لمشاركة األخريات

"أصبح الناس اآلن يفهموننا على نحو أفضل، حتى أنهم يأتون لتحيتنا وسؤالنا عن حالنا. يمنحني وجود 
 جيران أعرفهم اليوم شعوًرا أكبر باألمان."

 عمياء، مخيم ماي عيني، إثيوبياامرأة 

"لم اعتقد أبًدا أنه يمكننا فعل شيء في المجموعات المختلةة ]فتيات معوقات وغير معوقات[، واآلن أصبحت 
 أراه أمًرا ممكًنا ومقبوالً، والناس يحتاجون إلى ذلك."

 نساني، شمال القوقازبرامج مكافحة العنف الجالممارسين في مع  جماعيأثناء نقاش اإلعاقة ذوات فتاة من 
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 التوصيات
 

 

 على إدماج النساء األوضاع اإلنسانيةبرامج مكافحة العنف الجنساني في  ن فيممارسوال. ينبغي أن يعمل 1
عتبر ي في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج مكافحة العنف الجنساني.لهن والفتيات ذوات اإلعاقة ومقدمي الرعاية 

ي ف نفي تحديد العوائق التي تحول دون مشاركتهلهن إشراك النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومقدمي الرعاية 
 نالبرامج والوصول إلى الخدمات واقتراح الحلول للتغلب على هذه الحواجز، أمًرا بالغ األهمية لفهم احتياجاته

جموعات موالنوعية التي ُتنفذ في التشاركية تربات ويمكن للمقوتكييف البرامج للوفاء بها على نحو فعال. 
ستخدام . وينبغي أيًضا انووجهات نظره نأن تكون أكثر فعالية في استةالع آرائه ةصغيرة وبيئات اتصال ثنائي

المناسبة، السيما لدى التعامل مع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية، كما ينبغي التواصل أساليب وأدوات 
اختيار البيئات بعناية لتعظيم مشاركة النساء والفتيات الالتي يواجهن صعوبات حركية. إضافة إلى ذلك، يمكن 

ميم اإلعاقة لضمان تص للمناقشات المنفصلة بشأن الرصد والتقييم أن تكون مناسبة للفتيات المراهقات ذوات
مكافحة  برامجفي  نممارسيالالبرامج والخدمات بما يلبي االحتياجات الخاصة بهذه الفئة العمرية. وينبغي على 

وأن األنشةة  العنف الجنساني وغيرهم من مقدمي الخدمات تذكر أن اإلعاقة معقدة ومتنوعة ومتةورة
معرفة االحتياجات ووجهات النظر لذلك، تشكل اآلخر. و والمنهجيات التي تناسب البعض قد ال تناسب البعض

مة بالغ األهمية للنجاح في خد اً أمر الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة في بيئة معينة وكيفية تغيرها بمرور الوقت
 .المجتمعية هذه الفئة

من أجل  لمديري برامج مكافحة العنف الجنساني ومقدمي الخدمات ة. توفير التدريب واألدوات المخصص2
ي توعية موظفتمثل  والمهارات الالزمة لتلبية احتياجات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.تسليحهم بالمعارف 

انب إلى ج، لهن احتياجات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومقدمي الرعايةبشأن برامج مكافحة العنف الجنساني 
ورياً ، متةلباً ضرأفضل بشكلاالحتياجات  ما يلبي هذهبتزويدهم باألدوات الالزمة لتكييف برامج وممارساتهم 

يعتبر العمل مع الممارسين لمعالجة تصوراتهم )الخاةئة منها( عن ولبناء قدراتهم كممارسين أكثر فعالية. 
يز ح إتاحةلتفاعل بين الممارسين والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، ولوتوفير فرص  ،األشخاص ذوي اإلعاقة

 تعززالمواقف في لممارسين لدراسة تجاربهم، أمًرا بالغ األهمية لخلق تحوالت إيجابية أمام اكاف من الوقت 
. وقد وجد الممارسون، في هذا المشروع، أن لديهم بالفعل الكثير من المهارات الالزمة لتلبية كفاءة البرامج

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة كانوا ببساةة غير مدركين بأن وأنهم  احتياجات الناجيات من ذوات اإلعاقة
كما ساهم االحتكاك المباشر باألشخاص ذوي اإلعاقة ، لما يتلقاه جميع الناجين اً إلى حد بعيدمشابه اً يتةلبن دعم

توسيع مهاراتهم و صقلومكنهم من بناء العالقات وأنفسهم الممارسين الموجودة داخل في كسر الحواجز 
 أمس الحاجة إليها. كن فيساء والفتيات الالتي خدماتهم لتشمل عدًدا أكبر من الن
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. منح األولوية لتوظيف النساء والفتيات ذوات اإلعاقة كموظفات ومتطوعات في برامج مكافحة العنف 3
كثيًرا ما ُينظر إلى األشخاص ذوي اإلعاقة من  النازحين. أوضاعالجنساني وغيرها من األنشطة المجتمعية في 

وشخصيات وآراء ومواهب فريدة متعددة  يتمتعون بسماتكأشخاص كاملين  وليس زاوية إعاقتهم فحسب،
يمكنها أن تضيف قيمة إلى البرامج وحياة المجتمع بشكل عام. وغالًبا ما يتم تهميش النساء والفتيات، المعوقات 

نزل. لذا كان وغير المعوقات على حٍد سواء، عند الحديث عن المناصب القيادية أو األعمال الهامة خارج الم
أنشةة ضمن األدوار الهامة  فيلزاًما على الجهات الفاعلة إنسانًيا أن توظف النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

التعبير عن مخاوفهن بصورة بما يتيح لهن برامج مكافحة العنف الجنساني وغيرها من البرامج والمؤسسات 
ق يخلاسهاماتهن في المجتمع، وباالعتراف ، ويعزز الفرصة لتةوير مهارات وقدرات جديدة ، ويمنحهنأفضل

أن رفع درجات المعرفة وتقدير الذات وال شك أن حتذى بالنسبة للنساء والفتيات األخريات. منهن نماذج تُ 
 عوامل يمكنها أن تقلل من قابلية تعرضهن للعنف الجنساني.كلها والروابة الشخصية، 

 األوضاع اإلنسانيةاألشخاص ذوي اإلعاقة في  معللعمل المكرسة  . التأكد من مراعاة المؤسسات والبرامج4
يتعين على مثل هذه المنظمات بذل قصارى جهدها لتحقيق التمثيل المتساوي للنساء  لالعتبارات الجنسانية.

والفتيات، وإجراء رصد وتحليل جنساني للوقوف على االحتياجات والمخاةر المتباينة لدى النساء والفتيات، 
. كما يتعين على المنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، تعزيز الدعوة لذلكيف خدماتها وأنشةتها وفًقا وتكي

 بشكل عام. األوضاع اإلنسانيةفي شبكات الخاصة بها والبشأن حقوق واحتياجات النساء والفتيات ضمن 

تطوير برامج وخدمات تلبي على  جميع الجهات اإلنسانية الفاعلة عنمساءلة . ينبغي على الجهات المانحة 5
، بما في ذلك من خالل عمليات لهن نحٍو فعال احتياجات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومقدمي الرعاية

شكل بتراعي  ُنهجعن كثير من االستجابات المتعلقة بالنزاعات والنزوح ينبثق ال  المراقبة واإلبالغ البناءة.
اقة. ونتيجة لذلك، ال يتم دائًما تحديد احتياجات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة االعتبارات الجنسانية أو اإلعكاف 

أو معالجتها بشكل الذين تزيد احتماالت تعرضهن للعنف  هن، بما في ذلك مواةن ضعفلهن ومقدمي الرعاية
إجراء  لية تجاهالمسؤوالمنظمات اإلنسانية والجهات الفاعلة األخرى وثيقة الصلة تتحمل مناسب. ولذا ينبغي أن 

 تراعي االعتبارات الجنسانية واإلعاقة، بما في ذلك منالتي لبرامج والخدمات اتصميم وتقييم الوالتقييم عمليات 
خالل االعتماد على التوجيهات القةاعية الحالية مثل المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

متةلبات قياسية للرصد واإلبالغ تهدف إلى قياس إنفاذ الجهات المانحة  بشأن العنف الجنساني. كما يتعين على
 مستويات تفهم واستجابة المنظمات للمخاةر التي تواجهها النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.

 

"أستفيد من الخبرات واألفكار والمشاركة البناءة ... خالل جلسات النقاش. عندما أشارك مخاوفي مع 
 ني لست وحيدة".اآلخرين أشعر بأن

 زوجة رجل معاق، إربد، األردن
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ن مانتشار عنف العشير والعنف الجنسي مدى التقديرات العالمية واإلقليمية للعنف ضد المرأة: ( 2013منظمة الصحة العالمية ) .1
 وآثاره الصحيةغير العشير 

 النزاع المسلح والنزوح أوضاعالعنف ضد المرأة في  (1997منظمة الصحة العالمية ) .2
، األوضاع اإلنسانيةالمبادئ التوجيهية لتدخالت مكافحة العنف الجنساني في  (2005اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) .3

 على الوقاية والتصدي للعنف الجنسي في حاالت الةوارئالتركيز 
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (2006األمم المتحدة ) .4
النساء والفتيات النازحات ذوات اإلعاقة: نتائج مستقاة من الزيارات ضد العنف الجنساني  (2013) النساء الالجئاتمفوضية  .5

 2012 - 2011الميدانية 
 كما لو لم نكن بشًرا: التمييز والعنف ضد النساء ذوات اإلعاقة في شمال أوغندا. (2010منظمة هيومن رايتس ووتش ) .6
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