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النساء مفوضية 
 الالجئات

 بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة 

 فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً

 فً األوضاع اإلنسانٌة

 : العمل مع مقدمً الرعاٌة للناجٌن ذوي اإلعاقةٓٔاألداة 

 

 
 الؽرض من هذه األداة

لضمان سبلمة كل من الناجً ومقدم الرعاٌة والفرص المتاحة لهم. وتوفر هذه ٌُعد العمل مع مقدمً الرعاٌة للناجٌن ذوي اإلعاقة أمراً بالػ األهمٌة 

 األداة المعلومات والتوجٌه لدعم مقدمً الخدمات فً إقامة عبلقات إٌجابٌة ومجدٌة ومتوازنة مع مقدمً الرعاٌة للناجٌن ذوي اإلعاقة.

 

 تً تشمل: وتوجد مسابل هامة ٌتعٌن أن نراعٌها فً عملنا مع مقدمً الرعاٌة وال

فتقدٌم الرعاٌة أمر معقد، مقدمً الرعاٌة هم أوالً وقبل كل شًء أشخاص )ؼالًبا النساء والفتٌات( لدٌهم منظورهم واحتٌاجاتهم ومشاعرهم الخاصة. 

بهم. وقد ٌعطون قد ٌشعرون بالذنب والؽضب واالستٌاء والخوؾ والقلق وأنهم فشلوا فً تأدٌة واج —وقد ٌشعر مقدمو الرعاٌة بمشاعر متضاربة 

صعًبا األولوٌة للشخص الذي ٌعتنون به على أي شًء آخر بما فً ذلك أنفسهم، وقد ٌركزون كامل انتباههم وحبهم فً اتجاه واحد، وهو ما قد ٌكون 

ن المسؤولٌة الكاملة بالنسبة لؤلشخاص اآلخرٌن فً األسرة. وقد ال ٌتمكنون من تلبٌة احتٌاجاتهم الخاصة، وعلى وجه الخصوص إذا كانون ٌتحملو

ٌُساعدهم. بالنسبة لمقدمات الرعاٌة، فإن رعاٌة شخص ذي إعاقة ٌأتً إضافة إلى الكثٌر من المسؤولٌات والواجبا ت عن الرعاٌة وال ٌوجد من 

 األخرى المتوقعة منهم فً المنزل.

ومن ٌز على دعم وتعزٌز ذلك أمر بالػ األهمٌة لمعالجة الناجً. وُتعد العبلقة بٌن الناجً ومقدم الرعاٌة عبلقة مستمرة ومركزٌة، ومن ثم فإن الترك

خصٌن وعبلم تبنى األهمٌة بمكان إٌبلء االنتباه للدٌنامٌكٌة بٌن الناجً ومقدم الرعاٌة. فما هً نقاط القوة فً هذه العبلقة؟ وما الذي ٌثق فٌه كبل الش

اعل هذه التوقعات واالفتراضات فٌما بٌنها؟ وما هً التوترات التً ٌمكن تراها؟ وما العبلقة؟ وما هً التوقعات واالفتراضات المتبادلة؟ وكٌؾ تتف

ٌُساهم فً هذه التوترات؟   الذي تعتقد أنه 

 وٌتعرض مقدمو الرعاٌة أًٌضا للتهدٌد بالعنؾ الجنسانً وٌرتكب ضدهم، وٌتعٌن إٌبلء االنتباه إلى شواؼل سبلمتهم وفرصهم من أجل السٌطرة

وؼالًبا ما ٌكون مقدمً الرعاٌة من النساء والفتٌات المراهقات، مما ٌعنً معاناتهن بالفعل من الحرمان فً األسرة لى حٌاتهم. بصورة أكبر ع

عتبر تقدٌم والمجتمع، ومن المحتمل زٌادة أعبابهن بتحمل مسؤولٌات منزلٌة، بما فً ذلك رعاٌة األطفال وكبار السن واألعمال الروتٌنٌة األسرٌة. وٌُ 

ٌُعد رعاٌة إحدى التجارب المسببة لبلنعزال للؽاٌة، وٌتفاقم هذا األمر مع النساء البلتً تقل بالفعل احتماالت حصولهن على فرص خارج المنزلال . و

أو ذلك فرصة جٌدة للتحدث عن معاناة مقدمات الرعاٌة من العنؾ وخطورة تعرضهن له، بما فً ذلك العنؾ من جانب األشخاص الذٌن ٌعتنون بهم 

 العنؾ األسري، والعمل معهم على التخطٌط للسبلمة والوصول إلى الخدمة.

ٌُعتبر تقدٌم الرعاٌة أحد األدوار الملحة التً من شأنها أن تؤثر على رفاه مقدمً الرعاٌة، ومسؤولٌاتهم األخرى والدٌنامٌكٌات المنز لٌة واألسرٌة. و

التً ٌنبؽً أن ٌتصرؾ بها األشخاص فً أدوار مختلفة، ومن األهمٌة بمكان التأكد من أن هذه وقد ٌكون لدٌنا توقعات وافتراضات بشأن الكٌفٌة 

والقٌم التً  التوقعات واالفتراضات ال تعتم على تقٌٌماتنا عندما ٌتعلق األمر بالعمل مع مقدمً الرعاٌة. وٌنبؽً أن ننتبه إلى عدم تعزٌز السلوكٌات

عن رعاٌة اآلخرٌن والحكم علٌهم بقسوة بشأن كٌفٌة تقدٌمهم لها. فعلى سبٌل المثال، إذا أقدمت سٌدة مسؤولة  من شأنها أن ُتحمل النساء المسؤولٌة

سبلمتها عن رعاٌة فتاة مراهقة ذات إعاقة على حبس الفتاة فً ؼرفة أثناء ذهابها إلى السوق، فربما تشعر بأن ذلك هو خٌارها الوحٌد للحفاظ على 

 .خبلل فترة عدم وجودها. 
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ٌُساعدهم أشخاص كثٌرون. ومن الضروري التحدث  فً إطار مسؤولٌات النساء بصفتهم مقدمً رعاٌة، فإن خٌاراتهم قد تكون محدودة للؽاٌة وال 

سٌاقهم وبٌبتهم والعوابق التً تواجههم قبل مساعداتهم على استكشاؾ البدابل، واستٌعاب األساس المنطقً لتصرفاتهم مع مقدمً الرعاٌة بشأن 

 وقراراتهم، بدال من العمل من منظور افتراضاتنا وأحكامنا.

ٌُعتبر توفٌر الدعم الجدٌد لمقدمً الرعاٌة إحدى أكثر السبل فاعلٌة من أجل تحسٌن سبلمة ورفاه أولبك ومن المفٌد العمل بشكل الذٌن ٌعتنون بهم.  و

ا من خبلل خلق م ًٌ ساحة آمنة منفصل مع مقدمً الرعاٌة )إضافة إلى العمٌل مع الناجٌن ومقدمً الرعاٌة مًعا(. وقد ٌكون ذلك فً حد ذاته تدخبلً نفس

دون الشعور بأنهم قاسٌٌن أو أنانٌٌن، أو  —بٌة والسلبٌة اإلٌجا —لمقدمً الرعاٌة من أجل التحدث بشأن المسابل التً تؤثر علٌهم، وعلى عواطفهم 

ٌُنصت إلٌهم كما ٌنبؽً. ومن األهمٌة بمكان إدراك أن المشاعر المتعلقة بكون الشخص مقدم رعاٌة مشاعر معقدة، ومن الطبٌعً الش عور أنهم ال 

ا للؽاٌة فً باإلحباط واالستٌاء والؽضب إلى جانب الحب والقلق. وقد تكون مساعدة النساء عل ًٌ ى إعداد سبل الستٌعاب وإدارة مشاعرهم أمًرا مجد

 تعزٌز العبلقة الجوهرٌة بٌن مقدم الرعاٌة والشخص الذي تتم رعاٌته، ووضع استراتٌجٌات للتأكد من تلبٌة احتٌاجات مقدم الرعاٌة.

ما الذي ٌنشده مقدم الرعاٌة منً؟ ما نوع التحالؾ ة فٌما ٌلً: وعند توفٌر هذا الدعم إلى مقدم الرعاٌة، فمن األهمٌة بمكان أن ٌفكر أخصابً الحال
تكون صعبة  الذي ترؼب فً بنابه معه، وما نوع الحدود التً من الضروري إٌبلء االنتباه لها؟ ما مدى واقعٌة/إمكانٌة توقعاتهم؟ ما العناصر التً قد

 فً هذه العبلقة، وما الذي ٌمكنك االعتماد علٌه؟ 

 

 لدعم مقدمً الرعاٌةخطوات عملٌة 

ناقش الشبكات االجتماعٌة والدعم المتوفر لمقدمً الرعاٌة. وٌمكن أن ٌكون وضع استراتٌجٌات لطرق العثور على فترة راحة، وتحدٌد فرص  •

ا للؽاٌة، بما فً ذلك كطرٌقة للتؽلؽل فً العزلة التً ؼ ًٌ ٌُعانً منها مقدمً لبللتقاء بالنساء األخرٌات، وتعزٌز العبلقات الداعمة أمًرا مجد الًبا ما 

الرعاٌة. وٌمكن أن توفر مجموعات دعم األقران الفرصة لمقدمً الرعاٌة لمقابلة اآلخرٌن ومشاركة تجاربهم وتحدٌاتهم ونجاحاتهم مع 

 اآلخرٌن.

أكد من إدراكك أن هذه تحدث مع مقدمً الرعاٌة بشأن تأثٌر الرعاٌة على رفاههم وقدرتهم على التفكٌر بشأن احتٌاجاتهم ومشاعرهم. وت •

المشاعر من الطبٌعً الشعور بها وأن الرعاٌة أمر معقد وقاس. وساعدهم على تحدٌد مشاعرهم بدون الشعور بالذنب، وعلى وجه الخصوص 

 ن بها.عندما تكون مشاعرهم صعبة وعندما ٌكونوا مختلفٌن عن الرسابل التً تحصل علٌها النساء بشأن الكٌفٌة التً من المفترض أن ٌشعر

 ناقش استراتٌجٌات إٌبلء االنتباه لمشاعرهم واحتٌاجاتهم مثل:  •

 تكوٌن عبلقات مع النساء و/أو مقدمً الرعاٌة اآلخرٌن فً أوضاع مماثلة؛ «

إٌجاد طرق للحفاظ على األنشطة الهامة لرعاٌتهم الشخصٌة ورفاههم )مثل استؽراق وقت فً تناول الطعام جًٌدا واالستحمام والنوم  «

 وحضور النشطة المجتمعٌة التً ٌستمتعون بها(؛

 تحدٌد األشخاص الذٌن ٌثقون فٌهم من أجل طلب مساعدة أو دعم إضافً. «

 قد تكون تمارٌن التنفس والتصور مجدٌة فً بعض األحٌان عند الشعور باالرتباك و/أو القلق. •
 

ٌحضرونها، مثل التدرٌب على المهارات أو التمكٌن االقتصادي دعم مقدمً الرعاٌة للوصول إلى الخدمات المختلفة والبرامج التً  •

 والمجموعات النسابٌة والتً من شأنها أن تدعم تمكٌنهم.
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