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النساء مفوضية 
 الالجئات

 بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة 

 فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً

 فً األوضاع اإلنسانٌة

: توجٌهات بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة لهم ٔاألداة 
 فً تقٌٌمات العنؾ الجنسانً

 

 

 

 هذه المذكرة التوجٌهٌةالؽرض من 

ات تقدم هذه الوثٌقة نبذة حول العملٌة واألدوات التً ٌنبؽً استخدامها عند إجراء تقٌٌم لدى األشخاص ذوي اإلعاقة، السٌما النساء والفتٌ

االستجابة  ذوات اإلعاقة، ومقدمً الرعاٌة لهم، بشأن مخاطر العنؾ الجنسانً فً مجتمعاتهم، وعوابق الوصول المحتملة إلى خدمات

: ٕاألداة والمشاركة فً البرامج واألنشطة ومقترحاتهم حول تحسٌن برامج مكافحة العنؾ الجنسانً. وٌنبؽً قراءة هذه المذكرة قبل تنفٌذ 

نً . وتهدؾ عملٌة وأدوات التقٌٌم هذه إلى تكمٌل تقٌٌمات العنؾ الجنسا: دلٌل المقاببلت الفردٌةٖاألداة ودلٌل المناقشات الجماعٌة 

األخرى التً ٌتم إجراؤها فً السٌاقات اإلنسانٌة. وتوجد أمثلة لؤلدوات القٌاسٌة المعنٌة بالتقٌٌمات الطاربة للعنؾ الجنسانً فً 

 /V//_://ccbipm_re/pim.ricالمجتمعات المتضررة من األزمات على شبكة المستجٌبٌن للعنؾ الجنسانً: 

 
 من الذٌن نرٌد التشاور معهم؟

 نهتم بوجهات نظر النساء والفتٌات والفتٌان والرجال الذٌن ٌعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات، بما فً ذلك:

 الذٌن ٌعانون صعوبة فً الحركة والمشً )منذ والدتهم أو بسبب تعرضهم لعاهة فً وقت الحق من حٌاتهم(؛ •
 

 الرؤٌة حتى مع ارتداء النظارات؛الذٌن ٌعانون صعوبة فً  •
 

 الذٌن ٌعانون صعوبة فً السمع حتى مع استخدام سماعات األذن؛ •
 

 الذٌن ٌعانون من إعاقة ذهنٌة والذٌن قد ٌجدون صعوبة فً فهم وتعلم وتذكر األشٌاء الجدٌدة؛ •

 الذٌن ٌعانون من إعاقات عقلٌة وظروؾ صحٌة عقلٌة؛ •
 

 ٔوالذٌن ؼالًبا ما ٌكونون حبٌسً منازلهم وقد ٌحتاجون إلى المساعدة فً الرعاٌة الشخصٌة.الذٌن ٌعانون من إعاقات متعددة،  •

فً تقٌٌمات برامج مكافحة العنؾ الجنسانً، من األهمٌة بمكان التشاور مع النساء والفتٌات، بما فً ذلك ذوات اإلعاقة والبلتً تعملن 

ر واألولوٌات الخاصة بهن. وؼالًبا ما تتولى النساء والفتٌات دور مقدمً كمقدمات للرعاٌة للوقوؾ على االحتٌاجات ووجهات النظ

الرعاٌة لذوي اإلعاقة من أفراد األسرة باإلضافًة إلى األدوار والمسؤولٌات األخرى المنوطة بهن. وربما تكون النساء والفتٌات مقدمات 

دٌد لدى تعرض أحد أفراد األسرة إلعاقة حدٌثة جراء وضع رعاٌة قبل أن تصبحن مشردات، أو ربما تجدن أنفسهن فً هذا الدور الج

إنسانً طارئ. علًما بأن مقدمات الرعاٌة قد تكن معزوالت وأكثر عرضة لخطر العنؾ، سواًء داخل المنزل أو خارجه. لذا من األهمٌة 

 بمكان إدماجهن فً المشاورات بحٌث ٌتم أخذ وجهات نظرهن واحتٌاجاتهن بعٌن االعتبار.

http://gbvresponders.org/


9 
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 كٌؾ ٌمكننا تٌسٌر مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة بصورة أفضل؟

شخاص ذوي اإلعاقة. فجمٌعنا نستخدم كل ٌوم الكبلم، نتمتع جمًٌعا بالخبرات والمهارات التً ٌمكننا االستفادة منها عند التشاور مع األ

والكتابة، واإلٌماءات، والصور، والملصقات، واألنشطة لنقل وفهم المعلومات. وٌمكن لهذه المنهجٌات األساسٌة أن تفٌد أًٌضا مع 

معٌنة ممن نقوم باستشارتهم.  األشخاص ذوي اإلعاقة. وتجدر اإلشارة إلى أهمٌة تحدٌد النهج األكثر مبلءمة لشخص معٌن أو مجموعة

ٌمكنك أن تسأل األشخاص ذوي اإلعاقة أو مقدمً الرعاٌة لهم بشأن طرٌقة التواصل المفضلة لدٌهم، كما ٌنبؽً أن تكون دابًما على 

القدرات استعداد لتجربة نهج بدٌل فً حال لم تنجح إحدى الطرق. علًما بأن األشخاص ذوي اإلعاقة ٌتمتعون بالكثٌر من المهارات و

 المختلفة التً ٌمكن استخدامها فً التواصل والتشاور.

وحٌثما أمكن، ٌنبؽً أن ٌشارك األشخاص ذوو اإلعاقة بصورة مباشرة فً المناقشات. وإذا أظهر أحد األفراد ما ٌدل على عدم ارتٌاحه 

المعلومات من مقدمً الرعاٌة. ؼٌر أنه ٌنبؽً  للتواصل معك بمفرده، أو لم تتمكن من تحدٌد طرٌقة مناسبة للتواصل، ٌمكنك أًٌضا جمع

اإلشارة إلى أهمٌة محاولة التواصل مع الشخص ذي اإلعاقة أوالً. وقد ٌكون بإمكان بعض األفراد التواصل معك بصورة مباشرة، لكنهم 

ل عملٌة الموافقة. فً هذه قد ال ٌرؼبون فً فصلهم عن مقدمً الرعاٌة خاصتهم، أو قد ٌرؼبون فً دعم من شخص ٌثقون به، السٌما خبل

 الحاالت، اسمح لؤلفراد باتخاذ قراراتهم حول نوعٌة الدعم الذي ٌحتاجونه ومن ٌثقون به لتقدٌم هذا الدعم.

 
 قبل قٌامك بإجراء التقٌٌم:

الجنسً بتوصٌات منظمة الصحة العالمٌة بشأن األخبلقٌات والسبلمة فً بحث وتوثٌق ورصد العنؾ احرص على قراءة واإللمام  •
وتأكد من استٌعاب جمٌع الموظفٌن للمبادئ التً تتضمنها هذه الوثٌقة، ومن قدرتهم على دمجها فً عملٌة  ٕ. فً حاالت الطوارئ

 التقٌٌم.

اعمل على تحدٌد وتخفٌؾ المخاطر التً قد تنشأ عّما تجرٌه من مشاورات. وقبل توظٌؾ المشاركٌن، اجتمع بقادة المجتمع و/أو  •

ة المحلٌٌن لتوضٌح الؽرض من التقٌٌم. اتصل، حٌثما أمكن، بقادة الجمعٌات النسابٌة المحلٌة والجمعٌات المعنٌة ممثلً الحكوم

أثناء تعببة المشاركٌن. ٌنبؽً التأنً لدى التحدث إلى مقدمً  ،الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة على حٍد سواء، باألشخاص ذوي اإلعاقة 

مما ٌحد من مشاركة الناجٌن فً المشاورات فً حضور مقدمً الرعاٌة خاصتهم أو الرعاٌة كونهم قد ٌكونون مرتكبً العنؾ 

 احتمالٌة تعرض الناجٌن لمزٌٍد من المخاطر.

احرص على تأكٌد طوعٌة المشاركة. ٌمكن لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة لهم تقرٌر عدم المشاركة أو االنسحاب فً أي  •

العبلمات التً تشٌر إلى عدم ارتٌاح األشخاص الذٌن ٌعانون من صعوبات فً التواصل تجاه  لحظة أثناء المشاورات. وانتبه إلى

 المشاركة فً األنشطة )مثل الحزن أو االنفعال أو االنخراط فً البكاء(، السٌما أثناء تحدثك إلى مقدمً الرعاٌة خاصتهم.

ل فً جمٌع األنشطة، ٌتعٌن على موظفً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً الحصول احصل على الموافقة على المشاركة. كما هو الحا •

على موافقة األفراد قبل المشاركة فً التقٌٌم. وٌنبؽً إطبلع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة على األسباب وراء قٌامك 

و مشاركة المعلومات التً ٌقدمونها. وفً حال لم ٌرؼب بإجراء هذه المشاورات، كما ٌنبؽً تعرٌفهم بالكٌفٌة التً ٌتم بها استخدام أ

المشاركون فً المشاركة أو االستمرار فً المشاورات بمجرد بدبها، فإن ذلك ٌنبؽً أاّل ٌؤثر على ما ٌتلقونه بالفعل من خدمات أو 

عاًما )مثل  8ٔدون سن  المهتمٌن ممن هم فرصهم فً طلب خدمات مكافحة العنؾ الجنسانً فً المستقبل. بالنسبة للمشاركٌن

المراهقٌن ذوي اإلعاقة وأشقابهم(، ٌنبؽً أًٌضا الحصول على موافقة والدٌهم أو أوصٌابهم. وٌنبؽً أن تراعً عملٌات طلب الموافقة 

لبالؽٌن المبادئ والتوجٌهات الواردة فً المبادئ التوجٌهٌة لمنظمة الصحة العالمٌة، وفًقا للعمر والمستوى النمابً. قد ٌفضل بعض ا

من ذوي اإلعاقات الذهنٌة مشاركة أحد مقدمً الرعاٌة أو أفراد األسرة أو األصدقاء إلى جانبهم فً عملٌة الموافقة و/أو المشاورة. 

 وفً مثل هذه الحالة، ٌنبؽً سؤالهم بصورة سرٌة ومسبقة.
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احرص على أن تكون واضًحا وصرٌحاً مع المشاركٌن عند شرح الؽرض من المشاورات وماهٌة الخدمات التً ٌمكن أو ٌتعذر  •

على منظمتك تقدٌمها. ٌتعٌن على المشاركٌن إدراك أن الؽرض من المشاورات هو الوصول إلى فهم أفضل لكٌفٌة إدماج األشخاص 

. الحالٌةلمكافحة العنؾ الجنسانً وكٌفٌة وصول الناجٌن إلى الخدمات  الحالٌةرعاٌة خاصتهم فً األنشطة ذوي اإلعاقة ومقدمً ال

 جدٌدة.خدمات مع التذكٌر بأن المشاورات لن تؤدي إلى إنشاء 

ٌكون لم تسبق قد ٌستؽرق بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة، السٌما النساء والفتٌات، وقًتا لئلفصاح عن وجهات نظرهم لك. إذ قد  •

لهم المشاركة قط فً أي نشاط من هذا القبٌل، أو لم ٌسبق أن سألهم شخص ما عن آرابهم، وربما ٌحتاجون لبعض الوقت الكتساب 

الشعور باألمان والراحة. وفً مثل هذه الحالة، حاول التحدث معهم عبر سلسلة من اللقاءات باستخدام منهجٌات مختلفة كاألنشطة 

لمطالعة التوجٌهات ذات الصلة(. احرص  ٖو ٕاألداتٌن  المناقشات الجماعٌة، أو المقاببلت األكثر خصوصٌة )انظرالتشاركٌة، أو 

على بدء المناقشة بموضوع عام ثم انتقل إلى الموضوعات األكثر حساسٌة بٌنما ٌصبح المشاركون أكثر راحة. وقم بتوجٌه 

لمحادثات الشخصٌة، حتى ال ٌشعر األشخاص بالضؽط لئلفصاح عن تجاربهم المناقشات الجماعٌة نحو الحوار العام بدالً من ا

 الخاصة مع العنؾ.

تأكد من توافر موظؾ آخر مدرب للتحدث على انفراد مع المشاركٌن الذٌن ٌتطلبون مزًٌدا من الدعم النفسً/العاطفً و/أو اإلحالة  •

 ن من العنؾ الجنسانً.إلى خدمات أخرى. ٌلزم أن ٌتمتع الموظؾ بخبرة العمل مع الناجٌ

كن مرًنا بشأن وقت ومكان إجراء المشاورات. وٌتعٌن على فرٌق التقٌٌم محاولة استٌعاب األشخاص ذوي اإلعاقة قدر المستطاع  •

 عبر إجراء المشاورات بالقرب من منازلهم قدر اإلمكان مع إعطاء األولوٌة دابًما لسبلمة المشاركٌن.

 ً التقٌٌم. وٌنبؽً التشاور معهم بصورة منفردة حول تجاربهم واحتٌاجاتهم الخاصة.تأكد من إدماج مقدمً الرعاٌة ف •

 

 المناقشات الجماعٌة

دقٌقة. وفً حال تطلبت المجموعات وقًتا  9ٓمشاركٌن، وٌنبؽً أال تزٌد مدتها عن  ٓٔإلى  8ٌُفضل إجراء المناقشات الجماعٌة مع 

(، فقد ترؼب فً إجراء المناقشة على أجزاء ٕاألداة ً دلٌل المناقشات الجماعٌة )انظر أطول من ذلك الستكمال جمٌع األنشطة الواردة ف

 "أ" و"ب" فً ٌوم، و"جـ" و"د" فً ٌوم آخر، إذا كان المشاركون مستعدٌن وقادرٌن على العودة فً الٌوم التالً.

على حدة؛ لجمع معلومات متعمقة حول احتٌاجاتهم  كما ٌنبؽً إجراء المناقشات الجماعٌة بصورة منفصلة؛ مع الرجال على حدة والنساء

الخاصة والمتنوعة. وٌنبؽً على النساء إدارة المناقشات مع النساء األخرٌات لضمان راحة المشاركات وأمنهن وعدم ترددهن فً التعبٌر 

ا مع المبادئ التوجٌهٌة لمنظم ًٌ ة الصحة العالمٌة بشأن التقٌٌمات عن أنفسهن، بما فً ذلك التحدث عما ٌتعرضن له من عنؾ، وذلك تمش

 المتعلقة بالعنؾ.

لمهارات وقدرات التواصل لدٌهم. وقد ٌكون  ٌمكن لؤلشخاص الذٌن ٌعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات المشاركة فً نفس المناقشة الجماعٌة وفًقا
 مجموعات التالٌة:من الضروري عقد مجموعات منفصلة و/أو خاصة لتٌسٌر المشاركة الفعالة من جانب ال
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 الفتٌات المراهقات والشابات ذوات اإلعاقة؛ •
 

 الصم الذٌن ٌستخدمون لؽة اإلشارة للتواصل؛ •
 

الرسومات والقصص والصور لتحفٌز المناقشة. وفً مثل هذه الحاالت، قد تكون المعاقون ذهنٌاً الذٌن قد ٌفضلون استخدام  •

 مشاركٌن( ضرورٌة. ٙ - ٗالمجموعات الصؽٌرة )

فً بعض البٌبات، قد ٌكون عمل مجموعات منفصلة لؤلشخاص ذوي اإلعاقات الجدٌدة أكثر فعالٌة )مثال؛ اإلعاقات المكتسبة من إصابات 

لخاصة. وقد ٌكون من المفٌد أًٌضا إجراء مناقشات أو أنشطة منفصلة وموازٌة مع مقدمً الرعاٌة الحروب( الستكشاؾ مخاوفهم ا

واألشخاص ذوي اإلعاقة فً نفس المكان أو فً مكان متاخم. من شأن ذلك أن ٌوفر مساحة آمنة لكل مجموعة الستكشاؾ مخاوفها 

فً الحضور ألٌام متعددة وٌزٌد مشاركة األشخاص الذٌن لم ٌعتادوا المختلفة وٌقلل العبء على مقدمً الرعاٌة الذٌن قد ال ٌرؼبون 

 االنفصال عن مقدمً الرعاٌة خاصتهم.

 : دلٌل المناقشات الجماعٌةٕاألداة انظر 

 

 المقاببلت الثنابٌة شبه المنظمة

ٌمكن استخدام المقاببلت الثنابٌة شبه المنظمة مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة خاصتهم المعزولٌن فً منازلهم واألشخاص 

الذٌن ٌعانون من إعاقات عقلٌة وٌفضلون التواصل الثنابً فً بٌبة مألوفة. وحٌثما أمكن، ٌنبؽً إجراء المقاببلت بصورة مباشرة مع 

قة، ؼٌر أنه ٌمكنهم اختٌار حضور أشخاص آخرٌن لدعم مشاركتهم. وفً بعض الحاالت، حٌث تتعذر كافة طرق األفراد ذوي اإلعا

التواصل، ٌمكن جمع المعلومات من مقدمً الرعاٌة. وٌلزم تقٌٌم المخاطر وفًقا للمبادئ المنصوص علٌها فً المبادئ التوجٌهٌة لمنظمة 

( أن ٌساعدك فً تحدٌد ٖاألداة )انظر  دلٌل المقاببلت الفردٌةعادة النظر فً المقابلة. من شأن الصحة العالمٌة وقد ٌلزم فً ضوء التقٌٌم إ

 المعلومات األخرى التً قد تكون مفٌدة فً تصمٌم وتنفٌذ البرامج.

 : دلٌل المقاببلت الفردٌةٖاألداة انظر 
 
 

 الحواشً:

 http://www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_questions.htmمقتبس بتصرؾ من أسبلة واشنطن جروب حول اإلعاقة.  .ٔ
ٕ. ealth/publications/violence/9789241595681/en/http://www.who.int/reproductiveh 

 
 
 
 

 

 بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة"أرى أن ذلك ممكنًا":  مجموعة أدوات الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً، التقرٌرلتنزٌل 
ٌُرجى زٌارة اإلنسانٌة وقصص التؽٌٌرفً برامج العنؾ الجنسانً فً األوضاع   ،V//_://cib.sm///m.c/w//:ptth 
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