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رابعاً ،يسعى األمل املعقول وراء أهداف ومسارات تحقق
أهدافاً محددة .فبتحديد األهداف الواقعية ،واملسارات التي
ميكن من خاللها تحقيق تلك األهداف ،ميكن لالجئني الحصول
غالباً عرب التجربة والخطأ عىل شعور بالقدرة عىل التحكم
بالحياة اليومية والتنبؤ مبا تؤول إليه األيام .وبتنشيط مزيد من
املسارات العصبية الجديدة وشبكات العمل يتحسن اإلدراك
وكذلك الصحة العقلية والرفاه.
غريغ ترينر
greg.turner@globalcommunityconsulting.com
خامساًَ ،يستَو ِع ُب األَ َم ُل املَع ُق ُ
ول ِّ
واليأس
الش َّك والتناقضات
َ
مالك رشكة املجتمع العاملي لالستشارات واستشاري يف علم
وبهذا يكون مناسباً جداً للبيئة التي يوجد يف الالجئون.
النفس)Global Community Consulting( .
يخضع األشخاص الذين يتولون دعم الالجئني وطالبي اللجوء إىل www.globalcommunityconsulting.com
تدريب يف مجال ’تيسري األمل‘ ويرفدهم هذا التدريب بآليات
 .1ملفات ناورو ،الغارديان
عملية لدعم ُمنتَف ِعيهم يف الرتكيز عىل الحارض وتعزيز العمليات www.theguardian.com/news/series/nauru-files
املعرفية اإليجابية .وال أعتزم منع الالجئني وطالبي اللجوء من ()The Nauru files, The Guardian
َّ .2
وظفت منظمة االستيطان الالجئني لتويل أدوار اإلدارة والدعم يف العمليات وكان لذلك
األمل بالخروج من جزيرة مانوس أو ناورو فاألمل الكبري والوحيد
فوائد من ناحية املشاركة لكنَّ النتيجة كانت تضارباً يف األدوار وتحديات يف العالقات.
ً
ً
بالخروج سيبقى دامئا يف عقولهم .لكنَّني أقصد أ َّنه بدال من ترك  .3فاينغارتن ’ )2010( :األمل املعقول :مك ّونات املفهوم التطبيقات الرسيرية والدعم‘،
ذلك األمل الوحيد والبعيد يتحكم يف حياتهم ،ميكن ملفهوم األمل عملية ُ
األ َسwww.kean.edu/~psych/doc/reasonable%20hope.pdf 25-5 :)1(49 ،
املعقول أن يوفر نقاط تركيز أخرى تركز عىل الحارض واملستقبل (Reasonable hope: Construct, clinical applications and supports’, Family
)Process
القريب ،ما يساعد األشخاص عىل تحديد آمال قابلة للتحقيق ولو

كانت متواضعة وهذا ما يجلب لهم الشعور بالرىض ومزيداً من
الدافعية والتحفيز .وعندما يبلغ الالجئون وطالبو اللجوء أخرياً
مكاناً آمناً ستكون عملياتهم العقلية سليمة وسيكونون يف وضع
أقوى ملواجهة التحديات التي تفرضها املستوطنة ولعيش حياة
منتجة.

استضعاف الالجئني ذوي اإلعاقات يف مجال التواصل وتعرضهم ألخطار العنف
الجنيس والقائم عىل الجندر :أدلة من رواندا

جويل مارشال وهيلني باريت وأنجيلو إيبينغو

غالباً ما يكون الالجئون الذين يعانون من إعاقات يف التواصل عرضة للعنف الجنيس والعنف القائم عىل
الجندر ،وترجع بعض أسباب ذلك لضعف قدرتهم عىل اإلبالغ عن اإلساءات التي يتعرضون لها.
يف السنوات األخرية ،كان هنالك جهود متضافرة بذلها الفاعلون
اإلنسانيون لدمج األشخاص ذوي اإلعاقات يف توفري الخدمات
وإعداد برامجها .لكنَّ تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة غالباً ما
ُيبنَى عىل معيار الصعوبات الحركية ’املرئية‘ أما األشخاص الذين
يعانون من تحديات أقل وضوحاً كالذين يعانون من صعوبات يف
التواصل فغالباً ما يكونوا مجهولني وغري قادرين عىل الحصول عىل
الخدمات اإلنسانية وخدمات الحامية التي يحتاجون إليها.

التي تواجههم غالباً ما تكون غري محددة وذلك بسبب طبيعة
اإلعاقة الخفية إذ َّإن الصعوبة يف التواصل غري مرئية وغالباً ما
تكون متشابكة مع اإلعاقات األخرى .كام َّأن الخدمات املقدمة
ملساعدة األشخاص الذين يعانون من صعوبات يف التواصل يف
عدد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تكون إما غري موجودة
أو غري كافية .وإضافة لذلك ،يؤدي سوء الفهم الشائع ألسباب
وطبيعة إعاقات التواصل إىل إقصاء األشخاص عن الدعم املتوافر
داخل املجتمع وعرب الخدمات الرسمية وغري الرسمية أو ضعف
فرص الوصول إليها.

وميكن لألشخاص الذين يعانون من صعوبات يف التواصل أن
يواجهوا صعوبات يف الفهم و/أو التعبري عن أنفسهم سواء باللغة
املنطوقة أم بلغة اإلشارة .وتشري الدراسات إىل َّأن ما يصل إىل ويعد العنف الجنيس والقائم عىل الجندر خطراً كبرياً يواجه الالجئني
 %49من األشخاص ذوي اإلعاقات الذين يبحثون عن الخدمات يف يف رواندا ،خصوصاً النساء منهم واألطفال .و ُي َ
نظر لهذا النوع من
رشق إفريقيا لديهم نوع من صعوبة التواصل 1ولكن التحديات العنف عىل أنه أشد خطراً عىل الالجئني من ذوي اإلعاقات وذلك
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لعدة عوامل منها االنفصال عن أفراد العائلة والعزلة وظروف
العيش املتدنية التي تؤثر عليهم تأثرياً غري متكافئ ،إضافة ألوجه
القصور التي تعاين منها آليات الحامية املجتمعية .ومثة عوامل
مساهمة أخرى تشتمل عىل تعرض األشخاص ذوي اإلعاقات
للوصم ويف بعض الحاالت ،يؤدي ضعف قدرتهم الحرك ّية إىل إعاقة
عملية الهروب من العنف حال حدوثه.
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عىل خدمات الدعم املالمئة) من مستوطنة لالجئني ومن بيئة
اللجوء الحرضي .كام أجرينا أيضاً مقابالت مع عدد صغري من
األفراد والجامعات الصغرية ومقدمي الرعاية للذين يعانون من
صعوبات يف التواصل ،وذلك من أجل الوقوف عىل التحديات التي
يواجهونها هم واملصابون بإعاقات التواصل( .يف هذه املرحلة ،مل
نتحدث مع مقدمي الرعاية لذوي إعاقات التواصل عن العنف
الجنيس والقائم عىل الجندر عىل وجه التحديد وذلك بسبب
طبيعة املوضوع الحساسة واملقلقة ).أما املعلومات عن التجربة
التي واجهها الناجون من العنف الجنيس والقائم عىل الجندر من
ذوي إعاقات التواصل فاكت ُِس َبت عن طريق العاملني مع الجهات
اإلنسانية وحاشدي املجتمع املحيل.

ويستهدف املسيؤون األشخاص من ذوي اإلعاقات عىل وجه
الخصوص ألنهم أقل قدرة عىل اإلبالغ عن اإلساءات التي يتعرضون
لها وأقل قدرة عىل وصف الجاين بفاعلية أو متابعة اإلجراءات
القانونية .وإضافة لالفتقار إىل خدمات الدعم املتاحة بعد اإلساءة،
تشري األدلــة إىل أن التدابري الوقائية كالتثقيف حول الصحة
الجنسية واإلنجابية غالباً ما تكون غري متاحة للذين يعانون من ثم عقدنا ورشة عمل مع أصحاب املصلحة املعنيني الرئيسني
إعاقات يف التواصل.
وأصحاب املصالح (هيئات األمم املتحدة واملنظامت الوطنية
واملنظامت املحلية املعنية بذوي اإلعاقة إضافة لطبيب نفيس
كام َّأن هنالك بعض األدلة الناشئة التي تشري إىل َّأن املنظامت رسيري خبري بشؤون العنف الجنيس والقائم عىل الجندر) وذلك
اإلنسانية بدأت تعرتف بإعاقات التواصل كحاجز يحول دون من أجل استكشاف الصعوبات التي يواجهها الالجئون ممن
الحصول عىل الخدمات املتعلقة بالعنف الجنيس والقائم عىل يعانون من صعوبات يف التواصل يف الحصول عىل الخدمات املالمئة
الجندر (مبا يف ذلك الوقاية والدعم ورد االعتبار القانوين) ،وكخطر وكسب الدعم من أجل تطوير الخدمات وتأسيس تحالف يضم
رئييس يف مجال الحامية 2.ومع ذلك ،ما زال هنالك مؤرش صغري املنظامت الخبرية من أجل امليض قدماً يف هذا العمل.
يدل عىل املامرسة الجيدة يف دعم األشخاص الذين يعانون من
صعوبات يف التواصل لإلبالغ عن العنف الجنيس والقائم عىل وتشري نتائج هذا التحقيق التمهيدي إىل َّأن فهم إعاقات التواصل
الجندر الذي يتعرضون له وللحصول عىل الدعم املستمر .ويف محدود جــداً عىل مستوى املجتمع وبني مــزودي الخدمات
رواندا ،يتمتع عاملو املساعدات اإلنسانية يف الخطوط األمامية والجهات الفاعلة االسرتاتيجية .ويتعرض األشخاص الذين يعانون
بوعي كاف بالصعوبات التي يواجهها األشخاص الذين يعانون من من صعوبات يف التواصل إلعاقة يف الحصول عىل الخدمات يف
صعوبات يف التواصل عرب نظم االستجابة للعنف الجنيس والقائم كل مراحل االستجابة للعنف الجنيس والقائم عىل الجندر :الوقاية
عىل الجندر ولكنهم ما زالوا يشعرون بأنهم غري مهيئني لالستجابة واإلفصاح عن اإلساءة والدعم وإعادة االعتبار .كام كان هنالك
الحتياجاتهم.
تقارير رسدية عن الجناة الذين يستهدفون ذوي إعاقات التواصل
عن طريق رشوتهم بالطعام أو تهديدهم بفضحهم .وتتناول تلك
تحديد التحديات
التقارير أيضاً دالئل تشري إىل استهداف أشخاص ممن يعانون
استجابة للمخاوف التي حددتها املفوضية السامية لألمم املتحدة صعوبات يف التواصل داخل بيوتهم يف أثناء وجودهم وحيدين
لشؤون الالجئني يف روانــدا ،وبعد االستقراء املعمق لألدبيات فيها .ويؤدي الوصم املتوطن الذي يتعرض له األشخاص الذين
حول هذا املوضوعُ 3،أط ِلق مرشوع بالتشارك ما بني جامعة يعانون من صعوبات يف التواصل عىل يد أفراد املجتمع أو مزودي
مانشسرت مرتوبول ومؤسسة التواصل العاملية واملفوضية السامية الخدمات إىل جعل فرصة اإلبالغ عن اإلساءة التي يتعرضون لها
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل معرفة املزيد عن حجم شبه مستحيل.
وطبيعة التحديات التي تواجه الالجئني من ذوي إعاقات التواصل
واملسؤولني عن رعايتهم فيام يتعلق بالحصول عىل الخدمات واألهم من ذلك َّأن مزودي الخدمات ال ميلكون الوعي والفهم
الطبية والقانونية والنفسية االجتامعية املتعلقة بالعنف الجنيس الكافيني حول مدى وتأثري صعوبات التواصل ،كام ال ميلكون املهارات
والقائم عىل الجندر 4.يف البداية ،أجرينا نقاشات مجموعات الالزمة لدعم األشخاص الذين يعانون من صعوبات يف التواصل.
َّ
التكيز يف رواندا مع العاملني يف الخطوط األمامية عىل تقديم وأيضاً هنالك سوء فهم شائع مفاده أن استخدام لغة اإلشارة هو
املساعدات اإلنسانية وأفراد املجتمع (مبن فيهم موظفي حشد الحل األفضل ،حتى لو كان معظم األشخاص الذين يعانون من
املجتمع املحيل املسؤولني عن مساعدة الالجئني يف الحصول صعوبات يف التواصل يف السياقات اإلنسانية ال يستخدمون لغة
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إشارة رسمية .وكان من الواضح أنه عندما يكون الناجي من العنف
الجنيس والقائم عىل الجندر يعاين من صعوبات يف التواصل َّ
فإن
املزاولني الطبيني ال ميلكون املهارات الالزمة لتحرير تقرير طبي كام
ال لك الرشطة القدرة عىل تدوين اإلفادات بفاعلية .وعالوة عىل
ذلك ،ال ميكن للنظام القضايئ أن يقا أحداً ما مل تكن الضحية
قادرة عىل اإلدالء بشهادتها عن الجرمية .إضافة لذلك ،تعتمد كل
من االستشارة وخدمات الدعم النفسية االجتامعية عىل العالجات
املتداولة ،ويفتقر مزودو الخدمات للمهارات واملوارد الرضورية
جويل مارشال j.e.marshall@mmu.ac.uk
لتوفري الخدمات باستخدام طرائق بديلة.
معيدة يف إعاقة التواصل واإلمناء ،جامعة مانشسرت ميرتوبول
ر

صعوبات يف التواصل .وهذا يتطلب تدريب العاملني يف الهيئات،
وقادة املجتمع ،واللجان املعنية بذوي اإلعاقات ،وحاشدي املجتمع
املحيل (واملتطوعني) إضافة إىل تأسيس منظومات لتسجيل وتوثيق
األشخاص واحتياجاتهم 5.وستحتم ال ـ ورة أيضاً أخذ اآلثار
األخالقية بعني االعتبار ،إضافة إىل رضورة توفري النظم الداعمة
للعمل مع مثل هذه املجموعة املستضعفة يف مثل هذا املوضوع
الحساس واملقلق.

يض

تحسني الخدمات

هيلني باريت

helen.barrett@communicabilityglobal.com

متخصصة يف عالج النطق واضطرابات اللغة /مستشارة الدمج/
منظمة التواصل العاملية ( ،)Communicability Globalرواندا

www.communicabilityglobal.com

أنجيلو إيبينغو ebemuzal@yahoo.fr
مديرة تنفيذية ،مبادرة ألجل الالجئني ذوي اإلعاقة ،رواندا
		

http://irdrwanda.org/fr.html

يتقدم املؤلفون بجزيل الشكر لعائالت ذوي اإلعاقات يف التواصل
ممن تحدثوا إلينا حول خربتهم وتجاربهم كام نشكر لكل من
ساهم معنا يف إنجاح املرشوع.
 .1هارتيل س (’ )1995نسبة األشخاص ذوي اإلعاقات يف التواصل والباحثني عن املساعدة
من مساعدي تطوير املجتمعات املحلية يف رشق أوغندا‘ ،وقائع املؤ ر العاملي الثالث
والعرشين للجمعية الدولية لطب الكالم والتخاطب ،القاهرة.
The proportion of people with communication disabilities seeking help
from community development assistants CDAs in Eastern Uganda ,
Proceedings of the 23rd World Congress of the International Association
of Logopedics and Phoniatrics
 .2منظمة الخطة الدولية ( )Plan Internationalاحمونا! دمج األطفال ذوي اإلعاقات
يف حامية األطفال
https://plan-international.org/protect-us .3
()Protect Us! Inclusion of children with disabilities in child protection
مراجعة األدبيات السابقة عىل اإلنرتنت متاحة عىل:
http://bit.ly/MMU-LitReview
أو من جويل مارشال .
ُ .4ن ِّف َذ هذا املرشوع بدعم من صندوق إيلراها لإلبداع اإلنساين
www.elrha.org/hif
 .5انظر أيضاً لجنة الالجئات ( )2015أرى َّأن ذلك ممكناً :بناء القدرات من أجل إدماج
اإلعاقة يف برامج العنف الجنساي يف األوضاع اإلنسانية
I See That It Is Possible: Building Capacity for Disability Inclusion in
Gender-based Violence GBV Programming in Humanitarian Settings
www.womensrefugeecommission.org/resources/document/download/1179
مت

وخالل ورشة العمل ،حدد املشاركون ما اعتقدوا أ َّنه ميكن لهم
وملنظامتهم فعله خالل السنوات الخمس القادمة وما بعدها من
أجل تحسني الخدمات لالجئني الناجني من العنف الجنيس والقائم
عىل الجندر ممن يعانون من صعوبات يف التواصل .واشتملت
التزاماتهم عىل تدريب وبناء قدرات جميع مزودي الخدمات
فيام يتعلق بفهم وتحديد صعوبات التواصل ورفع الوعي وتوعية
املجتمع ،وتطوير املواد التي تساعد األشخاص الذين يعانون من
صعوبات يف التواصل عىل اإلفصاح عن العنف الجنيس والقائم
عىل الجندر ( ،فمث ًال ميكن أن يستخدموا الصور والرموز واألشياء
لتوضيح ما اختربوه بدالً من استخدام الكلامت املنطوقة فحسب)،
والحصول عىل الخدمات الطبية والقانونية ،و دمج أفضل يف عملية
التثقيف والتعليم الرسمي حول الصحة الجنسية واإلنجابية .كام
ُص ِن َف التثقيف بالصحة الجنسية واإلنجابية عىل أنه جوهري
للوقاية من العنف الجنيس والقائم عىل الجندر ،وأبرزت كل من
املراجعات األدبية والتقارير الصادرة عن أصحاب املصلحة االفتقار
للخدمات التعليمية الشاملة املعنية بالصحة الجنسية واإلنجابية
يف مجتمعات اللجوء.

http://bit.ly/MMU-Julie-Marshall
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)

)

)

(

مت

ومن أجل إ ام هذا العمل ،من الواضح أ َّنه عىل الجهات الفاعلة
اإلنسانية أن تكون قادرة عىل تحديد األشخاص الذين يعانون من

(

وتشتمل األولويات التي حددها املرشوع ما ييل :أ) العمل مع
أصحاب املصلحة الرئيسيني إلرشاك الالجئني الناجني من العنف
الجنيس والقائم عىل الجندر من ذوي إعاقات التواصل وعائالتهم
من أجل الوصول إىل فهم أفضل الحتياجاتهم والتحديات التي
يواجهونها ،وإلرشاكهم يف التطويرات املستقبلية يف املنطقة ،ب)
العمل مع الرشكاء لتصميم وتنفيذ وتقييم التغريات يف العمليات
والخدمات من أجل زيادة دمج األشخاص الذين يعانون من
صعوبات يف التواصل يف التثقيف املتعلق بالصحة الجنسية و
اإلنجابية ولتحسني قدرتهم عىل الحصول عىل االستجابة املالمئة
للعنف الجنيس والقائم عىل الجندر.

