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النساء مفوضية 
 الالجئات

 بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة 

 فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً

 فً األوضاع اإلنسانٌة

 : أداة التفكٌر التأملً للممارسٌن فً برنامج مكافحة العنؾ الجنسانًٔٔاألداة 

 

 

 الؽرض من هذه األداة

ٌُجرٌها برنامج مكافحة العنؾ الجنسانً. وهً تهدؾ هذا  األداة إلى دعم العاملٌن فً البرنامج على التأمل فً عملٌة إدماج اإلعاقة التً 

توفر أسبلة لتوجٌه المناقشة الجماعٌة بٌن العاملٌن من أجل مساعداتهم على تحدٌد التؽٌرات التً تطرأ على معرفتهم ومواقفهم 

زٌادة إمكانٌة الوصول والمشاركة بالنسبة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة. كما تسمح أًٌضا للعاملٌن وممارساتهم والتً سمحت ب

 بتحدٌد الفجوات المستمرة واإلجراءات اإلضافٌة التً ٌتعٌن اتخاذها لتصحٌح هذه الفجوات. ومن الناحٌة المثالٌة، ٌنبؽً أن ٌتولى تٌسٌر

تمتع بوجهة نظر موضوعٌة. وإذا كان ٌتعذر ذلك، فمن األهمٌة بمكان تحدٌد شخص من داخل المناقشة شخص من خارج البرنامج ٌ

ٌُشارك مباشرة فً عملٌة تضمٌن اإلعاقة.  البرنامج والذي لم 

 

 

   المٌّسر: 

 

       مدون مبلحظات )حسب االقتضاء(: 

 

       المكان:     التارٌخ: 

 

 ال  نعم  الترجمة: 
 

 )اللؽة( إذا كانت اإلجابة نعم، فإن الترجمة كانت من 

 
 )اللؽة(  إلى

 

  وصؾ المجموعة: 

 )على سبٌل المثال مسؤولو التعببة المجتمعٌة؛ األخصابٌون االجتماعٌون فً برنامج مكافحة العنؾ الجنسانً(

 
 التعلٌمات 

ٌكون من األفضل تقسٌمها إلى فترتٌن وبٌنهما جلسة استراحة. وٌمكن إتمام مبلحظة: تستلزم بنٌة المناقشة الجماعٌة ساعتٌن تقرًٌبا، لذا قد 

 الجزء "ج" بواسطة مجموعات خارج المناقشة.

 قدم جمٌع المٌّسرٌن والمترجمٌن. •
 

 أعرض الؽرض من النشاط: •
 

رسٌن فً برنامج مكافحة تحدٌد التؽٌرات التً طرأت على المعرفة والمواقؾ والممارسات المرتبطة بإدماج اإلعاقة بٌن المما  «

 العنؾ الجنسانً؛

 مشاركة النجاحات والفجوات المستمرة فً القدرة على إدماج اإلعاقة؛ «
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 : أداة التفكٌر التأملً بالنسبة للممارسٌن فً برنامج مكافحة العنؾ الجنسانًٔٔاألداة 
 

 تخطٌط رؤٌة للخطوات المستقبلٌة والقادمة.  «

النشاط بأنه مناقشة قابمة على التعلم التأملً بؽرض مشاركة ما تعلموه وتحدٌد المجاالت التً تحتاج إلى مزٌد من العناٌة. حدد إطار  •

 وتأكد من شعور األشخاص باالرتٌاح تجاه مشاركة األشٌاء التً وجدوا أنها صعبة )قد ٌكون من الضروري وجود قواعد أساسٌة(.

األشخاص على عدم مشاركة األمثلة والقصص التً ُتحدد األشخاص المعنٌٌن، سواء أكانوا  وافق على السرٌة، وتأكد من حرص •

 عاملٌن أم مستفٌدٌن.

 
 مناقشة األسبلة واألنشطة التشاركٌة

 كٌؾ تؽٌرت؟ —الجزء "أ": قدرتنا كممارسٌن فً برنامج مكافحة العنؾ الجنسانً 
 

فٌما ٌتعلق بإدماج اإلعاقة "قبل" المشروع )ورقة أرجوانٌة( و"اآلن" أشٌاء تصؾ قدرتهم  ٖ-ٕاطلب من األشخاص التفكٌر فً  .ٔ

 )ورقة زرقاء(. واسمح لؤلشخاص بالوقت البلزم للتفكٌر ودّون ذلك.

 دقابق( ٓٔ)
 

إذا كان المجموعة صؽٌرة وٌعرؾ المشاركون بعضهم البعض جًٌدا، فٌمكنك طلب من األشخاص قراءة بٌاناتهم ولصقها على  .ٕ

العبلمتٌن "قبل" و "بعد"، أما بالنسبة للمجموعات الكبٌرة أو أولبك الذٌن ٌشعرون براحة أقل تجاه بعضهم البعض، الحابط تحت 

 فٌمكنك جمع البٌانات وقراءتها بدون ذكر األسماء، ولصقها مرة أخرى على الحابط تحت عبلمات "قبل" و"اآلن".

 دقٌقة( ٖٓ)
 

 مناقشة جماعٌة كبٌرة:  .ٖ
 

 لتً تراها بٌن مجموعات "قبل" و"اآلن"؟ ما هً الفروق ا «

ما هً أهم التؽٌرات التً تراها فً قدرة الممارسٌن فً برنامج مكافحة العنؾ الجنسانً فٌما ٌتعلق بإدماج اإلعاقة )أي  «

 التؽٌٌرات فً المعرفة أو المواقؾ أو الممارسات(؟

  ى ورقة خضراء والصقها على الحابط.كٌؾ أو لماذا تعتقد أن هذا التؽٌر حدث؟ اكتب هذه العوامل عل «

 دقٌقة( ٖٓ)
 

ٌُثٌر المشروع مناقشة عن المٌّسرٌن أكثر من العوابق. وإذا أثار المشاركون عوابق أو فجوات أو تحدٌات فً  مبلحظة: من المرجح أن 

 هذه المناقشة، فٌمكن تسجٌل ذلك على ورقة حمراء واإلشارة إلٌه فً المناقشة التالٌة.

 ماذا نرٌد من أجل المستقبل؟ —الجزء "ب": قدرتنا كممارسٌن فً برنامج مكافحة العنؾ الجنسانً 
 

 مناقشة جماعٌة كبٌرة:  .ٔ
 

 ما هً بعض الفجوات/التحدٌات/العوابق التً تواجه الممارسٌن فً برنامج مكافحة العنؾ الجنسانً فٌما ٌتعلق بإدماج اإلعاقة؟ «

  لم ٌتؽٌر أو ما زال قابًما؟ اكتب هذه العوامل على ورقة حمراء والصقها على الحابط. كٌؾ أو لماذا تعتقد أن ذلك «

 دقابق( ٓٔ)
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الشعور بمزٌد من الثقة تجاهها فٌما ٌتعلق بإدماج اإلعاقة )ورقة أشٌاء ٌرؼبون فً  ٖ-ٕاطلب من المشاركٌن اآلن أن ٌفكروا فً  .ٕ

 صفراء(. واسمح لؤلشخاص بالوقت البلزم للتفكٌر ودّون ذلك.

 دقابق( ٓٔ)
 

إذا كان المجموعة صؽٌرة وٌعرؾ المشاركون بعضهم البعض جًٌدا، فٌمكنك طلب من األشخاص قراءة بٌاناتهم ولصقها على  .ٖ

تقبل"، أما بالنسبة للمجموعات الكبٌرة أو أولبك الذٌن ٌشعرون براحة أقل تجاه بعضهم البعض، فٌمكنك الحابط تحت عبلمة "المس

 جمع البٌانات وقراءتها بدون ذكر األسماء، ولصقها مرة أخرى على الحابط تحت عبلمة "المستقبل".

 دقٌقة( ٖٓ)

 الجزء "ج": رسابلنا الربٌسٌة
 

 مناقشة جماعٌة كبٌرة: .ٔ
 

أن تعرض نجاحاتك وتوصٌاتك على أصحاب المصلحة اآلخرٌن بخصوص المستقبل؟ تتضمن بعض االقتراحات عقد كٌؾ تود « 

ٌُشارك كل من الممارسٌن فً برنامج مكافحة العنؾ الجنسانً واألشخاص ذوي اإلعاقة  ورشة عمل ألصحاب المصلحة حٌث 

 نجاحاتهم وتوصٌاتهم بخصوص المستقبل.

 دقٌقة( ٘ٔ)

 
 ةإنهاء المناقش

 وّجه الشكر للعاملٌن على مشاركاتهم ومساهماتهم. •
 

 قم بتهنبة على نجاحاتهم وتقدمهم. •
 

 وّضح الخطوات التالٌة بخصوص تنمٌة قدرات العاملٌن. •

 

 

القدرة على إدماج اإلعاقة "قبل"  —النشاط التشاركً مع الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً
 و"اآلن" و"فً المستقبل"

 

للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً، التقرٌر "أرى ذلك ممكًنا": بناء القدرات من أجل إدماج لتنزٌل مجموعة األدوات الكاملة 
 V//_://cib.sm///m.c/w//:ptth قصص التؽٌٌر، ٌرجى زٌارةو اإلنسانٌة فً األوضاع اإلعاقة فً برامج العنؾ الجنسانً

http://wrc.ms/disability_GBV

