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النساء مفوضية 
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 بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة 

 فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً

 فً األوضاع اإلنسانٌة

: وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً ٗاألداة 
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 مقدمة

وقد ٌكون هذا المعدل أعلى فً المجتمعات الفاّرة من النزاعات أو الكوارث  ٔبالمابة من أي مجتمع أشخاص ذوي إعاقة.  ٌُ٘ٔحتمل أن ٌكون 

 بالنظر إلى أنه أثناء الصراعات ٌزداد احتمال تعرض األشخاص لعاهات جدٌدة وٌصبح وصولهم إلى العبلج الطبً محدوداً.

ا فً أي ًٌ مجتمع ٌعانً من أزمات. فقد ٌكونون معزولٌن فً منازلهم أو  ٌُعتبر األشخاص ذوو اإلعاقة من بٌن الفبات األكثر ضعًفا وتهمًٌشا اجتماع

دة قد ٌتم إؼفالهم أثناء تقٌٌم االحتٌاجات أو عدم استشارتهم لدى تصمٌم البرامج. وقد ٌصادفون صعوبات أًٌضا فً الوصول إلى برامج المساع

مما ٌزٌد من المخاطر المرتبطة بحماٌتهم، بما فً ذلك تلك المتعلقة  ٕاإلنسانٌة نظًرا لمجموعة مختلفة من العوابق المجتمعٌة والبٌبٌة والتواصلٌة 

 ٖبتعرضهم للعنؾ الجنسانً. 

 جدٌر بالذكر أن العنؾ الجنسانً هو إحدى مشاكل حقوق اإلنسان والصحة العامة المعترؾ بها على نطاق عالمً، ولها تأثٌر على حٌاة المرأة

وتزداد احتمالٌة تفاقم األشكال المختلفة من العنؾ الجنسانً السٌما العنؾ واالستؽبلل  ٗالسرطان مًعا.وصحتها ٌتخطى تأثٌر النزاعات والمبلرٌا و

وعلى الرؼم من أن العنؾ  ٘الجنسٌٌن بصورة خاصة فً األزمات، حٌث تصاب الضوابط واألنظمة االجتماعٌة والمجتمعٌة بالضعؾ أو التعطل. 

 ٙن والرجال على السواء، فإن األؼلبٌة الساحقة من الناجٌن من العنؾ الجنسً تكون من النساء والفتٌات. الجنسانً ٌطول النساء والفتٌات والفتٌا

ما تخصص وبالنسبة للنساء والفتٌات ذوات اإلعاقة، فإن التداخل بٌن الجنس واإلعاقة ٌجعلهن أكثر عرضة للعنؾ الجنسانً. إضافة إلى ذلك، ؼالًبا 

والفتٌات كمقدمات رعاٌة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة األمر الذي ٌزٌد من عزلتهن وٌقلص وصولهن إلى الدعم االجتماعً  المعاٌٌر االجتماعٌة النساء

 واالقتصادي والمادي بما ٌجعلهن عرضة أكثر للعنؾ واالستؽبلل.

راحل األولى فً حاالت الطوارئ، فإن وبالرؼم من كون االستجابة والوقاٌة من العنؾ الجنسانً جزء ال ٌتجزأ من االستجابة اإلنسانٌة منذ الم

 7األشخاص ذوي اإلعاقة ؼالًبا ما ال ٌحظون بالوصول إلى تلك الخدمات مثل ؼٌرهم من أفراد المجتمع.

اركة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة الحق فً التمتع بالحماٌة فً المواقؾ الخطرة أو األزمات اإلنسانٌة وٌنبؽً تمكٌنهم من الوصول إلى الخدمات والمش

ومن هذا المنطلق ٌتعٌن على الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً 8فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً على قدم المساواة مع اآلخرٌن.

والمجتمعات التً ٌعملون فٌها محاولة فهم احتٌاجات األشخاص ذوي اإلعاقة، بما فً ذلك العوامل التً تجعلهم أكثر عرضة للعنؾ الجنسانً 

 ل دون وصولهم إلى برامج مكافحة العنؾ الجنسانً ومشاركتهم فٌها.وتحو

 
 الؽرض من التدرٌب

تمر ُوضعت هذه الوحدة التدرٌبٌة الخاصة بالعنؾ الجنسانً واإلعاقة بواسطة كل من مفوضٌة النساء البلجبات ولجنة اإلنقاذ كجزء من مشروع اس

وجرى تنفٌذه فً األوضاع  اإلعاقة فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌةبناء القدرات من أجل إدماج لعامٌن تحت عنوان 

إثٌوبٌا، وبوروندي، واألردن، وشمال القوقاز فً روسٌا االتحادٌة. )لمزٌٍد من المعلومات حول هذا المشروع، بما فً ذلك  –اإلنسانٌة بأربع دول 

ٌُرجى   (V//_://cib.sm///m.c/w//:ptth زٌارة:المنشورات واألدوات ذات الصلة، 

 ُصممت الوحدة التدرٌبٌة لدعم الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً:
 

 فهم التداخبلت بٌن اإلعاقة والجنس والعنؾ فً المجتمعات التً ٌعملون فٌها؛ و •
 

 ٌات لتحسٌن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة فً برامج العنؾ الجنسانً.تطوٌر األفكار واإلستراتٌج •

http://wrc.ms/disability_GBV)
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 كٌؾ ٌنبؽً تنفٌذ التدرٌب

ُصمم التدرٌب لبناء قدرات موظفً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً والعمال المجتمعٌٌن على إدماج اإلعاقة فً عملهم، وٌفترض التدرٌب أن 

ة األساسٌالمشاركٌن لدٌهم على األقل فهم أساسً للعنؾ الجنسانً وأسبابه وعواقبه، كما ٌفترض أٌضاً استخدامه جنباً إلى جنب مع تدرٌب المفاهٌم 

 أو أي تدرٌب آخر تقدمه منظمتك بشأن المفاهٌم األساسٌة للعنؾ الجنسانً. 9للجنة اإلنقاذ فٌما ٌتعلق بمكافحة العنؾ الجنسانً 

ساعات إلتمامها. وٌتناول الجدول أدناه األهداؾ واألنشطة وتخصٌص الوقت المقترح. وتتوافر بعض األدوات  ٙإلى  ٘تستؽرق هذه الوحدة من 

ما فً ذلك دراسات حالة نموذجٌة، للمساعدة فً تٌسٌر األنشطة. وقد ُوضعت هذه الدراسات بناًء على نماذج تمت مشاركتها بواسطة اإلضافٌة، ب

 أشخاص ذوي إعاقة ومقدمً رعاٌة ممن شاركوا فً هذا المشروع التجرٌبً. ونشجع المٌسرٌن على تكٌٌؾ هذه الدراسات وفقا للسٌاقات المحلٌة،

 التً تتناولها هذه الوحدة فً برامج التدرٌب األخرى ذات الصلة بالعنؾ الجنسانً.ودمج األنشطة 

 : محتوٌات الوحدة التدرٌبٌة حول العنؾ الجنسانً واإلعاقةٔالجدول 
 

 رقم الصفحة الوقت المطلوب الؽرض النشاط

: ما هو الوضع ٔالنشاط 

 الحالً؟

 الجنسانً واإلعاقةمناقشة المعتقدات والفرضٌات المتعلقة بالعنؾ 

 )ٌمكن تكراره أًٌضا فً نهاٌة الوحدة(

 ٘ دقٌقة ٘ٔ

 7 دقٌقة ٘ٗ إٌجاد فهم مشترك لئلعاقة : فهم اإلعاقةٕالنشاط 

: الجنس ٖالنشاط 

 واإلعاقة وعدم المساواة

الوقوؾ على العواقب المحتملة بالنسبة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة 

الرجال والنساء و/أو الذٌن ال ٌلبون التوقعات المجتمعٌة من 

 الصور النمطٌة الجنسانٌة فً المجتمع.

 9 دقٌقة ٖٓ

: األسباب الجذرٌة ٗالنشاط 

ضد النساء  للعنؾ الجنسانً

 والفتٌات ذوات اإلعاقة

تحدٌد األسباب الجذرٌة للعنؾ الجنسانً ضد األشخاص 

 ذوي اإلعاقة

الوقوؾ على وضع السلطة فً العبلقات بٌن األشخاص 

 اإلعاقة والجناة ومقدمً الرعاٌة ومقدمً الخدماتذوي 

 ٔٔ دقٌقة ٖٓ

: أوجه الضعؾ لدى ٘النشاط 

النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة 

التً تعزز احتماالت تعرضهن 

 للعنؾ الجنسانً

تحدٌد العوامل التً تجعل األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر 

 عرضة للعنؾ الجنسانً

 ذوات اإلعاقةنشاط اختٌاري: الفتٌات المراهقات 

 دقٌقة ٖٓ

 
 دقٌقة ٖٓ

ٖٔ 

: مبادئ العمل مع ٙالنشاط 

 األشخاص ذوي اإلعاقة

تحدٌد المبادئ التوجٌهٌة للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة 

 ضمن برامج مكافحة العنؾ الجنسانً

 ٙٔ دقٌقة ٖٓ

: عوابق 7النشاط 

 الوصول والمشاركة

األشخاص تحدٌد العوابق التً تحول دون وصول ومشاركة 

 ذوي اإلعاقة إلى أنشطة الوقاٌة واالستجابة للعنؾ الجنسانً

 8ٔ دقٌقة ٖٓ

: إستراتٌجٌات 8النشاط 

 اإلدماج

تحدٌد إستراتٌجٌات إزالة العوابق وتعزٌز مشاركة األشخاص 

 ذوي اإلعاقة فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً

 9ٔ دقٌقة ٖٓ

أدوات تدرٌبٌة لبلستخدام 

 فً األنشطة

 ٕٔ  مجموعة من األدوات للمساعدة فً تٌسٌر األنشطة
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 ملحوظة بشأن اللؽة لمٌسري التدرٌب

ُتستخدم لؽات مختلفة فً السٌاقات المختلفة لوصؾ اإلعاقة واإلشارة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد تحمل بعض الكلمات والمصطلحات 

( IPRCدالالت سلبٌة أو مسٌبة أو تمٌٌزٌة ومن ثم ٌنبؽً تجنبها فً التواصل. تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )

لى كثٌر من اللؽات وٌمكنها أن تكون دلٌبلً مفًٌدا لدى اختٌار المصطلحات التً ٌنبؽً استخدامها فً السٌاق الخاص بك. وتتوافر قد ُترجمت إ

 V//_://cib.sm/IPRCp/i.emw.//remالترجمات على: 

ًٌضا أن تقدم أدلة توجٌهٌة بشأن المصطلحات التً ٌفضلها األشخاص ذوي اإلعاقة فً الدول ٌمكن للمنظمات المعنٌة باألشخاص ذوي اإلعاقة أ

المعنٌة. وفً بعض األوضاع اإلنسانٌة أنشأ السكان المتضررون جمعٌات أو لجان لئلعاقة بهدؾ تمثٌل األشخاص ذوي اإلعاقة. وتعتبر مثل 

 بولة، السٌما بٌن السكان البلجبٌن.هذه المؤسسات مصدًرا جًٌدا للتوجٌهات بشأن اللؽة المق
 

 …توّخ استخدام …تجنب

 التأكٌد على عاهة أو ظروؾ الشخص
 

 مثال: شخص معوق

 رّكز على الشخص أوالً، ولٌس على اإلعاقة
 

 مثال:

 (IPRCشخص ذو إعاقة )لؽة اتفاقٌة 

 استخدام اللؽة السلبٌة حول اإلعاقة
 

مثال: "ٌعانً" من مرض 

 شلل األطفال

لخطر" العمى "حبٌس" كرسً "معرض 

 مدولب "مشلول"

 استخدم لؽة محاٌدة بدالً من ذلك
 

مثال: "لدٌه شلل 

 أطفال"

"قد ٌفقد بصره" "ٌستخدم 

كرسً مدولب" "لدٌه 

 إعاقة"

 حاول استخدام "األشخاص ؼٌر المعوقٌن" اإلشارة إلى األشخاص ؼٌر المعوقٌن بـ "الطبٌعٌٌن" أو "األصحاء"

 
 

 

 الحواشً

 http://www.who.int/disabilities/world_re-. جنٌؾ: منظمة الصحة العالمٌة. التقرٌر العالمً حول اإلعاقة(. ٕٔٔٓمنظمة الصحة العالمٌة والبنك الدولً ) .ٔ
/.port/2011/en 

نٌوٌورك: مفوضٌة النساء البلجبات. اإلعاقات بٌن البلجبٌن والسكان المتضررٌن من النزاعات. (. 8ٕٓٓمفوضٌة النساء البلجبات ) .ٕ
-affected-conflict-and-refugees-among-disabilities-sion.org/resources/document/609http://www.womensrefugeecommis
.populations 

. إدماج اإلعاقة: ترجمة السٌاسة إلى ممارسة فً العمل اإلنسانً(. ٕٗٔٓمفوضٌة النساء البلجبات ) .ٖ
-in-practice-into-policy-translating-inclusion-ydisabilit-http://www.womensrefugeecommission.org/resources/document/984
.action-humanitarian 

 التقدٌرات العالمٌة واإلقلٌمٌة للعنؾ ضد المرأة: انتشار عنؾ العشٌر والعنؾ الجنسً للؽرباء وآثاره الصحٌة(. ٖٕٔٓمنظمة الصحة العالمٌة ) .ٗ
. جٌهٌة لتدخبلت العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌةالمبادئ التو(. ٕ٘ٓٓاللجنة الدابمة المشتركة بٌن الوكاالت ) .٘

.gbv-tf_gender-subsidi-http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content 
 http://gbvresponders.org/-wp. 7، الصفحة االستجابة والتأهب لحاالت العنؾ الجنسانً الطاربة: دلٌل المشاركلجنة اإلنقاذ الدولٌة  .ٙ

REVISED.pdf-Handbook-Participant-ERP-content/uploads/2014/04/GBV 
فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة.  بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة"أرى أن ذلك ممكنًا": (. ٕ٘ٔٓمفوضٌة النساء البلجبات ولجنة اإلنقاذ الدولٌة ) .7

http://wrc.ms/disability_GBV. 
 V//_://ccc.ae.ric///m.c/w///pm/brebpe//re/brebpe//rewaww.V/sw(. اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ٕٙٓٓاألمم المتحدة ) .8
9. ccc.ccbipm_re/pim.ric 

 
 
 
 

فً  إدماج اإلعاقةبناء القدرات من أجل "أرى أن ذلك ممكناً":  التقرٌرمجموعة أدوات الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً، لتنزٌل 
ٌُرجى زٌارة  برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة  V//_://cib.sm///m.c/w//:ptthوقصص التؽٌٌر، 

 

  

http://wrc.ms/CRPD_translations
http://www.who.int/disabilities/world_re-
http://www.womensrefugeecommission.org/resources/document/609-disabilities-among-refugees-and-conflict-affected-populations
http://www.womensrefugeecommission.org/resources/document/609-disabilities-among-refugees-and-conflict-affected-populations
http://gbvresponders.org/
http://wrc.ms/disability_GBV
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.html
http://www.gbvresponders.org/
http://www.gbvresponders.org/
http://wrc.ms/disability_GBV


ٕ8 

 : وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌةٗاألداة 
 
 

 : ما هو الوضع الحالً؟ٔالنشاط 
 

 الؽرض من النشاط

 لمناقشة المعتقدات والفرضٌات المتعلقة بالعنؾ الجنسانً واإلعاقة •
 

 وصؾ النشاط

 دقٌقة ٘ٔالوقت المطلوب: 
 

"صواب" و"خطأ" و"ال أعرؾ"، واطلب من المشاركٌن االنتقال إلى البلفتة حسب ــ ضع ثبلث الفتات على الحابط حول الحجرة 

إجاباتهم على العبارات التالٌة بـ "صواب" أو "خطأ" أو "ال أعرؾ". بعد ذلك، سجل عدد األشخاص الذٌن قاموا باختٌار كل إجابة. 

 وٌمكن لؤلشخاص، بدالً من ذلك، البقاء جالسٌن ورفع البلفتات لئلشارة إلى إجابتهم.

 قد تكون بعض اإلعاقات مستترة أو صعبة المبلحظة. .ٔ
 

بعض اإلعاقات، كاإلعاقات العقلٌة والذهنٌة ؼٌر مربٌة، ؼٌر أن األشخاص المصابٌن بها قد ٌعانون من الوصم فً تكون ــ صواب 

 مجتمعاتهم وٌتعرضون لتمٌٌز صارخ.

 األشخاص ذوو اإلعاقة ؼٌر معرضٌن للعنؾ المنزلً. .ٕ
 

ن أقل سلطة فً العبلقات وشبكاتهم ٌتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة لكافة أشكال العنؾ الجنسانً. ألنهم قد ٌكونوــ خطأ 

 االجتماعٌة أكثر ضعًفا مما ٌجعلهم عرضة بشكل خاص للعنؾ الجنسانً.

ٌجب أن ٌذهب الناجون من العنؾ الجنسانً من ذوي اإلعاقة إلى خدمات منفصلة وأكثر تخصًصا ومصممة فً األساس لؤلشخاص  .ٖ

 ذوي اإلعاقة.

 للناجٌن من العنؾ الجنسانً لجمٌع الناجٌن، وال بد أن ٌتحلى موظفو هذه البرامجٌجب أن تتاح الخدمات المصممة ــ خطأ 

 بالمهارات والقدرات المناسبة لبلستجابة الحتٌاجات جمٌع الناجٌن من العنؾ الجنسانً بمن فٌهم األشخاص ذوي اإلعاقة.

 ض المواءمة لها.ٌستطٌع األشخاص ذوو اإلعاقة المشاركة فً أنشطتنا وبرامجنا إذا ما أجرٌنا بع .ٗ

ٌنبؽً أن نكٌؾ برامجنا وأنشطتنا للتؽلب على العوابق البدنٌة والتواصلٌة والموقفٌة وؼٌرها من العوابق بحٌث ٌتمتع ــ صواب 

األشخاص ذوو اإلعاقة بنفس فرص المشاركة المتاحة لآلخرٌن. وحتى التؽٌٌرات الصؽٌرة ٌمكنها أن تساعد فً بناء برامج 

 جنسانً تكون مٌسورة بشكل أكبر لؤلشخاص ذوي اإلعاقة.لمكافحة العنؾ ال

 تعانً النساء ذوات اإلعاقة من التمٌٌز على أساس الجنس واإلعاقة على حٍد سواء. .٘
 

بالنسبة للنساء والفتٌات ذوات اإلعاقة، ٌتسبب الجنس واإلعاقة لدٌهن فً جعلهن أكثر ضعفاً وعرضة لخطر العنؾ ــ صواب 

لهن فً منازلهن أو ٌتعرضن للتمٌٌز من جانب المجتمع وقد ال ٌتمكن من الوصول إلى الخدمات أو حماٌة المتزاٌد. وقد ٌتم عز

أنفسهن من العنؾ. وتنتظر أسرهن وأزواجهن ومجتمعهن منهن فً الؽالب االضطبلع بالكثٌر من الواجبات والمسؤولٌات إلى 

زوٌدهن بالدعم أو التكٌٌؾ الذي ٌحتجن إلٌه. ناهٌك عّما ٌختبرنه جانب الوصول إلى الخدمات شأنهن شأن ؼٌرهن من النساء دون ت

 من أنماط متطرفة من 
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والمجتمعات أو ال تسعى إلى إدراك موقفهم أو قدراتهم. وقد تصبح النساء ذوات اإلعاقة التمٌٌز عندما ال تدرك األسر واألزواج 

مما قد ٌؤدي  ــــ مؽتربات عن أسرهن وأزواجهن أو ؼٌر قادرات على التفاعل أو االختبلط باألصدقاء أو األسرة أو ٌتم هجرهن

 بدوره إلى مزٌٍد من الوصم والرفض والعنؾ فً المجتمع.

 ألشخاص ذوو اإلعاقة الوصول إلى الخدمات أو المشاركة فً برامجنا بسبب حالتهم الجسدٌة فقط.ال ٌستطٌع ا .ٙ

ٌوجد العدٌد من األسباب التً تمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من االندماج فً برامجنا، ولٌس فقط حالتهم الجسدٌة فقط. تؤثر ــ خطأ 

ا عبر االستهداؾ األفضل والوصول المحسن إلى  جمٌع العوابق البٌبٌة واالجتماعٌة على الوصول واإلدماج ًٌ وٌمكن معالجتها جزب

 الخدمات.

 قد ٌكون أفراد أسر األشخاص ذوي اإلعاقة أًٌضا أكثر عرضة للعنؾ الجنسانً. .7
 

ٌات تؤثر اإلعاقة على األسرة أو على المنزل بأكمله. إذ قد ٌناط بأفراد أسر األشخاص ذوي اإلعاقة مزًٌدا من المسؤولــ صواب 

األسرٌة وقد ٌعانون من الفقر المدقع مما ٌجعلهم عرضة لخطر العنؾ واالستؽبلل. وٌتجلى هذا األمر بصورة خاصة لدى مقدمات 

الرعاٌة من النساء البلتً ٌواجهن المخاطر وأشكال التمٌٌز القابم على نوع الجنس. فعلى سبٌل المثال، قد ٌتعٌن على زوجة أحد 

توفٌر الدخل أو تقدٌم المساعدة لؤلسرة إلى جانب جمٌع مسؤولٌاتها األخرى مما ٌعرضها للعنؾ فً المنزل المصابٌن بإعاقة حدٌثة 

 وفً المجتمع.

 ال تحتاج الفتٌات ذوات اإلعاقة الذهنٌة إلى المعرفة والتوعٌة بشأن العنؾ الجنسانً. .8
 

ى حد ما بسبب عدم تلقٌهن لنفس التعلٌم أو دعم تتعرض الفتٌات ذوات اإلعاقة بصفة خاصة للعنؾ الجنسانً وهذا إلــ خطأ 

النظراء الذي تتلقاه الفتٌات األخرٌات. وهن لهن الحق فً الحصول على المعرفة بشأن األشٌاء والخدمات المتاحة لهن، بالرؼم من 

 أن المعلومات التً تقدم لهن قد تستلزم تكٌٌفها لكً تناسب قدراتهن المعرفٌة.

 عاقة المساهمة فً برامج وأنشطة العنؾ الجنسانً خاصتنا.ٌستطٌع األشخاص ذوو اإل .9
 

األشخاص ذوو اإلعاقة هم أفضل من ٌقدم لنا المشورة بشأن العوابق التً ٌواجهونها وهم أفضل من ٌقدم مقترحات ــ صواب 

تمع وهو ما ٌثري خبرتنا لتخطً تلك العوابق. وقد ٌكون لدى النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة وجهات نظر فرٌدة عن الحٌاة والمج

وفهمنا للسٌاق العام وٌمكن أن ٌساعدنا فً إدخال التحسٌنات إلى برامجنا. علًما بأن هذا ٌمكن أن ٌتم فقط لدى إدماجنا جمٌع النساء 

 والفتٌات فً أنشطتنا بما سٌجعلنا قادرٌن على إنشاء حركة ترمً للقضاء على العنؾ ضد النساء والفتٌات.

 ببعض األشٌاء لمنع العنؾ الجنسانً ضد النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة ودعم الناجٌن من ذوي اإلعاقة.ٌمكننً القٌام  .ٓٔ

ٌوجد العدٌد من األمور من الممكن أن أفعلها إلزالة العوابق ودعم وصول األشخاص ذوي اإلعاقة للخدمات والمشاركة ــ صواب 

معقدة تساعد فً تقلٌل المخاطر التً تواجهها النساء والفتٌات ذوات  فٌها. وقد تكون هذه األمور فً صورة تدخبلت بسٌطة أو

 اإلعاقة.

 ٌُرجى العلم بأنه ٌمكن أًٌضا إجراء هذا النشاط فً نهاٌة الوحدة للوقوؾ على التؽٌر فً المعرفة والمواقؾ.
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 : فهم اإلعاقةٕالنشاط 
 

 الؽرض من النشاط

 إلٌجاد فهم مشترك لئلعاقة •

 

 نقاط التعلم

تحدث اإلعاقة عندما تتفاعل حالة صحٌة مع عوابق اجتماعٌة تجعل من الصعب القٌام بجمٌع األعمال والمشاركة فً الحٌاة  •

 المجتمعٌة بنفس الكٌفٌة التً ٌقوم بها اآلخرون.

 
" ٌشمل مصطلح األشخاص ذوي اإلعاقة كـل مـن ٌعـانون من عاهات طوٌلة األجل بدنٌـة أو عقلٌـة أو ذهنٌـة أو حـسٌة، قـد 

 تمنعهم لدى التعامل مع مختلؾ الحـواجز مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعالة فً المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرٌن."

 (ٕٙٓٓ، )اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 

توجد أنواع مختلفة من اإلعاقة، بعضها ٌكون واضًحا كعدم القدرة على المشً وبالتالً استخدام الكرسً المدولب وبعضها  •

 اآلخر ٌكون ؼٌر مربً كاإلعاقة العقلٌة أو الصمم. علًما بأن بعض األشخاص قد ٌعانً من أكثر من نوع واحد من اإلعاقة.

المختلفة التً قد ٌتعامل بها المجتمع مع األشخاص ذوي اإلعاقة أو ٌتفاعل معهم من خبللها والتً قد ٌوجد الكثٌر من الطرق  •

 تؤدي إلى إقصابهم من مجتمعنا أو إدماجهم فٌه.

ٌنظر الناس إلى األشخاص ذوي اإلعاقة على أنهم ال ٌتمتعون بأي قدرة لمساعدة أنفسهم وٌعتقدون بأنه النموذج الخٌري: « 

 "رعاٌتهم" أو "حماٌتهم".ٌنبؽً 

ٌعتقد الناس أن األشخاص ذوي اإلعاقة ٌحتاجون إلى العبلج عن طرٌق التدخبلت الطبٌة قبل مشاركتهم فً النموذج الطبً: « 

 المجتمع بصورة فعالة.

عٌداً عن ٌنتج عن هذٌن النهجٌن قٌام أشخاص آخرٌن باتخاذ القرارات نٌابة عن األشخاص ذوي اإلعاقة وإبقابهم منزوٌن ب

مجتمعنا. وٌفضل اتباع نموذج اجتماعً أو قابم على الحقوق ٌتماشى مع الُنهج األخرى للعمل مع الناجٌن من العنؾ الجنسانً 

 من ؼٌر ذوي اإلعاقة.

ٌبحث األشخاص بدالً من ذلك عن العوابق الموجودة فً المجتمع وٌقومون بإزالتها كً ٌتمكن النموذج االجتماعً: « 

 و اإلعاقة من المشاركة شأنهم شأن ؼٌرهم.األشخاص ذو

لؤلشخاص ذوي اإلعاقة الحق فً الحصول على فرص متكافبة والمشاركة فً المجتمع. وٌقع النموذج القابم على الحقوق: « 

على عاتقنا جمًٌعا دعم وحماٌة وضمان تفعٌل هذه الحقوق وٌجب أن ٌكون بمقدور األشخاص ذوي اإلعاقة المطالبة بتلك 

 وق.الحق
 
 

 وصؾ النشاط

 دقٌقة ٘ٔالوقت المطلوب: 
 

 : أنواع اإلعاقةٔأداة التدرٌب 
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 اسأل المشاركٌن: "ما هً اإلعاقة؟ ومن هم األشخاص ذوو اإلعاقة؟"
 

اطلب من الجمٌع رسم صورة تمثل أنواع اإلعاقة المختلفة التً ٌعلمون بوجودها فً المجتمع. علق هذه الصور على الحابط. أو ٌمكنك، 

 (.: أنواع اإلعاقةٔأداة التدرٌب بدالً من ذلك، استخدام صور خاصة بك ألشخاص ذوي إعاقات مختلفة )انظر 

أثٌرت، عن األفراد المعزولٌن فً منازلهم أو أولبك المصابٌن بإعاقات أكثر "احتجاباً"  اسأل المجموعة، ما لم تكن هذه األسبلة قد

كاإلعاقات الذهنٌة أو العقلٌة. أوضح أنكم ستتحدثون الٌوم عن مخاوؾ العنؾ الجنسانً لدى األشخاص الذٌن ٌعانون من أنواع مختلفة من 

 اإلعاقة وكٌؾ ٌمكنهم الوصول إلى برامجنا.

 
 وصؾ النشاط

 دقٌقة ٖٓالوقت المطلوب: 
 

 نماذج التعامل مع اإلعاقةـــ: اقتباساتٕأداة التدرٌب 
 

ٌوجد الكثٌر من الطرق المختلفة التً قد ٌتعامل بها المجتمع مع األشخاص ذوي اإلعاقة أو ٌتفاعل معهم من خبللها بما قد ٌتسبب فً 

 المختلفة للتعامل مع اإلعاقة:إقصابهم عن مجتمعنا أو إدماجهم فٌه. صؾ النماذج األربعة 

 النموذج الخٌري •
 

 النموذج الطبً •
 

 النموذج االجتماعً •
 

 النموذج القابم على الحقوق •
 

 قدم سٌنارٌو )أو اعرض صورة( مثل:
 

 امرأة شابة تستخدم كرسً مدولب •
 

 رجل مصاب بإعاقة ذهنٌة •
 

 أبوان مع ابنتهما المصابة بإعاقة سمعٌة •
 

أمثلة ألنواع األشٌاء التً قد ٌقولها األشخاص عن أولبك األفراد لدى استخدام النماذج المختلفة للتعامل مع اطلب من المشاركٌن إعطاء 

 اإلعاقة.

 ٌمكنك أًٌضا تقدٌم هذه االقتباسات للمشاركٌن.[ــ نماذج التعامل مع اإلعاقة كأمثلة ـــ : اقتباسات ٕ]انظر أداة التدرٌب 

 الشعور الذي ٌبعثه كل نهج لدى الشخص ذي اإلعاقة؟ ما هً مزاٌا وعٌوب كل نهج؟ ما هو

 كٌؾ ٌسهم كل نهج فً المساواة وعدم التمٌٌز؟
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 : وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌةٗاألداة 
 

 : الجنس واإلعاقة وعدم المساواةٖالنشاط 
 

 الؽرض من النشاط

 لتحدٌد المخاطر المحتملة على النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة وتجاربهم داخل المجتمع األوسع. •
 

 نقاط التعلم

النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة عرضة للعنؾ والتمٌٌز على أساس كل من نوع الجنس واإلعاقة، بما ٌتسبب فً عدم المساواة  •

 وأسرهن وأفراد المجتمع األوسع.واختبلل توازن القوى فً عبلقاتهن بأزواجهن 

فً بعض األوضاع، ٌنظر أفراد المجتمع إلى النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة على أنهن ؼٌر قادرات على، أو ٌتعٌن علٌهن عدم،  •

وقد  االضطبلع بأي مهام أو فعل أي أشٌاء ٌرؼبن فٌها أو ٌحتجن إلٌها أو ٌتوقع القٌام بها من قبل الرجال أو النساء األخرٌات،

ٌحرمن من حقهن فً الزواج أو اإلنجاب أو كسب الدخل بسبب هذه المعتقدات أو قد ٌتعرضن للوصم أو التمٌٌز لدى 

انخراطهن فً هذه األنشطة، وقد ٌؤثر هذا على وضعهن فً المجتمع وفرصهن فً تحقٌق الدعم الذاتً والسلطة فً عبلقاتهن 

 عنؾ الجنسانً.مما قد ٌؤدي بدوره إلى زٌادة تعرضهن لخطر ال

األدوار األسرٌة ٌمكن أن تتؽٌر عندما ٌصاب شخص ما بإعاقة. فالرجال ذوو اإلعاقة تكون لدٌهم فرص أقل فً العمل ما ٌلقً  •

على كاهل النساء فً األسرة مسؤولٌة كسب الدخل وتقدٌم الخدمات والمساعدة، إلى جانب ما ٌتحملنه من أعباء وتعرضهن 

ت الرعاٌة من النساء عرضة لخطر إضافً من العنؾ واالستؽبلل كونهن قد تكن معزوالت لخطر العنؾ. وتكون مقدما

 وتواجهن قٌوًدا فً الوصول إلى األصول والدعم االقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن.

قد النساء ذوات اإلعاقة قد تجدن صعوبة فً متابعة أداء الواجبات الكثٌرة التً تنتظرها منهن أسرهن وأزواجهن ومجتمعهن، و •

 تعانٌن نتٌجة لذلك من العزل عن أسرهن، أو سوء المعاملة من أزواجهن، أو الوصم من المجتمع.

بعض األشخاص ذوي اإلعاقة ٌعتمدون على اآلخرٌن فً العناٌة واألنشطة الٌومٌة وفً الوصول إلى الخدمات والمساعدة، وقد  •

وة على أن ذلك قد ٌقوض قدرتهم على االختبلط أو ٌستخدم اآلخرون هذا األمر كوسٌلة لفرض سلطتهم على الفرد. عبل

 الوصول إلى الخدمات أو التحرك بحرٌة فً إطار المجتمع.
 
 

 وصؾ النشاط

 دقٌقة ٖٓالوقت المطلوب: 
 

 اإلعاقة وعدم المساواة بٌن الجنسٌنـــ : مجموعة البطاقات ٖأداة التدرٌب 
 

بٌنما ٌباشرون مهاماً وأدواراً مختلفة فً المجتمع. وفً مناقشة جماعٌة موسعة، علق على الحابط بطاقات تصور أشخاًصا ذوي إعاقة 

 اسأل المجموعة ما ٌلً:

 أي من هذه البطاقات تصور رجاالً ونساًء ذوي إعاقة ٌباشرون مهاماً تمثل جزًءا من أنشطتهم المعتادة؟ •
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 فحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة: وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكاٗاألداة 
 

ٌُتوقع من النساء والرجال ذوي اإلعاقة مباشرة هذه المهام فً هذا المجتمع؟ لم/لم ال؟ •  هل 

 كٌؾ ٌختلؾ األمر بالنسبة لذوي اإلعاقة الذهنٌة و/أو العقلٌة؟ •
 

 أو لم تتمكن من أدابها؟ما الذي قد ٌحدث للنساء ذوات اإلعاقة إذا لم تؤدٌن المهام المتوقعة منهن  •

 ما الذي قد ٌحدث للرجال ذوي اإلعاقة إذا لم ٌؤدوا المهام المتوقعة منهم أو لم ٌتمكنوا من أدابها؟ •

 كٌؾ قد ٌلزم تكٌٌؾ أو تعدٌل المهام لتبلبم أحد األشخاص ذوي اإلعاقة؟ •
 

 كٌؾ ٌختلؾ األمر بالنسبة لذوي اإلعاقة الذهنٌة و/أو العقلٌة؟ •
 

 التً قد ٌحتاج مقدمو الرعاٌة إلى تكٌٌفها أو الشروع فٌها إذا كان أحد أفراد أسرتهم ٌعانً من إعاقة أو أصٌب بها؟ ما هً المهام •

ا بالرجال؟ • ًٌ  ما الذي ٌحدث إذا ما شرعت إحدى مقدمات الرعاٌة من النساء فً النهوض بدور منوط تقلٌد
 

 رعاٌة لؤلطفال و/أو البالؽٌن ذوي اإلعاقة؟كٌؾ ٌعامل األزواج أو األسر أو أفراد المجتمع مقدمات ال •

 كٌؾ ٌمكن أن ٌؤثر ذلك على ما ٌتمتعن به من سلطة فً عبلقاتهن أو وضعهن فً المجتمع؟ •
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 : األسباب الجذرٌة للعنؾ الجنسانً ضد النساء والفتٌات ذوات اإلعاقةٗالنشاط 
 

 الؽرض من النشاط

 تحدٌد األسباب الجذرٌة للعنؾ الجنسانً ضد األشخاص ذوي اإلعاقة. •
 

 لتأمل السلطة فً العبلقات بٌن األشخاص ذوي اإلعاقة والجناة ومقدمً الرعاٌة ومقدمً الخدمات •
 

 التعلمنقاط 

 األسباب الجذرٌة للعنؾ الجنسانً ضد األشخاص ذوي اإلعاقة هً نفسها أسباب العنؾ الجنسانً ضد األشخاص ؼٌر ذوي اإلعاقة.

 إساءة استعمال السلطة 

 عدم المساواة 

 االزدراء 

وع الجنس مع أوجه عدم المساواة األخرى. بالنسبة للكثٌر من النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة، تتداخل معاناتهن من العنؾ القابم على ن

وٌشمل ذلك االضطهاد الذي تمارسه األؼلبٌة ضد اآلخرٌن على أساس العرق والدٌن والعمر والطبقة والمٌل الجنسً والتً تساهم 

ٌات ذوات جمٌعها فً مزٌد من التهمٌش وتتسبب فً إضعاؾ السلطة والوضع فً العبلقات واألسر والمجتمع بالنسبة للنساء والفت

 اإلعاقة.

من جانب أفراد األسرة ومقدمً الرعاٌة ــــ معظم النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة عانٌن تارًٌخا طوٌبلً من التمٌٌز وعدم التمكٌن 

والعشراء وحتى مقدمً الخدمات. وقد ٌواجه األشخاص ذوو اإلعاقة تؽٌرات فً استقبللٌته، وقدرتهم على اتخاذ القرار ووضعهم فً 

 قاتهم وأسرهم ومجتمعاتهم.عبل

ونحن كممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً ٌتعٌن علٌنا العمل مع النساء والفتٌات وجمٌع الناجٌن من ذوي اإلعاقة لدعمهم 

ً فً بناء "سلطة داخلٌة" وامتبلك "سلطة تقرٌرٌة" التخاذ القرارات الخاصة بهن بشأن الوصول إلى الخدمات والمساعدة. وٌنبؽ

علٌنا توخً الحذر من تعزٌز دٌنامٌات السلطة السلبٌة والضارة بٌن األشخاص ذوي اإلعاقة واآلخرٌن، أو ممارسة "السلطة على" 

 هؤالء األفراد فً تصمٌم أو تنفٌذ البرامج.
 
 

 وصؾ النشاط

 دقٌقة ٖٓالوقت المطلوب: 
 

كإساءة ـــ اطلب من المشاركٌن تلخٌص األسباب الجذرٌة للعنؾ الجنسانً التً تم وصفها فً البرامج التدرٌبٌة السابقة التً حصلوا علٌها 

 استعمال السلطة وعدم المساواة وازدراء حقوق المرأة.

مشتركة"، واقرأ االقتباسات اآلتٌة ثم اطلب  ضع الفتات على الحابط مكتوب علٌها "سلطة فردٌة"/"سلطة داخلٌة"/"سلطة تقرٌرٌة"/"سلطة

ء من المشاركٌن االنتقال إلى البلفتات التً ٌرون أنها تعكس نوع السلطة الظاهر على النحو األمثل. وٌمكن لؤلشخاص، بدالً من ذلك، البقا

 جالسٌن ورفع البلفتات لئلشارة إلى إجابتهم.
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وأبقً الباب مؽلًقا." ــ "تكون ابنتً التً تعانً من إعاقة ذهنٌة أكثر أماًنا إذا بقٌت داخل المنزل. لذلك ال أدعها تخرج من المنزل 

 أشخاص آخرون ٌتخذون القرارات نٌابة عنها(ــ )سلطة فردٌة 

سلطة مرحة جًدا وتستمتع بوجودها مع اآلخرٌن. ودابًما ما تتبع شقٌقتها فً أنشطتها بالرؼم من عدم قدرتها على المشاركة." 

 تسعى بفاعلٌة لتلقً الدعم(ــ تقرٌرٌة 

بترجمة "أختً صماء، لكنها تجٌد الحٌاكة. ولذلك فهً تشرح للنساء األخرٌات فً مجموعتنا باستخدام العروض فٌما أقوم أنا 

ا(ــ )سلطة مشتركة إشاراتها." ًٌ  النساء تعملن سو

"ال أستطٌع العمل بعد اآلن، لكننً أرؼب فً أن أكون مفًٌدا مرة أخرى. ربما ٌمكننً مشاركة المعلومات مع اآلخرٌن من ذوي 

 (تطوٌر الفعالٌة الذاتٌةــ )سلطة داخلٌة اإلعاقة." 

إلى الفحص الطبً، انزعجت إنعام وبدأت فً العوٌل. أعتقد بأنها تعانً من اضطرابات عندما كنت أتحدث إلى أمها بشأن إحالتها 

 )سلطة فردٌة(سلوكٌة."

 اطلب من المشاركٌن مناقشة أنواع السلطة التً تمتلكها النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة عادة فً عبلقاتهن مع:

 أزواجهن •
 

 مقدمً الرعاٌة •
 

 مقدمً الخدمات •
 

التفكٌر فً تجاربهم وتفاعبلتهم مع األشخاص ذوي اإلعاقة. ما هو نوع السلطة التً ٌعتقدون بأنهم ٌمتلكونها فً اطلب من المشاركٌن 

عبلقتهم بهؤالء األفراد؟ ما هً الفرضٌات أو الصور النمطٌة لدٌهم؟ ما هً شواؼلهم أو مخاوفهم بشأن العمل مع النساء والفتٌات ذوات 

 اإلعاقة؟

مكافحة العنؾ الجنسانً ٌتعٌن علٌنا العمل مع النساء والفتٌات وجمٌع الناجٌن من ذوي اإلعاقة لدعمهم فً  نحن كممارسٌن فً برامج

تطوٌر "سلطة داخلٌة" وامتبلك "سلطة تقرٌرٌة" التخاذ القرارات الخاصة بهم بشأن الوصول إلى الخدمات والمساعدة. وٌنبؽً علٌنا 

السلبٌة بٌن األشخاص ذوي اإلعاقة واآلخرٌن أو ممارسة "سلطة فردٌة" علٌهم. وٌجب علٌنا توخً الحذر حتى ال نعزز دٌنامٌات السلطة 

كذلك دعم األزواج ومقدمً الرعاٌة ومقدمً الخدمات لبناء "سلطة مشتركة" مع النساء والفتٌات وجمٌع الناجٌن من ذوي اإلعاقة إلى 

 امج أكثر قبوالً ومٌسورة الوصول بالنسبة لهم.جانب مقدمً الرعاٌة بما ٌضمن تلبٌة احتٌاجاتهم وٌجعل البر
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 : نقاط الضعؾ لدى النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة٘النشاط 

 الؽرض من النشاط

 اإلعاقة أكثر عرضة للعنؾ الجنسانً. لتحدٌد العوامل التً تجعل األشخاص ذوي •

 

 نقاط التعلم

ٌكون األشخاص ذوو اإلعاقة عرضة لكافة أشكال العنؾ الجنسانً. وٌوجد الكثٌر من العوامل التً تجعلهم أكثر عرضة للخطر إال 

القابم على نوع الجنس أن األسباب الجذرٌة للعنؾ الجنسانً ضد األشخاص ذوي اإلعاقة دابًما ما تكون متماثلة: عدم المساواة 

واإلعاقة. وٌستند عدم المساواة بٌن الجنسٌن إلى اختبلل توازن القوى بٌن الرجال والنساء، وٌتفاقم من خبلل أوجه عدم المساواة 

 واالضطهاد وإساءة استعمال السلطة المرتبط باإلعاقة.

 العنؾ الجنسانً ما ٌلً: تشمل العوامل المرتبطة باإلعاقة والتً قد تزٌد من قابلٌة التعرض لخطر
 

ٌتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة لمواقؾ سلبٌة فً مجتمعاتهم مما ٌؤدي إلى مستوٌات متعددة من التمٌٌز الوصم والتمٌٌز:  •

وقابلٌة أكبر للتعرض لخطر العنؾ واإلساءة واالستؽبلل، السٌما بالنسبة للنساء والفتٌات ذوات اإلعاقة. وقد ٌؤدي ذلك إلى 

 مشاركتهن فً األنشطة المجتمعٌة التً تعزز الحماٌة والدعم االجتماعً والتمكٌن.الحد من 

ٌتصور الجناة أن األشخاص ذوي اإلعاقة لن ٌتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم التصورات حول قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة:  •

ا أو اإلببلغ عن حوادث العنؾ التً ٌتعرضون لها بصورة فعالة مما ٌجعل منه ًٌ م هدًفا أكبر للعنؾ. وٌتجلً هذا األمر جسد

بصورة خاصة لدى النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة الجسدٌة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنٌة الذٌن ٌواجهون عدًدا من العوابق 

لئلببلغ عن العنؾ و/أو مساومات جنسٌة ضمن عبلقات مسٌبة. وقد ال ٌستمع األشخاص إلى األفراد ذوي اإلعاقة أو 

نهم، السٌما عندما ٌكون الناجون من ذوي اإلعاقة العقلٌة أو الذهنٌة األمر الذي ٌحد بدوره من فرص وصولهم إلى ٌصدقو

الخدمات. وؼالًبا ما ٌفترضون أنهم ال ٌدركون ما حدث لهم أو ال ٌستطٌعون التعبٌر عن احتٌاجاتهم، ناهٌك عن إفبلت مرتكبً 

 العنؾ من العقاب.

ٌظهر هذا بصورة جلٌة وخاصة فً سٌاقات النزوح الحدٌثة حٌث تكون األسر جتمعً وآلٌات الحماٌة: فقدان هٌاكل الدعم الم •

والمجتمعات قد انفصلت بالفعل. وبشكل عام، فإن النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة ؼالًبا ما تهربن وتنفرن من اآلخرٌن إذا كن 

و/أو حبسهم داخل المنزل لمنعهم من التجول فً المجتمع خشٌة  تعانٌن من إعاقة ما. وقد تلجأ بعض األسر إلى ربط أقاربهم

علٌهم من التعرض للعنؾ. كذلك قد ُتستبعد الفتٌات المراهقات ذوات اإلعاقة من البرامج وشبكات النظراء الوقابٌة؛ تلك 

 إلى مرحلة البلوغ. البرامج والشبكات التً ٌمكنها أن تساهم من جهة أخرى فً تعزٌز ملكات هامة لدٌهن ودعم انتقالهن

تؤدي قلة الدخل والسلع األساسٌة إلى زٌادة احتمالٌة تعرض الفتٌات والنساء ذوات اإلعاقة الفقر المدقع ونقص السلع األساسٌة:  •

لخطر اإلساءة أو االستؽبلل، بما فً ذلك من جانب مقدمً الخدمات أو أفراد المجتمع، عبلوة على زٌادة فرص التعرض 

ؽبلل من جانب العشراء، وقد تحد من قدرتهن على التخلص من هذه العبلقات العنٌفة نظًرا العتمادهن على لئلساءة واالست

 اآلخرٌن.
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األشخاص ذوو اإلعاقة بصورة أساسٌة على أفراد المجتمع اآلخرٌن للوصول إلى ٌعتمد العوابق البٌبٌة وقلة وسابل النقل:  •

الخدمات والمساعدة، بما فً ذلك برامج توزٌع العناصر الؽذابٌة وؼٌر الؽذابٌة األمر الذي ٌزٌد من خطورة تعرضهم 

 سرٌة. لبلستؽبلل واإلساءة وٌجعل من الصعب الوصول إلى خدمات االستجابة للعنؾ الجنسانً بصورة

ٌزٌد هذا األمر من مخاطر وقابلٌة تعرض النساء ذوات اإلعاقة للعنؾ، السٌما داخل المنزل. العزلة وتراجع الدعم المجتمعً:  •

وقد ٌتعرض بعض األشخاص ذوي اإلعاقة لئلخفاء من جانب أفراد األسرة. فٌما ٌواجه البعض اآلخر صعوبة فً الخروج من 

د ٌعنً نقص الدعم المجتمعً والصداقات عدم اكتسابهم المعلومات والمهارات التً ٌحتاجونها أو المنزل وااللتقاء باآلخرٌن. وق

ٌُرتكب بصورة  التواصل مع األشخاص الذٌن قد ٌحتاجون إلى اللجوء إلٌهم عند مواجهة العنؾ. وٌعنً أًٌضا أن العنؾ ؼالًبا ما 

 لخارجٌة.سرٌة فً ظل وجود خٌارات قلٌلة لئلببلغ أو طلب المساعدة ا

ؼالًبا ما ٌكون لدى النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة القلٌل من المعلومات بشأن برامج نقص المعلومات والمعارؾ والمهارات:  •

مكافحة العنؾ الجنسانً والسبلمة الشخصٌة مما ٌرتبط بتراجع قدرتهن على حماٌة أنفسهن. وٌتجلى هذا األمر بصورة خاصة 

اإلعاقة الذهنٌة والبلتً قد تكن هدًفا سهل المنال بالنسبة للجناة. كذلك ٌتم استبعادهن باستمرار من لدى النساء والفتٌات ذوات 

 جمٌع البرامج واألنشطة كما ال ٌتم نقل المعلومات عادة بطرٌقة تمكنهن من استٌعابها مما ٌجعل طلبهن للمساعدة أكثر صعوبة.
 
 

 وصؾ النشاط

 دقٌقة ٖٓالوقت المطلوب: 
 

 : دراسات حالةٗالتدرٌب أداة 
 

ْم المشاركٌن إلى مجموعات صؽٌرة. أعط كل مجموعة دراسة حالة لمناقشتها. على كل مجموعة أن تناقش نفس األسبلة:  قسِّ

 ما هً أنواع العنؾ التً ٌتعرض لها األشخاص ذوو اإلعاقة فً هذه الدراسة؟ •
 

 الطرٌقة التً تأثروا بها؟كٌؾ تأثر األشخاص اآلخرون فً دراسة الحالة؟ وما هً  •
 

 حدد ثبلثة عوامل جعلت من األشخاص ذوي اإلعاقة فً الدراسة أكثر عرضة للعنؾ الجنسانً. •
 

 ما هً العوامل األخرى الموجودة التً لم تتم اإلشارة إلٌها؟ •
 

انً. اكتب هذه العوامل على لوح اطلب من كل مجموعة مجدًدا تقدٌم العوامل الثبلثة التً تجعل الشخص ذي اإلعاقة عرضة للعنؾ الجنس

 ورقً قبلب.

ما هً العوامل التً تزٌد من قابلٌة تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة للعنؾ الجنسانً؟ وهل تؤثر هذه العوامل على كل من الرجال والنساء 

 ذوي اإلعاقة بنفس الطرٌقة؟ إذا كانت اإلجابة ال، فما هو أوجه االختبلؾ؟
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 الفتٌات المراهقات ذوات اإلعاقة نشاط اختٌاري:

دقٌقة أداة  ٖٓالوقت المطلوب: 

 : المشً السرٌع٘التدرٌب 

بناء األصول هو أحد النهج المستخدمة بصورة واسعة فً العمل مع الفتٌات المراهقات وقد أثبت قدرته على الحد من نقاط الضعؾ لدٌهن 

كالصحة والتعلٌم ومهارات التواصل ــــ وزٌادة وصولهن إلى الفرص. وٌمكن أن ٌساعد دعم الفتٌات فً تطوٌر أصولهن األساسٌة 

على تمكٌنهن من تحوٌل حٌاتهن والتأثٌر بصورة إٌجابٌة فً أسرهن ومجتمعاتهن. لمزٌٍد من ــــ والتقدٌر الذاتً والشبكات االجتماعٌة 

ٌُرجى االطبلع على تقرٌر مفوضٌة النساء البلجبات  ، المتاح ساء عظٌمات فتٌات قوٌات، نالمعلومات بشأن برامج الفتٌات المراهقات، 

 ./V//_://cib.sm/A/irect/iwmPp_riعلى: 

ٌبرز هذا النشاط أهمٌة األصول فً الحد من قابلٌة تعرض الفتٌات ذوات اإلعاقة للعنؾ الجنسانً وتعزٌز صمودهن. ٌتم تحدٌد اثنتٌن من 

صٌة. تقوم بقٌة المجموعة بقراءة السٌنارٌوهات المختلفة التً تعرضت لها كل شخصٌة. تتحرك المتطوعات وإعطاء كل منهن شخ

دى المتطوعتان إلى األمام أو إلى الخلؾ وفًقا للكٌفٌة التً ٌعزز بها السٌنارٌو فرص اكتساب األصول وتقوٌتها لدى تلك الفتاة. قد ٌكون ل

لذا ٌمكن للمتطوعتٌن اتخاذ عدة خطوات إلى األمام أو إلى الخلؾ وفًقا لذلك. وقد تكون هناك الفتاة أمور إٌجابٌة أو سلبٌة فً كل سٌنارٌو، 

 أٌضاً أحداث مؤثرة على النساء والفتٌات األخرٌات فً األسرة، وقد ٌكون لذلك تأثٌر إضافً على الفتاة.

 التحرك إلى األمام أم إلى الخلؾ.راجع هذه األسبلة الربٌسٌة لتٌسٌر المناقشة بشأن ما إذا كان ٌجب على كل فتاة 
 

 ما هً األشٌاء اإلٌجابٌة والسلبٌة التً تحدث للفتاة فً هذا السٌنارٌو؟ •
 

 ما هً األصول الشخصٌة/االجتماعٌة/الجسدٌة/المالٌة التً تكتسبها؟ •
 

 ما هً األصول الشخصٌة/االجتماعٌة/الجسدٌة/المالٌة التً تنقصها؟ •
 

 العبلقات المرتبطة بها؟ )على سبٌل المثال سلطة فردٌة/سلطة داخلٌة/سلطة تقرٌرٌة/سلطة مشتركة(ما هو نوع السلطة الموجود فً  •

 كٌؾ ٌؤثر ذلك على ضعفهن أو صمودهن فً مواجهة التحدٌات؟ •
 

 كٌؾ ٌؤثر ذلك على خطر تعرضهن للعنؾ الجنسانً أو حماٌتهن منه؟ •

http://wrc.ms/StrongGirlsReport
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 ً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌةوحدة تدرٌبٌة للممارسٌن ف :ٗاألداة 
 

 : مبادئ توجٌهٌة للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقةٙالنشاط 

 الؽرض من النشاط

 لتحدٌد المبادئ التوجٌهٌة للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن برامج مكافحة العنؾ الجنسانً •

 

 نقاط التعلم

 بعٌن االعتبار عند العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً:ٌجب أخذ المبادئ التوجٌهٌة التالٌة 

ٌتعٌن على الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً إدراك تنوع المجموعات التً ٌخدمونها، الحق فً المشاركة واإلدماج: 

تٌات والفتٌان والرجال الذٌن ٌعانون من أنواع مختلفة من وٌتضمن ذلك الوقوؾ على المخاطر المختلفة التً تواجهها النساء والف

اإلعاقة فً األوضاع اإلنسانٌة، والحاجة إلى جعل الخدمات واألنشطة مٌسورة ومفٌدة لهذه الفبات. ٌتعٌن كذلك أن ٌكون إدماج 

نؾ الجنسانً، جزًءا أساسٌا من األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة، السٌما النساء والفتٌات، بؽٌة الحد من خطر تعرضهم للع

 عملهم ولٌس أمًرا خاًصا أو منفصبلً.

هؤالء األشخاص ٌتمتعون بتجارب حٌاتٌة ومهارات وقدرات وأحبلم التركٌز على األشخاص بصورة كلٌة، ولٌس على إعاقتهم: 

 قاء وجٌران.وأهداؾ، ولدٌهم العدٌد من الهوٌات، بما فً ذلك كموجهٌن وقادة وزوجات وأمهات وأخوات وأصد

ٌتعٌن على الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً عدم افتراض معرفتهم بما ٌرٌده أو ٌشعر به عدم إطبلق الفرضٌات: 

األشخاص ذوو اإلعاقة أو معرفتهم بما هو أفضل بالنسبة لهم. ومن الخطأ افتراض أنه بما أن األشخاص ٌعانون من إعاقة فإنهم ؼٌر 

ام ببعض األشٌاء أو لن ٌكونوا مهتمٌن بالمشاركة فً بعض األنشطة، ولكن ٌنبؽً قضاء بعض الوقت معهم للتشاور قادرٌن على القٌ

 والوقوؾ على اهتماماتهم وتوفٌر الفرص لهم كما هو الحال بالنسبة لؽٌرهم من الناجٌن من العنؾ الجنسانً.

ألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك أفراد أسرهم لتحدٌد المهارات والقدرات ٌتم العمل مع اتحدٌد نقاط القوة والقدرات واالستفادة منها: 

الخاصة بهم واستخدام ذلك فً إثراء تصمٌم برامج مكافحة العنؾ الجنسانً وتنفٌذها وتقٌٌمها. فاألشخاص ذوو اإلعاقة هم أكثر 

األنشطة لخدمتهم على نحو أفضل. وٌنبؽً األشخاص خبرة بإعاقتهم وٌمكنهم تقدٌم التوجٌهات الحاسمة حول كٌفٌة تكٌٌؾ البرامج و

 بناء خطط العمل الفردٌة حول قدرات األشخاص.

األشخاص ذوو اإلعاقة، السٌما النساء والفتٌات، ؼالًبا ما ٌخضعون لقرارات اتخذها لهم أشخاص التركٌز على "العمل التعاونً": 

ات. وبالتالً ٌتعٌن على الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ آخرون كأفراد األسرة ومقدمً الرعاٌة والعشراء وحتى مقدمً الخدم

مع األشخاص ذوي اإلعاقة من خبلل عملٌة تعاونٌة ُتعنى بتحدٌد مخاوفهم وأولوٌاتهم وأهدافهم.  تعاونًالجنسانً، توخً نهج عمل 

ٌابة عنهم، إذ ٌنبؽً، عوًضا عن ذلك، وتجدر اإلشارة إلى أهمٌة تفادي تعزٌز دٌنامٌات السلطة السلبٌة عن طرٌق اتخاذ القرارات ن

 تزوٌدهم بالدعم لتطوٌر إحساسهم بالسٌطرة والقدرة على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.

تؤثر اإلعاقة أًٌضا فً أفراد األسرة، السٌما النساء والفتٌات البلتً قد ٌلقى على كاهلهن أدوار تقدٌم العمل مع مقدمً الرعاٌة واألسر: 

ى الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً السعً نحو فهم مخاوؾ وأولوٌات وأهداؾ مقدمً الرعاٌة ودعم الرعاٌة. وٌتعٌن عل

 وتعزٌز قٌام عبلقات صحٌة ودٌنامٌات متوازنة بٌن كل من مقدمً الرعاٌة واألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد األسرة اآلخرٌن.
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 للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة: وحدة تدرٌبٌة ٗاألداة 
 

 وصؾ النشاط

 دقٌقة ٖٓالوقت المطلوب: 
 

كٌؾ ٌكون ـــ  ٔاطلب من المشاركٌن التوزع فً ثبلث مجموعات لمناقشة المواضٌع التالٌة: المجموعة 

 وصم النساء والفتٌات؟

 اإلعاقة؟كٌؾ ٌكون وصم األشخاص ذوي ــ  ٕالمجموعة 
 

 كٌؾ ٌكون وصم النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة؟ـــ  ٖالمجموعة 
 

ٌجب على كل مجموعة كتابة الكلمات على البطاقات أو الملصقات التً تعكس تجارب الوصم التً تعرضت لها كل مجموعة من هذه 

 المجموعات. اطلب من كل مجموعة تقدٌم هذه األفكار وتعلٌق كلماتها على الحابط.

وضمن مجموعة كبٌرة، ناقش الخصابص الشابعة لوصم النساء والفتٌات، ووصم األشخاص ذوي اإلعاقة، ووصم النساء والفتٌات ذوات 

 اإلعاقة.

لتً ما هً المبادئ األكثر أهمٌة لدى العمل مع النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة؟ كٌؾ ٌمكننا إدماج هذه المبادئ فً عملنا؟ وما هً المبادئ ا

 ج إلى تشجٌعها لدى الموظفٌن والشركاء والمجتمع؟نحتا

 دون هذه المبادئ كمبادئ ألنشطتك وبرامجك باإلضافة إلى تلك الوارد أعبله.
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 : وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌةٗاألداة 
 

 : عوابق الوصول والمشاركة7النشاط 
 

 الؽرض من النشاط

 لتحدٌد العوابق التً تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى أنشطة الوقاٌة واالستجابة للعنؾ الجنسانً ومشاركتهم فٌها •
 

 نقاط التعلم

ثمة العدٌد من األسباب التً تحول دون تضمٌن األشخاص ذوي اإلعاقة فً أنشطتنا، ولٌس حالته الصحٌة فحسب. وتتضمن  •

 المحتملة ما ٌلً:العوابق 

الصورة العقلٌة السلبٌة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، والوصم االجتماعً، والتمٌٌز من قبل الموظفٌن واألُسر  -العوابق الموقفٌة  «

 وأفراد المجتمع.

والطرق مثل صعوبة وصول ذوي اإلعاقة إلى البناٌات والمدارس والعٌادات ومضخات المٌاه  -العوابق المادٌة والبٌبٌة  «

 والمواصبلت.

صعوبة فهم ذوي اإلعاقة للمعلومات المكتوبة أو المنطوقة بما فٌها وسابل اإلعبلم والمنشورات  -عوابق االتصال  «

 واالجتماعات والرسابل المعقدة.

ساء القواعد والسٌاسات واألنظمة وؼٌرها من المعاٌٌر التً قد تهضم حقوق ذوي اإلعاقة وخصوًصا الن -عوابق أخرى  «

 والفتٌات.

ٌعتبر تحلٌل العوابق المحتملة من أولى الخطوات لتخطٌط االستراتٌجٌات واإلجراءات من أجل تضمٌن ذوي اإلعاقة فً  •

 برامجنا.
 
 

 وصؾ النشاط

 دقٌقة ٖٓالوقت المطلوب: 
 

 : دراسات الحالةٗأداة التدرٌب 
 

 الموقفٌة" و"عوابق التواصل" و"العوابق األخرى".ضع أربع الفتات على الحابط: "العوابق المادٌة" و"العوابق 

، اطلب من المشاركٌن مناقشة العوابق التً ٌواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة فً كل دراسة حالة. ٙفً نفس المجموعات كما فً النشاط 

ق وتعلٌقها على الحابط تحت اطلب منهم أًٌضا كتابة كل "عابق" على كل ورقة مبلحظات الصقة. ٌتعٌن علٌهم كذلك تقدٌم هذه العواب

 البلفتة المرتبطة بذلك النوع من العابق.

 األسبلة الربٌسٌة:
 

ما هً العوابق التً تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الخدمات أو اندماجهم فً أنشطتنا؟ وكٌؾ تختلؾ بالنسبة للنساء  •

 والفتٌات والفتٌان والرجال ذوي اإلعاقة؟

على الشخص ذي اإلعاقة فحسب؟ وهل ٌتأثر أًٌضا كل من مقدم الرعاٌة وأفراد األسرة اآلخرٌن وأفراد المجتمع  هل ٌؤثر هذا العابق •

 بهذا العابق؟

 ما هً العوابق التً تعتقد بأنها األكثر شٌوًعا فً هذا المجتمع؟ •
 

 القادم.اسمح للمشاركٌن اآلخرٌن بالتعلٌق وتقدٌم المقترحات. اترك العوابق على الحابط للنشاط 
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 : وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌةٗاألداة 
 

 : إستراتٌجٌات اإلدماج8النشاط 
 

 الؽرض من النشاط

مكافحة العنؾ الجنسانً تحدٌد اإلستراتٌجٌات البلزمة للتعامل مع العوابق وتمكٌن األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إلى برامج  •

 والمشاركة فٌها

 

 نقاط التعلم

ٌحق لؤلشخاص ذوي اإلعاقة المشاركة فً أنشطتنا بالمساواة مع أعضاء المجتمع اآلخرٌن. وٌجب أن نزٌل أكبر قدر ممكن من العوابق التً  •

 فٌها.تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى برامج مكافحة العنؾ الجنسانً خاصتنا وتضمٌنهم 

ٌجب أن نتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة لتحدٌد أفضل الُسُبل لتحسٌن فرص وصولهم إلى برامجنا والمشاركة فٌها. وٌنبؽً إٌبلء عناٌة  •

خاصة للتشاور مع النساء والفتٌات من ذوات اإلعاقة فضبًل عن مقدمات الرعاٌة  إذ أن إشراكهم فً عملٌات صنع القرار واالستفادة من 

هم وقدراتهم سٌجعل برامجنا أكثر شمولٌة وسٌعمل أًٌضا على سٌسٌر التعافً طوٌل األجل وعلى تمكٌن الناجٌن من ذوي اإلعاقة فً مهارات

المجتمع. كما سٌساعد فً التوصل إلى أفضل السبل لتحسٌن فرص وصول النساء والفتٌات والفتٌان والرجال من ذوي اإلعاقة إلى ما نقدم 

 من خدمات.

 
 

 النشاطوصؾ 

 دقٌقة ٖٓالوقت المطلوب: 
 

 قسم المشاركٌن إلى مجموعات صؽٌرة مرة أخرى. أعط كل مجموعة نوعاً واحداً من أنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً لمناقشتها:
 

 الخدمات )مثال، المشورة أو دراسة الحالة( .ٔ
 

 التمكٌن )مثال، الفصول واألنشطة فً المركز النسابً( .ٕ
 

 (!SASAالوقاٌة )مثال، التعببة المجتمعٌة أو أنشطة  .ٖ
 

الدعوة )مثال، اجتماعات مجموعات العمل أو إجراء المحادثات الثنابٌة مع قادة البلجبٌن( ٌجب على كل مجموعة  .ٗ

 تحدٌد ما ٌلً:

 نشاط واحد معٌن ٌتم إجراؤه فً السٌاق الخاص بهم. •
 

عابق واحد ٌمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إلى الخدمات أو المشاركة فً النشاط المحدد )على سبٌل المثال، عدم قدرة  •

مبلحظة: قد ٌرؼب المشاركون فً النظر إلى الفتٌات المراهقات الكفٌفات على الوصول إلى المركز النسابً لحضور الفصول(. 
 نشاط السابق للحصول على أفكار.القابمة المعلقة على الحابط من ال

شًء واحد ٌمكننا فعله للمساعدة فً التؽلب على هذا العابق )على سبٌل المثال، قد نرتب لقٌام الفتٌات بالسٌر مًعا إلى المركز  •

 النسابً واصطحاب الفتٌات الكفٌفات(.

أنشطة برنامجنا )على سبٌل المثال، ٌمكن للفتٌات  حسٌنطرٌقة واحدة ٌستطٌع بها األشخاص ذوو اإلعاقة تقدٌم المدخبلت أو التعقٌبات لت •
 المكفوفات إدارة فصل مع الفتٌات األخرٌات حول كٌفٌة اصطحاب األشخاص المكفوفٌن(.
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 : وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌةٗاألداة 
 

 

 اإلببلغ عن مقترحاتهم بصورة كاملة وتوثٌقها. ناقش ما ٌلً كمجموعة كبٌرة:اطلب من المشاركٌن 

 ما هً المقترحات ممكنة التنفٌذ فً البرنامج الخاص بك فً الوقت الحالً؟ •
 

ًٌا )كالوقت أو األموال أو الخبرات( لتنفٌذها؟ •  ما هً المقترحات التً تتطلب دعًما إضاف



ٗٔ 
 

 : وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌةٗاألداة 
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 نماذج اإلعاقةـــ : مقتبسات ٕأداة التدرٌب 
 

 النموذج القابم على حقوق النموذج االجتماعً النموذج الطبً النموذج الخٌري الحالة

فتاة تستخدم كرسً متحرك 

تحضر تجمع آمن للفتٌات 

 المراهقات

"ال تستطٌع هذه الفتاة القدوم إلى 

الفتٌات مكان تجمعنا. فقد تضاٌقها 

األخرٌات، وربما ٌكون من 

األفضل أن نخصص لها 

ولشبٌهاتها من الفتٌات مكاناً 

 خاصاً."

"ال تستطٌع المشاركة فً 

األنشطة التً تجرى فً المساحة 

اآلمنة. وبمجرد أن تتعلم المشً، 

 ستتمكن حٌنها من المشاركة."

"ٌمكننا أن نفكر فً بعض 

األنشطة المختلفة التً ٌمكن القٌام 

ـــ بها داخل المساحة اآلمنة 

أنشطة ال تتطلب الكثٌر من 

 الحركة."

"هذه مساحة أمنة لجمٌع الفتٌات! 

سوؾ نطرح علٌها أسبلة حول 

ٌّرات التً ٌلزم  طبٌعة التؽ

 إجراؤها."

رجل ذو إعاقة ذهنٌة ٌحضر تدرًٌبا 
 للصحة الجنسٌة واإلنجابٌة 

"ال فابدة من دعوته إذ أنه ال ٌمكنه 
تعلم أشٌاء جدٌدة، ولن ٌتزوج أبًدا أو 

ٌرزق بأطفال على أي حال. كما 
ٌنبؽً أن تعتنً به أسرته جًٌدا 
وتتأكد من عدم تعرضه لسوء 

 المعاملة من جانب أي شخص."

وهو  -تخصص "ٌحتاج إلى طبٌب م
الشخص الوحٌد القادر على 

 مساعدته."

"ٌمكنه الحضور إلى التدرٌب مع 
شقٌقه، بحٌث ٌمكنهما مناقشة 

المواضٌع بمزٌٍد من التفصٌل فً 
 وقت الحق."

لنسأله عن رأٌه فً التدرٌب "
إذ ٌهمنا معرفة رأٌه  –الخاص بنا 

 وأفكاره حول كٌفٌة تحسٌنه."

 أم لطفلة معاقة 

 منزلهامعزولة فً 

"من المحزن للؽاٌة أن ٌكون 

لدٌك طفلة تعانً من إعاقة. 

وٌنبؽً أن نضعها ومثٌبلتها على 

رأس متلقً المساعدات المادٌة 

 لتحسٌن وضعهن داخل المنزل."

"تحتاج هذه الطفلة لطبٌب معالج. 

وربما نحٌلها إلى أحدهم فً 

 العاصمة."

"دعونا نجري جلسة فً منزلها 

. وبهذا ٌمكن حول العنؾ الجنسانً

أن تستمر األم فً الحصول على 

 المعلومات ومقابلة جٌرانها كذلك."

"لهذه الطفلة الحق فً المشاركة 

فً نفس األنشطة كؽٌرها من 

 األطفال.

دعونا نناقش ذلك مع والدتها، 

والبدء فً استكشاؾ طبٌعة 

 األنشطة التً قد تثٌر اهتمامها."
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 : وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌةٗاألداة 
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 العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة: وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكافحة ٗاألداة 
 

 : دراسات الحالةٗأداة التدرٌب 

 
 سٌبلم )الجبة من إرٌترٌا تعٌش فً إثٌوبٌا(ـــ  ٔدراسة الحالة 

عاًما تعٌش فً مخٌم لبلجبٌن بإثٌوبٌا. وتسكن بصحبة أمها وأبٌها وخمس شقٌقات وثبلثة أشقاء. وهً ال  7ٔسٌبلم، فتاة تبلػ من العمر 

ام تستطٌع التحدث وتحتاج إلى مساعدة فً الرعاٌة الٌومٌة. ولذا فإن والدتها، بٌلٌتو، وشقٌقتٌها اللتٌن ٌصؽرنها تساعدنها فً تناول الطع

تسال وقضاء الحاجة. تركت إحدى شقٌقتٌها الصؽٌرتٌن المدرسة لكون والدتها تشعر بتعب شدٌد وهً بحاجة لمزٌد من الدعم واالؼ

ظمأها لرعاٌة سٌبلم. تعلو االبتسامة وجه سٌبلم عند بقاء شقٌقتٌها الصؽٌرتٌن معها وعندما تلعبان مًعا أمامها. وُتعّبر سٌبلم عن جوعها أو 

 ه الطرٌقة تعرؾ أسرتها ما إذا كانت بحاجة إلى الطعام أو الشراب.وبهذـــ بالبكاء 

ٌّر الفوطة الصحٌة بنفسها. وتولت والدتها  بدأت الدورة الشهرٌة لدى سٌبلم فً سن الثانٌة عشرة من عمرها، ولكنها ال تستطٌع أن تؽ

رة. وأوضحتا أن هذه المهمة تعتبر األكثر صعوبة كلما وأختها الصؽٌرة رعاٌة نظافتها الصحٌة الشهرٌة على مدار السنوات الخمسة األخٌ

 تقدمت سٌبلم فً العمر وازداد نمو جسدها.

ال تشعر بٌلٌتو براحة لترك سٌبلم مع أناس آخرٌن إذ إنها تقلق دابًما على سبلمتها. وعندما تزورها نساء أخرٌات فً المنزل، فإنهن 

( وؼٌرها من المنظمات. وهً ترؼب فً حضور IWCبادرة العافٌة المجتمعٌة )ٌتحدثن معها حول جلسات رفع الوعً التً تجرٌها م

 هذه الجلسات، ولكنها ال تستطٌع ذلك نظًرا لبعد مكان عقد الجلسات عن منزلها، وال ٌوجد أحد ؼٌرها لٌعتنً بسٌبلم.

 
 إٌستر )الجبة كنؽولٌة تعٌش فً بوجمبورا، بوروندي(ـــ  ٕدراسة الحالة 

ٌة الكنؽو الدٌمقراطٌة. وتعٌش فً مدٌنة بوجمبورا )عاصمة بوروندي( مع أطفالها ووالدها. وهً ؼٌر متزوجة. تعانً إٌستر من جمهور

ا من آباء  ًٌ إٌستر من إعاقة ذهنٌة حٌث تواجه "نوبات" أو تشنجات مرضٌة. وتقول "حٌنها ٌأتً الرجال لٌؽتصبوننً. لذا فأنا ال أعرؾ أ

 أطفالً."

الذهاب إلى المدرسة ولٌس لدي أي وسٌلة إلرسالهم إلٌها. وأنا مضطرة ألن أطلب من الرجال حتى ثمن توافه "بلػ بعض أوالدي سن 

األشٌاء وفً المقابل ٌفعلون بً ما ٌشاؤون. وال ٌمكن ألطفالً حتى الحصول على الكتب المدرسٌة. واعتاد والدي أن ٌساعدنً ولكنه 

ا ال أطٌق من الناحٌة الذهنٌة والعاطفٌة وقد ٌتسبب فً تعرضً لبلعتداءات من وقت آلخر. أصبح من ذوي اإلعاقة. وٌحملنً هذا األمر م

وفً بعض األحٌان عندما أكون مرٌضة، أذهب إلى إحدى المستشفٌات الخاصة. وٌلزم أن أتناول الدواء الذي ٌعطونه لً مع الطعام، 

فً رأسً. وعلى الرؼم من كل ذلك، فإن حال أطفالً هو أكثر ما  ولكن ال أستطٌع الحصول على طعام كاٍؾ ولذلك فإننً أشعر بدوار

 ٌؤلمنً."

تدرك إٌستر وؼٌرها من النساء البلبً تمت استشارتهن فً مناقشة جماعٌة وجود خدمات للناجٌن من العنؾ الجنسانً فً مركز 

IOIUP  انهن القدوم إلى هنا لمقابلة موظفً لجنة مركز متخصص فً توصٌل الخدمات والمساعدة إلى البلجبٌن. هن ٌعلمن أن بإمكـــ

اإلنقاذ الدولٌة الذٌن سٌصفون لهن مختلؾ الخٌارات المتاحة أمامهن وسٌساعدونهن فً الحصول على أي خدمات ٌخترنها. وتقول النساء 

مات، تظل ؼٌر بعٌد عن بعض األشخاص" وأنه "ال توجد مواصبلت، لذا فحتى إن كنت تعلم بمكان تقدٌم الخد IOIUPبأن "مركز 

وبعده إلى المستشفى وقًتا طوٌبلً. إذ ذهبنا  IOIUPقادر على الوصول إلى هناك.... فهل ٌمكننا تقلٌل اإلجراءات؟ ٌستؽرق الذهاب إلى 

ننا حٌث ٌلزم أن نحصل على تزكٌة من ]موظفً لجنة اإلنقاذ الدولٌة[. ومن األفضل وجود رقم ٌمكـــ مباشرة إلى المستشفى، لن ٌقبلوننا 

 االتصال به وأن نتقابل فً المستشفى."
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 : وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌةٗاألداة 
 

 سابٌن )الجبة سورٌة تعٌش فً مخٌم الزعتري لبلجبٌن، األردن(ـــ  ٖدراسة الحالة 

عاًما وتعانً من إعاقة فكرٌة. وتقول والدتها إنها "مفعمة بالنشاط" وأنها تحب الرقص والرسم ودابًما ما تذهب  ٖٔتبلػ سابٌن من العمر 

لزٌارة جٌرانها. وترؼب دابًما فً تعلم شًء جدٌد. اعتادت سابٌن الذهاب إلى المدرسة الموجودة فً المخٌم ولكن ال ٌوجد اآلن من 

المدرسة. وتحب سابٌن التنزه حتى فً ساعات اللٌل. وذات لٌلة ذهبت إلى بٌت جٌراننا وعندما عادت من هناك الحظت  ٌصطحبها إلى

ادمة والدتها أنها تبدو مختلفة. فسألتها عما حدث، فأجابت أن بعض األوالد قد جردوها من مبلبسها التحتٌة. وقال األوالد أنهم فً المرة الق

". ولذا فقد منعتها والدتها من زٌارة الجٌران حٌث الرجال واألوالد ألنها تشعر أن سابٌن ستفعل أي شًء سوؾ "ٌلعبون زوج وزوجة

ا مع والدتها حٌث دار حدٌث حول العنؾ داخل المخٌم، ولكنها فً الواقع لم تعر  ًٌ ٌقوله هؤالء األشخاص. حضرت سابٌن اجتماًعا جماع

ٌُقال   مارس الرسم.فضلت أن تـــ سابٌن أي انتباه لما 

 
 ألٌفا )شمال القوقاز(ـــ  ٗدراسة الحالة 

تعانً من صعوبة فً الحركة وتأخر فً الكبلم. وقال األطباء أنها لن تتمكن مطلقًا ـــ عاًما. ولدت ألٌفا بإعاقتها  ٘ٔتبلػ ألٌفا من العمر 

تها فً شؤون العناٌة الٌومٌة، كاالؼتسال وقضاء من الذهاب إلى المدرسة، لذا فهً تقضً معظم وقتها داخل المنزل، وتساعدها والد

 الحاجة. ترك والد ألٌفا األسرة فً اآلونة األخٌرة واضطرت والدتها للعثور على وظٌفة لكسب الدخل إلعالة األسرة.

ن قضاء حاجتها تقضً ألٌفا معظم الٌوم وهً جالسة وحدها داخل المنزل ولكن ٌتناوب على مساعدتها أقربابها طوال الٌوم لتمكٌنها م

وتناول الطعام. وفً بعض األحٌان تتأخر ابنة عمها علٌها، وعندما تشتكً ألٌفا من ذلك، تؽضب منها وترفض اصطحابها للخارج. تحب 

 ألٌفا الخروج على الكرسً المتحرك خاصتها، وتتحدث إلى أي شخص ٌتوقؾ لٌلقً علٌها التحٌة.

مجموعة فً مركز محلً للنساء. وٌقضً العمال االجتماعٌون الوقت وهم ٌتحدثون إلى بدأت شقٌقة ألٌفا وجارة أخرى لها فً حضور 

لتً ألٌفا. وعندما تكون جاهزة، فإنهم ٌدبرون وسٌلة مواصبلت بحٌث ٌتمكن ثبلثتهم من االنتقال مًعا إلى المركز. تتشوق ألٌفا إلى األٌام ا

 ٌد عن أجهزة الكمبٌوتر.تكون فٌها بصحبة الفتٌات األخرٌات وتأمل أن تتعلم المز

فتٌات وفً أحد األٌام، تقابلت الفتٌات لتحدٌد األنشطة التً ٌرؼبن فً القٌام بها داخل المركز. لم تتحدث ألٌفا خبلل هذه المقابلة، ولكن ال

ٌمكنها أن تلعب ـــ األخرٌات رؼبن فً ممارسة تصفٌؾ الشعر. وقلن جمًٌعا إن ألٌفا ستستمتع بذلك، حٌث سٌقمن جمًٌعا بتصفٌؾ شعرها 

 دور الزبون ولذا لن تكون بحاجة للوقوؾ للقٌام بذلك.

 
 رجال ذوو إعاقات حدٌثة )الجبون سورٌون ٌعٌشون فً األردن(ـــ  ٘دراسة الحالة 

ا فً مخٌمات البلجبٌن والمراكز الحضرٌة باألردن. العدٌد منهم جاء  ًٌ مصاباً ثمة ما ٌزٌد عن نصؾ ملٌون الجا سوري ٌعٌشون حال

بإعاقات حدٌثة جراء إصابات الحرب. أجرٌت مشاورات مع رجال ذوي إعاقات حدٌثة ٌعٌشون فً األردن حول شواؼل العنؾ 

 الجنسانً.

"كشخص مصاب، عندما ٌذهب للخارج لتلقً العبلج، تضطر زوجته إلى الذهاب معه، وتتعرض للتحرش الجنسً بشكل كبٌر. وإذا تفوه 

خاص، ٌقولون له "أنت نصؾ رجل". وكذلك قد ال تملك الزوجات الوقت الكافً الصطحاب أطفالهن إلى المدرسة، بكلمة تجاه هؤالء األش

ا ]بزوجاتنا[."ـــ مما ٌجعلهن مضطرات للذهاب هناك وحدهن  ًٌ  ومن الممكن أًٌضا أن ٌتم التحرش جنس

 ة فً الرمثا، األردن(.)أحد المشاركٌن فً مناقشة جماعٌة مع رجال ذوي إعاقات حدٌثة ومقدمً رعاٌ
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فلو كان ذو شخصٌة وإرادة قوٌة، فحٌنها ٌمكن أن ٌظل رب المنزل، حتى وإن لم ٌكن قادًرا على ـــ "ٌعتمد األمر على شخصٌة الرجل 

أن أصبح ذا إعاقة. ولكن عادًة ما ٌصبح الزوج عالة على الزوجة فً مثل هذه الظروؾ. فإذا كان بحاجة إلى المال للدفع مقابل  العمل بعد

شًء ما، فإن على الزوجة أن تخرج إلى العمل .... وبذلك تتحمل عبًبا ُمضاًفا على كاهلها. كما أن المخاطر تزداد بالنسبة لزوجات 

ونهن سٌتعرضن لبلستؽبلل من جانب بعض األشخاص. وقد تصبح إحداهن خادمة لدى أسرة أخرى، أو مضطرة الرجال ذوي اإلعاقة ك

للعودة إلى المنزل فً وقت متأخر عندما ٌخٌم الظبلم. وتزداد حالتها النفسٌة سوًءا. وإذ كان الرجل ٌعانً من إعاقة حدٌثة، فقد ٌؽار 

ٌعرضها للخطر ]داخل المنزل[. وأحٌاًنا تتؽٌر نظرة المجتمع إلى أولبك الزوجات، كون  عندما ٌرى زوجته تخرج من المنزل. وهذا أًٌضا

ا فً هذا المكان ًٌ  الجمٌع ال ٌعرفون أسباب خروجهن، فخروج المرأة لٌبًل فً حد ذاته لٌس طبٌع

 قد ٌتعرضن للوصم من جانب المجتمع". ـــ
 

 حدٌثة ومقدمً رعاٌة فً مخٌم الزعتري لبلجبٌن، األردن(. )أحد المشاركٌن فً مناقشة جماعٌة مع رجال ذوي إعاقات



٘ٔ 

 : وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌةٗاألداة 
 

 : المشً السرٌع٘أداة التدرٌب 
 

 
 

 ألٌفا .ٔ
 

تعانً من صعوبة فً الحركة وتأخر فً الكبلم. وقال األطباء أنها لن تتمكن مطلقًا ـــ عاًما. ولدت ألٌفا بإعاقتها  ٘ٔتبلػ ألٌفا من العمر 

 من الذهاب إلى المدرسة، لذا فهً تقضً معظم وقتها داخل المنزل.
 

 
 

 ألٌفا .ٕ
 

اء الحاجة. ترك والد ألٌفا األسرة فً اآلونة األخٌرة واضطرت والدتها للعثور تساعدها والدتها فً شؤون العناٌة الٌومٌة، كاالؼتسال وقض

على وظٌفة لكسب الدخل إلعالة األسرة. وٌجب أن تظل شقٌقة ألٌفا الصؽٌرة بالمنزل لمساعدتها فً تدبٌر شؤونها عندما تخرج والدتها 

 لحضور االجتماعات.
 

 
 

 ألٌفا .ٖ
 

الحالً. وتقضً ألٌفا معظم الٌوم وهً جالسة وحدها داخل المنزل ولكن ٌتناوب على خدمتها أٌقاربها  تحظى والدة ألٌفا بوظٌفة فً الوقت

على مدار الٌوم لتمكٌنها من قضاء حاجتها وتناول الطعام. وفً بعض األحٌان تتأخر ابنة عمها علٌها، وعندما تشتكً ألٌفا من ذلك، 

الخروج على الكرسً المتحرك خاصتها وتتحدث إلى أي شخص ٌتوقؾ لٌلقً تؽضب منها وترفض اصطحابها للخارج. وتحب ألٌفا 

 علٌها التحٌة.
 

 
 

 ألٌفا .ٗ
 

بدأت شقٌقة ألٌفا وجارة أخرى لها فً حضور مجموعة فً مركز محلً للنساء برفقة ألٌفا. وٌقضً العمال االجتماعٌون الوقت وهم 

ٌدبرون وسٌلة مواصبلت بحٌث تتمكن الفتٌات الثبلث من السفر مًعا إلى المركز. وعندما تكون جاهزة، فإنهم ـــ ٌتحدثون إلى ألٌفا 

 وتتشوق ألٌفا إلى األٌام التً تكون فٌها بصحبة الفتٌات األخرٌات، وتأمل أن تتعلم المزٌد عن أجهزة الكمبٌوتر.
 

 
 

 ألٌفا )أخًٌرا( .٘
 

ً القٌام بها داخل المركز. ولم تتحدث ألٌفا خبلل هذه المقابلة، ولكن الفتٌات فً أحد األٌام، تقابلت الفتٌات لتحدٌد األنشطة التً ٌرؼبن ف

ٌمكنها أن تلعب  ـــاألخرٌات رؼبن فً ممارسة تصفٌؾ الشعر. وقلن جمًٌعا أن ألٌفا ستستمتع بذلك، حٌث سٌقمن جمًٌعا بتصفٌؾ شعرها 

 دور الزبون ولذا لن تكون بحاجة للوقوؾ للقٌام بذلك.

 دٌنامٌات القوة التً تحدث هنا؟ ما هً الطرٌقة التً ستتناول من خبللها هذه الدٌنامٌات؟ما هً 
 

 



ٕ٘ 

 : وحدة تدرٌبٌة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌةٗاألداة 
 
 

 
 

 أمٌنة .ٔ
 

التعلٌم االبتدابً، ولكنها تتؽٌب كثًٌرا عن مدرستها الثانوٌة ألن أفرد أسرتها ٌطالبونها عاًما. وقد أنهت مرحلة  ٙٔتبلػ أمٌنة من العمر 

 دوًما بالقٌام بأعمال ٌومٌة مختلفة. وتشجعها خالتها على حضور بعض الفصول الدراسٌة بحٌث تتمكن من الحصول على وظٌفة ٌوًما ما.
 

 
 

 أمٌنة .ٕ
 

االبتدابٌة. وٌتقابلون أحٌاًنا فً المتاجر وٌتحدثون كثًٌرا عبر الهاتؾ. وٌذهب بعض أصدقابها إلى لدى أمٌنة أصدقاء ُكثر من المدرسة 

المركز لتعلم المحاسبة وترؼب أمٌنة فً االنضمام لهم. وٌزودها أصدقاؤها بالكثٌر من المعلومات التً تشاركها مع والدٌها وٌقوالن إن 

 على إنجاز أعمالها األخرى. بإمكانها الذهاب إلى المركز ما دامت قادرة
 

 
 

 أمٌنة .ٖ
 

تعلمت أمٌنة كثًٌرا من المركز وأصبح لدٌها اآلن أصدقاء أكثر، لكن أحٌاًنا ٌأخذ إخوتها هاتفها لمنعها من التحدث مع أصدقابها. وفً 

 حول ذلك األمر. بعض األحٌان تواجه الفتٌات األخرٌات داخل المركز األمر ذاته وناقشن طرقاً مختلفة للتحدث مع أسرهن
 

 
 

 أمٌنة .ٗ
 

أنهت أمٌنة دورة المحاسبة بنجاح وترؼب فً الحصول على عمل. وٌطرح علٌها األساتذة العاملون بالمركز بعض المقترحات بشأن 

وتتمتع التً تعمل هً األخرى ـــ األماكن التً ٌمكنها البحث عن عمل فٌها وكٌؾ تسري عملٌات التوظٌؾ. وتتحدث أمٌنة مع خالتها 

 بخبرة كبٌرة. وتدعمها خالتها عندما تناقش هذه الفكرة مع أسرتها.
 

 


