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مقدمة
يُحتمل أن يكون  15باملائة من أي مجتمع أشخاص ذوي إعاقة 1،وقد تكون هذه املعدالت أعىل يف املجتمعات الفا ّرة من النزاعات أو الكوارث بالنظر إىل أنه
أثناء الرصاعات يزداد احتامل تعرض األشخاص لعاهات جديدة ويصبح وصولهم إىل العالج الطبي محدودا ً.
يُعترب األشخاص ذوو اإلعاقة من بني الفئات األكرث ضعفًا وتهميشً ا اجتامع ًيا يف أي مجتمع يعاين من أزمات .وقد يجدون صعوبة يف الوصول إىل برامج املساعدة
اإلنسانية بسبب مجموعة مختلفة من العوائق املجتمعية والبيئية واملتعلقة باالتصاالت 2،ما يزيد من مخاطر حاميتهم ،مبا يف ذلك العنف الجنساين 3.وبالنسبة
للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،فإن التقاء عدم املساواة بني الجنسني مع اإلعاقة يجعلهن عرضة بصورة خاصة للعنف الجنساين .إضافة إىل ذلك ،غالبًا ما
تخصص املعايري االجتامعية النساء والفتيات كمقدمات رعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة األمر الذي يزيد من عزلتهن ويقلص وصولهن إىل الدعم االجتامعي
واالقتصادي واملادي مبا يجعلهن عرضة أكرث للعنف واالستغالل.
وتجدر اإلشارة إىل وجود كم هائل من الدعوات املطالبة بجعل الربامج والخدمات الخاصة بالعنف الجنساين جز ًءا ال يتجزأ من االستجابة اإلنسانية منذ املراحل
األوىل للحاالت الطارئة .ومع ذلك ،وحتى يف ظل هذا املسلك ،ال يزال األشخاص ذوو اإلعاقة ومقدمو الرعاية لهم يواجهون عوائق معينة يف الوصول إىل تلك
الخدمات؛ فقد يكونون معزولني يف منازلهم أو قد يتم إغفالهم أثناء تقييم االحتياجات أو عدم استشارتهم لدى تصميم الربامج .ومع االعرتاف بتعرض األشخاص
ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم ،والسيام النساء والفتيات ،للعنف بشكل أكرب ،يصبح من حقهم التمتع بالحامية يف حاالت األزمات اإلنسانية ويلزم متكينهم
4
من الوصول إىل الخدمات واملشاركة يف برامج مكافحة العنف الجنساين عىل قدم املساواة مع اآلخرين.
ُوضعت مجموعة أدوات اإلعاقة ومكافحة العنف الجنساين بواسطة كل من مفوضية النساء الالجئات ولجنة اإلنقاذ الدولية ،وهي تعد إحدى نتائج مرشوع
استمر لعامني تحت عنوان بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية .وجرى تنفيذ هذا املرشوع يف األوضاع
اإلنسانية بأربع دول هي إثيوبيا ،وبوروندي ،واألردن ،وشامل القوقاز يف روسيا االتحادية من أجل تحديد العوائق وتجريب املنهجيات إلدماج اإلعاقة يف برامج
ٍ
(ملزيد من املعلومات حول املرشوع ،مبا يف ذلك املنشورات ذات الصلة ،يُرجى زيارة
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية.
)http://wrc.ms/disability_GBV:
وتضم مجموعة األدوات هذه معطيات ومشاركات من جانب أشخاص ذوي إعاقة ومامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين طوال مدة املرشوع .وتهدف إىل
دعم موظفي برامج مكافحة العنف الجنساين يف ترسيخ إدماج اإلعاقة يف عملهم وتعزيز قدرات املامرسني يف تلك الربامج عىل استخدام نهج يركز عىل الناجني
لدى تقديم الخدمات للناجني من ذوي اإلعاقة .وقد ُصممت هذه األدوات لتكميل املبادئ التوجيهية والربوتوكوالت واألدوات الحالية للوقاية واالستجابة
للعنف الجنساين وينبغي عدم استخدامها مبعزل عنها .ونحث املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين عىل تكييف األدوات مع الربامج والسياقات الفردية
وتجميع املوارد املفردة م ًعا يف صورة أدوات وموارد قياسية ملكافحة العنف الجنساين.
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نبذة حول مجموعة األدوات

محتويات مجموعة األدوات
القسم  :1إدماج اإلعاقة يف تخطيط برامج مكافحة العنف الجنساين .ميكن لهذه األدوات أن تساعد املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين يف التشاور
مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية خاصتهم يف تصميم الربامج والخدمات.
األداة  :1توجيهات بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية يف تقييامت العنف الجنساين
توضح هذه املذكرة التوجيهية املبادئ واملنهجيات العامة إلجراء التقييامت مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية خاصتهم يف األوضاع اإلنسانية.
األداة  :2دليل املناقشات الجامعية
تصف هذه األداة األنشطة التشاركية واألسئلة التي يتم استخدامها يف املناقشات الجامعية مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية.
األداة  :3أداة املقابالت الفردية
توفر هذه األداة بديالً للجلسات الجامعية ،وميكن استخدامها يف املقابالت الثنائية مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية املعزولني يف منازلهم ،ومع
األشخاص الذين قد يفضلون االتصال الثنايئ يف بيئة مألوفة.
القسم  :2إدماج اإلعاقة يف تنفيذ برنامج مكافحة العنف الجنساين .تركز األدوات يف هذا القسم عىل بناء قدرات موظفي برامج مكافحة العنف الجنساين
للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية خاصتهم.
األداة  :4العنف الجنساين واإلعاقة :وحدة تدريبية للمامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية
ُصممت هذه الوحدة التدريبية ملساعدة املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين عىل فهم األمور املشرتكة بني اإلعاقة والجنس والعنف يف املجتمعات
التي يعملون فيها ،ووضع إسرتاتيجيات لتحسني إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوقاية من العنف الجنساين وبرامج االستجابة.
األداة  :5اختبار قبيل وبعدي للتدريب يف الوحدة التدريبية الخاصة مبكافحة العنف الجنساين واإلعاقة
ميكن استخدام هذا االختبار مع املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين للوقوف عىل مدى التغري يف معارفهم ومواقفهم تجاه إدماج اإلعاقة ،ويكون
االختبار مصحوبًا مبفاتيح اإلجابة لتسجيل نقاط االختبارات ،وينبغي استخدامه جنباً إىل جنب مع الوحدة التدريبية الخاصة مبكافحة العنف الجنساين
واإلعاقة.
األداة  :6توجيهات بشأن التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة
تقدم هذه األداة تلميحات ونصائح إىل املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين بشأن التفاعل والتواصل مع األشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة
من العاهات.
األداة  :7مواد اإلعالم والتثقيف واالتصال ( )IECاملُيرسة
تتضمن هذه األداة خمسة أسئلة رئيسية يتم طرحها عند تطوير مواد اإلعالم والتثقيف واالتصال لضامن مراعاتها لإلعاقة إىل جانب مثال عميل من أحد
أوضاع اللجوء.
األداة  :8توجيهات ألخصائيي حاالت العنف الجنساين :تطبيق املبادئ التوجيهية لدى العمل مع الناجني من ذوي اإلعاقة
تم تطوير هذه األداة لدعم املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين يف مواءمة نهج يركز عىل الناجني عند العمل مع الناجني ذوي اإلعاقة.
األداة  :9توجيهات ملقدمي خدمات مكافحة العنف الجنساين :عملية املوافقة املستنرية للناجني البالغني ذوي اإلعاقة
تحدد هذه األداة املبادئ والخطوات العامة للحصول عىل املوافقة املستنرية من الناجني البالغني من ذوي اإلعاقة.
األداة  :10العمل مع مقدمي الرعاية للناجني من ذوي اإلعاقة
تقدم هذه األداة توجيهات حول كيفية العمل مع مقدمي الرعاية للناجني من ذوي اإلعاقة من أجل ضامن استيفاء جميع االحتياجات وتوطيد العالقات
اإليجابية.
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نبذة حول مجموعة األدوات
القسم  :3رصد وتقييم إدماج اإلعاقة يف برامج مكافحة العنف الجنساين .تم تطوير هذه األدوات ملساعدة موظفي برامج مكافحة العنف الجنساين يف رصد
التقدم املحرز من جانبهم يف إدماج اإلعاقة.
األداة  :11أداة تأمل للمامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين
يدعم هذا النشاط التشاريك املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين يف تأمل التغيريات يف مواقفهم ومعارفهم ومامرساتهم فيام يتصل بإدماج اإلعاقة
ويساعدهم يف الوقوف عىل النجاحات وتعيني األهداف ٍ
ملزيد من تطوير القدرات.
األداة  :12توثيق “قصص التغيري”
تساعد “قصص التغيري” يف تحديد األنشطة التي كانت أكرث أهمية بالنسبة للنساء والرجال والفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم ،وامليرسات
والعوائق املتعلقة بإدماجهم ،واقرتاحاتهم من أجل التغيري.
أداة إضافية :تحديد مهارات وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة
طورت هذه األداة من جانب املفوضية لدعم املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين يف تحديد مهارات وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة وهو ما ميكن
أن يحقق فائدة يف إدارة حاالت الناجني ودعم مشاركتهم يف أنشطة التمكني.

ما الذي ينبغي أخذه يف االعتبار لدى استخدام مجموعة األدوات
•تهدف هذه األدوات إىل تكميل ،ال استبدال ،املوارد املتاحة لتصميم وتنفيذ ومراقبة ورصد برامج مكافحة العنف الجنساين .مثال؛ يقدم الدليل البحث
يف العنف ضد املرأة :دليل عميل للباحثني والناشطني ( ،)http://www.path.org/publications/files/GBV_rvaw_complete.pdfتوجيهات شاملة
حول كيفية بناء فرق الرتكيز وإجراء املقابالت الثنائية وتحليل البيانات واالستفادة منها.
•تقدم مجموعة األدوات هذه توجيهات عامة بشأن العمل مع األشخاص الذين يعانون أنوا ًعا مختلفة من اإلعاقات .وبالنظر إىل أن لكل فرد احتياجاته
املختلفة ،يجب اعتبار هذه املوارد نقطة انطالق لدعم املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين يف التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي
الرعاية خاصتهم ومراعاة احتياجاتهم لدى تصميم وتنفيذ الربامج.
•كام هو الحال بالنسبة ألي مورد عاملي ،ينبغي تكييف هذه األدوات لتالئم السياق املحيل .وينبغي أن تكون خربة وتجربة السكان املحليني نقطة البداية
نحو تطبيق أي من هذه املوارد.
الحوايش:
1-1منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل ( .)2011التقرير العاملي حول اإلعاقة .جنيف :منظمة الصحة العاملية.
2-2مفوضية النساء الالجئات ( .)2008اإلعاقات بني الالجئني واملتأثرين بالرصاع.
3-3مفوضية النساء الالجئات ( .)2014إدماج اإلعاقة :ترجمة السياسة إىل مامرسة يف العمل اإلنساين.
4-4األمم املتحدة ( .)2006اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

لتنزيل مجموعة أدوات املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،التقرير “أرى أن ذلك ممكناً” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج مكافحة
العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية وقصص التغيري ،يُرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية

WOMEN’S
REFUGEE
COMMISSION

األداة  :1توجيهات بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة
ومقدمي الرعاية لهم يف تقييامت العنف الجنساين
الغرض من هذه املذكرة التوجيهية
تقدم هذه الوثيقة نبذة حول العملية واألدوات التي ينبغي استخدامها عند إجراء تقييم لدى األشخاص ذوي اإلعاقة ،السيام النساء والفتيات ذوات اإلعاقة،
ومقدمي الرعاية لهم ،بشأن مخاطر العنف الجنساين يف مجتمعاتهم ،وعوائق الوصول املحتملة إىل خدمات االستجابة واملشاركة يف الربامج واألنشطة ومقرتحاتهم
حول تحسني برامج مكافحة العنف الجنساين .وينبغي قراءة هذه املذكرة قبل تنفيذ األداة  :2دليل املناقشات الجامعية واألداة  :3دليل املقابالت الفردية.
وتهدف عملية وأدوات التقييم هذه إىل تكميل تقييامت العنف الجنساين األخرى التي يتم إجراؤها يف السياقات اإلنسانية .وتوجد أمثلة لألدوات القياسية
املعنية بالتقييامت الطارئة للعنف الجنساين يف املجتمعات املترضرة من األزمات عىل شبكة املستجيبني للعنف الجنساينhttp://gbvresponders.org/ :

من الذين نريد التشاور معهم؟
نهتم بوجهات نظر النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات ،مبا يف ذلك:
•الذين يعانون صعوبة يف الحركة وامليش (منذ والدتهم أو بسبب تعرضهم لعاهة يف وقت الحق من حياتهم)؛
•الذين يعانون صعوبة يف الرؤية حتى مع ارتداء النظارات؛
•الذين يعانون صعوبة يف السمع حتى مع استخدام سامعات األذن؛
•الذين يعانون من إعاقة ذهنية والذين قد يجدون صعوبة يف فهم وتعلم وتذكر األشياء الجديدة؛
•الذين يعانون من إعاقات عقلية وظروف صحية عقلية؛
•الذين يعانون من إعاقات متعددة ،والذين غالبًا ما يكونون حبييس منازلهم وقد يحتاجون إىل املساعدة يف الرعاية الشخصية.
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يف تقييامت برامج مكافحة العنف الجنساين ،من األهمية مبكان التشاور مع النساء والفتيات ،مبا يف ذلك ذوات اإلعاقة والاليت تعملن كمقدمات للرعاية
للوقوف عىل االحتياجات ووجهات النظر واألولويات الخاصة بهن .وغال ًبا ما تتوىل النساء والفتيات دور مقدمي الرعاية لذوي اإلعاقة من أفراد األرسة باإلضاف ًة
إىل األدوار واملسؤوليات األخرى املنوطة بهن .ورمبا تكون النساء والفتيات مقدمات رعاية قبل أن تصبحن مرشدات ،أو رمبا تجدن أنفسهن يف هذا الدور
علم بأن مقدمات الرعاية قد تكن معزوالت وأكرث عرضة لخطر العنف ،سوا ًء
الجديد لدى تعرض أحد أفراد األرسة إلعاقة حديثة جراء وضع إنساين طارئً .
داخل املنزل أو خارجه .لذا من األهمية مبكان إدماجهن يف املشاورات بحيث يتم أخذ وجهات نظرهن واحتياجاتهن بعني االعتبار.
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األداة  :1توجيهات بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية يف تقييامت العنف الجنساين

كيف ميكننا تيسري مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية بصورة أفضل؟
نتمتع جمي ًعا بالخربات واملهارات التي ميكننا االستفادة منها عند التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة .فجميعنا نستخدم كل يوم الكالم ،والكتابة ،واإلمياءات ،والصور،
وامللصقات ،واألنشطة لنقل وفهم املعلومات .وميكن لهذه املنهجيات األساسية أن تفيد أيضً ا مع األشخاص ذوي اإلعاقة .وتجدر اإلشارة إىل أهمية تحديد النهج األكرث
مالءمة لشخص معني أو مجموعة معينة ممن نقوم باستشارتهم .ميكنك أن تسأل األشخاص ذوي اإلعاقة أو مقدمي الرعاية لهم بشأن طريقة التواصل املفضلة
علم بأن األشخاص ذوي اإلعاقة يتمتعون بالكثري من املهارات
لديهم ،كام ينبغي أن تكون دامئًا عىل استعداد لتجربة نهج بديل يف حال مل تنجح إحدى الطرقً .
والقدرات املختلفة التي ميكن استخدامها يف التواصل والتشاور.
وحيثام أمكن ،ينبغي أن يشارك األشخاص ذوو اإلعاقة بصورة مبارشة يف املناقشات .وإذا أظهر أحد األفراد ما يدل عىل عدم ارتياحه للتواصل معك مبفرده ،أو مل
تتمكن من تحديد طريقة مناسبة للتواصل ،ميكنك أيضً ا جمع املعلومات من مقدمي الرعاية .غري أنه ينبغي اإلشارة إىل أهمية محاولة التواصل مع الشخص ذي
اإلعاقة أوالً .وقد يكون بإمكان بعض األفراد التواصل معك بصورة مبارشة ،لكنهم قد ال يرغبون يف فصلهم عن مقدمي الرعاية خاصتهم ،أو قد يرغبون يف دعم من
شخص يثقون به ،السيام خالل عملية املوافقة .يف هذه الحاالت ،اسمح لألفراد باتخاذ قراراتهم حول نوعية الدعم الذي يحتاجونه ومن يثقون به لتقديم هذا الدعم.

قبل قيامك بإجراء التقييم:
•احرص عىل قراءة واإلملام بتوصيات منظمة الصحة العاملية بشأن األخالقيات والسالمة يف بحث وتوثيق ورصد العنف الجنيس يف حاالت الطوارئ.
وتأكد من استيعاب جميع املوظفني للمبادئ التي تتضمنها هذه الوثيقة ،ومن قدرتهم عىل دمجها يف عملية التقييم.
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عم تجريه من مشاورات .وقبل توظيف املشاركني ،اجتمع بقادة املجتمع و/أو ممثيل الحكومة
•اعمل عىل تحديد وتخفيف املخاطر التي قد تنشأ ّ
املحليني لتوضيح الغرض من التقييم .اتصل ،حيثام أمكن ،بقادة الجمعيات النسائية املحلية والجمعيات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة  ،الرسمية
وغري الرسمية عىل ٍ
حد سواء ،أثناء تعبئة املشاركني .ينبغي التأين لدى التحدث إىل مقدمي الرعاية كونهم قد يكونون مرتكبي العنف مام يحد من
مشاركة الناجني يف املشاورات يف حضور مقدمي الرعاية خاصتهم أو احتاملية تعرض الناجني ٍ
ملزيد من املخاطر.
•احرص عىل تأكيد طوعية املشاركة .ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم تقرير عدم املشاركة أو االنسحاب يف أي لحظة أثناء املشاورات.
وانتبه إىل العالمات التي تشري إىل عدم ارتياح األشخاص الذين يعانون من صعوبات يف التواصل تجاه املشاركة يف األنشطة (مثل الحزن أو االنفعال
أو االنخراط يف البكاء) ،السيام أثناء تحدثك إىل مقدمي الرعاية خاصتهم.
•احصل عىل املوافقة عىل املشاركة .كام هو الحال يف جميع األنشطة ،يتعني عىل موظفي برامج مكافحة العنف الجنساين الحصول عىل موافقة األفراد
قبل املشاركة يف التقييم .وينبغي إطالع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية عىل األسباب وراء قيامك بإجراء هذه املشاورات ،كام ينبغي
تعريفهم بالكيفية التي يتم بها استخدام أو مشاركة املعلومات التي يقدمونها .ويف حال مل يرغب املشاركون يف املشاركة أو االستمرار يف املشاورات
مبجرد بدئها ،فإن ذلك ينبغي ألّ يؤثر عىل ما يتلقونه بالفعل من خدمات أو فرصهم يف طلب خدمات مكافحة العنف الجنساين يف املستقبل.
بالنسبة للمشاركني املهتمني ممن هم دون سن  18عا ًما (مثل املراهقني ذوي اإلعاقة وأشقائهم) ،ينبغي أيضً ا الحصول عىل موافقة والديهم أو
أوصيائهم .وينبغي أن تراعي عمليات طلب املوافقة املبادئ والتوجيهات الواردة يف املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية ،وفقًا للعمر واملستوى
الناميئ .قد يفضل بعض البالغني من ذوي اإلعاقات الذهنية مشاركة أحد مقدمي الرعاية أو أفراد األرسة أو األصدقاء إىل جانبهم يف عملية املوافقة
و/أو املشاورة .ويف مثل هذه الحالة ،ينبغي سؤالهم بصورة رسية ومسبقة.
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األداة  :1توجيهات بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية يف تقييامت العنف الجنساين
•احرص عىل أن تكون واض ًحا ورصيحاً مع املشاركني عند رشح الغرض من املشاورات وماهية الخدمات التي ميكن أو يتعذر عىل منظمتك تقدميها.
يتعني عىل املشاركني إدراك أن الغرض من املشاورات هو الوصول إىل فهم أفضل لكيفية إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية خاصتهم يف
األنشطة الحالية ملكافحة العنف الجنساين وكيفية وصول الناجني إىل الخدمات الحالية .مع التذكري بأن املشاورات لن تؤدي إىل إنشاء خدمات جديدة.
•قد يستغرق بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة ،السيام النساء والفتيات ،وقتًا لإلفصاح عن وجهات نظرهم لك .إذ قد يكون مل تسبق لهم املشاركة قط
يف أي نشاط من هذا القبيل ،أو مل يسبق أن سألهم شخص ما عن آرائهم ،ورمبا يحتاجون لبعض الوقت الكتساب الشعور باألمان والراحة .ويف مثل
هذه الحالة ،حاول التحدث معهم عرب سلسلة من اللقاءات باستخدام منهجيات مختلفة كاألنشطة التشاركية ،أو املناقشات الجامعية ،أو املقابالت
األكرث خصوصية (انظر األداتني  2و 3ملطالعة التوجيهات ذات الصلة) .احرص عىل بدء املناقشة مبوضوع عام ثم انتقل إىل املوضوعات األكرث حساسية
بينام يصبح املشاركون أكرث راحة .وقم بتوجيه املناقشات الجامعية نحو الحوار العام بدالً من املحادثات الشخصية ،حتى ال يشعر األشخاص بالضغط
لإلفصاح عن تجاربهم الخاصة مع العنف.
•تأكد من توافر موظف آخر مدرب للتحدث عىل انفراد مع املشاركني الذين يتطلبون مزي ًدا من الدعم النفيس/العاطفي و/أو اإلحالة إىل خدمات
أخرى .يلزم أن يتمتع املوظف بخربة العمل مع الناجني من العنف الجنساين.
•كن مرنًا بشأن وقت ومكان إجراء املشاورات .ويتعني عىل فريق التقييم محاولة استيعاب األشخاص ذوي اإلعاقة قدر املستطاع عرب إجراء املشاورات
بالقرب من منازلهم قدر اإلمكان مع إعطاء األولوية دامئًا لسالمة املشاركني.
•تأكد من إدماج مقدمي الرعاية يف التقييم .وينبغي التشاور معهم بصورة منفردة حول تجاربهم واحتياجاتهم الخاصة.

املناقشات الجامعية
يُفضل إجراء املناقشات الجامعية مع  8إىل  10مشاركني ،وينبغي أال تزيد مدتها عن  90دقيقة .ويف حال تطلبت املجموعات وقتًا أطول من ذلك الستكامل
جميع األنشطة الواردة يف دليل املناقشات الجامعية (انظر األداة  ،)2فقد ترغب يف إجراء املناقشة عىل أجزاء “أ” و“ب” يف يوم ،و“جـ” و“د” يف يوم آخر ،إذا
كان املشاركون مستعدين وقادرين عىل العودة يف اليوم التايل.
كام ينبغي إجراء املناقشات الجامعية بصورة منفصلة؛ مع الرجال عىل حدة والنساء عىل حدة؛ لجمع معلومات متعمقة حول احتياجاتهم الخاصة واملتنوعة.
وينبغي عىل النساء إدارة املناقشات مع النساء األخريات لضامن راحة املشاركات وأمنهن وعدم ترددهن يف التعبري عن أنفسهن ،مبا يف ذلك التحدث عام
يتعرضن له من عنف ،وذلك متش ًيا مع املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن التقييامت املتعلقة بالعنف.
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األداة  :1توجيهات بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية يف تقييامت العنف الجنساين
ميكن لألشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات املشاركة يف نفس املناقشة الجامعية وفقًا ملهارات وقدرات التواصل لديهم .وقد يكون من
الرضوري عقد مجموعات منفصلة و/أو خاصة لتيسري املشاركة الفعالة من جانب املجموعات التالية:
•الفتيات املراهقات والشابات ذوات اإلعاقة؛
•الصم الذين يستخدمون لغة اإلشارة للتواصل؛
•املعاقون ذهنياً الذين قد يفضلون استخدام الرسومات والقصص والصور لتحفيز املناقشة .ويف مثل هذه الحاالت ،قد تكون املجموعات الصغرية (6 - 4
مشاركني) رضورية.
يف بعض البيئات ،قد يكون عمل مجموعات منفصلة لألشخاص ذوي اإلعاقات الجديدة أكرث فعالية (مثال؛ اإلعاقات املكتسبة من إصابات الحروب) الستكشاف
مخاوفهم الخاصة .وقد يكون من املفيد أيضً ا إجراء مناقشات أو أنشطة منفصلة وموازية مع مقدمي الرعاية واألشخاص ذوي اإلعاقة يف نفس املكان أو يف مكان
متاخم .من شأن ذلك أن يوفر مساحة آمنة لكل مجموعة الستكشاف مخاوفها املختلفة ويقلل العبء عىل مقدمي الرعاية الذين قد ال يرغبون يف الحضور أليام
متعددة ويزيد مشاركة األشخاص الذين مل يعتادوا االنفصال عن مقدمي الرعاية خاصتهم.

انظر األداة  :2دليل املناقشات الجامعية

املقابالت الثنائية شبه املنظمة
ميكن استخدام املقابالت الثنائية شبه املنظمة مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية خاصتهم املعزولني يف منازلهم واألشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية
ويفضلون التواصل الثنايئ يف بيئة مألوفة .وحيثام أمكن ،ينبغي إجراء املقابالت بصورة مبارشة مع األفراد ذوي اإلعاقة ،غري أنه ميكنهم اختيار حضور أشخاص آخرين
لدعم مشاركتهم .ويف بعض الحاالت ،حيث تتعذر كافة طرق التواصل ،ميكن جمع املعلومات من مقدمي الرعاية .ويلزم تقييم املخاطر وفقًا للمبادئ املنصوص عليها
يف املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية وقد يلزم يف ضوء التقييم إعادة النظر يف املقابلة .من شأن دليل املقابالت الفردية (انظر األداة  )3أن يساعدك يف تحديد
املعلومات األخرى التي قد تكون مفيدة يف تصميم وتنفيذ الربامج.

انظر األداة  :3دليل املقابالت الفردية
الحوايش:
 1-1مقتبس بترصف من أسئلة واشنطن جروب حول اإلعاقةhttp://www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_questions.htm .
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/ 2-2

لتنزيل مجموعة أدوات املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،التقرير “أرى أن ذلك ممكناً” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج العنف
الجنساين يف األوضاع اإلنسانية وقصص التغيري ،يُرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية

األداة  :2دليل املناقشات الجامعية
الغرض من هذه املذكرة التوجيهية
تقدم هذه األداة توجيهات حول إجراء املناقشات الجامعية وتتضمن مجموعة من األسئلة التي تطرح أثناء النقاش.

تكوين املجموعات
ينبغي إجراء املناقشات الجامعية بصورة منفصلة؛ مع الرجال عىل حدة والنساء عىل حدة؛ لجمع معلومات متعمقة حول احتياجاتهم الخاصة واملتنوعة.
وينبغي عىل النساء إدارة املناقشات مع النساء األخريات لضامن راحة املشاركات وأمنهن وعدم ترددهن يف التعبري عن أنفسهن ،مبا يف ذلك التحدث عام
1
يتعرضن له من عنف ،وذلك متشيًا مع توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن األخالقيات والسالمة يف بحث وتوثيق ورصد العنف الجنيس يف حاالت الطوارئ.
وميكن لألشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات املشاركة يف نفس املناقشة الجامعية وفقًا ملهارات وقدرات التواصل لديهم .وقد يكون من
الرضوري عقد مجموعات منفصلة و/أو خاصة لتيسري املشاركة الفعالة من جانب املجموعات التالية:
•الفتيات املراهقات والشابات ذوات اإلعاقة؛
•الصم الذين يستخدمون لغة اإلشارة للتواصل؛
•املعاقون ذهنياً الذين قد يفضلون استخدام الرسومات والقصص والصور لتحفيز املناقشة .ويف مثل هذه الحاالت ،قد تكون املجموعات الصغرية (6 - 4
مشاركني) رضورية.
يف بعض البيئات ،قد يكون عمل مجموعات منفصلة لألشخاص ذوي اإلعاقات الجديدة أكرث فعالية (مثال؛ اإلعاقات املكتسبة من إصابات الحروب) الستكشاف
مخاوفهم الخاصة .وقد يكون من املفيد أيضً ا إجراء مناقشات أو أنشطة منفصلة وموازية مع مقدمي الرعاية واألشخاص ذوي اإلعاقة يف نفس املكان أو يف
مكان متاخم .من شأن ذلك أن يوفر مساحة آمنة لكل مجموعة الستكشاف مخاوفها املختلفة ويقلل العبء عىل مقدمي الرعاية الذين قد ال يرغبون يف
الحضور أليام متعددة ويزيد مشاركة األشخاص الذين مل يعتادوا االنفصال عن مقدمي الرعاية خاصتهم.

توقيت املجموعات
يُفضل إجراء املناقشات الجامعية مع  8إىل  10مشاركني وينبغي أال تزيد مدتها عن  90دقيقة .ويف حال تطلبت املجموعات وقتًا أطول من ذلك الستكامل
جميع األنشطة الواردة يف دليل املناقشة الجامعية (انظر أدناه) ،فقد ترغب يف إجراء املناقشة عىل أجزاء “أ” و“ب” يف يوم ،و“جـ” و“د” يف يوم آخر ،إذا كان
املشاركون مستعدين وقادرين عىل العودة يف اليوم التايل.
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التيسري
شخصا واحدًا عىل األقل إلدارة املناقشة وآخر لتدوين املالحظات .وينبغي ،قدر اإلمكان ،تيسري املناقشات الجامعية مع النساء
يتطلب تيسري املجموعات
ً
والفتيات بواسطة نساء (يتضمن ذلك الشخص الذي يدير املناقشة ،ومدون املالحظات ،واملرتجم) ،فيام ينبغي تيسري املناقشات الجامعية مع الرجال والفتيان
بواسطة رجال .وينبغي مشاركة دليل األسئلة مع املرتجمني بصورة مسبقة بحيث يكونون عىل دراية باألسئلة التي سيتم طرحها ،وينبغي ،قدر اإلمكان ،ترجمتها
مرة أخرى بحيث ميكنك التأكد من دقة فهمهم لألسئلة.
ينبغي أن يحصل كل فرد يف املجموعة عىل فرصة للتحدث .قد يعني ذلك قيام امليرس مبقاطعة أو إعادة توجيه املناقشة وتشجيع املشاركة للتأكد من حصول
كل فرد عىل فرصة لقول ما يريده.
وتجدر اإلشارة إىل أنه يوجد يف نهاية دليل املناقشات الجامعية منوذج توثيق والذي ينبغي استكامله لكل مجموعة .يتضمن النموذج مكانًا لتسجيل تكوين
املجموعة ،وتاريخها ومساحة ملد ّون املالحظات لتوثيق املناقشة.
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دليل املناقشات الجامعية
التعليامت
امليسين واملرتجمني.
•قم بتقديم جميع ّ
•وضح الغرض من املناقشة:
»قدم معلومات عامة حول منظمتك.
»وضح أن الغرض من اللقاء هو فهم املخاوف املرتبطة بالسالمة واألمن لدى األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم ،وكذا املخاطر الخاصة
لدى النساء والفتيات .تعد هذه املعلومات ذات أهمية لتحسني مشاركتهم ووصولهم إىل الخدمات يف املجتمع.
»وضح ما الذي ستفعله بهذه املعلومات ،وتأكد من عدم إثارتك أي توقعات زائفة.
•ذكِّ ْر املشاركني مبا ييل:
»املشاركة طوعية.
»ال أحد ملزم بالرد عىل أي سؤال إذا مل يكن راغبًا يف ذلك.
»ميكن للمشاركني مغادرة املناقشة يف أي وقت.
»ليس من الرضوري أن يتبادل املشاركون تجاربهم الشخصية ،إذا كانوا ال يرغبون يف ذلك.
•ارشح الرسية .من املهم أن يدرك املشاركون الكيفية التي يتم بها إبقاء املعلومات الرسية التي يقدمونها طي الكتامن .وينبغي أن يدرك جميع املشاركني
يف املجموعة ما ييل:
»وجوب عدم مشاركة األسامء أو املعلومات الشخصية التي من شأنها تحديد هوية األفراد يف املجموعة.
»وجوب عدم مشاركة تفاصيل ما يقوله املشاركون داخل املناقشات يف املجتمع.
»ذكِّ ْر املشاركني بأن السبب وراء رغبتنا يف إبقاء هذه املحادثات رسية هو أن يشعر الجميع باألمان يف مكان املناقشة وأنهم سيكونون بأمان عند
مغادرتها.
•أوضح أنه يوجد شخص يناط به تدوين املالحظات لضامن توثيق املعلومات املقدمة بدقة .وينبغي أن يدرك جميع املشاركني يف املجموعة ما ييل:
»لن يتم توثيق أو مشاركة هوية املشاركني.
»الغرض من تدوين املالحظات هو التأكد من عدم تعرض املعلومات التي يتم جمعها للتحريف وعدم إغفال النقاط الهامة.
امليس بذلك.
»إذا كانت لديهم الرغبة يف عدم تدوين أي يشء ،فإنه ينبغي إخطار ّ
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األسئلة واألنشطة التشاركية
تم تقسيم دليل املناقشات إىل أربعة أجزاء تشكل مجاالت التقييم الرئيسية .يتألف كل جزء من عدة أسئلة ميكن اإلجابة عليها من خالل األنشطة أو املناقشة.

الجزء أ :التداخل بني اإلعاقة والجنس ( 30دقيقة)
السؤال التوجيهي  :1ما هي أنواع اإلعاقة التي يعاين منها األشخاص يف مجتمعنا؟ وهل تختلف اإلعاقات التي تعاين منها النساء والفتيات عن الرجال والفتيان؟
الغرض :يساعد هذا السؤال يف جمع املعلومات حول ماهية اإلعاقات املوجودة يف املجتمع وما إذا كانت هناك فروق بني الرجال والنساء.
التيسري:
•اطلب من الجميع رسم صورة متثل مختلف أنواع اإلعاقات التي يعرفون بوجودها يف املجتمع .قم بتعليق هذه الصور عىل الحائط أو رسمها عىل الرمال.
بدالً من ذلكُ ،يكنك استخدام صور خاصة بك ألشخاص يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات ،ومطالبة األشخاص بتحديد أكرثها شيو ًعا يف مجتمعهم.
•اطلب من املجموعة التحدث عن األشخاص املعزولني يف منازلهم أو أولئك الذين يعانون من إعاقات أكرث “احتجابًا” ،كاإلعاقات الذهنية أو العقلية.
•اسأل املجموعة :هل تختلف اإلعاقات التي تعاين منها النساء والفتيات عن تلك التي يعاين منها الرجال والفتيان؟

السؤال التوجيهي  :2كيف يعامل املجتمع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة؟ وكيف يعامل أيضً ا الرجال والفتيان ذوي اإلعاقة؟
الغرض :يساعد هذا النشاط عىل تحديد الكيفية التي ينظر بها املجتمع إىل النساء والفتيات والفتيان والرجال ذوي اإلعاقة وكيفية تأثري ذلك يف األدوار
واملسؤوليات والفرص .ويساعد كذلك عىل إدراك توقعات النساء والفتيات والفتيان والرجال ذوي اإلعاقة وواقع حياتهم اليومية ،مبا يف ذلك الدعم الذي قد
يتلقونه أو ال يتلقونه من اآلخرين يف املجتمع.
التيسري:

ميكنك استخدام صور لنساء ورجال من ذوي اإلعاقة أثناء أدائهم أدوا ًرا مختلفة يف املجتمع لتحفيز املناقشة .انظر الصور يف األداة  :4العنف الجنساين واإلعاقة:
وحدة تدريبية للمامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية
•	

ابدأ بطرح األسئلة التالية عىل املجموعة:
»ما املهام أو األدوار التي يُتوقع من النساء ذوات اإلعاقة االضطالع بها يف املجتمع؟ وماذا عن الرجال؟
»هل يُتوقع من النساء ذوات اإلعاقة االضطالع باملهام املتوقعة من غريهن من النساء من غري ذوات اإلعاقة؟ مل أو مل ال؟
»هل يُتوقع من الرجال ذوي اإلعاقة االضطالع باملهام املتوقعة من غريهم من الرجال من غري ذوي اإلعاقة؟
»كيف يُحتمل أن يعامل الزوج أو األرسة النساء ذوات اإلعاقة يف حال كن غري قادرات عىل االضطالع بهذه األدوار؟ وكيف يُحتمل أن يعامل املجتمع
النساء ذوات اإلعاقة يف حال كن غري قادرات عىل االضطالع بهذه األدوار؟ وكيف يعامل الجميع الرجال ذوي اإلعاقة يف حال كانوا غري قادرين عىل
االضطالع بهذه األدوار؟
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الجزء ب :سالمة وأمن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ( 30دقيقة)
التيسري:
•ابدأ بالتوضيح “نود اآلن أن نطرح عليكم بعض األسئلة حول سالمة وأمن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف املجتمع”.
•استخدم صو ًرا لألماكن يف املجتمع أو اطلب من املشاركني رسم خريطة للمنطقة أو املخيم أو املوقع العام .مع العلم بأنه ميكن رسم الخرائط عىل الورق
باستخدام أقالم ملونة ،أو عىل الرتاب/الرمال باستخدام مواد طبيعية كالعيص والحىص .وينبغي التأكد من اشتاملها عىل األماكن العامة ،حيث تقيض
2
النساء والفتيات أوقاتهن عىل مدار اليوم أو يجتمعن ألسباب اجتامعية (كالبيت أو املدرسة أو السوق أو األماكن املجتمعية).
1-1اطلب من املجموعة تحديد األماكن التي تذهب إليها النساء لاللتقاء ببعضهن .اطلب منهن كذلك تحديد األماكن التي تذهب إليها الفتيات لاللتقاء
ببعضهن.
2-2اسأل املجموعة “هل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يذهنب أيضً ا إىل األماكن التي يذهب إليها أقرانهن؟ مل/مل ال؟ ما هي أنواع العوائق التي يعانون منها؟
وهل تختلف هذه العوائق باختالف نوع اإلعاقة؟” (كاإلعاقة الجسدية مقابل الذهنية) .احرص عىل توجيه هذا السؤال إىل النساء والفتيات بصورة
منفصلة .وال تجمعهن يف سؤال واحد.
3-3اسأل املجموعة“ :يف هذا املجتمع ،ما هو املكان الذي تشعر فيه النساء ذوات اإلعاقة باألمان؟ وما هو املكان الذي ال تشعرن فيه باألمان أو تتجننب
الذهاب إليه؟ ما الذي يجعل هذه األماكن آمنة أو غري آمنة؟” ارجع إىل الخريطة أو الرسومات حسبام يلزم .وكرر طرح األسئلة بالنسبة للفتيات.
4-4اسأل املجموعة“ :هل ميكنك أن تصف أنواع العنف التي تواجهها النساء ذوات اإلعاقة يف املجتمع؟ وماذا عن الفتيات ذوات اإلعاقة؟ وكيف يختلف
العنف وفقًا لنوع اإلعاقة؟” (كاإلعاقة الجسدية مقابل الذهنية).
5-5اسأل املجموعة“ :ما الذي يحدث لألشخاص الذين يرتكبون أعامل العنف ضد النساء و/أو الفتيات ذوات اإلعاقة؟ هل يتعرضون للعقاب؟ إن كان األمر
كذلك ،فكيف يتم ذلك؟”
6-6اسأل املجموعة“ :كيف تستجيب األرس للنساء ذوات اإلعاقة الاليت تتعرض لالغتصاب أو االعتداء الجنيس؟ كيف تدعمهن؟ وماذا عن الفتيات
ذوات اإلعاقة؟”
7-7اسأل املجموعة“ :ماذا الذي تفعله النساء والفتيات ذوات اإلعاقة لحامية أنفسهن من العنف؟ ما هي أنظمة الدعم لديهن؟ وما الذي يقوم به املجتمع
لحاميتهن؟”

الجزء جـ :الخدمات يف مخ ّيامت الناجني من ذوي اإلعاقة ( 15دقيقة)
التمهيد:
قم بإعداد دراسات حالة قصرية ومالمئة من حيث السياق بشأن العنف الجنساين املرتكب ضد األشخاص ذوي اإلعاقة .استخدم هذه الدراسات لتوجيه األسئلة
أدناه .مع التذكري بأهمية عدم ارتباط هذه الدراسات بقصة معينة أو شخص معني يف املجتمع .وفيام ييل بعض دراسات الحالة النموذجية وإن كانت تستلزم
التكييف حسب السياق الخاص بك.
دراسة الحالة النموذجية  :1فتاة صغرية صامء وبكامء غادرت املأوى الخاص بها أثناء الليل الستخدام املرحاض .ولدى خروجها من املرحاض ،قام أحد الرجال
معدومي الضمري بجرها وراء املراحيض واغتصابها.
دراسة الحالة النموذجية  :2امرأة وحيدة تعاين صعوبة يف الحركة وال ميكنها العمل .يف أحد األيام جاء إليها رجل وقدم إليها املساعدة .أخذت املرأة ما أحرضه
لها الرجل من الطعام واملال .وبعد أسبوع ،أخربها الرجل بأنه لن يقدم إليها املساعدة بعد ذلك ما مل متارس الجنس معه .يف تلك اللحظة ،اضطرت املرأة إىل
مامرسة الجنس معه.
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دراسة الحالة النموذجية  :3رجل معاق ذهنياً يعيش مع شقيقته وزوجها .تخربه شقيقته مرا ًرا وتكرا ًرا بأنه “عديم الفائدة” وبأنه عبء عىل األرسة .يحاول
الرجل تقديم املساعدة عرب القيام باألعامل املنزلية لكن الرجال اآلخرين يسخرون منه أحيانًا لدى رؤيتهم إياه يقوم بهذه األنشطة.
التيسري:

ابدأ بالتوضيح للمجموعة“ ،نود أن نطرح عليكم بعض األسئلة حول الخدمات واملساعدة املتوفرة يف املخيم لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتعرضون للعنف.
سنبدأ مبشاركة سيناريو تخييل معكم ثم نطرح عليكم بعض األسئلة”.
اقرأ دراسة الحالة األوىل بصوت مرتفع واطرح األسئلة أدناه .وعند االنتهاء ،اطرح األسئلة نفسها مع استخدام دراسة الحالة الثانية.
1-1اسأل املجموعة“ :إذا أبلغ الشخص ذو اإلعاقة املذكور يف القصة عن تعرضه لهذا النوع من العنف ،ما هي االستجابة التي تتوقعها من جانب األشخاص؟”
2-2اسأل املجموعة“ :هل يشارك الناجون من ذوي اإلعاقة مثل هذه الخربات مع اآلخرين؟ وما الذي يجعل من الصعب عليهم فعل ذلك؟”
3-3اسأل املجموعة“ :أين ميكن لهذا الشخص الذهاب لتلقي املساعدة املناسبة؟ وأي نوع من املساعدة والدعم ميكن أن يتلقاه الناجي؟”
4-4اسأل املجموعة“ :هل يُحتمل أن يطلب هذا الناجي مثل هذه املساعدة؟ وما الذي قد يحول دون قيامه بذلك؟”

الجزء د :إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف برامج مكافحة العنف الجنساين ( 30دقيقة)
السؤال التوجيهي  :1ما الذي ميكن فعله ملنع العنف ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؟
التيسري:
•اسأل املجموعة“ :ما الذي ميكن فعله يف هذا املجتمع لخلق بيئة آمنة لألشخاص ذوي اإلعاقة؟”
ميكن طرح هذا السؤال بشأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،السيام الاليت تعانني من إعاقات ذهنية وعقلية .ارجع إىل خريطة املجتمع للسؤال عن سبل
جعل أماكن معينة أكرث أمانًا وإدما ًجا لهذه املجموعات املختلفة.
•اسأل املجموعة“ :من لديه دراية بالخدمات التي تساعد يف االستجابة أو الحد من العنف الجنساين يف هذا املجتمع؟”

السؤال التوجيهي  :2ما هي العوائق التي يواجهها الناجون يف الوصول إىل الخدمات أو املشاركة يف األنشطة؟
التيسري:
• ِصف األنشطة التي تديرها منظمتك واملنظامت األخرى والتي من شأنها املساعدة يف منع أو االستجابة للعنف الجنساين.
•قد ترغب يف استخدام الصور لوصف هذه األنشطة.
•ميكن إتباع ذلك باألسئلة اإلضافية التالية:
»“كم منكم كان لديه دراية بهذه األنشطة قبل املناقشة الجامعية؟”
»“كيف عرفتم بوجود هذه الخدمات؟ وكيف حصلتم عىل املعلومات؟”
(امليسات)؟ وما الذي يحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل هذه
»“ما الذي يساعد األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوصول إىل هذه الخدمات
ّ
الخدمات (العوائق)؟”
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السؤال التوجيهي  :3ما هي املهارات والقدرات التي ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة املشاركة فيها؟
التيسري:
قسم املجموعة إىل أزواج ملناقشة ما ييل:
ّ
•نشاط واحد أود املشاركة فيه مستقبالً.
•يشء واحد أتقنه.
•يشء واحد ميكنني املشاركة فيه أو مشاركته مع اآلخرين.
امليس ما شاركه إياه اآلخر .ميكن القيام بهذا النشاط عرب التحدث أو الرسم أو حتى التمثيل وهو يعد أحد األنشطة الجيدة إلرشاك
يقدم كل شخص إىل ّ
األشخاص ذوي اإلعاقة يف تحسني الربامج.

ختام املناقشة
•اشكر املشاركني عىل وقتهم ومشاركاتهم.
•ذكّر املشاركني بأن الهدف من وراء هذه املناقشة هو الوصول إىل فهم أفضل الحتياجات ومخاوف األشخاص ذوي اإلعاقة ،السيام النساء والفتيات.
•كرر عىل مسامعهم مرة أخرى ما ستفعله بهذه املعلومات والغرض الذي تخدمه يف نهاية املطاف.
•ذكّر املشاركني بأهمية الحفاظ عىل رسية املناقشات ،السيام يف حالة تحدث األشخاص عن أي تجارب شخصية.
•ذكّر املشاركني بعدم مشاركة املعلومات أو أسامء املشاركني اآلخرين مع األشخاص اآلخرين يف املجتمع.
عم إذا كانت لديهم أية أسئلة.
•اسأل املشاركني ّ
•أخرب املشاركني بالخدمات واألنشطة املتاحة من خالل منظمتك.
•إذا كان أي شخص يرغب يف التحدث عىل انفراد ،أخربه بأنك أنت أو أي شخص آخر ستكون متا ًحا بعد االجتامع.

انظر الصفحة التالية لالطالع عىل منوذج توثيق املناقشة الجامعية.
الحوايش:
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/ 5-5
6-6انظر املذكرة التوجيهية لرسم الخرائط املجتمعية يف مجموعة األدوات الخاصة بحاالت العنف الجنساين الطارئة http://www.gbvresponders.org/filedepot_download/26/82

لتنزيل مجموعة أدوات املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،التقرير “أرى أن ذلك ممكناً” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج العنف
الجنساين يف األوضاع اإلنسانية وقصص التغيري ،يُرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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منوذج توثيق املناقشة الجامعية
WOMEN’S
REFUGEE
COMMISSION

امليس_______________________________________________________________ :
اسم ّ
اسم مد ّون املالحظات__________________________________________________________ :
التاريخ________________________________ :
الرتجمة:

نعم

املكان___________________________ :

ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،الرتجمة كانت من _________________________ (اللغة)
إىل _________________________ (اللغة)
وصف املجموعة_____________________________________________________________________________ :
(عىل سبيل املثال ،الفتيات املراهقات أو النساء ذوات اإلعاقة)
نوع الجنس للمشاركني :ذكور

إناث

أعامر املشاركني:
 14-10 سنة
 19-15 سنة
 24-20 سنة
 40-25 سنة
 فوق  40سنة
مالحظات____________________________________________________________________________________________________________ :
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(تابع يف ورقة أخرى إذا لزم األمر)
16

WOMEN’S
REFUGEE
COMMISSION

بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية

األداة  :3أداة املقابالت الفردية
الغرض من هذه األداة
توفر هذه األداة دليالً توجيه ًيا حول كيفية جمع املعلومات من أعضاء املجتمع ذوي اإلعاقة الذين قد ال ميكنهم املشاركة يف املناقشات الجامعية ،وهي تتضمن
أسئلة إلدارة املقابلة وقامئة مالحظات مرجعية ملساعدة مجري املقابلة عىل اإلحساس بالبيئة التي يعيش فيها الشخص.

مكان املقابلة
من األهمية مبكان تعيني السالمة كأولوية قصوى لدى إجراء املقابالت الفردية .وبينام يتمثل الغرض من املقابالت الفردية يف الوصول إىل أولئك الذين قد ال
يتمكنون من املشاركة يف املناقشات الجامعية ،فإن ذلك ال يعني بالرضورة وجوب إجراء املقابلة يف منازلهم .ويتعني عىل القامئني بإجراء املقابالت ،لدى ترتيب
عم إذا كانوا يفضلون إجراء املقابالت يف منازلهم أو ما إذا كانوا يشعرون ٍ
مبزيد من الراحة يف أي مكان آخر .وقد يعني ذلك
املقابالت الفردية ،سؤال األفراد ّ
تأخري أو إعادة جدولة املقابلة ،حتى تتمكن من تحديد مكان آمن وهادئ ،ومساعدة الشخص عىل الوصول إىل املكان.

طول املقابلة
ينبغي ّأل يزيد طول املقابلة الفردية عن ساعة يف املجمل .وبالنظر إىل الوقت الالزم لبدء املقابلة (أي تقديم نفسك ،والحصول عىل املوافقة املسبقة) وختامها
بالطريقة املناسبة ،يُصبح الوقت املتاح ملجري املقابلة إلمتام املناقشة نفسها حوايل  45دقيقة .لذا يتعني عليك التنبه لذلك حتى تتمكن من التحكم يف وترية
املقابلة ومنح األسئلة أولويتها وفقًا لذلك.

التعليامت
تعرف عىل األشخاص ذوي اإلعاقة وتقرب منهم وعرف نفسك لهم .قدم إليهم التحية بنفس الطريقة التي تحيي بها اآلخرين يف مجتمعك .تحدث إىل األشخاص
بصورة مبارشة يف محاولة منك لتحديد طريقة االتصال املثىل .ويتضمن ذلك سؤالهم عن طريقة التواصل الفضىل بالنسبة لهم .اسألهم إذا ما كانوا يرغبون يف
املشاركة وما إذا كانوا يشعرون باألمان تجاه القيام بذلك وتنبه إىل أي عالمات قد تشري إىل عدم رغبتهم يف املشاركة أو عدم شعورهم باألمان تجاه القيام بذلك.
إذا تبني لك ذلك ،ال متيض قدماً وأوقف املقابلة يف الحال.
يف حال أبدى الفرد اهتام ًما وموافقة تجاه املشاركة ،وضح الغرض والتوجيهات األخالقية التي سيتم اتباعها أثناء الزيارة:
•قدم معلومات عامة حول منظمتك.
•وضح بأن الغرض من اللقاء هو استيعاب املخاوف املرتبطة بالسالمة واألمن لدى األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم والوقوف عىل الكيفية التي
ميكن بها تحسني وصولهم إىل الربامج والخدمات يف املجتمع.
•وضح ما الذي ستفعله بهذه املعلومات ،وتأكد من عدم إثارتك أي توقعات زائفة.
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•أوضح أن املشاركة طوعية.
•أوضح أنه ال أحد ملزم باإلجابة عىل أي سؤال إذا مل يكن راغ ًبا يف ذلك.
•أوضح أنه ال أحد ملزم مبشاركة تجاربه الشخصية إذا مل يكن راغ ًبا يف ذلك.
•أوضح لألفراد أنه يف حال مل تكن لديهم الرغبة يف متابعة املقابلة ،فإنه ميكن إيقافها يف أي وقت .مع أهمية توضيح عدم تأثري ذلك عىل ما يتلقونه بالفعل
من خدمات أو فرصهم يف الحصول عىل الخدمات مستقبالً.
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من قدرات تواصل محدودة ،اسأل مقدم الرعاية (إن وجد) :كيف يخربك [اذكر اسم الشخص] بأنه/أنها غري سعيد أو غري
مرتاح حيال يشء ما؟ ما الذي يجعله/يجعلها سعيدً ا أو حزي ًنا؟ استخدم هذه املعلومات لتيسري املقابلة الشخصية يف حالة تعذر االتصال الشفهي ،واحرص عىل
مراعاة أي مؤرشات تدل عىل عدم االرتياح أو عدم الرغبة يف املتابعة من جانب املشارك.
عم إذا كانوا مرتاحني لطرح األسئلة عىل مقدمي الرعاية .وإذا ما وافقوا عىل ذلك ،ينبغي أن يكونوا قادرين عىل سامع املناقشة
ميكنك أيضً ا سؤال األشخاص ّ
واالستمرار يف املشاركة واملساهمة بأي طريقة ممكنة .من األهمية مبكان أيضً ا تشجيع مقدمي الرعاية عىل استخدام لغة ال تؤذي أو تحد من متكني األشخاص
ذوي اإلعاقة .وإذا استخدم مقدم الرعاية لغة تراها غري مالمئة ،ساعد يف إعادة صياغة املحادثة بحيث يتم التحدث عن الفرد بطريقة أكرث إيجابية .فعىل سبيل
املثال؛ ميكنك استخدام مصطلح “لديه إعاقة” بدالً من “يعاين من إعاقة” .ينبغي أيضً ا األخذ يف االعتبار بأن مقدمي الرعاية غال ًبا ما يقدمون معلومات مختلفة
عام كان سيقدمه الفرد املتلقي للرعاية ومن ثم فإنه ال ميكن اعتبار التحدث إليهم بديالً عن التحدث مع الفرد .وكام هو الحال دامئًا ،احرص عىل مراعاة أي
مؤرشات تدل عىل عدم االرتياح أو عدم الرغبة يف متابعة املقابلة من جانب املشارك .ويف مثل هذه الحالة ،يتعني إيقاف املقابلة عىل الفور.

أسئلة املقابلة
1-1حدثني قليالً عن نفسك .أسئلة إضافية :ما هي األشياء التي تستمتع بالقيام بها؟ منذ متى وأنت تعيش هنا؟ من يشاطرك املعيشة يف منزلك؟
2-2ما هي األنشطة املجتمعية التي تشارك فيها؟ أسئلة إضافية :اسأل الفرد عن التعليم ،والجمعيات النسائية ،واألنشطة الصحية واألنشطة املتعلقة بسبل
املعيشة ،حسبام يلزم .ما هي األشياء التي تحبها بشأن هذه األنشطة؟ وما هي األشياء التي تجدها صعبة فيام يتعلق بها؟
3-3هل هناك أي أماكن أو أنشطة يف املجتمع تشعر فيها بعدم االرتياح أو عدم األمان؟ وما الذي يجعل هذه األماكن غري مريحة أو غري آمنة بالنسبة إليك؟
4-4هل هناك أي أماكن أو أنشطة يف املجتمع تشعر فيها بالراحة أو األمان؟ وما الذي يجعل هذه األماكن مريحة أو آمنة بالنسبة إليك؟
5-5هل تتواصلني مع النساء والفتيات األخريات ممن هن يف مثل سنك؟ إن كانت إجابتك نعم ،فمن الذي يقدم ِ
إليك الدعم؟ وأين تذهبني للقائهم؟ وإن
كانت إجابتك ال ،فام هي التحديات التي تواجهينها يف االلتقاء واالختالط بالنساء والفتيات األخريات؟
6-6أين تذهبني أو من تلجئني إليه إن كانت لديك أي مشاكل أو مخاوف؟ أسئلة إضافية :أين يذهب األشخاص عندما يتعرضون ألي نوع من االعتداء أو
االستغالل الجنيس؟ هل سمعت عن الخدمات التي تقدم للناجني ممن تعرضوا للعنف الجنيس؟ متى يقرر األشخاص اللجوء إىل هذه الخدمات؟ وهل
يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة صعوبة يف الوصول إىل هذه الخدمات؟
ِ
متكنك من الوصول إىل
7-7هل هناك أي خدمات أو برامج للنساء/الفتيات يف املجتمع كانت لديك رغبة يف الوصول إليها أو املشاركة فيها؟ ما الذي حال دون
ِ
مساعدتك عىل املشاركة يف هذا النشاط أو الوصول إىل هذه الخدمة؟ أسئلة إضافية :أسأل عن أنشطة
هذه الخدمات أو األنشطة سابقًا؟ وكيف ميكننا
الوقاية من العنف الجنساين املتنوعة والفعالة يف املجتمع ،كالجمعيات النسائية ،وأنشطة  ،!SASAوالتوعية ،والحمالت ،والدورات التدريبية.
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القامئة املرجعية للمالحظة
خالل املقابالت الفردية ،قد يكون من املفيد تسجيل بعض املالحظات حول ما ترقبه بشأن األفراد والبيئة املحيطة بهم .فقد يساعد ذلك يف الوقوف عىل األمور
األخرى يف الحياة والعالقات األرسية لدى املشاركني ،والتي من شأنها التأثري عىل صحتهم وسالمتهم ورفاهيتهم .وميكن أن يساعد أيضً ا يف تحديد االحتياجات
واملخاوف والطرق اإلضافية لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف الربنامج والوصول إىل الخدمات خاصتك.
األسئلة التالية قد تكون مفيدة لالسرتشاد بها يف أخذ املالحظات.
التواصل
كيف يتواصل الشخص؟ الحظ أفراد األرسة اآلخرين للوقوف عىل كيفية تفاعلهم مع الشخص .هل يستخدم الكالم أم الكتابة أم اإلمياءات؟

الحالة البدنية
صف املظهر والنظافة الشخصية لدى الشخص .هل يرتدي مالبس مناسبة مقارنة بغريه من الرجال والنساء يف األرسة أو املجتمع (مثال؛ هل هو عاري الجسد
أم يرتدي مالبس غري كاملة فيام يرتدي اآلخرون مالبس كامل؟ إن كانت ال يرتدي مالبس كاملة ،اطلب من مقدم الرعاية بطانية و/أو مالبس قبل متابعة
املقابلة) .وهل يبدو بحالة جيدة من حيث النظافة الشخصية (مثال؛ هل هو أكرث أم أقل نظافة مقارنة بغريه من النساء أو الرجال يف األرسة)؟ وكيف يتحرك
يف جميع أنحاء الغرفة؟

البيئة
ما هو الوضع الحايل ملنزل الفرد؟ وهل املنزل بنفس نوعية و/أو ومواصفات املنازل املجاورة؟ ما هو الوضع الحايل للمجتمع املحيط به؟ وما مدى قربه من
املرافق الهامة (مثل املراكز الصحية واملدارس وأماكن اللقاءات املجتمعية)؟

ختام املقابلة
•اشكر الشخص (ومقدم الرعاية إن وجد) عىل وقته ومساهامته.
•ذكِّ ْر املشارك يف املقابلة بأن الغرض من املناقشة هو استيعاب املخاوف املرتبطة بالسالمة واألمن لدى األشخاص ذوي اإلعاقة وتحديد الكيفية التي ميكن
من خاللها تحسني برامج مكافحة العنف الجنساين الخاصة بنا.
•وضح ما ستفعله بهذه املعلومات والغرض الذي تخدمه يف نهاية املطاف.
عم إذا كانت لديه أية أسئلة.
•اسأل املشارك يف املقابلة (ومقدم الرعاية إن وجد) ّ
•زود املشارك يف املقابلة (مقدم الرعاية إن وجد) مبعلومات حول الخدمات واألنشطة املتاحة من خالل منظمتك واعمل عىل تيسري إحالته إىل الدعم
النفيس واملساعدات األخرى ،حسب الطلب.

انظر أدناه لالطالع عىل منوذج توثيق املقابلة الفردية.
لتنزيل مجموعة أدوات املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،التقرير “أرى أن ذلك ممكناً” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج مكافحة
العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية ،وقصص التغيري ،يُرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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منوذج توثيق املقابلة الفردية
WOMEN’S
REFUGEE
COMMISSION

ُمجري املقابلة_________________________________________________ :
التاريخ_______________________ :
الرتجمة:

نعم

املكان_______________________________________ :

ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،الرتجمة كانت من _________________________ (اللغة)
إىل _________________________ (اللغة)
وصف املشارك يف املقابلة_________________________________________________________________ :
نوع الجنس		:

ذكر

أنثى

أعامر املشاركني:
 14-10 سنة
 19-15 سنة
 24-20 سنة
 40-25 سنة
 فوق  40سنة
مالحظات____________________________________________________________________________________________________________ :
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(تابع يف ورقة أخرى إذا لزم األمر)
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WOMEN’S
REFUGEE
COMMISSION

بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية

األداة  :4وحدة تدريبية للمامرسني يف برامج
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية
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األداة  :4وحدة تدريبية للمامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية

مقدمة
يُحتمل أن يكون  15باملائة من أي مجتمع أشخاص ذوي إعاقة 1.وقد يكون هذا املعدل أعىل يف املجتمعات الفا ّرة من النزاعات أو الكوارث بالنظر إىل أنه أثناء
الرصاعات يزداد احتامل تعرض األشخاص لعاهات جديدة ويصبح وصولهم إىل العالج الطبي محدودا ً.
يُعترب األشخاص ذوو اإلعاقة من بني الفئات األكرث ضعفًا وتهميشً ا اجتامعيًا يف أي مجتمع يعاين من أزمات .فقد يكونون معزولني يف منازلهم أو قد يتم إغفالهم
أثناء تقييم االحتياجات أو عدم استشارتهم لدى تصميم الربامج .وقد يصادفون صعوبات أيضً ا يف الوصول إىل برامج املساعدة اإلنسانية نظ ًرا ملجموعة مختلفة
3
من العوائق املجتمعية والبيئية والتواصلية 2مام يزيد من املخاطر املرتبطة بحاميتهم ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتعرضهم للعنف الجنساين.
جدير بالذكر أن العنف الجنساين هو إحدى مشاكل حقوق اإلنسان والصحة العامة املعرتف بها عىل نطاق عاملي ،ولها تأثري عىل حياة املرأة وصحتها يتخطى
تأثري النزاعات واملالريا والرسطان م ًعا 4.وتزداد احتاملية تفاقم األشكال املختلفة من العنف الجنساين السيام العنف واالستغالل الجنسيني بصورة خاصة يف
األزمات ،حيث تصاب الضوابط واألنظمة االجتامعية واملجتمعية بالضعف أو التعطل 5.وعىل الرغم من أن العنف الجنساين يطول النساء والفتيات والفتيان
والرجال عىل السواء ،فإن األغلبية الساحقة من الناجني من العنف الجنيس تكون من النساء والفتيات 6.وبالنسبة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،فإن التداخل
بني الجنس واإلعاقة يجعلهن أكرث عرضة للعنف الجنساين .إضافة إىل ذلك ،غال ًبا ما تخصص املعايري االجتامعية النساء والفتيات كمقدمات رعاية لألشخاص ذوي
اإلعاقة األمر الذي يزيد من عزلتهن ويقلص وصولهن إىل الدعم االجتامعي واالقتصادي واملادي مبا يجعلهن عرضة أكرث للعنف واالستغالل.
وبالرغم من كون االستجابة والوقاية من العنف الجنساين جزء ال يتجزأ من االستجابة اإلنسانية منذ املراحل األوىل يف حاالت الطوارئ ،فإن األشخاص ذوي
7
اإلعاقة غالبًا ما ال يحظون بالوصول إىل تلك الخدمات مثل غريهم من أفراد املجتمع.
لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق يف التمتع بالحامية يف املواقف الخطرة أو األزمات اإلنسانية وينبغي متكينهم من الوصول إىل الخدمات واملشاركة يف برامج مكافحة
العنف الجنساين عىل قدم املساواة مع اآلخرين 8.ومن هذا املنطلق يتعني عىل املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين واملجتمعات التي يعملون فيها
محاولة فهم احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبا يف ذلك العوامل التي تجعلهم أكرث عرضة للعنف الجنساين وتحول دون وصولهم إىل برامج مكافحة العنف
الجنساين ومشاركتهم فيها.

الغرض من التدريب
ُوضعت هذه الوحدة التدريبية الخاصة بالعنف الجنساين واإلعاقة بواسطة كل من مفوضية النساء الالجئات ولجنة اإلنقاذ كجزء من مرشوع استمر لعامني
تحت عنوان بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية وجرى تنفيذه يف األوضاع اإلنسانية بأربع دول –
ٍ
(ملزيد من املعلومات حول هذا املرشوع ،مبا يف ذلك املنشورات واألدوات ذات الصلة ،يُرجى
إثيوبيا ،وبوروندي ،واألردن ،وشامل القوقاز يف روسيا االتحادية.
زيارة)http://wrc.ms/disability_GBV :
ُصممت الوحدة التدريبية لدعم املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين يف:
•فهم التداخالت بني اإلعاقة والجنس والعنف يف املجتمعات التي يعملون فيها؛
•تطوير األفكار واإلسرتاتيجيات لتحسني إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف برامج العنف الجنساين.
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كيف ينبغي تنفيذ التدريب
ُصمم التدريب لبناء قدرات موظفي برامج مكافحة العنف الجنساين والعامل املجتمعيني عىل إدماج اإلعاقة يف عملهم ،ويفرتض التدريب أن املشاركني لديهم
عىل األقل فهم أسايس للعنف الجنساين وأسبابه وعواقبه ،كام يفرتض أيضاً استخدامه جنباً إىل جنب مع تدريب املفاهيم األساسية للجنة اإلنقاذ فيام يتعلق
مبكافحة العنف الجنساين 9أو أي تدريب آخر تقدمه منظمتك بشأن املفاهيم األساسية للعنف الجنساين.
تستغرق هذه الوحدة من  5إىل  6ساعات إلمتامها .ويتناول الجدول أدناه األهداف واألنشطة وتخصيص الوقت املقرتح .وتتوافر بعض األدوات اإلضافية ،مبا يف
ذلك دراسات حالة منوذجية ،للمساعدة يف تيسري األنشطة .وقد ُوضعت هذه الدراسات بنا ًء عىل مناذج متت مشاركتها بواسطة أشخاص ذوي إعاقة ومقدمي
رعاية ممن شاركوا يف هذا املرشوع التجريبي .ونشجع امليرسين عىل تكييف هذه الدراسات وفقا للسياقات املحلية ،ودمج األنشطة التي تتناولها هذه الوحدة
يف برامج التدريب األخرى ذات الصلة بالعنف الجنساين.
الجدول  :1محتويات الوحدة التدريبية حول العنف الجنساين واإلعاقة
الغرض
النشاط
مناقشة املعتقدات والفرضيات املتعلقة بالعنف الجنساين واإلعاقة
النشاط  :1ما هو الوضع الحايل؟
(ميكن تكراره أيضً ا يف نهاية الوحدة)
إيجاد فهم مشرتك لإلعاقة
النشاط  :2فهم اإلعاقة
الوقوف عىل العواقب املحتملة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال
النشاط  :3الجنس واإلعاقة وعدم
يلبون التوقعات املجتمعية من الرجال والنساء و/أو الصور النمطية
املساواة
الجنسانية يف املجتمع.
النشاط  :4األسباب الجذرية للعنف تحديد األسباب الجذرية للعنف الجنساين ضد األشخاص ذوي اإلعاقة
الجنساين ضد النساء والفتيات ذوات الوقوف عىل وضع السلطة يف العالقات بني األشخاص ذوي اإلعاقة
والجناة ومقدمي الرعاية ومقدمي الخدمات
اإلعاقة
النشاط  :5أوجه الضعف لدى النساء تحديد العوامل التي تجعل األشخاص ذوي اإلعاقة أكرث
عرضة للعنف الجنساين
والفتيات ذوات اإلعاقة التي تعزز
احتامالت تعرضهن للعنف الجنساين نشاط اختياري :الفتيات املراهقات ذوات اإلعاقة
تحديد املبادئ التوجيهية للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن
النشاط  :6مبادئ العمل مع
برامج مكافحة العنف الجنساين
األشخاص ذوي اإلعاقة
النشاط  :7عوائق الوصول واملشاركة تحديد العوائق التي تحول دون وصول ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة
إىل أنشطة الوقاية واالستجابة للعنف الجنساين
تحديد إسرتاتيجيات إزالة العوائق وتعزيز مشاركة األشخاص ذوي
النشاط  :8إسرتاتيجيات اإلدماج
اإلعاقة يف برامج مكافحة العنف الجنساين
مجموعة من األدوات للمساعدة يف تيسري األنشطة
أدوات تدريبية لالستخدام
يف األنشطة
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الوقت املطلوب
 15دقيقة

رقم الصفحة
5

 45دقيقة
 30دقيقة

7
9

 30دقيقة

11

 30دقيقة

13

 30دقيقة
 30دقيقة

16

 30دقيقة

18

 30دقيقة

19
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ملحوظة بشأن اللغة مليرسي التدريب
ت ُستخدم لغات مختلفة يف السياقات املختلفة لوصف اإلعاقة واإلشارة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد تحمل بعض الكلامت واملصطلحات دالالت سلبية أو
مسيئة أو متييزية ومن ثم ينبغي تجنبها يف التواصل .تجدر اإلشارة إىل أن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( )CRPDقد تُرجمت إىل كثري من اللغات
وميكنها أن تكون دليالً مفيدًا لدى اختيار املصطلحات التي ينبغي استخدامها يف السياق الخاص بك .وتتوافر الرتجامت عىل:
http://wrc.ms/CRPD_translations
ميكن للمنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة أيضً ا أن تقدم أدلة توجيهية بشأن املصطلحات التي يفضلها األشخاص ذوي اإلعاقة يف الدول املعنية .ويف بعض
األوضاع اإلنسانية أنشأ السكان املترضرون جمعيات أو لجان لإلعاقة بهدف متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة .وتعترب مثل هذه املؤسسات مصد ًرا جيدًا للتوجيهات
بشأن اللغة املقبولة ،السيام بني السكان الالجئني.
تجنب…
التأكيد عىل عاهة أو ظروف الشخص

تو ّخ استخدام…
ركّز عىل الشخص أوالً ،وليس عىل اإلعاقة

مثال:
شخص معوق
استخدام اللغة السلبية حول اإلعاقة

مثال:
شخص ذو إعاقة (لغة اتفاقية )CRPD
استخدم لغة محايدة بدالً من ذلك

مثال:
“يعاين” من مرض شلل األطفال
“معرض لخطر” العمى
“حبيس” كريس مدولب
“مشلول”
اإلشارة إىل األشخاص غري املعوقني بـ “الطبيعيني” أو “األصحاء”

مثال:
“لديه شلل أطفال”
“قد يفقد برصه”
“يستخدم كريس مدولب”
“لديه إعاقة”
حاول استخدام “األشخاص غري املعوقني”
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لتنزيل مجموعة أدوات املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،التقرير “أرى أن ذلك ممكناً” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج مكافحة
العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية وقصص التغيري ،يُرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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النشاط  :1ما هو الوضع الحايل؟
الغرض من النشاط
•ملناقشة املعتقدات والفرضيات املتعلقة بالعنف الجنساين واإلعاقة.

وصف النشاط
الوقت املطلوب 15 :دقيقة
ضع ثالث الفتات عىل الحائط حول الحجرة ــ “صواب” و“خطأ” و“ال أعرف” ،واطلب من املشاركني االنتقال إىل الالفتة حسب إجاباتهم عىل العبارات التالية بـ
“صواب” أو “خطأ” أو “ال أعرف” .بعد ذلك ،سجل عدد األشخاص الذين قاموا باختيار كل إجابة .وميكن لألشخاص ،بدالً من ذلك ،البقاء جالسني ورفع الالفتات
لإلشارة إىل إجابتهم.
1-1قد تكون بعض اإلعاقات مسترتة أو صعبة املالحظة.
صواب ــ تكون بعض اإلعاقات ،كاإلعاقات العقلية والذهنية غري مرئية ،غري أن األشخاص املصابني بها قد يعانون من الوصم يف مجتمعاتهم ويتعرضون
لتمييز صارخ.
2-2األشخاص ذوو اإلعاقة غري معرضني للعنف املنزيل.
خطأ ــ يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة لكافة أشكال العنف الجنساين .ألنهم قد يكونون أقل سلطة يف العالقات وشبكاتهم االجتامعية أكرث ضعفًا مام
يجعلهم عرضة بشكل خاص للعنف الجنساين.
تخصصا ومصممة يف األساس لألشخاص ذوي اإلعاقة.
3-3يجب أن يذهب الناجون من العنف الجنساين من ذوي اإلعاقة إىل خدمات منفصلة وأكرث
ً
خطأ ــ يجب أن تتاح الخدمات املصممة للناجني من العنف الجنساين لجميع الناجني ،وال بد أن يتحىل موظفو هذه الربامج باملهارات والقدرات املناسبة
لالستجابة الحتياجات جميع الناجني من العنف الجنساين مبن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة.
4-4يستطيع األشخاص ذوو اإلعاقة املشاركة يف أنشطتنا وبرامجنا إذا ما أجرينا بعض املواءمة لها.
صواب ــ ينبغي أن نكيف برامجنا وأنشطتنا للتغلب عىل العوائق البدنية والتواصلية واملوقفية وغريها من العوائق بحيث يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة
بنفس فرص املشاركة املتاحة لآلخرين ،وحتى التغيريات الصغرية ميكنها أن تساعد يف بناء برامج ملكافحة العنف الجنساين تكون ميسورة بشكل أكرب
لألشخاص ذوي اإلعاقة.
5-5تعاين النساء ذوات اإلعاقة من التمييز عىل أساس الجنس واإلعاقة عىل ٍ
حد سواء.
صواب ــ بالنسبة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،يتسبب الجنس واإلعاقة لديهن يف جعلهن أكرث ضعفاً وعرضة لخطر العنف املتزايد .وقد يتم عزلهن يف
منازلهن أو يتعرضن للتمييز من جانب املجتمع وقد ال يتمكن من الوصول إىل الخدمات أو حامية أنفسهن من العنف .وتنتظر أرسهن وأزواجهن
ومجتمعهن منهن يف الغالب االضطالع بالكثري من الواجبات واملسؤوليات إىل جانب الوصول إىل الخدمات شأنهن شأن غريهن من النساء دون تزويدهن
عم يختربنه من أمناط متطرفة من التمييز عندما ال تدرك األرس واألزواج واملجتمعات أو ال تسعى إىل
بالدعم أو التكييف الذي يحتجن إليه .ناهيك ّ
إدراك موقفهم أو قدراتهم .وقد تصبح النساء ذوات اإلعاقة مغرتبات عن أرسهن وأزواجهن أو غري قادرات عىل التفاعل أو االختالط باألصدقاء أو األرسة
أو يتم هجرهن ــــ مام قد يؤدي بدوره إىل ٍ
مزيد من الوصم والرفض والعنف يف املجتمع.
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6-6ال يستطيع األشخاص ذوو اإلعاقة الوصول إىل الخدمات أو املشاركة يف برامجنا بسبب حالتهم الجسدية فقط.
خطأ ــ يوجد العديد من األسباب التي متنع األشخاص ذوي اإلعاقة من االندماج يف برامجنا ،وليس فقط حالتهم الجسدية فقط .تؤثر جميع العوائق
البيئية واالجتامعية عىل الوصول واإلدماج وميكن معالجتها جزئ ًيا عرب االستهداف األفضل والوصول املحسن إىل الخدمات.
7-7قد يكون أفراد أرس األشخاص ذوي اإلعاقة أيضً ا أكرث عرضة للعنف الجنساين.
صواب ــ تؤثر اإلعاقة عىل األرسة أو عىل املنزل بأكمله .إذ قد يناط بأفراد أرس األشخاص ذوي اإلعاقة مزيدًا من املسؤوليات األرسية وقد يعانون من
الفقر املدقع مام يجعلهم عرضة لخطر العنف واالستغالل .ويتجىل هذا األمر بصورة خاصة لدى مقدمات الرعاية من النساء الاليت يواجهن املخاطر
وأشكال التمييز القائم عىل نوع الجنس .فعىل سبيل املثال ،قد يتعني عىل زوجة أحد املصابني بإعاقة حديثة توفري الدخل أو تقديم املساعدة لألرسة إىل
جانب جميع مسؤولياتها األخرى مام يعرضها للعنف يف املنزل ويف املجتمع.
8-8ال تحتاج الفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية إىل املعرفة والتوعية بشأن العنف الجنساين.
خطأ ــ تتعرض الفتيات ذوات اإلعاقة بصفة خاصة للعنف الجنساين وهذا إىل حد ما بسبب عدم تلقيهن لنفس التعليم أو دعم النظراء الذي تتلقاه
الفتيات األخريات .وهن لهن الحق يف الحصول عىل املعرفة بشأن األشياء والخدمات املتاحة لهن ،بالرغم من أن املعلومات التي تقدم لهن قد تستلزم
تكييفها ليك تناسب قدراتهن املعرفية.
9-9يستطيع األشخاص ذوو اإلعاقة املساهمة يف برامج وأنشطة العنف الجنساين خاصتنا.
صواب ــ األشخاص ذوو اإلعاقة هم أفضل من يقدم لنا املشورة بشأن العوائق التي يواجهونها وهم أفضل من يقدم مقرتحات لتخطي تلك العوائق .وقد
يكون لدى النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وجهات نظر فريدة عن الحياة واملجتمع وهو ما يرثي خربتنا وفهمنا للسياق العام وميكن أن يساعدنا يف
علم بأن هذا ميكن أن يتم فقط لدى إدماجنا جميع النساء والفتيات يف أنشطتنا مبا سيجعلنا قادرين عىل إنشاء حركة
إدخال التحسينات إىل برامجناً .
ترمي للقضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات.
1010ميكنني القيام ببعض األشياء ملنع العنف الجنساين ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ودعم الناجني من ذوي اإلعاقة.
صواب ــ يوجد العديد من األمور من املمكن أن أفعلها إلزالة العوائق ودعم وصول األشخاص ذوي اإلعاقة للخدمات واملشاركة فيها .وقد تكون هذه
األمور يف صورة تدخالت بسيطة أو معقدة تساعد يف تقليل املخاطر التي تواجهها النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.
يُرجى العلم بأنه ميكن أيضً ا إجراء هذا النشاط يف نهاية الوحدة للوقوف عىل التغري يف املعرفة واملواقف.
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النشاط  :2فهم اإلعاقة
الغرض من النشاط
•إليجاد فهم مشرتك لإلعاقة.

نقاط التعلم
•تحدث اإلعاقة عندما تتفاعل حالة صحية مع عوائق اجتامعية تجعل من الصعب القيام بجميع األعامل واملشاركة يف الحياة املجتمعية بنفس
الكيفية التي يقوم بها اآلخرون.
“يشمل مصطلح األشخاص ذوي اإلعاقة كـل مـن يعـانون من عاهات طويلة األجل بدنيـة أو عقليـة أو ذهنيـة أو حـسية ،قـد متنعهم لدى
التعامل مع مختلف الحـواجز مـن املـشاركة بـصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين”.
(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)2006 ،
•توجد أنواع مختلفة من اإلعاقة ،بعضها يكون واض ًحا كعدم القدرة عىل امليش وبالتايل استخدام الكريس املدولب وبعضها اآلخر يكون غري مريئ
علم بأن بعض األشخاص قد يعاين من أكرث من نوع واحد من اإلعاقة.
كاإلعاقة العقلية أو الصممً .
•يوجد الكثري من الطرق املختلفة التي قد يتعامل بها املجتمع مع األشخاص ذوي اإلعاقة أو يتفاعل معهم من خاللها والتي قد تؤدي إىل إقصائهم
من مجتمعنا أو إدماجهم فيه.
»النموذج الخريي :ينظر الناس إىل األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أنهم ال يتمتعون بأي قدرة ملساعدة أنفسهم ويعتقدون بأنه ينبغي “رعايتهم”
أو “حاميتهم”.
»النموذج الطبي :يعتقد الناس أن األشخاص ذوي اإلعاقة يحتاجون إىل العالج عن طريق التدخالت الطبية قبل مشاركتهم يف املجتمع
بصورة فعالة.
ينتج عن هذين النهجني قيام أشخاص آخرين باتخاذ القرارات نيابة عن األشخاص ذوي اإلعاقة وإبقائهم منزوين بعيدا ً عن مجتمعنا .ويفضل
اتباع منوذج اجتامعي أو قائم عىل الحقوق يتامىش مع ال ُنهج األخرى للعمل مع الناجني من العنف الجنساين من غري ذوي اإلعاقة.
»النموذج االجتامعي :يبحث األشخاص بدالً من ذلك عن العوائق املوجودة يف املجتمع ويقومون بإزالتها يك يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من
املشاركة شأنهم شأن غريهم.
»النموذج القائم عىل الحقوق :لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق يف الحصول عىل فرص متكافئة واملشاركة يف املجتمع .ويقع عىل عاتقنا جمي ًعا
دعم وحامية وضامن تفعيل هذه الحقوق ويجب أن يكون مبقدور األشخاص ذوي اإلعاقة املطالبة بتلك الحقوق.

وصف النشاط
الوقت املطلوب 15 :دقيقة
أداة التدريب  :1أنواع اإلعاقة
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اسأل املشاركني“ :ما هي اإلعاقة؟ ومن هم األشخاص ذوو اإلعاقة؟”
اطلب من الجميع رسم صورة متثل أنواع اإلعاقة املختلفة التي يعلمون بوجودها يف املجتمع .علق هذه الصور عىل الحائط .أو ميكنك ،بدالً من ذلك ،استخدام
صور خاصة بك ألشخاص ذوي إعاقات مختلفة (انظر أداة التدريب  :1أنواع اإلعاقة).
اسأل املجموعة ،ما مل تكن هذه األسئلة قد أثريت ،عن األفراد املعزولني يف منازلهم أو أولئك املصابني بإعاقات أكرث “احتجاباً” كاإلعاقات الذهنية أو العقلية.
أوضح أنكم ستتحدثون اليوم عن مخاوف العنف الجنساين لدى األشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقة وكيف ميكنهم الوصول إىل برامجنا.

وصف النشاط
الوقت املطلوب 30 :دقيقة
أداة التدريب  :2اقتباسات  -مناذج التعامل مع اإلعاقة
يوجد الكثري من الطرق املختلفة التي قد يتعامل بها املجتمع مع األشخاص ذوي اإلعاقة أو يتفاعل معهم من خاللها مبا قد يتسبب يف إقصائهم عن مجتمعنا أو
إدماجهم فيه .صف النامذج األربعة املختلفة للتعامل مع اإلعاقة:
•النموذج الخريي
•النموذج الطبي
•النموذج االجتامعي
•النموذج القائم عىل الحقوق
قدم سيناريو (أو اعرض صورة) مثل:
•امرأة شابة تستخدم كرسيًا مدولبًا
•رجل مصاب بإعاقة ذهنية
•أبوان مع ابنتهام املصابة بإعاقة سمعية
اطلب من املشاركني إعطاء أمثلة ألنواع األشياء التي قد يقولها األشخاص عن أولئك األفراد لدى استخدام النامذج املختلفة للتعامل مع اإلعاقة.

[انظر أداة التدريب  :2اقتباسات ـــ مناذج التعامل مع اإلعاقة كأمثلة ــ ميكنك أيضً ا تقديم هذه االقتباسات للمشاركني].
ما هي مزايا وعيوب كل نهج؟
ما هو الشعور الذي يبعثه كل نهج لدى الشخص ذي اإلعاقة؟
كيف يسهم كل نهج يف املساواة وعدم التمييز؟
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النشاط  :3الجنس واإلعاقة وعدم املساواة
الغرض من النشاط
•لتحديد املخاطر املحتملة عىل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وتجاربهم داخل املجتمع األوسع.

نقاط التعلم
•النساء والفتيات ذوات اإلعاقة عرضة للعنف والتمييز عىل أساس كل من نوع الجنس واإلعاقة ،مبا يتسبب يف عدم املساواة واختالل توازن القوى يف
عالقاتهن بأزواجهن وأرسهن وأفراد املجتمع األوسع.
•يف بعض األوضاع ،ينظر أفراد املجتمع إىل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة عىل أنهن غري قادرات عىل ،أو يتعني عليهن عدم ،االضطالع بأي مهام أو
فعل أي أشياء يرغنب فيها أو يحتجن إليها أو يتوقع القيام بها من قبل الرجال أو النساء األخريات ،وقد يحرمن من حقهن يف الزواج أو اإلنجاب أو
كسب الدخل بسبب هذه املعتقدات أو قد يتعرضن للوصم أو التمييز لدى انخراطهن يف هذه األنشطة ،وقد يؤثر هذا عىل وضعهن يف املجتمع
وفرصهن يف تحقيق الدعم الذايت والسلطة يف عالقاتهن مام قد يؤدي بدوره إىل زيادة تعرضهن لخطر العنف الجنساين.
•األدوار األرسية ميكن أن تتغري عندما يصاب شخص ما بإعاقة .فالرجال ذوو اإلعاقة تكون لديهم فرص أقل يف العمل ما يلقي عىل كاهل النساء يف
األرسة مسؤولية كسب الدخل وتقديم الخدمات واملساعدة ،إىل جانب ما يتحملنه من أعباء وتعرضهن لخطر العنف .وتكون مقدمات الرعاية من
النساء عرضة لخطر إضايف من العنف واالستغالل كونهن قد تكن معزوالت وتواجهن قيودًا يف الوصول إىل األصول والدعم االقتصاديني واالجتامعيني.
•النساء ذوات اإلعاقة قد تجدن صعوبة يف متابعة أداء الواجبات الكثرية التي تنتظرها منهن أرسهن وأزواجهن ومجتمعهن ،وقد تعانني نتيجة لذلك
من العزل عن أرسهن ،أو سوء املعاملة من أزواجهن ،أو الوصم من املجتمع.
•بعض األشخاص ذوي اإلعاقة يعتمدون عىل اآلخرين يف العناية واألنشطة اليومية ويف الوصول إىل الخدمات واملساعدة ،وقد يستخدم اآلخرون
هذا األمر كوسيلة لفرض سلطتهم عىل الفرد .عالوة عىل أن ذلك قد يقوض قدرتهم عىل االختالط أو الوصول إىل الخدمات أو التحرك بحرية يف
إطار املجتمع.

وصف النشاط
الوقت املطلوب 30 :دقيقة
أداة التدريب  :3مجموعة البطاقات ـــ اإلعاقة وعدم املساواة بني الجنسني
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أشخاصا ذوي إعاقة بينام يبارشون مهاماً وأدوارا ً مختلفة يف املجتمع .ويف مناقشة جامعية موسعة ،اسأل املجموعة ما ييل:
علق عىل الحائط بطاقات تصور
ً
•أي من هذه البطاقات تصور رجاالً ونسا ًء ذوي إعاقة يبارشون مهاماً متثل جز ًءا من أنشطتهم املعتادة؟
•هل يُتوقع من النساء والرجال ذوي اإلعاقة مبارشة هذه املهام يف هذا املجتمع؟ مل/مل ال؟
•كيف يختلف األمر بالنسبة لذوي اإلعاقة الذهنية و/أو العقلية؟
•ما الذي قد يحدث للنساء ذوات اإلعاقة إذا مل تؤدين املهام املتوقعة منهن أو مل تتمكن من أدائها؟
•ما الذي قد يحدث للرجال ذوي اإلعاقة إذا مل يؤدوا املهام املتوقعة منهم أو مل يتمكنوا من أدائها؟
•كيف قد يلزم تكييف أو تعديل املهام لتالئم أحد األشخاص ذوي اإلعاقة؟
•كيف يختلف األمر بالنسبة لذوي اإلعاقة الذهنية و/أو العقلية؟
•ما هي املهام التي قد يحتاج مقدمو الرعاية إىل تكييفها أو الرشوع فيها إذا كان أحد أفراد أرستهم يعاين من إعاقة أو أصيب بها؟
•ما الذي يحدث إذا ما رشعت إحدى مقدمات الرعاية من النساء يف النهوض بدور منوط تقليديًا بالرجال؟
•كيف يعامل األزواج أو األرس أو أفراد املجتمع مقدمات الرعاية لألطفال و/أو البالغني ذوي اإلعاقة؟
•كيف ميكن أن يؤثر ذلك عىل ما يتمتعن به من سلطة يف عالقاتهن أو وضعهن يف املجتمع؟
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النشاط  :4األسباب الجذرية للعنف الجنساين ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
الغرض من النشاط
•تحديد األسباب الجذرية للعنف الجنساين ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.
•لتأمل السلطة يف العالقات بني األشخاص ذوي اإلعاقة والجناة ومقدمي الرعاية ومقدمي الخدمات.

نقاط التعلم
األسباب الجذرية للعنف الجنساين ضد األشخاص ذوي اإلعاقة هي نفسها أسباب العنف الجنساين ضد األشخاص غري ذوي اإلعاقة.
 إساءة استعامل السلطة
 عدم املساواة
 االزدراء
بالنسبة للكثري من النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،تتداخل معاناتهن من العنف القائم عىل نوع الجنس مع أوجه عدم املساواة األخرى .ويشمل ذلك
االضطهاد الذي متارسه األغلبية ضد اآلخرين عىل أساس العرق والدين والعمر والطبقة وامليل الجنيس والتي تساهم جميعها يف مزيد من التهميش
وتتسبب يف إضعاف السلطة والوضع يف العالقات واألرس واملجتمع بالنسبة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة.
معظم النساء والفتيات ذوات اإلعاقة عانني تاريخًا طويالً من التمييز وعدم التمكني ــــ من جانب أفراد األرسة ومقدمي الرعاية والعرشاء وحتى مقدمي
الخدمات .وقد يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة تغريات يف استقالليتهم ،وقدرتهم عىل اتخاذ القرار ووضعهم يف عالقاتهم وأرسهم ومجتمعاتهم.
ونحن كمامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين يتعني علينا العمل مع النساء والفتيات وجميع الناجني من ذوي اإلعاقة لدعمهم يف بناء “سلطة
داخلية” وامتالك “سلطة تقريرية” التخاذ القرارات الخاصة بهن بشأن الوصول إىل الخدمات واملساعدة .وينبغي علينا توخي الحذر من تعزيز ديناميات
السلطة السلبية والضارة بني األشخاص ذوي اإلعاقة واآلخرين ،أو مامرسة “السلطة عىل” هؤالء األفراد يف تصميم أو تنفيذ الربامج.

وصف النشاط
الوقت املطلوب 30 :دقيقة
اطلب من املشاركني تلخيص األسباب الجذرية للعنف الجنساين التي تم وصفها يف الربامج التدريبية السابقة التي حصلوا عليها ـــ كإساءة استعامل السلطة
وعدم املساواة وازدراء حقوق املرأة.
ضع الفتات عىل الحائط مكتوب عليها “سلطة فردية”“/سلطة داخلية”“/سلطة تقريرية”“/سلطة مشرتكة” ،واقرأ االقتباسات اآلتية ثم اطلب من املشاركني
االنتقال إىل الالفتات التي يرون أنها تعكس نوع السلطة الظاهر عىل النحو األمثل .وميكن لألشخاص ،بدالً من ذلك ،البقاء جالسني ورفع الالفتات لإلشارة
إىل إجابتهم.
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“تكون ابنتي التي تعاين من إعاقة ذهنية أكرث أمانًا إذا بقيت داخل املنزل .لذلك ال أدعها تخرج من املنزل ــ وأبقي الباب مغلقًا( ”.سلطة فردية ــ
أشخاص آخرون يتخذون القرارات نيابة عنها)
“مرحة جدًا وتستمتع بوجودها مع اآلخرين .ودامئًا ما تتبع شقيقتها يف أنشطتها بالرغم من عدم قدرتها عىل املشاركة( ”.سلطة تقريرية ــ تسعى بفاعلية
لتلقي الدعم)
“أختي صامء ،لكنها تجيد الحياكة .ولذلك فهي ترشح للنساء األخريات يف مجموعتنا باستخدام العروض فيام أقوم أنا برتجمة إشاراتها( ”.سلطة مشرتكة ــ
النساء تعملن سويًا)
“ال أستطيع العمل بعد اآلن ،لكنني أرغب يف أن أكون مفيدًا مرة أخرى .رمبا ميكنني مشاركة املعلومات مع اآلخرين من ذوي اإلعاقة( ”.سلطة داخلية ــ
تطوير الفعالية الذاتية)
“عندما كنت أتحدث إىل أمها بشأن إحالتها إىل الفحص الطبي ،انزعجت إنعام وبدأت يف العويل .أعتقد بأنها تعاين من اضطرابات سلوكية”.
(سلطة فردية)
اطلب من املشاركني مناقشة أنواع السلطة التي متتلكها النساء والفتيات ذوات اإلعاقة عادة يف عالقاتهن مع:
•أزواجهن
•مقدمي الرعاية
•مقدمي الخدمات
اطلب من املشاركني التفكري يف تجاربهم وتفاعالتهم مع األشخاص ذوي اإلعاقة .ما هو نوع السلطة التي يعتقدون بأنهم ميتلكونها يف عالقتهم بهؤالء األفراد؟ ما
هي الفرضيات أو الصور النمطية لديهم؟ ما هي شواغلهم أو مخاوفهم بشأن العمل مع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة؟
نحن كمامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين يتعني علينا العمل مع النساء والفتيات وجميع الناجني من ذوي اإلعاقة لدعمهم يف تطوير “سلطة داخلية”
وامتالك “سلطة تقريرية” التخاذ القرارات الخاصة بهم بشأن الوصول إىل الخدمات واملساعدة .وينبغي علينا توخي الحذر حتى ال نعزز ديناميات السلطة
السلبية بني األشخاص ذوي اإلعاقة واآلخرين أو مامرسة “سلطة فردية” عليهم .ويجب علينا كذلك دعم األزواج ومقدمي الرعاية ومقدمي الخدمات لبناء
“سلطة مشرتكة” مع النساء والفتيات وجميع الناجني من ذوي اإلعاقة إىل جانب مقدمي الرعاية مبا يضمن تلبية احتياجاتهم ويجعل الربامج أكرث قبوالً
وميسورة الوصول بالنسبة لهم.
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النشاط  :5نقاط الضعف لدى النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
الغرض من النشاط
•لتحديد العوامل التي تجعل األشخاص ذوي اإلعاقة أكرث عرضة للعنف الجنساين.

نقاط التعلم
يكون األشخاص ذوو اإلعاقة عرضة لكافة أشكال العنف الجنساين .ويوجد الكثري من العوامل التي تجعلهم أكرث عرضة للخطر إال أن األسباب الجذرية
للعنف الجنساين ضد األشخاص ذوي اإلعاقة دامئًا ما تكون متامثلة :عدم املساواة القائم عىل نوع الجنس واإلعاقة .ويستند عدم املساواة بني الجنسني إىل
اختالل توازن القوى بني الرجال والنساء ،ويتفاقم من خالل أوجه عدم املساواة واالضطهاد وإساءة استعامل السلطة املرتبط باإلعاقة.
تشمل العوامل املرتبطة باإلعاقة والتي قد تزيد من قابلية التعرض لخطر العنف الجنساين ما ييل:
•الوصم والتمييز :يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة ملواقف سلبية يف مجتمعاتهم مام يؤدي إىل مستويات متعددة من التمييز وقابلية أكرب للتعرض
لخطر العنف واإلساءة واالستغالل ،السيام بالنسبة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة .وقد يؤدي ذلك إىل الحد من مشاركتهن يف األنشطة املجتمعية
التي تعزز الحامية والدعم االجتامعي والتمكني.
•التصورات حول قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة :يتصور الجناة أن األشخاص ذوي اإلعاقة لن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم جسديًا أو اإلبالغ عن
حوادث العنف التي يتعرضون لها بصورة فعالة مام يجعل منهم هدفًا أكرب للعنف .ويتجيل هذا األمر بصورة خاصة لدى النساء والفتيات ذوات
اإلعاقة الجسدية واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية الذين يواجهون عددًا من العوائق لإلبالغ عن العنف و/أو مساومات جنسية ضمن عالقات
مسيئة .وقد ال يستمع األشخاص إىل األفراد ذوي اإلعاقة أو يصدقونهم ،السيام عندما يكون الناجون من ذوي اإلعاقة العقلية أو الذهنية األمر الذي
يحد بدوره من فرص وصولهم إىل الخدمات .وغال ًبا ما يفرتضون أنهم ال يدركون ما حدث لهم أو ال يستطيعون التعبري عن احتياجاتهم ،ناهيك عن
إفالت مرتكبي العنف من العقاب.
•فقدان هياكل الدعم املجتمعي وآليات الحامية :يظهر هذا بصورة جلية وخاصة يف سياقات النزوح الحديثة حيث تكون األرس واملجتمعات قد
انفصلت بالفعل .وبشكل عام ،فإن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة غالبًا ما تهربن وتنفرن من اآلخرين إذا كن تعانني من إعاقة ما .وقد تلجأ بعض
األرس إىل ربط أقاربهم و/أو حبسهم داخل املنزل ملنعهم من التجول يف املجتمع خشية عليهم من التعرض للعنف .كذلك قد تُستبعد الفتيات
املراهقات ذوات اإلعاقة من الربامج وشبكات النظراء الوقائية؛ تلك الربامج والشبكات التي ميكنها أن تساهم من جهة أخرى يف تعزيز ملكات هامة
لديهن ودعم انتقالهن إىل مرحلة البلوغ.
•الفقر املدقع ونقص السلع األساسية :تؤدي قلة الدخل والسلع األساسية إىل زيادة احتاملية تعرض الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة لخطر اإلساءة أو
االستغالل ،مبا يف ذلك من جانب مقدمي الخدمات أو أفراد املجتمع ،عالوة عىل زيادة فرص التعرض لإلساءة واالستغالل من جانب العرشاء ،وقد
تحد من قدرتهن عىل التخلص من هذه العالقات العنيفة نظ ًرا العتامدهن عىل اآلخرين.
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•العوائق البيئية وقلة وسائل النقل :يعتمد األشخاص ذوو اإلعاقة بصورة أساسية عىل أفراد املجتمع اآلخرين للوصول إىل الخدمات واملساعدة ،مبا يف
ذلك برامج توزيع العنارص الغذائية وغري الغذائية األمر الذي يزيد من خطورة تعرضهم لالستغالل واإلساءة ويجعل من الصعب الوصول إىل
خدمات االستجابة للعنف الجنساين بصورة رسية.
•العزلة وتراجع الدعم املجتمعي :يزيد هذا األمر من مخاطر وقابلية تعرض النساء ذوات اإلعاقة للعنف ،السيام داخل املنزل .وقد يتعرض بعض
األشخاص ذوي اإلعاقة لإلخفاء من جانب أفراد األرسة .فيام يواجه البعض اآلخر صعوبة يف الخروج من املنزل وااللتقاء باآلخرين .وقد يعني نقص
الدعم املجتمعي والصداقات عدم اكتسابهم املعلومات واملهارات التي يحتاجونها أو التواصل مع األشخاص الذين قد يحتاجون إىل اللجوء إليهم
عند مواجهة العنف .ويعني أيضً ا أن العنف غال ًبا ما يُرتكب بصورة رسية يف ظل وجود خيارات قليلة لإلبالغ أو طلب املساعدة الخارجية.
•نقص املعلومات واملعارف واملهارات :غال ًبا ما يكون لدى النساء والفتيات ذوات اإلعاقة القليل من املعلومات بشأن برامج مكافحة العنف الجنساين
والسالمة الشخصية مام يرتبط برتاجع قدرتهن عىل حامية أنفسهن .ويتجىل هذا األمر بصورة خاصة لدى النساء والفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية
والاليت قد تكن هدفًا سهل املنال بالنسبة للجناة .كذلك يتم استبعادهن باستمرار من جميع الربامج واألنشطة كام ال يتم نقل املعلومات عادة
بطريقة متكنهن من استيعابها مام يجعل طلبهن للمساعدة أكرث صعوبة.

وصف النشاط
الوقت املطلوب 30 :دقيقة
أداة التدريب  :4دراسات حالة
قس ْم املشاركني إىل مجموعات صغرية .أعط كل مجموعة دراسة حالة ملناقشتها .عىل كل مجموعة أن تناقش نفس األسئلة:
ِّ
•ما هي أنواع العنف التي يتعرض لها األشخاص ذوو اإلعاقة يف هذه الدراسة؟
•كيف تأثر األشخاص اآلخرون يف دراسة الحالة؟ وما هي الطريقة التي تأثروا بها؟
•حدد ثالثة عوامل جعلت من األشخاص ذوي اإلعاقة يف الدراسة أكرث عرضة للعنف الجنساين.
•ما هي العوامل األخرى املوجودة التي مل تتم اإلشارة إليها؟
اطلب من كل مجموعة مجددًا تقديم العوامل الثالثة التي تجعل الشخص ذي اإلعاقة عرضة للعنف الجنساين .اكتب هذه العوامل عىل لوح ورقي قالب.
ما هي العوامل التي تزيد من قابلية تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة للعنف الجنساين؟ وهل تؤثر هذه العوامل عىل كل من الرجال والنساء ذوي اإلعاقة بنفس
الطريقة؟ إذا كانت اإلجابة ال ،فام هو أوجه االختالف؟
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نشاط اختياري :الفتيات املراهقات ذوات اإلعاقة
الوقت املطلوب 30 :دقيقة
أداة التدريب  :5امليش الرسيع
بناء األصول هو أحد النهج املستخدمة بصورة واسعة يف العمل مع الفتيات املراهقات وقد أثبت قدرته عىل الحد من نقاط الضعف لديهن وزيادة وصولهن إىل
الفرص .وميكن أن يساعد دعم الفتيات يف تطوير أصولهن األساسية ــــ كالصحة والتعليم ومهارات التواصل والتقدير الذايت والشبكات االجتامعية ــــ عىل
متكينهن من تحويل حياتهن والتأثري بصورة إيجابية يف أرسهن ومجتمعاتهنٍ .
ملزيد من املعلومات بشأن برامج الفتيات املراهقات ،يُرجى االطالع عىل تقرير
مفوضية النساء الالجئات فتيات قويات ،نساء عظيامت ،املتاح عىلhttp://wrc.ms/StrongGirlsReport :
يربز هذا النشاط أهمية األصول يف الحد من قابلية تعرض الفتيات ذوات اإلعاقة للعنف الجنساين وتعزيز صمودهن .يتم تحديد اثنتني من املتطوعات وإعطاء
كل منهن شخصية .تقوم بقية املجموعة بقراءة السيناريوهات املختلفة التي تعرضت لها كل شخصية .تتحرك املتطوعتان إىل األمام أو إىل الخلف وفقًا للكيفية
التي يعزز بها السيناريو فرص اكتساب األصول وتقويتها لدى تلك الفتاة .قد يكون لدى الفتاة أمور إيجابية أو سلبية يف كل سيناريو ،لذا ميكن للمتطوعتني
اتخاذ عدة خطوات إىل األمام أو إىل الخلف وفقًا لذلك .وقد تكون هناك أيضاً أحداث مؤثرة عىل النساء والفتيات األخريات يف األرسة ،وقد يكون لذلك تأثري
إضايف عىل الفتاة.
راجع هذه األسئلة الرئيسية لتيسري املناقشة بشأن ما إذا كان يجب عىل كل فتاة التحرك إىل األمام أم إىل الخلف.
•ما هي األشياء اإليجابية والسلبية التي تحدث للفتاة يف هذا السيناريو؟
•ما هي األصول الشخصية/االجتامعية/الجسدية/املالية التي تكتسبها؟
•ما هي األصول الشخصية/االجتامعية/الجسدية/املالية التي تنقصها؟
•ما هو نوع السلطة املوجود يف العالقات املرتبطة بها؟ (عىل سبيل املثال ،سلطة فردية/سلطة داخلية/سلطة تقريرية/سلطة مشرتكة)
•كيف يؤثر ذلك عىل ضعفهن أو صمودهن يف مواجهة التحديات؟
•كيف يؤثر ذلك عىل خطر تعرضهن للعنف الجنساين أو حاميتهن منه؟
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النشاط  :6مبادئ توجيهية للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة
الغرض من النشاط
•لتحديد املبادئ التوجيهية للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن برامج مكافحة العنف الجنساين.

نقاط التعلم
يجب أخذ املبادئ التوجيهية التالية بعني االعتبار عند العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة يف برامج مكافحة العنف الجنساين:
الحق يف املشاركة واإلدماج :يتعني عىل املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين إدراك تنوع املجموعات التي يخدمونها ،ويتضمن ذلك الوقوف عىل
املخاطر املختلفة التي تواجهها النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقة يف األوضاع اإلنسانية ،والحاجة إىل جعل
الخدمات واألنشطة ميسورة ومفيدة لهذه الفئات .يتعني كذلك أن يكون إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية ،السيام النساء والفتيات ،بغية
خاصا أو منفصالً.
الحد من خطر تعرضهم للعنف الجنساين ،جز ًءا أساسيا من عملهم وليس أم ًرا ً
الرتكيز عىل األشخاص بصورة كلية ،وليس عىل إعاقتهم :هؤالء األشخاص يتمتعون بتجارب حياتية ومهارات وقدرات وأحالم وأهداف ،ولديهم العديد من
الهويات ،مبا يف ذلك كموجهني وقادة وزوجات وأمهات وأخوات وأصدقاء وجريان.
عدم إطالق الفرضيات :يتعني عىل املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين عدم افرتاض معرفتهم مبا يريده أو يشعر به األشخاص ذوو اإلعاقة أو
معرفتهم مبا هو أفضل بالنسبة لهم .ومن الخطأ افرتاض أنه مبا أن األشخاص يعانون من إعاقة فإنهم غري قادرين عىل القيام ببعض األشياء أو لن يكونوا
مهتمني باملشاركة يف بعض األنشطة ،ولكن ينبغي قضاء بعض الوقت معهم للتشاور والوقوف عىل اهتامماتهم وتوفري الفرص لهم كام هو الحال بالنسبة
لغريهم من الناجني من العنف الجنساين.
تحديد نقاط القوة والقدرات واالستفادة منها :يتم العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك أفراد أرسهم لتحديد املهارات والقدرات الخاصة بهم
واستخدام ذلك يف إثراء تصميم برامج مكافحة العنف الجنساين وتنفيذها وتقييمها .فاألشخاص ذوو اإلعاقة هم أكرث األشخاص خربة بإعاقتهم وميكنهم
تقديم التوجيهات الحاسمة حول كيفية تكييف الربامج واألنشطة لخدمتهم عىل نحو أفضل .وينبغي بناء خطط العمل الفردية حول قدرات األشخاص.
الرتكيز عىل “العمل التعاوين” :األشخاص ذوو اإلعاقة ،السيام النساء والفتيات ،غال ًبا ما يخضعون لقرارات اتخذها لهم أشخاص آخرون كأفراد األرسة
ومقدمي الرعاية والعرشاء وحتى مقدمي الخدمات .وبالتايل يتعني عىل املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،توخي نهج عمل تعاوين مع
األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل عملية تعاونية ت ُعنى بتحديد مخاوفهم وأولوياتهم وأهدافهم .وتجدر اإلشارة إىل أهمية تفادي تعزيز ديناميات
السلطة السلبية عن طريق اتخاذ القرارات نيابة عنهم ،إذ ينبغي ،عوضً ا عن ذلك ،تزويدهم بالدعم لتطوير إحساسهم بالسيطرة والقدرة عىل اتخاذ
قراراتهم بأنفسهم.
العمل مع مقدمي الرعاية واألرس :تؤثر اإلعاقة أيضً ا يف أفراد األرسة ،السيام النساء والفتيات الاليت قد يلقى عىل كاهلهن أدوار تقديم الرعاية .ويتعني عىل
املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين السعي نحو فهم مخاوف وأولويات وأهداف مقدمي الرعاية ودعم وتعزيز قيام عالقات صحية وديناميات
متوازنة بني كل من مقدمي الرعاية واألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد األرسة اآلخرين.
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وصف النشاط
الوقت املطلوب 30 :دقيقة
اطلب من املشاركني التوزع يف ثالث مجموعات ملناقشة املواضيع التالية:
املجموعة  1ـــ كيف يكون وصم النساء والفتيات؟
املجموعة  2ــ كيف يكون وصم األشخاص ذوي اإلعاقة؟
املجموعة  3ـــ كيف يكون وصم النساء والفتيات ذوات اإلعاقة؟
يجب عىل كل مجموعة كتابة الكلامت عىل البطاقات أو امللصقات التي تعكس تجارب الوصم التي تعرضت لها كل مجموعة من هذه املجموعات .اطلب من
كل مجموعة تقديم هذه األفكار وتعليق كلامتها عىل الحائط.
وضمن مجموعة كبرية ،ناقش الخصائص الشائعة لوصم النساء والفتيات ،ووصم األشخاص ذوي اإلعاقة ،ووصم النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.
ما هي املبادئ األكرث أهمية لدى العمل مع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة؟ كيف ميكننا إدماج هذه املبادئ يف عملنا؟ وما هي املبادئ التي نحتاج إىل تشجيعها
لدى املوظفني والرشكاء واملجتمع؟
دون هذه املبادئ كمبادئ ألنشطتك وبرامجك باإلضافة إىل تلك الوارد أعاله.
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النشاط  :7عوائق الوصول واملشاركة
الغرض من النشاط
•لتحديد العوائق التي تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل أنشطة الوقاية واالستجابة للعنف الجنساين ومشاركتهم فيها.

نقاط التعلم
•مثة العديد من األسباب التي تحول دون تضمني األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنشطتنا ،وليس حالته الصحية فحسب .وتتضمن العوائق املحتملة
ما ييل:
»العوائق املوقفية  -الصورة العقلية السلبية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،والوصم االجتامعي ،والتمييز من قبل املوظفني واألُرس وأفراد املجتمع.
»العوائق املادية والبيئية  -مثل صعوبة وصول ذوي اإلعاقة إىل البنايات واملدارس والعيادات ومضخات املياه والطرق واملواصالت.
»عوائق االتصال  -صعوبة فهم ذوي اإلعاقة للمعلومات املكتوبة أو املنطوقة مبا فيها وسائل اإلعالم واملنشورات واالجتامعات
والرسائل املعقدة.
وخصوصا النساء والفتيات.
»عوائق أخرى  -القواعد والسياسات واألنظمة وغريها من املعايري التي قد تهضم حقوق ذوي اإلعاقة
ً
•يعترب تحليل العوائق املحتملة من أوىل الخطوات لتخطيط االسرتاتيجيات واإلجراءات من أجل تضمني ذوي اإلعاقة يف برامجنا.

وصف النشاط
الوقت املطلوب 30 :دقيقة
أداة التدريب  :4دراسات الحالة
ضع أربع الفتات عىل الحائط“ :العوائق املادية” و“العوائق املوقفية” و“عوائق التواصل” و“العوائق األخرى”.
يف نفس املجموعات كام يف النشاط  ،6اطلب من املشاركني مناقشة العوائق التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة يف كل دراسة حالة .اطلب منهم أيضً ا كتابة كل
“عائق” عىل كل ورقة مالحظات الصقة .يتعني عليهم كذلك تقديم هذه العوائق وتعليقها عىل الحائط تحت الالفتة املرتبطة بذلك النوع من العوائق.
األسئلة الرئيسية:
•ما هي العوائق التي تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل الخدمات أو اندماجهم يف أنشطتنا؟ وكيف تختلف بالنسبة للنساء والفتيات والفتيان
والرجال ذوي اإلعاقة؟
•هل يؤثر هذا العائق عىل الشخص ذي اإلعاقة فحسب؟ وهل يتأثر أيضً ا كل من مقدم الرعاية وأفراد األرسة اآلخرين وأفراد املجتمع بهذا العائق؟
•ما هي العوائق التي تعتقد بأنها األكرث شيو ًعا يف هذا املجتمع؟
اسمح للمشاركني اآلخرين بالتعليق وتقديم املقرتحات .اترك العوائق عىل الحائط للنشاط القادم.
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النشاط  :8إسرتاتيجيات اإلدماج
الغرض من النشاط
•تحديد اإلسرتاتيجيات الالزمة للتعامل مع العوائق ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إىل برامج مكافحة العنف الجنساين واملشاركة فيها.

نقاط التعلم
•يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة املشاركة يف أنشطتنا باملساواة مع أعضاء املجتمع اآلخرين .ويجب أن نزيل أكرب قدر ممكن من العوائق التي تحول
دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل برامج مكافحة العنف الجنساين خاصتنا وتضمينهم فيها.
الس ُبل لتحسني فرص وصولهم إىل برامجنا واملشاركة فيها .وينبغي إيالء عناية خاصة
•يجب أن نتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة لتحديد أفضل ُ
فضل عن مقدمات الرعاية إذ أن إرشاكهم يف عمليات صنع القرار واالستفادة من مهاراتهم وقدراتهم
للتشاور مع النساء والفتيات من ذوات اإلعاقة ً
سيجعل برامجنا أكرث شمولية وسيعمل أيضً ا عىل تيسري التعايف طويل األجل وعىل متكني الناجني من ذوي اإلعاقة يف املجتمع .كام سيساعد يف
التوصل إىل أفضل السبل لتحسني فرص وصول النساء والفتيات والفتيان والرجال من ذوي اإلعاقة إىل ما نقدم من خدمات.

وصف النشاط
الوقت املطلوب 30 :دقيقة
قسم املشاركني إىل مجموعات صغرية مرة أخرى .أعط كل مجموعة نوعاً واحدا ً من أنشطة مكافحة العنف الجنساين ملناقشتها:
-1

الخدمات (مثال ،املشورة أو دراسة الحالة)

-2

التمكني (مثال ،الفصول واألنشطة يف املركز النسايئ)

-3

الوقاية (مثال ،التعبئة املجتمعية أو أنشطة )!SASA

-4

الدعوة (مثال ،اجتامعات مجموعات العمل أو إجراء املحادثات الثنائية مع قادة الالجئني)

يجب عىل كل مجموعة تحديد ما ييل:
•نشاط واحد معني يتم إجراؤه يف السياق الخاص بهم.
•عائق واحد مينع األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إىل الخدمات أو املشاركة يف النشاط املحدد (عىل سبيل املثال ،عدم قدرة الفتيات املراهقات
الكفيفات عىل الوصول إىل املركز النسايئ لحضور الفصول) .مالحظة :قد يرغب املشاركون يف النظر إىل القامئة املعلقة عىل الحائط من النشاط السابق
للحصول عىل أفكار.
•يشء واحد ميكننا فعله للمساعدة يف التغلب عىل هذا العائق (عىل سبيل املثال ،قد نرتب لقيام الفتيات بالسري م ًعا إىل املركز النسايئ واصطحاب
الفتيات الكفيفات).
•طريقة واحدة يستطيع بها األشخاص ذوو اإلعاقة تقديم املدخالت أو التعقيبات لتحسني أنشطة برنامجنا (عىل سبيل املثال ،ميكن للفتيات املكفوفات
إدارة فصل مع الفتيات األخريات حول كيفية اصطحاب األشخاص املكفوفني).
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اطلب من املشاركني اإلبالغ عن مقرتحاتهم بصورة كاملة وتوثيقها.
ناقش ما ييل كمجموعة كبرية:
•	

ما هي املقرتحات ممكنة التنفيذ يف الربنامج الخاص بك يف الوقت الحايل؟

•	

دعم إضافيًا (كالوقت أو األموال أو الخربات) لتنفيذها؟
ما هي املقرتحات التي تتطلب ً
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أداة التدريب  :1أنواع اإلعاقة
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أداة التدريب  :2مقتبسات ـــ مناذج اإلعاقة

النموذج الخريي
الحالة
فتاة تستخدم كرسيًا متحركًا تحرض تجمع “ال تستطيع هذه الفتاة القدوم إىل مكان
تجمعنا .فقد تضايقها الفتيات األخريات،
آمن للفتيات املراهقات
ورمبا يكون من األفضل أن نخصص لها
ولشبيهاتها من الفتيات مكاناً خاصاً”.
“ال فائدة من دعوته إذ أنه ال ميكنه
رجل ذو إعاقة ذهنية يحرض تدريبًا
تعلم أشياء جديدة ،ولن يتزوج أبدًا أو
للصحة الجنسية واإلنجابية
يرزق بأطفال عىل أي حال .كام ينبغي
أن تعتني به أرسته جيدًا وتتأكد من عدم
تعرضه لسوء املعاملة من جانب أي
شخص”.
“من املحزن للغاية أن يكون لديك طفلة
أم لطفلة معاقة
تعاين من إعاقة .وينبغي أن نضعها
معزولة يف منزلها
ومثيالتها عىل رأس متلقي املساعدات
املادية لتحسني وضعهن داخل املنزل”.

النموذج القائم عىل حقوق
النموذج االجتامعي
“هذه مساحة أمنة لجميع الفتيات!
“ميكننا أن نفكر يف بعض األنشطة
سوف نطرح عليها أسئلة حول طبيعة
املختلفة التي ميكن القيام بها داخل
التغيات التي يلزم إجراؤها”.
املساحة اآلمنة ـــ أنشطة ال تتطلب
ّ
الكثري من الحركة”.
“ميكنه الحضور إىل التدريب مع شقيقه“ ،لنسأله عن رأيه يف التدريب الخاص بنا
ٍ
مبزيد – إذ يهمنا معرفة رأيه وأفكاره حول
املواضيع
بحيث ميكنهام مناقشة
كيفية تحسينه”.
من التفصيل يف وقت الحق”.

“لهذه الطفلة الحق يف املشاركة يف نفس
“دعونا نجري جلسة يف منزلها حول
العنف الجنساين .وبهذا ميكن أن تستمر األنشطة كغريها من األطفال.
األم يف الحصول عىل املعلومات ومقابلة دعونا نناقش ذلك مع والدتها ،والبدء يف
استكشاف طبيعة األنشطة التي قد تثري
جريانها كذلك”.
اهتاممها”.

النموذج الطبي
“ال تستطيع املشاركة يف األنشطة التي
تجرى يف املساحة اآلمنة .ومبجرد أن
تتعلم امليش ،ستتمكن حينها من
املشاركة”.
“يحتاج إىل طبيب متخصص  -وهو
الشخص الوحيد القادر عىل مساعدته”.

“تحتاج هذه الطفلة لطبيب معالج.
ورمبا نحيلها إىل أحدهم يف العاصمة”.

مقتبس بترصف من جعل  PRSPشاملةhttp://www.making-prsp-inclusive.org/en/6-disability/61-what-is-disability/611-the-four-models.html .
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أداة التدريب  :4دراسات الحالة
دراسة الحالة  1ـــ سيالم (الجئة من إريرتيا تعيش يف إثيوبيا)
سيالم ،فتاة تبلغ من العمر  17عا ًما تعيش يف مخيم لالجئني بإثيوبيا .وتسكن بصحبة أمها وأبيها وخمس شقيقات وثالثة أشقاء .وهي ال تستطيع التحدث
وتحتاج إىل مساعدة يف الرعاية اليومية .ولذا فإن والدتها ،بيليتو ،وشقيقتيها اللتني يصغرنها تساعدنها يف تناول الطعام واالغتسال وقضاء الحاجة .تركت إحدى
شقيقتيها الصغريتني املدرسة لكون والدتها تشعر بتعب شديد وهي بحاجة ملزيد من الدعم لرعاية سيالم .تعلو االبتسامة وجه سيالم عند بقاء شقيقتيها
ُعب سيالم عن جوعها أو ظأمها بالبكاء ـــ وبهذه الطريقة تعرف أرستها ما إذا كانت بحاجة إىل الطعام أو الرشاب.
الصغريتني معها وعندما تلعبان م ًعا أمامها .وت ّ
تغي الفوطة الصحية بنفسها .وتولت والدتها وأختها الصغرية رعاية
بدأت الدورة الشهرية لدى سيالم يف سن الثانية عرشة من عمرها ،ولكنها ال تستطيع أن ّ
نظافتها الصحية الشهرية عىل مدار السنوات الخمسة األخرية .وأوضحتا أن هذه املهمة تعترب األكرث صعوبة كلام تقدمت سيالم يف العمر وازداد منو جسدها.
ال تشعر بيليتو براحة لرتك سيالم مع أناس آخرين إذ إنها تقلق دامئًا عىل سالمتها .وعندما تزورها نساء أخريات يف املنزل ،فإنهن يتحدثن معها حول جلسات
رفع الوعي التي تجريها مبادرة العافية املجتمعية ( )CWIوغريها من املنظامت .وهي ترغب يف حضور هذه الجلسات ،ولكنها ال تستطيع ذلك نظ ًرا لبعد مكان
عقد الجلسات عن منزلها ،وال يوجد أحد غريها ليعتني بسيالم.

دراسة الحالة  2ـــ إيسرت (الجئة كنغولية تعيش يف بوجمبورا ،بوروندي)
إيسرت من جمهورية الكنغو الدميقراطية .وتعيش يف مدينة بوجمبورا (عاصمة بوروندي) مع أطفالها ووالدها .وهي غري متزوجة .تعاين إيسرت من إعاقة ذهنية
حيث تواجه “نوبات” أو تشنجات مرضية .وتقول “حينها يأيت الرجال ليغتصبونني .لذا فأنا ال أعرف أيًا من آباء أطفايل”.
“بلغ بعض أوالدي سن الذهاب إىل املدرسة وليس لدي أي وسيلة إلرسالهم إليها .وأنا مضطرة ألن أطلب من الرجال حتى مثن توافه األشياء ويف املقابل يفعلون
يب ما يشاؤون .وال ميكن ألطفايل حتى الحصول عىل الكتب املدرسية .واعتاد والدي أن يساعدين ولكنه أصبح من ذوي اإلعاقة .ويحملني هذا األمر ما ال أطيق
من الناحية الذهنية والعاطفية وقد يتسبب يف تعريض لالعتداءات من وقت آلخر .ويف بعض األحيان عندما أكون مريضة ،أذهب إىل إحدى املستشفيات
الخاصة .ويلزم أن أتناول الدواء الذي يعطونه يل مع الطعام ،ولكن ال أستطيع الحصول عىل طعام ٍ
كاف ولذلك فإنني أشعر بدوار يف رأيس .وعىل الرغم من كل
ذلك ،فإن حال أطفايل هو أكرث ما يؤملني”.
تدرك إيسرت وغريها من النساء الاليئ متت استشارتهن يف مناقشة جامعية وجود خدمات للناجني من العنف الجنساين يف مركز  CUCORـــ مركز متخصص يف
توصيل الخدمات واملساعدة إىل الالجئني .هن يعلمن أن بإمكانهن القدوم إىل هنا ملقابلة موظفي لجنة اإلنقاذ الدولية الذين سيصفون لهن مختلف الخيارات
املتاحة أمامهن وسيساعدونهن يف الحصول عىل أي خدمات يخرتنها .وتقول النساء بأن “مركز  CUCORبعيد عن بعض األشخاص” وأنه “ال توجد مواصالت،
لذا فحتى إن كنت تعلم مبكان تقديم الخدمات ،تظل غري قادر عىل الوصول إىل هناك ....فهل ميكننا تقليل اإلجراءات؟ يستغرق الذهاب إىل  CUCORوبعده
إىل املستشفى وقتًا طويالً .إذ ذهبنا مبارشة إىل املستشفى ،لن يقبلوننا ـــ حيث يلزم أن نحصل عىل تزكية من [موظفي لجنة اإلنقاذ الدولية] .ومن األفضل
وجود رقم ميكننا االتصال به وأن نتقابل يف املستشفى”.
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دراسة الحالة  3ـــ سابني (الجئة سورية تعيش يف مخيم الزعرتي لالجئني ،األردن)
تبلغ سابني من العمر  13عا ًما وتعاين من إعاقة فكرية .وتقول والدتها إنها “مفعمة بالنشاط” وأنها تحب الرقص والرسم ودامئًا ما تذهب لزيارة جريانها .وترغب
دامئًا يف تعلم يشء جديد .اعتادت سابني الذهاب إىل املدرسة املوجودة يف املخيم ولكن ال يوجد اآلن من يصطحبها إىل املدرسة .وتحب سابني التنزه حتى يف
ساعات الليل .وذات ليلة ذهبت إىل بيت جريانها وعندما عادت من هناك الحظت والدتها أنها تبدو مختلفة .فسألتها عام حدث ،فأجابت أن بعض األوالد قد
جردوها من مالبسها التحتية .وقال األوالد أنهم يف املرة القادمة سوف “يلعبون زوج وزوجة” .ولذا فقد منعتها والدتها من زيارة الجريان حيث الرجال واألوالد
ألنها تشعر أن سابني ستفعل أي يشء يقوله هؤالء األشخاص .حرضت سابني اجتام ًعا جامعيًا مع والدتها حيث دار حديث حول العنف داخل املخيم ،ولكنها يف
الواقع مل تعر سابني أي انتباه ملا يُقال ـــ فضلت أن متارس الرسم.

دراسة الحالة  4ـــ أليفا (شامل القوقاز)
تبلغ أليفا من العمر  15عا ًما .ولدت أليفا بإعاقتها ـــ تعاين من صعوبة يف الحركة وتأخر يف الكالم .وقال األطباء أنها لن تتمكن مطلقًا من الذهاب إىل املدرسة،
لذا فهي تقيض معظم وقتها داخل املنزل ،وتساعدها والدتها يف شؤون العناية اليومية ،كاالغتسال وقضاء الحاجة .ترك والد أليفا األرسة يف اآلونة األخرية
واضطرت والدتها للعثور عىل وظيفة لكسب الدخل إلعالة األرسة.
تقيض أليفا معظم اليوم وهي جالسة وحدها داخل املنزل ولكن يتناوب عىل مساعدتها أقربائها طوال اليوم لتمكينها من قضاء حاجتها وتناول الطعام .ويف
بعض األحيان تتأخر ابنة عمها عليها ،وعندما تشتيك أليفا من ذلك ،تغضب منها وترفض اصطحابها للخارج .تحب أليفا الخروج عىل الكريس املتحرك خاصتها،
وتتحدث إىل أي شخص يتوقف ليلقي عليها التحية.
بدأت شقيقة أليفا وجارة أخرى لها يف حضور مجموعة يف مركز محيل للنساء .ويقيض العامل االجتامعيون الوقت وهم يتحدثون إىل أليفا .وعندما تكون جاهزة،
فإنهم يدبرون وسيلة مواصالت بحيث يتمكن ثالثتهم من االنتقال م ًعا إىل املركز .تتشوق أليفا إىل األيام التي تكون فيها بصحبة الفتيات األخريات وتأمل أن
تتعلم املزيد عن أجهزة الكمبيوتر.
ويف أحد األيام ،تقابلت الفتيات لتحديد األنشطة التي يرغنب يف القيام بها داخل املركز .مل تتحدث أليفا خالل هذه املقابلة ،ولكن الفتيات األخريات رغنب يف
مامرسة تصفيف الشعر .وقلن جمي ًعا إن أليفا ستستمتع بذلك ،حيث سيقمن جمي ًعا بتصفيف شعرها ـــ ميكنها أن تلعب دور الزبون ولذا لن تكون بحاجة
للوقوف للقيام بذلك.

دراسة الحالة  5ـــ رجال ذوو إعاقات حديثة (الجئون سوريون يعيشون يف األردن)
مثة ما يزيد عن نصف مليون الجئ سوري يعيشون حاليًا يف مخيامت الالجئني واملراكز الحرضية باألردن .العديد منهم جاء مصاباً بإعاقات حديثة جراء إصابات
الحرب .أجريت مشاورات مع رجال ذوي إعاقات حديثة يعيشون يف األردن حول شواغل العنف الجنساين.
“كشخص مصاب ،عندما يذهب للخارج لتلقي العالج ،تضطر زوجته إىل الذهاب معه ،وتتعرض للتحرش الجنيس بشكل كبري .وإذا تفوه بكلمة تجاه هؤالء
األشخاص ،يقولون له “أنت نصف رجل” .وكذلك قد ال متلك الزوجات الوقت الكايف الصطحاب أطفالهن إىل املدرسة ،مام يجعلهن مضطرات للذهاب هناك
وحدهن ـــ ومن املمكن أيضً ا أن يتم التحرش جنسيًا [بزوجاتنا]”.

(أحد املشاركني يف مناقشة جامعية مع رجال ذوي إعاقات حديثة ومقدمي رعاية يف الرمثا ،األردن).
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“يعتمد األمر عىل شخصية الرجل ـــ فلو كان ذا شخصية وإرادة قوية ،فحينها ميكن أن يظل رب املنزل ،حتى وإن مل يكن قاد ًرا عىل العمل بعد أن أصبح ذا
إعاقة .ولكن عاد ًة ما يصبح الزوج عالة عىل الزوجة يف مثل هذه الظروف .فإذا كان بحاجة إىل املال للدفع مقابل يشء ما ،فإن عىل الزوجة أن تخرج إىل العمل
 ....وبذلك تتحمل عبئًا ُمضافًا عىل كاهلها .كام أن املخاطر تزداد بالنسبة لزوجات الرجال ذوي اإلعاقة كونهن سيتعرضن لالستغالل من جانب بعض األشخاص.
وقد تصبح إحداهن خادمة لدى أرسة أخرى ،أو مضطرة للعودة إىل املنزل يف وقت متأخر عندما يخيم الظالم .وتزداد حالتها النفسية سو ًءا .وإذ كان الرجل يعاين
من إعاقة حديثة ،فقد يغار عندما يرى زوجته تخرج من املنزل .وهذا أيضً ا يعرضها للخطر [داخل املنزل] .وأحيانًا تتغري نظرة املجتمع إىل أولئك الزوجات ،كون
ليل يف حد ذاته ليس طبيع ًيا يف هذا املكان ـــ قد يتعرضن للوصم من جانب املجتمع”.
الجميع ال يعرفون أسباب خروجهن ،فخروج املرأة ً

(أحد املشاركني يف مناقشة جامعية مع رجال ذوي إعاقات حديثة ومقدمي رعاية يف مخيم الزعرتي لالجئني ،األردن).
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أداة التدريب  :5امليش الرسيع
&___________________________________________________________________________________________________________
 -1أليفا
تبلغ أليفا من العمر  15عا ًما .ولدت أليفا بإعاقتها ـــ تعاين من صعوبة يف الحركة وتأخر يف الكالم .وقال األطباء أنها لن تتمكن مطلقًا من الذهاب إىل املدرسة،
لذا فهي تقيض معظم وقتها داخل املنزل.
&___________________________________________________________________________________________________________
 -2أليفا
تساعدها والدتها يف شؤون العناية اليومية ،كاالغتسال وقضاء الحاجة .ترك والد أليفا األرسة يف اآلونة األخرية واضطرت والدتها للعثور عىل وظيفة لكسب الدخل
إلعالة األرسة .ويجب أن تظل شقيقة أليفا الصغرية باملنزل ملساعدتها يف تدبري شؤونها عندما تخرج والدتها لحضور االجتامعات.
&___________________________________________________________________________________________________________
 -3أليفا
تحظى والدة أليفا بوظيفة يف الوقت الحايل .وتقيض أليفا معظم اليوم وهي جالسة وحدها داخل املنزل ولكن يتناوب عىل خدمتها أقاربها عىل مدار اليوم
لتمكينها من قضاء حاجتها وتناول الطعام .ويف بعض األحيان تتأخر ابنة عمها عليها ،وعندما تشتيك أليفا من ذلك ،تغضب منها وترفض اصطحابها للخارج.
وتحب أليفا الخروج عىل الكريس املتحرك خاصتها وتتحدث إىل أي شخص يتوقف ليلقي عليها التحية.
&___________________________________________________________________________________________________________
 -4أليفا
بدأت شقيقة أليفا وجارة أخرى لها يف حضور مجموعة يف مركز محيل للنساء برفقة أليفا .ويقيض العامل االجتامعيون الوقت وهم يتحدثون إىل أليفا ـــ وعندما
تكون جاهزة ،فإنهم يدبرون وسيلة مواصالت بحيث تتمكن الفتيات الثالث من السفر م ًعا إىل املركز .وتتشوق أليفا إىل األيام التي تكون فيها بصحبة الفتيات
األخريات ،وتأمل أن تتعلم املزيد عن أجهزة الكمبيوتر.
&___________________________________________________________________________________________________________
 -5أليفا (أخ ًريا)
يف أحد األيام ،تقابلت الفتيات لتحديد األنشطة التي يرغنب يف القيام بها داخل املركز .ومل تتحدث أليفا خالل هذه املقابلة ،ولكن الفتيات األخريات رغنب يف
مامرسة تصفيف الشعر .وقلن جمي ًعا أن أليفا ستستمتع بذلك ،حيث سيقمن جمي ًعا بتصفيف شعرها ـــ ميكنها أن تلعب دور الزبون ولذا لن تكون بحاجة
للوقوف للقيام بذلك.
ما هي ديناميات القوة التي تحدث هنا؟ ما هي الطريقة التي ستتناول من خاللها هذه الديناميات؟
&___________________________________________________________________________________________________________
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&___________________________________________________________________________________________________________
 -1أمينة
تبلغ أمينة من العمر  16عا ًما .وقد أنهت مرحلة التعليم االبتدايئ ،ولكنها تتغيب كث ًريا عن مدرستها الثانوية ألن أفرد أرستها يطالبونها دو ًما بالقيام بأعامل
يومية مختلفة .وتشجعها خالتها عىل حضور بعض الفصول الدراسية بحيث تتمكن من الحصول عىل وظيفة يو ًما ما.
&___________________________________________________________________________________________________________
 -2أمينة
لدى أمينة أصدقاء كُرث من املدرسة االبتدائية .ويتقابلون أحيانًا يف املتاجر ويتحدثون كث ًريا عرب الهاتف .ويذهب بعض أصدقائها إىل املركز لتعلم املحاسبة
وترغب أمينة يف االنضامم لهم .ويزودها أصدقاؤها بالكثري من املعلومات التي تشاركها مع والديها ويقوالن إن بإمكانها الذهاب إىل املركز ما دامت قادرة عىل
إنجاز أعاملها األخرى.
&___________________________________________________________________________________________________________
 -3أمينة
تعلمت أمينة كث ًريا من املركز وأصبح لديها اآلن أصدقاء أكرث ،لكن أحيانًا يأخذ إخوتها هاتفها ملنعها من التحدث مع أصدقائها .ويف بعض األحيان تواجه الفتيات
األخريات داخل املركز األمر ذاته وناقشن طرقاً مختلفة للتحدث مع أرسهن حول ذلك األمر.
&___________________________________________________________________________________________________________
 -4أمينة
أنهت أمينة دورة املحاسبة بنجاح وترغب يف الحصول عىل عمل .ويطرح عليها األساتذة العاملون باملركز بعض املقرتحات بشأن األماكن التي ميكنها البحث عن
عمل فيها وكيف ترسي عمليات التوظيف .وتتحدث أمينة مع خالتها ـــ التي تعمل هي األخرى وتتمتع بخربة كبرية .وتدعمها خالتها عندما تناقش هذه الفكرة
مع أرستها.
&___________________________________________________________________________________________________________
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األداة  :5اختبار قبيل وبعدي للتدريب يف الوحدة التدريبية
الخاصة مبكافحة العنف الجنساين واإلعاقة
االسم___________________________________________________________ :
التاريخ__________________________________ :
1-1كيف تع ِّرف األشخاص ذوي اإلعاقة؟

2-2األشخاص ذوي اإلعاقة غري معرضني للعنف املنزيل.
 صواب
 خطأ
تخصصا ومصممة يف األساس لألشخاص ذوي اإلعاقة.
3-3ينبغي أن يذهب الناجون من العنف الجنساين من ذوي اإلعاقة إىل خدمات منفصلة وأكرث
ً
 صواب
 خطأ
4-4تتمثل األسباب الجذرية للعنف الجنساين ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف (ضع دائرة حول كل ما ينطبق):
(أ) التصورات القائلة بأن األشخاص ذوي اإلعاقة ضعفاء وال يقوون عىل الدفاع عن أنفسهم
(ب) تدين مكانتهم داخل املجتمع
(ج) عدم املساواة يف إقامة عالقات قوية مع األشخاص اآلخرين
(د) الفقر وعدم توافر االحتياجات الرئيسية
(ه) جميع ما سبق
5-5تزيد العوامل التالية من تعرض النساء والفتيات ذوات اإلعاقة للعنف الجنساين (ضع دائرة حول كل ما ينطبق):
(أ) عدم الذهاب إىل املدرسة
(ب) التواصل مع النساء والفتيات األخريات من نفس عمرهن
(ج) البقاء داخل بيوتهن طوال اليوم
(د) االعتامد عىل اآلخرين يف الحصول عىل الخدمات واملساعدة
(ه) جميع ما سبق
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6-6أذكر ثالثة عوائق تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات وبرامج مكافحة العنف الجنساين.
()1
()2
()3
7-7تتمثل األسباب التي من شأنها زيادة تعرض الفتيات ذوات اإلعاقة الفكرية إىل خطر العنف الجنساين يف (ضع دائرة حول كل ما ينطبق):
(أ) عدم متتعهن بنفس املعرفة واملهارات حول العنف الجنساين والسالمة الشخصية كغريهن من الفتيات
(ب) عدم نقل املعلومات املتعلقة بالعنف الجنساين بطريقة ميكنهن استيعابها
(ج) عدم قدرتهن عىل تعلم أشياء جديدة
(د) عزلهن داخل املنزل من جانب األرسة ومقدمي الرعاية
(ه) جميع ما سبق
8-8ال يستطيع األشخاص ذوو اإلعاقة الوصول إىل الخدمات أو املشاركة يف أنشطتنا بسبب حالتهم الصحية.
 صواب
 خطأ
9-9قد يعتقد املجتمع أن األشخاص ذوي اإلعاقة غري مؤهلني للحصول ،أو ينبغي أال يحصلوا ،عىل نفس الفرص كغريهم من الرجال والنساء.
 صواب

غري موافق متا ًما
أعي جيدًا...
-10
-11
-12
-13

1

 ...من هم “األشخاص ذوو اإلعاقة” يف املجتمع
...العوامل التي تتسبب يف تعرض النساء والفتيات والفتيان والرجال ذوي اإلعاقة للعنف
الجنساين
...العوائق املحتملة التي تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدماتنا أو املشاركة
يف برامجنا
اإلجراءات املحتملة التي ميكنني اتخاذها للتصدي لهذه العوائق
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موافق متا ًما

 خطأ

2

3

4
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مفتاح اإلجابة لالختبار القبيل والبعدي
1-1كيف تع ِّرف األشخاص ذوي اإلعاقة؟
ينبغي أن تعكس اإلجابة ثالثة مكونات رئيسية:
( )1عاهة طويلة األمد بالجسم ( 1نقطة)
( )2التفاعل مع العوائق األخرى ( 1نقطة)
( )3عدم املشاركة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين ( 1نقطة)
2-2األشخاص ذوو اإلعاقة غري معرضني للعنف املنزيل.
 صواب
 خطأ
خطأ ــ يتعرض األشخاص ذوي اإلعاقة لكافة أشكال العنف الجنساين .وذلك ألنهم الطرف األقل قوة يف العالقات ،وكذلك ألن شبكاتهم االجتامعية أكرث
ضعفًا ،مام يجعلهم عرضة بشكل خاص للعنف الجنساين .وتعاين النساء والفتيات ذوات اإلعاقة عىل وجه الخصوص من عدم املساواة الجنسانية
الهيكلية واملنهجية ،مام يعزز سوء استخدام السلطة بني الرجال والنساء كمجموعات اجتامعية 1( .نقطة)
تخصصا ومصممة يف األساس لألشخاص ذوي اإلعاقة.
3-3ينبغي أن يذهب الناجون من العنف الجنساين من ذوي اإلعاقة إىل خدمات منفصلة وأكرث
ً
 صواب
 خطأ
خطأ ـــ ينبغي أن يتمكن جميع الناجني من الوصول إىل الخدمات املخصصة للناجني من العنف الجنساين .وينبغي أن تتمتع هذه الخدمات واملوظفني
القامئني عليها باملهارات والقدرات السليمة لالستجابة لالحتياجات الفريدة للناجني من العنف الجنساين ،مبن فيهم ذوي اإلعاقة 1( .نقطة)
4.4تتمثل األسباب الجذرية للعنف الجنساين ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف (ضع دائرة حول كل ما ينطبق):
(أ) التصورات القائلة بأن األشخاص ذوي اإلعاقة ضعفاء وال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم
(ب) تدين مكانتهم يف املجتمع
(ج) عدم املساواة يف القوة يف العالقات مع اآلخرين
(د) الفقر وعدم استيفاء االحتياجات األساسية
(هـ) جميع ما سبق
اإلجابة( :ب) و(ج) ( 1نقطة)
5-5تزيد العوامل التالية من تعرض النساء والفتيات ذوات اإلعاقة للعنف الجنساين (ضع دائرة حول كل ما ينطبق):
(أ) عدم ذهاب الكثري من النساء والفتيات ذوات اإلعاقة إىل املدرسة
(ب) التواصل مع النساء والفتيات األخريات من نفس عمرهن
(ج) البقاء داخل بيوتهن طوال اليوم
(د) االعتامد عىل اآلخرين يف الحصول عىل الخدمات واملساعدة
(ه) جميع ما سبق
اإلجابة( :أ) و(ج) و(د) .يرجى مالحظة أن :التواصل مع النساء والفتيات األخريات من نفس عمرهن ال يساعدهن عىل كسب املعلومات واملهارات
فحسب ،ولكن أيضً ا يقدم لهن الدعم إذا ما تعرضن للعنف 1( .نقطة)
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6-6أذكر ثالثة عوائق تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات وأنشطة مكافحة العنف الجنساين.
()1
()2
()3
اإلجابة :قد تحول مجموعة من العوائق البيئية والسياسية واملوقفية والخاصة بالتواصل دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات وأنشطة مكافحة
العنف الجنساين .من املمكن تضمني أي أمثلة مقدمة يف النشاط الرابع يف هذه اإلجابة 3( .نقاط)
7-7تتمثل األسباب التي من شأنها زيادة تعرض الفتيات ذوات اإلعاقة الفكرية إىل خطر العنف الجنساين يف (ضع دائرة حول كل ما ينطبق):
(أ)	عدم متتعهن بنفس املعرفة واملهارات حول العنف الجنساين والسالمة الشخصية كغريهن من الفتيات.
(ب) عدم نقل املعلومات املتعلقة بالعنف الجنساين بطريقة ميكنهن استيعابها.
(ج) عدم قدرتهن عىل تعلم أشياء جديدة.
(د) عزلهن داخل املنزل من جانب األرسة ومقدمي الرعاية.
(ه) جميع ما سبق.
اإلجابة( :أ) و(ب) و(د) .يرجى مالحظة أن :الفتيات ذوات اإلعاقة ميكنهن تعلم مهارات جديدة إذا ُد ّرست لهن بطريقة يسهل فهمها ومناسبة
الحتياجات التعلم الخاصة بهن 1( .نقطة)
8-8ال يستطيع األشخاص ذوو اإلعاقة الوصول إىل الخدمات أو املشاركة يف أنشطتنا بسبب حالتهم الصحية وقدرتهم.
 صواب
 خطأ
خطأ ـــ مثة العديد من األسباب التي تحول دون إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف أنشطتنا ،وليس حالتهم الصحية فحسب .وتؤثر جميع العوائق البيئية
واالجتامعية عىل وصولهم إىل الخدمات أو تضمينهم يف الربامج ،وميكن اجتياز هذه العوائق بصورة جزئية من خالل استهدافهم وإتاحة الوصول إىل
الخدمات بشكل أفضل 1( .نقطة)
9-9قد يعتقد املجتمع أن األشخاص ذوي اإلعاقة غري قادرين عىل مبارشة نفس املهام املتوقعة من الرجال والنساء اآلخرين أو ال ينبغي لهم ذلك.
 صواب
 خطأ
صواب ـــ قد يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة ملزيد من الوصم والتمييز فيام يتعلق بإعاقتهم إضافة إىل األعراف االجتامعية التي تحدد عىل أساس نوع
جنسهم .يف بعض األوضاع ،يتصور أفراد املجتمع أن األشخاص ذوي اإلعاقات غري قادرين عىل مبارشة أي من املهام املتوقعة ممن سواهم من الرجال
والنساء أو ال ينبغي لهم ذلك .وقد يحرمون من حقهم يف الزواج أو اإلنجاب أو الكسب بسبب هذه التصورات .وقد يتعرضون للوصم والتمييز عند
مشاركتهم يف املسؤوليات واملهام األرسية أو املجتمعية والتي تعترب غري مناسبة بسبب إعاقتهم أو جنسهم .ويؤثر هذا بدوره عىل مكانتهم داخل
املجتمع وقدرتهم عىل التفاوض يف العالقات 1( .نقطة)
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إىل أي مدى تعتقد أنك ُمل ُم بالقضايا التالية؟

غري موافق متا ًما

-10
-11
-12
-13

موافق متا ًما

أعي جيدًا...

1

2

3
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 ...من هم “األشخاص ذوو اإلعاقة” يف املجتمع
...العوامل التي تتسبب يف تعرض النساء والفتيات والفتيان والرجال ذوي اإلعاقة للعنف
الجنساين
...العوائق املحتملة التي تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدماتنا أو املشاركة
يف برامجنا
اإلجراءات املحتملة التي ميكنني اتخاذها للتصدي لهذه العوائق
بالنسبة لألسئلة من  10إىل  ،13نريد أن نعلم إذا ما كانت ثقتهم قد تغريت نتيجة للتدريب .قدم  5-1نقاط استنادًا إىل أي خانة يختارونها.
( 5نقاط لكل سؤال)

النقاط اإلجاملية:

_______ من 33

لتنزيل مجموعة أدوات املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،التقرير “أرى أن ذلك ممكناً” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج العنف
الجنساين يف األوضاع اإلنسانية وقصص التغيري ،يُرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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األداة  :6توجيهات بشأن التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة
الغرض من هذه األداة
تقدم هذه األداة توجيهات بشأن كيفية التواصل بفعالية مع األشخاص ذوي اإلعاقة .وهي ال تقترص عىل التواصل مع الناجني من العنف الجنساين من ذوي
اإلعاقة فحسب ،ولكن ميكن استخدامها ملساعدة املوظفني يف استيعاب الطرق الرئيسية لتكييف التواصل اللفظي وغري اللفظي أثناء العمل مع ناجني من ذوي
اإلعاقة أو إرشاك أشخاص ذوي إعاقة يف األنشطة املجتمعية.
يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة املشاركة يف أنشطتنا باملساواة مع أعضاء املجتمع اآلخرين .ومن منطلق كوننا مقدمي خدمات ومامرسني ،فإن الطريقة التي
نتفاعل ونتواصل بها مع األشخاص ذوي اإلعاقة وطريقة التحدث عنهم ميكن أن تساعد يف القضاء عىل العوائق التي تحول دون املشاركة ويبعث برسائل
إيجابية إىل الزمالء والرشكاء وأفراد املجتمع .وتعمل هذه األداة أيضً ا عىل تحسني جودة برامجنا وذلك من خالل ضامن استيعاب هذه الربامج لجميع األفكار
واملهارات والقدرات املوجودة داخل املجتمع.

نصائح بشأن التواصل
استخدام لغة تتسم باالحرتام
ت ُستخدم لغات مختلفة حول العامل لوصف اإلعاقة ولإلشارة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد تحمل بعض الكلامت واملصطلحات يف فحواها مدلوالت
سلبية أو مسيئة أو متييزية وينبغي تجنبها أثناء التواصل معهم .وت ُرتجم اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل لغات عديدة ومن املمكن
أن تُ ثل مرج ًعا مفيدًا الستخدام املصطلحات املتعلقة باإلعاقة والتي تراعي اإلحساس وتعترب مناسبة .وتتوفر الرتاجم عىل الرابط التايل:
http://wrc.ms/CRPD_translations
ميكن أن تقدم املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة ( )DPOsأيضً ا توجيهات بشأن املصطلحات املفضلة لدى أشخاص ذوي إعاقة يف دولة بعينها .ففي
بعض األوضاع اإلنسانية ،أنشأ السكان املتأثرون جمعيات أو لجان ت ُعنى باإلعاقة بغرض متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة ـــ وقد تكون هذه االتحادات أو اللجان
مصد ًرا جيدًا للحصول عىل توجيهات بشأن اللغة املتسمة باالحرتام (انظر الجدول يف الصفحة .)2
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تجنب...
التأكيد عىل عاهة أو ظروف الشخص

تو ّخ استخدام...
ركّز عىل الشخص أوالً ،وليس عىل اإلعاقة

مثال:
شخص معوق
استخدام اللغة السلبية حول اإلعاقة

مثال:
شخص ذو إعاقة (لغة اتفاقية )CRPD
استخدم لغة محايدة بدالً من ذلك

مثال:
“يعاين” من مرض شلل األطفال
“معرض لخطر” العمى
“حبيس” كرسيًا مدولبًا
“مشلول”
اإلشارة إىل األشخاص غري املعوقني بـ “الطبيعيني” أو “األصحاء”

مثال:
“مصاب بشلل األطفال”
“قد يفقد برصه”
“يستخدم كرسيًا مدولبًا”
“لديه إعاقة”
حاول استخدام “األشخاص غري املعوقني”

استخدام نهج قائم عىل القوة
•ال تصنع افرتاضات بشأن مهارات األشخاص ذوي اإلعاقة وقدراتهم ـــ قد يؤثر ذلك عىل طريقة تواصلنا وتفاعلنا معهم .وتذكر دامئًا أن األشخاص ذوي
اإلعاقة هم برش أوالً وقبل كل يشء .ومثلهم كباقي األشخاص كافة ،فهم لديهم آرائهم ومهاراتهم وقدراتهم املختلفة.
•راقب األشياء التي يستطيعون القيام بها .فغالبًا ،قد يطرح ذلك رؤية حول كيفية تواصلهم ومشاركتهم يف أنشطتك.
•احرص عىل تحية األشخاص ذوي اإلعاقة بالطريقة نفسها التي تحيي بها األشخاص اآلخرين .فعيل سبيل املثال ،صافحهم بيدك (إذا كان ذلك مناس ًبا من
الناحية الثقافية) حتى وإن كانوا مصابني بإعاقة يف ذراعهم.
•تحدث مبارشة إىل الشخص ذي اإلعاقة ،وليس إىل املرتجم أو املساعد/مقدم الرعاية لهم.
•عند التحدث لفرتة طويلة ،حاول أن تقف يف مكان عىل مستوى عني الشخص إن مل يكن بالفعل عىل نفس االرتفاع (عن طريق الجلوس عىل كريس
أو فوق سجادة).
•عامل البالغني من ذوي اإلعاقة كام تعامل البالغني اآلخرين .ينبغي أن تظل املناقشات واألنشطة مناسبة للعمر وبعد ذلك يتم تكييفها بحسب احتياجات
التواصل الخاصة باألفراد.
•اطلب املشورة .إذا راودتك أي أسئلة حول ما يلزمك القيام به ،أو كيفية القيام به ،أو ما هي اللغة التي يتعني عليك استخدامها أو املساعدة التي ينبغي
أن تعرضها ـــ ميكنك سؤالهم .فاألشخاص الذي تحاول العمل معهم يعتربون دامئًا أفضل مواردك.

العمل مع أشخاص ذوي إعاقات مختلفة
إضافة إىل النصائح املقدمة أعاله ،توجد اسرتاتيجيات خاصة ت ُعنى بالتواصل واملشاركة يتعني مراعاتها ،وذلك استنادًا إىل نوع اإلعاقة التي يعاين منها الشخص.

را ِع ما ييل أثناء العمل مع أشخاص ذوي إعاقات بدنية:
•تحرك بقدر رسعتهم ،وال تسبقهم يف امليش إن كانوا يتحركون ببطء عنك.
•عند عرض املساعدة ،اسأل دو ًما عن متطلباتهم يف املقام األول .واتبع توجيهاتهم وليس ما تعتقد أنه األفضل.
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•تجنب االستناد عىل أو تحريك الكريس املتحرك أو الجهاز املساعد الخاص بأحدهم دون الحصول عىل إذن منه.
•ناقش خيارات املواصالت الخاصة باألنشطة والفعاليات .ورا ِع أكرثها أم ًنا وامليسور منها من حيث التكلفة والذي يتطلب بذل أقل قدر من املجهود
لألفراد واألرس.
•تحقق من أن األماكن واملساحات الخاصة باألنشطة ميكن الوصول إليها (مبا يف ذلك مرافق دورة املياه ،وما إىل ذلك) ومن وجود مساحة كافية لألشخاص
الذين يستخدمون أدوات ُم ِع ْي َنة عىل الحركة للتنقل حول الحجرة.
•عند ترتيب اجتامعات مع مشارك يستخدم كرسيًا متحركًا ،وفر مساحة حول الطاولة للكريس املتحرك (أي أزح مقعدًا واحدًا بعيدًا عن طاولة) وتأكد من
وجود مساحة كافية ليتحرك بحرية يف أرجاء الحجرة.

عند العمل مع أشخاص يعانون من الصمم أو مصابني بإعاقة يف السمع:
•اكتشف الطريقة التي يفضل الشخص التواصل بها .فقد يستخدم األشخاص ذوي اإلعاقات السمعية طرقاً مختلفة كالكتابة و/أو قراءة الشفاه و/أو لغة
اإلشارة .وميكن تحديد الطريقة مبالحظة تفاعلهم مع اآلخرين أو باستخدام اإلمياءات البسيطة القرتاح خيارات التواصل.
•اجذب انتباه الشخص قبل التحدث وذلك عن طريق رفع يديك أو التلويح بها باحرتام.
•واجه الشخص الذي يعاين من الصمم وتحدث إليه مبارشة ،وليس إىل املرتجم (الهدف من وجود املرتجم هو تيسري التواصل فقط).
•تحدث بوضوح ـــ ال تنطق الكلامت بصوت مرتفع أو تضخمها ،إذ سيزيد ذلك من صعوبة عملية قراءة الشفاه.
•حاول أال تجلس أو تقف وظهرك مواج ًها للضوءـــ فقد يضع ذلك وجهك يف الظالم مام يؤدي إىل صعوبة قراءة الشفاه.
•تجنب إغالق فمك أو األكل أثناء التحدث ،سيؤدي ذلك إىل صعوبة قراءة الشفاه.
•اسمح للشخص الذي يعاين من الصمم أو املصاب بإعاقة سمعية باختيار أفضل مكان ليجلس فيه أثناء االجتامع وذلك ليتمكن من رؤية األشخاص بوضوح
ومن التواصل بسهولة أكرب.
•أثناء انعقاد االجتامعات ،تأكد من سامع املرتجم للمتحدث وبقية املجموعة .ينبغي أن يكون املرتجمون مرئيني كذلك لألفراد الذين ينقلون لهم الحديث.
مالحظة عن لغة اإلشارة :تختلف لغات اإلشارة عن بعضها يف دول ومناطق مختلفة مثلها يف ذلك مثل اللغات املنطوقة .كام يستخدم بعض األشخاص لغة إشارة
غري رسمية ،ويف مثل هذه الحاالت قد يحتاج فرد من أفراد األرسة أو صديق إىل القيام بدور املرتجم .اطلب منهم أن يعلموك بعض اإلشارات البسيطة (مثل يشء
جيد وسيئ وشكرا ً) وحاول أن تستخدم هذه اإلشارات أثناء مناقشتك مع األشخاص الذين يعانون من الصمم أو املصابني بإعاقة سمعية.

را ِع ما ييل أثناء العمل مع أشخاص ذوي إعاقات برصية:
•احرص دو ًما عىل تقديم نفسك وأي شخص آخر يف املجموعة باالسم.
•أخرب األشخاص ذوي اإلعاقات البرصية إذا انتقلت أو غادرت مكان تواجدهم ـــ ال تغادر فحسب.
•إذا وصل الشخص ذو اإلعاقة إىل مكان جديد ،أخربه من هم املتواجدون يف الحجرة أو املجموعة واعرض عليه أن تصف له البيئة املحيطة.
•تجنب استخدام لغة غامضة عند التوجيه أو وصف مكان مثل “من هذا الطريق” أو “هناك”.
•اسأل الشخص أوالً إذا كان يرغب يف الحصول عىل مساعدة لالنتقال من مكان آلخر .واطلب الحصول عىل توجيهات بشأن الكيفية التي يرغبون من
خاللها يف الحصول عىل املساعدة واملكان الذي يرغبون يف الذهاب إليه .يفضل بعض األشخاص التوجيه الشفوي بينام قد يفضل آخرون أن ترشدهم بدنيًا.
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•إذا طولبت بإرشاد شخص يعاين من إعاقة برصية بدنيًا ،فقد يرغب يف اإلمساك بذراعك من فوق املرفق فحسب .يسمح هذا له أن يسري خلفك مبسافة
ضئيلة وأن يتبعك كلام انعطفت أو أرسعت أو أبطأت الخطو.
•يف حالة استخدام شخص لحيوان أليف أو كلب كدليل له ،فال ترصف انتباه الحيوان أو تداعبه أثناء عمله.
•يف العروض التقدميية واالجتامعات والفعاليات ،صف جميع الصور واملخططات املعروضة.
•اسأل األشخاص الذين يعانون من إعاقات برصية إذا كانوا يفضلون أن تكون املستندات بتنسيقات بديلة ،مثل طريقة برايل أو بحروف كبرية .ويف بعض
السياقات حيث يتمكن األشخاص من الوصول إىل أجهزة الحاسوب ،قد يفضل األشخاص الذين يعانون من إعاقات برصية استخدام املستندات االلكرتونية
التي ميكن الوصول إليها من خالل برنامج قراءة محتويات الشاشة (مثل املستندات بصيغة .)Word

را ِع ما ييل أثناء العمل مع أشخاص ذوي إعاقات فكرية
قد يعاين األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية من صعوبة يف الفهم والتعلم والتذكر ،وكذلك يف تطبيق املعلومات يف املواقف الجديدة .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إىل
التغيات الصغرية عىل الطريقة التي
أن األشخاص ذوي اإلعاقات الفكرية بإمكانهم تعلم أشياء جديدة واملشاركة يف أنشطتنا ،وذلك من خالل إجراء بعض ّ
نعمل بها.
•تواصل معهم بجمل قصرية تغطي نقطة واحدة يف كل مرة.
•استخدم أمثلة واقعية لرشح النقاط وتوضيحها .فعىل سبيل املثال ،إذا كنت ترشح زيارة طبية مقبلة ،تحدث مع األشخاص حول النقاط التي يرغبون
تناولها قبل وأثناء موعد الزيارة عىل حد سواء.
•أمهل الشخص فرتة من الوقت لإلجابة عىل أسئلتك أو االستجابة لتوجيهاتك قبل أن تعيده عليه مرة أخرى .وإذا استدعت الحاجة إعادة طرح السؤال أو
النقطة ،فكررها مرة واحدة .وإذا مل تفلح هذه الطريقة ،حاول مرة أخرى باستخدام كلامت مختلفة.

املصدر :مفوضية النساء الالجئات ،الالجئون ذوو اإلعاقة،
صحيفة حقائق سهلة القراءة
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•وفر وقتًا للشخص ذي اإلعاقة الفكرية لطرح بعض األسئلة.
•تأكد من تحدث شخص واحد فقط يف أي وقت واحرص عىل عدم حث الشخص ذي اإلعاقة الفكرية عىل التعجيل باإلجابة.
•قد يحتاج األشخاص ذوي اإلعاقات الفكرية وقتاً أطول للتفكري بشأن القرارات التي يتخذونها أو ملناقشة خياراتهم مع شخص يثقون به.
•حدد بيئات هادئة إلجراء املحادثات وذلك من أجل تقليل عوامل التشتيت.
•ميكن أيضً ا استخدام الصور يف إيصال رسائل إىل األشخاص ذوي اإلعاقات الفكرية ـــ ويُطلق عىل هذه الصور يف بعض األحيان مستندات “سهلة القراءة”.

را ِع ما ييل أثناء العمل مع أشخاص ذوي إعاقات يف التخاطب:
•خصص مزيدًا من الوقت للتواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقات يف التخاطب.
•من املقبول أن تقول “أنا ال أفهم” .وطالب األفراد بتكرار النقاط التي يطرحونها ،وقلها مرة أخرى لهم بغرض التحقق من أنك قد استوعبتها بشكل
صحيح.
•ال تحاول إنهاء الجمل التي ينطق بها الشخص ـــ دعه يتحدث عن نفسه.
•حاول طرح األسئلة التي تتطلب إجابات قصرية أو اإلمياءات بنعم/ال.
•إذا جربت طرقاً مختلفة لفهم أحد األشخاص دون جدوى ،اسأل عام إذا كان من املمكن التواصل بطريقة مختلفة ،كالتواصل عن طريق الكتابة أو الرسم.

املراجع:
) .VSO (2006كتيب عن تعميم مراعاة اإلعاقة.
http://www.vsointernational.org/Images/A_Handbook_on_Mainstreaming_Disability_tcm76-21046.pdf
مركز نورث داكوتا لألشخاص ذوي اإلعاقة (والية نورث داكوتا) التواصل الف َّعال مع األشخاص ذوي اإلعاقة.
http://www.ndcpd.org/projects/medicaid/publications/pdf/Communicating.pdf
) .MIUSA (2006اللغة املحرتمة يف التحدث عن ذوي اإلعاقة :دليل الستخدام لغة ومصطلحات الئقة عن اإلعاقة.
http://www.miusa.org/ncde/tools/respect
شون الوتون هرني ( .)2007اسأل فحسب :دمج إمكانية الوصول طوال مراحل التصميمhttp://www.uiaccess.com/accessucd/interact.html .

مفوضية النساء الالجئات .الالجئون من ذوي اإلعاقة ـــ إصدار سهل القراءة.
http://womensrefugeecommission.org/programs/disabilities/research-and-resources/download/1070

لتنزيل مجموعة األدوات الكاملة للمامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،التقرير “أرى أن ذلك ممك ًنا” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية ،وقصص التغيري ،يُرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية

األداة  :7مواد اإلعالم والتثقيف واالتصال ( )IECاملُيرسة
الغرض من هذه األداة
توفر هذه األداة توجيهات بشأن كيفية تطويع مواد اإلعالم والتثقيف واالتصال ( )IECبحيث يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من فهمها.
لألشخاص األشخاص ذوي اإلعاقة حق مكفول يف الوصول إىل املعلومات املتعلقة بالعنف الجنساين بالتساوي مع غريهم من األصحاء .وينبغي إيصال رسائل
العنف الجنساين ،متى تعلقت بحرمان الناجني من الخدمات أو منعهم من الوصول إليها ،مبختلف األشكال وتضمني طرق نرش مختلفة .واستنادًا إىل السياق،
ميكن أن تشمل األمثلة إنشاء املعلومات بطريقة برايل ،ولغة اإلشارة ،والرسائل املبسطة ،مثل امل ُص َّورات التوضيحية والصور ،والتي يتم نرشها فيام بعد من
وخصوصا أصحاب
خالل ورش العمل والحوارات والزيارات املنزلية وأنشطة التوعية املجتمعية .وقد يكون من املفيد العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة،
ً
اإلعاقات الذهنية والبرصية والسمعية ،لتحديد كيفية وصولهم إىل املعلومات وأنسب صيغ إيصال املعلومات بالنسبة إليهم.

تحليل مواد  IECالحالية
ميكنك استخدام األسئلة البسيطة التالية لتقييم ما إذا كانت نُ ُهج التكييف و/أو ال ُن ُهج املوجهة رضورية إليصال معلوماتك إىل األشخاص ذوي اإلعاقات املتفاوتة.
1-1من سيتمكن من فهم هذه املعلومات يف شكلها الحايل؟
2-2من سيعجز عن فهم هذه املعلومات يف شكلها الحايل؟
3-3كيف تعكس املعلومات احتياجات أشخاص آخرين يف املجتمع؟ هل سريى ذوو اإلعاقة ومقدمو الرعاية أنفسهم وتجاربهم يف الصور؟

1

4-4ما هو انطباع األشخاص ذوي اإلعاقة عن مواد IEC؟ وهل لديهم أي نصائح أو تعقيبات؟ يف الوقت الذي ُيثل فيه األخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم قبل
البدء أم ًرا مفيدًا ،من املهم أيضً ا أن تعيد املواد التي تم الفراغ منها إىل األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية ،ومطالبتهم بتناولها باملراجعة والنقد
ٍ
وبعدئذ ت ُجري التعديالت وفقًا لذلك.
والتعليق،

وضع خطة نرش
من املهم أن تفكر يف كيفية نرش املعلومات .وميكنك االستفادة من إحدى املصفوفات كتلك الواردة يف الصفحة التالية ملساعدتك يف هذه العملية .وأثناء عملية
التخطيط ،رمبا يكون من املفيد أيضً ا عمل خرائط اجتامعية بالتعاون مع النساء والفتيات والفتيان والرجال من ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية ملعرفة األماكن
التي يذهبون إليها ،ويف أي وقت من اليوم وما إىل ذلك ،حتى يتسنى لك وضع رسائلك حيث تزيد فرص تلقيها.
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نوع اإلعاقة/العاهة
وطرق التواصل الفعالة
اإلذاعة
التليفزيون
املواد املطبوعة :امللصقات ولوحات
اإلعالنات واملنشورات (حسب انتشار
القراءة والكتابة)
الدراما
مجموعات املناقشة

ضعاف البرص
أو املكفوفون

للمحتوى السمعي

ضعاف السمع
الصم
أو ُ
للمحتوى املريئ


للمحتوى املنطوق


للمحتوى املريئ
إىل جانب تفسري مناسب
بلغة اإلشارة

ذوو اإلعاقة الذهنية


رسائل مبسطة قامئة
عىل الصور

إذا كانت مبسطة،
ومقبولة لدى أعضاء
املجموعة

ذوو اإلعاقة الجسدية






مثال عىل تحليل مواد  IECالحالية
تتضمن الصفحة التالية مثاالً عىل كيفية تحليل مواد  IECالحالية .انظر إىل الصورة التي توضح مسار إحالة الناجني من العنف الجنساين ضمن أحد برامج
مكافحة العنف الجنساين يف إثيوبيا .من وجهة نظرك ،كيف تجيب هذه املواد عىل األسئلة األساسية املذكورة أعاله؟
( )1من سيتمكن من فهم هذه املعلومات يف شكلها الحايل؟
( )2من سيعجز عن فهم هذه املعلومات يف شكلها الحايل؟
( )3هل تعكس الصور التي تستخدمها عىل لوحة اإلعالنات مختلف األشخاص يف املجتمع؟
( )4ما هو انطباع األشخاص ذوي اإلعاقة عن لوحة اإلعالنات؟
( )5أين ستضع لوحة اإلعالنات؟
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مثال :لوحة مسار إحالة من معسكر ماي إيني يف إثيوبيا

األداة  :7مواد اإلعالم والتثقيف واالتصال ( )IECامل ُيرسة
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األداة  :7مواد اإلعالم والتثقيف واالتصال ( )IECامل ُيرسة

فيام ييل توجيهات بشأن كل سؤال من حيث ارتباطه باملثال أعاله.
( )1من سيتمكن من فهم هذه املعلومات يف شكلها الحايل؟
ُصممت لوحة اإلعالنات للتواصل مع جميع الالجئني ،وباألخص أولئك الذين ال يستطيعون قراءة الرسائل املكتوبة (وهذا هو سبب كونها يف شكل صور) .مثة
العديد من األشخاص ممن ال يستطيعون قراءة الرسائل املكتوبة — بعضهم من األشخاص ذوي اإلعاقة وبعضهم من األصحاء .مع العلم بأن مواد  IECذات
الصم واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية والعقلية ،وبالطبع األشخاص ذوي اإلعاقة
النوعية الجيدة وامل ُصممة إليصال الرسائل إىل األميني ميكنها أن تصل أيضً ا إىل ُ
الجسدية بعد إدخال تعديالت طفيفة عليها.
( )2من سيعجز عن فهم هذه املعلومات يف شكلها الحايل؟
لن يتمكن املكفوفون من الوصول إىل املعلومات التي تحويها هذه اللوحة اإلعالنية أو أي ملصق آخر .لذا ،من الرضوري اتباع نهج اتصال إضايف ملواد  IECبغية
نقل املعلومات الخاصة مبسار اإلحالة ،مثل اإلذاعة أو الترصيحات أو املناقشات التي تستهدف املكفوفني.
( )3هل تعكس الصور التي تستخدمها عىل لوحة اإلعالنات مختلف األشخاص يف املجتمع؟
عادة ما ال يفكر ذوو اإلعاقة وأرسهم يف الوصول إىل الخدمات بسبب أن جميع الرسائل (املكتوبة/املرئية) توحي بأن هذه الخدمات مخصصة لغري املعاقني
طفل صغ ًريا يف املنزل
ُجسد أحد األشخاص ذوي اإلعاقة .مثال؛ الفتاة التي ترعى ً
فقط .وهكذا ،رمبا يكون من املفيد وضع صورة واحدة عىل لوحة اإلعالنات ت ِّ
ميكنها أن تكون فعل ًيا فتاة ذات إعاقة جسدية .وهذا التكييف البسيط يجعل من لوحة اإلعالنات بأكملها مبثابة انعكاس أفضل لألنواع املختلفة من النساء يف
مجتمع الالجئني.
( )4ما هو انطباع األشخاص ذوي اإلعاقة عن لوحة اإلعالنات؟
كام هو الحال مع العديد من مواد  ،IECرمبا يكون من املفيد “اختبار” لوحة اإلعالنات مع املجتمع قبل إضفاء اللمسات األخرية عليها .وقد تحتاج إىل تكوين
مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة وسؤالهم عن انطباعهم حيال لوحة اإلعالنات .هل ميكنهم فهمها؟ هل هم مرتاحون للكيفية التي يُقدم بها ذوو اإلعاقة؟ ما
هي التغيريات اإلضافية التي يوصون بها؟
( )5أين ستضع لوحة اإلعالنات؟
ما هو املكان األمثل لوضع لوحة اإلعالنات فيه بحيث يتسنى لألشخاص ذوي اإلعاقة رؤيتها وقضاء بعض الوقت يف معالجة املعلومات؟ ومجددًا ،ميكن
أي من االتحادات أو املنظامت املعنية باألشخاص
لألشخاص ذوي اإلعاقة إسداء املشورة يف هذا الصدد .مثال؛ قد يكون من املفيد وضع هذا امللصق يف مقار ٍ
ذوي اإلعاقة .للوصول إىل األشخاص املعزولني يف منازلهم ،ميكنك عمل منشورات صغرية لتوزيعها عليهم أثناء الزيارات املنزلية أو نشاطات التوعية.
مالحظة:
1-1تستهدف مواد  IECالفعالة فئات معينة من السكان حسبام يلزم .مثال؛ املعلومات بشأن خدمات االستجابة للعنف الجنساين ينبغي أن تعكس وتستهدف النساء والفتيات ،مبن فيهن ذوات اإلعاقة ،األكرث
تأث ًرا بالعنف الجنساين.

لتنزيل مجموعة األدوات الكاملة للمامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،وتقرير “أرى أن ذلك ممكنا” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية وقصص التغيري ،يُرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية

األداة  :8توجيهات ألخصائيي حاالت العنف الجنساين:
تطبيق املبادئ التوجيهية لدى العمل مع الناجني من ذوي اإلعاقة
تم تبني هذه األداة بواسطة مفوضية النساء الالجئات من املوارد التي تم تطويرها عرب الرشاكة مع لجنة اإلنقاذ الدولية كجزء من مرشوع بناء القدرات من
أجل إدماج اإلعاقة يف برامج مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية.

الغرض من هذه األداة
يتشابه العديد من املشكالت التي يواجهها الناجون ذوو اإلعاقة مع تلك التي يواجهها جميع الناجني من العنف الجنساين ،ولكن يف حاالت األشخاص ذوي
اإلعاقة ،قد تتفاقم هذه املشكالت بسبب التمييز وسوء التفاهم واالفرتاضات املصاحبة غال ًبا لإلعاقة.
ُوضعت هذه األداة لدعم أخصائيي الحالة املعنيني مبكافحة العنف الجنساين يف إقرار نهج يركز عىل الناجني أثناء العمل مع الناجني من العنف الجنساين من
ذوي اإلعاقة .وتتوافق هذه التوجيهات مع مبادئ املامرسات الفضىل املوضحة يف املستندات املنشورة عامليًا بشأن مكافحة العنف الجنساين (مثل دليل تنسيق
2
برامج مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية )1واتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

تطبيق املبادئ التوجيهية األساسية ملكافحة العنف الجنساين عىل الناجني من ذوي اإلعاقة
ينبغي دو ًما إقرار املبادئ التوجيهية األساسية ملكافحة العنف الجنساين املذكورة أدناه لدى العمل مع الناجني من ذوي اإلعاقة .وإليك املسألتني األساسيتني
الواجب مراعاتهام لدى تنفيذ املبادئ التوجيهية مع الناجني من ذوي اإلعاقة:
( )1التواصل :كيف ميكننا تكييف طرق التواصل خاصتنا إليصال نفس األفكار عندما ال ميكننا االعتامد عىل التواصل اللفظي فحسب؟ يف معظم الحاالت ،ميكن
للناجني من ذوي اإلعاقة التواصل مبارشة مع املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين دون تكييف ،أو تكييف بسيط؛ كتعيني شخص ميكنه تفسري لغة
اإلشارة خاصتهم أو استخدام لغة مبسطة يف املناقشات .ويف حاالت أخرى ،قد تكون الطريقة املثىل للتواصل مع الناجني غري جلية ،وقد يستلزم األمر اتخاذ
خطوات إضافية للوقوف عليها .وعند العمل مع أشخاص يجدون صعوبة يف التواصل:
•متهل وشاهد وأنصت .فهذه عملية ،وليست مناسبة ملرة واحدة .وكل مرة تلتقي فيها باألشخاص ستتعلم شيئًا جديدًا عنهم ،كام ستتوصل إىل فهم أفضل
حول كيفية تواصلهم وما يقصدونه.
•أج ِر محادثات مفتوحة مع مقدمي الرعاية حيث ميكن للفرد سامع مع يُقال واملشاركة بأي طريقة متاحة .وتذكر أن األشخاص الذين ال يستطيعون
الحديث أو الحركة رمبا ال يزالون يفهمون ما يدور حولهم وما يقولوه الناس عنهم.
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•انتبه إىل الطريقة التي يرغب الفرد يف التواصل من خاللها أيًا كانت .فقد يكون ذلك عرب اإلمياءات أحيانًا وتعبريات الوجه أحيانًا أخرى .كام ميكن
لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية والعقلية إبداء قامئة عريضة من األمناط السلوكية .ويف بعض األحيان تكون هذه هي طريق تواصلهم مع من حولهم.
( )2إرشاك مقدمي الرعاية :كيف نرشك مقدمي الرعاية يف رعاية ودعم الناجني ،ومتى يكون ذلك؟ بالنسبة لبعض األشخاص ذوي اإلعاقة ،ميكن أن يساعد أفراد
األرسة ومقدمو الرعاية يف التواصل ومهام الرعاية اليومية .ويف حني نريد ،متى أمكن ،أن نتواصل بشكل مبارش مع الناجني من ذوي اإلعاقة ،قد نحتاج يف بعض
الحاالت إىل مشورة مقدمي الرعاية ودعمهم .كام ميكن أن يكون أفراد األرسة ومقدمي الرعاية رشكاء مهمني يف إعانتنا عىل تحديد وتنفيذ اسرتاتيجيات للتواصل
واملشاركة الف ّعالني مع األشخاص ذوي اإلعاقة .تكون العالقة بني الناجي ومقدم الرعاية يف بعض األحيان عالقة دامئة ومركزية ،وميكننا أن نركز عىل دعم امليزات
اإليجابية يف هذه العالقة وتقويتها من خالل عملية إدارة الحالة .فالعمل مع مقدمي الرعاية وتوطيد أوارص الثقة معهم سيعمل أيضً ا عىل خلق مساحة
النخراط مبارش وأكرث فعالية مع الناجي.
يلخص املحتوى أدناه كيفية تنفيذ املبادئ التوجيهية يف عملنا مع الناجني من العنف الجنساين.

احرتام رغبات الناجني وحقوقهم وكرامتهم
يتمثل جوهر هذه املبادئ التوجيهية يف السعي الدائم من جانب أخصائيي الحالة لتصديق ومتكني الناجي .وتصديق الناجي معناه االعتقاد يف صحة قصته
وجعله يدرك ذلك .ومعناه أيضً ا أننا ال نحكم عىل أفعاله وآرائه وقراراته ،بل نؤكد عىل أنه ال يتحمل أي لوم عن العنف أو اإلساءة التي تعرض لها .أما متكني
الناجي فمعناه أن نعلمه بشجاعته ملشاركتنا قصته والتامسه للمساعدة ،ومعناه أيضً ا أن نوحي إليه بأننا متواجدين لإلصغاء إليه ومساعدته ،وأننا ندعه يقرر
ما يصب يف مصلحته ،وأننا نثق يف أنه يعرف ما هو الصواب بالنسبة لحالته.
وعند تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية ،يجب أن نراعي ما ييل:
( )1التواصل :إذا كان التواصل اللفظي محدودًا ،ميكننا تصديق مشاعر الناجي ونقل رسائل متكينية من خالل أساليب التواصل غري اللفظية — ،ميكننا
استخدام الرسم والصور ولغة الجسد وبخاصة تعبريات الوجه .قد نحتاج إىل بعض الوقت إلقامة سبل تواصل مع الناجي تتيح لنا إيصال هذه الرسائل
املهمة .ويجب أن نكون مراعني ومبدعني.
عندما تتفهم ،اعرتف للشخص بذلك .يف املايض ،كان هؤالء األشخاص يتعرضون للرفض متى حاولوا التعبري عن مشاعرهم وتجاربهم .لذا أكد لهم أنك
تصدقهم ،وصدّق عىل أي تجارب ومشاعر يشاركونك إياها.
( )2إرشاك مقدمي الرعاية :ميكن للتوجهات املجتمعية والوصم والتمييز تجاه اإلعاقة ،التأثري يف الطريقة التي ينتهجها مقدمو الخدمة إلدارة الحالة مع
أشخاصا يجب “رعايتهم” أو “حاميتهم” ،وقد يؤدي ذلك
الناجني من ذوي اإلعاقة .يف العديد من املجتمعات ،يُنظر إىل األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم
ً
إىل نشوء فرضيات بأن الناجني غري قادرين عىل اتخاذ قراراتهم الشخصية ،وميكن أن ينصاع املوظفون ألشخاص آخرين ،مبن فيهم أفراد األرسة أو مقدمي
فضل عن عدم
خدمة آخرين ،التخاذ القرارات نيابة عنهم .عادة ما تحول هذه العوائق املوقفية دون تحري أهلية املوافقة لدى الناجني بصورة كاملةً ،
متكينهم نظ ًرا التخاذ اآلخرين القرارات نيابة عنهم.
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ويف املواقف التي قد نحتاج فيها إىل إرشاك مقدم رعاية من أجل التوصل إىل فهم أفضل ملوقف الناجي ،والحصول عىل موافقته بخصوص الخدمات،
واتخاذ قرارات الرعاية الخاصة به ،ال يزال بوسعنا متكني الناجي من خالل :توجيه حوارنا إىل الناجي أولً  ،وطلب إذن الناجي دو ًما يف التشاور مع مقدم
علم بأنه ميكنك العثور عىل ٍ
مزيد من
الرعاية منذ بداية وطيلة الحوار ،والرجوع دامئًا إىل الناجي فيام يُتخذ من قرارات طوال جميع مراحل العمليةً .
املعلومات أدناه ويف األداة  9بشأن عملية املوافقة املستنرية للناجني من ذوي اإلعاقة.

ضامن سالمة وأمن الناجي جسديًا وعاطف ًيا
ينبغي أن تحافظ كافة إجراءات الحالة عىل الرفاه الجسدي والعاطفي للناجي عىل املديني القريب والبعيد .ويعني ذلك بأنه يتوجب علينا ضامن أن املساحة
التي نتحدث فيها إىل الناجي تعترب آمنة بالنسبة له .وخالل تقييمنا الحتياجات الناجي وأثناء تخطيطنا إلجراءات الحالة مع الناجني يجب أن نويل أولوية
للمناقشات واإلجراءات التي من شأنها التقليل من مخاطر تعرض الناجي ٍ
ملزيد من الرضر .وينبغي تقديم الرعاية والعالج من جانب أخصايئ الحالة واآلخرين
يف مكان وبطريقة ميكن للناجي الوثوق بأنه لن يتعرض ألي رضر جسدي أو عاطفي من قبل أخصايئ الحالة أو ترصفاته.
( )1التواصل :محاولة التعرف عىل الشخص ذي اإلعاقة — األشياء التي يحبها وتلك التي يكرهها والطرق التي يترصف ويتواصل بها — ميكن أن تساعدنا
عىل فهم الحاالت التي ال يشعر فيها الناجي باألمان لدى التحدث إلينا واألسباب وراء ذلك .كام ميكن أن تساعدنا أيضً ا عىل فهم الحاالت التي يوافقون
فيها عىل بعض األنشطة ضمن عملية إدارة الحالة .انتبه أيضً ا إىل عالمات االهتياج أو الغضب أو الحزن التي رمبا تشري إىل عدم سعادة الشخص إزاء
املتابعة يف هذا الوقت ،واحرتم هذه الرغبة ،السيام إذا كنت تتحدث إىل مقدم الرعاية.
داعم يف إفصاح الناجي عن اإلساءة وتعافيه ،فقد توجد حاالت يكون فيها
( )2إرشاك مقدمي الرعاية :يف حني يلعب العديد من مقدمي الرعاية دو ًرا ً
مقدم الرعاية هو مرتكب اإلساءة ،أو يكون لدينا مخاوف من تعرض الناجي ألذى إذا ما علم مقدم الرعاية بشأن اإلساءة و/أو إفصاح الناجي عنها.
وتجدر اإلشارة إىل أهمية تذكر أنه يف العديد من حاالت العنف الجنساين ،ميكن للناجي امل ُلتمس للمساعدة أن يزيد بشكل كبري من مخاطر تعرضه
للمزيد من األذى إذا ما علم مرتكب اإلساءة أو أفراد أرسته بذلك .ويف مثل هذه الحاالت ،تكون السالمة أولوية قصوى ،وينبغي تشجيع الناجي عىل
ٍ
عندئذ ،ميكن إرشاك هذا الشخص/هؤالء األشخاص،
إخبارنا عن الشخص واملكان غري اآلمنني بالنسبة له ،والشخص واملكان الذي يشعر تجاههام باألمان.
مبوافقة الناجي ،يف رعايته وضامن أن الناجي لديه خطة للسالمة حيز التنفيذ.

الحفاظ عىل الرسية وعدم مشاركة سوى املعلومات الرضورية مبوافقة من الناجي
يتطلب هذا املبدأ من أخصائيي الحالة وغريهم من املشاركني يف رعاية الناجني ومعالجتهم حامية املعلومات التي يتم جمعها عن الناجني واملوافقة عىل عدم
مشاركة املعلومات بشأن حاالت العمالء إال مبوافقة رصيحة منهم .ويعني ذلك ضامن  )1الجمع الرسي للمعلومات أثناء املقابالت؛  )2مشاركة املعلومات عىل
أساس الحاجة للمعرفة أو وفقًا للقوانني والسياسات ،والحصول عىل موافقة الناجي قبل مشاركة املعلومات؛  )3يف اإلحاالت ،عدم مشاركة سوى التفاصيل ذات
الصلة باإلحالة مع مقدم الخدمة اآلخر ،فيام يتوصل الناجي وأخصايئ الحالة إىل قرار بشأن املعلومات التي ميكن مشاركتها؛ و )4تخزين معلومات الحالة
بشكل آمن.
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ت ُطبق جميع قواعد الرسية القياسية عند العمل مع الناجني البالغني من ذوي اإلعاقة .إذ ينبغي عىل أخصائيي الحالة ومقدمي الخدمات عدم مشاركة
املعلومات بشأن الناجي إال مبوافقة رصيحة منه 3.كام يُحظر عليهم مناقشة تفاصيل الحالة مع أفراد األرسة أو األصدقاء أو الزمالء ما مل تكن املعرفة باإلساءة
رضورية لتقديم الخدمة 4.غري أنه ينبغي عىل أخصائيي الحالة التشاور مع مرشفيهم متى ارتأوا بأن الناجي ال يتمتع باألهلية للموافقة والتخاذ القرارات التي
تصب يف مصلحته.
كام يجب أال يشارك أخصائيو الحالة ومقدمو الخدمات املعلومات سوى مبوافقة من الناجني البالغني إذا ما ساورهم االعتقاد بأنه ميكن للشخص إيذاء نفسه أو
اآلخرين أو إذا ما كانت هناك متطلبات إلزامية لإلبالغ يف األوضاع املحلية 5.مثال؛ إذا كان الشخص يخضع لوصاية قانونية ،فقد يكون أخصائيو الحالة أو مقدمو
6
الخدمة ملزمني قانونًا بتقديم املعلومات إىل الويص ولكن ذلك يختلف باختالف األوضاع املحلية.
( )1التواصل :ينبغي إطالع كافة األشخاص الداعمني املنخرطني يف عملية إدارة الحالة ،سوا ًء أكانوا أفراد األرسة أم مقدمي الرعاية أم املرتجمني ،عىل
مبادئ الرسية .ورمبا تكون األنشطة التشاركية مفيدة أيضً ا يف مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل فهم مبادئ الرسية بصورة أفضل ،وتحديد هوية
األشخاص الذين قد يرغبون يف مشاركة املعلومات معهم ،والتعرف عىل االسرتاتيجيات أو الطرق املختلفة لإلجابة عىل أسئلة اآلخرين.
( )2إرشاك مقدمي الرعاية :ينبغي عىل أخصائيي الحالة توخي اسرتاتيجيات إلدارة الرسية بطريقة مناسبة لدى سعيهم للحصول عىل مشورة من أفراد
األرسة ومقدمي الرعاية بشأن طرق التواصل و/أو يف اتخاذ القرار .وحيثام أمكن ،ينبغي اتخاذ القرار بالتعاون مع الناجي بشأن من يشارك ومتى يكون
ذلك ،مع تضمني تحليل للمخاطر املرتبطة بسالمة الناجي .كام ينبغي أن يدرس أخصايئ الحالة الخطوات اإلضافية التي يلزم اتخاذها مع مقدم الرعاية
أو املساعد بغية التأكد من كونهام شخصني داعمني يف حياة الناجي .مثال؛ هل تحتاج إىل عقد اجتامع مختلف مع مقدمي الرعاية الستيضاح ما حدث
وتقديم معلومات حول كيف ميكن أن يكونوا داعمني يف عملية تعايف الناجني (أي عرب املحافظة عىل الرسية ،وعدم الحكم عىل الناجني أو إلقاء اللوم
عليهم ،وتعزيز قوتهم وشجاعتهم إلخبار شخص ما مبا حدث وطلب املساعدة ،وعدم فرض إجراء أو خدمة معينة استجاب ًة للحادث)؟

ضامن عدم التمييز
يُقصد بهذا املبدأ قيامنا بتقديم نفس جودة الخدمة إىل جميع الناجني برصف النظر عن الجنس أو العمر أو العرق أو اإلعاقة .ومن خالل الوقوف عىل أفضل
املامرسات املتعلقة بكيفية تكييف طرق التواصل وعمليات املوافقة املستنرية لدينا لتالئم الناجني الذين يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقة ،ميكننا توخي نهج
يركز عىل الناجي وتوصيل خدمات عالية الجودة إىل هذه الفئة من السكان.
( )1التواصل :ميكن للتوجهات املجتمعية والوصم والتمييز تجاه اإلعاقة ،التأثري يف الطريقة التي ينتهجها أخصائيو الحالة ومقدمو الخدمات يف عملية
إدارة الحالة .لذا توخ الحذر من وضع الفرضيات بشأن قدرات أي من الناجني ذوي اإلعاقة .إذ قد يؤدي ذلك إىل اإلخفاق يف تقديم الخيارات املختلفة
بصورة كاملة للناجني من ذوي اإلعاقة ،ما قد ينجم عنه متييز يف تقديم الخدمات وتعزيز عدم التمكني ،ملا كان اآلخرون يتخذون القرارات لصالح
الناجني .ومن األهمية مبكان طرح جميع الخيارات املتاحة أمام الناجني من ذوي اإلعاقة ،حتى وإن مل تكن متأكدًا بعد من الكيفية التي سيشاركون بها
يف هذه األنشطة .كذلك قم بعرض جميع الخيارات بطريقة يستوعبها الناجون .وكن مستعدًا لتجريب طرق مختلفة إليصال هذه الخيارات (مثال؛ يف
حالة وجود فصل لتعليم اللغة اإلنجليزية يف املركز النسايئ لديك ،فقد ترغب يف تشجيع الناجية عىل زيارة الفصل الدرايس لتوضح لها ما يتضمنه
الفصل) .امنح الناجي أيضً ا وقتًا للتفكري يف هذه الخيارات وطرح األسئلة.
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( )2إرشاك مقدمي الرعاية :عاد ًة ما تتوىل النساء والفتيات داخل األرسة مسؤولية تقديم الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،إضافة إىل األدوار األخرى
املتوقعة منهن يف املجتمع .كام تكن معزوالت ومعرضات لخطر العنف داخل املنزل .ولذا ينبغي أيضً ا دراسة الدعم الذي قد يتطلبه مقدمو الرعاية لدى
تقديم إدارة الحالة ألي من الناجني ذوي اإلعاقة .وميكن لدراسة وجهات النظر واالحتياجات الخاصة بكل من الناجني ومقدمي الرعاية ،والتداخالت
والعالقات بني كل فرد وأخصايئ الحالة ،أن تساعد يف تشكيل عملية إدارة الحالة بطريقة تضمن استيفاء احتياجات األفراد وتقوية عالقتهم.

تعزيز مصلحة الناجي
يعترب هذا املبدأ ذو أهمية خاصة بالنسبة للناجني الذين تعوزهم أهلية املوافقة عىل الخدمات .فإذا كان أحد البالغني غري مؤهل للموافقة عىل التدخالت ،فإن
أخصايئ الحالة ومقدمي الخدمات يتحملون مسؤولية تقديم الرعاية مبا يتامىش مع مصلحة الناجي .غري أنه ينبغي اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع
املرشف الخاص به/بها .والقرارات أو اإلجراءات التي تصب يف مصلحة الناجني هي تلك التي:
•تحمي الناجني من الرضر العاطفي و/أو النفيس و/أو املادي املحتمل أو اإلضايف؛
•تعكس رغبات الناجني واحتياجاتهم؛
•تخترب وتوازن بني املزايا والنتائج الضارة املحتملة؛ و
•تعزز الشفاء والتعايف.

7

( )1التواصل :حتى األشخاص الذين تعوزهم أهلية املوافقة يحق لهم الحصول عىل املعلومات وميكنهم أن يؤدوا دو ًرا يف عملية اتخاذ القرار ، 8لذا شارك
املعلومات معهم ،واستمع إىل أفكارهم وآرائهم ،وبني لهم كيف ومل تم اتخاذ القرار .احرص دامئًا عىل طلب املوافقة املستنرية من الناجني ،والتي متثل
علم بأنه ميكنك استخدام الصور أو اإلشارات اليدوية أو الرموز
الرغبة الرصيحة من جانب الناجني يف املشاركة يف الخدمات أو األنشطة املقرتحةً .
للوقوف عىل ما إذا كان شخص ما يرغب يف املشاركة يف أحد األنشطة أو يف الوصول إىل إحدى الخدمات.
( )2إرشاك مقدمي الرعاية :تأيت مصلحة األفراد عىل رأس أولويات اتخاذ القرار ،وينبغي مالحظة أن القرارات التي يتخذها مقدمو الرعاية قد ال تصب
بالرضورة يف مصلحة األفراد 9.مثال؛ قد يرغب مقدمو الرعاية يف اللجوء إىل القضاء .ويف حال مل يكن الناجي مستوع ًبا للعمليات القانونية وثيقة الصلة،
فإنه من غري املحتمل أن يعمل ذلك عىل تعزيز عملية الشفاء والتعايف ،بل رمبا يعرضه إىل مزيد من الرضر العاطفي ،إذ سيتعني عليه رسد تجاربه عىل
اآلخرين مرا ًرا وتكرا ًرا .ومن ثم فقد ال تصب هذه اإلحالة يف مصلحة الناجي ،لكنها بدالً من ذلك قد تصب يف مصلحة مقدمي الرعاية الذين قد يرغبون
يف توخي طريقتهم خاصة للشفاء والتعايف .جدير بالذكر أن البحث عن األسباب وراء اعتقاد مقدمي الرعاية بأن إجراءات معينة تصب يف مصلحة
الناجني ،ميكنه أن يساعد يف الوصول إىل قرارات تعكس االحتياجات واملصالح األكرث شموالً لألفراد.
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http://gbvaor.net/wp-content/uploads/sites/3/2012/10/Handbook-for-Coordinating-Gender-based-Violence-in-Humanitarian-Settings-GBV-AoR-2010-ENGLISH.pdf 1-1
http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=15&pid=150 2-2
3-3دعم الناجني من االعتداء الجنيس من ذوي اإلعاقة :فصل تحديثي للدليل التدريبي “تقديم الدعم للناجني” ،ص.12 .
http://www.calcasa.org/wp-content/uploads/2010/12/Survivors-with-Disabilities.pdf
4-4املرجع ذاته .املبادئ التوجيهية إلدارة الحالة ضمن برنامج لجنة اإلنقاذ الدولية لحامية ومتكني املرأة ـــ يوليو ( 2013مسودة) ،ص.12 .
5-5املبادئ التوجيهية إلدارة الحالة ضمن برنامج لجنة اإلنقاذ الدولية لحامية ومتكني املرأة ـــ يوليو ( 2013مسودة) ،ص.76 .
6-6دعم الناجني من االعتداء الجنيس من ذوي اإلعاقة :فصل تحديثي للدليل التدريبي “تقديم الدعم للناجني” ،ص .12
http://www.calcasa.org/wp-content/uploads/2010/12/Survivors-with-Disabilities.pdf
7-7مقتبس من املنشورات التالية:
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/sites/3/2012/10/Caring-for-Child-Survivors-of-Sexual-Abuse-Guidelines-for-Health-and-psychosocial-service-providers-in-Humanitarian-settings-IRCUNICEF-2012-ENGLISH2.pdfhttp://www.dhsspsni.gov.uk/consent-guidepart4.pdf http://www.briscomhealth.org.uk/files/Best_Interests_Guidance.pdf
8-8املوافقة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية :املبادئ األساسية.
http://www.intellectualdisability.info/how-to../consent-and-people-with-intellectual-disabilities-the-basics
9-9طلب املوافقة :العمل مع األشخاص الذين يعانون صعوبات يف التعلمhttp://www.dhsspsni.gov.uk/consent-guidepart4.pdf .

لتنزيل مجموعة األدوات الكاملة للمامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،وتقرير “أرى أن ذلك ممكنا” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية وقصص التغيري ،يُرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية

األداة  :9توجيهات ملقدمي خدمات مكافحة العنف الجنساين:
عملية املوافقة املستنرية للناجني البالغني ذوي اإلعاقة
الغرض من هذه األداة
تنص اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( )CRPDعىل أنه يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة اتخاذ قراراتهم الخاصة كغريهم ،وأنه يجب اتخاذ تدابري مناسبة
لدعمهم يف مامرسة أهليتهم القانونية .وال ميكن أن يفقد األفراد أهليتهم القانونية التخاذ القرارات ملجرد أنهم يعانون من إعاقة ما 1.وعندما ال يتمتع أحد
األشخاص باألهلية التخاذ قراراته الخاصة ويتحدث شخص آخر بالنيابة عنه ،عندئذ يتعني علينا اتخاذ بعض التدابري لضامن أن القرارات تتخذ عىل نحو
يعكس حقوق هذا الشخص ورغباته وتفضيالته ،وأنها مصممة ومالمئة لظروف الشخص ،وأنه يتم مراجعتها بشكل منتظم لضامن تحسني جميع الفرص
املتعلقة مبامرسة األهلية 2.وكام هو موضح يف األداة ( 8توجيهات ألخصائيي حاالت العنف الجنساين :تطبيق املبادئ التوجيهية لدى العمل مع الناجني من
ذوي اإلعاقة) ،فإن العنرص الهام للنهج الذي يركز عىل الناجني يتمثل يف اتخاذ الناجني للقرارات بشأن رعايتهم وعالجهم ،واحرتام مثل هذه القرارات واتباعها
من جانب مقدمي الخدمات.
علم بأن الغرض من هذه الوثيقة هو دعم مقدمي الرعاية يف استعراض عمليات املوافقة املستنرية مع الناجني البالغني من ذوي اإلعاقة.
ً

فهم املوافقة املستنرية
ت ُع ّرف املوافقة املستنرية بأنها “املوافقة الطوعية من جانب الفرد الذي يتمتع باألهلية القانونية للموافقة” .ولتقديم “موافقة مستنرية” ،يجب أن يتمتع الفرد
باألهلية والنضج ملعرفة الخدمات التي يتم تقدميها واستيعابها ،وأن يكون قاد ًرا من الناحية القانونية عىل إبداء املوافقة بشأنها .ويستند تحديد من الذي يتمتع
بالقدرة “من الناحية القانونية” إلبداء املوافقة فيام يتعلق بأنواع معينة من الخدمات إىل السياق الذي تعمل فيه ـــ ومع ذلك ،فإن األطفال دون سن  15عاد ًة
ما يكونون غري قادرين قانون ًيا عىل إبداء املوافقة من تلقاء أنفسهم.
تتألف املوافقة املستنرية من ثالثة عنارص رئيسية هي:
1-1تقديم جميع املعلومات والخيارات املمكنة إىل الناجني بطريقة ميكنهم استيعابها؛
2-2تحديد ما إذا كان بإمكانهم استيعاب هذه املعلومات و/أو القرارات الخاصة بهم (يُشار إىل ذلك أيضً ا بـ “أهلية املوافقة”)؛ و
3-3التأكد من أن قرارات الناجني طوعية وغري ممالة عليهم من اآلخرين (كأفراد األرسة أو مقدمي الرعاية أو حتى مقدمي الخدمات).
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تحديد أهلية املوافقة لدى الناجني من ذوي اإلعاقة

3

ميكن أن يساعدك املخطط أدناه يف استعراض عملية املوافقة املستنرية مع الناجني من ذوي اإلعاقة ،من خالل مساعدتك يف تحديد أهليتهم للموافقة ،ومتى
يكون من مصلحة الناجي الحصول عىل موافقة من أحد أفراد أرسته أو مقدم الرعاية له أو اتخاذ إجراء بالنيابة عنه .مع العلم بتوافر بعض النصائح التي تتناول
التوجيهات الواردة يف املخطط بالتفصيل.
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 -1لدى إجراء عملية املوافقة املستنرية ،من املهم بالنسبة ملقدمي الرعاية تذكر ما ييل:
•افرتاض األهلية للموافقة .يتمتع جميع البالغني باألهلية التخاذ قراراتهم الخاصة ما مل يتضح غري ذلك .وينطبق هذا األمر عىل األشخاص الذين يعانون من
جميع أنواع العاهات ،مبا يف ذلك العاهات الذهنية .وعىل الرغم من أن أفراد األرسة ومقدمي الرعاية يلعبون دو ًرا جوهريًا يف حياة الكثري من األشخاص
قيم لتيسري عمليتي االستيعاب والتواصل ،غري أنهم ال يتمتعون بالرضورة بالسلطة القانونية التخاذ قرارات نيابة عن البالغني
ذوي اإلعاقة ويعتربون موردًا ً
4
من ذوي اإلعاقة.
•تشري أهلية املوافقة إىل القدرة عىل اتخاذ قرار معني يف وقت معني .وال ميكن أن تتغري األهلية مبرور الوقت فحسب ،وإمنا بحسب طبيعة القرار ومدى
تعقيده أيضً ا .مثال؛ تعاين رميا من إعاقة ذهنية ،وبالرغم من أنها تتمتع باألهلية الستيعاب العالج الوقايئ بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية،
كونها تعي مفهوم تناول الدواء للشفاء ،كام سبق لها تناول األدوية للوقاية من أمراض أخرى .فإنها قد تواجه صعوبة بالغة يف استيعاب مفهوم املساعدة
القانونية ،ومن ثم فهي ال تتمتع باألهلية للموافقة عىل اإلحالة إىل املساعدة القانونية .جدير بالذكر أن املوافقة عملية دامئة وليست نشاطًا ملرة واحدة.
كام ينبغي أال نفرتض مطلقًا بأن موافقة أحد الناجني عىل خدمة ما هي موافقة عىل جميع الخدمات.
ويكن أن يتفاوت االستيعاب حسب طريقة إيصالنا للمعلومات .مثال؛ قد ترفض رميا أو تقبل مبدئيًا اإلحالة إىل
•تستند أهلية املوافقة إىل االستيعابُ ،
أحد أنشطة التمكني االقتصادي .ولكن هل نقلنا املعلومات بطريقة ميكنها استيعابها ومن ثم استخدامها يف اتخاذ قرارها؟ فلو أننا قمنا مبناقشة أهدافها،
ووصف األنشطة لها ،واستكشاف ماهية األنشطة التي تحبها والتي ال تحبها ،وتشجيعها عىل زيارة الفصل الدرايس دون أي التزام باملشاركة ،عندئذ
ستتمكن رميا من استيعاب النشاط والنتائج اإليجابية والسلبية بالنسبة إليها عىل نحو أفضل ،مبا ميكنها من اتخاذ قرار أكرث استنارة ويعزز أهليتها
للموافقة .لذا قد يكون من املفيد ،يف بعض الظروف ،طلب موافقات عىل خطوات صغرية يف العمليات الطويلة ،بحيث يتمكن الناجون من السيطرة عىل
كل جزء من العملية بصورة تامة ويتمكنوا من إيقافها يف أي وقت.

 -2إذا قررت بأن أحد الناجني ال يتمتع بأهلية املوافقة ،ينبغي التشاور مع أحد املرشفني لتحديد الطريقة الفضىل للمتابعة،
مع توخي مبدأ املصلحة.
•عملية املوافقة املستنرية األولية .املوافقة عىل تلقي الخدمات التي تقدمها منظمتك .عند العمل مع أحد الناجني ممن ال تتأكد من أهليتهم للموافقة ،قد
شخصا موثوقًا آخر ميكنه املساعدة يف تيسري التواصل واالستيعاب فيام يتعلق بالخدمات
يكون من الرضوري أن تتضمن عملية املوافقة املستنرية األولية ً
التي تقدمها .وبالقدر املمكن ،ينبغي اتخاذ القرار بشأن الشخص الذي يتم إرشاكه بالتعاون مع الناجي .وإذا مل يكن الناجي مصحوبًا ،استرش مرشفك
للوقوف عىل كيفية املتابعة مستخد ًما مبدأ املصلحة .مثال؛ قد ترى بأنه من مصلحة الناجي اللجوء إىل مقدم الرعاية والحصول عىل موافقته بالنيابة عنه.
غري أنه ينبغي عدم اتخاذ مثل هذا القرار بواسطة أحد املوظفني من تلقاء نفسه فحسب .ومثل هذا القرار ينبغي أن يتخذ دامئًا عن طريق تحليل وضع
الناجي من حيث السالمة .تذكر أيضً ا بأن حصولك عىل موافقة مقدم الرعاية عىل الخدمات التي تقدمها منظمتك ال يعني بأنك قد حصلت عىل موافقة
الناجي أو مقدم الرعاية عىل أي تدخالت أخرى.
•املوافقة عىل اإلحاالت والخدمات األخرى .يف حالة إرشاك مقدمي الرعاية أو غريهم من األشخاص ،ينبغي أن تستمر يف استخدام مبدأ املصلحة لضامن
إبقاء الرتكيز عىل رغبات واحتياجات الناجي وشعوره باألمان .تأكد من مالحظة تفاعالت الناجي مع مقدم الرعاية .ولدى شعورك بأن الدينامية والعالقة
القوية بني مقدمي الرعاية والناجني تؤثر عىل حق الناجني يف املشاركة يف اتخاذ القرار و/أو كانت القرارات ال تتواءم مع طموحات ورغبات الناجني ،استرش
مرشفك لتحديد كيفية املتابعة .تذكر بأن مصلحة أفراد األرسة ومقدمي الرعاية قد ال تكون مرتبطة مبصلحة الفرد 5.مثال؛ يف حالة رميا ،إحدى الناجيات
من العنف الجنساين من ذوات اإلعاقة ،رمبا يرغب أبواها يف توخي الخيارات القضائية .ويف حال مل تكن رميا تتمتع بأهلية املوافقة عىل هذه اإلحالة،
عندئذ ينبغي عىل أخصائيي الحالة سؤال أنفسهم “هل تصب هذه اإلحالة يف مصلحة رميا؟” لكونها ال تستوعب العملية القانونية ،فمن غري املرجح أن
تعزز شفاءها وتعافيها ،بل قد تعرضها ٍ
ملزيد من الرضر العاطفي ،ألنه سيتعني عليها رسد تجاربها عىل اآلخرين مرا ًرا وتكرا ًرا .قد ال تصب هذه اإلحالة يف
مصلحتها ،إال أنها يشء يود األبوان فعله ألسبابهم الخاصة .وميكن أن يساعد اكتشاف األسباب وراء رغبة األبوين يف طلب املساعدة القانونية وما إذا كان
ذلك يصب يف مصلحة رميا ،أبويها عىل إدراك أن هذا اإلجراء ال يعكس احتياجات واهتامماتها بشكل أفضل .ويف حال رفض األبوان إعادة النظر ،ينبغي
عليك لفت نظر مرشفك إىل هذه الحالة بحيث تتسنى مناقشة خيارات التدخل لصالح الناجي.
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األداة  :9توجيهات ملقدمي خدمات مكافحة العنف الجنساين :عملية املوافقة املستنرية للناجني البالغني ذوي اإلعاقة

 -3عند إرشاك اآلخرين يف عملية املوافقة املستنرية واتخاذ القرار ،تذكر اآليت:
•حتى األشخاص الذين تعوزهم أهلية املوافقة يحق لهم الحصول عىل املعلومات وميكنهم أن يؤدوا دو ًرا يف عملية اتخاذ القرار .6شارك املعلومات معهم،
واستمع إىل أفكارهم وآرائهم ،وبني لهم كيف ومل تم اتخاذ القرار .كام يساعد هذا التدخل أيضً ا يف رصد التغيريات يف أهلية املوافقة مبرور الوقت واختالف
أنواع القرارات املتخذة.
•احرص دامئًا عىل طلب املوافقة مستنرية من الناجني .إذا كنت ترى أن الناجي غري قادر عىل تقديم “املوافقة القانونية” ،فإنه يتعني عليك الحصول عىل
عم
املوافقة املستنرية ،التي يعرب عنها الناجي بالرغبة يف املشاركة يف الخدمات أو األنشطة املقرتحة .استخدم الصور أو اإلشارات اليدوية أو الرموز للسؤال ّ
إذا كان شخص ما يرغب يف املشاركة يف أحد األنشطة أو يف الوصول إىل إحدى الخدمات .انتبه أيضً ا إىل عالمات االهتياج أو الغضب أو الحزن التي قد
تشري إىل عدم شعور الفرد بالسعادة إزاء مناقشة أحد األمور أو مامرسة أحد األنشطة.

الحوايش:
1-1دليل الربملانيني حول اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةhttp://www.un.org/disabilities/default.asp?id=212 .
2-2املادة  12من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املتعلقة باالعرتاف املتساوي أمام القانونhttp://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf .
3-3مقتبس من :املوافقة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية :املبادئ األساسية .http://www.intellectualdisability.info/how-to../consent-and-people-with-intellectual-disabilities-the-basics .انظر أيضً ا ،املوافقة املستنرية
لدى البالغني ذوي اإلعاقات النامئيةhttp://www.surreyplace.on.ca/Documents/Informed%20Consent%20in%20Adults%20with%20DD.pdf .
4-4يُشار إىل ذلك يف بعض األحيان باسم “االتخاذ البديل للقرار” ـــ وذلك عندما يتمتع الويص أو مقدم الرعاية بسلطة ممنوحة من املحكمة التخاذ القرارات نيابة عن الفرد ،دون الحاجة إىل إثبات أن هذه القرارات تصب
يف مصلحة الفرد أو تم اتخاذها وفقًا لرغبته/رغبتها .وحتى عندما يتمتع أحد األفراد بالسلطة القانونية ،فإن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تطالب بتطبيق ضامنات للحامية ضد إساءة استخدام هذه اآلليات.
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=242
5-5طلب املوافقة :العمل مع األشخاص الذين يعانون صعوبات يف التعلمhttp://www.dhsspsni.gov.uk/consent-guidepart4.pdf .
6-6املوافقة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية :املبادئ األساسيةhttp://www.intellectualdisability.info/how-to../consent-and-people-with-intellectual-disabilities-the-basics .

لتنزيل مجموعة األدوات الكاملة للمامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،وتقرير “أرى أن ذلك ممكنا” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية وقصص التغيري ،يُرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
مكافحة العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية

األداة  :10العمل مع مقدمي الرعاية للناجني ذوي اإلعاقة
الغرض من هذه األداة
يُعد العمل مع مقدمي الرعاية للناجني ذوي اإلعاقة أمرا ً بالغ األهمية لضامن سالمة كل من الناجي ومقدم الرعاية والفرص املتاحة لهم .وتوفر هذه األداة
املعلومات والتوجيه لدعم مقدمي الخدمات يف إقامة عالقات إيجابية ومجدية ومتوازنة مع مقدمي الرعاية للناجني ذوي اإلعاقة.

وتوجد مسائل هامة يتعني أن نراعيها يف عملنا مع مقدمي الرعاية والتي تشمل:
مقدمو الرعاية هم أوالً وقبل كل يشء أشخاص (غال ًبا النساء والفتيات) لديهم منظورهم واحتياجاتهم ومشاعرهم الخاصة .فتقديم الرعاية أمر معقد ،وقد
يشعر مقدمو الرعاية مبشاعر متضاربة — قد يشعرون بالذنب والغضب واالستياء والخوف والقلق وأنهم فشلوا يف تأدية واجبهم .وقد يعطون األولوية
للشخص الذي يعتنون به عىل أي يشء آخر مبا يف ذلك أنفسهم ،وقد يركزون كامل انتباههم وحبهم يف اتجاه واحد ،وهو ما قد يكون صع ًبا بالنسبة لألشخاص
اآلخرين يف األرسة .وقد ال يتمكنون من تلبية احتياجاتهم الخاصة ،وعىل وجه الخصوص إذا كانون يتحملون املسؤولية الكاملة عن الرعاية وال يوجد من
يُساعدهم .بالنسبة ملقدمات الرعاية ،فإن رعاية شخص ذي إعاقة يأيت إضافة إىل الكثري من املسؤوليات والواجبات األخرى املتوقعة منهم يف املنزل.
تُعد العالقة بني الناجي ومقدم الرعاية عالقة مستمرة ومركزية ،ومن ثم فإن الرتكيز عىل دعم وتعزيز ذلك أمر بالغ األهمية ملعالجة الناجي .ومن األهمية
مبكان إيالء االنتباه للديناميكية بني الناجي ومقدم الرعاية .فام هي نقاط القوة يف هذه العالقة؟ وما الذي يثق فيه كال الشخصني وعالم تبنى العالقة؟ وما هي
التوقعات واالفرتاضات املتبادلة؟ وكيف تتفاعل هذه التوقعات واالفرتاضات فيام بينها؟ وما هي التوترات التي ميكن تراها؟ وما الذي تعتقد أنه يُساهم يف
هذه التوترات؟
يتعرض مقدمو الرعاية أيضً ا للتهديد بالعنف الجنساين ويرتكب ضدهم ،ويتعني إيالء االنتباه إىل شواغل سالمتهم وفرصهم من أجل السيطرة بصورة أكرب عىل
حياتهم .وغال ًبا ما يكون مقدمي الرعاية من النساء والفتيات املراهقات ،مام يعني معاناتهن بالفعل من الحرمان يف األرسة واملجتمع ،ومن املحتمل زيادة
أعبائهن بتحمل مسؤوليات منزلية ،مبا يف ذلك رعاية األطفال وكبار السن واألعامل الروتينية األرسية .ويُعترب تقديم الرعاية إحدى التجارب املسببة لالنعزال
للغاية ،ويتفاقم هذا األمر مع النساء الاليت تقل بالفعل احتامالت حصولهن عىل فرص خارج املنزل .ويُعد ذلك فرصة جيدة للتحدث عن معاناة مقدمات
الرعاية من العنف وخطورة تعرضهن له ،مبا يف ذلك العنف من جانب األشخاص الذين يعتنون بهم أو العنف األرسي ،والعمل معهم عىل التخطيط للسالمة
والوصول إىل الخدمة.
ُيعترب تقديم الرعاية أحد األدوار امللحة التي من شأنها أن تؤثر عىل رفاه مقدمي الرعاية ،ومسؤولياتهم األخرى والديناميكيات املنزلية واألرسية .وقد يكون
لدينا توقعات وافرتاضات بشأن الكيفية التي ينبغي أن يترصف بها األشخاص يف أدوار مختلفة ،ومن األهمية مبكان التأكد من أن هذه التوقعات واالفرتاضات ال
تعتم عىل تقييامتنا عندما يتعلق األمر بالعمل مع مقدمي الرعاية .وينبغي أن ننتبه إىل عدم تعزيز السلوكيات والقيم التي من شأنها أن تُحمل النساء
املسؤولية عن رعاية اآلخرين والحكم عليهم بقسوة بشأن كيفية تقدميهم لها .فعىل سبيل املثال ،إذا أقدمت سيدة مسؤولة عن رعاية فتاة مراهقة ذات إعاقة
عىل حبس الفتاة يف غرفة أثناء ذهابها إىل السوق ،فرمبا تشعر بأن ذلك هو خيارها الوحيد للحفاظ عىل سالمتها خالل فرتة عدم وجودها .يف إطار مسؤوليات
النساء بصفتهم مقدمي رعاية ،فإن خياراتهم قد تكون محدودة للغاية وال يُساعدهم أشخاص كثريون .ومن الرضوري التحدث مع مقدمي الرعاية بشأن
سياقهم وبيئتهم والعوائق التي تواجههم قبل مساعداتهم عىل استكشاف البدائل ،واستيعاب األساس املنطقي لترصفاتهم وقراراتهم ،بدال من العمل من منظور
افرتاضاتنا وأحكامنا.
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األداة  :10العمل مع مقدمي الرعاية للناجني ذوي اإلعاقة
يُعترب توفري الدعم الجديد ملقدمي الرعاية إحدى أكرث السبل فاعلية من أجل تحسني سالمة ورفاه أولئك الذين يعتنون بهم .ومن املفيد العمل بشكل منفصل
مع مقدمي الرعاية (إضافة إىل العميل مع الناجني ومقدمي الرعاية م ًعا) .وقد يكون ذلك يف حد ذاته تدخالً نفس ًيا من خالل خلق مساحة آمنة ملقدمي الرعاية
من أجل التحدث بشأن املسائل التي تؤثر عليهم ،وعىل عواطفهم — اإليجابية والسلبية — دون الشعور بأنهم قاسيني أو أنانيني ،أو أنهم ال يُنصت إليهم كام
ينبغي .ومن األهمية مبكان إدراك أن املشاعر املتعلقة بكون الشخص مقدم رعاية مشاعر معقدة ،ومن الطبيعي الشعور باإلحباط واالستياء والغضب إىل جانب
الحب والقلق .وقد تكون مساعدة النساء عىل إعداد سبل الستيعاب وإدارة مشاعرهم أم ًرا مجديًا للغاية يف تعزيز العالقة الجوهرية بني مقدم الرعاية
والشخص الذي تتم رعايته ،ووضع اسرتاتيجيات للتأكد من تلبية احتياجات مقدم الرعاية.

وعند توفري هذا الدعم إىل مقدم الرعاية ،فمن األهمية مبكان أن يفكر أخصايئ الحالة فيام ييل :ما الذي ينشده مقدم الرعاية مني؟ ما نوع التحالف الذي
ترغب يف بنائه معه ،وما نوع الحدود التي من الرضوري إيالء االنتباه لها؟ ما مدى واقعية/إمكانية توقعاتهم؟ ما العنارص التي قد تكون صعبة يف هذه العالقة،
وما الذي ميكنك االعتامد عليه؟

خطوات عملية لدعم مقدمي الرعاية
•ناقش الشبكات االجتامعية والدعم املتوفر ملقدمي الرعاية .وميكن أن يكون وضع اسرتاتيجيات لطرق العثور عىل فرتة راحة ،وتحديد فرص لاللتقاء
بالنساء األخريات ،وتعزيز العالقات الداعمة أم ًرا مجديًا للغاية ،مبا يف ذلك كطريقة للتغلغل يف العزلة التي غال ًبا ما يُعاين منها مقدمي الرعاية .وميكن أن
توفر مجموعات دعم األقران الفرصة ملقدمي الرعاية ملقابلة اآلخرين ومشاركة تجاربهم وتحدياتهم ونجاحاتهم مع اآلخرين.
•تحدث مع مقدمي الرعاية بشأن تأثري الرعاية عىل رفاههم وقدرتهم عىل التفكري بشأن احتياجاتهم ومشاعرهم .وتأكد من إدراكك أن هذه املشاعر من
الطبيعي الشعور بها وأن الرعاية أمر معقد وقاس .وساعدهم عىل تحديد مشاعرهم بدون الشعور بالذنب ،وعىل وجه الخصوص عندما تكون مشاعرهم
صعبة وعندما يكونوا مختلفني عن الرسائل التي تحصل عليها النساء بشأن الكيفية التي من املفرتض أن يشعرن بها.
•ناقش اسرتاتيجيات إيالء االنتباه ملشاعرهم واحتياجاتهم مثل:
»تكوين عالقات مع النساء و/أو مقدمي الرعاية اآلخرين يف أوضاع مامثلة؛
»إيجاد طرق للحفاظ عىل األنشطة الهامة لرعايتهم الشخصية ورفاههم (مثل استغراق وقت يف تناول الطعام جيدًا واالستحامم والنوم وحضور
النشطة املجتمعية التي يستمتعون بها)؛
»تحديد األشخاص الذين يثقون فيهم من أجل طلب مساعدة أو دعم إضايف.
•قد تكون متارين التنفس والتصور مجدية يف بعض األحيان عند الشعور باالرتباك و/أو القلق.
•دعم مقدمي الرعاية للوصول إىل الخدمات املختلفة والربامج التي يحرضونها ،مثل التدريب عىل املهارات أو التمكني االقتصادي واملجموعات النسائية
والتي من شأنها أن تدعم متكينهم.

لتنزيل مجموعة األدوات الكاملة للمامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،التقرير “أرى ذلك ممك ًنا” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية وقصص التغيري ،يرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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األداة  :11أداة التفكري التأميل للمامرسني
يف برنامج مكافحة العنف الجنساين
الغرض من هذه األداة
تهدف هذا األداة إىل دعم العاملني يف الربنامج عىل التأمل يف عملية إدماج اإلعاقة التي يُجريها برنامج مكافحة العنف الجنساين .وهي توفر أسئلة لتوجيه
املناقشة الجامعية بني العاملني من أجل مساعداتهم عىل تحديد التغريات التي تطرأ عىل معرفتهم ومواقفهم ومامرساتهم والتي سمحت بزيادة إمكانية
الوصول واملشاركة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية .كام تسمح أيضً ا للعاملني بتحديد الفجوات املستمرة واإلجراءات اإلضافية التي يتعني
اتخاذها لتصحيح هذه الفجوات .ومن الناحية املثالية ،ينبغي أن يتوىل تيسري املناقشة شخص من خارج الربنامج يتمتع بوجهة نظر موضوعية .وإذا كان يتعذر
ذلك ،فمن األهمية مبكان تحديد شخص من داخل الربنامج والذي مل يُشارك مبارشة يف عملية تضمني اإلعاقة.
امليس _____________________________________________________________________________ :
ّ
مدون املالحظات (حسب االقتضاء)__________________________________________________________ :
التاريخ_______________________ :
الرتجمة :نعم

املكان_____________________________________________ :

ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،فإن الرتجمة كانت من _________________________ (اللغة)
إىل _________________________ (اللغة)
وصف املجموعة___________________________________________________________________________ :
(عىل سبيل املثال مسؤولو التعبئة املجتمعية؛ األخصائيون االجتامعيون يف برنامج مكافحة العنف الجنساين)

التعليامت
مالحظة :تستلزم بنية املناقشة الجامعية ساعتني تقري ًبا ،لذا قد يكون من األفضل تقسيمها إىل فرتتني وبينهام جلسة اسرتاحة .وميكن إمتام الجزء “ج” بواسطة
مجموعات خارج املناقشة.
امليسين واملرتجمني.
•قدم جميع ّ
•أعرض الغرض من النشاط:
»تحديد التغريات التي طرأت عىل املعرفة واملواقف واملامرسات املرتبطة بإدماج اإلعاقة بني املامرسني يف برنامج مكافحة العنف الجنساين؛
»مشاركة النجاحات والفجوات املستمرة يف القدرة عىل إدماج اإلعاقة؛
» تخطيط رؤية للخطوات املستقبلية والقادمة.
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•حدد إطار النشاط بأنه مناقشة قامئة عىل التعلم التأميل بغرض مشاركة ما تعلموه وتحديد املجاالت التي تحتاج إىل مزيد من العناية .وتأكد من شعور
األشخاص باالرتياح تجاه مشاركة األشياء التي وجدوا أنها صعبة (قد يكون من الرضوري وجود قواعد أساسية).
•وافق عىل الرسية ،وتأكد من حرص األشخاص عىل عدم مشاركة األمثلة والقصص التي ت ُحدد األشخاص املعنيني ،سواء أكانوا عاملني أم مستفيدين.

مناقشة األسئلة واألنشطة التشاركية
الجزء “أ” :قدرتنا كمامرسني يف برنامج مكافحة العنف الجنساين — كيف تغريت؟
1-1اطلب من األشخاص التفكري يف  3-2أشياء تصف قدرتهم فيام يتعلق بإدماج اإلعاقة “قبل” املرشوع (ورقة أرجوانية) و“اآلن” (ورقة زرقاء) .واسمح
لألشخاص بالوقت الالزم للتفكري ود ّون ذلك.
( 10دقائق)
2-2إذا كان املجموعة صغرية ويعرف املشاركون بعضهم البعض جيدًا ،فاطلب األشخاص قراءة بياناتهم ولصقها عىل الحائط تحت العالمتني “قبل” و “بعد”،
أما بالنسبة للمجموعات الكبرية أو أولئك الذين يشعرون براحة أقل تجاه بعضهم البعض ،فيمكنك جمع البيانات وقراءتها بدون ذكر األسامء ،ولصقها
مرة أخرى عىل الحائط تحت عالمات “قبل” و“اآلن”.
( 30دقيقة)
3-3مناقشة جامعية كبرية:
»ما هي الفروق التي تراها بني مجموعات “قبل” و“اآلن”؟
»ما هي أهم التغريات التي تراها يف قدرة املامرسني يف برنامج مكافحة العنف الجنساين فيام يتعلق بإدماج اإلعاقة (أي التغيريات يف املعرفة أو
املواقف أو املامرسات)؟
»كيف أو ملاذا تعتقد أن هذا التغري حدث؟ اكتب هذه العوامل عىل ورقة خرضاء والصقها عىل الحائط.
( 30دقيقة)

امليسين أكرث من العوائق .وإذا أثار املشاركون عوائق أو فجوات أو تحديات يف هذه املناقشة ،فيمكن
مالحظة :من املرجح أن يُثري املرشوع مناقشة عن ّ
تسجيل ذلك عىل ورقة حمراء واإلشارة إليه يف املناقشة التالية.
الجزء “ب” :قدرتنا كمامرسني يف برنامج مكافحة العنف الجنساين — ماذا نريد من أجل املستقبل؟
1-1مناقشة جامعية كبرية:
»ما هي بعض الفجوات/التحديات/العوائق التي تواجه املامرسني يف برنامج مكافحة العنف الجنساين فيام يتعلق بإدماج اإلعاقة؟
»كيف أو ملاذا تعتقد أن ذلك مل يتغري أو ما زال قامئًا؟ اكتب هذه العوامل عىل ورقة حمراء والصقها عىل الحائط.
( 10دقائق)
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2-2اطلب من املشاركني اآلن أن يفكروا يف  3-2أشياء يرغبون يف الشعور مبزيد من الثقة تجاهها فيام يتعلق بإدماج اإلعاقة (ورقة صفراء) .واسمح لألشخاص
بالوقت الالزم للتفكري ود ّون ذلك.
( 10دقائق)
3-3إذا كان املجموعة صغرية ويعرف املشاركون بعضهم البعض جيدًا ،فيمكنك طلب من األشخاص قراءة بياناتهم ولصقها عىل الحائط تحت عالمة
“املستقبل” ،أما بالنسبة للمجموعات الكبرية أو أولئك الذين يشعرون براحة أقل تجاه بعضهم البعض ،فيمكنك جمع البيانات وقراءتها بدون ذكر
األسامء ،ولصقها مرة أخرى عىل الحائط تحت عالمة “املستقبل”.
( 30دقيقة)
الجزء “ج” :رسائلنا الرئيسية
1-1مناقشة جامعية كبرية:
»كيف تود أن تعرض نجاحاتك وتوصياتك عىل أصحاب املصلحة اآلخرين بخصوص املستقبل؟ تتضمن بعض االقرتاحات عقد ورشة عمل ألصحاب
املصلحة حيث يُشارك كل من املامرسني يف برنامج مكافحة العنف الجنساين واألشخاص ذوي اإلعاقة نجاحاتهم وتوصياتهم بخصوص املستقبل.
( 15دقيقة)

إنهاء املناقشة
•و ّجه الشكر للعاملني عىل مشاركاتهم ومساهامتهم.
•قم بتهنئة عىل نجاحاتهم وتقدمهم.
•وضّ ح الخطوات التالية بخصوص تنمية قدرات العاملني.

النشاط التشاريك مع املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين— القدرة عىل إدماج اإلعاقة “قبل” و“اآلن” و“يف املستقبل”

لتنزيل مجموعة األدوات الكاملة للمامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،التقرير “أرى ذلك ممك ًنا” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية وقصص التغيري ،يرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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الغرض من هذه األداة
ميكن استخدام هذه األداة لتوثيق كيف تم إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية يف أنشطة مكافحة العنف الجنساين ،وماذا كان أهم تغيري حدث لهم.
وتتضمن األداة أسئلة لتسهيل إجراء مناقشة جامعية مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية .وميكنها أن ت ُساعد العاملني بالربنامج عىل استيعاب اإلجراءات
الالزمة لزيادة إمكانية الوصول إليها وشموليتها لألشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية ،هذا إىل جانب جمع أفكار بشأن الخطوات التالية .وميكن عقد أيضً ا
ورشة عمل ألصحاب املصلحة من أجل إفساح املجال لألشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية من أجل مناقشة قصصهم ،واستخدام هذه القصص بعد ذلك يف
تقييم الربنامج وتخطيطه.
يرجى مالحظة أن :وال ينبغي استخدام هذه األداة مع الناجني من العنف الجنساين ،ولكن ينبغي بدالً من ذلك استخدامها مع أعضاء املجتمع الذين قد شاركوا
يف أنواع أخرى من الربامج االجتامعية أو االقتصادية أو العمل الوقايئ.

امليس __________________________________________________________________________ :
ّ
مدون املالحظات (حسب االقتضاء)_______________________________________________________ :
التاريخ_______________________ :
الرتجمة :نعم

املكان__________________________________________ :

ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،فإن الرتجمة كانت من _________________________ (اللغة)
إىل _________________________ (اللغة)
وصف املجموعة_____________________________________________________________________ :
(عىل سبيل املثال فتاة مراهقة ذات إعاقة؛ مقدمة رعاية)

التعليامت
امليسين واملرتجمني.
•قدم جميع ّ
•أعرض الغرض من النشاط:

وقصصا وأشيا ًء تعتقد
“نريد أن نعرف كيف تم إدماجك يف أنشطة مكافحة العنف الجنساين وما الذي سمح لك باملشاركة .وسنطلب منك مشاركة أمثلة
ً
بأن اآلخرين ينبغي أن يفعلوها يف برامجهم .وميكن أن تختار مشاركة قصتك بأي طريقة تحتاجها .وميكنك أن تخربها لآلخرين أو تكتبها؛ أو تستخدم
الرسومات؛ أو تستخدم بعض الصور الفوتوغرافية للمساعدة يف اإلخبار بقصتك .وقد ترغب يف القيام بذلك بنفسك أو مع صديق أو مع أحد أفراد
العائلة .ويرجع األمر إليك .وسنلتقي بعد ذلك حيثام ميكن لألشخاص أن يجتمعوا ملشاركة قصصهم والتعلم من بعضهم البعض”.
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•احصل عىل املوافقة من املشاركني:
»ينبغي طلب موافقة األشخاص قبل بدء النشاط .ووضّ ح أن املشاركة يف هذه التامرين مشاركة طوعية متاماً .ويتمتع األشخاص بحرية االنسحاب
من النشاط يف أي وقت دون إبداء أسباب .وال ترتبط املشاركة من عدمها بأي استخدام للخدمات أو األنشطة الحالية أو املستقبلية.
»وضّ ح كيفية مشاركة القصص قبل أن يبدأ أحد يف مشاركة قصته ،هذا إىل جانب توضيح إمكانية مشاركة القصة دون توضيح هويتهم ،يف حالة
تفضيل ذلك.
•وافق عىل الرسية:
»كن واض ًحا مع املشاركني بأنه ليست هناك حاجة ملشاركة تجارب العنف الشخصية ،وأنه يُرحب بالتحدث عن مشاركتهم العامة يف الخدمات
واألنشطة وما إىل ذلك.

وبالنسبة لألشخاص الذين تكون قدرات التواصل لديهم محدودة ،فاسأل مقدمي الرعاية :كيف أخربك [اذكر اسم الشخص] بأنه غري سعيد أو ال يشعر بالراحة
تجاه يشء ما؟ ما الذي جعله غري سعيد أو حزين؟ واستخدم هذه املعلومات لتيسري املقابلة إذا مل يكن التواصل اللفظي ممك ًنا ،واحرتم أي إشارات تفيد بأن
املشارك ال يشعر بالراحة أو ال يرغب يف املواصلة.

أسئلة لتوجيه توثيق القصص

1

أخربين قليالً عن نفسك .منذ متى وأنت تعيش هنا؟ من يعيش يف هذه األرسة معك؟
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
ما نوع أنشطة مكافحة العنف الجنساين التي تُشارك فيها أنت وأفراد أرستك؟
اطرح أسئلة تحقيقية بشأن أنشطة معينة تُجرى يف املجتمع.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
أخربين قصة تصف أهم تغيري أو نتيجة بالنسبة لك منذ املشاركة يف هذه األنشطة.
صيغة بديلة :أخربين قصة بشأن نتيجة هذه األنشطة بالنسبة لك .كيف ساعدوك؟ ماذا كان أهم يشء بالنسبة لك؟
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_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
ما الذي يجعل هذه القصة هامة أو ذات معنى بالنسبة لك؟
صياغة بديلة :ما الذي يجعلك تريد مشاركة هذه القصة مع أشخاص آخرين؟ ما الذي تريد أن يستوعبوه بشأنك؟
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
ما هي بعض األشياء التي ساعدتك عىل املشاركة يف هذه األنشطة؟ ما هي بعض األشياء التي جعلت من الصعب عليك املشاركة يف هذه األنشطة؟
صيغة بديلة :ما الذي أعجبك يف هذه األنشطة؟ ما الذي ال يُعجبك يف هذه األنشطة؟
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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كيف تُساهم (عىل كل حال) املؤسسات العاملة يف مكافحة العنف الجنساين يف هذه التغيريات؟
اطرح أسئلة تحقيقية .ما الذي تفعله برامجنا والعاملني فيها للمساعدة يف حدوث هذه التغريات؟ هل ميكن أن تخربين أكرث عن نفسك؟
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
ما الذي تود فعله بعد ذلك؟
ما أنواع األنشطة أو الربامج التي تهتم بها اآلن؟ ما أنواع األشياء التي تود املشاركة فيها؟ ما الذي مينعك من املشاركة؟ كيف ميكن أن نُساعدك للمشاركة
يف هذا النشاط؟
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
التوصيات
ما هي األفكار واالقرتاحات التي لديك بخصوص السبل التي ميكن أن نحسن بها برنامج مكافحة العنف الجنساين يف هذا املجتمع بالنسبة لألشخاص ذوي
اإلعاقات .ما هي الرسائل الرئيسية الثالثة التي تود أن تعطيها لألشخاص الذين يديرون برامج مكافحة العنف الجنساين؟
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

إنهاء املناقشة
•و ّجه الشكر لألفراد عىل مشاركاتهم ومساهامتهم.
•وضح الخطوات التالية بخصوص مشاركة القصص مع أصحاب ملصلحة اآلخرين.
1-1مقتبس من :أسلوب التغيري األكرث أهمية وكيفية استخدامه ،آر جيه ديفيس وجيه دارت (http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf .)2004

لتنزيل مجموعة األدوات الكاملة للمامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،التقرير “أرى ذلك ممك ًنا” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج
العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية وقصص التغيري ،يرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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تحديد مهارات وقدرات الناجني ذوي اإلعاقة
الغرض من هذه األداة
تم وضع هذه األداة من قبل مفوضية النساء الالجئات لدعم املامرسني يف برنامج مكافحة العنف الجنساين من أجل تحديد مهارات وقدرات األشخاص ذوي
اإلعاقة والتي قد تكون مفيدة يف كل من إدارة الحاالت مع الناجني ودعم املشاركة يف أنشطة التمكني .وتم تصميمها بغرض استخدامها عند االجتامع مع
الناجني املصابني بقصور وظيفي أكرث عمقًا يف كل من التواصل والحركة .وهي تكمل الربتوكوالت القامئة الخاصة بالتقييم وتخطيط اإلجراءات ومراقبة الناجني
و/أو أولئك املعرضني لخطر العنف الجنساين ،وليس املقصود بها أن تحل محل هذه الخطوات أو العمليات .ويتم توفري مزيد من التوجيه بشأن مديري الحاالت
العاملني مع الناجني ذوي اإلعاقة يف مجموعة أدوات املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين والتي تم وضعها من قبل مفوضية النساء الالجئات ولجنة
اإلنقاذ الدولية ،وذلك عىل الرابط.http://wrc.ms/disability_GBV :

بعض املبادئ العامة
•ركز عىل الشخص أوالً ،وليس عىل إعاقته أو حالته الصحية.
•افرتض اإلعاقة ،وأدرس ما ميكنهم القيام به وليس وال ميكنهم القيام به فحسب .وهذا من شأنه أن يتيح لنا مزيد من الخيارات من أجل
التواصل واملشاركة.
•عامل البالغني ذوي اإلعاقة بالطريقة التي يتم معاملة بها البالغني اآلخرين ،مع إيالء عناية خاصة للمسائل الجنسانية .عىل سبيل املثال ،يُعد من أفضل
املامرسات بالنسبة للعامالت يف الربنامج العمل مع النساء ملعالجة املسائل املتعلقة بالعنف الجنساين.
•استغرق الوقت الالزم وشاهد وأنصت .وهذه عملية مستمرة ،وليست أمر يحدث مرة واحدة .ففي كل مرة تجتمع فيها بهؤالء األشخاص ستتعلم شيئًا
جديدًا عنهم وستستوعب بشكل أفضل كيفية تواصلهم وماذا يعنون.
•قم بإجراء محادثات مفتوحة مع مقدمي الرعاية حيث ميكن للفرد سامع ما يُقال واملشاركة بأي طريقة ممكنة .وتذكر أن األشخاص الذين ال يستطيعون
التحدث أو الحركة قد ال يزالون يفهمون ما يدور حولهم وما يقولوه الناس عنهم.
•انتبه إىل أي طريقة يرغب الفرد يف التواصل من خاللها .قد يكون ذلك من خالل اإلمياءات وأحيانًا من خالل مشاعره .ومع ذلك من األفضل قول “أنا ال
أفهم شيئًا”.
•عندما تستوعب األمر ،اعرتف للفرد بذلك .يف املايض ،كان هؤالء األشخاص يُقابلون بالرفض من قبل اآلخرين متى حاولوا التعبري عن مشاعرهم وتجاربهم.
لذا أكد لهم أنك تصدقهم ،مؤيدًا ألي تجارب ومشاعر يشاركونك إياها.
•ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية والذهنية إبداء مجموعة كبرية من السلوكيات .ويف بعض األحيان تكون هذه هي طريقة تواصلهم مع من حولهم.
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وخصوصا إذا ما
•ابحث عن عالمات االهتياج أو الغضب أو الحزن التي رمبا تشري إىل أن الشخص غري سعيد بامليض قد ًما هذه املرة ،واحرتم هذه الرغبة،
ً
كنت تتحدث مع مقدم الرعاية .وارجع يف اليوم التايل ملعرفة ما إذا كانوا يشعرون مبزيد من الراحة ويريدون االستمرار.
•اخرت األوقات الهادئة واألماكن املألوفة للمناقشات املبكرة نظ ًرا ألن ذلك من شأنه أن يُساعدك ويُساعد الشخص ذي اإلعاقة للرتكيز عىل التواصل.
•أمهل الشخص فرتة من الوقت لإلجابة عىل سؤالك أو االنصياع لتعليامت قبل اإلعادة مرة أخرى .وقد يُحاول أفراد العائلة تشجيع الشخص عىل اإلجابة
عىل سؤالك ،ولكن التعليامت املختلفة من أشخاص مختلفني قد تكون مربكة .لذا حاول أال يتحدث سوى شخص واحد يف كل مرة.
•قد يكون بإمكان بعض األشخاص التحدث والتواصل معك ،ولكنهم يودون الحصول عىل دعم من شخص موثوق من أجل اتخاذ القرارات .واسألهم ما إذا
كانوا بحاجة إىل الحصول عىل هذا الدعم ،وشجعهم عىل اختيار أكرث شخص يثقون به.
وتذكّر بأنك تتمتع بالعديد من املهارات التي ميكنك استخدامها مع األشخاص ذوي اإلعاقة .وستستمع كل يوم لنساء وفتيات وفتيان ورجال يختلفون جمي ًعا يف
طرقهم الخاصة وستتواصل معهم وتدعمهم .ونستخدم جمي ًعا الكالم والكتابة والصور وامللصقات واألنشطة فضالً عن العواطف واإلمياءات من أجل نقل
املعلومات وفهمها .وقد تعمل املناهج املختلفة بشكل أفضل مع كل فرد .واطلب من األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية املشورة بشأن طريقة التواصل
املفضلة لديهم ،ثم محاولة أشياء أخرى.

األسئلة الرئيسية التي يتعني طرحها عىل الفرد و/أو مقدم الرعاية له
يتم كتابة هذه األسئلة يف الوقت الراهن من أجل استخدامها مع الفرد ،ولكن ميكن استخدامها أيضً ا مع مقدم الرعاية إذا مل تكن توجد أي وسيلة للتواصل
مبارشة مع الفرد .وال يتم إعداد هذه األسئلة بغرض جمع معلومات عن تجربة الناجني بخصوص العنف ،ولكن لتحديد الطريقة التي تتواصل بها وقد يتواصلوا
بها معك عىل نحو أكرث فعالية ،فضالً عن تحديد املهارات والقدرات التي ميكن استخدامها عند إرشاكهم يف األنشطة.
اقرتب من الشخص ذي اإلعاقة وقدم نفسك .ووجه التحية له مبا يتناسب مع عمره وجنسه (عىل سبيل املثال املصافحة) .تحدث مع الشخص مبارشة وحاول
وضع طريقة للتواصل .وحتى عندما يتعذر التواصل مبارشة مع الفرد ،استمر يف املشاركة معه أثناء التحدث مع مقدمي الرعاية ،ومن ثم ميكنه سامع املناقشة
واملساهمة بأي طريقة ممكنة .وحاول املحافظة عىل التواصل البرصي ليك يعرفوا أنك متواصل معهم .وراع أي لغة سلبية يتم استخدامها من قبل أفراد العائلة
وقدم مثاالً جيدًا ،معيدًا الصياغة بلغة جيدة حسب االقتضاء .وراقب العالمات التي تفيد بأن الفرد قد ال يرغب يف املشاركة (عىل سبيل املثال تبدو عليه
عالمات األىس أو االضطراب أو البكاء) واحرتم ذلك ،حتى وإن كنت توجه معظم األسئلة ملقدم الرعاية.

وبالنسبة لألشخاص الذين تكون قدرات التواصل لديهم محدودة ،فاسأل مقدمي الرعاية :كيف أخربك [اذكر اسم الشخص] بأنه غري سعيد أو ال يشعر بالراحة
تجاه يشء ما؟ ما الذي جعله غري سعيد أو حزين؟ استخدم هذه املعلومات لتيسري املقابلة إذا مل يكن التواصل اللفظي ممك ًنا ،واحرتم أي إشارات تفيد بأن
املشارك ال يشعر بالراحة أو ال يرغب يف املواصلة.
1-1أخربين قليالً عن نفسك .كم عمرك؟ ماذا تفعل خالل النهار؟ من يعيش هنا معك؟

يُساعدك هذا السؤال التمهيدي عىل استيعاب وضع الناجي ذي اإلعاقة .وأرسته .ميكن أن يُعطي مؤرشات عىل شبكات الدعم واالهتاممات التي ميكن أن
نجمع مزيد من املعلومات عنها.
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2-2ما نوع األنشطة التشاركية التي ت ُشارك فيها أنت وأفراد أرستك؟ ما هي بعض األشياء التي جعلت من الصعب عليك املشاركة يف هذه األنشطة؟ ما هي
بعض األشياء التي ساعدتك عىل املشاركة يف هذه األنشطة؟

اطرح أسئلة بشأن التعليم واملجموعات النسائية وأنشطة كسب الرزق حسب االقتضاء .كيف علموا بشأنها؟ كيف وصلوا إىل هنا؟ سيعطينا ذلك أفكا ًرا
حول كيفية دعمهم للوصول إىل خدماتنا وأنشطتنا.
3-3ما الذي يجعلك سعيدًا؟ ما هي أكرث األشياء التي تستمتع بالقيام بها؟

يستجيب األشخاص ذوو اإلعاقة الفكرية بشكل أفضل إىل األمثلة الواقعية.
4-4أخربين يشء أنت جيد فيه .يشء واحد تقوم به بنفسك أو تشعر حقًا بالفخر به.

إذا كنت قد حددت أنه يوجد أشياء يحبها الشخص ،فقد ميكنك توجيه هذا السؤال بشأن ذلك.
5-5ما الذي يجعلك حزي ًنا أو غاضبًا؟ ما هي األشياء التي ال تود القيام بها.

قد تدرس أيضً ا طرح األسئلة التالية :كيف يُعاملك األشخاص اآلخرون؟ هل سبق أن جعلك ذلك حزي ًنا أو غاض ًبا؟
6-6هل تتواصل مع نساء/رجال/أطفال من عمرك؟ ويف حالة التواصل ،فمن هؤالء أو أين هم؟ ويف حالة عدم التواصل ،فام الذي يجعل من الصعب عليك
مقابلة اآلخرين؟

إذا مل يجيب أو قال أنه ال يتواصل مع أي أشخاص آخرين ،فاطرح أسئلة تحقيقية مثل :هل تعرف نساء/رجال/أطفال آخرين يعيشون بالقرب من هنا؟
هل سبق أن تحدثت معهم؟ من الجيد أيضً ا طرح أسئلة بشأن األخوة األشقاء أو أبناء العم.
7-7هل تتواصل مع أشخاص آخرين ذوي إعاقة؟ ويف حالة التواصل ،فمن هؤالء أو أين هم؟ ويف حالة عدم التواصل ،فام الذي يجعل من الصعب عليك
مقابلة األشخاص ذوي اإلعاقة اآلخرين؟

وفقًا ملا ورد أعاله ،ميكنك طرح األسئلة التالية :هل تعرف أشخاصاً آخرين يستخدمون كرسياً متحركاً مثلك؟ أو هل تعرف أرسا ً أخرى تضم أفرادا ً ذوي
إعاقة؟ هل سبق أن تحدثت معهم؟
8-8مع من تتحدث إذا كانت لديك مشكلة أو قلق إزاء أمر ما؟ أين تذهب إذا كانت لديك أو لدى أرستك مشكلة أو قلق إزاء أمر ما؟

قد يُشري ذلك إىل أشخاص آخرين يثقون فيهم أو رمبا يريدون إرشاكهم يف األنشطة املختلفة .واسأل عن أفراد األرسة اآلخرين ،وكيف تبدو عالقاتهم.
9-9هل توجد مؤسسة معينة تتصل بها بانتظام؟ كيف تتصل بهم عادة؟ ماذا تفعل عندما تريد أن تتحدث معهم؟
1010هل توجد أي أنشطة أو برامج سمعت بشأنها وتود املشاركة فيها؟ ما نوعية األشياء التي تجعل من الصعب املشاركة يف هذه األنشطة؟ كيف ميكن أن
نُساعدك للمشاركة يف هذا النشاط؟
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القامئة املرجعية
ميكن أن تساعد القامئة املرجعية التالية يف تحديد طرق التواصل املحتملة ،وكذلك االسرتاتيجيات التي من شأنها تعزيز مشاركة األفراد ذوي اإلعاقة .ويف بعض
األحيان ،قد يكون من املفيد أن تحمل بعض األوراق واألقالم والصور معك ،حيث ميكن استخدامها يف اختبار طرق التواصل املختلفة.
هل يتمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من إخبارك بأسامئهم؟

التواصل

كيف يتواصل أفراد العائلة ومقدمي الرعاية معهم؟ تأكد أيضً ا من سؤال األشقاء واألطفال داخل األرسة ـــ حيث ميكن أن يكونوا مبدعني للغاية وقد يكون
لهم طريقتهم الخاصة للتواصل مع األفراد.
هل ميكنهم اإلجابة عىل أسئلة نعم/ال البسيطة؟ رمبا باستخدام اإلمياءات بالرأس أو اليد؟
كيف يعربون عن سعادتهم أو حزنهم؟ راقب تعبريات الوجه التي قد تشري إىل سعادتهم أو حزنهم أثناء مقابلتك.
هل بإمكانهم الكتابة أو الرسم؟ احمل بعض األوراق واألقالم لرسم صور بنفسك ،ودعهم أيضً ا يحاولون القيام بذلك.
كيف يتواصل مقدمو الرعاية وأفراد العائلة معهم؟ هل يتحدثون إليهم مبارشة؟ هل يستخدمون اإلشارات واإلمياءات؟
الجانب البدين
هل يرتدون مالبسهم بطريقة مناسبة مقارنة بغريهم من الرجال والنساء داخل األرسة أو املجتمع؟ (عىل سبيل املثال ،هل يكونوا مجردين من مالبسهم أو ال
يرتدون سوى جزء منها عندما يكون اآلخرون مرتدون مالبسهم بالكامل؟ لو كان األمر غري ذلك ،اطلب من مقدمي الرعاية إحضار بطّانية و/أو مالبس قبل
تواصل الحوار).
هل يتم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من األنشطة األرسية (عىل سبيل املثال ،هل يجلسون داخل غرفة مبفردهم ،أو بالقرب من أفراد األرسة اآلخرين)؟
هل هم مقيدون يشء ما من الناحية البدنية؟
كيف ينتقلون يف أرجاء الغرفة؟ بأنفسهم؟ مبساعدة مقدمي الرعاية؟ يف حالة مساعدتهم من قبل مقدمي الرعاية ،فهل يتعرض األفراد أو مقدمي الرعاية
لخطر اإلصابة؟
راقب الرضب وغريه من أشكال العنف البدين بني أفراد األرسة (خاصة بني األطفال) .هل هناك أي عالمات واضحة بوجود جرح أو مرض (عىل سبيل املثال،
كدمات أو ضامدات أو مرض الجرب)؟
الجانب السلويك
تغيات عىل سلوكهم يف اآلونة األخرية (عىل سبيل املثال ،تقلبات يف الحالة املزاجية؛ أو اهتياج؛ أو الخوف من الغري؛ أو اضطرابات يف النوم أو
هل طرأت أي ّ
تغيات يف طريقة تواصلهم املعتادة؛ أو إصابة النفس؛ أو ترصفات جنسية غري مناسبة)؟
األكل؛ أو العزلة؛ أو ّ
كيف يتفاعلون معك ومع أفراد األرسة اآلخرين؟ عىل سبيل املثال ،رمبا يراقبونك عن كثب ،أو يحاولون اللعب مع أخ أو أخت لهم؟ ابحث عن األشياء التي
يهتمون بها واطلب الحصول عليها.
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البيئة
ما هو الوضع الحايل ملنزل الفرد؟ هل املنزل بنفس نوعية و/أو مواصفات املنازل املجاورة؟
مكان املرحاض واالستحامم :هل يوفر هذا املكان خصوصية لألشخاص ذوي اإلعاقة؟
ما هو مدى قربهم من املرافق الهامة (مثال؛ املراكز الصحية واملدارس ومراكز اللقاءات املجتمعية)
هل لديهم أي معدات قد تساعدهم يف الوصول إىل هذه األماكن (مثال؛ الكرايس املدولبة)؟ وما هو الوضع الحايل لهذه املعدات؟
هل تتوافر أي وسائل للنقل بالقرب من منازلهم؟ وما هي أنواع وسائل النقل املتوافرة؟
هل هناك أي أماكن قريبة حيث يلتقي غريهم من النساء والفتيات/الرجال والفتيان ملناقشة األمور املختلفة؟ وهل ميكن لألفراد ذوي اإلعاقة الوصول إىل
هذا املكان؟

انظر املخطط التلخييص يف الصفحة التالية.

لتنزيل مجموعة أدوات املامرسني يف برامج مكافحة العنف الجنساين ،التقرير “أرى أن ذلك ممكناً” :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة يف برامج مكافحة
العنف الجنساين يف األوضاع اإلنسانية وقصص التغيري ،يُرجى زيارة http://wrc.ms/disability_GBV
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امللخص
كيف ميكن أن استخدم ذلك يف التخطيط إلدارة الحالة؟

تساعدك هذه الصفحة يف تلخيص النتائج من املقابلة التي أجريتها .قم بإكاملها بعد املقابلة وحدثها باستمرار كلام تعلمت املزيد حول األفراد.

األشياء التي ميكنه/ميكنها القيام بها ...

التواصل

األنشطة اليومية

األشياء التي يستمتع/تستمتع بها ...

األشياء التي ال يستمتع/تستمتع بها ...

الفرص األخرى

كيف ميكن أن استخدم ذلك يف التخطيط إلدارة الحالة؟

كيف ميكن أن استخدم ذلك يف التخطيط إلدارة الحالة؟

كيف ميكن أن استخدم ذلك يف التخطيط إلدارة الحالة؟
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