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

مفوضية النساء
الالجئات

األداة  :ٙتوجٌهات بشأن التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة
الؽرض من هذه األداة
تقدم هذه األداة توجٌهات بشأن كٌفٌة التواصل بفعالٌة مع األشخاص ذوي اإلعاقة .وهً ال تقتصر على التواصل مع الناجٌن من العنؾ
الجنسانً من ذوي اإلعاقة فحسب ،ولكن ٌمكن استخدامها لمساعدة الموظفٌن فً استٌعاب الطرق الربٌسٌة لتكٌٌؾ التواصل اللفظً وؼٌر
اللفظً أثناء العمل مع ناجٌن من ذوي اإلعاقة أو إشراك أشخاص ذوي إعاقة فً األنشطة المجتمعٌة.
ٌحق لؤلشخاص ذوي اإلعاقة المشاركة فً أنشطتنا بالمساواة مع أعضاء المجتمع اآلخرٌن .ومن منطلق كوننا مقدمً خدمات وممارسٌن،
فإن الطرٌقة التً نتفاعل ونتواصل بها مع األشخاص ذوي اإلعاقة وطرٌقة التحدث عنهم ٌمكن أن تساعد فً القضاء على العوابق التً
تحول دون المشاركة وٌبعث برسابل إٌجابٌة إلى الزمبلء والشركاء وأفراد المجتمع .وتعمل هذه األداة أٌضًا على تحسٌن جودة برامجنا
وذلك من خبلل ضمان استٌعاب هذه البرامج لجمٌع األفكار والمهارات والقدرات الموجودة داخل المجتمع.

نصابح بشأن التواصل
استخدام لؽة تتسم باالحترام
ُتستخدم لؽات مختلفة حول العالم لوصؾ اإلعاقة ولئلشارة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد تحمل بعض الكلمات والمصطلحات فً
فحواها مدلوالت سلبٌة أو مسٌبة أو تمٌٌزٌة وٌنبؽً تجنبها أثناء التواصل معهم .و ُتترجم اتفاقٌة األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة إلى لؽات عدٌدة ومن الممكن أن ُتمثل مرجعًا مفٌ ًدا الستخدام المصطلحات المتعلقة باإلعاقة والتً تراعً اإلحساس وتعتبر
مناسبة .وتتوفر التراجم على الرابط التالًV//_://cib.sm/IPRCp/i.emw.//rem :
ٌمكن أن تقدم المنظمات المعنٌة باألشخاص ذوي اإلعاقة ( )CRUmأٌضًا توجٌهات بشأن المصطلحات المفضلة لدى أشخاص ذوي
إعاقة فً دولة بعٌنها .ففً بعض األوضاع اإلنسانٌة ،أنشأ السكان المتأثرون جمعٌات أو لجان ُتعنى باإلعاقة بؽرض تمثٌل األشخاص
ذوي اإلعاقة ـــوقد تكون هذه االتحادات أو اللجان مصدرً ا جٌ ًدا للحصول على توجٌهات بشأن اللؽة المتسمة باالحترام (انظر الجدول فً
الصفحة ٕ).
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تجنب...
التأكٌد على عاهة أو ظروؾ الشخص

تو ّخ استخدام...
ر ّكز على الشخص أوالً ،ولٌس على اإلعاقة

مثال :شخص معوق

مثال:
شخص ذو إعاقة (لؽة اتفاقٌة )IPRC
استخدم لؽة محاٌدة بدالً من ذلك

استخدام اللؽة السلبٌة حول اإلعاقة
مثالٌ" :عانً" من مرض
شلل األطفال
"معرض لخطر" العمى "حبٌس" كرسً
مدولب "مشلول"

مثال" :مصاب
بشلل األطفال"
"قد ٌفقد بصره" "ٌستخدم
كرسً مدولب" "لدٌه
إعاقة"

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

حاول استخدام "األشخاص ؼٌر المعوقٌن"

استخدام نهج قابم على القوة
•

ال تصنع افتراضات بشأن مهارات األشخاص ذوي اإلعاقة وقدراتهم ـــ قد ٌؤثر ذلك على طرٌقة تواصلنا وتفاعلنا معهم .وتذكر
دابمًا أن األشخاص ذوي اإلعاقة هم بشر أوالً وقبل كل شًء .ومثلهم كباقً األشخاص كافة ،فهم لدٌهم آرابهم ومهاراتهم وقدراتهم
المختلفة.

•

راقب األشٌاء التً ٌستطٌعون القٌام بها .فؽالبًا ،قد ٌطرح ذلك رؤٌة حول كٌفٌة تواصلهم ومشاركتهم فً أنشطتك.

•

احرص على تحٌة األشخاص ذوي اإلعاقة بالطرٌقة نفسها التً تحًٌ بها األشخاص اآلخرٌن .فعلً سبٌل المثال ،صافحهم بٌدك (إذا
كان ذلك مناسبًا من الناحٌة الثقافٌة) حتى وإن كانوا مصابٌن بإعاقة فً ذراعهم.

•

تحدث مباشرة إلى الشخص ذي اإلعاقة ،ولٌس إلى المترجم أو المساعد/مقدم الرعاٌة لهم.

•

عند التحدث لفترة طوٌلة ،حاول أن تقؾ فً مكان على مستوى عٌن الشخص إن لم ٌكن بالفعل على نفس االرتفاع (عن طرٌق
الجلوس على كرسً أو فوق سجادة).

•

عامل البالؽٌن من ذوي اإلعاقة كما تعامل البالؽٌن اآلخرٌنٌ .نبؽً أن تظل المناقشات واألنشطة مناسبة للعمر وبعد ذلك ٌتم تكٌٌفها
بحسب احتٌاجات التواصل الخاصة باألفراد.

•

اطلب المشورة .إذا راودتك أي أسبلة حول ما ٌلزمك القٌام به ،أو كٌفٌة القٌام به ،أو ما هً اللؽة التً ٌتعٌن علٌك استخدامها أو
المساعدة التً ٌنبؽً أن تعرضها ـــ ٌمكنك سؤالهم .فاألشخاص الذي تحاول العمل معهم ٌعتبرون دابمًا أفضل مواردك.

العمل مع أشخاص ذوي إعاقات مختلفة
إضافة إلى النصابح المقدمة أعبله ،توجد استراتٌجٌات خاصة ُتعنى بالتواصل والمشاركة ٌتعٌن مراعاتها ،وذلك استنا ًدا إلى نوع اإلعاقة
التً ٌعانً منها الشخص.

راع ما ٌلً أثناء العمل مع أشخاص ذوي إعاقات بدنٌة:
ِ
•

تحرك بقدر سرعتهم .وال تسبقهم فً المشً إن كانوا ٌتحركون ببطء عنك.

•

عند عرض المساعدة ،فاسأل دومًا عن متطلباتهم فً المقام األول .واتبع توجٌهاتهم ولٌس ما تعتقد أنه األفضل.
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•

تجنب االستناد على أو تحرٌك الكرسً المتحرك أو الجهاز المساعد الخاص بأحدهم دون الحصول على إذن منه.

•

وراع أكثرها أم ًنا والمٌسور منها من حٌث التكلفة والذي ٌتطلب بذل أقل
ناقش خٌارات المواصبلت الخاصة باألنشطة والفعالٌات.
ِ
قدر من المجهود لؤلفراد واألسر.

•

تحقق من أن األماكن والمساحات الخاصة باألنشطة ٌمكن الوصول إلٌها (بما فً ذلك مرافق دورة المٌاه ،وما إلى ذلك) ومن وجود
مساحة كافٌة لؤلشخاص الذٌن ٌستخدمون أدوات ُم ِع ٌْ َنة على الحركة للتنقل حول الحجرة.

•

عند ترتٌب اجتماعات مع مشارك ٌستخدم كرسً متحرك ،وفر مساحة حول الطاولة للكرسً المتحرك (أي أزح مقع ًدا واح ًدا بعٌ ًدا
عن طاولة) وتأكد من وجود مساحة كافٌة لٌتحرك بحرٌة فً أرجاء الحجرة.

عند العمل مع أشخاص ٌعانون من الصمم أو مصابٌن بإعاقة فً السمع:
•

اكتشؾ الطرٌقة التً ٌفضل الشخص التواصل بها .فقد ٌستخدم األشخاص ذوي اإلعاقات السمعٌة طرقا ً مختلفة كالكتابة و/أو قراءة
الشفاه و/أو لؽة اإلشارة .وٌمكن تحدٌد الطرٌقة بمبلحظة تفاعلهم مع اآلخرٌن أو باستخدام اإلٌماءات البسٌطة القتراح خٌارات
التواصل.

•

اجذب انتباه الشخص قبل التحدث وذلك عن طرٌق رفع ٌدٌك أو التلوٌح بها باحترام.

•

واجه الشخص الذي ٌعانً من الصمم وتحدث إلٌه مباشرة ،ولٌس إلى المترجم (الهدؾ من وجود المترجم هو تٌسٌر التواصل فقط).

•

تحدث بوضوح ـــ ال تنطق الكلمات بصوت مرتفع أو تضخمها ،إذ سٌزٌد ذلك من صعوبة عملٌة قراءة الشفاه.

•

حاول أال تجلس أو تقؾ وظهرك مواجهًا للضوءـــ فقد ٌضع ذلك وجهك فً الظبلم مما ٌؤدي إلى صعوبة قراءة الشفاه.

•

تجنب إؼبلق فمك أو األكل أثناء التحدث .سٌؤدي ذلك إلى صعوبة قراءة الشفاه.

•

اسمح للشخص الذي ٌعانً من الصمم أو المصاب بإعاقة سمعٌة باختٌار أفضل مكان لٌجلس فٌه أثناء االجتماع وذلك لٌتمكن من
رؤٌة األشخاص بوضوح ومن التواصل بسهولة أكبر.

•

أثناء انعقاد االجتماعات ،تأكد من سماع المترجم للمتحدث وبقٌة المجموعةٌ .نبؽً أن ٌكون المترجمون مربٌٌن كذلك لؤلفراد الذٌن
ٌنقلون لهم الحدٌث.

مبلحظة عن لؽة اإلشارة :تختلؾ لؽات اإلشارة عن بعضها فً دول ومناطق مختلفة مثلها فً ذلك مثل اللؽات المنطوقة .كما ٌستخدم
بعض األشخاص لؽة إشارة ؼٌر رسمٌة ،وفً مثل هذه الحاالت قد ٌحتاج فرد من أفراد األسرة أو صدٌق إلى القٌام بدور المترجم .اطلب
منهم أن ٌعلموك بعض اإلشارات البسٌطة (مثل شًء جٌد وسٌا وشكراً) وحاول أن تستخدم هذه اإلشارات أثناء مناقشتك مع األشخاص
الذٌن ٌعانون من الصمم أو المصابٌن بإعاقة سمعٌة.

راع ما ٌلً أثناء العمل مع أشخاص ذوي إعاقات بصرٌة:
ِ
•

احرص دومًا على تقدٌم نفسك وأي شخص آخر فً المجموعة باالسم.

•

أخبر األشخاص ذوي اإلعاقات البصرٌة إذا انتقلت أو ؼادرت مكان تواجدهم ـــ ال تؽادر فحسب.

•

إذا وصل الشخص ذو اإلعاقة إلى مكان جدٌد ،أخبره من هم المتواجدون فً الحجرة أو المجموعة واعرض علٌه أن تصؾ له البٌبة
المحٌطة.

•

تجنب استخدام لؽة ؼامضة عند التوجٌه أو وصؾ مكان مثل "من هذا الطرٌق" أو "هناك".

•

اسأل الشخص أوالً إذا كان ٌرؼب فً الحصول على مساعدة لبلنتقال من مكان آلخر .واطلب الحصول على
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توجٌهات بشأن الكٌفٌة التً ٌرؼبون من خبللها فً الحصول على المساعدة والمكان الذي ٌرؼبون فً الذهاب إلٌهٌ .فضل بعض
األشخاص التوجٌه الشفوي بٌنما قد ٌفضل آخرون أن ترشدهم بدنًٌا.
•

إذا طولبت بإرشاد شخص ٌعانً من إعاقة بصرٌة بدنًٌا ،فقد ٌرؼب فً اإلمساك بذراعك من فوق المرفق فحسبٌ .سمح هذا له أن
ٌسٌر خلفك بمسافة ضبٌلة وأن ٌتبعك كلما انعطفت أو أسرعت أو أبطأت الخطو.

•

فً حالة استخدام شخص لحٌوان ألٌؾ أو كلب كدلٌل له ،فبل تصرؾ انتباه الحٌوان أو تداعبه أثناء عمله.

•

فً العروض التقدٌمٌة واالجتماعات والفعالٌات ،صؾ جمٌع الصور والمخططات المعروضة.

•

اسأل األشخاص الذٌن ٌعانون من إعاقات بصرٌة إذا كانوا ٌفضلون أن تكون المستندات بتنسٌقات بدٌلة ،مثل طرٌقة براٌل أو
بحروؾ كبٌرة .وفً بعض السٌاقات حٌث ٌتمكن األشخاص من الوصول إلى أجهزة الحاسوب ،قد ٌفضل األشخاص الذٌن ٌعانون
من إعاقات بصرٌة استخدام المستندات االلكترونٌة التً ٌمكن الوصول إلٌها من خبلل برنامج قراءة محتوٌات الشاشة (مثل
المستندات بصٌؽة .)Wri/

راع ما ٌلً أثناء العمل مع أشخاص ذوي إعاقات فكرٌة
ِ
قد ٌعانً األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرٌة من صعوبة فً الفهم والتعلم والتذكر ،وكذلك فً تطبٌق المعلومات فً المواقؾ الجدٌدة .ومع
ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقات الفكرٌة بإمكانهم تعلم أشٌاء جدٌدة والمشاركة فً أنشطتنا ،وذلك من خبلل إجراء
بعض التؽٌّرات الصؽٌرة على الطرٌقة التً نعمل بها.
•

تواصل معهم بجمل قصٌرة تؽطً نقطة واحدة فً كل مرة.

•

استخدم أمثلة واقعٌة لشرح النقاط وتوضٌحها .فعلى سبٌل المثال ،إذا كنت تشرح زٌارة طبٌة مقبلة ،تحدث مع األشخاص حول
النقاط التً ٌرؼبون تناولها قبل وأثناء موعد الزٌارة على حد سواء.

•

أمهل الشخص فترة من الوقت لئلجابة على أسبلتك أو االستجابة لتوجٌهاتك قبل أن تعٌده علٌه مرة أخرى .وإذا استدعت الحاجة
إعادة طرح السؤال أو النقطة ،فكررها مرة واحدة .وإذا لم تفلح هذه الطرٌقة ،حاول مرة أخرى باستخدام كلمات مختلفة.

المصدر :مفوضٌة النساء البلجبات ،البلجبون ذوو اإلعاقة ،صحٌفة حقابق سهلة القراءة
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•

وفر وق ًتا للشخص ذي اإلعاقة الفكرٌة لطرح بعض األسبلة.

•

تأكد من تحدث شخص واحد فقط فً أي وقت واحرص على عدم حث الشخص ذي اإلعاقة الفكرٌة على التعجٌل باإلجابة.

•

قد ٌحتاج األشخاص ذوي اإلعاقات الفكرٌة وقتا ً أطول للتفكٌر بشأن القرارات التً ٌتخذونها أو لمناقشة خٌاراتهم مع شخص ٌثقون
به.

•

حدد بٌبات هادبة إلجراء المحادثات وذلك من أجل تقلٌل عوامل التشتٌت.

•

ٌمكن أٌضًا استخدام الصور فً إٌصال رسابل إلى األشخاص ذوي اإلعاقات الفكرٌة ـــ
وٌُطلق على هذه الصور فً بعض األحٌان مستندات "سهلة القراءة".

راع ما ٌلً أثناء العمل مع أشخاص ذوي إعاقات فً التخاطب:
ِ
•

خصص مزٌ ًدا من الوقت للتواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقات فً التخاطب.

•

من المقبول أن تقول "أنا ال أفهم" .وطالب األفراد بتكرار النقاط التً ٌطرحونها ،وقلها مرة أخرى لهم بؽرض التحقق من أنك قد
استوعبتها بشكل صحٌح.

•

ال تحاول إنهاء الجمل التً ٌنطق بها الشخص ـــ دعه ٌتحدث عن نفسه.

•

حاول طرح األسبلة التً تتطلب إجابات قصٌرة أو اإلٌماءات بنعم/ال.

•

إذا جربت طرقا ً مختلفة لفهم أحد األشخاص دون جدوى ،اسأل عما إذا كان من الممكن التواصل بطرٌقة مختلفة ،كالتواصل عن
طرٌق الكتابة أو الرسم.

المراجع:
) .VSO (2006كتٌب عن تعمٌم مراعاة اإلعاقةhttp://www.vsointernational.org/Images/A_ .
Handbook_on_Mainstreaming_Disability_tcm76-21046.pdf
مركز نورث داكوتا لؤلشخاص ذوي اإلعاقة (والٌة نورث داكوتا) التواصل الفعَّال مع األشخاص ذوي اإلعاقة.
http://www.ndcpd.org/projects/medicaid/publications/pdf/Communicating.pdf
) .MIUSA (2006اللؽة المحترمة فً التحدث عن ذوي اإلعاقة :دلٌل الستخدام لؽة ومصطلحات البقة عن اإلعاقة.
http://www.miusa.org/ncde/tools/respect
شون الوتون هنري ( .)ٕٓٓ7اسأل فحسب :دمج إمكانٌة الوصول طوال مراحل التصمٌم.
.bbpmmab///e/pi.b/.V/sw/V//_://ccc.a/.bbpmm.brs
مفوضٌة النساء البلجبات .البلجبون من ذوي اإلعاقة ـــ إصدار سهل القراءةhttp://womensref- .
ugeecommission.org/programs/disabilities/research-and-resources/download/1070

ً
ممكنا" :بناء القدرات من أجل
لتنزٌل مجموعة األدوات الكاملة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً ،التقرٌر "أرى أن ذلك
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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