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

مفوضية النساء
الالجئات

األداة  :7مواد اإلعبلم والتثقٌؾ واالتصال ( )CEIالمٌُسرة
الؽرض من هذه األداة
توفر هذه األداة توجٌهات بشأن كٌفٌة تطوٌع مواد اإلعبلم والتثقٌؾ واالتصال ( )CEIبحٌث ٌتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من فهمها.
لؤلشخاص األشخاص ذوي اإلعاقة حق مكفول فً الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعنؾ الجنسانً بالتساوي مع ؼٌرهم من األصحاء.
وٌنبؽً إٌصال رسابل العنؾ الجنسانً ،متى تعلقت بحرمان الناجٌن من الخدمات أو منعهم من الوصول إلٌها ،بمختلؾ األشكال وتضمٌن
طرق نشر مختلفة .واستنا ًدا إلى السٌاقٌ ،مكن أن تشمل األمثلة إنشاء المعلومات بطرٌقة براٌل ،ولؽة اإلشارة ،والرسابل المبسطة ،مثل
المُصوَّ رات التوضٌحٌة والصور ،والتً ٌتم نشرها فٌما بعد من خبلل ورش العمل والحوارات والزٌارات المنزلٌة وأنشطة التوعٌة
المجتمعٌة .وقد ٌكون من المفٌد العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ،وخصوصًا أصحاب اإلعاقات الذهنٌة والبصرٌة والسمعٌة ،لتحدٌد
كٌفٌة وصولهم إلى المعلومات وأنسب صٌػ إٌصال المعلومات بالنسبة إلٌهم.

تحلٌل مواد  CEIالحالٌة
ٌمكنك استخدام األسبلة البسٌطة التالٌة لتقٌٌم ما إذا كانت ُنهُج التكٌٌؾ و/أو ال ُنهُج الموجهة ضرورٌة إلٌصال معلوماتك إلى األشخاص
ذوي اإلعاقات المتفاوتة.
ٔ .من سٌتمكن من فهم هذه المعلومات فً شكلها الحالً؟
ٕ .من سٌعجز عن فهم هذه المعلومات فً شكلها الحالً؟
ٖ .كٌؾ تعكس المعلومات احتٌاجات أشخاص آخرٌن فً المجتمع؟ هل سٌرى ذوو اإلعاقة ومقدمو الرعاٌة أنفسهم وتجاربهم فً
الصور؟ٔ
ٗ .ما هو انطباع األشخاص ذوي اإلعاقة عن مواد CEI؟ وهل لدٌهم أي نصابح أو تعقٌبات؟ فً الوقت الذي ٌُمثل فٌه األخذ بنصابحهم
وتوجٌهاتهم قبل البدء أمرً ا مفٌ ًدا ،من المهم أٌضًا أن تعٌد المواد التً تم الفراغ منها إلى األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة،
ومطالبتهم بتناولها بالمراجعة والنقد والتعلٌق ،وبعدب ٍذ ُتجري التعدٌبلت وف ًقا لذلك.

وضع خطة نشر
من المهم أن تفكر فً كٌفٌة نشر المعلومات .وٌمكنك االستفادة من إحدى المصفوفات كتلك الواردة فً الصفحة التالٌة لمساعدتك فً هذه
العملٌة .وأثناء عملٌة التخطٌط ،ربما ٌكون من المفٌد أٌضًا عمل خرابط اجتماعٌة بالتعاون مع النساء والفتٌات والفتٌان والرجال من ذوي
اإلعاقة ومقدمً الرعاٌة لمعرفة األماكن التً ٌذهبون إلٌها ،وفً أي وقت من الٌوم وما إلى ذلك ،حتى ٌتسنى لك وضع رسابلك حٌث
تزٌد فرص تلقٌها.
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نوع اإلعاقة/العاهة وطرق
التواصل الفعالة

ضعاؾ البصر
أو المكفوفون

اإلذاعة

ضعاؾ السمع
أو الصُم


للمحتوى
السمعً

التلٌفزٌون

للمحتوى
المربً

المواد المطبوعة :الملصقات
ولوحات اإلعبلنات
والمنشورات (حسب انتشار
القراءة والكتابة)


للمحتوى
المنطوق

الدراما

مجموعات المناقشة

للمحتوى
المربً


ذوو اإلعاقة
الذهنٌة

ذوو اإلعاقة
الجسدٌة









رسابل مبسطة
قابمة على الصور



إلى جانب تفسٌر
مناسب بلؽة
اإلشارة

إذا كانت مبسطة،
ومقبولة لدى
أعضاء المجموعة







مثال على تحلٌل مواد  CEIالحالٌة
تتضمن الصفحة التالٌة مثاالً على كٌفٌة تحلٌل مواد  CEIالحالٌة .انظر إلى الصورة التً توضح مسار إحالة الناجٌن من العنؾ الجنسانً
ضمن أحد برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً إثٌوبٌا .من وجهة نظرك ،كٌؾ تجٌب هذه المواد على األسبلة األساسٌة المذكورة أعبله؟
(ٔ) من سٌتمكن من فهم هذه المعلومات فً شكلها الحالً؟
(ٕ) من سٌعجز عن فهم هذه المعلومات فً شكلها الحالً؟
(ٖ) هل تعكس الصور التً تستخدمها على لوحة اإلعبلنات مختلؾ األشخاص فً المجتمع؟
(ٗ) ما هو انطباع األشخاص ذوي اإلعاقة عن لوحة اإلعبلنات؟
(٘) أٌن ستضع لوحة اإلعبلنات؟
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مثال :لوحة مسار إحالة من معسكر ماي إٌنً فً إثٌوبٌا
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فٌما ٌلً توجٌهات بشأن كل سؤال من حٌث ارتباطه بالمثال أعبله.
(ٔ)

من سٌتمكن من فهم هذه المعلومات فً شكلها الحالً؟

صُممت لوحة اإلعبلنات للتواصل مع جمٌع البلجبٌن ،وباألخص أولبك الذٌن ال ٌستطٌعون قراءة الرسابل المكتوبة (وهذا هو سبب كونها
فً شكل صور) .ثمة العدٌد من األشخاص ممن ال ٌستطٌعون قراءة الرسابل المكتوبة — بعضهم من األشخاص ذوي اإلعاقة وبعضهم
من األصحاء .مع العلم بأن مواد  CEIذات النوعٌة الجٌدة والمُصممة إلٌصال الرسابل إلى األمٌٌن ٌمكنها أن تصل أٌضًا إلى الصُم
واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنٌة والعقلٌة ،وبالطبع األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدٌة بعد إدخال تعدٌبلت طفٌفة علٌها.
(ٕ) من سٌعجز عن فهم هذه المعلومات فً شكلها الحالً؟
لن ٌتمكن المكفوفون من الوصول إلى المعلومات التً تحوٌها هذه اللوحة اإلعبلنٌة أو أي ملصق آخر .لذا ،من الضروري اتباع نهج
اتصال إضافً لمواد  CEIبؽٌة نقل المعلومات الخاصة بمسار اإلحالة ،مثل اإلذاعة أو التصرٌحات أو المناقشات التً تستهدؾ
المكفوفٌن.
(ٖ) هل تعكس الصور التً تستخدمها على لوحة اإلعبلنات مختلؾ األشخاص فً المجتمع؟
عادة ما ال ٌفكر ذوو اإلعاقة وأسرهم فً الوصول إلى الخدمات بسبب أن جمٌع الرسابل (المكتوبة/المربٌة) توحً بأن هذه الخدمات
مخصصة لؽٌر المعاقٌن فقط .وهكذا ،ربما ٌكون من المفٌد وضع صورة واحدة على لوحة اإلعبلنات ُتجسِّد أحد األشخاص ذوي اإلعاقة.
ً
طفبل صؽٌرً ا فً المنزل ٌمكنها أن تكون فعلًٌا فتاة ذات إعاقة جسدٌة .وهذا التكٌٌؾ البسٌط ٌجعل من لوحة
مثال؛ الفتاة التً ترعى
اإلعبلنات بأكملها بمثابة انعكاس أفضل لؤلنواع المختلفة من النساء فً مجتمع البلجبٌن.
(ٗ) ما هو انطباع األشخاص ذوي اإلعاقة عن لوحة اإلعبلنات؟
كما هو الحال مع العدٌد من مواد  ،CEIربما ٌكون من المفٌد "اختبار" لوحة اإلعبلنات مع المجتمع قبل إضفاء اللمسات األخٌرة علٌها.
وقد تحتاج إلى تكوٌن مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة وسؤالهم عن انطباعهم حٌال لوحة اإلعبلنات .هل ٌمكنهم فهمها؟ هل هم
مرتاحون للكٌفٌة التً ٌُقدم بها ذوو اإلعاقة؟ ما هً التؽٌٌرات اإلضافٌة التً ٌوصون بها؟
(٘) أٌن ستضع لوحة اإلعبلنات؟
ما هو المكان األمثل لوضع لوحة اإلعبلنات فٌه بحٌث ٌتسنى لؤلشخاص ذوي اإلعاقة رؤٌتها وقضاء بعض الوقت فً معالجة
المعلومات؟ ومجد ًداٌ ،مكن لؤلشخاص ذوي اإلعاقة إسداء المشورة فً هذا الصدد .مثال؛ قد ٌكون من المفٌد وضع هذا الملصق فً مقار
أيٍ من االتحادات أو المنظمات المعنٌة باألشخاص ذوي اإلعاقة .للوصول إلى األشخاص المعزولٌن فً منازلهمٌ ،مكنك عمل منشورات
صؽٌرة لتوزٌعها علٌهم أثناء الزٌارات المنزلٌة أو نشاطات التوعٌة.
مبلحظة:
ٔ .تستهدؾ مواد  CEIالفعالة فبات معٌنة من السكان حسبما ٌلزم .مثال؛ المعلومات بشأن خدمات االستجابة للعنؾ الجنسانً ٌنبؽً أن تعكس وتستهدؾ النساء والفتٌات ،بمن فٌهن ذوات
اإلعاقة ،األكثر تأثرً ا بالعنؾ الجنسانً.

لتنزٌل مجموعة األدوات الكاملة للممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً ،وتقرٌر ""أرى أن ذلك ممكنا" :بناء القدرات من أجل
إدماج اإلعاقة فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة وقصص التؽٌٌرٌُ ،رجى زٌارة
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