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النساء مفوضية 
 الالجئات

 بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة 

 فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً

 فً األوضاع اإلنسانٌة

 : أداة المقاببلت الفردٌةٖاألداة 

 

 
 
 

 الؽرض من هذه األداة

ا حول كٌفٌة جمع  ًٌ المعلومات من أعضاء المجتمع ذوي اإلعاقة الذٌن قد ال ٌمكنهم المشاركة فً المناقشات توفر هذه األداة دلٌبلً توجٌه

الجماعٌة، وهً تتضمن أسبلة إلدارة المقابلة وقابمة مبلحظات مرجعٌة لمساعدة مجري المقابلة على اإلحساس بالبٌبة التً ٌعٌش فٌها 

 الشخص.

 مكان المقابلة

لوٌة قصوى لدى إجراء المقاببلت الفردٌة. وبٌنما ٌتمثل الؽرض من المقاببلت الفردٌة فً الوصول من األهمٌة بمكان تعٌٌن السبلمة كأو

إلى أولبك الذٌن قد ال ٌتمكنون من المشاركة فً المناقشات الجماعٌة، فإن ذلك ال ٌعنً بالضرورة وجوب إجراء المقابلة فً منازلهم. 

ٌب المقاببلت الفردٌة، سؤال األفراد عّما إذا كانوا ٌفضلون إجراء المقاببلت فً منازلهم وٌتعٌن على القابمٌن بإجراء المقاببلت، لدى ترت

أو ما إذا كانوا ٌشعرون بمزٌٍد من الراحة فً أي مكان آخر. وقد ٌعنً ذلك تأخٌر أو إعادة جدولة المقابلة، حتى تتمكن من تحدٌد مكان 

 آمن وهادئ، ومساعدة الشخص على الوصول إلى المكان.

 طول المقابلة

ٌنبؽً أاّل ٌزٌد طول المقابلة الفردٌة عن ساعة فً المجمل. وبالنظر إلى الوقت البلزم لبدء المقابلة )أي تقدٌم نفسك، والحصول على 

ٌُصبح الوقت المتاح لمجري المقابلة إلتمام المناقشة نفسها حوالً  ٌتعٌن علٌك  دقٌقة. لذا ٘ٗالموافقة المسبقة( وختامها بالطرٌقة المناسبة، 

 التنبه لذلك حتى تتمكن من التحكم فً وتٌرة المقابلة ومنح األسبلة أولوٌتها وفًقا لذلك.
 

 التعلٌمات

تعرؾ على األشخاص ذوي اإلعاقة وتقرب منهم وعرؾ نفسك لهم. قدم إلٌهم التحٌة بنفس الطرٌقة التً تحًٌ بها اآلخرٌن فً مجتمعك. 

فً محاولة منك لتحدٌد طرٌقة االتصال المثلى. وٌتضمن ذلك سؤالهم عن طرٌقة التواصل الفضلى تحدث إلى األشخاص بصورة مباشرة 

إلى  بالنسبة لهم. اسألهم إذا ما كانوا ٌرؼبون فً المشاركة وما إذا كانوا ٌشعرون باألمان تجاه القٌام بذلك وتنبه إلى أي عبلمات قد تشٌر

 وأوقؾ المقابلة فً الحال. مان تجاه القٌام بذلك. إذا تبٌن لك ذلك، ال تمضً قدماً عدم رؼبتهم فً المشاركة أو عدم شعورهم باأل

 فً حال أبدى الفرد اهتماًما وموافقة تجاه المشاركة، وضح الؽرض والتوجٌهات األخبلقٌة التً سٌتم اتباعها أثناء الزٌارة:

 قدم معلومات عامة حول منظمتك. •

المخاوؾ المرتبطة بالسبلمة واألمن لدى األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة لهم وضح بأن الؽرض من اللقاء هو استٌعاب  •

 والوقوؾ على الكٌفٌة التً ٌمكن بها تحسٌن وصولهم إلى البرامج والخدمات فً المجتمع.

 وضح ما الذي ستفعله بهذه المعلومات، وتأكد من عدم إثارتك أي توقعات زابفة. •
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 اة المقاببلت الفردٌة: أدٖاألداة 
 

 أوضح أن المشاركة طوعٌة. •

 راؼًبا فً ذلك. لم ٌكنأوضح أنه ال أحد ملزم باإلجابة على أي سؤال إذا  •

 راؼًبا فً ذلك. لم ٌكنأوضح أنه ال أحد ملزم بمشاركة تجاربه الشخصٌة إذا  •

ٌمكن إٌقافها فً أي وقت. مع أهمٌة توضٌح عدم تأثٌر ذلك أوضح لؤلفراد أنه فً حال لم تكن لدٌهم الرؼبة فً متابعة المقابلة، فإنه  •

 على ما ٌتلقونه بالفعل من خدمات أو فرصهم فً الحصول على الخدمات مستقببلً.

كٌؾ ٌخبرك ]اذكر اسم الشخص[ بأنه/أنها بالنسبة لؤلشخاص الذٌن ٌعانون من قدرات تواصل محدودة، اسأل مقدم الرعاٌة )إن وجد(: 

استخدم هذه المعلومات لتٌسٌر المقابلة الشخصٌة فً ر مرتاح حٌال شًء ما؟ ما الذي ٌجعله/ٌجعلها سعًٌدا أو حزًٌنا؟ ؼٌر سعٌد أو ؼٌ

 حالة تعذر االتصال الشفهً، واحرص على مراعاة أي مؤشرات تدل على عدم االرتٌاح أو عدم الرؼبة فً المتابعة من جانب المشارك.

ذا كانوا مرتاحٌن لطرح األسبلة على مقدمً الرعاٌة. وإذا ما وافقوا على ذلك، ٌنبؽً أن ٌكونوا ٌمكنك أًٌضا سؤال األشخاص عّما إ

قادرٌن على سماع المناقشة واالستمرار فً المشاركة والمساهمة بأي طرٌقة ممكنة. من األهمٌة بمكان أًٌضا تشجٌع مقدمً الرعاٌة على 

وي اإلعاقة. وإذا استخدم مقدم الرعاٌة لؽة تراها ؼٌر مبلبمة، ساعد فً إعادة استخدام لؽة ال تؤذي أو تحد من تمكٌن األشخاص ذ

صٌاؼة المحادثة بحٌث ٌتم التحدث عن الفرد بطرٌقة أكثر إٌجابٌة. فعلى سبٌل المثال؛ ٌمكنك استخدام مصطلح "لدٌه إعاقة" بدالً من 

اٌة ؼالًبا ما ٌقدمون معلومات مختلفة عما كان سٌقدمه الفرد المتلقً "ٌعانً من إعاقة". ٌنبؽً أًٌضا األخذ فً االعتبار بأن مقدمً الرع

للرعاٌة ومن ثم فإنه ال ٌمكن اعتبار التحدث إلٌهم بدٌبلً عن التحدث مع الفرد. وكما هو الحال دابًما، احرص على مراعاة أي مؤشرات 

 ك. وفً مثل هذه الحالة، ٌتعٌن إٌقاؾ المقابلة على الفور.تدل على عدم االرتٌاح أو عدم الرؼبة فً متابعة المقابلة من جانب المشار
 

 أسبلة المقابلة

ما هً األشٌاء التً تستمتع بالقٌام بها؟ منذ متى وأنت تعٌش هنا؟ من ٌشاطرك المعٌشة فً أسبلة إضافٌة: حدثنً قلٌبلً عن نفسك.  .ٔ

 منزلك؟

الفرد عن التعلٌم، والجمعٌات النسابٌة، واألنشطة الصحٌة  اسألأسبلة إضافٌة: ما هً األنشطة المجتمعٌة التً تشارك فٌها؟  .ٕ

واألنشطة المتعلقة بسبل المعٌشة، حسبما ٌلزم. ما هً األشٌاء التً تحبها بشأن هذه األنشطة؟ وما هً األشٌاء التً تجدها صعبة فٌما 

 ٌتعلق بها؟

األمان؟ وما الذي ٌجعل هذه األماكن ؼٌر مرٌحة أو ؼٌر  هل هناك أي أماكن أو أنشطة فً المجتمع تشعر فٌها بعدم االرتٌاح أو عدم .ٖ

 آمنة بالنسبة إلٌك؟

 هل هناك أي أماكن أو أنشطة فً المجتمع تشعر فٌها بالراحة أو األمان؟ وما الذي ٌجعل هذه األماكن مرٌحة أو آمنة بالنسبة إلٌك؟ .ٗ

ت إجابتك نعم، فمن الذي ٌقدم إلٌِك الدعم؟ وأٌن تذهبٌن هل تتواصلٌن مع النساء والفتٌات األخرٌات ممن هن فً مثل سنك؟ إن كان .٘

 للقابهم؟ وإن كانت إجابتك ال، فما هً التحدٌات التً تواجهٌنها فً االلتقاء واالختبلط بالنساء والفتٌات األخرٌات؟

عندما ٌتعرضون ألي نوع أٌن ٌذهب األشخاص أسبلة إضافٌة: أٌن تذهبٌن أو من تلجبٌن إلٌه إن كانت لدٌك أي مشاكل أو مخاوؾ؟  .ٙ

من االعتداء أو االستؽبلل الجنسً؟ هل سمعت عن الخدمات التً تقدم للناجٌن ممن تعرضوا للعنؾ الجنسً؟ متى ٌقرر األشخاص 

 اللجوء إلى هذه الخدمات؟ وهل ٌواجه األشخاص ذوو اإلعاقة صعوبة فً الوصول إلى هذه الخدمات؟

فتٌات فً المجتمع كانت لدٌك رؼبة فً الوصول إلٌها أو المشاركة فٌها؟ ما الذي حال دون هل هناك أي خدمات أو برامج للنساء/ال .7

تمكنِك من الوصول إلى هذه الخدمات أو األنشطة سابًقا؟ وكٌؾ ٌمكننا مساعدتِك على المشاركة فً هذا النشاط أو الوصول إلى هذه 

كالجمعٌات النسابٌة، وأنشطة ، نسانً المتنوعة والفعالة فً المجتمعأسأل عن أنشطة الوقاٌة من العنؾ الجأسبلة إضافٌة: الخدمة؟ 

ASAS.والتوعٌة، والحمبلت، والدورات التدرٌبٌة ،! 
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 القابمة المرجعٌة للمبلحظة

ما ترقبه بشأن األفراد والبٌبة المحٌطة بهم. فقد ٌساعد ذلك خبلل المقاببلت الفردٌة، قد ٌكون من المفٌد تسجٌل بعض المبلحظات حول 

فً الوقوؾ على األمور األخرى فً الحٌاة والعبلقات األسرٌة لدى المشاركٌن، والتً من شأنها التأثٌر على صحتهم وسبلمتهم 

خاص ذوي اإلعاقة فً المشاركة فً ورفاهٌتهم. وٌمكن أن ٌساعد أًٌضا فً تحدٌد االحتٌاجات والمخاوؾ والطرق اإلضافٌة لدعم األش

 البرنامج والوصول إلى الخدمات خاصتك.

 األسبلة التالٌة قد تكون مفٌدة لبلسترشاد بها فً أخذ المبلحظات.
 

 التواصل

كٌؾ ٌتواصل الشخص؟ الحظ أفراد األسرة اآلخرٌن للوقوؾ على كٌفٌة تفاعلهم مع الشخص. هل ٌستخدم الكبلم أم الكتابة أم 

 ات؟اإلٌماء

 الحالة البدنٌة

صؾ المظهر والنظافة الشخصٌة لدى الشخص. هل ٌرتدي مبلبس مناسبة مقارنة بؽٌره من الرجال والنساء فً األسرة أو المجتمع 

)مثال؛ هل هو عاري الجسد أم ٌرتدي مبلبس ؼٌر كاملة فٌما ٌرتدي اآلخرون مبلبس كامل؟ إن كانت ال ٌرتدي مبلبس كاملة، اطلب 

الرعاٌة بطانٌة و/أو مبلبس قبل متابعة المقابلة(. وهل ٌبدو بحالة جٌدة من حٌث النظافة الشخصٌة )مثال؛ هل هو أكثر أم أقل من مقدم 

 نظافة مقارنة بؽٌره من النساء أو الرجال فً األسرة(؟ وكٌؾ ٌتحرك فً جمٌع أنحاء الؽرفة؟

 البٌبة

نوعٌة و/أو ومواصفات المنازل المجاورة؟ ما هو الوضع الحالً للمجتمع  ما هو الوضع الحالً لمنزل الفرد؟ وهل المنزل بنفس

 المحٌط به؟ وما مدى قربه من المرافق الهامة )مثل المراكز الصحٌة والمدارس وأماكن اللقاءات المجتمعٌة(؟

 

 ختام المقابلة

 اشكر الشخص )ومقدم الرعاٌة إن وجد( على وقته ومساهماته. •

ْر المشارك فً  • المقابلة بأن الؽرض من المناقشة هو استٌعاب المخاوؾ المرتبطة بالسبلمة واألمن لدى األشخاص ذوي اإلعاقة ذكِّ

 وتحدٌد الكٌفٌة التً ٌمكن من خبللها تحسٌن برامج مكافحة العنؾ الجنسانً الخاصة بنا.

 وضح ما ستفعله بهذه المعلومات والؽرض الذي تخدمه فً نهاٌة المطاؾ. •

 فً المقابلة )ومقدم الرعاٌة إن وجد( عّما إذا كانت لدٌه أٌة أسبلة. اسأل المشارك •

زود المشارك فً المقابلة )مقدم الرعاٌة إن وجد( بمعلومات حول الخدمات واألنشطة المتاحة من خبلل منظمتك واعمل على تٌسٌر  •

 إحالته إلى الدعم النفسً والمساعدات األخرى، حسب الطلب.

 
 لى نموذج توثٌق المقابلة الفردٌة.انظر أدناه لبلطبلع ع

 
 بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة"أرى أن ذلك ممكنًا":  مجموعة أدوات الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً، التقرٌرلتنزٌل 

ٌُرجى زٌارة الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة،  برامج مكافحة العنؾفً   V//_://cib.sm///m.c/w//:ptthوقصص التؽٌٌر، 

http://wrc.ms/disability_GBV
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 نموذج توثٌق المقابلة الفردٌة

 
 

  ُمجري المقابلة: 

     المكان:    التارٌخ: 

 ال نعم الترجمة:
 

 )اللؽة( إذا كانت اإلجابة نعم، الترجمة كانت من 

 
 )اللؽة( إلى

   وصؾ المشارك فً المقابلة:

ذكر نوع الجنس:

 أنثى 

 أعمار المشاركٌن:

 ٔٓ - ٔٗ سنة 

 ٔ٘ - ٔ9 سنة 

 ٕٓ - ٕٗ سنة 

 ٕ٘ - ٗٓ سنة 

  سنة ٓٗفوق 

 
 

  مبلحظات: 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 )تابع فً ورقة أخرى إذا لزم األمر(


