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

مفوضية النساء
الالجئات

تحدٌد مهارات وقدرات الناجٌن ذوي اإلعاقة
الؽرض من هذه األداة
تم وضع هذه األداة من قبل مفوضٌة النساء البلجبات لدعم الممارسٌن فً برنامج مكافحة العنؾ الجنسانً من أجل تحدٌد مهارات
وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة والتً قد تكون مفٌدة فً كل من إدارة الحاالت مع الناجٌن ودعم المشاركة فً أنشطة التمكٌن .وتم
تصمٌمها بؽرض استخدامها عند االجتماع مع الناجٌن المصابٌن بقصور وظٌفً أكثر عم ًقا فً كل من التواصل والحركة .وهً تكمل
البرتوكوالت القابمة الخاصة بالتقٌٌم وتخطٌط اإلجراءات ومراقبة الناجٌن و/أو أولبك المعرضٌن لخطر العنؾ الجنسانً ،ولٌس المقصود
بها أن تحل محل هذه الخطوات أو العملٌات .وٌتم توفٌر مزٌد من التوجٌه بشأن مدٌري الحاالت العاملٌن مع الناجٌن ذوي اإلعاقة فً
مجموعة أدوات الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً والتً تم وضعها من قبل مفوضٌة النساء البلجبات ولجنة اإلنقاذ الدولٌة،
وذلك على الرابط //m.c/w//:ptth/b.smV//_://ci

بعض المبادئ العامة
•

ركز على الشخص أوالً ،ولٌس على إعاقته أو حالته الصحٌة.

•

افترض اإلعاقة ،وأدرس ما ٌمكنهم القٌام به ولٌس وال ٌمكنهم القٌام به فحسب .وهذا من شأنه أن ٌتٌح لنا مزٌد من الخٌارات من
أجل التواصل والمشاركة.

•

عامل البالؽٌن ذوي اإلعاقة بالطرٌقة التً ٌتم معاملة بها البالؽٌن اآلخرٌن ،مع إٌبلء عناٌة خاصة للمسابل الجنسانٌة .على سبٌل
المثالٌُ ،عد من أفضل الممارسات بالنسبة للعامبلت فً البرنامج العمل مع النساء لمعالجة المسابل المتعلقة بالعنؾ الجنسانً.

•

استؽرق الوقت البلزم وشاهد وأنصت .وهذه عملٌة مستمرة ،ولٌست أمر ٌحدث مرة واحدة .ففً كل مرة تجتمع فٌها بهؤالء
األشخاص ستتعلم شٌ ًبا جدٌ ًدا عنهم وستستوعب بشكل أفضل كٌفٌة تواصلهم وماذا ٌعنون.

•

قم بإجراء محادثات مفتوحة مع مقدمً الرعاٌة حٌث ٌمكن للفرد سماع ما ٌُقال والمشاركة بأي طرٌقة ممكنة .وتذكر أن األشخاص
الذٌن ال ٌستطٌعون التحدث أو الحركة قد ال ٌزالون ٌفهمون ما ٌدور حولهم وما ٌقولوه الناس عنهم.

•

انتبه إلى أي طرٌقة ٌرؼب الفرد فً التواصل من خبللها .قد ٌكون ذلك من خبلل اإلٌماءات وأحٌا ًنا من خبلل مشاعره .ومع ذلك
من األفضل قول "أنا ال أفهم شٌ ًبا".

•

عندما تستوعب األمر ،اعترؾ للفرد بذلك .فً الماضً ،كان هؤالء األشخاص ٌُقابلون بالرفض من قبل اآلخرٌن متى حاولوا
التعبٌر عن مشاعرهم وتجاربهم .لذا أكد لهم أنك تصدقهم ،مؤٌ ًدا ألي تجارب ومشاعر ٌشاركونك إٌاها.

•

ٌمكن لؤلشخاص ذوي اإلعاقة الفكرٌة والذهنٌة إبداء مجموعة كبٌرة من السلوكٌات .وفً بعض األحٌان تكون هذه هً طرٌقة
تواصلهم مع من حولهم.
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•

ابحث عن عبلمات االهتٌاج أو الؽضب أو الحزن التً ربما تشٌر إلى أن الشخص ؼٌر سعٌد بالمضً قدمًا هذه المرة ،واحترم هذه
الرؼبة ،وخصوصًا إذا ما كنت تتحدث مع مقدم الرعاٌة .وارجع فً الٌوم التالً لمعرفة ما إذا كانوا ٌشعرون بمزٌد من الراحة
وٌرٌدون االستمرار.

•

اختر األوقات الهادبة واألماكن المألوفة للمناقشات المبكرة نظرً ا ألن ذلك من شأنه أن ٌُساعدك وٌُساعد الشخص ذي اإلعاقة للتركٌز
على التواصل.

•

أمهل الشخص فترة من الوقت لئلجابة على سؤالك أو االنصٌاع لتعلٌمات قبل اإلعادة مرة أخرى .وقد ٌُحاول أفراد العابلة تشجٌع
الشخص على اإلجابة على سؤالك ،ولكن التعلٌمات المختلفة من أشخاص مختلفٌن قد تكون مربكة .لذا حاول أال ٌتحدث سوى
شخص واحد فً كل مرة.

•

قد ٌكون بإمكان بعض األشخاص التحدث والتواصل معك ،ولكنهم ٌودون الحصول على دعم من شخص موثوق من أجل اتخاذ
القرارات .واسألهم ما إذا كانوا بحاجة إلى الحصول على هذا الدعم ،وشجعهم على اختٌار أكثر شخص ٌثقون به.

وتذ ّكر بأنك تتمتع بالعدٌد من المهارات التً ٌمكنك استخدامها مع األشخاص ذوي اإلعاقة .وستستمع كل ٌوم لنساء وفتٌات وفتٌان ورجال
ٌختلفون جمٌعًا فً طرقهم الخاصة وستتواصل معهم وتدعمهم .ونستخدم جمٌعًا الكبلم والكتابة والصور والملصقات واألنشطة فضبلً عن
العواطؾ واإلٌماءات من أجل نقل المعلومات وفهمها .وقد تعمل المناهج المختلفة بشكل أفضل مع كل فرد .واطلب من األشخاص ذوي
اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة المشورة بشأن طرٌقة التواصل المفضلة لدٌهم ،ثم محاولة أشٌاء أخرى.

األسبلة الربٌسٌة التً ٌتعٌن طرحها على الفرد و/أو مقدم الرعاٌة له
ٌتم كتابة هذه األسبلة فً الوقت الراهن من أجل استخدامها مع الفرد ،ولكن ٌمكن استخدامها أٌضًا مع مقدم الرعاٌة إذا لم تكن توجد أي
وسٌلة للتواصل مباشرة مع الفرد .وال ٌتم إعداد هذه األسبلة بؽرض جمع معلومات عن تجربة الناجٌن بخصوص العنؾ ،ولكن لتحدٌد
الطرٌقة التً تتواصل بها وقد ٌتواصلوا بها معك على نحو أكثر فعالٌة ،فضبلً عن تحدٌد المهارات والقدرات التً ٌمكن استخدامها عند
إشراكهم فً األنشطة.
اقترب من الشخص ذي اإلعاقة وقدم نفسك .ووجه التحٌة له بما ٌتناسب مع عمره وجنسه (على سبٌل المثال المصافحة) .تحدث مع
الشخص مباشرة وحاول وضع طرٌقة للتواصل .وحتى عندما ٌتعذر التواصل مباشرة مع الفرد ،استمر فً المشاركة معه أثناء التحدث
مع مقدمً الرعاٌة ،ومن ثم ٌمكنه سماع المناقشة والمساهمة بأي طرٌقة ممكنة .وحاول المحافظة على التواصل البصري لكً ٌعرفوا
أنك متواصل معهم .وراع أي لؽة سلبٌة ٌتم استخدامها من قبل أفراد العابلة وقدم مثاالً جٌ ًدا ،معٌ ًدا الصٌاؼة بلؽة جٌدة حسب االقتضاء.
وراقب العبلمات التً تفٌد بأن الفرد قد ال ٌرؼب فً المشاركة (على سبٌل المثال تبدو علٌه عبلمات األسى أو االضطراب أو البكاء)
واحترم ذلك ،حتى وإن كنت توجه معظم األسبلة لمقدم الرعاٌة.

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؟ استخدم 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.
ٔ .أخبرنً قلٌبلً عن نفسك .كم عمرك؟ ماذا تفعل خبلل النهار؟ من ٌعٌش هنا معك؟

ٌُساعدك هذا السؤال التمهٌدي على استٌعاب وضع الناجً ذي اإلعاقة.
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وأسرتهٌ .مكن أن ٌُعطً مؤشرات على شبكات الدعم واالهتمامات التً ٌمكن أن نجمع مزٌد من المعلومات عنها.
ٕ .ما نوع األنشطة التشاركٌة التً ُتشارك فٌها أنت وأفراد أسرتك؟ ما هً بعض األشٌاء التً جعلت من الصعب علٌك المشاركة فً
هذه األنشطة؟ ما هً بعض األشٌاء التً ساعدتك على المشاركة فً هذه األنشطة؟

اطرح أسبلة بشأن التعلٌم والمجموعات النسابٌة وأنشطة كسب الرزق حسب االقتضاء .كٌؾ علموا بشأنها؟ كٌؾ وصلوا إلى هنا؟
سٌعطٌنا ذلك أفكارً ا حول كٌفٌة دعمهم للوصول إلى خدماتنا وأنشطتنا.
ٖ .ما الذي ٌجعلك سعٌ ًدا؟ ما هً أكثر األشٌاء التً تستمتع بالقٌام بها؟

ٌستجٌب األشخاص ذوو اإلعاقة الفكرٌة بشكل أفضل إلى األمثلة الواقعٌة.
ٗ .أخبرنً شًء أنت جٌد فٌه .شًء واحد تقوم به بنفسك أو تشعر ح ًقا بالفخر به.

إذا كنت قد حددت أنه ٌوجد أشٌاء ٌحبها الشخص ،فقد ٌمكنك توجٌه هذا السؤال بشأن ذلك.
٘ .ما الذي ٌجعلك حزٌ ًنا أو ؼاضبًا؟ ما هً األشٌاء التً ال تود القٌام بها.

ً
حزٌنا أو ؼاضبًا؟
قد تدرس أٌضًا طرح األسبلة التالٌة :كٌؾ ٌُعاملك األشخاص اآلخرون؟ هل سبق أن جعلك ذلك
 .ٙهل تتواصل مع نساء/رجال/أطفال من عمرك؟ وفً حالة التواصل ،فمن هؤالء أو أٌن هم؟ وفً حالة عدم التواصل ،فما الذي ٌجعل
من الصعب علٌك مقابلة اآلخرٌن؟

إذا لم ٌجٌب أو قال أنه ال ٌتواصل مع أي أشخاص آخرٌن ،فاطرح أسبلة تحقٌقٌة مثل :هل تعرؾ نساء/رجال/أطفال آخرٌن ٌعٌشون
بالقرب من هنا؟ هل سبق أن تحدثت معهم؟ من الجٌد أٌضًا طرح أسبلة بشأن األخوة األشقاء أو أبناء العم.
 .7هل تتواصل مع أشخاص آخرٌن ذوي إعاقة؟ وفً حالة التواصل ،فمن هؤالء أو أٌن هم؟ وفً حالة عدم التواصل ،فما الذي ٌجعل
من الصعب علٌك مقابلة األشخاص ذوي اإلعاقة اآلخرٌن؟

وف ًقا لما ورد أعبلهٌ ،مكنك طرح األسبلة التالٌة :هل تعرؾ أشخاص آخرٌن ٌستخدمون كرسً متحرك مثلك؟ أو هل تعرؾ أسر
أخرى تضم أفراد ذوي إعاقة؟ هل سبق أن تحدثت معهم؟
 .8مع من تتحدث إذا كانت لدٌك مشكلة أو قلق إزاء أمر ما؟ أٌن تذهب إذا كانت لدٌك أو لدى أسرتك مشكلة أو قلق إزاء أمر ما؟

قد ٌُشٌر ذلك إلى أشخاص آخرٌن ٌثقوا فٌهم أو ربما ٌرٌدوا إلشراكهم فً أنشطة مختلفة .واسأل عن أفراد األسرة اآلخرٌن ،وكٌؾ
تبدو عبلقاتهم.
 .9هل توجد مؤسسة معٌنة تتصل بها بانتظام؟ كٌؾ تتصل بهم عادة؟ ماذا تفعل عندما ترٌد أن تتحدث معهم؟
ٓٔ .هل توجد أي أنشطة أو برامج سمعت بشأنها وتود المشاركة فٌها؟ ما نوعٌة األشٌاء التً تجعل من الصعب المشاركة فً هذه
األنشطة؟ كٌؾ ٌمكن أن ُنساعدك للمشاركة فً هذا النشاط؟
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قابمة الفحص
ٌمكن أن تساعد قابمة الفحص التالٌة فً تحدٌد طرق التواصل المحتملة ،وكذلك االستراتٌجٌات التً من شأنها تعزٌز مشاركة األفراد
ذوي اإلعاقة .وفً بعض األحٌان ،قد ٌكون من المفٌد أن تحمل بعض األوراق واألقبلم والصور معك ،حٌث ٌمكن استخدامها فً اختبار
طرق التواصل المختلفة.
التواصل
هل ٌتمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من إخبارك بأسمابهم؟
كٌؾ ٌتواصل أفراد العابلة ومقدمً الرعاٌة معهم؟ تأكد أٌضًا من سؤال األشقاء واألطفال داخل األسرة ـــ حٌث ٌمكن أن ٌكونوا
مبدعٌن للؽاٌة وقد ٌكون لهم طرٌقتهم الخاصة للتواصل مع األفراد.
هل ٌمكنهم اإلجابة على أسبلة نعم/ال البسٌطة؟ ربما باستخدام اإلٌماءات بالرأس أو الٌد؟
كٌؾ ٌعبرون عن سعادتهم أو حزنهم؟ راقب تعبٌرات الوجه التً قد تشٌر إلى سعادتهم أو حزنهم أثناء مقابلتك.
هل بإمكانهم الكتابة أو الرسم؟ احمل بعض األوراق واألقبلم لرسم صور بنفسك ،ودعهم أٌضًا ٌحاولون القٌام بذلك.
كٌؾ ٌتواصل مقدمو الرعاٌة وأفراد العابلة معهم؟ هل ٌتحدثون إلٌهم مباشرة؟ هل ٌستخدمون اإلشارات واإلٌماءات؟

الجانب البدنً
هل ٌرتدون مبلبسهم بطرٌقة مناسبة مقارنة بؽٌرهم من الرجال والنساء داخل األسرة أو المجتمع؟ (على سبٌل المثال ،هل ٌكونوا
مجردٌن من مبلبسهم أو ال ٌرتدون سوى جزء منها عندما ٌكون اآلخرون مرتدون مبلبسهم بالكامل؟ لو كان األمر ؼٌر ذلك ،اطلب
من مقدمً الرعاٌة إحضار ّ
بطانٌة و/أو مبلبس قبل تواصل الحوار).
هل ٌتم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من األنشطة األسرٌة (على سبٌل المثال ،هل ٌجلسون داخل ؼرفة بمفردهم ،أو بالقرب من
أفراد األسرة اآلخرٌن)؟ هل هم مقٌدون شًء ما من الناحٌة البدنٌة؟
كٌؾ ٌنتقلون فً أرجاء الؽرفة؟ بأنفسهم؟ بمساعدة مقدمً الرعاٌة؟ فً حالة مساعدتهم من قبل مقدمً الرعاٌة ،فهل ٌتعرض األفراد أو
مقدمً الرعاٌة لخطر اإلصابة؟
راقب الضرب وؼٌره من أشكال العنؾ البدنً بٌن أفراد األسرة (خاصة بٌن األطفال) .هل هناك أي عبلمات واضحة بوجود جرح أو
مرض (على سبٌل المثال ،كدمات أو ضمادات أو مرض الجرب)؟
الجانب السلوكً
هل طرأت أي تؽٌّرات على سلوكهم فً اآلونة األخٌرة (على سبٌل المثال ،تقلبات فً الحالة المزاجٌة؛ أو اهتٌاج؛ أو الخوؾ من الؽٌر؛
أو اضطرابات فً النوم أو األكل؛ أو العزلة؛ أو تؽٌّرات فً طرٌقة تواصلهم المعتادة؛ أو إصابة النفس؛ أو تصرفات جنسٌة ؼٌر
مناسبة)؟
كٌؾ ٌتفاعلون معك ومع أفراد األسرة اآلخرٌن؟ على سبٌل المثال ،ربما ٌراقبونك عن كثب ،أو ٌحاولون اللعب مع أخ أو أخت لهم؟
ابحث عن األشٌاء التً ٌهتمون بها واطلب الحصول علٌها.
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البٌبة
ما هو الوضع الحالً لمنزل الفرد؟ هل المنزل بنفس نوعٌة و/أو مواصفات المنازل المجاورة؟
مكان المرحاض واالستحمام :هل ٌوفر هذا المكان خصوصٌة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة؟
ما هو مدى قربهم من المرافق الهامة (مثال؛ المراكز الصحٌة والمدارس ومراكز اللقاءات المجتمعٌة)
هل لدٌهم أي معدات قد تساعدهم فً الوصول إلى هذه األماكن (مثال؛ الكراسً المدولبة)؟ وما هو الوضع الحالً لهذه المعدات؟
هل تتوافر أي وسابل للنقل بالقرب من منازلهم؟ وما هً أنواع وسابل النقل المتوافرة؟
هل هناك أي أماكن قرٌبة حٌث ٌلتقً ؼٌرهم من النساء والفتٌات/الرجال والفتٌان لمناقشة األمور المختلفة؟ وهل ٌمكن لؤلفراد ذوي
اإلعاقة الوصول إلى هذا المكان؟

انظر المخطط التلخٌصً فً الصفحة التالٌة.

لتنزٌل مجموعة أدوات الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً ،التقرٌر "أرى أن ذلك ممكن ًا" :بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة
فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة وقصص التؽٌٌرٌُ ،رجى زٌارة V//_://cib.sm///m.c/w//:ptth
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الملخص
تساعدك هذه الصفحة فً تلخٌص النتابج من المقابلة التً أجرٌتها .قم بإكمالها بعد المقابلة وحدثها باستمرار كلما تعلمت المزٌد حول األفراد.

التواصل

األنشطة الٌومٌة

األشٌاء التً ٌستمتع بها ...

كٌؾ ٌمكن أن استخدم ذلك فً التخطٌط إلدارة الحالة؟

األشٌاء التً ال ٌستمتع بها ...

كٌؾ ٌمكن أن استخدم ذلك فً التخطٌط إلدارة الحالة؟

الفرص األخرى

كٌؾ ٌمكن أن استخدم ذلك فً التخطٌط إلدارة الحالة؟

تحدٌد مهارات وقدرات الناجٌن ذوي اإلعاقة

األشٌاء التً ٌمكنه القٌام بها ...

كٌؾ ٌمكن أن استخدم ذلك فً
التخطٌط إلدارة الحالة؟

