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

مفوضية النساء
الالجئات

األداة ٕٔ :توثٌق "قصص التؽٌٌر"
الؽرض من هذه األداة
ٌمكن استخدام هذه األداة لتوثٌق كٌؾ تم إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة فً أنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً ،وماذا كان
أهم تؽٌٌر حدث لهم .وتتضمن األداة أسبلة لتسهٌل إجراء مناقشة جماعٌة مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة .وٌمكنها أن ُتساعد
العاملٌن بالبرنامج على استٌعاب اإلجراءات البلزمة لزٌادة إمكانٌة الوصول إلٌها وشمولٌتها لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة،
هذا إلى جانب جمع أفكار بشأن الخطوات التالٌة .وٌمكن عقد أٌضًا ورشة عمل ألصحاب المصلحة من أجل إفساح المجال لؤلشخاص
ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة من أجل مناقشة قصصهم ،واستخدام هذه القصص بعد ذلك فً تقٌٌم البرنامج وتخطٌطه.
ٌرجى مبلحظة أن :وال ٌنبؽً استخدام هذه األداة مع الناجٌن من العنؾ الجنسانً،ولكن ٌنبؽً بدالً من ذلك استخدامها مع أعضاء
المجتمع الذٌن قد شاركوا فً أنواع أخرى من البرامج االجتماعٌة أو االقتصادٌة أو العمل الوقابً.

المٌسّر:
مدون مبلحظات (حسب االقتضاء):
التارٌخ:
الترجمة:

المكان:
نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،فإن الترجمة كانت من
إلى

(اللؽة)
(اللؽة)

وصؾ المجموعة:
(على سبٌل المثال فتاة مراهقة ذات إعاقة؛ مقدمة رعاٌة)

التعلٌمات
•

قدم جمٌع المٌسّرٌن والمترجمٌن.

•

أعرض الؽرض من النشاط:

"نرٌد أن نعرؾ كٌؾ تم إدماجك فً أنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً وما الذي سمح لك بالمشاركة .وسنطلب منك مشاركة أمثلة
وقصصًا وأشٌا ًء تعتقد بأن اآلخرٌن ٌنبؽً أن ٌفعلوها فً برامجهم .وٌمكن أن تختار مشاركة قصتك بأي طرٌقة تحتاجها .وٌمكنك
أن تخبرها لآلخرٌن أو تكتبها؛ أو تستخدم الرسومات؛ أو تستخدم بعض الصور الفوتوؼرافٌة للمساعدة فً اإلخبار بقصتك .وقد
ترؼب فً القٌام بذلك بنفسك أو مع صدٌق أو مع أحد أفراد العابلة .وٌرجع
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األمر إلٌك .وسنلتقً بعد ذلك حٌثما ٌمكن لؤلشخاص أن ٌجتمعوا لمشاركة قصصهم والتعلم من بعضهم البعض".
•

•

احصل على الموافقة من المشاركٌن:
»

ٌنبؽً طلب موافقة األشخاص قبل بدء النشاط .ووضّح أن المشاركة فً هذه التمارٌن مشاركة طوعٌة كلٌة .وٌتمتع األشخاص
بحرٌة االنسحاب من النشاط فً أي وقت دون إبداء أسباب .وال ترتبط المشاركة من عدمها بأي استخدام للخدمات أو األنشطة
الحالٌة أو المستقبلٌة.

»

وضّح كٌفٌة مشاركة القصص قبل أن ٌبدأ أحد فً مشاركة قصته،
هذا إلى جانب توضٌح إمكانٌة مشاركة القصة دون توضٌح هوٌتهم ،فً حالة تفضٌل ذلك.

وافق على السرٌة:
» كن واضحً ا مع المشاركٌن بأنه لٌست هناك حاجة لمشاركة تجارب العنؾ الشخصٌة ،وأنه ٌُرحب بالتحدث عن مشاركتهم العامة
فً الخدمات واألنشطة وما إلى ذلك.

وبالنسبة لؤلشخاص الذٌن تكون قدرات التواصل لدٌهم محدودة ،فاسأل مقدمً الرعاٌة :كٌؾ أخبرك [اذكر اسم الشخص] بأنه ؼٌر سعٌد
أو ال ٌشعر بالراحة تجاه شًء ما؟ ما الذي جعله ؼٌر سعٌد أو حزٌن؟ واستخدم هذه المعلومات لتٌسٌر المقابلة إذا لم ٌكن التواصل اللفظً

ممك ًنا ،واحترم أي إشارات تفٌد بأن المشارك ال ٌشعر بالراحة أو ال ٌرؼب فً المواصلة.

أسبلة لتوجٌه توثٌق القصص

ٔ

أخبرنً قلٌبلً عن نفسك .منذ متى وأنت تعٌش هنا؟ من ٌعٌش فً هذه األسرة معك؟

ما نوع أنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً التً ُتشارك فٌها أنت وأفراد أسرتك؟
اطرح أسبلة تحقٌقٌة بشأن أنشطة معٌنة ُتجرى فً المجتمع.

أخبرنً قصة تصؾ أهم تؽٌٌر أو نتٌجة بالنسبة لك منذ المشاركة فً هذه األنشطة.
صٌؽة بدٌلة :أخبرنً قصة بشأن نتٌجة هذه األنشطة بالنسبة لك .كٌؾ ساعدوك؟ ماذا كان أهم شًء بالنسبة لك؟
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ما الذي ٌجعل هذه القصة هامة أو ذات معنى بالنسبة لك؟
صٌاؼة بدٌلة :ما الذي ٌجعلك ترٌد مشاركة هذه القصة مع أشخاص آخرٌن؟ ما الذي ترٌد أن ٌستوعبوه بشأنك؟

ما هً بعض األشٌاء التً ساعدتك على المشاركة فً هذه األنشطة؟ ما هً بعض األشٌاء التً جعلت من الصعب علٌك المشاركة فً هذه
األنشطة؟
صٌؽة بدٌلة :ما الذي أعجبك فً هذه األنشطة؟ ما الذي ال ٌُعجبك فً هذه األنشطة؟
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كٌؾ ُتساهم (على كل حال) المؤسسات العاملة فً مكافحة العنؾ الجنسانً فً هذه التؽٌٌرات؟
اطرح أسبلة تحقٌقٌة .ما الذي تفعله برامجنا والعاملٌن فٌها للمساعدة فً حدوث هذه التؽٌرات؟ هل ٌمكن أن تخبرنً أكثر عن نفسك؟

ما الذي تود فعله بعد ذلك؟
ما أنواع األنشطة أو البرامج التً تهتم بها اآلن؟ ما أنواع األشٌاء التً تود المشاركة فٌها؟ ما الذي ٌمنعك من المشاركة؟ كٌؾ ٌمكن أن
ُنساعدك للمشاركة فً هذا النشاط؟

التوصٌات
ما هً األفكار واالقتراحات التً لدٌك بخصوص السبل التً ٌمكن أن نحسن بها برنامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً هذا المجتمع بالنسبة
لؤلشخاص ذوي اإلعاقات .ما هً الرسابل الربٌسٌة الثبلثة التً تود أن تعطٌها لؤلشخاص الذٌن ٌدٌرون برامج مكافحة العنؾ الجنسانً؟

إنهاء المناقشة
•

وجّه الشكر لؤلفراد على مشاركاتهم ومساهماتهم.

•

وضح الخطوات التالٌة بخصوص مشاركة القصص مع أصحاب لمصلحة اآلخرٌن.

ٔ.

مقتبس من :أسلوب التؽٌٌر األكثر أهمٌة وكٌفٌة استخدامه ،آر جٌه دٌفٌس وجٌه دارت (ٕٗٓٓ)V//_://ccc.s.e/p.br.ao//rbm/mAIta//p._/w .

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