ا لد ليــل ا لتو جيهــي

ارشادات يف مجال التواصل:
تصوير االشخاص ذوي االعاقة
يقدم هذا التقرير إرشادات ملوظفي املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
والرشكاء املنفذين العطاء صورة صحيحة عن األشخاص ذوي اإلعاقة يف
الوثائق واملنشورات والتقارير ومواد االعالم والتثقيف والتواصل (.)IEC
بهذا تتضمن هذه الوثيقة ثالثة أجزاء:

تنص اتفاقية األمم املتحدة بشأن

االعاقة لحقوق األشخاص املعاقني

عىل أنهم:

“األشــخاص ذوي اإلعا قــة هم أولئــك

1.ارشادات استخدام اللغة

الذيــن لديهــم إعتالالت جســدية أو عقليــة

2.ارشادات كتابة القصة

أو ذهنيــة أو حســية طويلــة األمــد واليت

بتفاعلها مع املعوقات املختلفــة تحول

3.ارشادات التقاط الصور
من اجل االطالع عىل الفديو انهاء الدورة يرجى الضغط عىل الرابط
Video making for all: A toolkit for making videos that include persons

دون مشــاركتهم الكاملــة والفعا لــة يف

املجتمــع عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن”.

 with disabilitiesتمعن االمثلة عن الفديوات املبين عىل الحقوق املنتجة
من قبل املنظمة الدولية للهجرة – العراق:
•فيديو "اإلرصار شعارنا" :الرسائل الرئيسية من األشخاص ذوي اإلعاقة من ذوي اإلعاقة:
اللغة اإلنجلزيية ،اللغة العربية ،اللغة الكردية.
•الفيديو "ال يشء عنا ،بدوننا" :الرسائل الرئيسية من املنظمات االشخاص ذوي االعاقة مع:
اللغة اإلنجلزيية ،اللغة العربية ،اللغة الكردية.
•فيديو "املفاهيم الخاطئة الشائعة حول األشخاص ذوي اإلعاقة":
اللغة اإلنجلزيية ،اللغة العربية ،اللغة الكردية.

ارشادات استخدام اللغة
يمكن للغة املستخدمة لوصف األشخاص ذوي اإلعاقة أن تساهم يف نرش املعتقدات واألفكار السلبية عنهم وتزيد من
تهميشهم .ينبغي اعطاء صورة محرتمة عن األشخاص ذوي اإلعاقة وأن تعزز مساهماتهم كأعضاء فاعلني يف املجتمع .ضع
يف اعتبارك النصائح التالية حول مصطلحات اإلعاقة:

استخدم اللغة املسبوقة بكلمة "شخص".

1

تؤكد اللغة املسبوقة بكلمة "شخص" عىل التفرد واملساواة والكرامة لألشخاص ذوي اإلعاقة .بدال ً من تسمية األشخاص من
خالل إعاقتهم وأن يتم الرتكزي عىل صياغة الجملة بشكل يشري اىل ان األشخاص ذوي اإلعاقة هم أوال ً وقبل كل يشء أشخاص.
تشمل أمثلة اللغة املسبوقة بكلمة شخص األشخاص ذوي اإلعاقة (بدال ً من الشخص املعاق) واملرأة من ذوات اإلعاقة البرصية
(بدال ً من املرأة العمياء).
 1ال يستخدم مجتمع الصم لغة الشخص األول ،حيث يعتربون أقلية لغوية ثقافية ،وبالتايل يستخدمون مصطلح الصم كهوية لهم.
عىل سبيل املثال :شخص أصم ،ولد أصم.
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استخدم مصطلحات مناسبة يف العراق.
استخدم املصطلحات املفضلة لدى الفرد أو مجموعة األشخاص ذوي اإلعاقة .إذا كان لديك شك يمكن ان تسألهم كيف
يرغبون بمخاطبتهم .مالحظة :لقد تشاورت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة لتأكيد
املصطلحات العامة الصحيحة الستخدامها يف اللغة اإلنجلزيية والكردية والعربية:

انظر اىل الصفحة  8للحصول عىل القائمة الطويلة للمصطلحات.
ARABIC

ENGLISH

SORANI

BADINI

شخص ذو إعاقة

Person with a disability

کهسی کهمئهندام

کهسین خودان بيتفني تايبت

شخص بدون اإلعاقة

Person without a disability

کهسانی بێ کهمئهندامی

کهسین نهخودان بيتفني تايبت

هام :ال ينبغي استخدام االختصار  PWDيف العراق!
طلب األشخاص ذوو اإلعاقة من خالل املنظمات األشخاص ذوي االعاقة بما يف ذلك التحالف الدويل لإلعاقة ()IDA
أيضا يف املبادئ التوجيهية
ومنظمة تجمع املعوقني يف العراق ( )IADOعدم استخدام االختصار .تمت اإلشارة إىل ذلك ً
للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين .IASC

نصيحة :يف اللغة اإلنجلزيية ،يعد استخدام " "Persons with Disabilitiesو " "People with Disabilitiesمصطلحات سليمة.
وغالبا ما تستخدم يف املعاهدات واألطر .قد يكون استخدام " "Peopleأكرث مالءمة
استخدام كلمة " "Personsهي لغة قانونية
ً

لالستخدام املجتمعي من قبل املتحدثني باللغة األنكلزيية.

تجنب استخدام سلبية و تقلل من إحرتام األشخاص ذوي اإلعاقة.
تعزز اللغة السلبية الصور النمطية واألحكام املسبقة واملمارسات الضارة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة .من املهم الدعوة
اىل املفاهيم اإليجابية وزيادة الوعي االجتماعي حول قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة للمساعدة يف ازالة الحواجز اليت خلقتها
أيضا إىل معاناة أو وصفهم باالطبيعيني أو الشفقة .من املهم تعزيز التصورات اإليجابية وزيادة
املواقف السلبية.يمكن أن تشري ً
الوعي االجتماعي حول قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة للمساعدة يف تفكيك الحواجز اليت أوجدتها املواقف السلبية.
تتضمن املصطلحات اليت ينبغي تجنبها عىل ما ييل:
–املعاق ،الشخص الطبيعي ،املجانني ،شخص يعاين من إعاقة ،املُقعد – االصحاء – االعاقة البدنية – ذوي القدرات مختلفة.
–سهقهت ،شێت ،چۆڕ ،مهغۆلی ،پهککهوتو ،خهلکی ئاسای ،قزم ،كۆڕه ،دين.

كن دقيقا\ومحددا.
ال يشكل األشخاص ذوو اإلعاقة مجموعة متجانسة .تجنب استخدام املصطلحات العامة حيث قد يكون هناك مصطلح اكرث
تحديدا يعترب أكرث دقة .وتشمل امثلة اللغة املحددة الستخدامها للنساء ذوات اإلعاقة أو طالب ذو اعاقة ذهنية أو األشخاص
ذوي اإلعاقة البرصية واملدرس من ذوي اإلعاقة.
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ارشادات كتابة القصة
يمكن أن يؤدي تأثري القصص اليت نكتبها عن األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تبديد الصور النمطية السلبية وتعزيز حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة وكرامتهم وذلك بمنحهم القوة ملشاركة شهاداتهم الخاصة بدال من التحدث عنها أو عن اي يشء اخر .تميل
بعض القصص إىل إظهار األشخاص ذوي اإلعاقة يف مواقع الضعف والرتكزي أكرث عىل التحديات بدال من الرتكزي عىل كونهم
أعضاء ناشطني يف مجتمعهم .تجنب كتابة القصص اليت تصور األشخاص ذوي اإلعاقة يف مواقف الضعف ،والرتكزي أكرث عىل
التحديات بدال ً من الرتكزي عىل مساهماتهم كأعضاء نشطني يف مجتمعهم ،والتأكد من أن األشخاص ذوي اإلعاقة يشاركون
بنشاط كمساهمني يف صياغة القصص املكتوبة وإنهائها ونرشها عنهم .االعرتاف بمساهمة منظمات اشخاص ذوي االعاقة
يف املنشورات وحيثما أمكن البحث عن فرص للتأليف املشرتك مع منظمات اشخاص ذوي االعاقة.ضع يف اعتبارك النصائح
التالية عند كتابة قصص تتضمن األشخاص ذوي اإلعاقة:

املوافقة املسبقة الستخدام القصة والصورة.
تأكد من أن األشخاص ذوي اإلعاقة يفهمون تماما الدور الذي سيلعبونه والوسيلة اليت يمكن من خاللها استخدام قصتهم
(بما يف ذلك أنواع الوسائط ) واآلثار السلبية املحتملة ،قبل إعطاء موافقة خطية من خالل استمارة املوافقة .اتصل ب
 iraqpublicinfo@iom.intلطلب استمارة موافقة املنظمة الدولية للهجرة باللغة اإلنجلزيية و  /أو العربية او الكردية.
عنارص أخرى للموافقة يجب مراعاتها:
•تحقق مما إذا كان األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت راضني عن استخدام أسمائهم الحقيقية.
•تحقق من االقتباسات.
•حيثما أمكن أعد القصة إىل األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت للتحقق من كيفية تصويرهم و  /أو أريهم صورك
عىل الكامريا  /الهاتف قبل النرش.

التقط قصصا من أشخاص من جميع األجناس وذوي إعاقات متنوعة.
يعد األشخاص الصم واألشخاص ذوو اإلعاقات الذهنية من بني الفئات األكرث تهميشا بني األشخاص ذوي اإلعاقة ويقل
احتمال ظهورهم يف القصص .اتبع نهجا مرنا والحظ أن األشخاص قد يكون لديهم أنماط وتفضيالت مختلفة للتواصل.
راجع إرشادات املنظمة الدولية للهجرة يف العراق بشأن التفاعل والتواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ملزيد من املعلومات.
ركز عىل آراء األشخاص ذوي اإلعاقة ،وليس األشخاص الداعمني لهم ،ووقع املرتجمني وأفراد األرسة.

باإلضافة إىل ذلك إبحث بشكل استبايق عن قصص الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة حيث هم يف بعض املجتمعات وعىل
االغلب غري ظاهرين.

تعزيز قدرات ومساهمات األشخاص ذوي اإلعاقة.
ركز دائما عىل املشاركة الفعالة واملبادرة وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة يف التخطيط ملستقبلهم واملساهمات اليت يقدمونها
لعائالتهم ومجتمعاتهم ،بدال من الرتكزي عىل إعاقة األفراد وما يجدونه صعب للقيام به .تأكد من أن قصتك تدعو اىل حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة وتساعد يف قلب السلوكيات السلبية اليت يحملها العديد من األشخاص تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة.
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شمول األشخاص ذوي اإلعاقة يف القصص اليت ال تتعلق باإلعاقة.
غالبا ما يتم عرض األشخاص ذوي اإلعاقة يف القصص املتعلقة باإلعاقة فقط .ويف كثري من األحيان ،عندما يظهر شخص من
ذوي اإلعاقة يف قصة تشتمل عىل عدة زوايا محتملة فإن القصة املصورة اليت غالبا ما تركز عىل الشفقة عىل األشخاص ذوي
اإلعاقة .وهنا يكون تركزي القصة عىل االعاقة .قد يؤدي الرتكزي عىل إعاقة الشخص إىل استبعادك عن الخصائص األخرى لذلك
الشخص .يف بعض القصص ،ال داعي لذكر أن الفرد لديه إعاقة.
يحتوي مقال أسوشيتد برس ادناه عن الالجئني السوريني عىل صورة لعضو يف الربملان الدنماريك يستخدم كريس متحرك ،ولم
جزءا من قصة املقال.
يتم ذكر إعاقته ألنها ليست
ً

مايفضل اتباعه

تجنب
يف الغالب يستخدم األشخاص ضعاف السمع لغة
اإلشارة لجعل انفسهم مسموعني .يف كركوك استخدم

قسم منهم نهج مختلف :تمثيلية صامتة.

شارك  20شخص من خلفيات مختلفة بأداء التمثيلية

يف مركز تجاري صغري يف كركوك حول اثار املخدرات

عيل املجتمع .تدرب املشاركني ملدة شهر عىل التمثيل و
املرسح حيث ادى اىل زيادة مشاركة االشخاص ضعاف
السمع و النطق.

"لقد تعلمت اساسيات العمل املرسحي و التمثيل,

من خالل التمثيلية اردنا ان نسلط الضوء ان لدينا دور
مهم و فعال يف املجتمع و ان صوتنا مسموع و كذلك
اردنا ان ننبه الشباب حول مخاطر املخدرات".

يف الشهر املايض ,قامت مجموعة من املمثلني الجدد
بأداء تمثيلية حول تأثري املخدرات يف املجتمع.

كانت التمثيلية فعالة وذلك لتأديتها بشكل صامت

من غري كالم .ذكر املمثل هاشم" :اردنا ان نحذر الشباب
من مخاطر املخدرات و االدمان".

ضمت املجموعة  20شخصا من خلفيات متنوعة و

اليت شاركت بتدريبات حول التمثيل و املرسح ملدة اربعة
اسابيع للتدريب عىل التمثيلية.

ضمت املجموعة عددا من االشخاص الصم .اضاف
هشام" :من خالل التمثيلية اردنا ان نسلط الضوء

عىل اهمية دورنا الفعال يف املجتمع و بأن لدينا صوت
يف املجتمع".

ارشادات التقاط الصور
يف كل منصة تواصل ،غالبا ما تكون الصور هي الجزء األقوى يف القصة ؛ لذا ،من املهم ضمان أن تربز الصور املجتمعات
الشاملة واملتنوعة و ت ِّ
صو ر األشخاص ذوي اإلعاقة بطريقة فعالة .فكر يف النصائح التالية عند التقاط صور ألشخاص
ُ
من ذوي اإلعاقة:

التمثيل السيايق لتصوير االشخاص ذوي االعاقة.
•يجب أن تمثل صور األشخاص ذوي االعاقة بأمانة ودقة.
•التقط الصور اليت تمثل الشخص واستخدمها ضمن نطاق أوسع ،بدال ً من الرتكزي عىل جانب واحد فقط من جوانب حياتهم.
•استخدم الصور اليت تصور األشخاص ذوي اإلعاقة يف حياتهم اليومية ،بما يف ذلك مع العائلة واثناء العمل.
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•تشجيع اإلندماج من خالل الصور عن طريق إظهار األشخاص ذوي اإلعاقة كأعضاء فعالني يف مجتمعهم املحيل واملجتمع
ككل ،ما لم يكن العزل واالستبعاد جزء حقيقي من قصتهم.
•تجنب تصوير الصور النمطية أو إدامتها أو املبالغة يف وضع الشخص ذي اإلعاقة.

الرتكزي عىل الشخص ،وليس عىل االعاقته.
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التقط أو استخدم الصور اليت تضع الشخص اوال ً وليس إعاقته .الزاويا والتكوين ( التأطري) مهمان جدا.
•تجنب الصور اليت تركز عىل إعاقة الفرد (انظر املثال يف الجدول أدناه).
•تجنب اللقطات ذات زوايا عالية اليت تطل عىل األشخاص ذوي اإلعاقة و تبينهم كفئة اقل (انظر املثال يف الجدول ادناه).
• تجنب الصور اليت تثري الشفقة تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة.

الهدف هو تصوير اإلعاقة كجزء من التنوع يف املجتمع.
اجعل شخصا أو أكرث من ذوي اإلعاقة يف صور مع مجموعات من أفراد املجتمع حيثما أمكن.
•إذا كانت هناك صور متعددة ألشخاص من ذوي االعاقة ليتم تضمينها يف صورة واحدة ،فاعمل عىل وضع شخص واحد
عىل كريس متحرك ،ثم قم بتضمني صورة أخرى ل ــ:
–شخص ذو إعاقة برصية  :مثل صورة شخص يرتدي نظارات شمسية ويحمل عكاز أبيض :اضغط هنا للمثال
–شخص لديه برت بالساق او الذراع.
–شخص أصم :إذا كان الهدف الحصول عىل صورة لشخص أصم ،فقم باظهار ذلك الشخص الذي يستخدم لغة اإلشارة
(تجنب صورة شخص لديه جهاز سمع) :اضغط هنا للمثال
–شخص يستخدم عصا امليش أو العكازات :اضغط هنا للمثال
–شخص قصري القامة.
•إذا كان هناك مكان لصورة واحدة فقط لشخص ذو اعاقة :فاخرت بشكل مثايل صورة امرأة عىل كريس متحرك.

مالحظة :ينظر إىل صور الكرايس املتحركة عىل أنها تمثل اإلعاقة عىل نطاق واسع – وليس فقط مستخدمي الكرايس املتحركة.
وعالوة عىل ذلك ،صورة الكريس املتحرك ال يمكن تجاهلها بسهولة لذلك يساهم يف إيصال رسالة التنوع إىل أكرب عدد من
الناس ويزيد من فرص رؤية األشخاص ذوي اإلعاقة للصورة واالعرتاف بأن املنظمة الدولية للهجرة يف العراق لديها نهج شامل.

 2املصطلح الصحيح هنا هو االعتالل ،االعرتاف بأن اعتالل الشخص يف التفاعل مع مختلف الحواجز يؤدي إىل تجربة اإلعاقة.
يستخدم مصطلح اإلعاقة يف جميع أنحاء الوثيقة لسهولة للقارئ.
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ارشادات يف مجال التواصل :تصوير االشخاص ذوي االعاقة

تجنب

ما يفضل إتباعه

املالحظات

الصــورة عــى اليســار تركــز عــى الجهــاز املســاعد لكنهــا ال
تعطــي أي ســياق لعثمــان وحالتــه .الصــورة عــى اليمــن
تظهــر لــؤي وهــو يخاطــب الجمهــور بنشــاط يف اليــوم
العاملــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

تصــف الصــورة املوجــودة عــى اليســار (لقطــة شاشــة مــن
فيديــو) مصطفــى بشــكل ســليب بأنــه مســتفيد وليــس
كصاحــب عمــل .تســمي الصــورة املوجــودة عــى اليمــن
هشــام كمــؤدي وهــو دور فعــال ويتوافــق مــع القصــة.

تركــز الصــورة عــى اليســار (لقطــة شاشــة مــن فيديــو)
عــى الضعــف .تظهــر الصــورة عــى اليمــن هشــام
وهــو يتحــدث عــن الغــرض مــن املرسحيــة الــي أعد هــا
املســتفيدون الصــم.

الصــورة عــى اليســار مأخــوذة مــن زاو يــة عاليــة ،مــا
يجعلنــا ننظــر اىل الفــرد ونصــوره كمتلقــي ســليب .يف
حــن تــم اخــذ الصــورة عــى اليمــن مــن نفــس متســوى
تركــز عــى دو ر الفنــان يف الرســم
الشــخص ذو اإلعاقــة و ُ
مــن دون الرتكــز عــى إعاقتــه.

الصــورة عــى اليســار ال تظهــر الشــخص كمشــارك يف
الســباق .الصــورة عــى اليمــن تظهــر رجــل قصــر القامــة
يرقــص مــع بقيــة املجموعــة.
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ارشادات يف مجال التواصل :تصوير االشخاص ذوي االعاقة

تجنب

ما يفضل إتباعه

املالحظات

يف الصــورة عــى اليســار ،تجلــس ا ملــرأة عــى كرســيها
املتحرك بشــكل مســتضعف .الصورة عىل اليمني تظهر
املــرأة وهــي تدفــع كرســيها املتحــرك ،وهــذا يعــي الحركــة
والنشــاط.

نصيحــة :يمكــن تحســن الرســوم مــن خــال إظهــار املــرأة
الــي تلعــب دورا فعــاال يف مشــاركة رســائل كوفيــد.19-

يظهــر يف الصــورة عــى اليســار مجموعــة عامــة مــن أفراد
املجتمــع .تــم تخصيــص الصــورة املوجــودة عــى اليمــن
لعــرض مجتمــع متنــوع أ كــر.

يظهــر يف الصــورة عــى اليســار مجموعــة عامــة مــن أفراد
املجتمــع .تــم تخصيــص الصــورة املوجــودة عــى اليمــن
لعــرض مجتمــع متنــوع أ كــر.

يظهــر يف الصــورة عــى اليســار مجموعــة عامــة مــن أفراد
املجتمــع .تــم تخصيــص الصــورة املوجــودة عــى اليمــن
لعــرض مجتمــع متنــوع أ كــر.

الصــورة عــى اليســار تظهــر شــابا مــن ذوي االعا قــة
كمتلقــي ســليب للمعلومــات .الصــورة عــى اليمــن تصــور
شاب من ذوي االعاقة يف دور فعال يشارك يف ايصال
رســالة عــن مــرض كوفيــد.19-

نصيحة :إذا كانت هناك صورة واحدة فقط لألشــخاص
ذوي اإلعاقة يف دور فعال ،يفضل ان تكون إامرأة ذات
إعاقــة حيثمــا أمكــن.
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ارشادات يف مجال التواصل :تصوير االشخاص ذوي االعاقة

القائمة الطويلة للمصطلحات الصحيحة يف العراق
ARABIC

ENGLISH

SORANI

BADINI

شخص ذو إعاقة

Person with
a disability

کهسی کهمئهندام

کهسین خودان
بيتفني تايبت

شخص بدون
اإلعاقة

Person without
a disability

کهسانی بێ
کهمئهندامی

کهسین نهخودان
بيتفني تايبت

شخص ذو إعاقة
جسدية

Person with a
physical disability

کهسی کهمئهندامی
جهستهیی

کهسین جسته
ي بزوينه ر

شخص ذو إعاقة
ذهنية

Person with an
intellectual disability

کهسی کهمئهندامی
فکری

کهسین بريكول

شخص ذو إعاقة
عقلية

Person with a
psychosocial disability

کهسی کهمئهندامی
دەروونی

کهسین کهمئهندامی
دهرونی

شخص ذو إعاقة
برصية

Person with a vision
impairment

کهسی نابينا

کهسین نابينا

شخص اصم أو شخص
ذو إعاقة سمعية

Deaf person

کهسی نابيست

کهسین نابس

شخص قصري القامة

Person of short stature

کهسی کورته باڵا

کهسین كورتباله

مالحظة :يستخدم هذا املصدر وثيقة ادماج ذوي االعاقة األسرتالية الخاصة بربنامج إدارة بناء القدرات " :CBMدليل االتصاالت
واللغة" و "دليل الصور" و مصدر منظمة الصحة العاملية "قلها بشكل صحيح" الدليل التوجيحي للمنظمة الدولية للهجرة يف
الحديث والكتابة عن األشخاص ذوي االعاقة ،مصدر والية كويزنالند "طريق الكلمات :املبادىء التوجيهية لرسم صور األشخاص
ذوي االعاقة" ونصائح الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حول اإلعاقة.
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