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 وتقدير شكر 
 
  مجال حقوق المرأة والمنظمات والشبكات والجهات الفاعلة والناشطير  والناشطات  ،المتنوعات والفتيات النساءلجنة اإلنقاذ الدولية أن تشكر  تود 

 ف 
  
  عىل النوع  ف 

  تطوير هذا المورداالجتماع  مجال العنف المبن 
 .الذين ساهموا ف 

 
 رسير  والمما رساتالتقديم الدعم المستمر للمم أعضاء المبادرة العالمية لبناء التفكير المحىل  بامتنان لجنة اإلنقاذ الدولية  تشكر  ،عىل وجه الخصوصو 

  شبكة الوقاية من العنف  ،فريقيا ا ا أكينا ماما و  :هذا المورد /يستخدمنالذين يستخدمون
  منظمة ،اء للنس الدول   السالم مركز  ،االجتماع   النوع عىل المبن 

   ،ميانمار  -شبكة المساواة بير  الجنسير   ،كرامة
  القرن األفريقر

اتيجية للمرأة ف   .المبادرة االسير
 

  التأهب المبادرة العالمية لبناء التفكير المحىل  يشارك أعضاء 
  مبادرة عالمية متعددة الوكاالت تهدف إل تعزيز القيادة النسائية التحويلية ف 

 ف 
ً
معا

   لعنفواالستجابة ل
  عىل النوع االجتماع  ف 

 ،ء نشطا و  ناشطات ،أهليةمنظمات  ،المرأةحقوق  مؤسسات ،/نسويوننحن نسويات .حاالت الطوارئالمبن 
  حاالت الطوارئ والسياق ،ونوأكاديمي اتأكاديمي

م بحماية وتمكير  النساء والفتيات اتمنظمات وطنية وشبكات تعمل ف   
 .الهشة ونلير

 : هنا  المبادرة العالمية لبناء التفكير المحىل   طالع عىل مزيد من المعلومات حوليمكن اال 
 

   إنبال: بامتنان العمل التأسيس  لـ الدولية اإلنقاذ  لجنة تشكر  امتنان بكل
 .وريكاردو بال كورديرو ،سبنس -سارة كورنش ،خامإيومنيت اج ،سانسان 

 
  ”BLTG”المبادرة العالمية لبناء التفكير المحىل   لتمويلهم ،PRM  وزارة الخارجية األمريكية -مكتب السكان والالجئير  والهجرة لجنة اإلنقاذ الدولية  تشكر 

 .كهدية من حكومة الواليات المتحدة  2017نذ عام م
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            

  

https://www.akinamamawaafrika.org/
http://preventgbvafrica.org/
https://wipc.org/
http://www.el-karama.org/
http://www.el-karama.org/
https://www.genmyanmar.org/
https://sihanet.org/
https://gbvresponders.org/
https://www.state.gov/prm-funded-research-and-evaluation/prm-funded-evaluation/
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 4    ة بالعنف المبن 
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 مقدمة
 

  تأهب واالستجابة للعنف لل وحزمة التدريب ،التقييم أدوات ،لجنة اإلنقاذ الدولية نموذجهذه المذكرة التوجيهية  مرفق مع
  عىل ا المبن 

لنوع االجتماع  ف 
   والتقاطع للتنوعإن التدخالت المستقلة  . التضمير  و  للتنوعمستقل  كمورد ال ينصح باستخدامه  و  ،حاالت الطوارئ

 إدماج ناجح قد تؤدي إل الفشل ف 
  ال
.  دعمألنشطة التضمير  ضمن العمليات اليومية ف   

تأهب واالستجابة لل يبالتدر حزمة  ضمن التوجيهية المذكرة هذه توىمح دمج سيتم لذلكاإلنسان 
  حاالت الطوارئ

  عىل النوع االجتماع  ف 
   يساهم الوقت، هذا  خاللعند تحديثه.  للعنف المبن 

  التضمير   معالجةهذا المصدر ف 
 للنساءالفعال  الفجوة ف 

  عىل النوع االجتماع   ضمنوالفتيات من خلفيات متنوعة 
  عىلو  االستجابة للعنف المبن 

 النوع يمكن استخدامه كجزء من نموذج االستجابة للعنف المبن 
  حاالت الطوارئ

  مج االجتماع  ف 
  عىل النوع االجتماع  عىل فحص مواقفهم ومهاراتهم ومعرفتهملمساعدة الجهات الفاعلة ف 

واتخاذ  ،ال العنف المبن 
  عىل النوع اال ودعمهن خالل برامج التأهب  إجراءات ملموسة للوصول إل النساء والفتيات المتنوعات

  حاالت الطوار للعنف المبن 
 . ئجتماع  ف 

 
 خلفية

 
  برامج العنف النساء والفتيات عنارص فاعلة رئيسية تمثل 

  عملية تحديد المخاطر وحلول الحماية ف 
يكات ناشطات ف    حمايتهن ومن المهم أن يكن شر

ف 

  عىل النوع االجتماع  
  حاالت الطوارئ المبن 

  عىل  المحىل   التفكير  لبناء العالمية المبادرة تقدم .ف 
  مجال العنف المبن 

الدعم للجهات المحلية الفاعلة ف 

  عىل النوع االجتم
امج للعنف المبن   تهدف .ع  االنوع االجتماع  لضمان وصول النساء والفتيات ومشاركتهن منذ بدء حالة الطوارئ إل نتائج أفضل لير

ايدة والحواجز  المخاطر  لمعالجة التوجيهية المذكرة هذه    المير 
هدفنا هو أن  .الخدمات إل متنوعة خلفيات من والفتيات النساء وصول دون تحول النر

  الوصول إل الخدمات وأن يكون بإمكانهن المشاركة ال
  عىل النوع اال تتمتع جميع النساء والفتيات بأمان أكير ف 

  برامج العنف المبن 
. فعالة ف   جتماع 

 
 

  
  مجال العنف المبن 

  األوضاع عندما تتصدى الجهات الفاعلة ف 
عىل النوع االجتماع  للعقبات والتميير  الذي تواجهه النساء والفتيات المختلفات ف 

  واالزدهار ،النساء والفتيات من برامجنا  جميعفإن هذا يضمن أن تستفيد  ،اإلنسانية
 إل  . 1وأنهن محميات من األذى ويتلقير  الدعم الالزم للتعاف 

ً
استنادا

  شبكة المبادرة العالمية 
ساء ، يركز هذا المورد عىل المجموعات التالية من النلبناء التفكير المحىل  الطلبات المقدمة من مقدم  الخدمات المحليير  ف 

الدينية المتنوعة، و  اإلثنيةاالنتماءات النساء والفتيات ذوات  النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، ساء المسنات،، النوالفتيات المتنوعة؛ الفتيات المراهقات

  كل مكان سيكون هناك العديد من النساء والفتيات . والنساء والفتيات ذوات الميول الجنسية والهويات الجنسية المتنوعة
 وف 
ً
هذا الدليل ليس شامال

  
  ال اللوانر

 إل أوجه عدم المساواة المتقاطعة النر
ً
  هذا المورد. يواجهن المزيد من التميير  استنادا

تشمل هذه المجموعات   يتم تغطيتها بشكل كاف ف 

ية  وس نقص المناعة البسر    ،HIV+النساء والفتيات المصابات بفير
والنساء والفتيات  ،االستغالل الجنس  التجاريالنساء والفتيات المنخرطات ف 

  يمكن تطبيقها لتكييف برامج العنف يقدم  إال أنه ،وعىل الرغم من أن هذا المورد غير شامل المهاجرات وعديم  الجنسية. 
  االمبادئ والممارسات النر

لمبن 

  سياقات إنسانية مختلفة.  متنوعاتمدروس للوصول إل نساء وفتيات االجتماع  بشكل عىل النوع 
كة بير  يمكن العثور عىل إرشادات إضافية مش ف 

ير

  جميع أنحاء المذكرة اإلرشادية 
  عىل النوع االجتماع  المستمر من قبل الجهات الفاعلة  التعلملضمان الوكاالت ف 

  مجال العنف المبن 
ول مواضيع ح ف 

 محددة. 

؟   عىل النوع االجتماع 
مجة الشاملة للطوارئ الخاصة بالعنف المبن     ما أهمية الير

 

 

 لفهم النساء  نوعاتالمت والفتياتالنساء  توجد 
ً
  عىل النوع االجتماع  السع  دوما

  مجال العنف المبن 
. عىل الجهات الفاعلة ف   

  كل سياق إنسان 
 الفتياتو ف 

  برامج العنف  تضمير   من للتأكد  الالزمةجراءات اإل  واتخاذ  تنوعاتهن،عىل مختلف 
وتلبية ات والفتيات المتنوع للنساء االجتماع   النوع عىل المبن 

   مواجهةاالحتياجات و 
 متنوعة من الظلم  والفتياتها. النساء نواجهيالحواجز والمخاطر النر

ً
عاف يؤدي بدوره إلض  والذيالمتنوعات يواجهن أشكاال

                                                           
 / response-preparedness/emergency-response-https://gbvresponders.org/emergency -ئة ة عىل النوع االجتماع  الطار العنف المبنينموذج عن برنامج االستجابة إل حاالت 1 

 

 "إن التقاطعية هي إحدى طرق التفكير بالهوية وعالقتها بالقوة"

( 1994كيمبرلي كرينشو، رسم الخرائط والهوامش: التقاطعية، سياسات الهوية، والعنف ضد النساء الملونات )

margins.pdf-https://www.racialequitytools.org/resourcefiles/mapping 

 

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-assessment/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/
https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response/
https://www.racialequitytools.org/resourcefiles/mapping-margins.pdf
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،  وحمايتهنقوتهن، خيارهن    عىل النوع االجتماع 
   ويزيد من العنف المبن 

 من أو  لنازحاتا النساء بعضالخدمات.  وصولهن إل تعيقمن الحواجز النر

   الفاعلة جهاتال وعىلحمايتهن بمكانتهن االجتماعية،  وتتم يستفدنس المضيف المجتمع
   العنف مجال ف 

 ال  بأنها  التأكد  ع  االجتما النوع عىل المبن 

   االمتياز  ذوات البالغات النساء فقط تخدم
  و  المجتمع ف 

، راتالمغاييأتير  من طبقة أو وضعية اجتماعية/اقتصادية أعىل، متعلمات،  اللوانر
ً
 القادرات جنسيا

 ،
ً
وس غير المصابات أو  الجنس، متوافقاتجسديا ية المرتبطات أو  المناعة، نقص بفير  . دينية أو  إثنية بأكير

 

  عىل النوع االجتماع  ة التوجيهيتتطلب المبادئ 
 جميعدعم إدراج ل دةمحد اتوالمبادئ اإلنسانية ذات النطاق األوسع إجراء، وكذلك القيم للعنف المبن 

 .   عىل النوع االجتماع 
  برامج العنف المبن 

   الحيادكما يتطلب مبدأ   النساء والفتيات ف 
من  -ير  تقديم المساعدة عىل أساس الحاجة ودون تمي-اإلنسان 

 . 2الوصول إل اإلغاثة عىل قدم المساواة واإلنصاف مع اآلخرين السكان لجميعكن تخفيض الحواجز بحيث يم اإلغاثةات المانحة ووكاالت الجه

  
  حيث"، اسفير معايير اإلنسانية "معايير الف 

ً
  يعتير تصنيف الجنس والعمر واإلعاقة مطلبا

ً
 . 3لخطرلتلبية احتياجات األشخاص المعرضير  ل أساسيا

 قضايا الصحية. لل إضافةاستبعاد النساء والفتيات المتنوعة من االستجابة لحاالت الطوارئ من معدالت اإلصابات والتأثير النفس  واالجتماع   يد يز 

. رضهن لويزيد من خطر تع ،يحد من قدرة النساء والفتيات عىل تلبية احتياجاتهن األساسية الذيالناتج شكل من أشكال العنف  التميير   ويعتير   
عنف إضاف 

  الحماية  معالجة الحواجزولكنه يدور حول  ،إل مهارات متخصصة اإلدماجال يحتاج 
ض دعم جميع النساء والفتيات عىل قدم المساواة ف    تعير

النر
. وال  

  العمل اإلنسان 
 تمكير  ف 

 

  كل سياق ! /تذكرنوا تذكر 
  عىل النوع االجتماع  ف 

  التسلسل هذا بسبب وضعهم الثان .النساء والفتيات أكير عرضة لخطر التعرض للعنف المبن 
وي ف 

 . عالموالقوة واالمتياز اللذين يعيشهما الرجال والفتيان عىل مستوى ال ،وعدم المساواة بير  الجنسير  المنتظم الذي ينتج ،االجتماع   نوعالهرم  الحال  لل
 
 

 من يجب أن يستخدم هذا المورد؟

  نستخدم نموذج  يمكن
  التأهب واالستجابة للعنف لل وحزمة التدريب ،التقييم أدوات ،لجنة اإلنقاذ الدولية نموذجللجهات الفاعلة النر

عىل النوع  مبن 

  حاالت الطوارئ
ب لتأها برامج خالل من متنوعة خلفيات من الفتياتو  النساء دعم لضمان التوجيهية المذكرة هذه تستخدم أن االجتماع  ف 

  واالستجابة للعنف 
  حاال  المبن 

  ة الجهات الفاعلة والوكاالت المتخصصهذه المذكرة التوجيهية تستهدف  إن. الطوارئ ت عىل النوع االجتماع  ف 
 ف 

  عىل النوع االجتماع   العنف
  عىل النوع االجتماع  لمهارات ال ويملكونخضعوا للتدريبات بالفعل  والذينالمبن 

تم تصميم هذه  . الستجابة للعنف المبن 

  المقام األول الستخدامها من قبل 
  مجال ا التفكير المحىل   أعضاء المبادرة العالمية لبناءالمذكرة التوجيهية ف 

لعنف لدعم الجهات الفاعلة المحلية ف 

  عىل النوع االجتماع  ومنظمات حقوق المرأة لالستجابة 
  المبن 

  عىل النوع االجتماع  عندما تؤثر األزمة اإلنسانية عىل  ف 
برامج شاملة للعنف المبن 

 السكان المحليير  

 

 
ً
  ودليل التدريب المصاحب لدعم الجهات الفاعلة  باإلضافةهذه المذكرة التوجيهية  تصميم تم أيضا

  عىل النوع االجتما مجال ف 
 للتفكير اع  لعنف المبن 

   متخصصةتعلم واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ برامج شاملة الو 
  عىل النوع االجتماع  ا ف 

  . للنساء والفتيات المتنوعاتلعنف المبن 

 /نشجعكن عىل: منشجعك ،م هذا المورد عند استخدا

  يةبأن هذا أمر يتعلق بنا وتجنب  اإلقرار    : الغير
  الموظفات والمتطوعات  ستعان 

  عىل النوع االجتماع   اللوانر
ات  نميستجير  للعنف المبن  المير 

لتضمير  كما ا تأطير تجنب  يجباإلعاقة أو الميل الجنس  أو الهوية الجنسية أو الدين.  حالةعىل أساس الجنس أو العرق أو الطبقة أو والتميير  

ات تخص  ية التعامل. اتخرياأل لو أن هذه الهويات والخير  من ذلك مع بغير
ً
 يجب ،هذه القضايا هو شكل من أشكال التميير  واالستبعاد. بدال

اتهن الشخصية توفير   المتعلقة باالمتياز والتميير  والتنوع. الفرص للنساء لتبادل معارفهن وخير

 اتكم/كن عىل دراية بمواقفكونوا ك  : الذات إدراك   تجاربكوا فكر  ./نم/ن وتحير 
ود /ن عىل القيوا /ن المتعددة الجوانب للقمع واالمتياز. تعرفم/ن ف 

  
  تواجهها وا /ن وتواصلتحدكم النر

 النساء والفتيات المتنوعات /ن للحصول عىل الدعم لمعرفة المزيد حول الحواجز والمخاطر النر

 عىل االنفتاح عىل تعلم المزيد حول تجارب واحتياجات النساء والفتيات من خلفيات متنوعة.  /حافظنفظوا حاو 

  كير  عىل الشخص والبيئة/ العوائق    الزيادةكيف تواجه النساء والفتيات   /استكشفنوا استكشف : الشاملةالير
كل ذلك   ،دم المساواةالتميير  وع ف 

  يزيد من خطر تعرضهن للعنف 
  تحول دون الوصول إل خدمات  المبن 

  عنف لل االستجابةعىل النوع االجتماع  ويزيد من العوائق النر
 المبن 

 . االجتماع   النوع عىل

                                                           
 / programme-building-capacity-disability-and-age-do/emergencies/adcap-we-https://www.helpage.org/what، 22التدريب عىل برنامج قدرات العمر والعجز، الصفحة 2 

 /https://www.spherestandards.org/handbook-2018 معايير اسفير  3

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-assessment/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/
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  :تنوع النساء والفت االحتفال بالتنوع  
  عىل عنارص القوة ف 

  تدخل مبن 
  هذا المورد ف 

  كافة برامج يات كتتمثل الرسالة الرئيسية ف 
ما نفعل ف 

  تعيشها النساء والفتياتا
  بتنوع التجارب النر

. هذا التدخل يحتق    عىل النوع االجتماع 
  بالتضامن ،لعنف المبن 

والدعم المتبادل  ويحتق 

 عىل عنارص القوة يعزز 
ً
 مبنيا

ً
ه مجموعات النساء والفتيات المشكلة من هوياتهن المتعددة. إن تدخال جة عن إنشاء الفوائد النات والذي تختير

  برامج العنف 
 جميع النساء والفتيات. ل الشاملة االجتماع   النوع عىل المبن 

  :ام بالتعلم   مجال  االلير 
   العنفما زالت الجهات الفاعلة ف 

الالمساواة  متنوعة منالشكال األ تتعلم كيف تؤثر عىل النوع االجتماع   المبن 

ات  إزالة ،والتميير  عىل النساء والفتيات . ن والتحاملالتحير  ل بعضنا عىل التعلم واالستماع إاالنفتاح  عىل /نشجعكنمشجعكن حنالداخىل 

  الوصول اآلمن إل الخدمات وإزالة الحواجز والعمل 
  تدعم جميع حقوق النساء والفتيات ف 

ام بالتمسك بالقيم المهنية النر  عمالبعض وااللير 
ً
 ا

اء والفتيات. لوضع حد للتميير  ضد جميع النساء  ،  الخير
ً
  مواضيع األشخاص األكير سنا

ات الميل الجنس  / وا ات، ثنائي/ ونالمثليالمحليون ف 

 / ونمتحولالو 
ً
  التعلم. احرصوا عىل التواصل مع حركات العدالة االجتماعية األخرى  العرق ،والكوير  ،ات جنسيا

كاؤنا ف   الجهاتو والدين هم شر

 الفاعلة لتعلم المزيد. 
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وط التعاريف والسر  
 

  عىل النوع االجتماع   تكونعندما  : إليها  الوصول/سهلة متاحة -
  إنه  هذا  ،متاحة خدمات االستجابة للعنف المبن 

صول إليها يمكن الو يعن 
  ال آمن بشكلواستخدامها 

 وقت المناسب من قبل النساء والفتيات المتنوعة وفقف 
ً
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  .الحتياجاتهن ا

ف 
عّرف إمكانية الوصول بأنها " ،اإلعاقة

ُ
 ."خدمات( عىل قدم المساواة مع اآلخرينلللضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ) الئمةمالتدابير الت

 

-  : ء أو شخص ما. غالب تحاملال هو  التحير   
 ضد شر

ً
ات  تبن  ما  ا ية عىلالتحير  سواء   ،الصور النمطية وتؤدي إل مواقف ضارة وممارسات تميير 

ة ة أو غير مباشر اتهم .كانت مباشر   تتشكل من األعراف االجتماعية  /نقد يكون الكثير من الناس غير مدركير  لتحير 
  الحي خاللالنر

اة والنر
 .تمير  ضد مجموعات معينة من الناس

 

 مع الجنس األنثوي الذي تم تعيينه عند الوالدة.  الجندريةامرأة أو فتاة تتطابق هويتها  : الجندرية الهوية متوافق -
 

-  :  من أشخاص آخرين ل محددونأشخاص  يتعرضعندما  التميير  المباشر يحدث التميير 
ً
  معاملة أقل تفضيال

تالف خال موقف مماثل  ف 
   محظورة.  بأسسيتعلق  لسبب الشخصية أحوالهم

  وجهها رسات تبدو محأن القوانير  أو السياسات أو المما التميير  غير المباشر يعن 
ايدة ف 

  ولكن 
 عىل بعض األشخاص.  متكاف   لها تأثير سلنر  غير نفس الوقت  ف 

 

-  : ايدة  النساء والفتيات المراهقات سيطرةتمتلك  حيثملية العالتمكير  هو  التمكير   أجنداتهنوضع ب وتقمنعىل حياتهن وأجسادهن: مير 
التمكير  المرأة من التأثير عىل السياسات  يخّول. أنفسهنعىل  هنوتطوير اعتماد ،مشاكلهنوحل  ،الالزمة واكتساب المهارات ،الخاصة

  تؤثر عىل حياتها 
  تعزز وتديم العنف  ،والعمليات والمؤسسات النر

  ذلك الهياكل والمؤسسات النر
  بما ف 

نوع االجتماع  والتميير  عىل ال المبن 
 تاريخ يملك التمكير  وعدم المساواة. مفهوم 

ً
  ا

ً
  ع طويال
الذي يؤكد أهمية اكتساب القدرة عىل اتخاذ خيارات ذات  4مل التغيير االجتماع  ف 

 . 5هدف
 

  حياة النساء والفتيات االستبعاد:  -
  قد يحدثها التميير  والعنف ف 

نقل المجموعات ب غير واع   أو واع  بشكل  نقومقد  .االستبعاد هو النتيجة النر
  المجتمعشعر بها  ت ونجعلها ثانوية  مكانةالمستبعدة إل 

 .كما لو كانت أقل أهمية من أولئك الذين يتمتعون بمزيد من السلطة أو االمتياز ف 
 

اض أن كل : المغايرة المعايير  -  .الجنس مثليات/ غير مثلنر   األشخاص هم المواقف والسلوك واألنظمة القائمة عىل افير
 

الخصائص )مثل العمر والفئة والعرق وما إل ذلك( واألدوار )مثل األم أو شير إل وت ،المرأةتشمل الهوية جوانب مختلفة من تجربة  : الهوية -
  ةأو الطالب ةالرياضي

ً
  المجتمع وتجعل كل شخص فريدا

  تربط األفراد بمجموعات محددة ف 
عىل  المرأة ويةه. تؤثر نوعه من أو القائدة( النر

ةال لون)مثل  ه  قبل اآلخرين. بعض أجزاء الهوية  من معها  اآلخرين تعامل طريقة ،لترصفل اختياراتها  عىل ،نظرتها للعالم  تمام عامة( بسر
ً
 ،ا

من  . 6كمالح أو  الرفض أو  وصمةال من الخوفبسبب  لمشاركتها  األمان بعدمالمرء  شعر يُ  قد ( الجنس   الميل)مثل  خرىاأل  جوانبوبعض ال
  نفس الوقت المهم اإلشارة إل أن الهوية يتم اختيارها وفرضها 
سهن قد ال ترى النساء والفتيات ذوات اإلعاقة أنف ،سبيل المثالعىل  . ف 

  تحديد هوية  ،بإعاقة مصابات
   تها عندما ال تكون هذه تجرب المرأةومن المؤلم أن ينظر إل اإلعاقة كجانب رئيس  ف 

 . ياةالح ف 

 

  المجتمع هو  التضمير  : التضمير   -
كل خاص مهم بش التضمير  والوصول إل الخدمات والموارد.  ،عملية تحسير  طريقة مشاركة الناس ف 

  بالنسبة إل النساء والفتيات المتنوعة 
ايدة ،يواجهن التميير   اللوانر ض  ،والمخاطر المير    تعير

 هنووصول شاركتهنموالحواجز اإلضافية النر
  لضمان مشاركة ا إل الخدمات. 

لجميع واالستفادة من الخدمات بشكل مفيد. يشمل التضمير  معالجة الحواجز والمخاطر بشكل استبافر
ام الحقوق ،والوصول إل الموارد  ،يشمل تعزيز الفرصو   . 7والتعبير عن الحقوق واحير

  

                                                           
  .(2014)ينجح ولماذا؟ المعهد العالم  ألبحاث اقتصاديات التنمية. تمكير  المرأة: ما الذي 1الصفحة ، كورنوال4 

PAL  5 4الصفحة. 
 47رفع األصوات، التحرك! الصفحة 6 

  التنمية، أين نقف؟ 7
 دور النساء ف 
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ل  تم إنشاؤه من قبل   والذي) النسوي اإلطار يفس هذا  : التقاطعية -  تتعرضأن  تتقصد كيف أن أنظمة القمع المتشابكة   8كرينشو  كيمير
 مقاربةال تطلبتللعنف والتميير  عىل أساس العرق والفئة والجنسية واإلعاقة والميل الجنس  والهوية الجنسية.  المتنوعات النساء والفتيات

  منها النساء والفتيات التقاطعية
  تعان 

 ،اتخاذ إجراءات لتحقيق العدالة االجتماعية من خالل فهم التجارب المتعددة لعدم المساواة النر
 من إعطاء األولوية لتجربة أو احتياجات مجموعة من النساء عىل مجموعة أخرى. 

ً
 بدال

 
  تشكل  / األقليات: أقلية -

 يحدد المجموعات النر
ً
ال يوجد تعريف متفق عليه دوليا

يتم تعريف األقليات عىل أنها "مجموعات مختلفة ...  ،"األقليات". بشكل عام
  العرق أو الدين أو الخلفية 

ألقليات يشير إعالن ا عن غالبية السكان".  ،اإلثنيةف 
ليات كمجموعات قائمة إل األق 1992التابع لألمم المتحدة الذي تم تبنيه عام 

عىل أنه  ويؤكد  ،عىل الهوية القومية أو اإلثنية أو الثقافية أو الدينية أو اللغوية
  تحدد األقليات عىل و  يتعير  عىل الدول حماية وجودها. 

تختلف الخصائص النر
أن المجموعات االجتماعية  ،ألهم من ذلكا . 9نطاق واسع من سياق إل آخر

 العجز أو  "الضعفقد تكون مرتبطة بـ " هذه "األقليات" ألنبتسمية مرتاحة  غير 
سبب بوتشكيل عالقات القوة وتقويض لغة المساواة.  ،أو أقل قيمة من األغلبية

  اتستخدم هذه المذكرة التوجيهية مصطلح "االنتماء  ،هذا الداللة السلبية
 إلثن 

"  
 .والدين 

 
 

اك النساء والفتيات بشكل هادف المشاركة:  -    إشر
   والفعلعملية صنع القرار  ف 

  عىل مستوى الو  كل من مجتمعاتهن المحلية  ف 
نظام اإلنسان 

تيات للنساء والف. تعزز مشاركة النساء والفتيات قدرة المجتمع عىل الصمود من خالل االستفادة من القدرات والموارد المتاحة األوسع
ر جتمع المتيمكن لمشاركة النساء والفتيات المتنوعة من الم .المتنوعات بشكل فردي ومن خالل الحركات والجماعات النسائية المحلية  رص 

  المرونة ويحسن االستدامة ،االمتالكيشجع  ،أن يعزز القدرات المحلية
 تعد المشاركة جانب 10يبن 

ً
 أساسي ا

ً
من عنارص التمكير  وتؤدي إل  ا

  .نتائج إنسانية أفضل
 

، هو، هن أو هم، ذلك أو تلك(. الضمائر - : الضمير هو كلمة تشير إل الشخص المتحدث )أنا أو أنت( أو إل شخص يتم التحدث عنه )ه 

النساء والفتيات متحوالت الجنس يواجهن صعوبات عند استخدامهن لضمير ال يتوافق مع جنسهن عند الوالدة أو معتقدات اآلخرين حول 

  متحولة امرأة تخاطب قد : لمثالا سبيل عىل. الجندريةهويتهن 
ً
 أنها  عىل سها نف تعرف بأنها  يدركون ال  أشخاص قبل من"هو"  بضمير  جنسيا

"،  ضمير  وتستخدم أننر  ام إن. متعمد  بشكل أذيتها  يحاولون أشخاص قبل من أو "ه  "  احير  . لتضمير  ل بسيط ترصف هو  الشخص  "الضمير

 
ية المعقولة:  - تيبات التيسير  التعديالت  الير

ً
  ال تفرض عبئا

  حالة معينة والنر
ورة ف  ورية والمالئمة عند الرص  ير متناسب أو غ والتعديالت الرص 

ر  عىل قدم المساواة مع  11حقوق اإلنسان والحريات األساسيةل جميع وممارستهنلضمان تمتع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة  ،غير مير
 اآلخرين. 

 

امج والخدمات لتكون قابلة لالستخدام و هو وسيلة لضمان إمكانية الوصول.  عالم   وصولتصميم  -   تصميم المنتجات والبيئات والير
يعن 

  .. دون الحاجة إل التكيف أو التصميم المتخصص ،إل أقص حد ممكن ،من قبل جميع الناس

                                                           
، نظرية النسوية وسياسة مناهضة العنرصية،  والجنسالهوامش من تقاطعات العرق  إزالة 8 ل  : نقد نسوية سوداء لمبدأ مناهضة التميير  ، 1989 كريشنو،  كيمير

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf 
، كتيب الطوارئ، الصفحة 9   1المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئير 

Action Aid 10 الصفحة ،  
  العمل اإلنسان 

  .(2016)5، عىل خط المواجهة: تحفير  القيادة النسائية ف 
 2اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المادة 11 

  العراق وسوريا، عىل سبيل المثال، ال تشعر المجموعات 
ف 

االجتماعية باالرتياح لتسمية "األقليات". تتضمن 
اضات عىل استخدام المصطلح  :االعير

إنه مصدر ضعف، يشير إل ضعف أو قيمة أقل من  -
 .ألغلبيةا

يصوغ عالقات القوة ويقوض لغة الوحدة حول  - -
 .المواطنة

المفهوم هذا بالنسبة لبعض المجموعات، يحجب  - -
جذورهم التاريخية كشعوب أصلية أو أحفاد من 

 .شعوب بالد ما بير  النهرين القديمة
 

  العراق وسوريا، الصفحة 
 6حماية األقليات ف 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf
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وطنصائح   والتجنب لالستخدام وشر
 

 متأكد /ينبشكل عام عندما ال تكون
ً
 / ا
ً
النساء والفتيات أنفسهن عن اللغة والمصطلحات  ي/ من المهم أن تسأل ،من المصطلح الذي يجب استخدامه ة

  يفضلنها 
  ذلك ضمائره ،النر

 .التوجيهات العامة حول المصطلحات المناسبةفيما يىل  بعض  .المفضلة نبما ف 
 

  خانة  نويضعههن يسم قد  ذلك ألناالختصارات  باستخداماإلشارة إل األشخاص  /يتجنب
 .نوض كرامتهيق مما "اآلخرين" ف 

 أو امرأة معاقة.  ةخاصية واحدة، مثل امرأة مثليب وصفها  خالل من امرأةوصف  /يتجنب
 

 مصطلح لتجنب مصطلح لالستخدام
 المعوقات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة

  األكير النساء 
ً
 المسنات ،المتقاعدات ،العجائز  عمرا

(، امرأة مثلية، امرأة   فتاة نوعةالمت الميول الجنسية والهويات الجنسية اتذو النساء والفتيات  جلة )حسن صنر 
 كويرمسير

 النساء والفتيات المهمشات المتنوعة النساء والفتيات

 ، انتهاك العرضتدنيسال ،طاللوا العنف الجنس  
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  تواجه النساء والفتيات  المخاطر 
المتنوعاتوالعوائق النر  

 
  السياقات اإلنسانيةيركز 

  تواجهها جميع النساء والفتيات ف 
  تتفاقم بسبب عدم ال ،هذا القسم عىل المخاطر والعوائق المحددة النر

مساواة والنر
  قد تواجهها جميع النساء والفتيات حيث .المتقاطعة

كة النر  المخاطر والعوائق المشير
ً
ثم يركز عىل مخاطر وحواجز محددة لمختلف فئات  ،يحدد أوال

 .النساء والفتيات
 

  وفعالة  عاملة جهاتلك  نكون 
  مجال العنف  ف 

، المبن  ورة من عىل النوع االجتماع    أن نفهم كيف أن االضطهاد  الرص 
لعرق، اإلعاقة، ا العمر،عىل المبن 

، الهوية    ساء والفتيات الن. النساء والفتيات المتنوعاتاجهه يضاعف المخاطر والتميير  الذي تو ، والدين اإلثنية الجندرية،الطبقة، التوجه الجنس 
 اللوانر

 يواجهن أشكا
ً
  عىل النوع االجتماع  بشكل مختلف وأكير خطورة ال

   ،متعددة من االضطهاد يتعرضن للعنف المبن 
ايدة ف  الوصول إل  ويواجهن عوائق مير 

  ش
 .نفائهالدعم وف 

 
  مجال العنف  العاملةعندما تدرك الجهات 

  ف 
  تواجهها النساء والفتيات االجتماع   النوع عل المبن 

إجراءات  خذ تتأن  ها يمكن ،المخاطر والحواجز النر
  العنف ضمان إمكانية وصول جميع النساء والفتيات إل خدمات ل المعوقات إلزالة

متعلقة رامج ب تنفيذ وزيادة القدرة عىل  االجتماع   النوع عل المبن 
  العنف ب

  مجتمع االجتماع   النوع عل المبن 
 .االستجابة لتشمل التنوع الكامل للنساء والفتيات ف 

  مجال العنف  العاملةالجهات 
  ف 

  تضم النساء المتنوعات  ،االجتماع   النوع عل المبن 
ة ستمتلك ،الخاصة بها ضمن فرق االستجابة فعال بشكلوالنر  مير 

رة من األزمة فهم عىل القدرة   المجتمع المترص 
 .والتواصل مع النساء والفتيات المتنوعات ف 

  مجال العنف و 
م جميع الجهات الفاعلة ف    يمكن أن تلير 

شمل المزيد عن التنوع والتقاطع واتخاذ اإلجراءات الالزمة لت لتعلم االجتماع   النوع عىل المبن 
 .جميع النساء والفتيات

 

 
 
 للعنف عرضهنت خطر  وزيادة المساواة عدم أوجه تقاطع خالل من متنوعة خلفيات من والفتيات للنساء القرار  وصنع السلطة تقويض يتم كيف  فهم إن

  
، النوع عىل المبن   : االعتبارات وتشمل. استجابتهم تعديل عىل الفاعلة الجهات سيساعد  االجتماع 

 
 : وح ضياع آليات الدعم األشي والمجتمع    ،أثناء الي  

ً
ا اإلضعاف إن هذما تنفصل األش والمجتمعات وتضعف هياكل دعم المجتمع التقليدية.  غالبا

 عددو  للحماية المجتمعية يؤثر بشكل قاٍس عىل النساء والفتيات من خلفيات متنوعة حيث أنهن يمتلكن وسائل حماية أقل
ً
خاص الذين أقل من األش ا

  عىل النوع االجتماع   للعنف نالدعم إذا تعرض لطلب ليهمن إأيثقن بهم ويلج
 . المبن 

 معتمدات عىل أفراد أبعد من المجتم
ً
ي سياق الطوارئ، قد تكون النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، الفتيات اليافعات، والنساء األكبر سنا

أو العائلة،  عف 

ي الجندرية الهويات الجنسية و الميول ال ذواتيزيد من احتمال تعرضهن لخطر العنف. يمكن أن تكون النساء والفتيات  مما 
 متنوعة، خاصة ف 

ي تجّرم العالقات الجنسية بي   أفراد 
اتيجيات تساعدهن عىل عيش حياتهن بأمان أكبر قبل الجنس الالسياقات الت  واحد، قد بني   شبكات دعم واسب 

وح األمر الذي يزيد مخاطر تعرضهن  اتيجيات تصبح معطلة بسبب الب   ي عىل النوع االجتماعي وياألزمة. هذه الشبكات واالسب 
قلل عدد للعنف المبت 

 عرضة لخط
ً
ايد  ر األشخاص الذي قد تلجأ إليهم النساء والفتيات لطلب الدعم. إن النساء والفتيات من خلفيات إثنية ودينية متنوعة قد يكن أيضا مب  

ي عىل النوع االجتماعي حيث أنهن عرضة لالستهداف عىل قاعدة اإلثنية أ
 من العنف المبت 

ً
 محركا

ً
 و الدين، وبخاصة عندما تكون اإلثنية أو الدين عامال

اع المحىلي الدائر.   للب  

 
 

اتالتحدي الذي نضعه ألنفسنا وللحركة النسائية يجب أن يكون بهدف جعل التعقيدات الناجمة عن  إن" درجة  المتقاطعة واضحة ب التميير 

  طريقتنا بالحديث عن إحداث التغيير 
اها ونتعامل معها بحيث نضّمن النساء المهمشات ليس فقط ف   بإشر  لكنو  كافية لي 

ً
اكهن كمشاركات أيضا

  األفعال ال
  الحركة النسائية. ف 

  االتجاهات المستقبلية ف 
  نلزم بها أنفسنا ف 

 "نر

اع العولمة"  دارلينغ، مارشا    التنمية "إعادة اخير
ين المكسيك، غواداالهارا،جمعية حقوق المرأة ف   2002 أول تسر

justice-economic-and-gender-tool-https://www.awid.org/publications/intersectionality 

 

https://www.awid.org/publications/intersectionality-tool-gender-and-economic-justice
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 كير تعقيداأل  ه  قد تكون قضايا القوة والسيطرة لتبعية والسيطرة: ا
ً
يكها كمقدم رع ا   تعتمد فيها المرأة أو الفتاة عىل والدها أو شر

  العالقات النر
اية. ف 

  يمكن استخدامها ضد النساء والفتيات المتنوعتتضمن ديناميات وتكتيكات القوة 
يىل   مع زيادة االعتماد عىل مقدم  الرعاية ما  اتوالسيطرة النر

12 : 
كونها دون مراقبة ،أو المال ،قد يهدد مقدمو الرعاية المسيئير  الرعاية والدعم األساسيير  )الطعام -  .أو النظافة( أو يحجبونها أو يير
 و يسيئون استخدام أو يؤخرون دعمأو يحجبون أ قد يهدد مقدمو الرعاية المسيئير   -

ً
 محدد ا

ً
ة يساعد المرأة أو الفتاة عىل أداء وظيفتها )مثل األدوي ا

 .أو المعدات(
 .ن/ أو اتخاذ قرارات مالية لهم دون موافقتهو  يجوز لمقدم  الرعاية المسيئير  استخدام أموال المرأة أو الفتاة ألنفسهم -
 .المرأة أو الفتاة عن الشبكات االجتماعية /اتمسيئير  الرعاية ال /اتقد يعزل مقدمو  -
 .نأو إعاقته نمن المرأة أو الفتاة ويحرجونها بسبب سنه /اتالرعاية المسيئير   /اتمقدم  يسخر  قد  -
 .الشخص  )عىل سبيل المثال نتيجة االضطرار إل االهتمام بهم( /نالرعاية المسيئير  المرأة أو الفتاة عىل إجهادهم /اتقد يلوم مقدمو  -

 
 

 العوائق تحليل

   يمكنو  أداة تحليل العوائق ألصحاب اإلعاقة، منالعوائق تم تعديل اإلطار التال  لتحليل  لقد 
  العنف المبن 

عىل  لهذه األداة مساعدة الجهات الفاعلة ف 

  يمكن إزالتها لدعم وصول المعوقاتاستهداف و  النوع االجتماع  لتحديد 
 الفتيات من خلفيات متنوعة. و  مشاركة النساءو  النر

 المؤسسات
 

ت جراءااإل ة ه  اتيالمؤسس العوائق
  سياسات الو 

تمير  ضد النساء النر
عندما  ،عىل سبيل المثال والفتيات. 

يك الذكر مطلوبة  تكون موافقة السر
وهذا  لتوفير الرعاية الصحية. 

ضد االستقاللية الجسدية  التميير  
ا أنه كم  ،هناتلجميع النساء واختيار 

 سيكون ضار 
ً
بشكل خاص للنساء  ا

  
 عالقة جنسية مثليةف 

 السلوكيات
 

تبقر السلوكيات المؤذية واحدة من 
العوائق األساسية للوصول إل 

متساوية للنساء و  مشاركة كاملة
  
والفتيات من خلفيات متنوعة ف 

  برامج االستجابة للعن
عىل  ف المبن 

. التحير الغير واع   النوع االجتماع 
  
ة تستثن  أو أفعال التميير  المباشر

الفتيات من خلفيات و  النساء
  برامج 

متنوعة من المشاركة ف 
 .   عىل النوع االجتماع 

 العنف المبن 

 المعلومات
 

المعلوماتية عندما  العوائقتحدث 
لكافة ال تكون المعلومات متاحة 

يات الفتو  النساء . النساء والفتيات
صاحبات إعاقات برصية أو سمعية، 
  يتحدث لغات متنوعة،

 اللوانر
  ال يدقرن عىل القراءة بشكل و 

اللوانر
جيد، جميعهن عرضة لمواجهة 
تحديات حقيقية بالوصول 
للمعلومات المتعلقة بخدمات 
  عىل النوع 

االستجابة للعنف المبن 
. بدون الوصول  االجتماع 

للنساء  للمعلومات ال يمكن
 والفتيات اتخاذ خيارات واعية. 

  
يائ   الفي  

 
يائيةالعوائق  صول تؤثر عىل و  الفير 

النساء والفتيات من خلفيات 
متنوعة إل الخدمات ويمكن لهذه 

تكون طبيعية أو ناتجة  أنالعوائق 
عن الجهات اإلنسانية أو جهات 

يالعوائق أخرى. تتضاعف   ائيةالفير 
  تح الجندريةبسبب القيم 

د من النر
حركة النساء والفتيات وتزيد من 
  
عزلة الناجيات من العنف المبن 

، األمر الذي  عىل النوع االجتماع 
يجعل من المسافة المطلوب 
 
ً
قطعها للوصول إل الخدمات عامال
حاسما. األبواب الضيقة، الساللم 
المنحدرات الحادة... إلخ، تحد 
  للنساء 

يان   من الوصول الفير 
ً
أيضا
  قد وا

لفتيات ذوات اإلعاقة واللوانر
 مدولبةيحتجن استخدام كراش  

 للوصول إل الخدمات. 

  
 

 
 

 

 

 

                                                           
، الصفحة 12    عىل النوع االجتماع 

كة بير  الوكاالت بشأن إدارة حاالت العنف المبن  / تحالف ويسكونسن ضد عجلة التحكم والتحكم  management/-case-https://gbvresponders.org/response/gbv،  142-139المبادئ التوجيهية المشير

ل  
 .العنف المي  

https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
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يائيالعوائق  يائية تؤثر عىل وصول النساء والفتيات من خلفيات متنوعة إىل الخدمات ويمكن لهذه  العوائقة: الفي   ن تكون طبيعية أو أالعوائق الفب  

ي تحد من حركة النساء والفتيات وتزيد من عزلة العوائق ناتجة عن الجهات اإلنسانية أو جهات أخرى. تتضاعف 
يائية بسبب القيم الجندرية الت  الفب  

، األمر الذي يجعل من المسافة المطلوب قطعها للوصول إىل الخدمات ي عىل النوع االجتماعي
 حاسما. األبواب ال الناجيات من العنف المبت 

ً
ضيقة، عامال

ي قد يحتجن استخدام كراسي م
ي للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة واللوائ 

يائ   من الوصول الفب  
ً
ولبة للوصول دالساللم المنحدرات الحادة... إلخ، تحد أيضا

الت البلوغ، التقدم بالعمر أو اإلعاقة، أو قد تقوم العائالفتيات من خلفيات متنوعة عىل قاعدة و  إىل الخدمات. قد تقوم العائالت بإخفاء أو عزل النساء

ي وضعهن بخطر التميب   اثبإخفاء هوياتهن عندما تكون 
 
 ف
ً
يائية تزيد من العنف. العز و  نيتهن، دينهن، توجههن الجنسي أو هويتهن الجندرية عامال لة الفب  

ل، أخطار  ، خاصة داخل المب   ي عىل النوع االجتماعي
 الفتيات عىل طلب المساعدة. قد يقود العزل إىل اإلحباطو  ن خيارات النساءتحد مو  العنف المبت 

ي فرص الدراسةو  أعراض صحية ذهنية أخرى، إنه عائق أمام الوصول لخدمات االستجابة، إلعادة دمج النساءو 
 
 قاللية،زيادة االستو  العمل،و  الفتيات ف

ي الحد من الخيارات. و 
 
 يتسبب ف

برصية أو  الفتيات صاحبات إعاقاتو  النساء . لكافة النساء والفتياتالمعلوماتية عندما ال تكون المعلومات متاحة  العوائقتحدث  : معلوماتيةالعوائق ال
  يتحدث لغات متنوعة،

  ال يدقرن عىل القراءة بشكل جيد، جميعهن عرضة لمواجهة تحديات حقيقية بالوصول للمعلومات و  سمعية، اللوانر
اللوانر

  النساءالمتعلقة بخدمات اال 
  تستثن 

. باإلضافة لذلك، المعلومات النر   عىل النوع االجتماع 
يات متنوعة بأن الفتيات من خلفو  ستجابة للعنف المبن 

 
ً
 أمام استقبال الخدمة بجعل بعض النساءو  تعرض صورا

ً
  يصلن للخدمات يمثل عائقا

يشعرن بعدم  الفتياتو  رسومات لبعض أنماط النساء فقط اللوانر
حيب أو    أنشطة المساحة اآلمنة الير

  لديهن إعاقة سمعية قد يعانير  من المشاركة ف 
خدمات و  بعدم اليقير  إن كانت الخدمة موجهة لهن. النساء اللوانر

  عىل النوع االجتماع  حيث ال تتوفر لغة اإلشارة لمساعدتهن عىل التواصل. 
 االستجابة للعنف المبن 

 
  متساوية للنساء والفتيات من خلفيات متو  المؤذية واحدة من العوائق األساسية للوصول إل مشاركة كاملةتبقر السلوكيات  العوائق السلوكية: 

نوعة ف 
. التحير     عىل النوع االجتماع 

  النساءالغير  برامج االستجابة للعنف المبن 
ة تستثن  لفيات متنوعة من المشاركة الفتيات من خو  واع  أو أفعال التميير  المباشر

. تتفاقم    عىل النوع االجتماع 
  برامج العنف المبن 

 المواقف األبوية أو ف 
ً
ة جنسيا   يختير و  بالنسبة للنساء المتحير 

ورهاب المثلية ن العمر، الفتيات اللوانر
يةحالة و  ،ةوالطبق ،والتحامل عىل أساس اإلعاقة ،والعنرصية ،التحول الجنس  ورهاب  ،الجنسية وس نقص المناعة البسر من قبل  نيةثاإل والدين و  ،فير

 .   عىل النوع االجتماع 
  عىل النوع االجتماع  إن إذا لم توضح الجهات مقدم  خدمات العنف المبن 

  مجال العنف المبن 
فتيات النساء والالعاملة ف 

  األماكن اآلمنة للنساء والفتيات وبرامج االس ات المتنوع
  عىل النوع االجتماع  مرحب بهن ف 

قد يخشير  من أن  فإن النساء والفتيات ،تجابة للعنف المبن 
  المجتمع األوسع وأنهن لن يتمكي   من البحث مساعدة المؤذيةنفس المواقف  يواجهن

 . الموجودة ف 
 

  سياسات الجراءات و اإل ة ه  اتيالمؤسس العوائق : يةمؤسساتالعوائق ال
يك الذكر عندما تكون م ،عىل سبيل المثال تمير  ضد النساء والفتيات. النر وافقة السر

 كما أنه سيكون ضار   ،هناتضد االستقاللية الجسدية لجميع النساء واختيار  التميير  وهذا  مطلوبة لتوفير الرعاية الصحية. 
ً
   بشكل خاص ا

عالقة للنساء ف 
وات اإلعاقة، 1فتيات الو  اآلخرين، ك بعض الفتيات اليافعات، النساء المعتمدات بنسبة أعىل عىلو  الفتيات من خلفيات متنوعةو  النساء . جنسية مثلية

، قد يحتجن لمكاشفة آخرين للوصول للخدمات،
ً
 عن الناجية و  النساء األكير سنا

ً
قد يقوم األشخاص المسؤولون أو أعضاء المجتمع باتخاذ إجراء عوضا

  قد تقود إل 
  عىل الموظفات ضمن فرق االستجابة للعنف الو  استبعاد النساء من خلفيات متنوعةدون موافقتها أو رضاها. بعض األمثلة األخرى النر

مبن 
  ال تسمح بممارسات دي

  ال تكون مرنة أو معدلة لتناسب النساء ذوات اإلعاقة، أو تلك النر
ية متنوعة، نالنوع االجتماع  تتضمن: ممارسات التوظيف النر
  ال تدعم خدمة رعاية األطفال أو تقدم

 إجازة أمومة.  أو النر
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 مفي التعرف عىل هذه المجموعات المحددة من النساء والفتيات يعتير  . الفتياتو  عىل مجموعات مختلفة من النساء يركز  التال   القسم
ً
كأداة تنظيمية.   دا

 ما يسكي   مجموعة واحدة. إمن المهم أن ندرك  ،ومع ذلك
ً
 ن النساء والفتيات نادرا

ة داخل كل مجموعة والتقاطعات بير  المجموعات.  من المهم التفكير  ،لهذا السبب   مجموعات بناًء عىل ج بتنوع الخير
انب إن مشاهدة النساء والفتيات ف 

  ذلك مواطن قوتهن.  ،واحد من هويتهن قد يحجب كل موقف من مواقفهن المحددة
 بما ف 

 

 الفتيات المراهقات
 

 األشخاص النازحير  ويتعرضن لخطر أكير  د نسبة الفتيات المراهقات عالية ضمن تعداد تع

 ، ية األخرى عندما نتحدث عن االغتصاب، االستغالل الجنس  مقارنة بالمجموعات البسر

. يظهر الدليل بأن الفتيات المراهقات ال يواجهن 13االختطافكر و سوء المعاملة، الزواج المب

 مضاعفة خالل 
ً
اك وإنما يبقير  غير مرئيات، غير  أزمة ما فقط،أخطارا هن، محميات، وال يتم إشر

  األيام الـ و 
. عندما ال تقوم المنظمات اإلنسانية باألخذ بعير  14األول من األزمة 45خاصة ف 

االعتبار وضع الفتيات المراهقات عند تصميم االستجابة الطارئة، تكون قدرة الفتيات 

  حدود ضيقة والموارد الالزمة للحفاظ عىل الحياة  دماتللوصول إل المعلومات، الخ
ف 

 . 15للغاية

( 
ً
 ) سنة( 14-10تقع الفتيات المراهقات األصغر سنا

ً
  السياقات اإلنسانية،  19-15واألكير سنا

 ألي مجموعة سكانية ف 
ً
ائح األكير ضعفا سنة( بير  السر

  سن المراهقة، 16غير المرئيةاهقات يبقير  كأحد أكير المكونات السكانية ومع ذلك، فإن الفتيات المر  يواجهن أعىل نسبة لمخاطر الحماية
. بينما يدخلن ف 

  تحمل مسؤوليات البالغات
  قد وأدوارهن، عىل الرغم من عدم امتالكهن للمهارات أو القدرة الجسدية و  تبدأ الفتيات األصغر ف 

تلزمهن لتحمل  اإلدراكية النر

 . 17تلك المسؤوليات

  عىل النوع االجتماع  وحواجز أكير تمنعهن من الوصول إل الخدمات وذلك نتيجة للعوامل  أخطار مراهقات تواجه الفتيات ال
ايدة متعلقة بالعنف المبن  مير 

 التالية: 

 يتم التالعب بالعادات االجتماعية والثقافية لممارسة القوة والسيطرة عىل الفتيات المراهقات.  -

ك الفت - يات المراهقات عرضة لسوء المعاملة، االستغالل والعنف )يتضمن ذلك االنخراط إن وجود مؤسسات ضعيفة، فقر وصعوبات مادية يير

  أعمال خطرة(. 
 ف 

  شبكات النجاة االجتماعية.  -
 تزيد عزلة الفتيات المراهقات بسبب تقييد الحركة والظهور، وتؤدي إل فقدان دعم القرينات وبافر

 د بإمكانية نجاة الفتيات المراهقات من المخاطر. تقييد الوصول إل معلومات وخدمات صديقة لسن المراهقة يهد -

  تتعلق بالفتيات المراهقات -
  تجاه الدور الخاص، االحتياجات والمخاطر النر

 . 18قلة االنتباه من المجتمع اإلنسان 

  

                                                           
  األوضاع اإلنسانية"13 

اق: خلق فرص وإيصال صوت الفتيات المراهقات ف  نامج "كومباس/بوصلة": "مساحة آمنة لإلشر  . 5، أنا هنا، ص. لالجئير   اللجنة النسائية، / https://gbvresponders.org/compass تقرير التعلم لير
  حاالت الطوارئ التعاونية أيلول 14 

  حاالت الطوارئ التعاونية بيان وخطة عمل من الفتيات ف 
in-girls-the-from-agenda-action-and-tps://www.popcouncil.org/research/statementht- 2، ص. 2015الفتيات ف 

collaborative-emergencies 
 15 ،   حاالت الطوارئ، اللجنة النسائية لالجئير 

 . 12، ص. 2014أنا هنا: الفتيات المراهقات ف 
  حاالت الطوارئ، اللجنة النسائية 16 

، أنا هنا: الفتيات المراهقات ف   . 17، ص. 2014لالجئير 
 17 ،  

  األوضاع اإلنسانية، صندوق التمويل اإلنسان 
  6، ص. 2009حقيبة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للفتيات المراهقات ف 

settings-humanitarian-toolkit-health-reproductive-and-sexual-https://www.unfpa.org/publications/adolescent 
 18 ،   حاالت الطوارئ، اللجنة النسائية لالجئير 

، أنا هنا: الفتيات المراهقات ف   . 22، ص. 2014اللجنة النسائية لالجئير 

م، باقة موارد تسع لدعو  نموذج برنامجفتيات الشمس: 
  األوضاع و  ،حماية

تمكير  الفتيات المراهقات ف 
اك  اإلنسانية، ويحتوي عىل إرشادات محددة حول إشر

  تصميم
ة أنشطة ومراقب تنفيذ و  الفتيات المراهقات ف 

ن   عىل النوع االجتماع  الير
 امج المتعلقة بالعنف المبن 

 المخصصة للفتيات المراهقات. و 

https://gbvresponders.org/compass/
https://www.popcouncil.org/research/statement-and-action-agenda-from-the-girls-in-emergencies-collaborative
https://www.popcouncil.org/research/statement-and-action-agenda-from-the-girls-in-emergencies-collaborative
https://www.unfpa.org/publications/adolescent-sexual-and-reproductive-health-toolkit-humanitarian-settings
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  عىل النوع االجتماع  التضمين 

 بير  احتياجات المراهقات األصغر  يفرق برنامج العنف المبن 
ً
 و سنا

ً
  ااحتياجات المراهقات األكير سنا

يواجهن  للوانر

  19والتميير   تحديات بارزة متعلقة بالتطور، المخاطر 
  مجال مكافحة العنف المبن 

. عىل العاملير  ف 

ام بو  الفتيات المراهقات لسن مجموعة متجانسةعىل النوع االجتماع  التميير  بأن  رؤية "كون  االلير 

األكير و  سنة، 14-10اختالفات متعلقة بالعمر )األصغر سنا بير  ، يتضمن ذلك 20كامل" من الفتيات

 بير  
ً
سنة(، الحالة الزوجية، هل لدى الفتيات مرافق/ة أو أنهن يتيمات، هل لدى  19-15سنا

، الفتيات إصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة أو ال، العرق، هل تذهب الفتيات إل المدرسة أم ال 

ن فقر طويل األمد، حامالت أو مرضعات، هل يعانير  من  مهل يمارسن أي عمل، هل يعانير  

، الهوية ا  لجنسية، هل تعرضت الفتيات لتجربةإعاقات، أمهات أو مقدمات رعاية، التوجه الجنس 

  عىل النوع االجتماع   22. 21استغالل جنس  
امج العنف المبن  إن عىل المنظمات المتخصصة بير

ام  ييمكن الوصول إليها، مقبولة، ومناسبة للتنوع الذ ماتوتأمير  خد بتوفير رعاية حساسة االلير 

 . 23األكير سنا من المراهقاتو  تظهره مجموعات الفتيات األصغر 

  

                                                           
نت: 19   (. / shine-girls/girl-https://gbvresponders.org/adolescentفتيات الشمس )متوافر عىل االنير
 . 4، ص. 2016منهاج بناء األصول الوقائية، ضمن بناء األصول الوقائية للفتيات، مجلس السكان، 20 
، لجنة الالجئات اإلنسانية برنامج الصحة اإلنجابية والجنسية 21    خدمات التخطيط العائىل 

  العمق ف 
  األوضاع اإلنسانية، نظرة ف 

 . 24، ص. 2012للفتيات المراهقات ف 
 22 ،   حاالت الطوارئ، اللجنة النسائية لالجئير 

، أنا هنا: الفتيات المراهقات ف   . 17، ص. 2014اللجنة النسائية لالجئير 
  جنيف  2001ات عالمية استشار  –منظمة الصحة العالمية 23 

اء االستشارية ف    مجموعة الخير
، منظمة الصحة العالمية 2002ونقاشات ف  : خدمات الصحة الصديقة للمراهقات: خطة عمل للتغيير  

، 2002. تم تسجيل المالحظة ف 
 /handle/10665/67923https://apps.who.int/iris . 27ص. 

   –إن العديد من الفتيات 
 ف 
ً
الفتيات األشد فقرا

 
ً
  "حالة  –المجتمعات األكير فقرا

 ف 
ً
يعشن أساسا

 طوارئ". 
األزمات اإلنسانية تقوم فقط بتضخيم الحاجة إل إن 

هن والرعاية، بينما يتفاقم تعرض قدرتهن عىل التكيف
 للعنف. 

 
  حاالت الطوارئ، بيان

 التعاونية ألجل الفتيات ف 

https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/67923
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ً
 النساء األكير سنا

 

  تتسامح أو ح
 تغذي التميير  ضد كبار العمر وتديم األعراف االجتماعية السائدة النر

ً
تتغاض  عن  نر أحكام مسبقة عميقة الجذور بشأن النساء األكير سنا

 .
ً
 للمرة 2050بحلول عام  24العنف وسوء المعاملة وإهمال النساء األكير سنا

ً
  العالم عن عدد األشخاص األصغر سنا

 ف 
ً
يد عدد األشخاص األكير سنا ، سير 

  التاريــــخ، بما يعادل 
ي25من تعداد سكان العالم %22األول ف   سيبقون ضمن شر

ً
  ذلك أن غالبية السكان األكير سنا

  حة النساء . يعن 
   اللوانر

 البلدان يعشن ف 

  و  المنخفضة الدخل،المتوسطة و 
ون بالعمر. ف  سنة  60فوق  من تعداد السكان البالغير   %54، شكلت النساء 2015بنسبة تفوق الرجال الذين يكير

 حوال  ربــع  50. تشكل النساء البالغات 26سنة 80من تعداد السكان البالغير  فوق  %61و
 . 27( من النساء حول العالم%23.6)سنة أو أكير

 

ات مختلفة من حياتهن، عىل الرغم من أن بعض أنواع العنف    عىل النوع االجتماع  خالل فير
 عرضة للعنف المبن 

ً
رجح ي قد تكون النساء األكير سنا

ية و  . إن القوانير  التميير    عمر أكير
  كل مجاالت ححصولها ف 

 ف 
ً
العائلية تشجع عية و اتهن السياسية، االقتصادية، االجتمياالممارسات بحق النساء األكير سنا

 28سوء المعاملةعىل العنف و 
ً
يك، الطالق، أو عدم الزواج. إن النساء األكير سنا  لوحدهن، نتيجة لوفاة السر

ً
. حول العالم، تعيش نصف النساء األكير سنا

  حال والوصول المحدود  لخطر االستغالل المجتمع، هن عرضة أكير بثالثة مراتو  المعزوالت عن األصدقاء، العائلة
أو المعدوم للخدمات أو الدعم ف 

 . 29ةتعرضهن لتجربة العنف أو سوء المعامل

ة و   منتسر بكير
ً
 عليه. إن تقرير منظمة الصحة العالمية الدول  إن العنف ضد النساء األكير سنا

  أغلب األحيان يتم التسير
إلقليم  الخاص بتقديرات او  لكن ف 

يك الحميم بير  النساء األكير من  ( يجد أنه2013العنف ضد النساء )نسب  سنة يصل إل  50وخالل الحياة فإن معدل حصول العنف من قبل السر

 من 20.6%
ً
 أقل تداوال

ً
  التقرير أقل من الواقع، عىل اعتبار أن أنماط العنف ضد النساء األكير سنا

 19بير  ء ا النس. من المرجح أن تكون األرقام الواردة ف 

 يحصل صيغ متداخلة30سنة 45و
ً
، أفراد من العائلة )بمتعددة من قبل المعتدين، الذين قد يكونو  . إن العنف ضد النساء األكير سنا

ً
 حميما

ً
يكا   ون شر

ما ف 

  البلوغ من الذكور 
 أو أكير من تجارب العنف، واإلناث(، مقدم  الرعاية أو أفراد من المجتمع. العديد من النساء واجهن نوعا  ذلك األطفال حدينر

ً
واحدا

، عادة ما تكون العواقاإلسا   والناجيات من االعتداء الجنس 
ً
. بالنسبة للنساء األكير سنا ، والنفس  ، المال  ونتائج  بءة وحنر اإلهمال الجسدي، الجنس 

 . 31اإلصابة أكير خطورة

  عىل أن التقدم بالعمر يؤثر عىل سلوك النساء المرتبط باالهتمام بالصحة يوجد 
  أو  إل الخدمات، الوصولو  دليل حقيقر

ن عواقب الذي بدوره يعن 

  عىل النوع االجتماع  يمكن أو تمر دون معالجة
  عىل النوع و  قد تتفاقم/تصبح أسوأ و  صحية مؤذية لعنف مبن 

ايد قد تو  الجتماع  ايستمر العنف المبن  ير 

ته  ما يتم و  وتير
ً
 غالبا

ً
  عمر اإلنجاب، فإن الصحة الجنسية للنساء األكير سنا

كير  عىل النساء ف  وصمها بشكل ما، و  ها تهميش، تجاهلها شدته. نتيجة الير

كاء بير   العنف من والرعاية الوقائية الخدمات إل الوصول عاقةإضافة إل   نقص وسفير  متضمنة ،الجنس   االتصال طريق عن المنقولة واألمراض السر

 الوقت، ضيق منها  متعددة)ألسباب  الجنسية الصحة عن مرضاهم مع الحديث األساسية الرعاية مقدم   من العديد  يتجنب بينما . المكتسب المناعة

  كير األ  مع الجنس   النشاط عن الصحيون العاملون يتحدث ألن احتمالية أقل تصبح الفرص فإن(، المحسوسة القدرة أو  التدريب، الموارد، نقص
ً
 32. سنا

  

                                                           
24  

  / programme-building-capacity-disability-and-age-do/emergencies/adcap-we-https://www.helpage.org/what 17، ص. ADCAPتدريب 25  
 . 3-2ص.  VAWGمرجع النساء األكير 26 
 المرجع نفسه27 
  .(A / 68/167): تقرير األمير  العام(، متابعة للسنة الدولية لكبار السن، الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة2013الجمعية العامة لألمم المتحدة. )28 
 8-7موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكير سنا، الصفحة 29 
، ورقة مناقشة حول العنف ضد المسنات 30   1women/-older-against-do/rights/violence-we-. https://www.helpage.org/whatالصفحة ، 2017المنظمة الدولية لمساعدة المسنير 
 9موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكير سنا، الصفحة 31 

 – ص5 32
ً
 العنف ضد النساء والفتيات – مصدر – النساء األكبر سنا

https://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-programme/
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ً
  إن أغلب النساء األكير سنا

يعانير  من حاالت الخرف، يتعرضن لنوع من سوء المعاملة، وقد تمنعهن  اللوانر

،33حالتهن من طلب المساعدة
ً
  بالنسبة للنساء األكير سنا

لك ت . يمكن أن تضاف اإلعاقة كعامل خطر إضاف 

  يمكن أن تحصل كنتيجة للتقدم بالسن. حول العالم، تبلغ 
 سنة أو أكير  60نسبة األشخاص البالغير  اإلعاقة النر

  من نقص أو فقدان للبرص أو السمع%46الذين لديهم إعاقات أكير من و 
  . إن النساء 34، العديد منهم يعان 

 اللوانر

كلما تقدمن بالسن، خاصة إن كن معتمدات عىل   تعرضن إلعاقة مدى الحياة، قد يصبحن أكير عرضة للعنف

 . 35شخص آخر لتقديم العناية اليومية

  خطر متناٍم للتعرض لعنف قائم عىل النوع االجتماع  بسبب تناقص قوتهن 
 ف 
ً
قد تكون النساء األكير سنا

 سبب العمر . التميير  ب36وضعهن بعد حياة من الفرص المتناقصة من األمان االقتصادي والتعليم بسبب جنسهنو 

 قد يؤدي إل احتمال أكير للفقر، الوصول المحدود لموارد الوقاية،و 
ً
نف يزيد من خطر التعرض للعو  الجنس معا

  عىل النوع االجتماع  
  وسوء المعاملة.  المبن 

  تضع عىل عاتق  
 للتميير  النابع من المواقف األبوية إضافة للنظم االجتماعية النر

ً
تتعرض النساء األكير سنا

  عمليشباب و ال
 "بال فائدة"النساء الدور األساش  ف 

ً
 ة اإلنجاب. هذا التميير  قد يقود إل اعتبار النساء األكير سنا

 
ً
 محددا

ً
  السن،   حالما يتجاوزن سن اإلنجاب. يخلق هذا نوعا

من الهشاشة أمام التعرض للعنف بسبب الكير ف 

كير  37كما يفسح المجال أمام التحير  الجنس     "عمر اإلنجاب" هو أحد مظاهر . إن الير
العالم  عىل النساء ف 

  العمر 
، والذي يخترص النساء إل وظيفتهن او  التقاطع بير  التميير  عىل أساس التقدم ف   إلنجابيةالتميير  الجنس 

الدولية لمساعدة المسنير   المنظمةهن "نساًء" بحسب قدرتهن عىل اإلنجاب فقط. بحسب ويعتير 

“HelpAge” فإنه يرفع من مخاطر إن لم يتم ا ، كير  أن التشجيع عىل إطالق الصور النمطية ب لتصدي لهذا الير

  عمر مبكر،
 مع العن العنف يحصل فقط ف 

ً
ك تجارب النساء األكير سنا  . 38ف غير مرئيةويير

 

كل مشابه للفتيات المراهقات، فإن األزمات اإلنسانية قد ترفع من احتماالت تعرض النساء األكير للخطر،  بش

  
من  %15.5جمهورية الكونغو الديمقراطية، عىل سبيل المثال، كما تتآكل الضوابط االجتماعية العادية. ف 

  النساء 
 عام   اللوانر

 جنوب كيفو بير 
  مستشق 

كن من النساء   2008و 2004طلير  الرعاية من العنف الجنس  ف 

ة جماعي 55بعمر    العراق إل وجود مقير
. تشير التقارير ف    تسنة وأكير

 اللوانر
ً
م ة للنساء اإليزيديات األكير سنا

  العرا
  تعمل عىل توفير الدعم  بحسب والشام، ققتلهن من قبل الدولة اإلسالمية ف 

المنظمات اإلنسانية النر

، فإن النساء بعمر 
ً
 و  40للناجيات األصغر سنا

ً
ائهن كو  أكير قد تم قتلهن لعدم إمكانية بيعهنعاما دف به رقيقشر

  39الجنس
  بو . ف 

 بممارسة السحر، يظهر االستبيان أن ر استبيان أجري ف 
ً
كينا فاسو حول اتهام النساء األكير سنا

ة وواضآثار  ت الصحة الذهنية الناتجة عن الرفض المجتمع  كبير من النساء المشاركة  %55حة، حيث عير

  خطرت لهن عندما تم اتهامهن من قبل المجتمع،
ه  قتل أنفسهن باالستبيان أن الفكرة األول النر

40 . 

  

                                                           
 8-7موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكير سنا، الصفحة 33 
 programme/-building-capacity-disability-and-age-do/emergencies/adcap-we-https://www.helpage.org/what، 18التدريب عىل برنامج قدرات العمر والعجز، الصفحة 34 
 8-7موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكير سنا، الصفحة 35 
 4موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكير سنا، الصفحة 36 
 3والفتيات، النساء األكير سنا، الصفحة موارد العنف ضد النساء 37 
 38 ،

ُ
، ورقة نقاش حول العنف ضد النساء األكير سنا  3، الصفحة 2017المنظمة الدولية لمساعدة المسنير 

 8موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكير سنا، الصفحة 39 
 9موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكير سنا، الصفحة 40 

التقدم بالسن" والتميير  ضد الكبار "
  السن

 ف 
ال يوجد إجماع عالم  حول بداية 
حدوث "التقدم بالسن"، يحصل 
 بسبب مفاهيم مختلفة 

ً
ذلك غالبا

حول التقدم بالسن، حسب السياق 
 . ، واالجتماع  ، المجتمع   الشخص 

 
  السن

و ه التميير  ضد الكبار ف 
القوالب النمطية والتميير  ضد 
األشخاص فقط بسبب اعتبارهم  
  السن. يعزز التميير  ضد كبار 

 ف 
ً
كبارا

السن البناء االجتماع  للشيخوخة، 
ويمكن لهذا أن يعيق تحقيق 
 .
ً
 المساواة بالنسبة للنساء األكير سنا

 
 والفتيات النساءالعنف ضد  مورد 
  النساء

ً
 األكير سنا

 

وأكير  49من النساء بعمر  32%
يك الحميم  تعرضن لعنف السر

ة( 17%) ، بينما خالل السنة األخير
لعنف من النساء تعرضن  37%

يك الحميم ل  من غير السر
 %14) مي  

ة(.   خالل السنة األخير
 

كية لتقدم العلوم  الجمعية األمير
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ت اإلعاقةذواالنساء والفتيات   
 

  لديهن إعاقة نسبة  تشكلحول العالم 
  السياقات اإلنسانية عندما يحصل نزاع و/أو كارثة طبيعية تزداد  ،41%15النساء والفتيات اللوانر

هذه النسبة ف 

إلساءة اضات للعنف و والفتيات ذوات اإلعاقة من كافة األعمار معر  ووصول محدود للرعاية الصحية. النساء تؤدي إل إعاقات جديدة ناتجة عن إصابات

الفتيات ذوات اإلعاقة خالل األوضاع اإلنسانية يواجهن حواجز إضافية لحماية أنفسهن من األذى، . النساء و 42حياتهنخالل  %80بمستويات تصل إل 

 و  ة، أقل قوة،يعتمدن أكير عىل اآلخرين للنجا
ً
 . 43أقل ظهورا

ايدةالفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضن لمخاطر النساء و     السياقات اإلنسانية نتيجة و  مير 
حواجز ف 

  الوصول لفصلهن عن العائلة، نقص األدوات المساعدة 
ن للمعلومات. إنهوالحركية، صعوبات ف 

  أي مجتمع متأثر بكارثة. قد  وسوء المعاملة عرضة أكير لالستغالل
وهن بير  الفئات األكير عزلة ف 

امج المساعدة    الوصول لير
اإلنسانية نتيجة لمجموعة من الحواجز االجتماعية، يواجهن صعوبات ف 

 الطبيعية والتواصل. 

  حاالت العنف ال
  مبالنسبة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، فإن تقاطع عدم المساواة بير  الجنسير  واإلعاقة تجعل منهن بشكل خاص ضعيفات ف 

بن 

  عام 
. يكشف تقرير صادر ف  ذوي اإلعاقة، ويغط  بوروندي، إثيوبيا، األردن وشمال القفقاس، أن العنف  حول األشخاص 2015عىل النوع االجتماع 

  جلسات النقاش المركزة أثناء 
  عىل النوع االجتماع  الذي تم تناوله بير  المشاركير  ف 

 بير  أنواع العنف المبن 
وع، مع تالجنس  هو النوع األكير نفيذ المسر

 االغتصاب، بشكل متكرر وبشكل دوري وجود عدد من النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وال
ً
، متضمنا   قدمن معلومات حول تعرضهن للعنف الجنس 

لوانر

ومن قبل عدة معتدين. إن العائلة ومقدم  الرعاية يعلمون بحدوث العنف الجنس  ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة عندما يصبحن حوامل
. يوجد 44

  يتم دفعهن للزواج المبكر قبل أن يتم تصنيفهن كـ "مرغوبات أقل" ب ذوات اإلعاقةتقارير لحاالت عدة عن زواج مبكر بير  الفتيات 
بب عمرهن سواللوانر

ة شهر أو أكير قبل أن يتحدثن عن العنف الذي تعرضن له، بسبب الحواجز اإلضافية 45إعاقتهنو  . ذوات اإلعاقة الناجيات من االعتداء قد ينتظرن لفير

  يواجهنها قبل أن 
 عن تجربتهن.  46يفصحنالنر

 عوائق فريدة للوصول إل خدمات االستجابة المخصصة النساء و 
ً
  عىل النوع االجتماع  الفتيات ذوات اإلعاقة قد يواجهن أيضا

، لحاالت العنف المبن 

  برامج االستجابة. يشمل ذلك: و 
 المشاركة ف 

 يائية يائية أن تكون طبيعية أو من صنع االعوائق الفير  ممرات، النسان. العوائق المتعارف عليها تشمل األبواب الضيقة، ال: يمكن للعوائق الفير 

ة، تواجد الخدمات األدراج، الطوابق، المنحدر  ات الحادة والمتفاوتة، حمامات عامة غير مجهزة، النفايات والحطام، توزيــــع حصص غذائية كبير

  الحياة المجتمعية أو الوصول والماء وحطب التدفئة عىل مسافات بعيدة. هذه العوائق تمنع النساء والفتيا
ت من المشاركة بشكل كامل ف 

  عىل النوع االجتماع  واالستجابة له غير قابلة للوصول بسبب 
ورية. قد تكون الخدمات المخصصة لتجنب العنف المبن  للخدمات الرص 

اكز ة. إضافة لذلك، قد ال تكون العيادات أو مر المسافة، نقص المواصالت أو الكلفة المرتبطة باستخدام وسائل النقل للوصول إل مراكز الخدم

  النساء مجهزة الستقبال النساء 
  يستخدمن الكراش  المدولبة أو  اللوانر

يعانير  من مشاكل حركية أخرى، األمر الذي قد يوصل رسالة  اللوانر

 مفادها بأن مراكز الخدمات غير مرحبة بالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة. 

 عىل النوع االجتماع  بصيغ تناسب النساء والفتيات : قد ال تقدم التواصل  
المعلومات الخاصة بخدمات االستجابة الخاصة بالعنف المبن 

ساء والفتيات الناإلعاقات الذهنية والنفسية االجتماعية. كنتيجة لذلك، قد ال تقدر ذوات اإلعاقة، يتضمن ذلك اإلعاقات البرصية، السمعية، و 

اإلعاقات الذهنية والنفسية االجتماعية( من التعرف عىل اإلساءة عند حدوثها وقد ال يعرفن أين يمكن لهن ذوات ذوات اإلعاقة )وبشكل خاص 

ي عىل النوع االجتماعي إىل التعرف عىل أنماط الحصول عىل الدعم. 
ي مجال العنف المبت 

نماذج و  أضافة لذلك، تحتاج الجهات العاملة ف 

توى حم ماالنتباه لفهو  الفتيات ذوات اإلعاقة. إن تخصيص الوقتو  ذج تواصل مخصص للنساءتقدم نمو و  التواصل الشخصية المختلفة

/ صديق.   من أحد أفراد العائلة غب  المسيئي  
ً
 لغة المرأة/الفتاة قد يتطلب دعما

 

  

                                                           
، الصفحة 41    عىل النوع االجتماع 

كة بير  الوكاالت بشأن إدارة حاالت العنف المبن 
 management/-case-https://gbvresponders.org/response/gbv،  139المبادئ التوجيهية المشير

 8-7موارد العنف ضد النساء والفتيات، النساء األكير سنا، الصفحة 42 
  العنف ا2015لنسائية لالجئير  لجنة اإلنقاذ الدولية/اللجنة ا43 

  الظروف اإلنسانية: مجموعة أدوات للعاملير  ف 
  عىل النوع االجتماع  ف 

  برامج العنف المبن 
، الصفحة . بناء القدرات لتضمير  اإلعاقة ف    عىل النوع االجتماع 

،  5لمبن 
https://gbvresponders.org/response/disability-inclusion-2/ 

  العنف ا2015الدولية/اللجنة النسائية لالجئير   لجنة اإلنقاذ 44 
  الظروف اإلنسانية: مجموعة أدوات للعاملير  ف 

  عىل النوع االجتماع  ف 
  برامج العنف المبن 

، الصفحة . بناء القدرات لتضمير  اإلعاقة ف    عىل النوع االجتماع 
،  5لمبن 

https://gbvresponders.org/response/disability-inclusion-2/ 
  العنف ا2015لجنة اإلنقاذ الدولية/اللجنة النسائية لالجئير  45 

  الظروف اإلنسانية: مجموعة أدوات للعاملير  ف 
  عىل النوع االجتماع  ف 

  برامج العنف المبن 
، الصفحة . بناء القدرات لتضمير  اإلعاقة ف    عىل النوع االجتماع 

،  5لمبن 
https://gbvresponders.org/response/disability-inclusion-2/ 

 . 2015لجنة اإلنقاذ الدولية/اللجنة النسائية لالجئير  46 

الفتيات ذوات اإلعاقة لسن أكير النساء و 
بب لكن بسبب إعاقتهن، و عرضة للعنف بس

تصنيفهن بأنهن مختلفات، لديهن قوة ومكانة 
أقل، مهمشات ومستهدفات بشكل مباشر 

 تيجة لهذه العوامل نفسها. بالعنف ن
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 ات الرعاية/ والفتيات ذوات اإلعاقة عىل أفراد آخرين من العائلة أو المجتمع للوصول إل الخدمات  النساء: قد تعتمد العالقة مع مقدم 

 للغاية أن
ً
. إن كان مقدم/ة الرعاية هو المعتدي، سيكون صعبا

ً
 صعبا

ً
 والمساعدة، ما يشكل الوصول إل الخدمات والمساعدة بشكل خاص أمرا

 م الرعاية للتواصل، التنقل والحاجات اليومية. تصل الناجية إل الخدمة ألنها تعتمد عىل المعتدي/مقد

 فإن أحد العوائق الشائعة هو خوف الناجية من عدم الخوف من عدم تصديقها ،   عىل النوع االجتماع 
: كما مع كل الناجيات من العنف المبن 

  تصديقها. يتضاعف هذا الخوف لدى الناجيات من النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، خاصة 
اجيات نير  من إعاقة ذهنية، حيث تكون النيعا اللوانر

 ،
ً
ن أحدا  لن يصدقهن إن أخير

ً
عرضة للسؤال بشكل غير مناسب حول قدرتهن عىل الفهم وأخذ القرار. أولئك الناجيات لديهن خوف من أن أحدا

  من استمرار األذى. 
  خطر إضاف 

 وبالتال  يكن ف 

  قد ال يستمع الناس إل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة أو قد ال يصدقونهن عندما  عاقة: التصورات المتعلقة بمقدرات النساء والفتيات ذوات اإل

  من إعاقة ذهنية أو نفسية اجتماعية. إضافة لذلك، قد يتم استبعاد النساء 
يتحدثن عن تجربتهن عن العنف، خاصة إن كانت الناجية تعان 

، قد  والفتيات ذوات اإلعاقة من فرص التعلم عن العنف، الجنس،
ً
والعالقات الصحية، وتطوير مهارات جديدة وتعزيز شبكات األقران. أيضا

  العالقات الحميمة. 
 يتم استهدافهن باالغتصاب، اإلساءة واالستغالل، أو امتالك مقدرة أقل عىل قوة التفاوض ف 
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والفتيات ذوات الميول الجنسية والهويات الجندرية المتنوعة  النساء  
  الفتيات و  ضد النساء التميير  إن العنف و 

 جنسية و  اللوانر
ً
 حول العالم و يمتلكن ميوال

ً
  حهويات جندرية متنوعة هو أمر شائع جدا

وح يزيد ف  االت الي  

  األزمات. النساء والفتيات و 
 جنسية اللوانر

ً
 من المخاطر والعوائق مبنية عىل العادات االجو  يمتلكن ميوال

ً
 معقدا

ً
ماعية تهويات جندرية متنوعة يواجهن طيفا

، العنف وعدم المساواة الممنهج. يمكن أن تكون النساء والفتيات    األبوية، ورهاب المثلية الجنسية والتحول الجنس 
 جنسية وهويات يمتلكن ميو  اللوانر

ً
ال

، بحاالت الي   
ً
اتيجيات للتعامل مع الوضع داخل منازلهن بشكل أكير أمانا الشبكات  وح تتعرض هذهجندرية متنوعة قد قمن ببناء شبكات دعم واسير

  للتخريب ما يزيد خطر تعرضهن لحاالت عنف 
. تتعامل المنظمات و  مبن  يقة تعزز التباين ر مقدم  الخدمة االنسانيير  بشكل متكرر بطعىل النوع االجتماع 

يك ذكر عند التعامل مع النساء اض أن رأس العائلة هو ذكر أو أن السر يون هم لفتيات. قد يكون العاملون االنساناو  الجنس  وتقوم بتقديم الخدمة مع افير

،   والفتيات  وقد يقومون باستبعاد النساء أشخاص يعانون بشكل نشط من رهاب المثلية أو رهاب التحول الجنس 
 ج اللوانر

ً
هويات و  نسيةيمتلكن ميوال

 جندرية متنوعة من الوصول إل الخدمات. 

  عادة ما تتعرض النساء والفتيات 
  عىل النوع االجتماع  بسبب  اللوانر

 جنسية وهويات جندرية متنوعة إل مختلف أنواع العنف المبن 
ً
يمتلكن ميوال

يك الحميم، الزواج اإلجباري، اإلساءة الجسد ، العنف من قبل السر ة يجنسهن، ميولهن الجنسية أو هوياتهن الجندرية، يتضمن ذلك العنف الجنس 

 من النساء والفتيات قد يواجهن وصمة والعاطفية، والحرمان من الموارد، 
ً
، المتحوالت جنسيا الخدمات والفرص. إن المثليات، ثنائيات الميل الجنس 

رفض  عأكير عند الوصول للخدمات بسبب نقص القبول لميولهن الجنسية أو هويتهن الجندرية من قبل عائلتهن، مجتمعهن أو مقدم  الخدمة. للتأقلم م

، قد تل   جأ النساء والفتيات المجتمع والتميير 
 جنسية وهويات جندرية متنوعة إل إخفاء هويتهن وقد ال يصارحن بحاجتهن للدعم أو  اللوانر

ً
يمتلكن ميوال

 ال يطلير  المساعدة. 

  الفتيات إن النساء و  
 جنسية اللوانر

ً
  خطر كبير من أشكال متعددة من الو  يمتلكن ميوال

  عهويات جندرية متنوعة ف 
نف ف 

يك ا ان، أو السر إن التميير   ى العائلة،لحميم. عىل مستو العالقات الشخصية يتم ارتكابها من قبل الزمالء، أفراد العائلة، الجير

  والفتيات  ضد النساء
 جنسية اللوانر

ً
لية: هويات جندرية متنوعة قد ينتج عنه أحد النتائج الشخصية الثالثة التاو  يمتلكن ميوال

  عىل  ضغط شديد للزواج
وعيش حياة متباينة الجنس، أفراد العائلة المتعسفير  قد يحاولون إجبار الفتاة عىل سلوك مبن 

، والعزل االجتماع  وفصل األننر عن موارد العائلة والمجتمع . ما يسم بـ "االغتصاب 47قواعد صارمة بير  الجنسير 

" للنساء هو ممارسة تهدف إل "شفاء" ة ت الميل الجنس  من جنسانيتها بإجبارها عىل ممارسالمثليات أو ثنائيا التصحيح 

  عىل النوع
  الممارس عىل النساء والفتيات االجتماع  و  الجنس مع رجل أو رجال متعددين. إن العنف المبن 

متلكن ي اللوانر

 جنسية و 
ً
يلذكور هويات جندرية متنوعة يهدف إل الحفاظ عىل الموقع االجتماع  المسيطر لميوال  . 48جنسال الغير

ية الممارسة الجنسية المثلية أو السلوك الجندري غير المطابق للمواصفات. إن األثر الناتج عن   ما تجرم القوانير  التميير 
ً
غالبا

تهداف والفتيات لالس ويزيد من خطر تعرض النساء هذه القوانير  قد يتضمن محاكمات جنائية للعالقات الجنسية المثلية

طة عن عالقات مثلية. إن ال از أو العنف، أو التصحيح من قبل أفراد المجتمع بتهديد النساء والفتيات بإخطار السر طة باالبير  ية وانير  قمن قبل السر التميير 

  رفاه النساء والفتيات  العائلية
  والمدنية قادرة عىل التأثير ف 

 جنسية وهويات اللوانر
ً
ف الحكوم  للعائلة جندرية متنوعة. يتضمن هذا التعري يمتلكن ميوال

 . 49والزواج، عىل سبيل المثال، إضافة إلمكانية تغيير الشخص لجنسه/ا المحدد بالوالدة عىل الوثائق الحكومية الرسمية
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  5مورد العنف ضد النساء والفتيات، الصفحة 

 48
  6مورد العنف ضد النساء والفتيات، الصفحة 

 49
  5مورد العنف ضد النساء والفتيات، الصفحة 

 

الجنس، الميل 
، الهوية  الجنس 

ات  الجندرية ه  ممير 
إنسانية أساسية. إن 
  التعبير عن 

الحق ف 
الجنس، الميل 
الجنس  والهوية 

دون خوف  الجندرية
من التميير  أو المالحقة 

هو من أساسيات 
 الكرامة اإلنسانية. 
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  الفتيات قد تواجه النساء و 
 جنسية و  اللوانر

ً
 ائالتهن،إلمكانية العيش بانفتاح أو "البوح" ألصدقائهن، ع مهمةهويات جندرية متنوعة عوائق يمتلكن ميوال

  حال مشاركتهن لهويتهن الجنسية. إن لم يتبن  مقدمو الرعاية إجراءات مرحبة و  مجتمعاتهنو 
ضمينية، توالخوف من ردود فعل عدائية، رفض أو عنف ف 

  المساحات اآلمنة للنساء والفتيات أو نشاطات  ستتعرض النساء
حيب ف  والفتيات لعوائق مشابهة عند الوصول لخدمات االستجابة وخوف من عدم الير

  عىل النوع االجتماع  ميالة للهوية الجنسية برا
. عندما تكون مراكز االستجابة لحاالت العنف المبن    عىل النوع االجتماع 

ض لمتباينة و امج العنف المبن  تفير

 أن يبأن النساء والفتيات متباينات الجنس، فأنهم يضعون عوائق يتوجب عىل النساء والفتيات المثليات، ثنائيات الميل الجنس  والمتحوالت جنس
ً
ا

ايدة من   مخاطر مير 
ً
  عىل التتجاوزنها للوصول إل الخدمات. تواجه النساء والفتيات المثليات، ثنائيات الميل الجنس  والمتحوالت جنسيا

عنف المبن 

، معدل رفض عاٍل من قبل العائلة والمجتمع، وتقلل من حجم شبكة الدعم االجتماع  وفرص التعليم والحصول عىل عمل. إن حا تهن جالنوع االجتماع 

  عىل النوع االجتماع  وعدم وجود دعم اجتماع  بديل وانخفاض األصول الفردية، يحتم
ة لخدمات برامج العنف المبن  تجابة للعنف عىل برامج االس  الكبير

 .
ً
  عىل النوع االجتماع  أن تكون تضمينية وأن ترحب بالنساء والفتيات المثليات، ثنائيات الميل الجنس  والمتحوالت جنسيا

 المبن 

 

  تواجهها النساء و  
   الفتياتتتضمن التحديات النر

  اللوانر
ً
  جنسيةيمتلكن ميوال

 وهويات جندرية متنوعة: 

طة و    اآلخرين. الموظفير  الرسميير  عدم ثقة بالسلطة نتيجة الستهدافهن من قبل السر

 معرفة العائلة إن قمن بمشاركة حالتهن مع المنظمات اإلنسانية. الخوف من 

الخوف من أن العاملير  االنسانيير  سيقومون بالتميير  ضدهن أو سيقومون 

اضات حولهن.   بافير

 االعتقاد بأن مشاركة هويتهن قد يحرمهن من إعادة التوطير  أو يؤخر ملفهن. 

  حال عدم مشاركتهن بحالتهن مع المنظمات غير الحكومية أو المنظمات  انعدام الوصول إل الموارد المحلية أو المعلومات
حول األنشطة أو الحقوق ف 

 . 50الدولية

 

  

                                                           
/المنظمة الدولية للهجرة، الصفحة المفوضية 50   16السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئير 

 ، "حول العالم، يتم استهداف المثليات، ثنائيات الميل الجنس 
ين/ات من ذوي الميول  إضافة إل الكثير

ً
 المتحوالت جنسيا

الجنسية والهويات الجندرية المتنوعة بعنف جسدي ونفس  
. إننا عرضة للمضايقة، االعتداء وأنواع العنف   

اجتماع  وحسر
ف، التقاليد، األمة  األخرى، تحت ستار ما يسم بـ "السر

 والعائلة". 
(. بيان بالنيابة عن تجمع المثليات، 2013ن. ) ،نابوليفو 

، المتحوالت  . لجنة وضع المرأةثنائيات الميل الجنس 
ً
، جنسيا

 االقتصادي التابع لألمم المتحدة. المجلس االجتماع  و 
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متنوعة ودينية ثنيةإ انتماءات من والفتيات النساء  
 

 ما يتم تجاهل النساء
ً
  االستجابة  انتماءاتو  إثنيةالفتيات المنتميات إل مجموعات و  غالبا

الذي أدى إل  للحاالت الطارئة. إن كان العنفدينية متنوعة ف 

 لمجتمعات محددة، فإن النساء
ً
وح مستهدفا . و  دينية متنوعة سيكن عرضة لمخاطر استمرار العنفو  إثنيةالفتيات المنتميات إل مجموعات و  الي   التميير 

ايد من التعر تستثن  من الفرص االقتصادية و  اإلثنيةبعض المجموعات  ، وما يتضمنه ذلك من استغالل جترزح تحت خطر مير  . ض لالتجار بالبسر نس 

  حاالت الي   
الفتيات . قد تكون النساء و 51دينية متنوعةو  إثنية مجموعات يصيب بشكل مباشر النساء والفتيات المنتميات إلوح و يتضاعف هذا الخطر ف 

  عزلة اجتماعية و و  إثنيةالمنتميات إل مجموعات 
  المجموعات االجتماعية المهيمنة. قد تيفتقرن إل دينية متنوعة ف 

فقد الحماية المجتمعية مقارنة ببافر

و و  دينية متنوعة مكونات مهمة من هويتهن الثقافيةو  إثنيةالفتيات المنتميات إل مجموعات و  النساء ح، األمر الذي شبكات الدعم عند فصلهن بسبب الي  

 بشكل خاص للنساء
ً
  اللواوالفتيات  يمكن أن يكون مؤذيا

. قد ال تكون النساء نر   عىل النوع االجتماع 
الحديث رات عىل والفتيات قاد تعرضن لعنف مبن 

  بالد اللجوء
  بلدهن األصىل  أو ف 

جمون من مجتمع آخر سواء ف   إن كان المير
ً
 . 52علنا

  االحتياجات اإلنسانية بير  المجموعات و 
صيل المساعدة. ا يتعلق بطبيعة، استهداف وتو الطريقة المثىل لتلبية هذه الحاجات، بميوجد فروقات دقيقة ف 

 ما إذا كانت ا
ً
  المالحقةتلك الفروقات تعكس أيضا

اع، تجاربــها الماضية ف  ة خالل الي   ، مستوى قوتها ال ألقلية فد استهدفن مباشر ها، والتميير  سياسية وتأثير

 . 53الثقافية وأعرافها  معتقداتها 

 باألخذ بعير  االعتبار االنتماءات 
ً
  برامجها، اإلثنيةال تقوم العديد من المنظمات اإلنسانية حاليا

 اإلثنيةات األشخاص ية خلفييتم تجاهل أهمو  والدينية ف 

  طريقة جمع المع
اء والفتيات ياجات األساسية للنس. تحتاج خطط االستجابة اإلنسانية إل األخذ بعير  االعتبار هذا التنوع لتلبية االحت54لوماتوالدينية ف 

اعات   قد تومعايير اختيار المستفيدين و  وتوفير الدعم لهن بطريقة مستدامة. كما يتوجب معالجة أولويات الدعم المتأثرات بالي  
 ثير االستياء، التميير  النر

اعو   . 55التوتر كنتيجة الستبعاد بعض المجموعات المتأثرة بالي  

  من النساء  %25قالت 
   اللوانر

  عىل النوع االجتماع  تم تنفيذه ف 
)من أجل  2016تمت مقابلتهن من أجل تقييم احتياج شيــــع متعلق بالعنف المبن 

  )وجنسياتهن( قد أثرت بشكل سلنر  عىل وصولهن للخدمات2016عام دراسة إقليمية ل
تقييم االحتياج ال . إن جلسات االستماع و 56( بأن انتماءهن الدين 

 مع النس
ً
  عىل النوع االجتماع  قد ال تمتلك معلو  ودينية متنوعة، إثنيةالفتيات المنتميات إل مجموعات و  اءتقام دوما

مات و لذلك فإن برامج العنف المبن 

 باحتياجاتهن الخاصة و 
ً
  عىل النوع االجتماع  قد ال توزع بلغاتأو فهما

تنوعة م أولوياتهن. كما أن المعلومات المتعلقة بخدمات االستجابة للعنف المبن 

  المجتمع 
  عىل النوع االجتماع  كل اللغات المحكية و ف 

توظيف متطوعير  قد ال يقومون بالمستهدف. قد ال يتحدث مقدمو الخدمة المتعلقة بالعنف المبن 

جمير  قادرين عىل
ندما تهيمن والفتيات بلغات متنوعة، وع التحدث بلغات متنوعة. قد ال تنفذ أنشطة المراكز اآلمنة المخصصة للنساء مجتمعيير  ومير

  المجموعات  إثنيةمجموعة 
حيب. بعض أنشطة المساحة اآلمنة أو برامج اإلثنيةأو دينية عىل نشاطات المساحة اآلمنة، قد تشعر بافر  والدينية بعدم الير

  عىل النوع االجتماع  
  تتضمن نشاطات ثقافية ذات سمة و  العنف المبن 

، قد تستبعد مشاركة أكير من أو دينية  إثنيةالنر فتيات النساء و لاأو موسيقر

 متنوعات. ال

  

                                                           
، العمل مع.... الصفحة 51   11-10المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئير 
، كتيب الطوارئ، الصفحة 52   3المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئير 
  العراق وسوريا، 53 

 18الصفحة حماية األقليات ف 
  العراق وسوريا، الصفحة 54 

 14حماية األقليات ف 
  العراق وسوريا، الصفحة 55 

 3احتياجات الحماية لألقليات ف 
  العراق وسوريا، الصفحة 56 

 14حماية األقليات ف 



  التأهب واالستجابة للعنف أدوات 
  حاالت ا المبن 

 لطوارئعىل النوع االجتماع  ف 
 مذكرة توجيهية عن التضمير  

 

22 
 

 ملحق: فهم "اإلعاقة"

: "األشخاص ذوي CRPDمن اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقات ) 1المادة  ( تحدد األشخاص ذوي اإلعاقات بالتال 

  الحواس،  عجز اإلعاقات يشملون أولئك الذين لديهم 
، أو ف   

، ذهن  لة قد يمنع مشاركتهم الكام والمتفاعل مع عوائق عديدةطويل األمد جسدي، عقىل 

  المجتمع أو عىل قدم المساواة مع اآلخرين". )تم إضافة التشديد(و 
 . 57الفعالة ف 

 ما يتم اعتبار النسا 
ً
ية، أو من وجهة نظر طغالبا ، إعادة تأهيلء والفتيات ذوات اإلعاقة كوجه لألعمال الخير عاية. ر و  بية، أشخاص يحتاجون لعالج طنر 

ية . وجهات النظر هذه مبنية عىل أن اإلعاقة ه  مشكلة فردية يجب التعامل معها، االهتمام والنماذج الطبية هذه المفاهيم موصوفة كنماذج األعمال الخير

  
ح بأن امرأة منعت من العمل ف   مشكلتها. أن ذلك هو و  –المجتمع من قبل جسدها أو عقلها بها، أو إصالحها. هذا التوجه يقير

يرى النساء والفتيات ذوات اإلعاقة كصاحبات حقوق، يشجع عىل تمتع   النموذج القائم عىل الحقوقأما 

ام لكرامتهن المتأصلة. هذا  كامل ومتساٍو بكافة حقوق االنسان للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، واالحير

  المجتمع. إنالتوجه يركز عىل الفرص المتساوية، عدم التميير  عىل قاعدة اإلعاقة، والمشاركة 
النموذج  ف 

 عليها، فرض القوانير  للتأكد من 
ً
القائم عىل الحقوق يتطلب أن تضمن السلطات الحقوق وأال تضع قيودا

التضمير  الكامل عىل كافة األصعدة االجتماعية )المدرسة، العائلة، المجتمع، العمل...(، تطبيق السياسات 

ام التمثيل المتساوي أمام ا ، واحير   لقانون. لرفع الوع 

 

،   النموذج االجتماع  تم تطوير 
ً
. يعتير النموذج االجتماع  بأنه اإلعاقة ليست "خطأ" اجتماعيا ي والطنر  كردة فعل ضد التوجهات الفردانية للنموذج الخير

  المجتمع، وبأن النساء والف
  تنوعه. يركز النموذج االجتماع  عىل المجتمع ويعتير أن المشكلة تقبع ف 

 ف 
ً
 تيات ذوات اإلعاقة و بل عامال

ً
النساء األكير سنا

لإلعاقة،  النموذج االجتماع  بحسب و  (. بكلمات أخرى،58يتم استبعادهن نتيجة لمجموعة من العوائق )اجتماعية، مؤسساتية، اقتصادية أو سياسية

  يواجهونها  المنهجيةالعوائق لكن بسبب و  ليس بسبب اختالفاتهم الفردية، /معاقاتاألشخاص ذوي اإلعاقة هم معاقون
من المجتمع. ض يواجهنها / النر

 لكن كشخص " ممنوع من العمل". و  لذلك، يمكن فهم كلمة "معاق" ليس كشخص "أقل إمكانية"

  ال يمكن إلحداهن فعلها بسبب جسدها و/أو عقلها  األمور  و وه –" العجزبير  " الجتماع  النموذج اأكير من ذلك، يفرق 
  و  –و"اإلعاقة"  –النر

تمثل النر

. بكلمات أخرى، االعتالل هو مكون واحد من مكونات اإلعاقة
ً
 أو اعتالال

ً
راحة ويشير إل وظيفة الجسد )ج عوائق مجتمعية تعطل إحداهن ألنه لديها مرضا

  مكونات اإلعاقة ه  الحتمنع 
، وظيفة عقلية متأثرة بمشكلة ما(، أما بافر ، فقدان إحدى الساقير  ود المشاركة، د من النشاط وقيالضوء من الدخول إل العير 

  البيئة المحيطة. 
  ه  عوامل موجودة ف 

 والنر

 

  

                                                           
 22التدريب عىل برنامج قدرات العمر والعجز، الصفحة  57 
 24التدريب عىل برنامج قدرات العمر والعجز، الصفحة  58 

تشمل المبادئ األساسية لنهج حقوق 
والمشاركة  التضمير  لإلعاقة  اإلنسان

ام  وإمكانية الوصول وعدم التميير  واحير
ام   االختالف والتنوع وتكافؤ الفرص واحير

 كرامة اإلنسان. 
هذا النهج ينطبق عىل جميع النساء 

 والفتيات. 
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 االجتماع  يقصد منه التشجيع عىل تضمير  األشخاص ذوي اإلعاقات بإزالة العوائقإن التحول إل النموذج 

 من معالجة و 
ً
  بواسطة تدخالت اختصاصية. يتضمن هذا، تعديالت ا العجز الفرديالحواجز بدال

 البيئة لوصول ف 

أمير  األساسية، تات المحيطة المبنية، معلومات وتواصل متاح للجميع، التأكد من إمكانية الوصول إل الخدم

  نفس الوقت، تمكير  األشخاص ذوي  األدوات المساعدة والتقنية، تغيير المزاج
وتقليل الوصمة المجتمعية، وف 

  وعائلتهم/ن.  اإلعاقات

 

 

  

)لشخص ما( +  عجز اإلعاقة = 
/بسبب البيئة   

العوائق )ف 
 المحيطة(

  المرأة 
"اإلعاقة" ليست أصيلة ف 

أو الفتاة، إنها نتائج فشل البيئة 
  تلبية احتياجاتها. 

 المحيطة ف 
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  عىل النوع االجتماع  للشاملة  برامجاإلجراءات الرئيسية إلنشاء 
 عنف المبن 

 

  عىل النوع االجتماع  يركز هذا القسم عىل اإلجراءات الرئيسية 
واالستجابة  تم تصميمه بناًء عىل نموذج برنامج التأهب ،إلنشاء برامج شاملة للعنف المبن 

  لجنة اإلنقاذ الدولية. 
  عىل النوع االجتماع  ف 

 لحاالت الطوارئ الخاص بالعنف المبن 

-in-GBV-for-Response-and-Preparedness-content/uploads/2019/03/Emergency-https://gbvresponders.org/wp

_Arabic.pdf-Guide-Facilitator-Emergencies 

  

 59تقييمال

كير الفتيات المراهقات، والنساء األ  يتضمنمجتمع كل ن إيجب التعامل مع التقييم عىل أساس 

، والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، والنساء والفتيات ذوات الميول الجنسية والهويات 
ً
سنا

  يأتير   ، والنساء والفتياتالجندرية المتنوعة
 والدينية.  اإلثنيةمن مختلف االنتماءات  اللوانر

ق ذلك ينطبو  النساء والفتيات هويات متعددة متقاطعة.  إنه يمكن أن تحملشمل ذلك فهم ي

  حالة
  عىل النوع االجتماع  وجود العنف  ف 

وري التحقق من عدد النساء المبن  ، ليس من الرص 

والفتيات ذوات اإلعاقة أو وجود النساء والفتيات ذوات الميول الجنسية والهويات الجندرية 

 صميم برامج شاملة للجميع وشيعة االستجابة للجميع. المتنوعة لت

 

  أن 
. اتمتنوعتلبية احتياجات النساء والفتيات اللأي تقييم  يهدفبناًء عىل هذه الحقائق، ينبع 

  عىل النوع االجتماع  إن تقييم العنف 
ميات العنف والخدمات اتعلق بتحديد ما إذا كان العنف يحدث أم ال، بل يتعلق بفهم أفضل للسياق ودينيال  المبن 

، وذلك
ً
  لتحديد نوع الخدمات واألنشطة المالئمة والفعالة للنساء والفتيات  المتوافرة حاليا

.  اللوانر  لذلكيتعافير 
ً
لقوي للسياق ، فإن الفهم اإضافة

  تواجهها النساء والفتيات متعددة الجوانبمساواة ومظاهر الال 
وري لأمر  هو  النر شاملة من المخاطر  الحد ن خدمات االستجابة وأنشطة إضمان رص 

ر  اتال تعرض الناجيو ومتاحة جميع النساء والفتيات  ات قد من المهم اإلشارة إل أن بعض النساء والفتي، . ومع ذلكبغير قصد  أو األفراد لمزيد من الرص 

  تسميتهن أو تحديدهن أن يتم ير  يخش
ً
  )مث محددةهوية ذات كجزء من مجموعة   علنا

وية جندرية أو هكامرأة أو فتاة ذات ميول جنسية ،  ل االنتماء الدين 

  بشكل عام أو بير  النساء والفتيات  سواءً ، إلخ(، متنوعة
 يمثلن غالبية السكان.  اللوانر

 

، لضمان شعور المختلفة اإلثنيةلتلبية االحتياجات اللغوية للمجموعات  اتقد يكون من المفيد حشد مجموعات منفصلة من النساء والفتيات المتنوع

 الفتيات المراهقات 
ً
 يوض ال ولوياتهن، وخلق مساحة لمشاركة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة. ومع ذلك، أل تهنبالراحة عند مشارك والنساء األكير سنا

  اللسالمة و بسبب مخاطر ا المتنوعة الجندريةمجموعات منفصلة للنساء والفتيات ذوات الميول الجنسية والهويات  بإنشاء
طوي عليها حشد نيوصمة النر

اكها عىل أساس   . الجندريةالجنس  والهوية  الميلالمجموعات وإشر

  هناك
ً
جمة ولغة اإلشارة والمبمجموعات مختلطة من النساء المتنوعات ودعم الحوار نشاء فوائد إل  أيضا للسماح  ،وما إل ذلك المرئيةالبرصية/ واد الير

ية أو ينصح بالطلب من النساء والفتيات الكشف عن ميولهن الجنس ال .  مع ذلك، اتزيز الفهم الشامل ألولويات النساء المتنوعبالمناقشة التفاعلية وتع

 هوياتهن الجندرية. 

  مجال ايمكن للجهات 
  عىل النوع االجتماع  االستفادة من العاملة ف 

  عىل النوع المقاربة أو النهجلعنف المبن 
االجتماع   المستخدم لمناقشة العنف المبن 

  عىل النوع االجتماع  لمناقشة القضايا حاالت متعددة الجوانب، وطرح استخدام قصص عن طريق 
وأسئلة عامة حول خطر التعرض للعنف المبن 

 . شجيع حصول اإلفصاح عن تجارب العنف الشخصيةالحساسة مع النساء والفتيات بأمان، دون ت

 

  يجب مناقشتها مع النساء والفتيات السؤال عن: 
 تتضمن نقاط المعلومات الرئيسية النر

 معرضات بشكل خاص للتميير  والعنف،الالنساء والفتيات  -

  تحد من و حددة العوائق الم -
 إل الخدمات، نصولهالنر

  تزيد من  -
 للمخاطر والعنف.  تعرضهنالعوامل النر

  ساليب األ ليات و اآل -
 مجموعات معينة من النساء والفتيات للوصول إل الخدمات والمعلومات بأمان. قد تدعم النر

                                                           
امج، ماذا نحتاج إل معرفته لبدء  -: التقييمات 3الجلسة 59    عىل النوع 40 - 27 حة: إجراء التقييمات، الصف4الجلسة وضع الير

  حاالت الطوارئ والعنف المبن 
، دليل المشاركير  حول االستعداد للعنف ف 

 /training-preparedness-and-response-preparedness/emergency-response-https://gbvresponders.org/emergency  االجتماع  

 

  امعيار 
 1األساش  رقم سفير اإلنسان 

 

رين اك السكان المترص     يجب إشر
 عملياتف 

  
التشاور بطريقة هادفة بما يتعلق بالقرارات النر
 .تؤثر عىل حياتهم، بدون خلق مخاطر إضافية

هذه ه  الطريقة الوحيدة لمساعدتهم عىل تأكيد 
 .حقوقهم

 ،  2018مقتبس من معايير اسفير

https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/03/Emergency-Preparedness-and-Response-for-GBV-in-Emergencies-Facilitator-Guide-_Arabic.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/03/Emergency-Preparedness-and-Response-for-GBV-in-Emergencies-Facilitator-Guide-_Arabic.pdf
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/
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 : األسئلة التاليةالتقييم باالنطالق من تصميم 

  هذا المجتمع؟ ما ه  االحتياجات والفجوات واألولويات المعلنة لهذه المجموعات؟ -
 ما ه  مجموعات النساء والفتيات األكير تعرضا للخطر ف 

  ما ه  مجموعات النساء والفتيات  -
  ال تصل إل الخدمات؟ لماذا ا؟ كيف يمكننا زيادة  اللوانر

يحصلن عىل الخدمات؟ ما المجموعات النر

 مشاركتهم؟

 

  اعتبارك /يضع ،عند تصميم التقييم
 :ف 

ا ) الفتيات المراهقات: 
ً
اك الفتيات المراهقات وخاصة الفتيات المراهقات األصغر سن   تدريبات جمع المعلومات إل زيادة 14-10قد يؤدي إشر

( ف 

 .مخاطر أكير من فوائد المشاركة

  يمكن أن تقلل بشكل كا
اك الفتيات المراهقات. إذا كانت فوائد المشاركة تفوقها الجهود النر   جميع المخاطر قبل إشر

من مخاطر  فيجب النظر بعناية ف 

  إشر 
  قدًما ف 

 .اك هؤالء النساء والفتياتالمشاركة، يجب عىل فرق التقييم المص 

  أنشطة التقييم
  إعطاء األولوية لسالمة النساء والفتيات عىل مشاركتهن ف 

 .ومع ذلك، إذا استمرت المخاطر تفوق فوائد المشاركة، ينبع 

 ما يبلغن عن عدم اهتمامهن  
ً
ا   األنشطة )بملدى الفتيات المراهقات احتياجات واهتمامات مختلفة عن النساء البالغات، وكثير

  ذلك بالمشاركة ف 
ا ف 

 .أنشطة جمع المعلومات( إل جانب أمهاتهن

  من المرجح أن يكون لدى الفتيات المراهقات 
   اللوانر

يلتحقن بالمدرسة احتياجات واهتمامات مختلفة ألولئك خارج المدرسة ومتاحير  للمشاركة ف 

  أوقات مختلفة
 .أنشطة التقييم ف 

 

 
ً
 غا: النساء األكير سنا

ً
 ما يكون لدى  لبا

ً
ل واألشةمنها  عديدةمسؤوليات  النساء األكير سنا تهن مما يحد من مشارك ،رعاية األطفال واالهتمام بالمي  

 
ً
  التقييم.  بحشد النساءقادة المجتمع أثناء قيام بنشاطات التقييم. قد يتم تجاهل أصوات وأولوية النساء األكير سنا

صعوبات يواجهن قد و للمشاركة ف 

  التنقل مقارنة بالنساء األصغر 
  ف 

ً
  حال وجود سنا

 ف 
ً
  نشاطات جمع المعلومات مع النساء األصغر سنا

، أو قد يكون من الصعب عليهن المشاركة ف 

 ضعف سمع. حاالت 
 

  ذهنية، العقلية، الجسدية، ال) النساء والفتيات ذوات اإلعاقةستحتاج : النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
وطرق  الرؤية والسمع( إل أساليب اإلعاقة ف 

  النقاشات المتعلقة بالتقييم. عىل سبيل المثال، المزيد من الوقت لطرح  عىل الوصول تهنومساعدلهن مختلفة إليصال المعلومات 
والمشاركة ف 

/ات إل لغة اإلشارة، تعيير  صور، استخدام الاألسئلة،  جمير 
وري التفكير باستخدام امير  لذلك، من الممكن أن يتضمن 60رصيةالبلعروض من الرص 

ً
. إضافة

. كما هو الحال مع كافة مقابالت مع  إجراء التقييم   عىل النوع االجتماع 
  مجال اإلعاقة إلرشاد تصميم برامج العنف المبن 

أشخاص أو جهات فاعلة ف 

التحدث مع النساء ذوات اإلعاقة من هذه المجموعات  اطلبوا/نلذا اإلعاقة،  لذويالمجموعات، قد يكون الذكور مسيطرين عىل المجموعات الممثلة 

  المجتمع
  تواجه النساء ف 

  مجموعات الحاولوا/ن الوصول إل ، أو لمعرفة وفهم المخاطر والعوائق النر
 تقودها النساء،النر

 

حشد هذه يجب جمع و  ال ، النساء والفتيات ذوات الميول الجنسية والهويات الجندرية المتنوعة

  مجال بشكل مجموعات ال
منفصلة. لإلبالغ عن التقييم بشكل آمن تأكد/ي من التواصل مع الفاعلير  ف 

،  LGBTIQحقوق 
ً
، المتحولير  والمتحوالت جنسيا "المثليير  والمثليات، ثنائيات وثنائيات الميل الجنس 

. تأكدوا/نالكوير" الذين يفهمون السياق المحىل  واإلطار القانو حامىل  وحامالت صفات الجنسير    
من  ون 

  المجموعات قد يكون مسيطر عليها من قبل الذكور، 
  هذا المجتمع ألنه كبافر

وموا قالتحدث مع النساء ف 

اك   تقودها النساء إن كانت متواجدة.  LGBTIQمجموعات  بإشر
 النر

 

 

  التقييم. تأكدوا/ن هذه النساء إل مواقع ولغات مخستحتاج : ثنية ودينية متنوعةإالنساء والفتيات من انتماءات 
آمنة الظروف ن أن متلفة للمشاركة ف 

  مجموعات إثنيةبما فيه الكفاية لتشعر النساء والفتيات بالراحة بشأن 
/ان لتشكيلة وتكوين فريق   .أو دينية التعريف عن أنفسهن كأفراد ف  كونوا مدركير 

  ال يرغير  بالتعريف عىل أنفسهن عىل ذلك، خاصة
   التقييم لزيادة راحة النساء والفتيات. تأكدوا/ن من عدم إرغام النساء والفتيات اللوانر

 المواقف ف 

                                                           
 ملف تقييم الساحات اآلمنة للنساء والفتيات  60 

أثناء التحدث مع النساء والفتيات ذوات الميول 
أن  يالجنسية والهويات الجندرية المتنوعة، تذكر 

  يشاركنها  جه  تتو 
لهن بأسمائهن والضمائر النر

 
ً
  متأكدة

من الطريقة األفضل  معكِك، إن لم تكون 
 . هنسأليالمخاطبتهن، ببساطة 

م  هويات النساء والفتيات. 
 احير

اضات وال تضع    . أي افير
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  قد تعرضهن للخطر. و 
 نهالتدابير الالزمة لضمان أمنكافة اتخاذ  من  وا/نتأكدأو دينية،  اثنيةأقلية  مجموعة منتنظيم اجتماع مع فرد أو لدى النر

  . 61نوخصوصيته

 

 اإلجراءات األساسية: 

 اك اضات حول  أي ، ال تضع  بشكل آمن متنوعةالمجموعات الالنساء والفتيات من  إشر   ترغب افير
لمتنوعات االنساء والفتيات الطريقة النر

 دائم /ي. اسألبالمشاركة
ً
 المشاركة بأمان.  وقدرتهن عىلبالراحة  هنلضمان تمتع ما يفضلنهع ا

  ،خلق مساحة آمنة قدر اإلمكان من خالل تعزيز الحفاظ عىل الخصوصية، وطمأنة المشاركات بأنه ليس من يجب خالل النقاشات الجماعية

. استخدم  
  عىل النوع االجتماع  أو التميير 

وري أن يفصحهن عن تجاربــهن الشخصية المتعلقة بالعنف المبن  وأمثلة عامة  الت نماذج حاالرص 

  تواجه النساء والفتيات والعوائق الستكشاف كيف يمكن للهويات المختلفة أن تزيد المخاطر 
دى المشاركات أفصحت إح. إذا المتنوعاتالنر

 بالسية. تجربة شخصية، قوم  بتذكير المجموعة 

  وية الهأو  الميل الجنس  أو  نوع اإلعاقةعمر أو الل أو تحديد من النساء والفتيات من خالل اإلشارة إ المتنوعات اتالمشارك تحديد عدم

 للوصمةأو أي خصائص أخرى،  اإلثنيةأو  الدينأو  الجندرية
ً
  . قد يتسبب هذا باألذى لهن إضافة

  ستستجي، أنفسهن أو قمن بمشاركة تجارب شخصية حساسةبالتعريف عن النساء والفتيات  قامتإذا  
بير  بها لدى تعامىل  بنفس الطريقة النر

  عىل النوع االجتماع  العنف حدوث إفصاح عن حاالت 
قوم  قيمة، الشخصية ال ا تجربته ا مشاركتهة عىل مساهمتها و المشارك اشكري، المبن 

ي المشاركة إنه يسعدِك التحدث معها ع تجربتها بشكل فردي بعسيةمراعاة البتذكير المجموعة ب ن كان ذلك إد انتهاء االجتماع . أخير

ام لقوتها لكن بمزيد من الراحة، سيشعرها  هويتها  لتحدثها عنإن كانت سعيدة ومرتاحة بالتحدث أمام المجموعة، أظهري الدعم لها واالحير

. ومشاركتها    التعرض للتميير 
  المساحة اآلمنةيمكن أن تؤدي تجربتها ف 

عديد من النساء، تمكير  ال آمن إل مشاركة التجارب خالل النقاش ف 

ام   . لذلك جرأتهنويجب احير

 عىل النوع االجتماع  أدوات تقييم العنف  استخدام وتعديل  
  تشمل  المبن 

 . النساء والفتيات جميعالنر

 ها من أوجه عدم المساواة المحلية  وحالة اإلعاقةالبيانات حسب الجنس والعمر  تصنيف  . المالئمةوغير

 توضح توثيق ا  
  عىل النوع االجتتصميم برنامج العنف  إلغناء اتالنساء والفتيات المتنوع تجاربلنتائج النوعية النر

 . ماع  المبن 

 اك  ؟المتنوعات والمواقف تجاه النساء والفتيات ألعرافالعادات، امقدم  الخدمات للكشف عن  إشر

  عىل النوع االجتماع  إلأدوات تقييم العنف يجب ترجمة  
  تستخدمها النساء والفتياتالمختلفة اللغات  المبن 

 . النر

 ة بالتضمير   الفرقومراجعة األدوات مع  /اتتدريب الموظفير  ، التقييم طخط توسيع   ح ، مثلالمحلية الخبير
،  LGBTQI قوقالفرق الناشطة ف 

 . وأصحاب اإلعاقات كبار السن

 

  

                                                           
   UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئير   61 
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نامج  62تصميم الير

امج    أنشطة تصميم الير
  بداية حاال -يعد ضمان مشاركة النساء والفتيات المتنوعة ف 

ة االستجابة ت ف  المراقبة وجمع ات من خالل آلي ،الطوارئ وطوال فير

 إجراًء  -التعليقات
ً
 وحاسما

ً
  عىل النوع االجتماع   للعنفلتنفيذ برامج شاملة  أساسيا

ك النساء والفت ،المبن    يمكن أن تسر
 . بشكل فعال اتلمتنوعيات اوالنر

،العنف برنامج بداية حالة الطوارئ لتصميم  ذ من يةتقاطعالاستخدام نهج عن طريق    عىل النوع االجتماع 
   المبن 

  العنف  يمكن للجهات الفاعلة ف 
المبن 

همتياز الذي ، ظلم السلطة واال الجذرية للتقاطع معالجة األسباب عىل النوع االجتماع   قيق لضمان أن د، والتخطيط بشكل به النساء والفتيات تختير

نامج اتقادر المتنوعات النساء والفتيات مجموعات   . 63عىل المشاركة واالستفادة من الير

  عىل النوع االجتماع  
امج العنف المبن    أدوار قيادية أثناء تصميم االستجابة للطوارئ لير

اك النساء والفتيات المتنوعات ف  تيح الجهات ت ،عن طريق إشر

  مجال الالفاعلة 
  عىل النوع االجتماع  ف 

  جهود إعارص وقائدات فرصة للعديد من النساء والفتيات للعمل كعنالعنف المبن 
ادة اإلعمار وإعادة للتغيير ف 

  تؤثر عىل سالمته
  ذلك اتخاذ قرار بشأن القضايا النر

دي األسباب الجذرية كير فعالية لتح. وتعتير هذه الطريقة األ حقوقهن ورفاههن، نالتأهيل، بما ف 

 . 64واالستبعادللتميير  

 اإلجراءات األساسية: 

  امج   عىل النوع االجتماع  مع مجموعات من النساء والفتيات المتنوعات منذ بدء حالة الطوارئ لضمان إن الير
تصميم برامج العنف المبن 

 متوافقة ومناسبة للسياق المحىل  ومسؤولة أمام النساء والفتيات. 

  .تصنيف معلومات المراقبة حسب الجنس، العمر، حالة اإلعاقة، والهويات المحلية األخرى ذات الصلة 

 اك وضمان تمثيل ا   عىل إشر
  آليات المساءلة المتنوعات لنساء والفتيات العمل بشكل استبافر

  تشارك بانتظام ف 
  المجموعات النر

الحصول و ف 

 عىل اآلراء والتعليقات. 

  مواقع المساحات اآلمنة الطارئة آمنة للنساء والفتيات المتنوعات.  أن تكونالتأكد من 

  .ضمان تصميم نشاطات بشكل متاح وسهل الوصول بالنسبة للنساء والفتيات المتنوعات 

   عىل النوع االجتماع  ل اتللنساء والفتيات المتنوعمختلفة نقاط دخول  مراعاة وتأمير  
الجهات عمل مع وال ،خدمات االستجابة للعنف المبن 

  ذلك
  مجال  الفاعلة األخرى لتسهيل وصولهن، بما ف 

أصحاب ، LGBTIQ وحقوق مجموعات الـ، الصحة وحماية الطفلالجهات العاملة ف 

 . إلعاقة وكبار السنا

  عىل النوع االجتماع  لال تعيير  فريق  
 للتنوع  ،ستجابة للعنف المبن 

ً
، ضمن المجتمع ليكون جاهزا   المحىل 

تعيير  عدد من  وبشكل استبافر

  يتحدثن
، نساء ذوات إعاقة، اللغات ال الموظفات اللوانر

ً
تعزيز  يجب اإلعالن عن المناصب المتاحةولدى مختلفة، نساء أكير وأصغر سنا

 . التنوع

  عىل النوع االجتماع  تدريب فرق االستجابة للعنف  
من أن الفرق كد الطوارئ للتأ حالة عىل تطبيق منهج متعدد القطاعات منذ بداية  المبن 

 . المحلية المتقاطعةعدم المساواة ألوجه مفيدة وحساسة سلوكيات  لديها 
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  عىل النوع االجتماع  
 65إدارة حاالت العنف المبن 

  عىل النوع االجتماع  ذات نوعية جيدة
بطريقة  رعاية منسقة، تحتاج النساء والفتيات المتنوعات إل الوصول إل خدمات إدارة حاالت العنف المبن 

  الوقت المناسب
، الهوية الجندرية، المجموعة اإلثنية، الدين. آمنة وف    ، بشكل يستجيب للجنس، العمر، حالة اإلعاقة، الميل الجنس 

  عىل النوع االجتماع  الذي يتمحور حول الناجيات لالستجابة للحاجات الفردية لكل ناجية ألقص
 د ح تم بناء أسلوب إدارة حاالت العنف المبن 

فقة اتستطيع اخصائية الحالة الوصول إليه، وبالتال  يمكن تقديم االستجابة بمرونة الحتياجات النساء والفتيات المتنوعات عن طريق ضمان المو 

 . ام رغبات الناجية وتقديم المعلومات المتاحة عن الخدمات بدون أي تميير 
ة والحفاظ عىل الخصوصية، احير  المطلعة/المستنير

إدارة الحالة الذي يركز عىل الناجية عىل أساس إن الناجية تفهم وضعها أفضل مما يمكن لألخصائية االجتماعية أو أخصائية الحالة فهمه. تم بناء نهج 

وط عن طريق استخدام هذا النهج، تصبح الناجية ه  متخذة القرار، بالمقابل تقوم أخصائية الحالة بتقديم االهتمام اإليجانر   القة عإنشاء و  غير المسر

 شافية لدعم الناجية. لذلك يعتير هذا النهج 
ً
  دعم  فعاال
  ف 

ات متنوعة.  اتالناجي تعاف   من هويات وخير

 ما يكون من الصعب توفير مجموعة كاملة من خدمات إدارة الحاالت 
ً
  حاالت الطوارئ غالبا

  إعطاء األولوية لالحتياجات والخيارات العاجلة . لذا ف 
ينبع 

  اتللناجي
 . 66واالجتماع  عىل الرعاية الصحية والدعم النفس  ضمان حصولهن و  ننهاوأم نذلك سالمته، بما ف 

  عىل النوع االجتماع  شاملة
يقع عىل و . تاحتياجات النساء والفتيات المتنوعوتستجيب ال  ،يجب أن تكون إدارة الحاالت واالستجابة للعنف المبن 

  عىل النوع االجتمعاتق مقدم  خدمات العنف 
ام اال اع  المبن  ام.  بتقديم خدمة متساوية لكل النساء والفتيات بكرامةلير   واحير

  مجال حاالت العنف  /اتتدريب العاملير  لدى 
  ف 

وري أن يتم  المبن  ، من الرص  ستكشاف فرص لفرق االستجابة لتحديد واالتوفير عىل النوع االجتماع 

  التميير  
ةالخق   . ن األحكام للناجيات، متعاطفة وخالية ملضمان استجابة غير متحير 

 

 اإلجراءات األساسية: 

  ،لتحديد خدمات االستجابة رسم خرائط الخدمات 
ً
ير خطة المتنوعات، وتطو  لنساء والفتياتاحتياجات امع مراعاة  ،والثغرات المتوافرة حاليا

ورية بالتعاونأو لمعالجة نقص القدرات    مجال العنف  توفير الخدمات الرص 
  عىل النوع االجتماع  والمنظمةالجهات العاملة ف 

 . المبن 

   دارة حاالت العنف باإلضافة إل نقاط دخول متعددة تأمير ،   عىل النوع االجتماع 
وربط النساء والفتيات بخدمات الدعم النفس  المبن 

 .  االجتماع 

 ات/ المتطوعاتتعيير  وتوظيف الموظف   
  ا للنساء أوجه التنوع المختلفةيمثلن اللوانر

 لمجتمع. والفتيات ف 

  عىل النوع االجتماع  من خالل تقديم التدريب دعم مقدم  خدمات العنف  
 المصمم خة و عىل الناجي يركز الذي  ةعىل إدارة الحالالمبن 

ً
 صيصا

، والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، والنساء والفتيات ذوات الميول الجنسية، والهويات 
ً
لجندرية اللفتيات المراهقات، والنساء األكير سنا

 . المتنوعة والدينية اإلثنيةواالنتماءات 

 تستجيب لالحتياجات  ةراقبم  
  عىل لكافة المختلفةالوصول إل الخدمة وجودة الرعاية النر

النوع  النساء والفتيات الناجيات من العنف المبن 

اف المستمر عىل أخصائييالتاالجتماع  من خالل استطالعات الرأي السية للعم إجراء مجموعات النقاش مع الفتيات ، ةالحال ات، واإلشر

 سات االستماع المنتظمة. والنساء للحصول عىل آرائهن وتعليقاتهن من خالل جل

  اك  اتالنساء والفتيات المتنوع تضمير  تعزيز   مسار اإلحالة من خالل إشر
  مجال حقوق أصحاب اإلعاقة، األشخاص الجهات العاملة ف 

ف 

 ،
ً
 ، زعماء المجموعات الدينية واإلثنية المختلفة كجزء من مسار اإلحالة. LGBTIQمجموعات األكير سنا

  عىل النوعومقدم  خدمات العنف ألخصائيات الحالة، فريق االستجابة والتنوع التدريب والتوعية عىل التضمير  توفير  
.  المبن   االجتماع 

  ات   تقدمها والدعم والخدمات المثىل الممارسات و االستفادة من الخير
مثل ، المتنوعات لنساء والفتياتمع االجهات المحلية العاملة النر

، و العاملة الجهات 
ً
 . LGBTIQالـ مجموعاتمع النساء ذوات اإلعاقة، النساء األكير سنا
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  عىل النوع االجتماع  مرفق إلدارة حاالت العنف 
 :اإلعاقة اتمن ذو  ات: اعتبارات بشأن توفير الرعاية والدعم للناجيالمبن 

 التواصل

  معظم الحاالت، يمكن للناجي
ة مع المساعد ات ذوات اإلعاقةف  ق عن طري، أو تعديالتالخدمات دون أي  /اتأو مقدم   اتالتواصل مباشر

، مثل تحديد 
ً
  يستخدمنها، تفسير شكل لغة اإلشارة  /ا شخص يمكنه تعديالت بسيطة نسبيا

   استخدام لغةعن طريق أو النر
مبسطة ف 

 .قشاتالمنا

  
  اتالناجي إحدىخرى، قد تكون الطريقة األفضل للتواصل مع األ حاالت الف 

ً
ديد خطوات إضافية لتحل، وقد تكون هناك حاجة أقل وضوحا

  يواجهنعند العمل مع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة  .ذلك
  التواصل، يجب علي اللوانر

 :ِك صعوبة ف 

 

  
. إن كنِت ف     خذي وقتِك، راقنر  واستمع 

سياق تستطيعير  فيه لقاء الناجية أكير من مرة، تذكري إن إدارة الحالة ه  عملية، وليست لقاًء لمرة واحدة. ف 

 .  عنها وستفهمير  بشكل أفضل كيف يتواصلن وماذا يعنير 
ً
  جديدا

 كل مرة تلتقير  فيها الناجية ستعرفير  شر

/ات الرعاي  أثناء وجود مقدم 
  بشكل مباشر مع الناجية، حنر

  مرحلة بناء تحدنر
ب المشورة من طلير  لوتحتاج ةتواصل مع الناجيللطرق ة. إن كنِت ف 

 تذكر  من سماع ما يقال والمشاركة بأي طريقة ممكنة.  تتمكن، حنر ةأمام الناجيمن القيام بهذه المحادثة  يالرعاية، تأكد /ةمقدم
ً
نساء أن ال ي جيدا

  والفتيات 
 . نيفهمن ما يحدث حولهن وما يقوله الناس عنه يستطعن التحدث أو التحركال  اللوانر

 

  ذلك عن طريقيكون قد  لتواصل. لألي طريقة ترغب فيها النساء والفتيات  أول  اهتمامِك 
ً
النساء  يمكن لبعض . نمشاعرهمن خالل  اإليماءات وأحيانا

 أحيان والفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية والنفسية أن يظهرن مجموعة واسعة من السلوكيات. 
ً
أو  ذا الحظِت إ بها مع اآلخرين.  هذه ه  طريقتهن بالتواصل ا

 ". ِك ال أفهمأنا " أن تقول  لها ذلك، فال بأس  ير  لكنك ال تفهمو  حاول التواصل معِك ت اتالناجي ىحدإشعرت بأن 

 

  كثير من األحيان ال تضغط  عىل الناجية. 
/ات ف  اجع قدرة الناجير 

 أدن  عند  إل مستوىعىل الفهم واإلدراك من ذوي اإلعاقة الذهنية والتنموية تير

م   لضغط. ل تعرضهم/ن
  احير

ً
 من تكرار ديناميات القوة والسيطرة دون ي، احذر يةكما هو الحال مع أي ناجو  للتحدث عن الحوادث.  الناجيةاستعداد  دائما

  لم يك اتمن خالل الضغط عىل الناجي ،وع  
 . 67بعدللحديث عنها  اتمستعد نللكشف عن المعلومات النر

 

ة واتخاذ القرار  68الموافقة المطلعة/المستنير

  اتخاذ قراراتهم
  يتمتع بها أي شخص آخر ف 

ز اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن لألشخاص ذوي اإلعاقة نفس الحقوق النر نه إخاصة، و ال /نتير

  لفرد أن يفقد أهليته القانونية يفقد اال  القانونية.  /نلممارسة أهليتهم /نيجب اتخاذ التدابير المناسبة لدعمهم
  من اتخاذ القرارات لمجف 

رد أنه يعان 

   إعاقة. 
ض  ة بشكل مستقل.  ناإلعاقة لديه اتذو  اتالبالغ اتالبداية أن جميع الناجي منذ يجب أن تفير   اسأل  و  القدرة عىل تقديم موافقة مستنير

ً
 دائما

  الدعم التخاذ قرار ت تعما إذا كان الناجية
 . مستنير  ها بشكلرغب ف 

 

  التواصل، اطرح  عىل نفسِك األسئلة األساسية التالية:  تواجه ناجيةإذا كنِت تعملير  مع 
 صعوبات ف 

  إيصال المعلومات؟ هل أعطيته -
   ا هل قمِت بتجربة أكير من أسلوب ف 

 بمعالجة المعلومات وطرح األسئلة؟ لتقومالوقت الكاف 

  تتخذها؟ كيف حددِت ذلك؟ هل أنِت قادرة عىل تحديد ومعرفة ما إذا كانت  -
الناجية تفهم المعلومات المقدمة وتدرك عواقب القرارات النر

 من خالل أسئلة، حوارات، إشارات وإيماءات أو أساليب أخرى؟(
ً
 . )مثال

عير  تحديد يهل كنِت قادرة عىل التأكد من إن الناجية اتخذت قراراتها بشكل طوع  ولم يتم إجبارها عىل ذلك من قبل اآلخرين؟ كيف تستط -

 ذلك؟

اك هل  -   تطرحونها بالتشاور مع الناجي ؟الرعاية أو أحد أفراد األشة /ةمقدمتم إشر
 ؟ةإذا كان األمر كذلك، كيف؟ هل يجيبون عىل األسئلة النر
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ك  
ف/ة لمساع إن كنِت بعد التفكير بهذه األسئلة مازلِت غير واثقة من قدرة الناجية عىل اتخاذ القرار بشكل مستقل، يجب أن تسر   تحديد المسر

دتِك ف 

ف/ة:  ة. بإمكانِك مناقشة الخطوات التالية مع المسر  ما إذا كان هناك حاجة لتقديم المزيد من الدعم للحصول عىل الموافقة المستنير
 

اك شخصالتفكير ب  لألشخاص ذوي  /اتالرعاية واألقران /اتيمكن أن يكون أفراد األشة ومقدمو  . ة للمساعدةموثوق يةإشر
ً
 قيما

ً
تسهيل لاإلعاقة موردا

اك ةإذن الناجي أنه من اآلمن القيام بذلك، اطلنر   حددِت إذا  . الناجيةالفهم والتواصل مع     ية تثق بها شخص بإشر
تصال وتعزيز كوسيلة لدعم اال حواركما  ف 

ة. تها عىلقدر  اكها هوية ة أن تحدد للناجي اسمح    تقديم موافقة مستنير   ترغب بإشر
عىل  ا أو عدم موافقته ا أي عالمات عىل موافقته وراقنر  ، الشخصية النر

  
احات النر  القرار.  اتخاذ تول عملية تال  ةالداعم يةلتحقق بعناية من أن الشخصستحتاجير  ل . تقدمها هذه الشخصيةاالقير

 

  النهاية، إذا كنِت  . للناجياتالمصالح الفضىل قيم  
  أي مرحلة من مراحل عملية إدارة العىل المة من قدرة الناجي ةغير متأكد ير  ال تزال ف 

، ةحالوافقة ف 

  تخدم مصلحة الناجير  
 . /اتفيمكنك استخدام المبادئ التوجيهية التالية لتحديد القرارات النر

 

 من سوء المعاملة المحتملة )الجسدية والعاطفية والنفسية والجنسية، وما إل ذلك(؟ ةهل يحم  القرار/ اإلجراء الناجي السالمة: 
 

 :  ؟ةهل القرار/ اإلجراء يتماشر مع أفضل تفسير إلرادة وتفضيالت الناجي التمكير 
 

 / اإلجراء المخاطر المحتملة؟للقرار المحتملة  المنافعهل تفوق  : والفائدةالتكلفة  تحليل
 

  
  هل يشجع القرار/ اإلجراء  : التعاف 

 ؟ئها بشكل شاملشفاالناجية و  تعاف 

 

ة من الناجي إل أقص حد ممكن، ال يزال عليِك    القرارات أن تبلغِك برغبتها با)أي  ةالحصول عىل موافقة مستنير
حة، لمشاركة ف  أو  / الخدمات و و المقير

 األنشطة(. 

 

/ات الرعاية  أفراد العائلة-العمل مع مقدم 

  بعض الحاالت العمل مع مقدم  
  األقسام السابقة، قد يكون من المفيد للغاية وف 

ذلك، يمكن  ومع و/ أو أفراد األشة.  ةالرعاية للناجي /اتكما نوقش ف 

 
ً
  . ا ومصالحه خصوصيتها و  ةإل تعقيد الجهود المبذولة لتعزيز سالمة الناجي أن يؤدي ذلك أيضا

ً
ة بشأن مشاركة اإلعاق اتذو  الناجياتاستشارة  يجب دائما

اك مقدم ير  اجستحت . اتالرعاية وأفراد األشة، كما هو الحال مع جميع الناجي /اتمقدم      /ةإل إجراء تقييم دوري لمخاطر وفوائد إشر
رعاية  الرعاية ف 

  واالستفسار ، ةالناجي
ً
  دائما

ً
وريا  وآمن عما إذا كان ذلك رص 

ً
  يجب تذكرها عند العمل مع مقدم  الرعاية وأفر  النقاطبعض  . ها تمكينويؤدي إل  ا

اد المهمة النر

 : األشة

 

  الستبعاد سالمة  بإجراء تقييم قوم   : تقييم السالمة
   المعتدي، ألن ةالمساعد الشخصيةإساءة معاملة محتملة من أي شامل بشكل روتين 

 أغلب األحيان ف 

 . بشكل يوم  الرعاية والمساعدة  ا وقد يكون هو الشخص الذي يقدم له ةعرفه الناجيتهو شخص 

 

كير  عىل الناجي د تكون أو ال ق ميع اإلجراءات. إرادتها وتفضيالتها الموجه األساش  لج تكونويجب أن  ،الفرد الذي يبحث عن الخدمات ه   ةالناجي : ةالير

   . ةتكون مصالح أفراد األشة ومقدم  الرعاية مرتبطة بإرادة وتفضيالت الناجي
للتواصل  إذنها لنر  ، واطةعىل التواصل األساش  والمشاركة مع الناجي حافط 

 الرعاية أو أحد أفراد األشة.  /ةمع مقدم
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ام  أفراد األشة، فيجب عليِك -الرعاية /اتمشاركتها مع مقدم  ترغب بعن معلومات ال  ةالناجي تإذا كشف: الحفاظ عىل السية عىل الحفاظ ا و رغبتهاحير

  ال تشارك   . خصوصيتها 
ً
  يفكر  ،عند مشاركة المعلومات الرعاية.  /ةحنر مع مقدم ها،دون إذن رصيــــح منة من معلومات الناجي أيا

ً
  سبب دائما
 حاجة ف 

وري لتسهيل الرعاية.  وشارك   ،الرعاية لتلك المعلومات /ةمقدم كة مع الناجي عىل سبيل المثال يمكنِك  فقط ما هو رص  الرعاية  /ةومقدم ةإجراء جلسة مشير

  هذه الحالة، . أن يترصف الرعاية أو أحد أفراد األشة /ةمقدم منلمراجعة خطة عمل الحالة ألنها تتطلب 
 تيسير لمعرفة ما هو مهم ليحتاجون هم فقط  ف 

  . ةذلك الجزء من رعاية الناجي
ً
ا   /ت، إذا كانأخير

ً
 الرعاية أو أحد أفراد األشة متورطا
ً
  أي جانب من جوانب إدارة الحال /ة
 ةف 

ً
فاظ الح ، فيجب عليهم أيضا

 ذلك من البداية.  أوضحِت  من أنِك  يعىل السية. تأكد

 

:  األشة فرد الرعاية أو  /ةدعم مقدم  
 المعن 

   األشة فرد الرعاية أو  /ةأن مقدم إذا قررِت 
  ه/ا تقديم الدعم ل ، يجب عليِك /ةآمن /ةالمعن 

ً
بمعلومات دقيقة حول المخاطر واآلثار  /ا إن تزويده . أيضا

  عىل النوع االجتماع  والصدمات يمكن أن يساعده
تبة عىل العنف المبن   . طريقةأفضل ب ا دعمهمعرفة كيفية و  ةالناجي تواجههعىل فهم ما قد  /ا المير

 . ها بأن ما حدث لم يكن خطأ هم/نمن إبالغ ي، لذا تأكدةالرعاية إل إلقاء اللوم عىل الناجي /اتقد يميل مقدمو 
ً
  أيضا

الرعاية  /اتمقدم  بعض قد يلقر

 خالية من اللوم والحكم. الرعاية  /ةمقدمل داعمةمن المهم تقديم رسائل  من العنف.  ةمن حماية الناجي /نلعدم تمكنهم /نباللوم عىل أنفسهم

  قد  . 69ةالناجيعىل دعم  /ا تقومير  بتعزيز قدرته/ا من خالل دعمه
   الرعاية /اتمقدمو  يعان 

  تزويجها ، الفتاةإعاقة التأقلم مع قبول أو ف 
وقد يفكرون ف 

 . لرعايتها والتكفل بمصاريفها حنر ال يضطروا  فنر من رجل/ بشكل قسي/مبكر 

  عىل النوع االجتماع  عىل دراية بأن /اتيجب أن يكون موظفو  
  بعض السياقات يزداد تعرض الفتيات االستجابة للعنف المبن 

وات اإلعاقة لخطر ذه ف 

 . الحالة لتخفيف هذه المخاطر مع الناجية من خالل عملية إدارةويجب أن يسعوا/ين المبكر  / الزواج القسي

 

 السالمة

:  اإلعاقة اتذو  ات منالسالمة للناجييجب أن تكون خطط   فردية للغاية وأن تراع  ما يىل 

، حالة إعاقة  -  
  قد يحاول بها الناجية ووضعها المعيسر

المزيد من  لحاقإلأو  المغادرةمن  ا أو منعه ا لعزله تها استغالل إعاق المعتديوالطرق النر

 . ا األذى به

ورة. يجب تعديل الخطة ، ا السالمة الخاصة بهتنفيذ خطة أن تؤثر عىل  ةكيف يمكن إلعاقة الناجي -  حسب الرص 

  قد  /األدواتما ه  العنارص  -
بتنفيذ خطة السالمة، مثل األدوية أو األجهزة المساعدة أو المعدات تحتاجها الناجية إذا قامت الخاصة باإلعاقة النر

  لحصول عىل الدعم الصح  أو لأو الوثائق 
 . 70القانون 

 

  

                                                           
  عىل النوع االجتماع  بير  الوكاالت  69 

 /management-case-https://gbvresponders.org/response/gbv 146، الصفحة المبادئ التوجيهية إلدارة حالة العنف المبن 
  عىل النوع االجتماع  بير  الوكاالت 70 

 /management-case-https://gbvresponders.org/response/gbv 146، الصفحة المبادئ التوجيهية إلدارة حالة العنف المبن 

 

https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
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 71الدعم النفس  االجتماع  

  تراع  الفوارق الثقافية والعمر لدعم تقديم ال
 الجندر و توفير خدمات الدعم النفس  واالجتماع  النر

لضمان حصول الناجير  من األحداث الصادمة عىل الحماية وإعادة التأهيل الكافيير  إلعادة االندماج 

  المجتمع
  .تأكد من أن آليات اإلحالة المناسبة والفعالة متاحة لجميع النساء والفتيات .ف 

لدعم اللنساء والفتيات من مختلف المجموعات من خدمات  القائم عىل التميير  االستبعاد  من شأن

، سلنر  واألثر النفس  واالجتماع  ال، من معدالت اإلصاباتأن يزيد االجتماعية -واالستجابة النفسية

 .الصحية والمشاكل

 

  ساليب األ إن 
  يتبعها األشخاص ف 

   –التعبير عن المحنة النر
ح الطريقة النر الفتيات أعراضهن النساء و لنا تسر

ء خاص ه   -وكيف يطلير  المساعدة  ،الصحية  
  الدين واألعراف االجتماعية. ، بالثقافةشر

، بالتال  و  متأصلة ف 

  اإلثنيةتشكل الخلفية الدينية و 
ً
  فهم وتلبية احتياجات الناج أساسية للنساء والفتيات عوامال

يات من العنف ف 

  عىل النوع االجتماع  
 . المبن 

 ، عىل سبيل المثال
ً
  قدما

ورية للمص    بعض الحاالت  ،تعد الثقة بموفري الخدمات رص 
عر النساء تش، وف 

  القضايا من نفس 
  الدعم من العامالت ف 

  تلقر
 . المعتقد بمزيد من الراحة ف 

  مجتمعهنوثقافة عائالت النساء  مراعاةتعد 
ً
 هاما

ً
  دعم الناجيات من العنف  أمرا

  عىل النوع ف 
المبن 

لية  األمور المتعلقةألن  ،االجتماع    قد بالخصوصية والعادات والتقاليد المي  
ً
   اإلخفاقو  ،تختلف أحيانا

ف 

 . 72جن إليهأن يمنع النساء من الوصول إل الدعم الذي يحت من شأنهأخذها بعير  االعتبار 

  الحالية الموثوقة من ِقبل السكان المحليير  من المفيد استخدام 
  ذ، هياكل المجتمع المدن 

لك بما ف 

  عىل النوع ، والدينية المتنوعة يةاإلثنالجماعات 
لتوفير معلومات حول خدمات االستجابة للعنف المبن 

 .  االجتماع 

 

 

 اإلجراءات األساسية: 

  عىل النوع االجتماع  لتوفير بيئة آمنة وهادئةفرق االستجابة األولية تدريب ودعم  
وتجنب التعاطف  بداء، إالستماع بشكل داعما ،للعنف المبن 

 ات للخدمات. لنساء والفتيات المتنوعاوصول  وتعزيز دون تحير   الطمأنينةتوفير إصدار األحكام، 

 واإلعاقة والثقافة والدينالمتنوعات النساء والفتيات  تناسب مع عمر تقديم الدعم النفس  االجتماع  الذي ي . 

  ة التوعية ات عن طريق أنشطإليها لجميع النساء والفتيات المتنوعالوصول طريقة المعلومات عن خدمات الدعم النفس  واالجتماع  و  توفير

 الموجهة. 

   تحول دون وصول النساء والفتيات إل خدمات الدعم النفس  االجتماع  
  ذلك: الموقع، تحديد وإزالة العوائق النر

إمكانية  ت،الموصال ، بما ف 

 . 73إلخ، األنشطةتوقيت و  رعاية األطفال، ذن أو مرافقة قريب ذكر(والثقافة )مثل الحاجة إل إ اللغة، الخصوصية، التكلفة، الوصول

 اتيجيات المساعدة الذاتية والقدرة عىل التكيف، تحديد وتعزيز مجموعة دعم مجتمعية شاملة   ذلك العمل مع المجتمعات، واسير
، بما ف 

  قد تسهل دعم المجتمع  اإلجراءات الروتينية/ تكييف إلنشاء  الموجودة، وذلكوالجهات المحلية الناشطة 
،  لتعزيز والممارسات النر التضمير 

ام، السالمة . ، االحير  
 الرعاية والتعاف 

  مسار اإلحالة الدعم النفس  االجتماع  دمج خدمة  
 ،رعاية الصحة العقليةلخدمات الصحة، خدمات وضمان إحالة آمنة وشية ، الشاملة ف 

 . اتة كسب الرزق والتمكير  لجميع النساء والفتيات المتنوعوأنشط، الخدمات السيرية وخدمات الحماية األخرى

  

                                                           
  عىل النوع االجتماع  ، إدارة الحالة، 6الجلسة  71 

  التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة للعنف المبن 
 58-50الصفحة ، دليل المشاركير  ف 

training-preparedness-and-response-preparedness/emergency-response-https://gbvresponders.org/emergency/ 
  سوريا والعرا 72  

 13ق، الصفحة حماية األقليات ف 
كة الدائمة اللجنة 73  ، الحماية، الصفحة  بير   المشير  10-9الوكاالت، الصحة العقلية والدعم النفس  االجتماع 

: إعادة دمج النساء الفضىل الممارسات

  تم استعبادهن اتيزيدياإل 
   اللوانر

 ف 
 المجتمع
اكة معقامت  هيئة معونة  منظمة يزدا بسر

ويجية  ، بالتعاون مع NCAالكنيسة الي 
  اللِ القيادة الدينية اإل 

ان ش )مكيزيدية ف 
يزيدي خارج دهوك( بتطوير إمقدس 

 أْش عملية دمج للنساء الناجيات من 
 تنظيم الدولة اإلسالمية. 

 
  بداية 

نامج، تزور النساء الف  ش لِ المعبد ير
لبضعة أيام، ويتلقير  المشورة ويخضعن 

، قبل أن  رجال يرحب لطقوس التطهير
  اللِ 

 ش الدين ف 
ً
  المج بعودتهن علنا
تمع ف 

 . اإليزيدي
 

 يقوم 
ً
بالترصيــــح بشكل رجال الدين أيضا
  
مسؤولية أي النساء ال يتحملن  أن علن 
ما حدث لهن، وأنه يجب إعادتهن إل ع

أو  نقمةومجتمعاتهن دون أي  أشهن
 تحامل. 

 
  العراق وسوريا، 

حماية األقليات ف 
 . 13الصفحة 

 

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/
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 (WGSSالمساحات اآلمنة للنساء والفتيات )

حيب ا تحط  فيه مساحة للنساء والفتيات ه  المساحة اآلمنة  ام والير تكون الموظفات والمتطوعات يجب أن  .النساء والفتيات بكل تنوعهن باالحير

فيهية المركز بنيةالنساء والفتيات حول كيفية تكييف تمتلكن المعرفة الالزمة، وتستشير  ائ كافةلنساء والفتيات من  شمل ابحيث ت ،واألنشطة الير ح السر

 .الجندرية والمجموعات اإلثنية والدينيةوالتوجهات الجنسية والهويات العمرية، ودرجة اإلعاقة، 

 وعاطفباألمان  اتيجب أن تشعر النساء والفتيات المتنوع
ً
يائيا  فير 

ً
التعبير عن  ،لحمايةاهن فيما يتعلق بلإلبالغ عن مخاوف ةاآلمن المساحةللوصول إل  يا

  الخدمات، احتياجاتهن
  أنشطة التمكير  وسبل العيش والدعم والتواصل مع النساء والفتيات األخريات، تلقر

 .المشاركة ف 

   ،قدرتهن وريادتهنالنساء والفتيات المتنوعات وتعزيز صوت  إسماع المساحات اآلمنة يجب عىل
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لزيادة مشاركتهن الفعالة ف 

 المراكز اآلمنة.  خدمات وأنشطة

 

 ما تكون المساحات المنفصلة لمختلف النساء والفتيات ه  اال 
ً
  أن  .الخاصةلالحتياجات ستجابة المناسبة نادرا

 لتهدف المساحة ينبع 
ً
مجموعة لتكون مقرا

  من األنشطة 
  مجتمع وبناء حركة نسائية اتنر  احتياجات النساء والفتيات المتنوعتلالنر

 .جديدلا هنتربط النساء والفتيات النازحات ف 

  أن تهدف الجهات و ، بشكل عام
  مجال اينبع 

  عىل النوع االجتماع  إل العاملة ف 
بحيث يمكن  ةاآلمن المساحةأنشطة تعديل وتكييف لعنف المبن 

 من تنظيم أنشطة متخصصة للمجموعات ، واسعالوصول إليها عىل نطاق 
ً
  حالة وجود شك، يمكن . المنعزلةبدال

ات متنوعاستشارة النساء والفتيات الف 

  حالة حدوث أما  .لبناء فهم جماع  الحتياجاتهن المتنوعة
تنظيم جلسات استماع وحوار يمكن ، المتنوعات بير  النساء والفتيات منافسةأو  اختالفف 

  المساحة اآلمنة عىل امساعدة المشال
دينية يمكن أن تكون االحتفاالت باألحداث ال، البعض. عىل سبيل المثال نتجارب بعضه وفهملتعاطف ركات ف 

  الجمع مهمة وذات فائ
 .بير  المجتمعات متعددة األديان وتشجيع التسامحدة ف 

ات الناتجة تبادل الخير من شأن  مع ذلك، ألنشطة المناسبة لعمرهنبتخصيص مساحة للفتيات المراهقات ضمن المساحة اآلمنة لمنحهن مساحة ليوض 

التفاهم والدعم المجتمع  الحتياجات الفتيات المراهقات.  من المساحات المخصصة للفتيات المراهقات مع مجموعة أكير من النساء والفتيات بناء

  األيام  رفعأو فعاليات  ياتحتفالتنظيم اال يمكن ل، وهكذا 
  تركز عىل حقوق كبار السن أو  العالميةالوع  ف 

بناء الوع   LGBTQIالـحقوق مجموعات النر

 .وتعزيز التسامح داخل المجتمع األوسع للنساء والفتيات

 

 اإلجراءات الرئيسية: 

  اك   تصميم  بشكل مسبقالنساء والفتيات المتنوعات إشر
 ؛تياتالمساحات اآلمنة للنساء والفف 

 تتضمن ممثالت عن النساء والفتيات المتنوعات للقيام بإدارة  للمساحة اآلمنةلجنة  إنشاء

 األنشطة. 

  تعير  فريق من الموظفات والمتطوعات من المجتمع يتضمن ممثالت عن النساء والفتيات

 المتنوعات لتنفيذ وإدارة األنشطة. 

 البديلة للوصول للنساء ن اللغات المحلية وأساليب التواصل استخدام مجموعة مالئمة م

  المجتمع. 
 والفتيات المتنوعات ف 

 اكهنتوفير التدريب عىل التوعية والتنوع لموظف  للتفكير  ات ومتطوعات المساحات اآلمنة، وإشر

  
  المستمر والوع  الذانر

ساء ن، دينامية القوة واالمتياز الذي يؤثر عىل مختلف العن التحير  الخق 

 المتنوعات. والفتيات 

  اك النساء والفتيات ة  بشكل فعالإشر اتيجيات التواصل المستنير حواجز د من للحمن خالل اسير

  تم تحديدها و الوصول 
  تعيق مشاركالنر

.  ة النساء والفتيات المتنوعات بشكلالنر  
 متكاف   وحقيقر

 نامج تعليقات  تصنيف   المساحات اآلمنة عن الير
ها من أوجه عدم المساواة المشاركات ف  ، و حسب العمر واإلعاقة وغير

ً
الجة معالمالئمة محليا

  تحول دون  الثغرات
  . مشاركتهنوالعوائق النر

 

  

آمنة ومرحبة بالنساء والفتيات ذوات التوجه 

 الجنس  والهوية الجندرية المتنوعة

  تمكير  واالحتفاء بالتنو  . 1
حة المساع ف 

 اآلمنة

ام وقبول النساء والفتيات كما ه . 2  .ناحير

التشاور مع النساء والفتيات حول  . 3

  
  يفضلن بها المشاركة ف 

الطريقة النر

 .النشاطات

تشجيع استخدام مصطلحات التضمير   . 4

  أنشطة اتبير  الموظف ةاإليجابي
 وف 

 المساحة
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 74الصحيةاالستجابة 
 مكون مناسبة للعمر و  سيةالحفاظ عىل ال ،العالية، الرأفة جودةتتمير  باليعد الحصول عىل خدمات رعاية صحية 

ً
  ا

ً
 وُمنقذ حاسما

ً
   ا

 استجابة للحياة ف 

  حاالت الطوارئ
  عىل النوع االجتماع  ف 

 .متعددة القطاعات للعنف المبن 

 غالب
ً
 للناجيات من العنف اتصال اال نقطة  الرعاية الصحية ه  تكون مراكز ما  ا

ً
، األول والوحيدة أحيانا   عىل النوع االجتماع 

نقطة دخول  ر توفو لمبن 

  عىل اعادة بأمان ألسباب صحية وصولها ات ت المتنوعلنساء والفتياتستطيع أي من اعامة 
لنوع بدون أن تحدد حاجتها للعناية السيرية للعنف المبن 

 الرعاية الصحية.  /ةع مقدماالجتماع  إل أن تجلس بشكل خاص م

  حاال 
  عىل النوع االجتماع  ف 

  خط المواجهة األول لالستجابة للعنف المبن 
  ،ت الطوارئيقف مقدمو الخدمات الصحية ف 

ً
 ر  ويلعبون دورا

ً
   ئيسيا
ف 

  تؤثر عىل مختلف النساء والفتيات مخاوفالتحديد 
 لتوفير ، شكل فوريبالنفسية  والعاطفية/  وتلبية االحتياجات البدنية، المتعلقة بالحماية النر

ً
 إضافة

  عىل النوع االجتماع  وخدما
 . 75والفتياتآلمنة للنساء ت المساحات انقطة انطالق لالستجابة المستمرة للعنف المبن 

يع المستجيبير  كما هو الحال مع جمو ، إصدار األحكاموخالية من التميير  و مقدمو الرعاية الصحية مسؤوليتهم عن توفير رعاية مهنية تتسم بالسية  يفهم

  عىل النوع االجتماع  
لضارة واستكشاف انحيازهم الداخىل  والمواقف اقد يستفيد مقدمو الرعاية الصحية من الفرص المتاحة لتحديد ، للعنف المبن 

.  لضمان توفير   رعاية خالية من التميير 

 

 اإلجراءات الرئيسية: 

 عىل إمكانية الوصول الفوري إل خدمات  اتضمان حصول جميع النساء والفتيات المتنوع

  و الصحة اإلنجابية ذات األول
( MISP)مجموعة الخدمات األولية الدنيا ية عىل النحو المبير  ف 

  بداية حالة الطوارئ )تقييم 
وري الحتياجاتاف   . 76(غير رص 

 

  عىل النوع االجتماع  التأكد من حصول جميع النساء والفتيات الناجيات من العنف  
عىل  المبن 

  ذلك ، لحياةمنقذة لرعاية صحية عالية الجودة 
  الوقت المناسب لعالج االغتصاب وما بعد االغتصاب ةالسيري العنايةبما ف 

 . ف 

  تصميم وتنفيذ  
  عىل النوع االجتماع  لعنف برامج االتشاور مع مختلف النساء والفتيات ف 

امج الصحية.  المبن   والير

 ذلك ، تطوير مجموعات دعم المرأة  
  الالزمأو الدعم  اتالتدريب تقديمبما ف 

ً
  المجتمع وفقا

ائح العل إلدراج المجموعات المتنوعة ف  مرية، درجة لسر

 للهويات
ً
 األخرى.  ونوع اإلعاقة، إضافة

   المتوافرةخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية مسح وتحليل ، مع آليات التنسيق الصح (SRH ذلك المجموعات المحلية  
المتخصصة أو ( بما ف 

 ،وتحديد احتياجات برنامج الصحة الجنسية واإلنجابية والقدرات والثغرات، المتنوعاتمقدم  الخدمات الذين يعملون بالفعل مع النساء والفتيات 

ان الوصول ضمو  ية والكفاءة، فعاليتسم بالقديم الخدمات الصحية بشكل لتمع جميع أصحاب المصلحة المعنيير  عملية مسح بالتنسيق وإجراء 

  تواجهها النساء ، /اتمواقف الموظفير  تزعزعها بطريقة ال إل الخدمات الصحية 
ودينامية القوة القائمة عىل عدم المساواة بير  القطاعات النر

 . المتنوعات والفتيات

  يقودها المجتمعإدراج نشاطات  
مجموعة  ،الصحية للنظافة ةومروجقابالت تقليديات، ، ةصحة مجتمعي ة. أخصائيبشكل شامل التوعية النر

  مجال 
ويدهن بمعلومات عن العالنساء والفتيات المتنوع تغط  بشكل كاملبحيث ، التوعية المجتمعيةنسائية وعالمات ف  الصحية اقب و ات لير 

  العنف والصحة اإلنجابية الناتجة عن 
 . المتوافرةوالخدمات النوع االجتماع  عىل  المبن 

 ها من الهويات  ،العمر ، لومات الصحية المصنفة حسب الجنستحديد وجمع وتحليل نظام المع أنشطة الحد من مخاطر  لمراقبةاإلعاقة وغير

  عىل النوع االجتماع  العنف 
ضها.  المبن    تعير

 والوصول إل الخدمات الصحية والحواجز النر

 وري الحد من  ،عدم التميير  ، المتنوعير   السكانضمير  إدماج تإلعاقة. يجب للعمر واتدريب الطاقم الصح  عىل تقديم خدمات مناسبة  من الرص 

  بناء القدرات السيرية لجميع الموظفير  ، صمةالو 
  الوصول إل الخدمات ف 

 . /اتديناميكية السلطة والحق ف 

 ات، العمل مع الجهات الفاعلة المحلية/    واالخصائيير 
،، التنوع، مواضيع وقضايا الجندر ف    أو الشبكات المتخصصة  والتضمير 

 جاالت مثل مف 

  تقديم الخدمات الصحية.  اإلثنيةالمجموعات و ، LGBTQIمجموعات ، اإلعاقة، العمر 
 أو الدينية ف 

                                                           
  عىل النوع االجتماع  ، االستجابة الصحية، 8الجلسة 74 

  التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة للعنف المبن 
 70-59الصفحة ، دليل المشاركير  ف 

training-preparedness-and-response-preparedness/emergency-response-https://gbvresponders.org/emergency/ 
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التفاعل مع الناجيات ذوات اإلعاقة هو 
 وليس، متعلقة باألشخاص أنفسهممسألة 
 . باإلعاقة

 

 لجنة اإلنقاذ الدولية

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch009_004
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 77اإلحالة نظام

  عىل النوع االجتماع  من العنف ات لناجيلدى ا
 مقدم  الخدمات أمر يعد و ، احتياجات متعددة المبن 

وري للغايةالتنسيق بير  اء والفتيات لدعم النس رص 

 الخدمات. هذه إل  اتبتنسيق تقديم الخدمات وتسهيل وصول الناجي محددة السياقتقوم أنظمة اإلحالة  لتلبية تلك االحتياجات. 

  إعدادات الطوارئ
  عىل النوع االجتماع  يات الناجتحتاج ، ف 

  ينتمير  ل-من العنف المبن 
دمات المنقذة للحياة خإل الوصول إل ال -خلفيات متنوعةاللوانر

( مسار إحالة ثابت يوضح بالتفصيل أين 2و) ؛( شبكة من مقدم  الخدمات المؤهلير  1إل ) اتتحتاج النساء والفتيات المتنوع، حد أدن  بال بسعة وأمان. 

 . 78الوصول إل الخدمات ةوكيف يمكن للناجي

 

  عىل النوع االجتماع  العنف مسار اإلحالة هو آلية مرنة تربط النساء والفتيات الناجيات من 
  سياق البشكل آمن ب المبن 

، طوارئالخدمات الداعمة وف 

. لتعط  مسارات اإلحالة األولوية للوصول اآلمن  شمل كل النساء وي اتالناجي يتمركز حول الفعالنظام اإلحالة  لرعاية الصحية والدعم النفس  واالجتماع 

 ناجيات. والفتيات المتنوعات ال

  عىل النوع االجتماع  التعرف عىل خدمات االستجابة للعنف  اتوالفتيات المتنوع يمكن للنساء
  حركات التغي المبن 

ير االجتماع  من خالل مشاركتهن ف 

  تركز عىل اإلعاقة وكبار السن وحقوق  تزويد  إن األخرى. 
   الستجابة للعنفلحالة اإل فهم مسار بالمعلومات ل LGBTQIالجهات الفاعلة اإلنسانية النر

المبن 

  عىل إحالة النساء والفتيات  اتالموظفيساعد عىل النوع االجتماع  
  عىل النوع االجتماع  للرعاية الالزمة. عن العنف  يفصحن اللوانر

مكن أن يالمبن 

 
ً
اك هذه المجموعات أيضا   التعرف عىل الخدمات المختلفة االعاملة الجهات  يساعد إشر

  عىل النوع االجتماع  ف 
ية احتياجات لمتاحة لتلبللعنف المبن 

 . اتالنساء والفتيات المتنوع

 

 اإلجراءات الرئيسية: 

  عىل النوع االجتماع  رسم خرائط خدمات اعند  
فتيات الساء و من قبل النتضمير  معايير تقّيم الوصول الشامل للخدمات القيام ب يجب، لعنف المبن 

 . متنوعاتال

  اك الجهات   التغيير االجتماع   العاملةإشر
  مجال امثل ، والتضمير  ف 

 مجموعات  ،LGBTQIمجموعات ، إلعاقةالجهات العاملة ف 
ً
 ،األكير عمرا

  عىل النوع االجتماع  ودعم النساء لال حالة اإل بمسار عات هذه المجمو  لضمان إلماموذلك  ،حقوق الطفلو  الشبابمجموعات 
ستجابة للعنف المبن 

 الالزمة.  والفتيات من هذه المجموعات للوصول إل الخدمات

 متناول النساء والفتيات المتنوعات من خالل وسائط متعددة: إذاعة متعددة اللغات التأكد من أن تكون  
كتوبة موملصقات ، مسارات اإلحالة ف 

جمة ل، يلبلغة بر    الير
 .. إلخ، المجتمعية الفعالياتلغة اإلشارة ف 

 عىل النوع االجتماع  من خالل برامجخدمات اكيفية حصول الفتيات المراهقات عىل نقاط دخول لبخاص بشكل هتمام اال  
 الستجابة للعنف المبن 

  عىل النوع االجتماع  وبرامج العنف 
 . حماية الطفلالمبن 

  نظام اإلحالةالمختلفات  النساء والفتيات ردود فعلمراقبة  
كير  عىل الحواجز وإمكانية الوصول ف  ذه هواتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة  ،مع الير

 . عىل خدمات متعددة القطاعات اتالحواجز وزيادة فرص حصول النساء والفتيات المتنوع

 إجراءات و من خالل آلية التنسيق الحالية  اتالنساء والفتيات المتنوع وتضمير  عن االحتياجات المتنوعة المسؤولية مقدم  الخدمات  تحميل

 . SoPs التشغيل الموحدة

  

                                                           
  التأهب لحاالت ، أنظمة اإلحالة، 9الجلسة  77 

  عىل النوع االجتماع  دليل المشاركير  ف 
 77-71الصفحة ، الطوارئ واالستجابة للعنف المبن 

training-preparedness-and-sponsere-preparedness/emergency-response-https://gbvresponders.org/emergency/ 

 24الصفحة  MSصندوق األمم المتحدة للسكان 78 

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-assessment/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/


  التأهب واالستجابة للعنف أدوات 
  حاالت ا المبن 

 لطوارئعىل النوع االجتماع  ف 
 مذكرة توجيهية عن التضمير  

 

36 
 

 79يةالمجتمعتوعية ال

  حاالت الطوارئ
  مجال االجهات عىل نشاطات التوعية سهل ت، ف 

  عىل النوع االجتماع  لعنف العاملة ف 
المجتمع  عىل مشاركة المعلومات مع أفراد  المبن 

  عىل النوع االجتماع  المتنوعات لدعم النساء والفتيات 
  ، للوصول إل خدمات االستجابة للعنف المبن 

 ها. نواجهيوالحد من المخاطر النر

  عىل النوع االجتماع  
  أن  ،فية ومكان وزمان الوصول إليها وكي، يشمل التوعية المجتمعية معلومات عن فوائد خدمات االستجابة للعنف المبن 

وينبع 

  متناول النساء والفتيات المتنوعة. 
 تكون ف 

  عىل النوع االجتماع   لعرض برامجفرصة تمثل نشاطات التوعية المجتمعية 
المواد المستخدمة اللغات و ، الصور عن طريق استجابة شاملة للعنف المبن 

. لتعزيز الفهم والوصول إل خدمات االستجابة ل   عىل النوع االجتماع 
اك مجموعة متنوعة من النساء كموظف لعنف المبن  ليكن كمثل  تاومتطوع اتإشر

  المجتمع. أعىل للتضمير  وجعل الخدمات 
امج اإلذاعية و  أكير جاذبية ومتاحة لمختلف النساء والفتيات ف  واسعة حمالت لايمكن أن تمثل الملصقات والير

  الحقوق والكرامة، متنوعات بطرق إيجابيةالفتيات النساء و النطاق ال
اف بالمساواة ف   ندعملمتنوعات ياوتظهر النساء والفتيات ، وتشجع عىل االعير

 بعضهن البعض 
ً
  عىل النوع االجتماع  لمنع العنف ويعملن سويا

 . المبن 

 

 اإلجراءات الرئيسية: 

  عىل النوع االجتماع  من  التأكد  
ن مجموعات ممتطوعات وموظفات مجتمعيات وتشمل ،  متنوعة بقدر اإلمكانأن تكون فرق التوعية بالعنف المبن 

 . والمجموعات اللغوية واإلعاقة، مختلفة من النساء مع إيالء اهتمام خاص للعمر 

  والتواصل والتثقيف اإلعالم مواد  أن تشاركضمان "IECعىل النوع خدمات وكس حاجز الصمت بشأن العنف ال " معلومات لتعزيز فهم  
المبن 

 ،  االجتماع 
ً
 . ويمكن الوصول إليها من قبل جميع المجموعات اللغوية ،من أعضاء المجتمع المتنوعةوتتضمن تمثيال

  المرئية للوصول إل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة البرصية والسمعية والتواصل والتثقيف اإلعالم مواد استخدام مواد الراديو وكذلك . 

 تلنر  احتياجات النساء والفتيات المتنوع تنفيذ مجموعة  
ل الفتيات المراهقات إ التواصل، عىل سبيل المثال ات،من مناهج التوعية المجتمعية النر

اك مجموعة أوسع من النساء والفتيات، داخل المدرسة وخارجها   خ... إل، وتنظيم أوقات وأماكن مختلفة للقاء إلشر

  العاملة ألخرى االعمل مع الجهات  
  تعمل مع  مثل ، والتضمير  مجال التغيير االجتماع  ف 

مجموعات و ، اإلعاقةمجال ، كبار السنالمجموعات النر

  تصل إل مجمو  التوعيةوالدينية الستضافة فعاليات  اإلثنيةمن االنتماءات والقادة المجتمعيير   ير  والزعماء الديني، LGBTQI الـ
عات محددة النر

 . من النساء والفتيات المتنوعة والمجتمع األوسع

 اك الفتيات بأمان لقيادة بعض أنواع أنشطة   حولالرعاية  مقدماتو  ع الفتيات المراهقات ومقدم  النقاش م اتهن نمع  التوعيةكيفية إشر   ظير
ف 

 . المجتمعات المحلية

 ناشطاتو يكن أعىل سبيل المثال تقديم المساعدة للنساء األخريات  ،المواد التوجيهية عن طريق جابيةبطرق إي اتالنساء والفتيات المتنوع وصف . 

  ها من المتنوعات تنفيذ جلسات استماع مع النساء والفتيات تعديل توعية و أنشطة ال عنالفعل ردود للحصول اآلليات المفضلة لجمع اآلراء أو غير

  ضوء توصيات النساء
امج ف   ات. فتيات المتنوعوال الير

 

  

                                                           
  عىل النوع االجتماع  ، التوعية المجتمعية، 10الجلسة 79 

  التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة للعنف المبن 
 80-78الصفحة ، دليل المشاركير  ف 

training-preparedness-and-response-preparedness/emergency-response-https://gbvresponders.org/emergency/ 

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/


  التأهب واالستجابة للعنف أدوات 
  حاالت ا المبن 

 لطوارئعىل النوع االجتماع  ف 
 مذكرة توجيهية عن التضمير  

 

37 
 

  حاالت الطوارئ من أجل النساءمخاطر الحد من ال
 80والفتيات ف 

  حاالت الطوارئ
وح. مجموعة من مخاطر السالمة واألمن المرتبطة بال المتنوعاتتواجه النساء والفتيات ، ف  عالجة هذه المخاطر، يمكن م عند تحديد ي  

رامج قصد من خالل ب بدونقد تزيد الوكاالت اإلنسانية هذه المخاطر ، ومع ذلك الفاعلة اإلنسانية. من قبل الجهات شكل آمن وشيــــع ب ها العديد من

  قد يواجهنه ات،المصممة لتحسير  الكفاءة دون تحديد ومعالجة احتياجات النساء والفتيات المتنوعالمساعدة والخدمات 
أثناء ا والعقبات المحتملة النر

  بأمان. الوصول إل الخدمات محاولة 

 

اك ودعم النساء  العاملةعندما تنفذ الجهات    تعمل عىل إشر
  عىل النوع االجتماع  النر

  عىل النوع االجتماع  برامج شاملة للعنف المبن 
للعنف المبن 

  عىل النوع االجتماع  مخاطر العنف  التخفيف منفإن أنشطة ، المتنوعات والفتيات
  تواجهلحواجز االمخاطر المحددة واستقوم بتوثيق  المبن 

  لنر
  هن ف 

  كل سياق. 
ً
  عىل النوع االجتماع  العديد من أنشطة الحد من مخاطر العنف  هناك أيضا

  يمكن  المبن 
  لتلبية اح تنفيذها والنر

تياجات النساء بشكل روتين 

  كل ، عىل سبيل المثال . اتوالفتيات المتنوع
  سياق ف 

مضاءة بشكل ، قةمغل، مناسبة للسن، حسب الجنس ودورات المياهالمراحيض فصل يجب ، إنسان 

 والحركة المحدودة. ومتاحة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة تستطيع النساء والفتيات الوصول إليها بشكل آمن ، جيد 

 يجب أن يكون الماء والوقود ، باإلضافة إل ذلك
ً
  موجودا

  متناول النساء والفتيات بشكل آمن، وف 
 ف 

ً
الفتيات ذوات والنساء و ، متناول النساء األكير سنا

  أن يكون الوصول إل المأوى والنساء الحوامل.  ،والنساء ذوات األطفال الصغار ، اإلعاقة
التعليم  ،المواد غير الغذائيةالمساعدات النقدية،  ،الغذاء ، ينبع 

  متناول النساء والفتيات المتنوع عيشوبرامج سبل ال
للنساء  والمنصفمن اآل وصول اللضمان تنفيذ نشاطات المراقبة يجب  وأن يالئم احتياجاتهن.  اتف 

 والفتيات إل هذه االحتياجات األساسية. 

 

  عىل النوع االجتماع  يجب أن تشمل إجراءات تخفيف مخاطر العنف 
  يرتكبها العاملون SEAتخفيف مخاطر االستغالل واالعتداء الجنسيير  ) المبن 

( النر

  
  المجال اإلنسان 

  والفتيات النساء ، ف 
الجندرية، اإلثنية وية اله، الميل الجنس   ،اإلعاقة، عىل العمر  المبنيةيعانير  من أوجه عدم المساواة المتقاطعة  اللوانر

   نوإساءة معاملته نمن المرجح أن يتم استهدافه، ور القمع األخرىاوالدين ومح
  المجال اإلنسان 

واالهتمام  نواتهأص يعتير تضمير  و  ،من ِقبل العاملير  ف 

  تواجه وصوله بالعوائق
  برامج االستجابة للعنف  نوالمخاطر النر

  عىل النوع االجتماع  إل المساعدات اإلنسانية هو أولوية ف 
 . المبن 

 

 اإلجراءات الرئيسية: 

 اض   عىل النوع االجتماع  ن العنف إ افير
  كل  المبن 

  مخاطر العنف  املة لتخفيفش تدابير وتنفيذ  سياق،يحدث للعديد من النساء والفتيات ف 
المبن 

 ،   ذلك تخفيف مخاطر عىل النوع االجتماع 
 . االستغالل واالعتداء الجنسيير  بما ف 

  تم تحديدها  والحواجز لمعالجة المخاطر العاملة التأثير عىل الجهات اإلنسانية  
   ،النر

 ات عن طريقالمتنوعتؤثر عىل النساء والفتيات قد والنر

 والمنارصة. التنسيق 

 عىل النوع االجتماع  تخفيف المخاطر المتعلقة بإرشادات العنف  تدابير  راجعةم  
  مختلف ا، إلبالغ تحليل السالمة المبن 

لحواجز والمخاطر والنظر ف 

  تواجهها النساء والفتيات المتنوع
  أي اتالنر

 . خدمة إنسانية ف 

  تواجه النساء والفتياتتتعلق بأسئلة المعدل والذي يشمل  السالمةتدقيق استخدام  
 المتنوعات.  المخاطر والعوائق المحددة النر

  عىل النوع االجتماع  ر العنف مخاطبشكل منتظم بخصوص النساء والفتيات استشارة  
  تواجهها النساء والفتيات  المبن 

 لمتنوعات، وسياساتاالنر

 . التصدي لها 

  المتنوعات بالتشاور مع النساء والفتيات، السياساتتحديد ،  
اعدات والحصول لمسل الوصولللتغلب عىل القيود المفروضة عىل مشاركتهن ف 

  النشاطوالمشاركة ، اتوالوصول إل الخدم، عليها 
 . سالمة السفر وسالمة األنشطة( ،الموقع، )مثل التوقيت اتف 

 امج اإلنسانية وصنع القرار  اتتعزيز المشاركة الفعالة من قبل النساء والفتيات المتنوع   تخطيط الير
 . ف 

 

  

                                                           
  حاالت الطوارئ،  11الجلسة 80 

  عىل النوع االجتماع  الحد من المخاطر ألجل النساء والفتيات ف 
  التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة للعنف المبن 

-81الصفحة  ،دليل المشاركير  ف 
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 81المعلوماتومشاركة إدارة 

وريمن    عىل النوع االجتماع  النساء والفتيات الناجيات من العنف المتعلقة بمعلومات الاستخدام وسبب كيفية لالنظر  الرص 
   المبن 

 حاالت الطوارئ ف 

ام بالمبادئ األخالقية    عىل النوع االجتماع  يعد جمع بيانات العنف  .جمع البياناتبشكل مستمر لدى وااللير 
  المبن 

ً
  س، شديد الحساسية أمرا

 ف 
ً
ياق خاصة

 تعد إدارة هذه البيانات و  .تقديم الخدمات
ً
 معقدأمرا

ً
ألن جمع هذه  /اتتطلب وجود أنظمة وقائية لضمان أمان البيانات وسالمة جميع المعنيير  ي ا

 
ً
ا   عىل الناجي المعلومات ومشاركتها يمكن أن يكون خطير

  جمع  اتالمشارك وعىل المجتمعاتقمن بالتبليغ، عىل يات اللوانر
تب عىل  82.تالمعلوماف  تير

  عىل النوع االجتماع  انات العنف جمع بي
ام بروتوكوالت مشاركة المعلومات بير  الوكاالت من جانب جميع الوكاالت . 83حمايتها مسؤولية المبن 

إن احير

 أولئك وخاصة ، األهمية لسالمة النساء والفتيات الناجيات شديد أمر هو 
ً
 .للخطر األكير تعرضا

 

ة الموافقة واستمارة  84بالناجيةاستمارة المعلومات الخاصة تقوم نماذج    عىل النوع االجتماع  الخاصتير  باالمستنير
لومات عن مع بتسجيل لعنف المبن 

. العمر واإلعاقة 
ً
   العاملةيمكن للجهات ، لذلكواإلثنية دوريا

 الف 
ً
  للنظر فيما إذا كانت الفتيات  مجال أن تكون جزءا

من تحليل بيانات الخدمة الروتين 

  ،المراهقات
ً
  ة متنوعة إثني مجموعاتمن النساء والفتيات  ،تيات ذوات اإلعاقةالنساء والف ،والنساء األكير سنا

جابة للعنف يصلن إل خدمات االستاللوانر

 .   عىل النوع االجتماع 
  حالة عدم وصوله المبن 

  لتحديد العوائق المركزة  مجموعات نقاشيوض بإجراء مقابالت فردية أو ، إل الخدمات نف 
 تحول نر

ا إذا كان فمن الممكن تحليل م، ومجموعاتهن اإلثنيةتهن اإعاقنوع النساء والفتيات و  أعمار عندما تتوفر بيانات السكان عن  . إل الخدمات الوصولدون 

  عىل النوع االجتماع  حجم حالة استجابة العنف 
.  المبن   يتناسب مع تنوع السكان المحليير 

 

االجندرية النساء والفتيات من مختلف الميول الجنسية والهويات ستكون    أي مجموعة حارص 
ب سكانية من النساء والفتيات النازحات. بعد تدريت ف 

  عىل النوع االجتماع  للتأكد من إنه شامل لفريق االستجابة 
  إضافة قسم مالمتنوعات، لنساء والفتيات للعنف المبن 

 لتسجيلنفصل يمكنك التفكير ف 

 الميل الجنس  والهوية 
ً
  متحولةأو الجندر  ةمتوافقيمكن أن يكون لديك قسم يسأل: ، عىل سبيل المثال . الجندرية إن كان ذلك آمنا

ً
ية لهو ل النسبةب جنسيا

ية جنسية بالنسبة للميل الجنس  ة أو ثنائية الميل ومثلي ؛الجندرية .  أو غير ة إلضافة قسم عن الميول الحالتقم/تقوم  بتعديل استمارة معلومات ال  الجنس 

  الموظفاتدون تدريب  الجندريةالجنسية والهوية 
ً
أو فتاة  عندما يتم تجريم امرأة . المتنوعات تشمل النساء والفتياتالمقدمة وضمان أن الخدمات ، أوال

  ت أو المتحوال  ثنائيات الميل الجنس  من المثليات أو 
ً
  . الجنس   ميولهن وثق/يال ت -جنسيا

 

 /ةالناج   عن معلومات -2

ي تاري    خ الميالد )بشكل تقر   (*: لزم األمرإذا يتر
 ذكر الجنس*:  

                  أنت 
 القبيلة أو اإلثنية: 

    :  البلد األصىلي
 اسم البلد 
 إلخ 

 إلخ 
 إلخ 

  :)غب  ذلك )يرجر التحديد 
 

(: غب  الجنسية: )إن كانت   الدين:  البلد األصىلي

 الحالة االجتماعية*: 
 عازب/ة 
 ي عالقة

وج/ة أو ف   مب  
 مطلق/ة أو منفصل/ة 
 أرمل/ة 

 

  عىل النوع االجتماع   معلوماتالإدارة  استمارة المعلومات الخاصة بنظام
تتناول معلومات عن العمر، الجنسية  GBVIMs المتعلقة بالعنف المبن 

 اإلثنية. المجموعة و 
  

 اإلجراءات الرئيسية: 

 اض    العنف أن افير
   والفتيات النساء من للعديد  يحدث عىل النوع االجتماع  المبن 

   للعنف ةشامل استجابة برنامج وتنفيذ  سياق، كل  ف 
 عىل المبن 

  البيانات لجمع تنتظر/ي ال  - االجتماع   النوع
ً
 ! أوال

                                                           
  عىل النوع االجتماع  ، إدارة ومشاركة المعلومات، 13الجلسة  81 

  التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة للعنف المبن 
 91-89لصفحة ا، دليل المشاركير  ف 

training-preparedness-and-response-preparedness/emergency-response-https://gbvresponders.org/emergency/ 

، دليل المستخدم، الصفحة  82    عىل النوع االجتماع 
  2،3نظام إدارة معلومات العنف المبن 

، دليل الميس، الصفحة 83    عىل النوع االجتماع 
 21نظام إدارة معلومات العنف المبن 

 84 form-ols/intaketo-http://www.gbvims.com/gbvims/ 
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 ة الموافقة إن نماذج التأكد من    بما ، المتنوعات والفتيات النساء مناسبة ليتم استخدامها مع المستنير
عىل  والقدرة ات،العمر، اإلمكاني اللغة، لكذ ف 

 التطور. 

 شيبشكل  تخزينها ، و والفتيات النساء عن تنوع علوماتالم النماذج الموحدة الستمارات معلومات الحالة لتسجيل استخدام   
 بيانات اعدةق ف 

 مغلقة بقفل.  خزانة/ مشفرة

 البيانات من االستفادة   
   جمعها  تم النر

  عىل النوع االجتماع   العنف حاالت استمارات معلومات  ف 
 توصيات تطوير و  االتجاهات تحليل إلكمال المبن 

نامج  المتنوعات.  والفتيات النساء مجموعات قبل من الخدمات استيعاب عىل بناءً  الير

 مجال االستجابة  جميع تدريب من تأكد ال  
   للعنفالجهات العاملة ف 

   االجتماع   النوع عىل المبن 
 العنف االت حاستمارة معلومة  يستخدمون والنر

  عىل النوع االجتماع  
  الجندرية المتنوعة، عىل برامج ا والهوية الجنسية الميول ذوات والفتيات للنساء إضافية بيانات نقاط مع المبن 

لعنف المبن 

 عىل النوع االجتماع  الشاملة. 

 و  العنف من جياتبالنساء والفتيات النا المتعلقة البيانات أمان عىل الحفاظ من تأكد ال ،   عىل النوع االجتماع 
   ا هاستخدامالمبن 

 بشكل أخالفر

امج لتحسير    . جيدة خدمات وتقديم الير
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 85والمنارصةالتنسيق 

امج بفعالية  انويــهدف بالمنارصة بشكل وثيقيرتبط التنسيق  المنارصة ه   .تنوعاتت المالنساء والفتيا لصالحإل ضمان استخدام الموارد والدعم والير

  جميع القاسم ال
ك ف  ، العنف  برامجمشير   عىل النوع االجتماع 

عند  -تنفيذيال، التنظيم  ، هيكىل  : الالتدخل ياتوه  جزء ال يتجزأ من كل مستو المبن 

  حاالت الطوارئ
 .معالجة العنف ضد النساء والفتيات ف 

 

  المنارصةيتطلب استخدام بيانات وقصص النساء والفتيات 
 خالل حالة الطوارئ اهتماما  ف 

ً
ة بالمبادئ التوجيهية األخالقية الموضوعة لحماي صارما

  عىل النوع االجتماع  العنف  برامجالنساء والفتيات وتخفيف مخاطر 
  حاالت الطوارئ المبن 

عند تصنيف البيانات لتسليط الضوء عىل االحتياجات  .ف 

ور ، المتنوعات لنساء والفتياتلالمحددة  من شأن تحديد هوية مرأة أو فتاة بشكل   .للمشاركةغير محِددة وآمنة هذه البيانات إن ي التحقق من من الرص 

 أن يعرض هذه المرأة أو ال
ً
   فتاةقريب جدا

 ذى. وصمة أو األ ، المما يعرضها لخطر االنتقام من جانب الجان 
 

 

 :ئلة التفكير التاليةضافة أسيجب النظر إل ، سياسات المنارصة الشاملة لكا الستكمال تحليل مش

  المشاكل ه   ما   
   والفتيات النساء تواجهها  النر

 المجتمع؟ ف 

  ؟اتالمتنوع والفتيات للنساء بالنسبة ها نفساألولويات ه   هذا  هل ؟للنساء  القصوى األولوية ه   ما 

  عد هذه لماذا
ُ
 مشكلة؟ ت

  الحل هذا  يعمل هل الناجيات؟ أو  النساء ومساعدة المشكلة هذه لمعالجة به القيام يجب الذي ما  
ً
 ؟المتنوعات والفتيات النساء مع أيضا

  األكير  الحل ما  
ً
 هل تم ترك أي نساء وفتيات بدون مساعدة؟ للنجاح؟ احتماال

 المخاطر  من زيد ي ال  المنارصة عن طريق المتنوعات والفتيات النساء احتياجاتإيصال  أن من التأكد  يمكننا  كيف   
 ؟نسالمته تهدد  النر

 المخاطر  من يزيد  ال  اتالمتنوع والفتيات النساء احتياجات عن المنارصة رسائل محتوى أن من التأكد  يمكننا  كيف   
 ؟نهسالمت تهدد  النر

 ر  تلحق أن يمكن التنسيق منارصة/ لل محتملة مقصودة غير  تبعات أي هناك هل  لمخاطر؟ا هذه تخفيف يمكن هل والفتيات؟ بالنساء الرص 
 

 

  عىل النوع االجت العنف لمعالجةجهود المنارصة  فعالية لزيادة قوية وسيلة االجتماع   التغيير  حركات بير   التواصل يكون أن يمكن
 النساء ضد  ماع  المبن 

   والفتيات المتنوعات
 صفر  ويوفر ، الطوارئ حاالت  ف 

ً
   للنظر  األخرى االجتماع   التغيير  لحركات ا

  عىل النوع االجتماع   العنف ف 
وتسليط هن، دض المبن 

  المنارصة بما يتعلق بموضوع  الخاصةبطريقتهم  المسألة هذه عىل الضوء
 .الطفل حقوقأو  LGBTQIمجموعات  ،السن كبار العمل مع  ، اإلعاقةف 

 

 

 اإلجراءات الرئيسية: 

 ك مجموعة متنوعة من الناشطات النساء والفتيات بطريقة آمنة وأخالقية.  والفعالياتالحمالت  التأكد من إن  تسر

 هياكل القيادة المجتمعية  
، ارات القيادةمه، حقوق المرأة، القيادات النسائيةقدرات  بناءدعم ، دعم تمثيل مجموعة متنوعة من النساء والفتيات ف 

 . 86والخطابة مهارات التفاوض

  أنشطة  
 لمتنوعات. ا وات النساء والفتياتتأكد من تمثيل قصص وأصيجب ال، المنارصةعند التأثير عىل قادة المنظمات اإلنسانية والمانحير  ف 

 تؤثر عىل النساء والفتيات المتنوعسياسات المنارصة  لكا التأكد من أن تحليل مش  
 و  ات،يسلط الضوء عىل المخاطر والحواجز النر

ً
نابعة يقدم حلوال

 . متنوعاتالنساء وفتيات من ال

  تقارير  
وري استخدام المعلومات من ، المحلية أو الوطنية أو الدوليةأو فعاليات المنارصة ف  اء والقصص لتوضيح احتياجات وأولويات النسالرص 

 المتنوعات. والفتيات 

 

 

 

 

                                                           
  حاالت الطوارئ، 14الجلسة 85 

  عىل النوع االجتماع  ، التنسيق والمنارصة ف 
  التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة للعنف المبن 

 104-96الصفحة ، دليل المشاركير  ف 

training-preparedness-and-response-preparedness/emergency-response-https://gbvresponders.org/emergency/ 
(المعايير الدنيا لمشاركة المرأة 86  

ً
 وتمكينها )يصدر قريبا

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/


  التأهب واالستجابة للعنف أدوات 
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   اك اإلعاقةمن خالل  يجب العمل، عند التعّرف عىل الحلفاء والعمل معهم عىل الصعيدين المحىل  والدول ، LGBTQIمجموعات الـ، الحركات إلشر

ها من ، حقوق الطفلمجموعات كبار السن،   .حركات التغيير االجتماع  وغير

  



  التأهب واالستجابة للعنف أدوات 
  حاالت ا المبن 
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 87للطوارئوالتخطيط االستعداد 

  عىل النوع االجتماع  يهدف التأهب لحاالت العنف 
حاالت األزمات  مجموعة منضمن للعنف ضد النساء والفتيات  لالستجابةقدرة دائمة  بناءإل  المبن 

  قد تؤثر عىل بلد أو منطقة
 يعتير التوفير المسبق للتجهير   . التأهبما عن طريق وضع مجموعة واسعة من تدابير  ،اإلنسانية المختلفة النر

ً
  ات نشاطا

ً
 مهما

  عىل النوع االجتماع  للتأهب للعنف 
نسبة ما إذا كانت الممارسات الصحية مختلفة بالعند تخزين مكونات حقائب الكرامة، يجب التفكير في. المبن 

  قد  اإلثنيةللمجموعات 
.  المتنوعة النر   السياق المحىل 

 تتأثر بأزمة ف 

  حاالت الطوارئيتعز لرسائل بسيطة مع  والتواصل والتثقيف اإلعالم تحضير مواد عند 
وري التأكد إ، ز الوصول إل الخدمات ف  اللغة تشمل  نمن الرص 

ن ومجموعة ماإلثنية، ذوات اإلعاقة،  المجموعات ،ة متنوعة وأن صور النساء والفتيات تشمل النساء والفتيات من مختلف األعمار إثنيمجموعات 

 . الجندريةالهويات 

 

  مجال ا والجهات المتنوعة المحلية النسائية المجموعات تدريب يعد 
  عىل النوع االجتماع   لعنفالعاملة ف 

   جابةلالست االستعداد  عىل المبن 
 حاالت ف 

  الطوارئ
ً
  نشاطا

ً
   للعنف للتأهب آخر  مهما

   للعنف شاملة برامج لتنفيذ  فرصة يوفر و  ،االجتماع   النوع عىل المبن 
من المهم  .الجتماع  ا النوع عىل المبن 

 ال
ً
اك من تأكد أيضا    النسائية المجموعات إشر

 .األكير  االجتماع   التغيير  حركات ف 

 لديهم كان  إذا  ما  لمعرفة اإلثنيةو  الدينية المجتمعات أو  LGBTQIالـ حقوق مجموعات أو  اإلعاقة ذوي األشخاص بمنظمات االتصال، المثال سبيل عىل

 .ذلك إل وما ، المراهقات للفتيات مجموعات لديها  المنتديات أو  الشباب مجموعات كانت  إذا  ما و  ،نسائية مجموعات

 

  عىل النوع االجتماع   للعنف االستجابة لفريق المسبق التدريب خالل من للتأهب ألنشطتها  المنظمات من العديد  تخطط قد 
ه يمكن الذيو  المبن   نسر

  
  تنميط التنوع يعد  .طوارئ حالة حدوث حالة ف 

ً
  أمرا

ً
   مهما
   للعنف االستجابة قفر  ف 

 للتأكد . االجتماع   النوع عىل المبن 
ً
   النساء ةمشارك من إضافة

 إدارةف 

 .متنوعة خلفيات من الخدمات وتقديم الفريق

 

 اإلجراءات الرئيسية: 

 النسر  مواد  أدوات مجموعةالتحقق/  قائمة مراجعة   
 والفتيات إن المواد مخزنة ويسهل الوصول إليها من النساء من والتأكد  ،الطوارئ حاالت  ف 

   بما ، المتنوعات
 . والتواصل والتثقيف اإلعالم مواد و  الكرامة مجموعات ذلك ف 

  والمنظمات النسائية المجموعات تدريب عند   
   النساء تقودها  النر

   عاتالمجمو  وتدريب تحديد  ضمان يجب، لألزمات المعرضة السياقات ف 
 النر

 ؛اتالمتنوع والفتيات النساء عىل وتشتمل تدعم

  مجال ا المحلية للجهات التأهب عىل التدريب تنفيذ  عند  
  عىل النوع االجتماع   لعنفالعاملة ف 

  والعامال  تااالجتماعي اتواألخصائي، المبن 
ت ف 

   مجال الصحة
اكيجب الهدف إل ، لألزمات المعرضة السياقات ف   واللغات المجموعات اإلثنية من واسعة مجموعة من الخدمات مقدم   إشر

  مجال التنوع الجندري.  خدماتال ومقدم   اإلعاقة ذوات والنساء واألعمار 
 ف 

  طنقا ةإضافات، و المتنوع والفتيات النساءلضمان وصول  اإلحالة مسار  مراجعة منيجب التأكد ، التأهب اتخدم وضع خرائط أنشطة تنفيذ  عند 

   هناحتياجات لتناسب إضافية دخول
 . السياق ف 

  والمنظمات ،المحلية االجتماع   التغيير  مجموعات مع اإلحالة مسار  مشاركة من التأكد   
ك النر  ات. المتنوع والفتيات النساء تسر

 انية مراجعة    للعنف استجابة برامج لتقديم الموارد  تخصيص لضمان التأهب للطوارئ مير 
 النساء لجميع كاف  بشكل االجتماع   النوع عىل المبن 

 . والفتيات

 ات من خلفيات متنوعة، والسالمة األمن مخاوف ودمج تحديث/  شاملة خدمات تقديم تؤدي تصحيحية إجراءات اتخاذ  ضمان لدى الموظفير 

 . المشكالت تحديد  عند  والفتيات للنساء

 ضم   
  التأهب واالستجابة للعنف لتدريبات  والتضمير   التنوعالتوعية ف 

  حاالت الطوارئ المبن 
  . /اتظفير  للمو  عىل النوع االجتماع  ف 
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