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

مفوضية النساء
الالجئات

األداة ٘ :اختبار قبلً وبعدي للتدرٌب فً الوحدة التدرٌبٌة الخاصة بمكافحة
العنؾ الجنسانً واإلعاقة
االسم:
التارٌخ:
ٔ .كٌؾ تعرِّؾ األشخاص ذوي اإلعاقة؟

ٕ .األشخاص ذوي اإلعاقة ؼٌر معرضٌن للعنؾ المنزلً.
 صواب
 خطأ
ٌٖ .نبؽً أن ٌذهب الناجون من العنؾ الجنسانً من ذوي اإلعاقة إلى خدمات منفصلة وأكثر تخصصًا ومصممة فً األساس لؤلشخاص
ذوي اإلعاقة.
 صواب
 خطأ
ٗ .تتمثل األسباب الجذرٌة للعنؾ الجنسانً ضد األشخاص ذوي اإلعاقة فً (ضع دابرة حول كل ما ٌنطبق):
(أ) التصورات القابلة بأن األشخاص ذوي اإلعاقة ضعفاء وال ٌقوون على الدفاع عن أنفسهم
(ب) تدنً مكانتهم داخل المجتمع
(ج) عدم المساواة فً إقامة عبلقات قوٌة مع األشخاص اآلخرٌن
(د) الفقر وعدم توافر االحتٌاجات الربٌسٌة
(ه) جمٌع ما سبق
٘ .تزٌد العوامل التالٌة من تعرض النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة للعنؾ الجنسانً (ضع دابرة حول كل ما ٌنطبق):
(أ) عدم الذهاب إلى المدرسة
(ب) التواصل مع النساء والفتٌات األخرٌات من نفس عمرهن
(ج) البقاء داخل بٌوتهن طوال الٌوم
(د) االعتماد على اآلخرٌن فً الحصول على الخدمات والمساعدة
(ه) جمٌع ما سبق

ٖ٘

األداة ٘ :اختبار قبلً وبعدي للتدرٌب فً الوحدة التدرٌبٌة الخاصة بمكافحة العنؾ الجنسانً واإلعاقة
 .ٙأذكر ثبلثة عوابق تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى خدمات وبرامج مكافحة العنؾ الجنسانً.
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
 .7تتمثل األسباب التً من شأنها زٌادة تعرض الفتٌات ذوات اإلعاقة الفكرٌة إلى خطر العنؾ الجنسانً فً (ضع دابرة حول كل ما
ٌنطبق):
(أ) عدم تمتعهن بنفس المعرفة والمهارات حول العنؾ الجنسانً والسبلمة الشخصٌة كؽٌرهن من الفتٌات (ب) عدم نقل
المعلومات المتعلقة بالعنؾ الجنسانً بطرٌقة ٌمكنهن استٌعابها
(ج)

عدم قدرتهن على تعلم أشٌاء جدٌدة

(د) عزلهن داخل المنزل من جانب األسرة ومقدمً الرعاٌة
(ه) جمٌع ما سبق
 .8ال ٌستطٌع األشخاص ذوو اإلعاقة الوصول إلى الخدمات أو المشاركة فً أنشطتنا بسبب حالتهم الصحٌة.
 صواب
 خطأ
 .9قد ٌعتقد المجتمع أن األشخاص ذوي اإلعاقة ؼٌر مؤهلٌن للحصول ،أو ٌنبؽً أال ٌحصلوا ،على نفس الفرص كؽٌرهم من الرجال
والنساء.
 صواب
 خطأ
ؼٌر موافق تمامًا

ٓٔ.
ٔٔ.

 ...من هم "األشخاص ذوو اإلعاقة" فً المجتمع
...العوامل التً تتسبب فً تعرض النساء والفتٌات والفتٌان والرجال ذوي
اإلعاقة للعنؾ الجنسانً

ٕٔ.

...العوابق المحتملة التً تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى
خدماتنا أو المشاركة فً برامجنا

ٖٔ.

اإلجراءات المحتملة التً ٌمكننً اتخاذها للتصدي لهذه العوابق

ٗ٘

موافق تمامًا

أعً جٌ ًدا...

ٔ

ٕ

ٖ

ٗ

٘

األداة ٘ :اختبار قبلً وبعدي للتدرٌب فً الوحدة التدرٌبٌة الخاصة بمكافحة العنؾ الجنسانً واإلعاقة

مفتاح اإلجابة لبلختبار القبلً والبعدي
ٔ .كٌؾ تعرِّؾ األشخاص ذوي اإلعاقة؟
ٌنبؽً أن تعكس اإلجابة ثبلثة مكونات ربٌسٌة:
(ٔ) عاهة طوٌلة األمد بالجسم (ٔ نقطة)
(ٕ) التفاعل مع العوابق األخرى (ٔ نقطة)
(ٖ) عدم المشاركة فً المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرٌن (ٔ نقطة)
ٕ .األشخاص ذوو اإلعاقة ؼٌر معرضٌن للعنؾ المنزلً.
 صواب
 خطأ
خطأ ــ ٌتعرض األشخاص ذوي اإلعاقة لكافة أشكال العنؾ الجنسانً .وذلك ألنهم الطرؾ األقل قوة فً العبلقات ،وكذلك ألن
شبكاتهم االجتماعٌة أكثر ضع ًفا ،مما ٌجعلهم عرضة بشكل خاص للعنؾ الجنسانً .وتعانً النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة على
وجه الخصوص من عدم المساواة الجنسانٌة الهٌكلٌة والمنهجٌة ،مما ٌعزز سوء استخدام السلطة بٌن الرجال والنساء كمجموعات
اجتماعٌة ٔ( .نقطة)
ٌٖ .نبؽً أن ٌذهب الناجون من العنؾ الجنسانً من ذوي اإلعاقة إلى خدمات منفصلة وأكثر تخصصًا ومصممة فً األساس لؤلشخاص
ذوي اإلعاقة.
 صواب
 خطأ
خطأ ـــ ٌنبؽً أن ٌتمكن جمٌع الناجٌن من الوصول إلى الخدمات المخصصة للناجٌن من العنؾ الجنسانً .وٌنبؽً أن تتمتع هذه
الخدمات والموظفٌن القابمٌن علٌها بالمهارات والقدرات السلٌمة لبلستجابة لبلحتٌاجات الفرٌدة للناجٌن من العنؾ الجنسانً ،بمن
فٌهم ذوي اإلعاقة ٔ( .نقطة)
ٗ .تتمثل األسباب الجذرٌة للعنؾ الجنسانً ضد األشخاص ذوي اإلعاقة فً (ضع دابرة حول كل ما ٌنطبق):
(أ) التصورات القابلة بأن األشخاص ذوي اإلعاقة ضعفاء وال ٌستطٌعون الدفاع عن أنفسهم
(ب) تدنً مكانتهم فً المجتمع
(ج) عدم المساواة فً القوة فً العبلقات مع اآلخرٌن
(د) الفقر وعدم استٌفاء االحتٌاجات األساسٌة
(هـ) جمٌع ما سبق
اإلجابة( :ب) و(ج) (ٔ نقطة)
٘ .تزٌد العوامل التالٌة من تعرض النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة للعنؾ الجنسانً (ضع دابرة حول كل ما ٌنطبق):
(أ) عدم ذهاب الكثٌر من النساء والفتٌات ذوات اإلعاقة إلى المدرسة (ب) التواصل مع
النساء والفتٌات األخرٌات من نفس عمرهن
(ج)

البقاء داخل بٌوتهن طوال الٌوم

(د) االعتماد على اآلخرٌن فً الحصول على الخدمات والمساعدة
(ه) جمٌع ما سبق
اإلجابة( :أ) و(ج) و(د)ٌ .رجى مبلحظة أن :التواصل مع النساء والفتٌات األخرٌات من نفس عمرهن

٘٘

األداة ٘ :اختبار قبلً وبعدي للتدرٌب فً الوحدة التدرٌبٌة الخاصة بمكافحة العنؾ الجنسانً واإلعاقة
ال ٌساعدهن على كسب المعلومات والمهارات فحسب ،ولكن أٌضًا ٌقدم لهن الدعم إذا ما تعرضن للعنؾ ٔ( .نقطة)
 .ٙأذكر ثبلثة عوابق تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى خدمات وأنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً.
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
اإلجابة :قد تحول مجموعة من العوابق البٌبٌة والسٌاسٌة والموقفٌة والخاصة بالتواصل دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى
خدمات وأنشطة مكافحة العنؾ الجنسانً .من الممكن تضمٌن أي أمثلة مقدمة فً النشاط الرابع فً هذه اإلجابة ٖ( .نقاط)
 .7تتمثل األسباب التً من شأنها زٌادة تعرض الفتٌات ذوات اإلعاقة الفكرٌة إلى خطر العنؾ الجنسانً فً (ضع دابرة حول كل ما
ٌنطبق):
(أ) عدم تمتعهن بنفس المعرفة والمهارات حول العنؾ الجنسانً والسبلمة الشخصٌة كؽٌرهن من الفتٌات( .ب) عدم نقل المعلومات
المتعلقة بالعنؾ الجنسانً بطرٌقة ٌمكنهن استٌعابها.
(ج) عدم قدرتهن على تعلم أشٌاء جدٌدة.
(د) عزلهن داخل المنزل من جانب األسرة ومقدمً الرعاٌة.
(ه) جمٌع ما سبق.
اإلجابة( :أ) و(ب) و(د)ٌ .رجى مبلحظة أن :الفتٌات ذوات اإلعاقة ٌمكنهن تعلم مهارات جدٌدة إذا ُدرّست لهن بطرٌقة ٌسهل فهمها
ومناسبة الحتٌاجات التعلم الخاصة بهن ٔ( .نقطة)
 .8ال ٌستطٌع األشخاص ذوو اإلعاقة الوصول إلى الخدمات أو المشاركة فً أنشطتنا بسبب حالتهم الصحٌة وقدرتهم.
 صواب
 خطأ
خطأ ـــ ثمة العدٌد من األسباب التً تحول دون إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة فً أنشطتنا ،ولٌس حالتهم الصحٌة فحسب .وتؤثر
جمٌع العوابق البٌبٌة واالجتماعٌة على وصولهم إلى الخدمات أو تضمٌنهم فً البرامج ،وٌمكن اجتٌاز هذه العوابق بصورة جزبٌة
من خبلل استهدافهم وإتاحة الوصول إلى الخدمات بشكل أفضل ٔ( .نقطة)
 .9قد ٌعتقد المجتمع أن األشخاص ذوي اإلعاقة ؼٌر قادرٌن على مباشرة نفس المهام المتوقعة من الرجال والنساء اآلخرٌن وال ٌنبؽً
لهم ذلك.
 صواب
 خطأ
صواب ـــ قد ٌتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة لمزٌد من الوصم والتمٌٌز فٌما ٌتعلق بإعاقتهم إضافة إلى األعراؾ االجتماعٌة التً
تحدد على أساس نوع جنسهم .فً بعض األوضاعٌ ،تصور أفراد المجتمع أن األشخاص ذوي اإلعاقات ؼٌر قادرٌن على مباشرة
أي من المهام المتوقعة ممن سواهم من الرجال والنساء وال ٌنبؽً لهم ذلك .وقد ٌحرمون من حقهم فً الزواج أو اإلنجاب أو
الكسب بسبب هذه التصورات .وقد ٌتعرضون للوصم والتمٌٌز عند مشاركتهم فً المسؤولٌات والمهام األسرٌة أو المجتمعٌة والتً
تعتبر ؼٌر مناسبة بسبب إعاقتهم أو جنسهم .وٌؤثر هذا بدوره على مكانتهم داخل المجتمع وقدرتهم على التفاوض فً العبلقاتٔ( .
نقطة)

٘ٙ

األداة ٘ :اختبار قبلً وبعدي للتدرٌب فً الوحدة التدرٌبٌة الخاصة بمكافحة العنؾ الجنسانً واإلعاقة
إلى أي مدى تعتقد أنك مُل ُم بالقضاٌا التالٌة؟
ؼٌر موافق تمامًا

ٓٔ.
ٔٔ.

 ...من هم "األشخاص ذوو اإلعاقة" فً المجتمع
...العوامل التً تتسبب فً تعرض النساء والفتٌات والفتٌان والرجال ذوي
اإلعاقة للعنؾ الجنسانً

ٕٔ.

...العوابق المحتملة التً تحول دون وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى
خدماتنا أو المشاركة فً برامجنا

ٖٔ.

اإلجراءات المحتملة التً ٌمكننً اتخاذها للتصدي لهذه العوابق

موافق تمامًا

أعً جٌ ًدا...

ٔ

ٕ

ٖ

ٗ

٘

بالنسبة لؤلسبلة من ٓٔ إلى ٖٔ ،نرٌد أن نعلم إذا ما كانت ثقتهم قد تؽٌرت نتٌجة للتدرٌب .قدم ٔ ٘-نقاط استنا ًدا إلى أي خانة
ٌختارونها ٘( .نقاط لكل سؤال)
النقاط اإلجمالٌة:

من ٖٖ

لتنزٌل مجموعة أدوات الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً ،التقرٌر "أرى أن ذلك ممكن ًا" :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة
فً برامج العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة وقصص التؽٌٌرٌُ ،رجى زٌارة V//_://cib.sm///m.c/w//:ptth

٘7

