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النساء مفوضية 
 الالجئات

 بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة 

 فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً

 فً األوضاع اإلنسانٌة

: توجٌهات لمقدمً خدمات مكافحة العنؾ الجنسانً: عملٌة الموافقة 9األداة 
 المستنٌرة للناجٌن البالؽٌن ذوي اإلعاقة

 

 

 

 الؽرض من هذه األداة

( على أنه ٌحق لؤلشخاص ذوي اإلعاقة اتخاذ قراراتهم الخاصة كؽٌرهم، وأنه IPRCتنص اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )

رد أنهم وال ٌمكن أن ٌفقد األفراد أهلٌتهم القانونٌة التخاذ القرارات لمجٌجب اتخاذ تدابٌر مناسبة لدعمهم فً ممارسة أهلٌتهم القانونٌة. 

وعندما ال ٌتمتع أحد األشخاص باألهلٌة التخاذ قراراته الخاصة وٌتحدث شخص آخر بالنٌابة عنه، عندبذ ٌتعٌن  ٌٔعانون من إعاقة ما.

علٌنا اتخاذ بعض التدابٌر لضمان أن القرارات تتخذ على نحو ٌعكس حقوق هذا الشخص ورؼباته وتفضٌبلته، وأنها مصممة ومبلبمة 

األداة وكما جاء فً  ٕوأنه ٌتم مراجعتها بشكل منتظم لضمان تحسٌن جمٌع الفرص المتعلقة بممارسة األهلٌة. لظروؾ الشخص،
(، فإن العنصر الهام توجٌهات ألخصابًٌ حاالت العنؾ الجنسانً: تطبٌق المبادئ التوجٌهٌة لدى العمل مع الناجٌن من ذوي اإلعاقة)8

اتخاذ الناجٌن للقرارات بشأن رعاٌتهم وعبلجهم، واحترام مثل هذه القرارات واتباعها من جانب للنهج الذي ٌركز على الناجٌن ٌتمثل فً 

 مقدمً الخدمات.

 البالؽٌنعلًما بأن الؽرض من هذه الوثٌقة هو دعم مقدمً الرعاٌة فً استعراض عملٌات الموافقة المستنٌرة مع الناجٌن 

 من ذوي اإلعاقة.
 

 فهم الموافقة المستنٌرة

ٌرة"، ٌجب ُتعّرؾ الموافقة المستنٌرة بأنها "الموافقة الطوعٌة من جانب الفرد الذي ٌتمتع باألهلٌة القانونٌة للموافقة". ولتقدٌم "موافقة مستن

الموافقة  أن ٌتمتع الفرد باألهلٌة والنضج لمعرفة الخدمات التً ٌتم تقدٌمها واستٌعابها، وأن ٌكون قادًرا من الناحٌة القانونٌة على إبداء

اق الذي بشأنها. وٌستند تحدٌد من الذي ٌتمتع بالقدرة "من الناحٌة القانونٌة" إلبداء الموافقة فٌما ٌتعلق بأنواع معٌنة من الخدمات إلى السٌ

ا على إبداء الموافقة من تلقاء أنفسه ٘ٔومع ذلك، فإن األطفال دون سن ـــ تعمل فٌه  ًٌ  م.عادًة ما ٌكونون ؼٌر قادرٌن قانون

 تتألؾ الموافقة المستنٌرة من ثبلثة عناصر ربٌسٌة هً:
 

 تقدٌم جمٌع المعلومات والخٌارات الممكنة إلى الناجٌن بطرٌقة ٌمكنهم استٌعابها؛ .ٔ
 

ٌُشار إلى ذلك أًٌضا بـ "أهلٌة الموافقة"(؛ و .ٕ  تحدٌد ما إذا كان بإمكانهم استٌعاب هذه المعلومات و/أو القرارات الخاصة بهم )

 من أن قرارات الناجٌن طوعٌة وؼٌر ممبلة علٌهم من اآلخرٌن )كأفراد األسرة أو مقدمً الرعاٌة أو حتى مقدمً الخدمات(. التأكد .ٖ
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 ٖلدى الناجٌن من ذوي اإلعاقة تحدٌد أهلٌة الموافقة

ٌمكن أن ٌساعدك المخطط أدناه فً استعراض عملٌة الموافقة المستنٌرة مع الناجٌن من ذوي اإلعاقة، من خبلل مساعدتك فً تحدٌد 

راء بالنٌابة أهلٌتهم للموافقة، ومتى ٌكون من مصلحة الناجً الحصول على موافقة من أحد أفراد أسرته أو مقدم الرعاٌة له أو اتخاذ إج

 عنه. مع العلم بتوافر بعض النصابح التً تتناول التوجٌهات الواردة فً المخطط بالتفصٌل.
 

 المخطط االنسيابي الخاص بأهلية الموافقة والمصلحة

 
 

  intellectual-with-people-and-to../consent-http://www.intellectualdisability.info/howbasics-the-disabilities-مقتبس من: الموافقة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنٌة: المبادئ األساسٌة. 

http://www.intellectualdisability.info/how-to../consent-and-people-with-intellectual-
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 دمات مكافحة العنؾ الجنسانً: عملٌة الموافقة المستنٌرة للناجٌن البالؽٌن ذوي اإلعاقة: توجٌهات لمقدمً خ9األداة 
 
 

 لدى إجراء عملٌة الموافقة المستنٌرة، من المهم بالنسبة لمقدمً الرعاٌة تذكر ما ٌلً: .ٔ

ذلك. وٌنطبق هذا األمر على  ٌتمتع جمٌع البالؽٌن باألهلٌة التخاذ قراراتهم الخاصة ما لم ٌتضح ؼٌرافتراض األهلٌة للموافقة.  •

األشخاص الذٌن ٌعانون من جمٌع أنواع العاهات، بما فً ذلك العاهات الذهنٌة. وعلى الرؼم من أن أفراد األسرة ومقدمً الرعاٌة 

ا فً حٌاة الكثٌر من األشخاص ذوي اإلعاقة وٌعتبرون مورًدا قًٌما لتٌسٌر عملٌتً االستٌعاب والتواص ًٌ ل، ؼٌر ٌلعبون دوًرا جوهر

 ٗأنهم ال ٌتمتعون بالضرورة بالسلطة القانونٌة التخاذ قرارات نٌابة عن البالؽٌن من ذوي اإلعاقة.

وال ٌمكن أن تتؽٌر األهلٌة بمرور الوقت فحسب، وإنما بحسب تشٌر أهلٌة الموافقة إلى القدرة على اتخاذ قرار معٌن فً وقت معٌن.  •

تعانً رٌما من إعاقة ذهنٌة، وبالرؼم من أنها تتمتع باألهلٌة الستٌعاب العبلج الوقابً بعد طبٌعة القرار ومدى تعقٌده أًٌضا. مثال؛ 

التعرض لفٌروس نقص المناعة البشرٌة، كونها تعً مفهوم تناول الدواء للشفاء، كما سبق لها تناول األدوٌة للوقاٌة من أمراض 

عدة القانونٌة، ومن ثم فهً ال تتمتع باألهلٌة للموافقة على اإلحالة إلى أخرى. فإنها قد تواجه صعوبة بالؽة فً استٌعاب مفهوم المسا

المساعدة القانونٌة. جدٌر بالذكر أن الموافقة عملٌة دابمة ولٌست نشاًطا لمرة واحدة. كما ٌنبؽً أال نفترض مطلًقا بأن موافقة أحد 

 الناجٌن على خدمة ما هً موافقة على جمٌع الخدمات.

ٌُمكن أن ٌتفاوت االستٌعاب حسب طرٌقة إٌصالنا للمعلومات. تستند أهلٌة المو • مثال؛ قد ترفض رٌما أو تقبل افقة إلى االستٌعاب، و

ا اإلحالة إلى أحد أنشطة التمكٌن االقتصادي. ولكن هل نقلنا المعلومات بطرٌقة ٌمكنها استٌعابها ومن ثم استخدامها فً اتخاذ  ًٌ مبدب

أهدافها، ووصؾ األنشطة لها، واستكشاؾ ماهٌة األنشطة التً تحبها والتً ال تحبها، وتشجٌعها على قرارها؟ فلو أننا قمنا بمناقشة 

زٌارة الفصل الدراسً دون أي التزام بالمشاركة، عندبذ ستتمكن رٌما من استٌعاب النشاط والنتابج اإلٌجابٌة والسلبٌة بالنسبة إلٌها 

استنارة وٌعزز أهلٌتها للموافقة. لذا قد ٌكون من المفٌد، فً بعض الظروؾ، طلب  على نحو أفضل، بما ٌمكنها من اتخاذ قرار أكثر

موافقات على خطوات صؽٌرة فً العملٌات الطوٌلة، بحٌث ٌتمكن الناجون من السٌطرة على كل جزء من العملٌة بصورة تامة 

 وٌتمكنوا من إٌقافها فً أي وقت.

لموافقة، ٌنبؽً التشاور مع أحد المشرفٌن لتحدٌد الطرٌقة الفضلى للمتابعة، مع إذا قررت بأن أحد الناجٌن ال ٌتمتع بأهلٌة ا .ٕ
 توخً مبدأ المصلحة.

عند العمل مع أحد الناجٌن ممن ال تتأكد من عملٌة الموافقة المستنٌرة األولٌة: الموافقة على تلقً الخدمات التً تقدمها منظمتك.  •

ضمن عملٌة الموافقة المستنٌرة األولٌة شخًصا موثوًقا آخر ٌمكنه المساعدة فً تٌسٌر أهلٌتهم للموافقة، قد ٌكون من الضروري أن تت

التواصل واالستٌعاب فٌما ٌتعلق بالخدمات التً تقدمها. وبالقدر الممكن، ٌنبؽً اتخاذ القرار بشأن الشخص الذي ٌتم إشراكه بالتعاون 

قوؾ على كٌفٌة المتابعة مستخدًما مبدأ المصلحة. مثال؛ قد ترى بأنه من مع الناجً. وإذا لم ٌكن الناجً مصحوًبا، استشر مشرفك للو

مصلحة الناجً اللجوء إلى مقدم الرعاٌة والحصول على موافقته بالنٌابة عنه. ؼٌر أنه ٌنبؽً عدم اتخاذ مثل هذا القرار بواسطة أحد 

طرٌق تحلٌل وضع الناجً من حٌث السبلمة. تذكر أًٌضا  الموظفٌن من تلقاء نفسه فحسب. ومثل هذا القرار ٌنبؽً أن ٌتخذ دابًما عن

بأن حصولك على موافقة مقدم الرعاٌة على الخدمات التً تقدمها منظمتك ال ٌعنً بأنك قد حصلت على موافقة الناجً أو مقدم 

 الرعاٌة على أي تدخبلت أخرى.

أو ؼٌرهم من األشخاص، ٌنبؽً أن تستمر فً استخدام  فً حالة إشراك مقدمً الرعاٌةالموافقة على اإلحاالت والخدمات األخرى.  •

 مبدأ المصلحة لضمان إبقاء التركٌز على رؼبات واحتٌاجات الناجً
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ولدى شعورك بأن الدٌنامٌة والعبلقة القوٌة بٌن مقدمً تأكد من مبلحظة تفاعبلت الناجً مع مقدم الرعاٌة. وشعوره باألمان. 

الرعاٌة والناجٌن تؤثر على حق الناجٌن فً المشاركة فً اتخاذ القرار و/أو كانت القرارات ال تتواءم مع طموحات ورؼبات 

 ٘مصلحة أفراد األسرة ومقدمً الرعاٌة قد ال تكون مرتبطة بمصلحة الفرد.ر بأن الناجٌن، استشر مشرفك لتحدٌد كٌفٌة المتابعة. تذك

مثال؛ فً حالة رٌما، إحدى الناجٌات من العنؾ الجنسانً من ذوات اإلعاقة، ربما ٌرؼب أبواها فً توخً الخٌارات القضابٌة. وفً 

على أخصابًٌ الحالة سؤال أنفسهم "هل تصب هذه اإلحالة فً  حال لم تكن رٌما تتمتع بأهلٌة الموافقة على هذه اإلحالة، عندبذ ٌنبؽً

مصلحة رٌما؟" لكونها ال تستوعب العملٌة القانونٌة، فمن ؼٌر المرجح أن تعزز شفاءها وتعافٌها، بل قد تعرضها لمزٌٍد من الضرر 

إلحالة فً مصلحتها، إال أنها شًء ٌود العاطفً، ألنه سٌتعٌن علٌها سرد تجاربها على اآلخرٌن مراًرا وتكراًرا. قد ال تصب هذه ا

األبوان فعله ألسبابهم الخاصة. وٌمكن أن ٌساعد اكتشاؾ األسباب وراء رؼبة األبوٌن فً طلب المساعدة القانونٌة وما إذا كان ذلك 

فض األبوان ٌصب فً مصلحة رٌما، أبوٌها على إدراك أن هذا اإلجراء ال ٌعكس احتٌاجات واهتماماتها بشكل أفضل. وفً حال ر

 إعادة النظر، ٌنبؽً علٌك لفت نظر مشرفك إلى هذه الحالة بحٌث تتسنى مناقشة خٌارات التدخل لصالح الناجً.

 

 عند إشراك اآلخرٌن فً عملٌة الموافقة المستنٌرة واتخاذ القرار، تذكر اآلتً: .ٖ

، لذا  ٙكنهم أن ٌؤدوا دوًرا فً عملٌة اتخاذ القرارحتى األشخاص الذٌن تعوزهم أهلٌة الموافقة ٌحق لهم الحصول على المعلومات وٌم •

شارك المعلومات معهم، واستمع إلى أفكارهم وآرابهم، وبٌن لهم كٌؾ ولم تم اتخاذ القرار. كما ٌساعد هذا التدخل أًٌضا فً رصد 

 التؽٌٌرات فً أهلٌة الموافقة بمرور الوقت واختبلؾ أنواع القرارات المتخذة.

وفً حال كنت ترى عدم قدرة الناجً على تقدٌم "الموافقة القانونٌة"، فإنه ب الموافقة مستنٌرة من الناجٌن. احرص دابًما على طل •

ٌتعٌن علٌك الحصول على الموافقة المستنٌرة، التً ٌعبر عنها الناجً بالرؼبة فً المشاركة فً الخدمات أو األنشطة المقترحة. 

وز للسؤال عّما إذا كان شخص ما ٌرؼب فً المشاركة فً أحد األنشطة أو فً الوصول استخدم الصور أو اإلشارات الٌدوٌة أو الرم

إلى إحدى الخدمات. انتبه أًٌضا إلى عبلمات االهتٌاج أو الؽضب أو الحزن التً قد تشٌر إلى عدم شعور الفرد بالسعادة إزاء مناقشة 

 أحد األمور أو ممارسة أحد األنشطة.

 

 الحواشً:

  bilities/default.http://www.un.org/disaasp?id=212. البرلمانٌٌن حول اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. دلٌل ٔ
من اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المتعلقة باالعتراؾ المتساوي أمام القانون.  ٕٔالمادة  .ٕ

-http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convopte.pdf-prot  

 to../con-http://www.intellectualdisability.info/how-. : الموافقة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنٌة: المبادئ األساسٌةمقتبس من .ٖ
basics-the-disabilities-intellectual-with-people-and-sent ،الموافقة المستنٌرة لدى البالؽٌن ذوي اإلعاقات النمابٌة. . انظر أًٌضا 

www.surreyplace.on.ca/Documents/Informed%20Consent%20in%20Adults%20with%20DD.pdf http:// 
وذلك عندما ٌتمتع الوصً أو مقدم الرعاٌة بسلطة ممنوحة من المحكمة التخاذ القرارات نٌابة عن الفرد، دون ـــ ٌُشار إلى ذلك فً بعض األحٌان باسم "االتخاذ البدٌل للقرار"  .ٗ

اص ذوي لقانونٌة، فإن اتفاقٌة حقوق األشخالحاجة إلى إثبات أن هذه القرارات تصب فً مصلحة الفرد أو تم اتخاذها وفًقا لرؼبته/رؼبتها. وحتى عندما ٌتمتع أحد األفراد بالسلطة ا
  http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=242-اإلعاقة تطالب بتطبٌق ضمانات للحماٌة ضد إساءة استخدام هذه اآللٌات. 

 guidepart4.pdf-http://www.dhsspsni.gov.uk/consent. طلب الموافقة: العمل مع األشخاص الذٌن ٌعانون صعوبات فً التعلم .٘
 peo-and-to../consent-ualdisability.info/howhttp://www.intellect-with-ple-. الموافقة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنٌة: المبادئ األساسٌة .ٙ

basics-the-disabilities-intellectual 
 

 

للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً، وتقرٌر ""أرى أن ذلك ممكنا": بناء القدرات من أجل لتنزٌل مجموعة األدوات الكاملة 
ٌُرجى زٌارة  فً األوضاع اإلنسانٌة الجنسانًبرامج مكافحة العنؾ إدماج اإلعاقة فً  وقصص التؽٌٌر، 

V//_://cib.sm///m.c/w//:ptth 
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