بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة
فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً
فً األوضاع اإلنسانٌة

مفوضية النساء
الالجئات

األداة ٕ :دلٌل المناقشات الجماعٌة
الؽرض من هذه المذكرة التوجٌهٌة
تقدم هذه األداة توجٌهات حول إجراء المناقشات الجماعٌة وتتضمن مجموعة من األسبلة التً تطرح أثناء النقاش.

تكوٌن المجموعات
ٌنبؽً إجراء المناقشات الجماعٌة بصورة منفصلة؛ مع الرجال على حدة والنساء على حدة؛ لجمع معلومات متعمقة حول احتٌاجاتهم
الخاصة والمتنوعة .وٌنبؽً على النساء إدارة المناقشات مع النساء األخرٌات لضمان راحة المشاركات وأمنهن وعدم ترددهن فً التعبٌر
عن أنفسهن ،بما فً ذلك التحدث عما ٌتعرضن له من عنؾ ،وذلك تمشًٌا مع توصٌات منظمة الصحة العالمٌة بشأن األخبلقٌات والسبلمة
فً بحث وتوثٌق ورصد العنؾ الجنسً فً حاالت الطوارئ ٔ.وٌمكن لؤلشخاص الذٌن ٌعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات المشاركة
فً نفس المناقشة الجماعٌة وف ًقا لمهارات وقدرات التواصل لدٌهم .وقد ٌكون من الضروري عقد مجموعات منفصلة و/أو خاصة لتٌسٌر
المشاركة الفعالة من جانب المجموعات التالٌة:
•

الفتٌات المراهقات والشابات ذوات اإلعاقة؛

•

الصم الذٌن ٌستخدمون لؽة اإلشارة للتواصل؛

•

المعاقون ذهنٌا ً الذٌن قد ٌفضلون استخدام الرسومات والقصص والصور لتحفٌز المناقشة .وفً مثل هذه الحاالت ،قد تكون
المجموعات الصؽٌرة (ٗ  ٙ -مشاركٌن) ضرورٌة.

فً بعض البٌبات ،قد ٌكون عمل مجموعات منفصلة لؤلشخاص ذوي اإلعاقات الجدٌدة أكثر فعالٌة (مثال؛ اإلعاقات المكتسبة من إصابات
الحروب) الستكشاؾ مخاوفهم الخاصة .وقد ٌكون من المفٌد أٌضًا إجراء مناقشات أو أنشطة منفصلة وموازٌة مع مقدمً الرعاٌة
واألشخاص ذوي اإلعاقة فً نفس المكان أو فً مكان متاخم .من شأن ذلك أن ٌوفر مساحة آمنة لكل مجموعة الستكشاؾ مخاوفها
المختلفة وٌقلل العبء على مقدمً الرعاٌة الذٌن قد ال ٌرؼبون فً الحضور ألٌام متعددة وٌزٌد مشاركة األشخاص الذٌن لم ٌعتادوا
االنفصال عن مقدمً الرعاٌة خاصتهم.

توقٌت المجموعات
ٌُفضل إجراء المناقشات الجماعٌة مع  8إلى ٓٔ مشاركٌن وٌنبؽً أال تزٌد مدتها عن ٓ 9دقٌقة .وفً حال تطلبت المجموعات وق ًتا أطول
من ذلك الستكمال جمٌع األنشطة الواردة فً دلٌل المناقشة الجماعٌة (انظر أدناه) ،فقد ترؼب فً إجراء المناقشة على أجزاء "أ" و"ب"
فً ٌوم ،و"جـ" و"د" فً ٌوم آخر ،إذا كان المشاركون مستعدٌن وقادرٌن على العودة فً الٌوم التالً.
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التٌسٌر
ٌتطلب تٌسٌر المجموعات شخصًا واح ًدا على األقل إلدارة المناقشة وآخر لتدوٌن المبلحظات .وٌنبؽً ،قدر اإلمكان ،تٌسٌر المناقشات
الجماعٌة مع النساء والفتٌات بواسطة نساء (ٌتضمن ذلك الشخص الذي ٌدٌر المناقشة ،ومدون المبلحظات ،والمترجم) ،فٌما ٌنبؽً تٌسٌر
المناقشات الجماعٌة مع الرجال والفتٌان بواسطة رجال .وٌنبؽً مشاركة دلٌل األسبلة مع المترجمٌن بصورة مسبقة بحٌث ٌكونون على
دراٌة باألسبلة التً سٌتم طرحها ،وٌنبؽً ،قدر اإلمكان ،ترجمتها مرة أخرى بحٌث ٌمكنك التأكد من دقة فهمهم لؤلسبلة.
ٌنبؽً أن ٌحصل كل فرد فً المجموعة على فرصة للتحدث .قد ٌعنً ذلك قٌام المٌسر بمقاطعة أو إعادة توجٌه المناقشة وتشجٌع
المشاركة للتأكد من حصول كل فرد على فرصة لقول ما ٌرٌده.
وتجدر اإلشارة إلى أنه ٌوجد فً نهاٌة دلٌل المناقشات الجماعٌة نموذج توثٌق والذي ٌنبؽً استكماله لكل مجموعةٌ .تضمن النموذج مكا ًنا
لتسجٌل تكوٌن المجموعة ،وتارٌخها ومساحة لمدوّ ن المبلحظات لتوثٌق المناقشة.
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دلٌل المناقشات الجماعٌة
التعلٌمات
•

قم بتقدٌم جمٌع المٌسّرٌن والمترجمٌن.

•

وضح الؽرض من المناقشة:

•

•

•

»

قدم معلومات عامة حول منظمتك.

»

وضح أن الؽرض من اللقاء هو فهم المخاوؾ المرتبطة بالسبلمة واألمن لدى األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة لهم،
وكذا المخاطر الخاصة لدى النساء والفتٌات .تعد هذه المعلومات ذات أهمٌة لتحسٌن مشاركتهم ووصولهم إلى الخدمات فً
المجتمع.

»

وضح ما الذي ستفعله بهذه المعلومات ،وتأكد من عدم إثارتك أي توقعات زابفة.

ذ ِّكرْ المشاركٌن بما ٌلً:
»

المشاركة طوعٌة.

»

ال أحد ملزم بالرد على أي سؤال إذا لم ٌكن راؼبًا فً ذلك.

»

ٌمكن للمشاركٌن مؽادرة المناقشة فً أي وقت.

»

لٌس من الضروري أن ٌتبادل المشاركون تجاربهم الشخصٌة ،إذا كانوا ال ٌرؼبون فً ذلك.

اشرح السرٌة .من المهم أن ٌدرك المشاركون الكٌفٌة التً ٌتم بها إبقاء المعلومات السرٌة التً ٌقدمونها طً الكتمان .وٌنبؽً أن
ٌدرك جمٌع المشاركٌن فً المجموعة ما ٌلً:
»

وجوب عدم مشاركة األسماء أو المعلومات الشخصٌة التً من شأنها تحدٌد هوٌة األفراد فً المجموعة.

»

وجوب عدم مشاركة تفاصٌل ما ٌقوله المشاركون داخل المناقشات فً المجتمع.

»

ذ ِّكرْ المشاركٌن بأن السبب وراء رؼبتنا فً إبقاء هذه المحادثات سرٌة هو أن ٌشعر الجمٌع باألمان فً مكان المناقشة وأنهم
سٌكونون بأمان عند مؽادرتها.

أوضح أنه ٌوجد شخص ٌناط به تدوٌن المبلحظات لضمان توثٌق المعلومات المقدمة بدقة .وٌنبؽً أن ٌدرك جمٌع المشاركٌن فً
المجموعة ما ٌلً:
»

لن ٌتم توثٌق أو مشاركة هوٌة المشاركٌن.

»

الؽرض من تدوٌن المبلحظات هو التأكد من عدم تعرض المعلومات التً ٌتم جمعها للتحرٌؾ وعدم إؼفال النقاط الهامة.

»

إذا كانت لدٌهم الرؼبة فً عدم تدوٌن أي شًء ،فإنه ٌنبؽً إخطار المٌسّر بذلك.
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األسبلة واألنشطة التشاركٌة
تم تقسٌم دلٌل المناقشات إلى أربعة أجزاء تشكل مجاالت التقٌٌم الربٌسٌةٌ .تألؾ كل جزء من عدة أسبلة ٌمكن اإلجابة علٌها من خبلل
األنشطة أو المناقشة.

الجزء أ :التداخل بٌن اإلعاقة والجنس (ٖٓ دقٌقة)
السؤال التوجٌهً ٔ :ما هً أنواع اإلعاقة التً ٌعانً منها األشخاص فً مجتمعنا؟ وهل تختلؾ اإلعاقات التً تعانً منها النساء والفتٌات
عن الرجال والفتٌان؟
الؽرضٌ :ساعد هذا السؤال فً جمع المعلومات حول ماهٌة اإلعاقات الموجودة فً المجتمع وما إذا كانت هناك فروق بٌن الرجال
والنساء.
التٌسٌر:
•

اطلب من الجمٌع رسم صورة تمثل مختلؾ أنواع اإلعاقات التً ٌعرفون بوجودها فً المجتمع .قم بتعلٌق هذه الصور على الحابط
أو رسمها على الرمال .بدالً من ذلكٌُ ،مكنك استخدام صور خاصة بك ألشخاص ٌعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات ،ومطالبة
األشخاص بتحدٌد أكثرها شٌوعًا فً مجتمعهم.

•

اطلب من المجموعة التحدث عن األشخاص المعزولٌن فً منازلهم أو أولبك الذٌن ٌعانون من إعاقات أكثر "احتجابًا" ،كاإلعاقات
الذهنٌة أو العقلٌة.

•

اسأل المجموعة :هل تختلؾ اإلعاقات التً تعانً منها النساء والفتٌات عن تلك التً ٌعانً منها الرجال والفتٌان؟

السؤال التوجٌهً ٕ :كٌؾ ٌعامل المجتمع النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة؟ وكٌؾ ٌعامل أٌضًا الرجال والفتٌان ذوي اإلعاقة؟
الؽرضٌ :ساعد هذا النشاط على تحدٌد الكٌفٌة التً ٌنظر بها المجتمع إلى النساء والفتٌات والفتٌان والرجال ذوي اإلعاقة وكٌفٌة تأثٌر
ذلك فً األدوار والمسؤولٌات والفرص .وٌساعد كذلك على إدراك توقعات النساء والفتٌات والفتٌان والرجال ذوي اإلعاقة وواقع حٌاتهم
الٌومٌة ،بما فً ذلك الدعم الذي قد ٌتلقونه أو ال ٌتلقونه من اآلخرٌن فً المجتمع.
التٌسٌر:

ٌمكنك استخدام صور لنساء ورجال من ذوي اإلعاقة أثناء أدابهم أدوارً ا مختلفة فً المجتمع لتحفٌز المناقشة .انظر الصور فً األداة ٗ:
العنؾ الجنسانً واإلعاقة :وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة
ابدأ بطرح األسبلة التالٌة على المجموعة:

•
»

ما المهام أو األدوار التً ٌُتوقع من النساء ذوات اإلعاقة االضطبلع بها فً المجتمع؟
وماذا عن الرجال؟

» هل ٌُتوقع من النساء ذوات اإلعاقة االضطبلع بالمهام المتوقعة من ؼٌرهن من النساء من ؼٌر ذوات اإلعاقة؟ لم أو لم ال؟
» هل ٌُتوقع من الرجال ذوي اإلعاقة االضطبلع بالمهام المتوقعة من ؼٌرهم من الرجال من ؼٌر ذوي اإلعاقة؟
» كٌؾ ٌُحتمل أن ٌعامل الزوج أو األسرة النساء ذوات اإلعاقة فً حال كن ؼٌر قادرات على االضطبلع بهذه األدوار؟ وكٌؾ
ٌُحتمل أن ٌعامل المجتمع النساء ذوات اإلعاقة فً حال كن ؼٌر قادرات على االضطبلع بهذه األدوار؟ وكٌؾ ٌعامل الجمٌع
الرجال ذوي اإلعاقة فً حال كانوا ؼٌر قادرٌن على االضطبلع بهذه األدوار؟
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الجزء ب :سبلمة وأمن النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة (ٖٓ دقٌقة)
التٌسٌر:
•

ابدأ بالتوضٌح "نود اآلن أن نطرح علٌكم بعض األسبلة حول سبلمة وأمن النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة فً المجتمع".

•

استخدم صورً ا لؤلماكن فً المجتمع أو اطلب من المشاركٌن رسم خرٌطة للمنطقة أو المخٌم أو الموقع العام .مع العلم بأنه ٌمكن
رسم الخرابط على الورق باستخدام أقبلم ملونة ،أو على التراب/الرمال باستخدام مواد طبٌعٌة كالعصً والحصى .وٌنبؽً التأكد من
اشتمالها على األماكن العامة ،حٌث تقضً النساء والفتٌات أوقاتهن على مدار الٌوم أو ٌجتمعن ألسباب اجتماعٌة (كالبٌت أو
المدرسة أو السوق أو األماكن المجتمعٌة)ٕ.

ٔ .اطلب من المجموعة تحدٌد األماكن التً تذهب إلٌها النساء لبللتقاء ببعضهن .اطلب منهن كذلك تحدٌد األماكن التً تذهب إلٌها
الفتٌات لبللتقاء ببعضهن.
ٕ .اسأل المجموعة "هل النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة ٌذهبن أٌضًا إلى األماكن التً ٌذهب إلٌها أقرانهن؟ لم/لم ال؟ ما هً أنواع
العوابق التً ٌعانون منها؟ وهل تختلؾ هذه العوابق باختبلؾ نوع اإلعاقة؟"(كاإلعاقة الجسدٌة مقابل الذهنٌة) .احرص على توجٌه
هذا السؤال إلى النساء والفتٌات بصورة منفصلة .وال تجمعهن فً سؤال واحد.
ٖ .اسأل المجموعة" :فً هذا المجتمع ،ما هو المكان الذي تشعر فٌه النساء ذوات اإلعاقة باألمان؟ وما هو المكان الذي ال تشعرن فٌه
باألمان أو تتجنبن الذهاب إلٌه؟ ما الذي ٌجعل هذه األماكن آمنة أو ؼٌر آمنة؟" ارجع إلى الخرٌطة أو الرسومات حسبما ٌلزم .وكرر
طرح األسبلة بالنسبة للفتٌات.
ٗ .اسأل المجموعة" :هل ٌمكنك أن تصؾ أنواع العنؾ التً تواجهها النساء ذوات اإلعاقة فً المجتمع؟ وماذا عن الفتٌات ذوات
اإلعاقة؟ وكٌؾ ٌختلؾ العنؾ وف ًقا لنوع اإلعاقة؟ "(كاإلعاقة الجسدٌة مقابل الذهنٌة).
٘ .اسأل المجموعة" :ما الذي ٌحدث لؤلشخاص الذٌن ٌرتكبون أعمال العنؾ ضد النساء و/أو الفتٌات ذوات اإلعاقة؟ هل ٌتعرضون
للعقاب؟ إن كان األمر كذلك ،فكٌؾ ٌتم ذلك؟"
 .ٙاسأل المجموعة" :كٌؾ تستجٌب األسر للنساء ذوات اإلعاقة البلتً تتعرض لبلؼتصاب أو االعتداء الجنسً؟ كٌؾ تدعمهن؟ وماذا
عن الفتٌات ذوات اإلعاقة؟"
 .7اسأل المجموعة" :ماذا الذي تفعله النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة لحماٌة أنفسهن من العنؾ؟ ما هً أنظمة الدعم لدٌهن؟ وما الذي
ٌقوم به المجتمع لحماٌتهن؟"

الجزء جـ :الخدمات فً مخٌّمات الناجٌن من ذوي اإلعاقة (٘ٔ دقٌقة)
التمهٌد
قم بإعداد دراسات حالة قصٌرة ومبلبمة من حٌث السٌاق بشأن العنؾ الجنسانً المرتكب ضد األشخاص ذوي اإلعاقة .استخدم هذه
الدراسات لتوجٌه األسبلة أدناه .مع التذكٌر بأهمٌة عدم ارتباط هذه الدراسات بقصة معٌنة أو شخص معٌن فً المجتمع .وفٌما ٌلً بعض
دراسات الحالة النموذجٌة وإن كانت تستلزم التكٌٌؾ حسب السٌاق الخاص بك.
دراسة الحالة النموذجٌة ٔ :فتاة صؽٌرة صماء وبكماء ؼادرت المأوى الخاص بها أثناء اللٌل الستخدام المرحاض .ولدى خروجها من
المرحاض ،قام أحد الرجال معدومً الضمٌر بجرها وراء المراحٌض واؼتصابها.
دراسة الحالة النموذجٌة ٕ :امرأة وحٌدة تعانً صعوبة فً الحركة وال ٌمكنها العمل .فً أحد األٌام جاء إلٌها رجل وقدم إلٌها المساعدة .أخذت
المرأة ما أحضره لها الرجل من الطعام والمال .وبعد أسبوع ،أخبرها الرجل بأنه لن
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ٌقدم إلٌها المساعدة بعد ذلك ما لم تمارس الجنس معه .فً تلك اللحظة ،اضطرت المرأة إلى ممارسة الجنس معه.
دراسة الحالة النموذجٌة ٖ :رجل معاق ذهنٌا ً ٌعٌش مع شقٌقته وزوجها .تخبره شقٌقته مرارً ا وتكرارً ا بأنه "عدٌم الفابدة" وبأنه عبء على
األسرةٌ .حاول الرجل تقدٌم المساعدة عبر القٌام باألعمال المنزلٌة لكن الرجال اآلخرٌن ٌسخرون منه أحٌا ًنا لدى رؤٌتهم إٌاه ٌقوم بهذه
األنشطة.
التٌسٌر:

ابدأ بالتوضٌح للمجموعة" ،نود أن نطرح علٌكم بعض األسبلة حول الخدمات والمساعدة المتوفرة فً المخٌم لؤلشخاص ذوي اإلعاقة
الذٌن ٌتعرضون للعنؾ .سنبدأ بمشاركة سٌنارٌو تخٌلً معكم ثم نطرح علٌكم بعض األسبلة".
اقرأ دراسة الحالة األولى بصوت مرتفع واطرح األسبلة أدناه .وعند االنتهاء ،اطرح األسبلة نفسها مع استخدام دراسة الحالة الثانٌة.
ٔ .اسأل المجموعة" :إذا أبلػ الشخص ذو اإلعاقة المذكور فً القصة عن تعرضه لهذا النوع من العنؾ ،ما هً االستجابة التً تتوقعها
من جانب األشخاص؟"
ٕ .اسأل المجموعة" :هل ٌشارك الناجون من ذوي اإلعاقة مثل هذه الخبرات مع اآلخرٌن؟ وما الذي ٌجعل من الصعب علٌهم فعل
ذلك؟"
ٖ .اسأل المجموعة" :أٌن ٌمكن لهذا الشخص الذهاب لتلقً المساعدة المناسبة؟ وأي نوع من المساعدة والدعم ٌمكن أن ٌتلقاه الناجً؟"
ٗ .اسأل المجموعة" :هل ٌُحتمل أن ٌطلب هذا الناجً مثل هذه المساعدة؟ وما الذي قد ٌحول دون قٌامه بذلك؟"

الجزء د :إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً (ٖٓ دقٌقة) السؤال التوجٌهً ٔ :ما الذي ٌمكن
فعله لمنع العنؾ ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؟ التٌسٌر:
•

اسأل المجموعة" :ما الذي ٌمكن فعله فً هذا المجتمع لخلق بٌبة آمنة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة؟"
ٌمكن طرح هذا السؤال بشأن النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة ،السٌما البلتً تعانٌن من إعاقات ذهنٌة وعقلٌة .ارجع إلى خرٌطة
المجتمع للسؤال عن سبل جعل أماكن معٌنة أكثر أما ًنا وإدماجً ا لهذه المجموعات المختلفة.

•

اسأل المجموعة" :من لدٌه دراٌة بالخدمات التً تساعد فً االستجابة أو الحد من العنؾ الجنسانً فً هذا المجتمع؟"

السؤال التوجٌهً ٕ :ما هً العوابق التً ٌواجهها الناجون فً الوصول إلى الخدمات أو المشاركة فً األنشطة؟
التٌسٌر:
•

صِ ؾ األنشطة التً تدٌرها منظمتك والمنظمات األخرى والتً من شأنها المساعدة فً منع أو االستجابة للعنؾ الجنسانً.

•

قد ترؼب فً استخدام الصور لوصؾ هذه األنشطة.

•

ٌمكن إتباع ذلك باألسبلة اإلضافٌة التالٌة:
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األداة ٕ :دلٌل المناقشات الجماعٌة
»

"كم منكم كان لدٌه دراٌة بهذه األنشطة قبل المناقشة الجماعٌة؟"

»

"كٌؾ عرفتم بوجود هذه الخدمات؟ وكٌؾ حصلتم على المعلومات؟"

»

"ما الذي ٌساعد األشخاص ذوي اإلعاقة فً الوصول إلى هذه الخدمات (المٌسّرات)؟ وما الذي ٌحول دون وصول األشخاص
ذوي اإلعاقة إلى هذه الخدمات (العوابق)؟"

السؤال التوجٌهً ٖ :ما هً المهارات والقدرات التً ٌمكن لؤلشخاص ذوي اإلعاقة المشاركة فٌها؟
التٌسٌر:
قسّم المجموعة إلى أزواج لمناقشة ما ٌلً:
•

نشاط واحد أود المشاركة فٌه مستقببلً.

•

شًء واحد أتقنه.

•

شًء واحد ٌمكننً المشاركة فٌه أو مشاركته مع اآلخرٌن.

ٌقدم كل شخص إلى المٌسّر ما شاركه إٌاه اآلخرٌ .مكن القٌام بهذا النشاط عبر التحدث أو الرسم أو حتى التمثٌل وهو ٌعد أحد األنشطة
الجٌدة إلشراك األشخاص ذوي اإلعاقة فً تحسٌن البرامج.

ختام المناقشة
•

اشكر المشاركٌن على وقتهم ومشاركاتهم.

•

ذ ّكر المشاركٌن بأن الهدؾ من وراء هذه المناقشة هو الوصول إلى فهم أفضل الحتٌاجات ومخاوؾ األشخاص ذوي اإلعاقة ،السٌما
النساء والفتٌات.

•

كرر على مسامعهم مرة أخرى ما ستفعله بهذه المعلومات والؽرض الذي تخدمه فً نهاٌة المطاؾ.

•

ذ ّكر المشاركٌن بأهمٌة الحفاظ على سرٌة المناقشات ،السٌما فً حالة تحدث األشخاص عن أي تجارب شخصٌة.

•

ذ ّكر المشاركٌن بعدم مشاركة المعلومات أو أسماء المشاركٌن اآلخرٌن مع األشخاص اآلخرٌن فً المجتمع.

•

اسأل المشاركٌن عمّا إذا كانت لدٌهم أٌة أسبلة.

•

أخبر المشاركٌن بالخدمات واألنشطة المتاحة من خبلل منظمتك.

•

إذا كان أي شخص ٌرؼب فً التحدث على انفراد ،أخبره بأنك أنت أو أي شخص آخر ستكون متاحً ا بعد االجتماع.

انظر الصفحة التالٌة لبلطبلع على نموذج توثٌق المناقشة الجماعٌة.
الحواشً:
٘.
.ٙ

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
انظر المذكرة التوجٌهٌة لرسم الخرابط المجتمعٌة فً مجموعة األدوات الخاصة بحاالت العنؾ الجنسانً الطاربة http://www.gbvresponders.org/filedepot_download/26/82

لتنزٌل مجموعة أدوات الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً ،التقرٌر "أرى أن ذلك ممكن ًا" :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة فً برامج
مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة
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نموذج توثٌق المناقشة الجماعٌة
مفوضية النساء البلجبات

اسم المٌسّر:
اسم مدوّ ن المبلحظات:
المكان:

التارٌخ:
الترجمة:

ال

نعم

إذا كانت اإلجابة نعم ،الترجمة كانت من
(اللؽة)

(اللؽة) إلى
وصؾ المجموعة:
(على سبٌل المثال الفتٌات المراهقات أو النساء ذوات اإلعاقة) نوع الجنس
للمشاركٌن:

ذكور

إناث

أعمار المشاركٌن:
 ٔٗ - ٔٓ سنة
 ٔ9 - ٔ٘ سنة
 ٕٗ - ٕٓ سنة
 ٗٓ - ٕ٘ سنة
 فوق ٓٗ سنة
مبلحظات:

(تابع فً ورقة أخرى إذا لزم األمر)
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