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املنظمة الدولية للهجرة )IOM( هي وكالة األمم املتحدة للهجرة و تلتزم مببدأ أن الهجرة اإلنسانية واملنظمة 
تفيد املهاجرين واملجتمع. وكمنظمة حكومية دولية، تعمل املنظمة الدولية للهجرة مع رشكائها يف املجتمع 
الدويل من أجل: املساعدة يف مواجهة التحديات التشغيلية للهجرة وتعزيز فهم قضايا الهجرة وتشجيع التنمية 

اإلنسانية ورفاهية املهاجرين. الكرامة  الهجرة والحفاظ عىل  االجتامعية واالقتصادية من خالل 

آراء املنظمة الدولية للهجرة. و إن  آراء املؤلفني وال تعرب بالرضورة عن  التقرير هي  اآلراء املعرب عنها يف هذا 
العامة فقط. األسامء والحدود ال تعني املصادقة  التقرير هي ألغراض املعلومات  الواردة يف هذا  املعلومات 
أو القبول الرسمي من قبل املنظمة الدولية للهجرة. تسعى املنظمة الدولية للهجرة يف العراق إىل الحفاظ 
عىل دقة هذه املعلومات قدر اإلمكان، ولكنها ال تقدم أي مطالبة رصيحة أو ضمنية بشأن اكتامل ودقة ومالمئة 

التقرير. املعلومات املقدمة من خالل هذا 

للهجرة  الدولية   املنظمة 
العراق الدولية، بغداد،  )ديوان٢( املنطقة   مجمع يونامي 

iomiraq@iom.int 
iraq.iom.int

التابعة للحكومة األسرتالية يف  الخارجية والتجارة  التقرير من قبل وزارة الشؤون  تم متويل هذا 
إطار مرشوع "دعم الحلول الدامئة والتامسك االجتامعي وإعادة اإلدماج يف العراق".

2022 املنظمة الدولية للهجرة يف العراق – 

إرساله  أو  اسرتجاع  نظام  يف  تخزينه  أو  املنشور  هذا  من  جزء  أي  إنتاج  إعادة  يجوز  ال  محفوظة  الحقوق  جميع 
إذن  دون  أخرى  بطريقة  أو  تسجيل  أو  مستندات  نسخ  أو  ميكانيكية  أو  إلكرتونية  سواء  وسيلة  بأي  أو  شكل  بأي 
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مقدمة من املنظمة الدولية للهجرة 

عاىن الصم يف العراق من مساوئ كبرية جراء العقود من النزاع املسلح  و اإلرهاب والحرب ووصمة العار والصعوبات االقتصادية. نادرا ما يتم استشارة 
األشخاص الصم ، وهم أقلية ثقافية ولغوية يف العراق يف األمور املتعلقة بحياتهم اليومية وحقوقهم ورؤيتهم للمستقبل.

القابلة  الدولية للهجرة وغريها من املنظامت اإلنسانية واألمنائية لإلطالع عىل كيفية ضامن املعلومات واملشاريع  هناك حاجة حقيقية للمنظمة 
للوصول ملجتمع الصم. الخطوة األوىل هي التشاور مع مجتمع الصم يف العراق عىل الحواجز التي مروا بها والحلول التي حددوها.

بدعم سخي من الحكومة األسرتالية ، تواصل املنظمة الدولية للهجرة يف العراق تعزيز نهجها إلدراج اإلعاقة. يف عام 2019 تم اطالق اسرتاتيجية 
2019-2021 ، والتي أرست بعض األسس القوية للمامرسات والربامج الدامجة لإلعاقة. يف عام  املنظمة الدولية للهجرة إلدماج اإلعاقة يف العراق 
، مع   2024-2022 2022 سيتم اطالق إسرتاتيجية املنظمة الدولية للهجرة  يف العراق و كذلك اسرتاتيجية املنظمة الدولية للهجرة لدمج اإلعاقة  
الرتكيز األخرية عىل زيادة املساءلة  بني جميع الربامج وأقسام دعم الربامج عرب املنظمة الدولية للهجرة يف العراق لتقليل املعوقات التي تواجه 

األشخاص ذوي اإلعاقة 

يحدد هذا التقرير الطرق امللموسة ألعضاء الحكومة الفيدرالية العراقية و حكومة اقلم كردستان و فريق األمم املتحدة القطري و املنظامت غري 
الحكومية الوطنية والدولية و منظامت املجتمع املدين وأصحاب املصلحة ملعالجة الحواجز التي يواجهها الصم ، يف الرشاكة مع  األشخاص الصم.

يف النهاية ، نأمل أن يساعد دعم املنظمة الدولية للهجرة يف تحقيق أقىص استفادة من املهارات واملوارد و التضامن الذي أعرب عنه االشخاص 
الصم يف العراق ، بهدف سامي هو املساهمة يف عراق اكرث شمولية.

جورجي جيغاوري

رئيس البعثة

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
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االختصارات

وزارة الشـؤون الخارجيـة والتجارة  DFAT

اتفاقيـة األمـم املتحدة بشـأن حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة  CRPD

مؤسسـة األرايض املقدسـة للُصم  HLID

IOM  املنظمـة الدوليـة للهجرة

الشـامل التعليم   IE

االتحاد الـدويل لضعاف وفاقدي السـمع  IFHOH

تكنولوجيـا املعلومـات  IT

لفة اإلشـارة الدولية  IS

حكومـة إقليم كردسـتان  KRG

العراق إقليم كردسـتان    KRI

لغة اإلشـارة األردنية     JSL

منطقة الرشق األوسـط وشـامل أفريقيا  MENA

MHPSS                                                                                                 الصحـة النفسـية والدعـم النفـي االجتامعـي                

منظامت األشـخاص ذوي اإلعاقة  OPD

مكتـب املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لحقوق اإلنسـان  OHCHR

WASLI  الجمعيـة العامليـة ملرتجمي لغة اإلشـارة 

للُصم العاملـي  االتحاد   WFD
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ًملخص تنفيذي

1  بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )يونامي( / مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 2016أ، تقرير ،حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق

 األشخاص الُصم هم أقلية ثقافية لغوية نادرا ما يتم إستشارتهم يف 
من  وغريهم  أنهم  بالذكر  وجدير   ، اليومية  بحياتهم  املتعلقة  االمور 
األشخاص ذوي اإلعاقة تأثروا عىل نحو غري متكافئ بفرتة الحرب والنزاع 
املسلح واإلرهاب والحروب ووصمة العار واألزمات االقتصادية.1 يهدف 
هذا التقرير واملشاورات التي صدر التقرير يف ضوئها إىل تحسني فهم 
العوائق التي يواجهها الُصم من أجل تعزيز السياسات واالستجابات التي 

تسهم يف التغلب عليها.

74 مقابلة مع عدد من األشخاص،  التقرير إستنتاجات مبنية عىل  ينقل   
%77 منهم من الُصم أو ممن لديهم صعوبة السمع، حيث ان املدخالت 
مستمدة من أشخاص ُصم ومرتجمي لغة إشارة ومعاهد ُصم وممثلني 
املشاورة  هذه  يف  بفاعلية  الُصم  األشخاص  شارك  وقد  للحكومة، 
كمستجوبني وجامعي بيانات ومستشارين. يعطي التقرير األولوية الراء 
الُصم الفردية ألنهم أدرى بحياتهم الخاصة وال يوجد أفضل منهم لرشح 

تجاربهم والتحدث عنها وتقديم الرؤى بشأنها،

 ويسلط التقرير الضوء  عىل االستنتاجات الرئيسية الستة اآلتية:

األشخاص الُصم يف العراق محرومون غالبًا من حق التواصل بلغات . 	
اإلشارة وتقف لغات اإلشارة عىل حافة الضياع بسبب فقدان الرشعية.

التواصل.  يف  حقهم  من  غالبًا  محرومون  العراق  يف  الُصم  األشخاص 
التعليم تعلموا لغة اإلشارة  الذين استطاعوا الوصول إىل  الُصم  أغلب 
العراقية أو الكردية وهم طالب يف معاهد الُصم، وكثري من الُصم مل 
يحصلوا عىل فرصة لتعلم لغة اإلشارة، وأغلب الُصم ليس لديهم سوى 

طريقة محدودة للتواصل مع أرسهم.

مؤهالت . 	 توجد  وال  اإلشارة  لغة  مرتجمي  عدد  يف  نقص  يوجد 
العراق. يف 

التدريبية  ، ويفتقر إىل الدورات  البلد إىل مرتجمي لغة اإلشارة  يفتقر 
مام  بهم،  الخاص  األخالقي  امليثاق  أو  اإلشارة  لغة  مبرتجمي  الخاصة 
يعرض الُصم لخطر األذى ، حيث يواجه الُصم عقبات كبرية من أجل الحصول 

عىل معلومات بشأن وباء كوفيد19-.

الُصم . 	 يقودها  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  تفتقر 
منظامت  وأغلب  األساسية  األعامل  لتنفيذ  الالزمة  املوارد  إىل 

دامجة. غري  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

عىل  الُصم  يقودها  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  تحصل  ال 
املوارد الالزمة من أجل تنفيذ أنشطتها ونشاط الدعوة الخاص بها، وجدير 
ذوي  من  األشخاص  مختلف  لدعم  املصممة  املنظامت  أن  أيًضا  بالذكر 
اإلعاقة ومنارصتهم ال تكن دامئًا مجهزة جيًدا من اجل دعم الُصم، وتواجه 
النساء الُصم مزيًدا من العوائق من أجل دخول منظامت األشخاص ذوي 

اإلعاقة التي يقودها الُصم واألخرى العامة.

ضعيفة.. 	 الُصم  تعليم  وجودة  مبكر  تدخل  يوجد  ال   

 ال تتلق األرس أي دعم من أجل تعليم صغارها الُصم لغة اإلشارة، وتوجد 
خيارات تعليمية محدودة للطالب الُصم وكثري من األطفال الُصم محرومون 
من حقهم يف الوصول إىل التعليم، وبالرغم من وجود خيارات للتعليم، 
التعليم لألطفال الُصم واألطفال الذين  توجد مشاكل جدية تخص جودة 

يعانون من صعوبة يف السمع.

و . 	 ظائف  عىل  حصولهم  وفرص  فقر  يف  الُصم  األشخاص  يعيش 
محدودة. والتنموية  اإلنسانية  الربامج  يف  املشاركة  فرص 

ما  بسبب  عمل  فرص  عىل  للحصول  صعوبات  الُصم  األشخاص  يواجه 
ونقص  والكتابة  القراءة  معرفة  ومحدودية  العار   وصمة  من  يعانونه 
ونادًرا  اإلشارة،  لغة  مرتجمي  توافر  وقلة  للوصول  القابلة  املعلومات 
اإلنسانية  الربامج  للمشاركة يف  الُصم عىل فرصة  ما يحصل األشخاص 

والتنموية أو اإلسهام فيها أو االستفادة منها.

غري . 	 األحيان  من  كثري  ويف  التمييز  العراق  يف  الصم  يواجه 
بهم. الخاصة  اإلنسان  بحقوق  التمتع  عىل  قادرين 

اللغوية  الثقافية  هويتهم  تجاهل  ويتم  كبرًيا  متييًزا  الصم  يواجه 
والبالغني  األطفال  من  العديد  يعاين  منهجي.  بشكل  للصم  كمجتمع 
من  للتواصل  لغة  لديهم  وليس  مزمنة  عزلة  من  العراق  يف  الصم 
زيادة  اىل  يؤدي  أن  ميكن  هذا  أن  إىل  الدولية  األبحاث  تشري  خاللها. 

العنف اتجاه رشيحة الصم يف العراق. 

التوصيات  من  عدًدا  وضعنا  استنتاجات،  من  إليه  توصلنا  ما  ضوء  يف 
التي سنرشحها بالكامل يف التقرير، حيث سلطنا الضوء عىل التوصيات 
الجوهرية وأمثلة من اإلجراءات املحددة املقرتح اتخاذها بالتعاون مع 

األشخاص الُصم يف العراق:

أ التغلب عىل مشكلة الوصمة  والعزل بالتوعية بشأن الُصم	.

         تشمل اإلجراءات املقرتحة أنشطة التوعية بشأن الُصم من أجل التغلب 
عىل وصمة العار مع إطالق حمالت مستهدفة عن مواضيع محددة 
وتعزيز وعي األرس باألطفال الُصم وتعزيز تقبل األرس لهم وإنشاء 

تواصل هادف بينهم بتعلم لغة اإلشارة.
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أ تعزيز مجتمعات الُصم ومتثيل افضل الُصم	.

 تشمل اإلجراءات املقرتحة توفري املوارد من أجل نشاط الدعوة ودعم 
منظامت  وتوعية  الُصم  من  قادة  بزوغ  أجل  من  القدرات  وبناء  الُصم 
األشخاص ذوي اإلعاقة العامة، التي تدعم القضايا العامة إلدماج ذوي 

اإلعاقة بشأن الُصم.

أ ترشيع تطوير لغة اإلشارة واستخدامها يف العراق وتعزيزهام.	.

لغة  بشأن  لغوية  دراسة  يف  االستثامر  املقرتحة  اإلجراءات  تشمل   
اإلشارة وتأسيس "مراكز" للغة اإلشارة واعرتاف حكومة العراق وإقليم 
العراقية والكردية كلغتني مرشوعتني  العراق بلغتي اإلشارة  كردستان 
ورسميتني وتشجيع توفري حصص لغات اإلشارة لألشخاص الُصم املنعزلني 

وتصميم حصص للتوعية بشأن الُصم وللغة اإلشارة للفئات السامعة.

أ إشارة 	. لغة  مرتجمي  بتوفري  املعلومات  عىل  الحصول  تسهيل   
مدربني ومسؤولني

تشمل اإلجراءات املقرتحة ضامن توافر املعلومات يف صيغ متعددة 
ونرشها بطرق متنوعة وتعيني مزيد من مرتجمي لغة اإلشارة ووضع 
اسرتاتيجية ملرتجمي لغة اإلشارة وحث كل وزارة ومحافظة عىل دعم 

مرتجمي لغة اإلشارة ماليًا.

أ  تشجيع تعليم الُصم	.

تشمل اإلجراءات املقرتحة تقديم دعم التدخل املبكر لألرس التي لديها 
البالغني  ودعم  وتوفريها  الُصم  لتعليم  اسرتاتيجية  ووضع  ُصم  أطفال 
من الُصم لتعلم القراءة والكتابة وإكامل تعليمهم االبتدايئ والثانوي.

أ تعزيز الحصول عىل فرص العمل وسبل العيش والتأمني االجتامعي	.

إستباقية  إلجراءات  الفاعلة  الجهات  إتخاذ  املقرتحة  اإلجراءات  تشمل 
العيش  سبل  برامج  إىل  الُصم  األشخاص  وصول  إمكانية  تضمن 
أصحاب  بني  السلبية  املواقف  ومكافحة  املهني  التدريب  ومراكز 
جميع  يف  املعينني  الُصم  األشخاص  عدد  وزيادة  بالقطاعات  العمل 
حصولهم  الُصم  عىل  تصعب  التي  العوائق  عىل  والتغلب  القطاعات 

االجتامعية. التأمينات  عىل 

أ األرسة 	. جانب  )من  العنف  من  الُصم  والبالغني  األطفال  حامية   
واملجتمع( والتصدي له وتحسني قدرتهم عىل الوصول إىل العدالة

تعرض  مخاطر  بشأن  الوعي  مستوى   رفع  املقرتحة  اإلجراءات  تشمل 
األشخاص الُصم لإلساءة واالستغالل وتطوير سياسات ومامرسات الحامية 
وتنفيذها ودعم األشخاص الُصم املنعزلني واألشخاص الُصم املكفوفني 

وبناء القدرة عىل تسهيل اللجوء إىل القضاء.

الشكل 1: مروة تقدم يف ورشة عمل ألعضاء الهيئة الوطنية لالتصاالت واإلعالم العراقية
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ُمقدمة

بيان إعالمي للجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حول تأثري النزاع املسلح عىل األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق.  2

3  ك. الفتياين وك. بادين، 2010 جغرافيا لغة اإلشارة يف العامل العريب. لغات اإلشارة: بحث استقصايئ تابع لكامربيدج، 20

4  فايس )12 يناير 2019( األشخاص الذين أصيبوا بالصمم بسبب حرب داعش، تم الوصول إليه يف 7 نوفمرب/ترشين الثاين 2021

الخدمة  2015، اإلعاقة السمعية وطنني األذن: االنتشار وعوامل الخطر والنتائج لدى أعضاء  ر. ل. فوملر، جي. ايه هرني، وك. ف. كارلسون،  5  س.م. زيودوروف، م. س. لويس، 
واملحاربني القدامى األمريكيني املوزعني بحريب العراق وأفغانستان. استعراضات الوضع الوبايئ، 37)1(، صفحات 85-71

6  االتحاد العاملي لضعاف وفاقدي السمع )ال يوجد تاريخ( نبذة عنا، تم الوصول إليه يف 2 ديسمرب/كانون األول

7  يتفق هذا مع ما ذكره كوسرتز وآخرون يف تعريف الشخص "األصم" حيث ذكروا أن هذه الكلمة تشري إىل جميع أنواع األشخاص الُصم، مبا يف ذلك من يعانون من صعوبة السمع. 
أ. كوسرتز، ، م. دي مولدر، ود. أوبراين، 2017، مستحدثات يف دراسات الُصم: تخطيط املجال بصورة نقدية. مستحدثات يف دراسات الُصم: دور علامء وبُّحاث الُصم، صفحات 53-1.

والنزاع  الحرب  يف  تتمثل  التي  السيئة  الظروف  من  كثريًا  الُصم  عارص 
للنهوض  ماسة  حاجة  وهناك  والفقر:  والوصمة   واإلرهاب  املسلح 
بأوضاعهم من جانب الحكومة االتحادية للعراق وحكومة إقليم كردستان 
والوكاالت اإلنسانية والتنموية واملجتمع املدين املحيل من أجل حامية 
الحقوق الثقافية واللغوية وحقوق اإلنسان الخاصة باألطفال والبالغني 
الُصم ومتكينهم من الحصول عليها وتنفيذ مبادرات الدعوة التي تهدف 

إىل بيئة أكرث إدماًجا تتيح للُصم مشاركة نشطة يف مجتمع دامج.

ال تتوافر أرقام دقيقة حول عدد األشخاص الُصم أو ممن يواجهون من 
صعوبة يف السمع يف العراق. يُعد العراق من بني الدول التي لديها 
أعىل نسبة سكان من ذوي اإلعاقة يف العامل ويوجد نسبة عالية من 
الصمم الورايث يف منطقة الرشق األوسط،23 وعالوة عىل ذلك، فقدان 
السمع وطنني األذن الناتجان عن اإلصابات املتعلقة بالحرب مثل االنفجارات 

هام األكرث انتشاراً بني املدنيني والجنود45.

ممن  واألشخاص  الُصم  األشخاص  التقرير  هذا  يتناول 

لديهم صعوبة السمع وتعريف الُصم كمجموعة ثقافية 

األشخاص  أما  ومعقدة،  ثرية  إشارة  لغات  لهم  لغوية 

مختلف  تعريف  فلهم  السمع  صعوبة  لديهم  ممن 

مؤخًرا  بالصمم"  أصيبوا  الذين  "البالغون  بهم  ويُقصد 

واألشخاص  املزروعة  القوقعة  أجهزة  ومستخدمي 

واحتداد  منيري  وداء  األذن  طنني  من  يعانون  الذين 

ليسوا  ولكنهم   6 السمعية املعالجة  واضطرابات  السمع 

إىل  التقرير  هذا  يشري  لغوية.  ثقافية  أقلية  مجموعة 

صعوبة  من  يعانون  الذين  واألشخاص  الُصم  األشخاص 

التي  الحاالت  بعض  يف  إال  ُصم  اعتبارهم  عىل  السمع 

ممن  بهؤالء  الفئات   بعض  إىل  تحديًدا  فيها  سيشار 

.7 السمع صعوبة  يواجهون 

اإلشارة حاليًا محدودة جًدا، ويف نفس  لغة  املعلومات عن استخدام 
الوكاالت اإلنسانية  الدولية للهجرة وغريها من  الوقت، تحتاج املنظمة 
والتنموية حتاًم إىل معرفة كيفية ضامن سهولة وصول مجتمع الُصم 
قبل  املعلومات  من  مزيد  توافر  ويجب  واملشاريع  املعلومات  إىل 
حددها  التي  العوائق  عىل  التغلب  بدء  من  الفاعلة  الجهات  تتمكن  أن 
هذا  يف  املدروسة  الرسيعة  املشاورات  الُصم، وستساعد  األشخاص 
التقرير يف سد بعض ثغرات املعرفة هذه وتشجيع حركة اإلعاقة عىل 
وحكومة  للعراق  االتحادية  الحكومة  ومتكني  الُصم  األشخاص  إرشاك 
إقليم كردستان ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة والوكاالت اإلنسانية 
والتنموية األخرى من التغلب عىل العوائق التي يواجهها مجتمع الُصم 
الُصم  األشخاص  لدعم  طريق  خارطة  وتوفري  والربامج  السياسات  يف 
لتعزيز استقالليتهم وقدرتهم عىل املطالبة بحقوقهم  العراق  يف 

واإلسهام يف إنشاء مجتمع أكرث إدماًجا يف العراق.

الشكل 2: مقابلة املخرب الرئييس يف البرصة
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املنهجية

8 يستخدم الُصم غالبًا حرف الـ D الكبري يف كلمة Deaf لإلشارة إىل االنتامء الثقايف ملجتمع الُصم.  8

نظرًا ألن كثري من األشخاص الُصم يف العراق مل يتلقوا سوى فرص تعليم محدودة، ركز الفريق عىل األساليب املرئية وقللوا من االعتامد عىل القراءة والكتابة.  9

أُجريت املقابالت مع موظفي وزارة العمل والشؤون االجتامعية من الحكومة االتحادية للعراق يف البرصة وبغداد مع حكومة إقليم كردستان يف السليامنية.  10

اتبعت هذه املشاورة الرسيعة نهًجا تشاركيًا فريًدا بقيادة الُصم، طوره 
فريق دويل يتضمن مستشارين ُصم 8 ثقافيًا وباحثًا مجيًدا للغتني قادًرا 
للُصم  الفريق أساليب تشاركية  صديقة ة  السمع، حيث إستخدم  عىل 

لتناسب السياق العراقي. مبنية عىل دالئل وتم تطويرها 

 قام مستشارو الُصم من الناحية الثقافية بتدريب وتجهيز ستة جامعني 
تصوير  وتم  مرئية  أساليب  باستخدام  وتأهيلهم  الصم  لبيانات  محليني 
أسئلة البحث يف مقاطع فيديو قصرية احتفظ بها جامعوا البيانات عىل 

هواتفهم عىل سبيل اإلرشاد9.

السليامنية  العمل امليداين يف محافظات  البيانات إىل  إستند جمع   
هذه  عىل  االختيار  وقع  حيث   ،2021 نوفمرب  يف  وبغداد  والبرصة 
وجنوب  ووسط  العراق  كردستان  إقليم  من  التمثيل  لضامن  املواقع 
أشخاص  منظمة  وجود  وكان  البيانات  لجمع  قصرية  مدة  يف  العراق 

ذوي اإلعاقة يقودها الُصم يف املحافظة رضوريًا.

الخطية  الحصول عىل موافقتهم  )بعد  البيانات من املشاركني  ُجمعت 
اآلتية: ( باستخدام األساليب  املستنرية 

التشاركية 	  األساليب  شملت  الُصم:  األشخاص  مع  الرتكيز  مجموعات 
الصديقة للُصم مكتبة صور عراقية ورسد القصص ومجموعة نقاش 
يساعد فيها جامعوا البيانات الُصم القامئون عىل البحث املجموعة 
تصوير  وتم  القصص،  من  املحورية  املواضيع  عىل  التعرف  يف 
إجابات مجموعات الرتكيز املكونة من املشاركني الُصم يف مقطع 
فيديو وترجمتها ونسخها من لغة اإلشارة العراقية وكذلك الكردية 

اإلنجليزية. إىل 

مجموعات 	  وضع  تم  املصالح:  أصحاب  مع  منظمة  ُشبه  مقابالت 
مختلفة من األسئلة ملرتجمي لغة اإلشارة ووزارة العمل والشؤون 
ذوي  األشخاص  ومنظامت  الُصم  ومعاهد  ومدارسو  االجتامعية10 
لجأ   للُصم.  املخصصة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ومنظامت  اإلعاقة 
جامعوا البيانات الُصم إىل مرتجم لغة اإلشارة إلجراء املقابالت، حيث 
تحدث املشاركون بالعربية أو السورانية، ثم توىل الباحث الداخيل 

اللغة اإلنجليزية. الرئييس نسخ اإلجابات إىل 

املقابالت 	  من  مزيًدا  ثقافيًا  أصم  مستشار  أجرى  مفصلة:  مقابالت 
والقادة  الُصم  املشاركني  من  عدد  مع  املنظمة  الشبه  املفصلة 
يف  )مبا  للُصم  املخصصة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ملنظامت  الُصم 
ذلك مشاركني وقادة من دهوك وأربيل وكربالء واملوصل( ومرتجمي 
اإللكرتونية،  املرئية  املنصات  عرب  إضافية  مواقع  يف  اإلشارة  لغة 
وجرت هذه املقابالت بلغة اإلشارة العراقية و/أو الكردية حيث قام 

مرتجم للغة اإلشارة كتابة إجاباته وإرسالها عرب الربيد اإللكرتوين.

شارك إجاميل 74 مستجيبًا يف املشاورة الرسيعة، %53 )عدد = 40( منهم 
ذكور، و%47))عدد = 34( منهم إناث وذكر %69 )عدد = 53( من املستجيبني 
أنهم ُصم، و ذكر %77 )عدد = 57( من املستجيبني أنهم ُصم أو يعانون من 
صعوبة السمع. مثّل املشاركون 5 منظامت لألشخاص ذوي اإلعاقة التي 

يقودها الُصم و5 معاهد للُصم ومعهد دامج واحد وسلطات حكومية.

%47 أنثى

الجنس

حالةأالصم

%77 الصم أو 

السمع ضعف 

%53 الذكر

20 % سمع 2 % آخر
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 ُوضعت مناذج املوافقة وأسئلة املقابالت مًعا، ثم تُرجمت من اإلنجليزية 
العراقية واللغتني املكتوبتني  الكردية ولغة اإلشارة  إىل لغة اإلشارة 
الُشبه  املقابالت  الُصم  البيانات  جامعوا  أجرى  والعراقية.  الكردية 
املنظمة بلغتي اإلشارة الكردية والعربية، ثم توىل أحد مرتجمي لغة 
اإلشارة ترجمة لغة اإلشارة إىل العربية أو الكردية والعكس بالعكس.

 حرص الفريق عىل تنقيح األسلوب وتطويره باستمرار طوال املرشوع، 
طريقة  عىل  تعديالت  الُصم  املستشارون  أضاف  املثال،  سبيل  عىل 
طرح األسئلة بلغة اإلشارة لتعزيز فهم املشارك إىل أقىص حد وطُلب 
أفكارهم  عن  دقيقة  ملدة  فيديو  تسجيل  الُصم  البيانات  جامعي  من 
ومشاعرهم بعد كل يوم من جمع البيانات، وقد ساعد ذلك يف إعالم 
البيانات  جمع  يف  تظهر  التي  باالتجاهات  ثقافيًا  الصم  مستشاري 
وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة ملزيد من الدعم أم ال واستخراج مزيد 

من املعلومات بشأن األثر. 

وتطبيقها  الجنسني  بني  الفوارق  تراعي  التي  الطرق  استكشاف  تم 
بشكل كامل قدر اإلمكان لتضمن قدرة املشاركات )إما النساء الصم او 
النساء السامعات او الاليت يعانني من صعوبة السمع( عىل املشاركة 
املشاركني  مع  املساواة  قدم  عىل  وفعالية  بأمان  املشاورة  يف 
من  يعانون  الذين  او  السامعني  الرجال  او  الُصم  الرجال  )إما  الذكور 
يف  الجنس  مختلطة  تركيز  مجموعة  تنسيق  تم  السمع(.  صعوبة 
يف  املشاركة  خيارات  وطُرحت  الثقافية،  املشورة  بعد  السليامنية، 
مجموعات تركيز من الُصم منفصلة الجنس يف البرصة وبغداد، ومن ثم، 
ُعقدت مجموعات تركيز منفصلة الجنس يف البرصة وُعقدت مجموعات 

السليامنية وبغداد. الجنس يف  تركيز مختلطة 

عن  دقيقة  ملدة  فيديو  تسجيل  الُصم  البيانات  مجمعي  من  طُلب 
تحليل  إجراء  تم  البيانات.  بعد كل يوم من جمع  أفكارهم ومشاعرهم 
نوعي للمعلومات باستخدام نهج موضوعي، وفور إكامل االستنتاجات، 
ُوضعت التوصيات،  وتم مراجعة االستنتاجات والتوصيات بغرض التصديق 
الُصم،  األشخاص  مع  لوجه  ووجًها  إلكرتونيًا  ُعقدت  ورشة  يف  عليها 
توىل املستشارون الُصم ثقافيًا واثنان من جامعي  البيانات يف بغداد 
تيسري الورش وتنسيقها  وتم مراجعة املالحظات وُجمعت يف التقرير 
مقطع  يف  العراقية  اإلشارة  بلغة  متوفر  النهايئ  التقرير  النهايئ. 
لتسهيل  واإلنجليزية  والكردية  العربية  باللغات  نصيًا  ومتوفر  فيديو 

الوصول إليه إىل أقىص حد. 

القيود

 إنطوت املشاورة الرسيعة هذه عىل القيود والعقبات اآلتية:

ثالث  يف  إال  لوجه  وجًها  البيانات  جمع  يُجرى  مل  الوقت،  لضيق  نظًرا 
محافظات من أصل 18 محافظة يف العراق، وبالرغم من إقبال األشخاص 
إلكرتونية  الذين تطوعوا للمشاركة، مل نتمكن من إجراء مقابالت  الُصم 
عدد  عىل  أيًضا  الزمنية  القيود  وأثرت  لنا،  املحدد  املوعد  انتهاء  بعد 

املشاركني الُصم املنعزلني الذين كان من املمكن التعرف عليهم،

 ومل نتمكن من مقابلة األشخاص الُصم النازحني داخليًا.	 

قيود 	  بسبب  العراق  إىل  السفر  من  الدويل  الفريق  يتمكن  مل   
تدريب  تم  ثم،  ومن  الوقت،  ولضيق  كوفيد19-  وقيود  التأشريات 
جامعي البيانات ودعم املقابالت الشخصية واالستعانة بالعديد من 

مرتجمي لغة اإلشارة إلكرتونيًا.

ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات املفصلة حول املنهجية 	 
وإجراء املوافقة بالتواصل مع املنظمة الدولية للهجرة يف العراق.

Duhok

Erbil

Sulymaniyah

Baghdad

Kerbala

Najaf

Basra
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 اإلستنتاجات

 يحدد هذا القسم االستنتاجات الرئيسية للمشاورة الرسيعة.

األشخاص الُصم يف العراق محرومون غالبًا من حق التواصل . 	
بسبب  الضياع  حافة  عىل  اإلشارة  لغات  وتقف  اإلشارة  بلغات 

املرشوعية. فقدان 

عىل  بناًء  مختلفة  إشارة  لغات  العراق  يف  الُصم  األشخاص  يستخدم 
موقعهم بصفة رئيسية.

 يوجد تطابق مع  التقسيم اللغوي املنطوق به املحكية يف العراق، 
فاللغة العربية هي اللغة الرئيسية التي يتم التحدث بها يف املحافظات 
غري املنتظمة يف أقليم، بينام السورانية والبادينية الكردية هام التي 
يتم التحدث بهام يف إقليم كردستان العراق بالشامل، ويتواصل 100% 
املنتظمة  غري  املحافظات  يف  يعيشون  الذين  الُصم  املشاركني  من 
يف أقليم بلغة اإلشارة العراقية، وذكر أغلب مستخدمي لغة اإلشارة 
العراقية قلقهم من تأثر لغتهم بـ لغة اإلشارة الدولية وغريها من لغات 

اإلشارة األجنبية بسبب منصات التواصل االجتامعي:

أحيانًا أدخل يف محادثة مع بعض األشخاص الُصم وأجدهم 

بااللتزام  يخلطوا بني إشاراتنا وإشارات أجنبية، فأذكرهم 

بأنهم  العراقية، ولكنهم يخربونني  باستخدام لغة اإلشارة 

ليس لديهم خيار آخر سوى تعلم مزيد من اإلشارات 

الجديدة ألنهم ال يتعلموا شيئًا جديًدا يف العراق ولذلك 

يضطرون إىل استخدام اإلشارات من مكان آخر. )قائد الحدى 

منظامت األشخاص الصم، محافظة بغداد(

الذين  الُصم  املشاركني  من   90% حوايل  أجمع  الوقت،  نفس  يف   
اإلشارة  بلغة  يتواصلون  أنهم  العراق  كردستان  إقليم  يف  يعيشون 
الكردية، وأشاروا إىل وجود لهجات للغة اإلشارة الكردية يف مختلف 
والسليامنية،  وأربيل  دهوك  مثل  العراق،  كردستان  إقليم  األماكن 
املجتمعات  تتحدث  حيث   ، به  املُتحدث  اللغوي  الوضع  هذا  ويعكس 
سكان  يتحدث  حني  يف  البادينية،  دهوك  يف  تعيش  التي  الكردية 
أربيل والسليامنية السورانية )مع غريها من اللغات الكردية اإلقليمية 
اإلشارة  لغة  أن  الكردية  اإلشارة  لغة  مستخدمو  ذكر  املوجودة(. 
منصات  بسبب  الدولية  واإلشارة  العراقية  اإلشارة  بلغة  تأثرت  الكردية 
أصم  مشارك  من  املتبقية   10% الـ  نسبة  تألفت  االجتامعي.  التواصل 
يتواصل بلغة اإلشارة العراقية )ولكنه يفضل تعزيز لغة إلشارة الكردية 
و  الكردية  اإلشارة  لغات  من  مبزيج  يتواصل  آخر  ومشارك  وتوحيدها( 

واألجنبية. العراقية 

لغة  إىل  لغة  من  التحول  بسهولة  األكراد  الُصم  املشاركون  يستطيع   
مبا  اللغات،  متعدد  بيئة  داخل  اإلشارة  للغة  استخدامهم  أثناء  مختلفة 
يف ذلك لغة اإلشارة العراقية، عند االلتقاء بأشخاص ُصم يعيشون يف 
املحافظات غري املنتظمة يف أقليم، ويفرس هذا اعتقاد بعض األشخاص 
الُصم يف املحافظات غري املنتظمة يف أقليم أن لغة اإلشارة العراقية 

هي املستخدمة يف جميع انحاء العراق مبا بشمل اقليم كردستان.

 لغات اإلشـارة يف العراق معرضة للخطر بسـبب تأثري منصات 
التواصـل االجتامعي ولغات اإلشـارة اإلقليمية واألجنبية األخرى 

ونقص املعرفة بلغة اإلشـارة لدى املعلمني السـامعني

العراق  السامعني من إقليم كردستان  القادرين  إرتاد بعض املعلمني   
اإلشارة  بلغة  ورجعوا  املايض  القرن  سبعينيات  يف  بغداد  جامعة 
العراقية عىل لغة  للغة اإلشارة  التاريخي  التأثري  العراقية، مام يفرس 
استعارة  يف  الكرد  من  الُصم   بدأ   ،2006 عام  ومنذ  الكردية،  اإلشارة 
من  األجنبية(  اإلشارات  من  وغريها  الدولية  )اإلشارة  األخرى  اإلشارات 
الُصم  معلمي  بعض  تخيل  إىل  أشري  االجتامعي.  التواصل  منصات 
لعدم  نظًرا  دهوك(  يف  )تحديًدا  الكردية  اإلشارة  لغة  استخدام  عن 
وأدت  الُصم،  لألطفال  لتدريسها  الكردية  بالعالمات  الكافية  معرفتهم 
استعارتها  أو  إشارات  "اختالق"  الكردية إىل  اإلشارة  لغة  الثغرات يف 
من أي لغة إشارة موجودة عىل اإلنرتنت، ويف بعض املناطق، أدى 

االفتقار إىل لغة إشارة رسمية إىل تعقيد عملية التعلم للطالب:

 يستخدم معهد الُصم يف دهوك إشارات مختلقة  

وال توجد إشارات لبلدان العامل والفواكه والخرضاوات 

واملصطلحات األكادميية وما إىل ذلك، واملعلمون 

القادرون عىل السمع غري أكفاء يف لغة اإلشارة. كان لدينا 

معلم قادر عىل السمع ميكنه استخدام لغة اإلشارة جيًدا 

الُصم اإلشارات ويستخدمونها  ولكنه غادر. يتعلم الطالب 

التواصل االجتامعي،  من الخارج نظًرا النفتاحهم عىل منصات 

ولكنها ليست إشارات كردية. الوضع اللغوي يف دهوك 

فوضوي. )مشارك أصم، محافظة دهوك(

وتسجيل  اللغوية  الدراسات  إىل  االفتقار  مع  التأثريات  هذه  وبسبب 
الكردية  اإلشارة  لغة  أن  إىل  توصلنا  اإلشارة،  لغة  عرب قواميس  اللغة 
من  العديد  عرّب  للخطر.  معرضة  وأنها  موحدة  واجهة  إىل  تفتقر 
الكردية عن قلقهم بشأن ضياع لغتهم وعن  مستخدمي لغة اإلشارة 

عليها: الحفاظ  يف  رغبتهم 

بدأ الُصم  من الكرد يف استعامل إشارات أخرى )اإلشارة 

الدولية وغريها من اإلشارات األجنبية(، وأنا أعرتض عىل هذا 

وأريد أن احتفظ بلغة اإلشارة الكردية كام هي. )مشاركة 

أربيل( صامء، محافظة 

طُرحت مخاوف بشأن تأثري منصات التواصل االجتامعي عىل لغات اإلشارة 
الخاصة باملشاركني، حيث تتطور جميع لغات اإلشارة كام هو الحال مع 
اللغة  التي يتم التحدث بها إلدخال مفردات جديدة )مثل اإلشارة الخاصة 
بكوفيد19-، عىل سبيل املثال(، وتستمر استعارة اإلشارات والكلامت من 
اللغات االخرى يف جميع أنحاء العامل بالنسبة للغات اإلشارة واللغات 
منصات  عرب  املتزايد  والرتابط  العوملة  أدت  وقد  أيًضا،  بها   ااملُتحدث 
األشخاص  ذلك،  مع  االستعارة.  رسعة  زيادة  إىل  االجتامعي  التواصل 
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لالعتامد  مضطرون  ألنهم  موفق  غري  موقفهم  العراق  يف  الُصم 
اإلشارة  لغة  تكون  ما  )عادًة  األجنبية  اإلشارة  بلغات  املعلومات  عىل 
سبيل  عىل  الخاصة،  بلغتهم  املعلومات  توافر  لعدم  نظًرا  األمريكية( 
سالمتهم  عىل  الحفاظ  كيفية  تعلم  من  الُصم  األشخاص  يئس  املثال، 
من وباء كوفيد19- وتعلم كيف ميكنهم الحصول عىل اللقاحات وطلب 
بالوباء، وتظل  أرسهم  إصابة  أو  إصابتهم  حالة  يف  الطبية،  املشورة 
يتصل  فيام  كوفيد19-  بشأن  املعلومات  عىل  الحصول  قلة  مسألة 
بالسياق العراقي مشكلة شائكة للُصم يف العراق ويسد هذه الثغرة 
الحصول عىل محتوى بلغات إشارة أجنبية، ويوضح هذا املثال الثغرات 
يف توصيل املعلومات )بلغتي اإلشارة العراقية والكردية( ولكنه يظهر 
اإلشارات  استعارة  سوى  أحيانًا  الُصم  لألشخاص  خيار  وجود  عدم  أيًضا 

إلضافتها إىل لغتهم الخاصة من أجل التواصل الرضوري.

من  ملزيد  ُعرضة  الكردية  اإلشارة  ولغة  العراقية  اإلشارة  لغة  أصبحت   
الخطر بعد أن حث مجلس وزراء الشؤون االجتامعية العرب التابع لجامعة 
لغات  تحويل  الفضائية عىل  الجزيرة  بالتعاون مع شبكة  العربية  الدول 
22 دولة إىل لغة إشارة عربية موحدة وهذا ما رفضه  الـ  اإلشارة يف 
14 حيث يعارض االتحاد   13 الُصم يف املنطقة العربية ورفضوا إجراؤه،1112 

العاملي بشدة أي تعديل أو توحيد إجباري للغات اإلشارة.15

االعرتاف  بأهمية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  املعنية  اللجنة  تقر 
االتحادية  الحكومة  سألت   2019 ويف  وحاميتها  اإلشارة  بلغات  قانونًا 
رسمية  كلغة  اإلشارة  بلغة  قانونًا  تعرتف  كانت  إذا  ما  العراق  يف 
أي  للعراق  االتحادية  الحكومة  تصدر  مل  اآلن  وحتى  ال،16  أم  وتحميها 

رسمي. جواب 

يتواصل أغلب األشـخاص الُصـم يف أضيق الحدود مع أرسهم.

 أشار %75 من املشاركني الُصم إىل أنهم يتواصلون مع أرسهم بصورة 
مبارشة باستخدام اإلمياءات واإلشارات املنزلية، وتشري اإلشارات املنزلية 
إىل اإلشارات التي تضعها األرسة وتتسم باملحدودية وال ميكن االعتامد 
عليها لتأهيل الطفل إلجادة القراءة والكتابة أو للتعليم وال تعترب لغة، 
فعىل سبيل املثال، لن يستطيع األشخاص الُصم الذين وضعت أرسهم 
إشارات منزلية خاصة بهم التواصل بهذه اإلشارات املنزلية خارج نطاق 
عىل  قدرتهم  لعدم  إحباطهم  عن  املشاركني  هؤالء  وعرّب  أرستهم، 

التعمق يف الحديث مع أي من أفراد أرستهم:

11  ك. الفتياين وك. بادين، 2010 العمل املذكور.

يوجد تطابق مشابه يف اللغات املحكية يف محاولة تنفيذ اإلسربانتو. ر. جارفيا، 2015. اإلسربانتو ومنافسيها. مطبعة جامعة بنسلفانيا.  12

13  ك . الفتياين، 2010أ. األشخاص الُصم والحداثة ومجهود مثري للجدل من أجل توحيد لغات اإلشارة العربية )أطروحة دكتوراه، جامعة كاليفورنيا يف سان دييغو ( صفحة 15

14  ر. آدم، 2015 توحيد لغات اإلشارة. دراسات لغة اإلشارة، 15)4(، صفحات 432-445. وك, الفتياين وك. بادين، 2010 العمل املذكور

15  االتحاد العاملي للُصم )2009( بيان االتحاد العاملي للُصم: ينادي االتحاد العاملي للُصم بوقف عملية توحيد لغات اإلشارة يف املنطقة العربية فوًرا، االتحاد العاملي للُصم، تم 
الوصول إليه يف 28 سبتمرب/أيلول 2020.

16  املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان )2019(، العمل املذكور

17  يرد هذا االستنتاج مع بعض التحفظ، فقد ال يكون ممثًا إلجاميل السكان الُصم يف العراق ألن األشخاص الُصم املاكثني يف البيوت مل تسنح لهم الفرصة عىل األرجح لتعلم لغة 
اإلشارة والحصول عىل املعلومات واملشاركة يف هذه الدراسة.

18  معاهد الُصم لها نفس معنى مدارس الُصم يف سياقات أخرى.

أستخدم إشارات/إمياءات مختلفة عند التواصل مع أرسيت، 

ومع ذلك، ال تدور بيننا أي محادثات هادفة أو عميقة. 

)مشارك أصم، محافظة دهوك(

مع  الشفهي  بالحديث  املقابالت  يف  املشاركني  من   20% يتواصل 
الذين  األشخاص  متييز  يف  تساعد  التي  الوسائل  لقلة  ونظًرا  أرسهم، 
النسبة  هذه  أن  نفرتض  الُصم،  واألشخاص  السمع  صعوبة  من  يعانون 
من األشخاص قد تكون أقرب لكونها من رشيحة من يعانون من صعوبة 
%5 فقط من املشاركني أنهم يتواصلون بلغة اإلشارة مع  السمع. ذكر 

أرسهم وهذه الفئة لديها أب/أم و/أو أشقاء ُصم.

 يتعلـم معظم األشـخاص الُصم كيفية التواصل بلغة اإلشـارة يف 
صغرهـم مبعاهـد الُصم يف حالة حصولهـم عىل التعليم، يف 

حـني يتعلـم الباقون يف عمر البلوغ أو ال تسـنح لهم الفرصة عىل 
اإلطالق.

تعلم أغلب املشاركني الُصم )%71( لغة اإلشارة العراقية أو الكردية يف 
معاهد الُصم،1718 حيث تلقوا التعليم من معلميهم ومن زمالئهم الُصم 
أيًضا، بينام تعلم %21 من املشاركني الُصم لغة اإلشارة يف شبابهم أو 
يف عمر البلوغ يف مجتمع الُصم البالغني ويكون ذلك عادًة عن طريق 
منظمة األشخاص ذوي اإلعاقة املحلية املوجهة للُصم التابع لها كل 
الذهاب  أنهم مل يحصلوا عىل فرصة  مشارك، وذكر بعض املشاركني 
إىل معهد للُصم، يف حني أشار آخرون إىل القيود التي واجهوها يف 
تعلم لغة اإلشارة يف معاهد الُصم التي ارتادوها نظًرا لضعف مهارات 

لغة اإلشارة لدى املعلمني هناك.

 يرى القادة الُصم أن منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة التي يقودها الُصم 
هي عنرص التمكني األسايس لتسهيل تعلم لغة اإلشارة ومشاركتها:

يحتاج األشخاص الُصم إىل االنفتاح عىل غريهم من البالغني 

الُصم الذين يتقنون استخدام لغة اإلشارة، واألشخاص الُصم 

العاطلون عن العمل لديهم متسع من الوقت للذهاب 

إىل منظامت الُصم والتواصل اجتامعيًا مع اآلخرين وتطوير 

مهارات لغة اإلشارة. )قائد أصم ملنظمة لألشخاص ذوي 

نينوى( الُصم، محافظة  اإلعاقة يقودها 
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تعلم عدد قليل من املشاركني الُصم )%8( لغة اإلشارة من أرستهم.

 تبني من االستنتاجات السالفة الذكر أن %92 من املشاركني مل يتعلموا 
لغة اإلشارة يف صغرهم قبل تأسيس املعهد، وما مل يكن يف األرس 
بالغون  أو  أطفال  لديها  التي  األرس  تعرف  ال  الُصم،  من  أخرى  أفراد 
األصم.  األرسة  فرد  مع  بكفاءة  التواصل  ميكنها  وال  اإلشارة  لغة  ُصم 
التي  اللغوي  الحرمان  مسألة  من  ضيقهم  عن  الُصم  املشاركون  عرّب 
أو  الدعم  يتلقوا  مل  وأرسهم  آبائهم  ألن  الُصم  األطفال  منها  يعاين 
وسنناقش  العراقية،  أو  الكردية  اإلشارة  لغة  لتعلم  السبل  لهم  تتاح 
يخص  فيام  وتحديًدا  أدناه  االستنتاجات  يف  التفصيل  من  مبزيد  هذا 

واإلساءة. االستغالل  مخاطر 

توجد نسـخ مختلفة من قواميس لغة اإلشـارة.

الكردية  أشار املشاركون إىل وجود قاموسني مصممني للغة اإلشارة 
هذه  وتوىل   2004 أو   2003 عام  يف  األول  صدر  حيث  أربيل،  يف 
املهمة معلم قادر عىل السمع باالشرتاك مع معلمني ُصم، ثم صدر 
أن  مشارك  وذكر   ،2013 عام  يف  الكردية  اإلشارة  للغة  أحدث  قاموس 
ومرتجمي  الُصم  املعلمني  بعض  من  طلب  السامعني  املعلمني  أحد 
لغة اإلشارة السامعني التعاون من أجل إصداره، وبالفعل تعاون سبعة 
أشخاص  وأربعة  السامعني(  وأربعة  الُصم  من  )ثالثة  أربيل  من  أشخاص 

ُصم من السليامنية وشخص أصم وشخصان من السامعني من دهوك.

الُصم  التي يقودها  اإلعاقة   ذكر قادة ُصم ملنظامت األشخاص ذوي 
للغة اإلشارة  االجتامعية أصدرت قاموسني  العمل والشؤون  أن وزارة 
العراقية حتى اآلن يف عام 2001 وعام 2008، ويوجد قاموس إسالمي 
اشرتك  قد  الُصم  مجتمع  كان  إذا  ما  يتضح  ومل  العراقية  اإلشارة  بلغة 

يف إصداره أم ال. 

سـاهمت العوائـق املوقفية والهيكلية يف قلـة املعرفة بلغة 
إليها. اإلشارة والوصول 

 تفتقر بعض املدن واملناطق إىل لغة إشارة متامسكة ومرتابطة، وسلط 
يف  التحسني  إىل  الكردية  اإلشارة  لغة  حاجة  عىل  الضوء  املشاركون 
دهوك نظرًا لوجود بعض الثغرات الحالية يف اللغة تعيق الطريق إىل 

تعلم لغة اإلشارة:

نريد مركزًا هنا لتطوير لغة اإلشارة الكردية وإعطاء دورات 

تدريبية مثل تعليم أرس األطفال الُصم. )مشارك أصم، 

محافظة دهوك(

19  التحالف الدويل لإلعاقة )2020( العمل املذكور

20  املنظمة الدولية للهجرة )2021( األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت املمثلة لهم يف العراق:العوائق والتحديات واألولويات، املنظمة الدولية للهجرة

ال توجد معلومات أخرى متوفرة للتحقق من تفاصيل التمويل.  21

الثالثة عن وزارة العمل والشؤون االجتامعية املشاركني  ذكر املمثلني 
أمام  عائًقا  يشكل  الحكومة  جانب  من  التمويل  غياب  أن  املقابالت  يف 
تعلم األطفال والبالغني الُصم وأرسهم للغة اإلشارة وتوفري مرتجمني 
األطفال  دعم  عىل  القدرة  لعدم  إحباطهم  عن  وعربوا  اإلشارة،  للغة 
والشؤون  العمل  وزارة  ممثيل  أحد  ذكر  أرسهم.  مع  الُصم  والبالغني 
االجتامعية عدم وجود خطط حكومية لتحسني وصول املعلومات العامة 
للُصم واألشخاص ممن لديهم صعوبة يف السمع يف العراق، وكذلك 
عدم وجود أية خطط لالعرتاف رسميًا بلغة اإلشارة العراقية و/أو الكردية 
كلغة رسمية يف العراق. اقرتح أحد ممثيل الوزارة املذكورة الحصول 
عىل بيانات أكرث دقة ووضوح عن عدد األطفال والبالغني الُصم، مشريًا 
إىل أن البيانات الدقيقة ستسهم يف الدعوة إىل تقديم خدمات لغة 

اإلشارة لألشخاص الُصم وأرسهم وترشيد ذلك.

الكافية . 	 مؤهالت  وجود  وعدم  اإلشارة  لغة  مرتجمي  نقص 
العراق. يف 

ميكن أن يسـهل مرتجمو لغة اإلشـارة التواصل واملشاركة 
ولكنهم غـري متوفرين يف الحال.

أنهم  الُصم(  املستجيبني  من   28%( املشاركني  بني  السائد  الرأي  كان   
يحتاجون إىل الحصول عىل مرتجمني للغة اإلشارة وأن هناك عجز يف 
عدد املرتجمني، وتوجد حاالت موثقة لبعض األشخاص الُصم يف العراق 
التواصل مع الفريق الطبي بسبب عدم وجود  يواجهون صعوبات يف 
احتجازهم يف املستشفى لعالجهم من  أثناء  اإلشارة  للغة  مرتجمني 
روباء كوفيد19-،1920 وأثر ذلك عىل قدرة األشخاص الُصم عىل الحصول 

عىل الخدمات األساسية مثل الخدمات الصحية:

واجهُت  صعوبة من أجل الحصول عىل الخدمات الطبية 

يف مستشفى حكومي، حيث كان الطبيب يرتدي قناًعا غري 

شفاف ومل يكن هناك أي مرتجمني للغة اإلشارة بالجوار 

وعانيت من أجل التواصل مع الطبيب. يجب أن تُعني الحكومة 

مرتجمني للغة اإلشارة حتى يتمكن األشخاص الُصم من 

الطبية. )مشارك أصم،محافظة بغداد( الخدمات  تلقي 

ذوي  األشخاص  ملنظامت  الُصم  والقادة  الُصم  املشاركني  بعض  أشار 
مرتجمي  لرواتب  متويل  وجود  عدم  إىل  الُصم  يقودها  التي  اإلعاقة 
لغة اإلشارة ومن الشائع أن يدفع األشخاص الُصم من أموالهم الخاصة 
الُصم ملنظامت األشخاص  القادة  أكد  الحصول عىل مرتجم، و  أجل  من 
ذوي اإلعاقة التي يقودها الُصم عدم وجود متويل حكومي باستثناء 
حكومتي أربيل والفلوجة اللتان مينحان مرتجمي لغة اإلشارة أجرًا مقابل 
عملهم،21 وأشري إىل أن بعض منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة الخاصة 

بالُصم تجمع األموال من أجل دفع أجر املرتجمني.
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ذكر املشاركون الُصم أن بعض مرتجمي لغة اإلشارة يتطوعون بالرتجمة 
يف بعض األوقات، وذكر بعض املشاركني )%10( أنهم مل يروا أي مرتجم 
أو يلجأوا له طوال حياتهم، ومن املحتمل أن تكون هذه النسبة أعىل من 
ذلك ألن األشخاص الُصم املنعزلني واملختبئني من الصعب تحديد موقعهم 
%15 من املشاركني  ومن الصعب مشاركتهم يف هذه املشاورة. ذكر 
من  ملزيد  حاجة  هناك  وأن  الذكور  من  كانوا  املرتجمني  أغلب  أن  الُصم 
املرتجامت بسبب االعتبارات الثقافية، واالعتامد عىل أفراد األرسة من أجل 
الرتجمة )%5( أو عىل املعارف الذين يعرفون لغة اإلشارة مشكلة بسبب 
مسائل الرسية والخصوصية واالستقاللية مع حقيقة أن أغلب األشخاص 

الُصم ذكروا أن تواصلهم محدود مع أرستهم ومع اآلخرين.

 كانت هناك حالة واحدة حاول فيها رجل أصم التقدم للحصول 

عىل وظيفة يف وزارة النفط، واستعان بشخص قادر عىل 

السمع ]من معارفه الذين يعرفون لغة اإلشارة] ملبارشة طلب 

الوظيفة، ويف النهاية، مل يحصل الرجل األصم عىل الوظيفة 

وحصل عليها اآلخر القادر عىل السمع. )قائد أصم ملنظمة 

أشخاص ذوي إعاقة يقودها الُصم، بغداد(

تتضمن كفاءة لغة اإلشارة القدرة عىل فهم املتحدث وتوصيل املعنى باإلشارات )باستخدام مفردات كافية بلغة اإلشارة( والقدرة عىل تفسري لغة اإلشارة والصوت بصورة صحيحة   22
وتويل دور الجرس الثقايف بني االشخاص السامعني واألشخاص الُصم.

مرتجمون لغة اإلشـارة ليسـوا جميًعا أكفـاء أو يتمتعون بأخالقيات 
العالية. العمل 

اإلشارة  لغة  مرتجمي  من  قليل  عدد  وجود  إىل  املشاركون  أشار 
املاهرين، وذكروا أن أغلب املرتجمني ال يجيدوا لغة اإلشارة املطلوبة 
40-%70 من املحادثة،22 وأشاروا إىل أن هناك  بالكاد ميكنهم توصيل 
الُصم  مجتمع  يواجهها  التي  الصعوبات  تشكيل  يف  ساهمت  عوامل 
وعدم قدرتهم عىل االعتامد عىل مرتجمي لغة اإلشارة والوثوق بهم 
لقواعد  مدونة  غياب  مع  للمرتجمني  التدريب  توافر  نقص  يف  متثلت 
السلوك املهني )أو إطار عمل أخالقي آخر( وعدم وضع إجراءات لرتخيص 

املرتجمني وتخصيص أجور معقولة للمرتجمني.

ومرتجمي  الُصم  األشخاص  بني  أحيانًا  الخالفات  بعض  حدوث  إىل  أشري   
تنقصهم  كانت  اإلشارة  للغة  مرتجمني  عن  قصص  وُذكرت  اإلشارة،  لغة 
النزاهة وعدم التحيز وكانوا يقبلوا الرشاوى ويستغلوا األشخاص الُصم 

بطرق مختلفة،

الشكل 3: أعضاء اللجنة الوطنية للصم املشاركني يف التدريب يف بغداد
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وأجمع مرتجمو لغة اإلشارة عىل أن بعضهم يشغل مناصب مدفوعة 
األجر  التنقل كثريًا من منصب مدفوع  اآلخر عليه  البعض  األجر، يف حني 
إىل آخر، وذكروا أنهم يتطوعون بصفة دورية ملساعدة األشخاص الُصم 
أشار  ذلك،  عىل  عالوة  املرتجمني.  عدد  يف  كبري  نقص  إىل  وأشاروا 
التمويل والدعم والتدريب من  اإلشارة إىل غياب  جميع مرتجمي لغة 
أجل تطوير مهارات ترجمة لغة اإلشارة واكتسابها وتحديًدا خارج بغداد.

ذكروا أيًضا أنهم يضطرون إىل تنفيذ محاوالت تدريجية مع الطالب الُصم 
من أجل سد الثغرات الخاصة مبفردات لغة اإلشارة التي تحدث يف الفصل، 
وأضافوا أنهم يواجهون صعوبة يف بعض األحيان يف الرتجمة لألشخاص 

الُصم الذين ال يجيدوا لغة اإلشارة إال قلياًل:

أواجه يف بعض األحيان مشكلة يف الرتجمة مع األشخاص 

الذين مل يلتحقوا باملعاهد من قبل وال يعرفوا كيف 

يستخدموا لغة اإلشارة، فال أفهمهم. )مرتجم لغة إشارة 

السامعني، محافظة بغداد( من 

يواجه األشـخاص الُصم عقبات كبـرية من أجل الحصول عىل 
املعلومـات عـن كيفية حامية أنفسـهم وحامية اآلخرين أثناء وباء 

كوفيد-19.

 تؤثر القدرة عىل الحصول عىل املعلومات عىل جميع جوانب الحياة، 
قلة  بسبب  العراق  يف  كبرية  عوائق  من  الُصم  األشخاص  ويعاين 
املعلومات التي ترد بلغة اإلشارة وانخفاض نسبة التعليم بينهم، وقد 
عىل  العراق  يف  الُصم  لألشخاص  الشائكة  التحديات  هذه  الوباء  أبرز 

النحو املبني أدناه:

عندما إجتاح وباء كوفيد19- العراق، شعر مجتمع الُصم 

العراقي بارتباك وهلع كبري، فلم نكن نعلم ماذا كان يحدث 

بسبب عدم وجود مرتجمني للغة اإلشارة لتحديثنا بصفة 

دورية بشأن الوضع، وكان التواصل مع األطباء صعبًا ألنهم ال 

يعرفوا لغة اإلشارة العراقية. أصيب الكثري من الُصم بالوباء 

5 أشخاص بسببه. )قائد أصم ملنظمة أشخاص ذوي  وتويف 

الُصم، محافظة بغداد( إعاقة يقودها 

يشارك  بغداد  يف  إشارة  لغة  مرتجم  هناك  أن  املشاركني  أحد  ذكر 
معلومات مرتجمة إىل لغة اإلشارة عرب منصات التواصل االجتامعي التي 
االجتامعي  التواصل  مواد  وكانت  إليها،  الوصول  الُصم  لألشخاص  ميكن 
للمعلومات، حيث اعتمد عدد كبري  التي تفيد لغة اإلشارة مصدًرا هاًما 
من األشخاص الُصم )%36( عىل منصات التواصل االجتامعي للحصول عىل 
وكان  الطبية،  والعالجات  واللقاحات  والتقييدات  الوباء  بشأن  معلومات 
مقاطع  يف  مسجلة  بكوفيد19-  الخاصة  القصرية  الحمالت  بعض  هناك 
الخاصة  املعلومات  أغلب  التمويل.  غياب  بسبب  توقفت  ولكنها  فيديو 
لغات  من  غريها  أو  الدولية  اإلشارة  بلغة  عليها  الحصول  ميكن  بالوباء 
األمريكية(، وبالطبع تسبب ذلك  اإلشارة  لغة  )وتحديًدا  األجنبية  اإلشارة 

يف مشكلة للُصم، حيث ذكر أحد املشاركني:

23  ديس أبيليتي إنسايدر األمم املتحدة تعني مرتجم لغة إشارة لتوصيل أصوات الُصم يف انتخابات العراق الجارية يف أكتوبر/ترشين األول  ديس أبيليتي إنسايدر، تم الوصول إليه 
يف 23 أكتوبر/ترشين األول 2021.

أغلب املعلومات التي حصلُت  عليها عن كوفيد19- كانت عرب 

منصات التواصل االجتامعي ومتت مشاركتها بلغة اإلشارة 

الدولية، ومن ثم، أصبحنا أكرث اعتامًدا عىل املعلومات التي 

ترد بلغة اإلشارة الدولية وبدأنا يف هجر لغة اإلشارة الخاصة 

بنا يف دهوك، وهذا خطأ. )مشارك أصم، محافظة دهوك(

ترجمة لغة اإلشـارة  مطلوبة  من أجل مسـاعدة األشـخاص الُصم 
يف الحصـول عىل املعلومات.

اإلشارة  للغة  مرتجم  رؤية  يف  رغبتهم  عىل  الُصم  املشاركون  أكد   
األخبار، وجدير  التلفزيون وتحديًدا حتى ميكنهم متابعة  عىل شاشات 
بالذكر أن عدد مرتجمي لغة اإلشارة قد زاد زيادة طفيفة عىل شاشات 
وقد  العراق،  يف  الُصم  ملجتمع  الضاغطة  للجهود  نتيجة  التلفزيون 
سبق أن ظهر مرتجم للغة اإلشارة الكردية لرتجمة األخبار يف العراق، 
ولكن أشار املشاركون الُصم أنهم مل يفهموا إشاراته. ثلث املشاركني 
الوباء عىل نطاق ضيق جداً  الُصم غالبًا حصلوا عىل املعلومات بشأن 
وكانوا يريدون متابعة األخبار اليومية عىل التلفزيون مبساعدة مرتجم 

للغة اإلشارة يستخدم لغتهم:

 6 من املمكن أن تُعرض أخبار املساء يف متام الساعة 

ترتاوح ما  تكون ملدة  العراقية ولكنها  اإلشارة  بلغة  مساًء 

30 دقيقة فقط. ال توجد ترجمة بلغة اإلشارة  15 إىل  بني 

والتحديثات  املعلومات  لنرش  املخصصة  العامة  للمعلومات 

السامعني  أساس يومي، فاألشخاص  عىل  بشأن كوفيد19- 

باألشخاص  مقارنة  املعلومات  عىل  الحصول  عليهم  يسهل 

إعاقة يقودها  )قائد أصم ملنظمة أشخاص ذوي  الُصم. 

بغداد( محافظة  الُصم، 

مل تنجح جميع املحاوالت لتسهيل وصول السكان الُصم إىل املعلومات، 
حيث ذكر أحد املشاركني:

توجد مرتجمة للغة اإلشارة الكردية عىل قناة فضائية كردية 

بالتلفزيون )وصادف أنها معلمة سامعة للصم( ولكن إشاراتها 

غري مفهومة ولذلك مل نتمكن من الحصول عىل معلومات 

جيدة عن كوفيد19-. )مشارك أصم، محافظة أربيل(

يوضح هذا أهمية إرشاك األشخاص الُصم عند محاولة تقديم معلومات 
األرسة  متثل  األمر.  إنجاح  لضامن  وتلقيها  إليها  الوصول  لهم  يسهل 
 25% الوباء، حيث يحصل  آخًرا للمعلومات بشأن  واألصدقاء مصدًرا هاًما 
من املشاركني الُصم عىل معلوماتهم من األرسة واألصدقاء، وقد ميثل 
ذلك تحديًا نظرًا لقلة التواصل بني املشاركني الُصم وأرسهم. ذكرت بعثة 
األمم املتحدة ملساعدة العراق أنها عينت مرتجمة لغة إشارة ملساعدة 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق لتصبح أكرث إدماًجا من 

أجل انتخابات أكتوبر 23.2021
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الُصم . 	 يقودها  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  تفتقر 
إىل املوارد الالزمة لتنفيذ األعامل األساسية وأغلب منظامت 

دامجة. غري  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

جديـر بالذكـر أن املنظـامت التي تدعم مختلف األشـخاص من ذوي 
اإلعاقـة وتعمـل عـىل منارصتهم ال تكن دامئًـا مجهزة جيًدا من 

الُصم. أجل دعم 

يشعر بعض املشاركني الُصم أن منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة العامة 
التي متثل األشخاص ذوي اإلعاقات املختلفة )ويطلق عليها املشاركني 
الُصم يف بعض األحيان منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة "التي يديرها 
أشخاص من غري الُصم"( ال تقدم الدعم لألشخاص الُصم أو تعالجهم عىل 
قدم املساواة، ومل تُفهم الهوية الثقافية واللغوية لألشخاص الُصم 
داخل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة، ويف محاولة لتحقيق اإلدماج، 
أن أعضائها تعلموا لغة  اإلعاقة  ذكرت إحدى منظامت األشخاص ذوي 

اإلشارة ولكن من درَسها لهم شخص سامع بداًل من شخص أصم.

 األشخاص السامعني ]من ذوي اإلعاقة[ قادرون عىل االحتجاج 
واملطالبة بحقوقهم ولكننا عندما نحاول، يخربوننا بأن نؤجل 

احتجاجنا ولذلك ال نحصل أبًدا عىل حقوقنا، ومنظامت األشخاص 
ذوي اإلعاقة التي يديرها  االشخاص ذوي اإلعاقة من غري الُصم 
]أيًضا[ ال تساعد يف تحسني أوضاعنا. األشخاص الُصم يعانون من 

القمع والفقر. )مشاركة صامء، محافظة السليامنية(

عىل الرغم من التجارب السلبية، ذكر مستجيبون آخرون تعامالت إيجابية 
مع منظامت عامة لألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث وجدوا املنظمة ترحب 

بهم وتدعم التواصل بلغة اإلشارة.

تلعب منظامت األشـخاص ذوي اإلعاقة التي يقودها الُصم دوًرا 
هاًما ولكنها ال تزال تواجه عوائق بسـبب نقص القدرات واملوارد.

%63 من املشاركني الُصم كانوا أعضاًء أو قادة يف منظامت األشخاص 
ذوي اإلعاقة الخاصة بالُصم، أما الباقون )%37( مل يكونوا أعضاءا" هناك، 
األشخاص  وجود عدد كبري من عضويات منظامت  منى إىل علمنا  حيث 
ذوي اإلعاقة الخاصة بالُصم يف أنحاء العراق24، وال نعلم كم عدد النساء 

الُصم من بني هؤالء األعضاء.

 ذكر بعض املشاركني أنه باستثناء منظمة أشخاص ذوي إعاقة يقودها 
25 واجهت منظامت األشخاص ذوي  الُصم متولها الحكومة يف كربالء، 
اإلعاقة الخاصة بالُصم صعوبات مالية منذ الحرب واضطرت بعض من هذه 

املنظامت إىل الغلق يف أوقات مختلفة نتيجة لقلة الدعم.

نحتاج إىل الدعم من املحافظ إلعادة بناء املكتب هنا يف 
البرصة ومتويل ورشتنا.. يشعر بعض األعضاء الُصم بأن 

وجودهم  هنا الفائدة منه  ويشعر البعض اآلخر بأنه يضيع 
وقته باملجيء إىل هنا وعدم فعل أي يشء. )مديرة صامء 
ملنظمة أشخاص ذوي إعاقة يقودها الُصم، محافظة البرصة(

24  متت مشاركة أعداد األعضاء يف بعض منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة التي يقودها الُصم مع املنظمة الدولية للهجرة كجزء من التخطيط والتشاور يف 2020: منظمة أشخاص 
200 عضو، منظمة أشخاص ذوي إعاقة يقودها الُصم يف بغداد:  2300 عضو، منظمة أشخاص ذوي إعاقة يقودها الُصم يف البرصة:  ذوي إعاقة يقودها الُصم يف دهوك: 
3000 عضو، منظمة أشخاص ذوي إعاقة يقودها الُصم يف كربالء: 95 عضًوا، منظمة أشخاص ذوي إعاقة يقودها الُصم يف السليامنية: 1200 عضو، منظمة أشخاص ذوي إعاقة 

يقودها الُصم يف النجف: 360 عضًوا، منظمة أشخاص ذوي إعاقة يقودها الُصم يف أربيل: 900 عضو وال نعلم كم عدد النساء الصم من بني هؤالء األعضاء.

25  مركز اإلمام الحسني التخصيص للُصم والبكم يف كربالء ترعاه األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة التابعة للحكومة للُصم، ويحصل عىل ميزانية سنوية، حيث تغطي امليزانية أجور 
املوظفني واالتصال باإلنرتنت ومكاملات الفيديو وأتعاب املرتجمني وحراس األمن والتنقالت والتجديدات وما إىل ذلك، واملنظمة لها توجيه ديني غالبًا مع تدريس لغة اإلشارة العراقية.

من أجل تحسني الدعم املقدم وتعزيز متثيل تجارب مجتمع الُصم، اقرتح 
الُصم  يقودها  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ملنظامت  الُصم  القادة 
األشخاص  منظامت  متكني  أجل  من  مبارشة،  موارد  تقديم  إىل  الحاجة 
ذوي اإلعاقة الخاصة بالُصم من تدريس لغة اإلشارة لألرس التي لديها 
وإجراء  املنعزلني  الُصم  األشخاص  تنقل  مواصالت  وتوفري  ُصم  أطفال 

أسبوعية. أنشطة 

الُصم بسبب   لكثري من األشخاص  التأمني االجتامعي غري متوفر  يزال   ال 
عىل  الحصول  محدودية   وكذلك  املعلومات  إىل  الوصول  محدودية 
األشخاص  ملنظامت  الصم  القادة  ذكر  التقديم.   كيفية  بشأن  الدعم 
الُصم  األشخاص  يدعمون  أنهم  الُصم  يقودها  التي  اإلعاقة  ذوي 

االجتامعية: التأمينات  للتقديم عىل 

الُصم  الرعاية ملساعد األشخاص  توجد طريقتني لدفعات 

للتقديم من أجل الحصول عليهام، إحداهام لألصم 

الذي يعتني  الرعاية  )املستفيد/املستلم( واألخرى ملقدم 

بالشخص األصم ويساعده. )قائد أصم ملنظمة أشخاص 

ذوي إعاقة يقودها الُصم، محافظة بغداد(

تواجـه النسـاء الصم عوائق إضافيـة من أجل دخول منظامت 
األشـخاص ذوي اإلعاقة التـي يقودها الُصم والعامة.

ذكرت املشاركات الصاموات أنهن مل يجدن التشجيع من أجل املشاركة 
بعض  وأكد  الُصم،  يقودها  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  يف 
الُصم أن  التي يقودها  الُصم ملنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة  القادة 
األنشطة املتوفرة للنساء الصم قليلة وأن نسبة انضامم النساء الصم 
الحامية  بسبب  البيوت  يف  ميكنث  وأصبحن  تناقصت  املنظامت  إىل 

املفرطة لدى األرس، ورشحت ذلك إحدى املستجيبات الصاموات:

يُفضل بصفة  للُصم، فال  أنا لست عضوة يف أي منظمة 

الُصم،  مبجتمع  عضوات  ليصبحن  الصم  النساء  تشجيع  عامة 

الدعم. )مشاركة  أو  بالتشجيع  تُقابَل  ال  اإلناث  مشاركة 

أربيل( محافظة  صامء، 

ضعيفة.. 	 الُصم  تعليم  وجودة  مبكر  تدخل  يوجد  ال 

 ال تتلق األرس أي دعم من أجل تعليم صغارها الُصم لغة اإلشارة، ذكر 
العديد من املشاركني أن غياب التدخل املبكر الذي يتمثل يف دعم أرس 
األطفال الُصم أدى إىل خطر الحرمان اللغوي لألطفال الُصم، وتسهم 
بعض األرس يف تفاقم املشكلة بإخفاء أطفالها الُصم يف البيوت يف 
البلوغ، وورد أن هذه األرس  سنوات أعامرهم املبكرة وغالبًا حتى سن 
أفرادها  حامية  يف  لرغبتها  أو  بالخجل  شعورها  بسبب  إما  ذلك  تفعل 
العراق وفًقا  انتشاره يف  التنمر املعروف  أو  العار   الُصم من  وصمة 

لقادة منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة املخصصة للُصم:
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ال يوجد فرصة ألرس األطفال الُصم لتعلم لغة اإلشارة 

التواصل مع أطفالها الُصم/أفراد  الكردية والقدرة عىل 

األرسة الُصم. )مشارك أصم، محافظة دهوك(

أي  يف  أحد  مع  اللغة  استخدام  بدون  البيت  يف  االختباء  يؤدي 
ذلك  عن  وينتج  والعاطفية  االجتامعية  العزلة  إىل  هادف  تواصل 
الصحة  مستوى  وعىل  العام  املستوى  عىل  وخيمة  عواقب 
بشدة  الحكومات  للُصم  العاملي  االتحاد  يويص  ولهذا،   26 النفسية
ومقدمي  األرس  ألفراد  اإلشارة  لغة  تدريس  لدعم  برامج  "بتنفيذ 
لغة  ومعلمي  الُصم  مجتمعات  مع  بالتعاون  الُصم  لألطفال  الرعاية 
الصمم والُصم جنبًا إىل  الوعي بشأن  الُصم."27 يجب نرش  اإلشارة من 
التي  الوصمة  مشكلة  عىل  للوقوف  اإلشارة  لغة  تعليم  مع  جنب 

أصاًم. طفلها  بكون  كثرية  أرس  تربطها 

توجـد خيـارات تعليمية محدودة للطـالب الُصم وكثري من األطفال 
الُصـم محرومون من حقهم يف الوصـول إىل التعليم، مام 

يسـهم يف عزلتهم االجتامعية.

تنحرص فرص تعليم الُصم يف املرحلتني االبتدائية والثانوية يف العراق 
متاح  للتعليم  آخر  منوذج  أي  يوجد  وال  املتخصصة  الُصم  معاهد  عىل 
أحد  وتحدث  الُصم،  املشاركني  ألقوال  وفًقا  العراق  يف  الُصم  للطالب 
القادة الُصم ملنظمة أشخاص ذوي إعاقة يقودها الُصم عن حزنه بسبب 

منع أعداد كبرية من األطفال والبالغني الُصم من الذهاب إىل املعهد:

وجود  حقيقة  الُصم  وبناتها  أبنائها  عن  تُخفي  األرس  بعض   

مرور  بعد  الُصم  األشخاص  ويكتشف  بالُصم،  خاص  معهد 

األوان.  فوات  بعد  ولكن  املعاهد  هذه  وجود  السنني 

الُصم،  يقودها  إعاقة  ذوي  أشخاص  ملنظمة  أصم  )قائد 

بغداد( محافظة 

األعداد  بسبب  الذعر  يصيبها  الُصم  األطفال  أرس  بعض  أن  إىل  أشري 
يتحمل  ال  آخر  جانب  ومن  باملعاهد،  لاللتحاق  املخصصة  املحدودة 
البعض تكاليف التنقالت ومصاريف االلتحاق باملعهد. يتمنى املشاركون 
واملعلمون الُصم التمكن من إكامل املرحلة الثانوية من التعليم وليك 

يتحقق ذلك يجب عىل الحكومة تقديم مزيد من التمويل،

قالت ممثلة من وزارة العمل والشؤون االجتامعية "أننا فتحنا للتو أول 
الثانوي ولكن تطلب ذلك من جانبنا جهًدا كبريًا حًقا ألن  للتعليم  مرحلة 
املذكورة  الدعم  بقلة  ويُقصد  املجهودات،  هذه  تدعم"  ال  الحكومة 
هنا االستثامر املايل. تم مد صفوف التعليم للُصم حتى الصف الثاين 
عرش وإىل أكرث من ذلك يف إقليم كردستان العراق وبالرغم من إحراز 
النهوض  أجل  من  يعانوا  الُصم  الُكرد  الطالب  من  كثري  يزال  ال  التقدم، 

القراءة والكتابة.  مبهارات 

26  ت. همفريز، ب. كوشالنجار، ج. ماثور، دي جي. نابويل، ك. بادين، ك رامثان، وس. سميث، 2016 تجنب اإلهامل اللغوي لألطفال الُصم. استعراض الخدمة االجتامعية، 90)أ(، صفحات 619-589.

27  االتحاد العاملي للُصم )2016( ورقة موقف االتحاد العاملي للُصم بشأن حقوق اللغة لألطفال الُصم، االتحاد العاملي للُصم، صفحة 4، تم الوصول إليها يف 4 ديسمرب/كانون األول 2021.

28  ديفكيدز إنرتناشونال/املجلس الربيطاين )2018( تقرير التدريب، بناء القدرات يف مرحلتي التعليم االبتدائية والثانوية. ديفكيدز إنرتناشونال/املجلس الربيطاين

املعلومات املتوفرة حول وصول األطفال والبالغني الُصم إىل التقنيات 
املساعدة محدودة. نقلت تقارير التقييم الصادرة من جمعية ديف كيدز 
إنرتناشونال عن املعلمني بصورة غري مبارشة أن األطفال الُصم ال يحصلوا 
عىل وسائل املساعدة السمعية وزراعات القوقعة  الصناعية ولكن مل 

توضح التقارير إىل أي مدى.28

توجـد مشـاكل كبرية فيام يخـص جودة التعليـم لألطفال الُصم 
العراق. يف 

عرب املشاركون الُصم عن مشاكلهم بناًء عىل تجاربهم التي تضمنت 
إليهم  يصل  مل  ثم  )ومن  اإلشارات  إستخدام  يستطيعوا  مل  معلمني 
إىل  اإلشارات  لنقل  اإلشارة  للغة  مرتجمني  توفر  وعدم  املنهج( 
من  الرغم  عىل  التعليم  صفوف  ملد  فرصة  وجود  وعدم  املعلمني 
االندماج  وضعف  الجسدية  لالعتداءات  التعرض  وكذلك  الطالب  رغبات 

املعلمني: مع 

لدّي أطفال ُصم ولكن معلميهم ال يجيدوا إستخدام 
اإلشارات أو يستخدمون إشارات خاطئة، ولذلك أحاول 
أن أطلب من املعلمني تعلم لغة اإلشارة ولكنهم لن 

يفعلوا. يجب أن تكون مهارات لغة اإلشارة لدى املعلمني 
ممتازة. )مشاركة صامء، محافظة بغداد(

ومحدودية  التعليمي  التحصيل  ضعف  إىل  التعليم  جودة  سوء  أدى 
إىل  أشاروا  الذين  الُصم  املشاركون  يطالب  الُصم،  للطالب  الفرص 
الكبار  تعليم  لتلقي  فرصة  عىل  بالحصول  والكتابة  بالقراءة  جهلهم 
الُصم  املشاركون  وكذلك  والكتابة،  القراءة  تعلم  ميكنهم  حتى 
للتعليم  مبعهد  االلتحاق  فرصة  عىل  الحصول  يف  يرغبون  الذين 

ككبار: الثانوي 

الذين مل  الُصم  للبالغني  الكبار  نطالب بتقديم فرصة تعليم 
العايل يف املعاهد، فنحن نستحق فرصة  يكملوا تعليمهم 

أخرى إلكامل تعليمنا. الكثري منا يريد أن يكمل تعليمه حتى 
يتمكن من الحصول عىل عالوة يف راتبه الوظيفي. )مشارك 

أصم، محافظة بغداد(

تدريب  لتقديم  إنرتناشونال  ديفكيدز  جمعية  الربيطاين  املجلس  مّول 
الـ  12 معهًدا للُصم من بني  للمعلمني ومساعدي املعلمني الُصم من 
25 معهًدا يف أنحاء العراق، وإنعقد التدريب يف صورة ورش تدريبية 
2018 وتاله تدريب تكمييل يف عام  5 أيام يف بريوت يف عام  ملدة 

2019 يف أربيل مع طاقم التدريس من ستة معاهد.

تكنولوجيا  يف  العايل  التعليم  لتلقي  الُصم  للطالب  فرصة  تتاح 
املعلومات مبعهد لتكنولوجيا املعلومات يف السليامنية، وأشري إىل 
وذكر  دامج،  تعليمي  مرفق  داخل  للُصم  محارضات  يدرس  املعهد  أن 
النساء  و  الفتيات  من  املعهد  من  الخريجني  معظم  أن  املعهد  مدير 
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الصم ألن الفتيان والرجال الُصم يواجهون ضغطًا أكرب من األرس لكسب 
السيارات  صف  وخدمة  السيارات  غسل  مثل  بوظائف  ويقبلون  الدخل 
دعم  يوجد  ال  أنه  املدير  وأضاف  امليكانيكية،  الورش  يف  والعمل 
األموال  طلب  من  وبالرغم  اإلشارة  لغة  ملرتجمي  الحكومة  من  مايل 
للطالب  االخرية  الدراسية  السنة  فصول  غلق  تم  الخاصة،  الرشكات  من 

الُصم، مام يعني أن الطالب الُصم لن يتمكنوا من التخرج.

الطـالب الذيـن يعانون من صعوبة السـمع ال يتلقوا الدعم الجيد 
أيًضا داخـل منظومة التعليم.

السمع  صعوبة  من  يعانون  الذي  الطالب  بتمكني  أصم  معلم  طالب 
الُصم،  الحايل هو معهد  الدامجة ألن مكانهم  االلتحاق باملعاهد  من 
وأشري إىل استخدام الطالب الذين يعانون من صعوبة السمع كمرتجمني 

للمعلمني كام نقل أحد املشاركني الُصم:

29  تلجأ معاهد الُصم غالبًا إىل تكليف معلمني ُصم ليشاركوا يف تعليم الطالب الُصم، وكثري منهم يُعبنون كـ "مدرسني مساعدين للُصم" وبعضهم يُعني كـ "معلمني ُصم" )معلمني 
ُصم مدربني(.

30  أشري إىل مجموعة من العوامل التي ساهمت يف شعور طاقم املعلمني الُصم بقلة التقدير، فمؤهالت التدريس لدى املعلمني الُصم منخفضة أو منعدمة ألنهم حصلوا عىل 
تعليم فقري الجودة والكثري منهم يتعرث يف القراءة والكتابة، ويُكلف املعلمون الُصم بتدريس املواد العملية مثل الفنون والرتبية البدنية. عالوة عىل ذلك، أشري إىل وجود 
تحيز من جانب املعلمني السامعني حيث لديهم اعتقاد بأن املعلمني الُصم ال ميكنهم التدريس ويظهرون مستوى ضعيف من القبول واالحرتام تجاه األشخاص الُصم وثقافتهم 

ولغة اإلشارة الخاصة بهم، ومن ثم، من النادر أن يحصل املعلمني الُصم عىل مناصب قيادية أو مناصب عليا يف معاهد الُصم.

كان هناك طالب لديه صعوبة يف السمع، وكان يستخدمه 
املعلمون وخاصًة املعلمون الجدد ملساعدتهم يف تفسري 

اإلشارات أثناء الحصص للطالب الُصم اآلخرين يف الصفوف 
7 و8 و9، وكان وقته الخاص داخل الفصل يضيع. مل يتمكن 

الطالب الُصم من إبالغ مدير املعهد عن هذا الحدث ألنهم 
مل يتمكنوا من التواصل عىل نحو سليم مع  املدير ]وذلك 

لكونه ال يستخدم اإلشارات[. )مشارك أصم، محافظة دهوك(

يُكلـف طاقـم املعلمني الُصم يف بعض معاهـد الُصم بتعليم 
الطـالب الُصم، وغالبًا ما يشـعروا بقلة التقدير.

ساهم تكليف طاقم املعلمني الُصم29 يف بعض معاهد الُصم يف دعم 
الُصم للطالب، ومع  يُحتذى بها من  تطوير لغة اإلشارة وتقديم مناذج 

ذلك أشار املشاركون إىل أن هذه املهمة مصحوبة بقلة التقدير:30

الشكل 4: مشاركة حسام يف مقابلة مع املخربين الرئيسيني يف بغداد.
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 طُلب من املعلمني الُصم يف بعض األحيان أداء واجبات 

النظافة، يف حني يوجد معلمون قادرون عىل السمع غري 

ماهرين أو ذوي مهارة أقل يف استخدام لغة اإلشارة 

ومع ذلك يتلقون أجًرا أعىل من املعلمني الُصم، هذا 

بالرغم من أن املعلمني الُصم يبذلون جهوًدا أكرب. )مشاركة 

أربيل( صامء، محافظة 

يعيش األشخاص الُصم يف فقر وفرص حصولهم عىل وظيفة . 	
اإلنسانية  الربامج  يف  مشاركتهم  فرص  وكذلك  محدودة 

ايضا". محدودة  والتنموية 

يواجه األشـخاص الُصم فقًرا متعـدد األبعاد ويحتاجون إىل 
الحصـول عىل فرص عمل.

بزيادة  املقابالت(  يف  املشاركني  من   61%( الُصم  املستجيبون  طالب 
االقتصادية  االجتامعية  االحتياجات  أكرث  اعتبارها  عىل  العمل  فرص 
تكاليف  يف  ارتفاعات  الُصم  األشخاص  يواجه  حيث  العراق،  يف  أهمية 
القراءة  املعيشة مع تعليمهم املحدود ومهاراتهم املحدودة يف 
والكتابة وضعف التواصل والقدرة عىل الحصول عىل املعلومات وتجارب 
الُصم يعانون  التهميش والقمع، ومن ثم ميكن أن نقول أن األشخاص 

من فقر متعدد األبعاد:

الحياة  تكاليف املعيشة ترتفع والدخل قليل جًدا، ولذلك 

البرصة( صعبة. )مشاركة صامء، محافظة 

الُصم، مقارنًة بنظرائهم  أشري إىل قلة فرص العمل املتاحة لألشخاص 
السامعني، وأشري إىل أن املواقف السلوكية والوصمة من أبرز العوائق 
التي تقف أمام تعيينهم، باإلضافة إىل العبء املايل اإلضايف لدفع 

أجر مرتجم لغة اإلشارة من أجل مقابالت العمل:

ليس لدينا عمل. نحتاج إىل تعلم املزيد ولكن األشخاص 

السامعني ال يعلموننا وال يتوافق األشخاص الُصم مع 

التواصل[، أما األشخاص  األشخاص السامعني ]بسبب صعوبات 

البعض، ميكنهم تعلم املزيد والحصول  الُصم مع بعضهم 

عىل فرص عمل أفضل. )مشارك أصم،محافظة بغداد(

بتعيني  ملزمان  الخاص  والقطاع  العراقية  الحكومة  ذلك،  عىل  عالوة 
16، الفصل  األشخاص ذوي اإلعاقة )مبا يف ذلك الُصم( مبوجب املادة 
 ،2013 لسنة   38 رقم  للعراق  االتحادية  الحكومة  قانون  من  السادس، 
ومع ذلك، ال يحصل األشخاص الُصم عىل املعلومات بشأن هذا الربنامج 
التقديم عليه، و ذكر ممثلو وزارة العمل والشؤون  أو الدعم من أجل 
النادر  ومن  غالبًا  استخدامه  يُساء  اإللزامي  البند  هذا  أن  االجتامعية 

تطبيقه لتعيني األشخاص الُصم أو األشخاص ذوي اإلعاقة.

 تؤثر قلة الدخل عىل قدرة األشخاص الُصم عىل تحمل مصاريف الرعاية 
الصحية، عىل سبيل املثال، ذكر األشخاص الُصم يف املوصل يف مقال 

فايس )2018( العمل املذكور  31

32  منظمة املسلة لتنمية املوارد البرشية )2021( مرتجم )لغة اإلشارة(، تم الوصول إليه يف 6 ديسمرب/كانون األول 2021.

بإجراء فحص شامل  إال  صحفي أن املستشفيات ال ميكنها مساعدتهم 
لهم وأنهم مطالبون بسداد تكاليف التحاليل واالختبارات، وذكر الطبيب 
الذين أصيبوا بالصمم من الحرب يف  يف املقالة أن معظم األشخاص 
املواصالت  أجرة  دفع  تحمل  ميكنهم  ال  أنهم  لدرجة  شديد  فقر  حالة 

لزيارة املستشفى.31

الربامج  يف  للمشاركة  فرصة  عىل  الُصم  األشخاص  يحصل  ما  نادًرا   
اإلنسانية والتنموية أو اإلسهام فيها أو االستفادة منها.

الفرص  بشأن  املعلومات  عىل  الحصول  من  الُصم  األشخاص  يتمكن  ال   
كبريًا  عائًقا  ذلك  ويشكل  والتنموية  اإلنسانية  الوكاالت  من  املقدمة 
لهم جنبًا إىل جنب مع االفتقار إىل ترجمة بلغة اإلشارة أثناء األنشطة، 
وأشري إىل ضعف إجادة القراءة والكتابة عىل اعتباره تحديًا آخرًا يعيق 
املشاركون  يفهم  مدى  أي  إىل  يتضح  ال  املشاركة،  وعند  املشاركة، 

الُصم وما النتائج. فرس املستجيبون هذا عىل النحو اآليت:

قد أحرض بعض الربامج التدريبية مع مرتجمي لغة إشارة 

ولكن النتيجة كام هي، فال أرى تطور حقيقي أو منفعة 

منها. )قائد أصم ملنظمة أشخاص ذوي إعاقة يقودها 

الُصم، محافظة بغداد(

القدرات  بناء  تدريب  يف  مؤخًرا  شاركوا  أنهم  املشاركني  بعض  ذكر 
منظمة  أعلنت  أربيل.  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  من  املقدم 
بدوام كامل  إشارة يعمل  لغة  إنسانية مؤخًرا عن حاجتها إىل مرتجم 
ويتنقل بني واحد وعرشين مخيم للنازحني داخليًا يف أربيل واملوصل 
هذه  يف  الُصم  األشخاص  من  كبرية  أعداد  توجد  حيث  ودهوك، 
سنوات  ست  منذ  كمستشار  ُعني  أنه  آخر  مشارك  وذكر   32 املخيامت،
اإلشارة  لغة  مبرتجمي  الخاصة  القضايا  وناقش  إنسانية،  وكالة  من 
بني  والبطالة  والكتابة  القراءة  إجادة  وقلة  الُصم  تعليم  جودة  وفقر 
األشخاص الُصم، ووعدوه مبتابعة األمر وانتظر أماًل يف إحداث التغيري 

باإلحباط. ولكن مل يحدث يشء وشعر 

لبناء  العيش وفرص  تدريبية لسبل  أشار املشاركون إىل وجود دورات 
التي  العراق  بباقي مناطق  انتشاًرا يف بغداد، مقارنًة  القدرات أوسع 
تكون فيها الفرص محدودة، وقد يكون السبب وراء مركزية فرص التنمية 
هو قلة املوارد أو ألن األشخاص الُصم يف املحافظات األخرى قدرتهم 

عىل الحصول عىل املعلومات بشأن تلك املعلومات أقل:

األشخاص الُصم ليس أمامهم فرص متساوية للوصول إىل 

الربامج والخدمات يف مدنهم ]مثل املوصل وكركوك[. قد 

يضطروا إىل املجيء إىل بغداد لتلقي التدريب، فاألشخاص 

الُصم يف بغداد فرصهم أفضل. )قائد أصم ملنظمة 

أشخاص ذوي إعاقة يقودها الُصم، محافظة كربالء(
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غالبًا . 	 ميكنهم  وال  متييًزا  العراق  يف  الُصم  األشخاص  يواجه   
بهم. الخاصة  اإلنسان  حقوق  مامرسة 

يواجه األشـخاص الُصـم متييًز كبريًا وهويتهـم الثقافية واللغوية 
كمجتمـع ُصم تتعرض لإلهـامل بصورة منهجية.

ذكرت اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن حكومة العراق 
الشائعة  التصورات  تحويل  أجل  من  التدابري  من  مجموعة  تتخذ  أن  يجب 
عن اإلعاقة يف العراق املبنية عىل النهج الخريي إىل نهج قائم عىل 
اتفاقية  الدولة مبوجب  التزامات  تلبية  أجل  باإلعاقة من  الحقوق خاص 
%40 من املشاركني الُصم أنهم  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة33. ذكر 
ال  وبأنهم  املساواة  بعدم  يشعرون  جعلتهم  حياتية  تجارب  لديهم 

السامعني: بنظرائهم  الحصول عىل حقوق اإلنسان، مقارنًة  يستحقوا 

 أرغب يف تقدير األشخاص الُصم ومعاملتهم مبساواة يف 

أماكن العمل. )مشارك أصم، محافظة بغداد(

عرب األشخاص الُصم عن شعورهم بأنهم أقل استحقاقًا وقيمة لكونهم 
الُصم ويتواصلون بلغة اإلشارة، وأشاروا إىل أن أرسهم منعوهم  من 
تلحق  قد  التي  الوصمة  بسبب  العامة  أمام  اإلشارة  بلغة  التواصل  من 
املباين  دخول  من  ممنوع  أنه  أصم  بيانات  مجمع  وذكر  بأرستهم، 

الحكومية فقط لكونه أصم.

 تتدخل األرسة يف قرارات الذكور الُصم واإلناث الصاموات غالبًا من أجل 
الزواج، ويف حني أشري إىل تقييد اختيارات كل من النساء الصم والرجال 

الُصم وحريتهم، أشار آخرون أن النساء تحديًدا تعاين من التمييز:

متنع األرس القادرة عىل السمع الرجال الُصم من غري 
املتزوجني و النساء الصم من الغري املتزوجات من الزواج من 

أشخاص ُصم آخرين خوفًا من أن ينتقل الصمم إىل األطفال، 
وال تستطيع أرسهم أن تفهم أن هؤالء األشخاص الُصم 

يفضلون الزواج من رشيك/رشيكة حياة أصم/ًصامء حتى 
يتمكنوا من التواصل باللغة التي يعرفها كالهام. يجب توعية 
األرس بشأن الُصم واإلسهام يف التغلب عىل الوصم وتعزيز 

قبول اآلباء واألمهات ألبنائهم/بناتهم الُصم/الصاموات 
وحقهم/حقهن يف االختيار. )مشارك أصم،محافظة بغداد(

يعاين األشخاص الُصم من آثار سلبية كبرية بسبب عدم توافر مرتجمي 
لغة اإلشارة وعدم فهم اآلخرين لحقوقهم.

 ذكر املشاركون الُصم أنهم سئموا من األشخاص السامعني )مبا يف 
أنهم  يحسبون  الذين  السامعني(  من  اإلشارة  لغة  مرتجمي  ذلك 

33  مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان )2019( اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تناقش أثر النزاع املسلح عىل األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق، 
مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، تم الوصول إليه يف 5 نوفمرب/ترشين الثاين 2021.

34  بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق/املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان )2016( تقرير بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق

35  التقرير املوازي لتقرير الحكومة بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

يعرفون ما هو األفضل ويتحدثون بالنيابة عنهم، وطالب املشاركون الُصم 
القمع والتمييز، حيث أشاروا إىل رغبتهم يف صنع  باملساواة ووقف 
قراراتهم بأنفسهم وتفعيل استقالليتهم ومتثيل أنفسهم بأنفسهم 
وأن جميع هذه املطالب متثل حقوقهم املنصوص عليها مبوجب اتفاقية 
األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والقانون االتحادي 

رقم 38 لسنة 2013 وقانون حكومة إقليم كردستان رقم 22.

 أشارت الحكومة االتحادية للعراق أن البند )4( من املادة )15( من قانون 
رقم 38 ينص عىل تحمل املحكمة العليا ووزارة العدل مسؤولية توفري 
األدوات/الخدمات لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة )عىل 
سبيل املثال، مرتجمي لغة اإلشارة، ووسائل املساعدة السمعية( من 
أجل مساعدة األشخاص الُصم لـ "الدفاع عن حقوقهم والتمتع باملساواة 
باتفاقية حقوق األشخاص  التقرير املوازي الخاص  مع اآلخرين"34، سلط 
اإلشارة  لغة  مرتجمي  توافر  عدم  مشكلة  حول  الضوء  اإلعاقة  ذوي 
بالتحديد ومل يشري إىل مسألة كفاءتهم35، وأشري إىل أن مرتجمي لغة 
اإلشارة عليهم ضامن حصول األشخاص الُصم عىل تواصل كامل، فعىل 
املحكمة  بجلسات  تتعلق  حاالت  الُصم  املستجيبون  تذكر  املثال،  سبيل 

وفرص التعيني املتساوية: 

15 عاًما،   تدخلُت يف قضية ألنقذ رجل أصم من حكم ملدة 

حيث اتهمه بالخطأ شخص قادر عىل السمع، ولوال تدخيل 

لدخل الشخص األصم السجن ظلاًم. )مرتجمة لغة إشارة 

قادرة عىل السمع، محافظة البرصة(

عالوة عىل ذلك، أشري إىل مواجهة األشخاص الُصم لعقبات قانونية يف 
املحاكم فيام يخص التعامل مع دعاوى املحاكم وبيع ورشاء األرايض،

 يخرب القضاة األشخاص الُصم أنهم ال ميكنهم مبارشة 

قضايا ]الطالق[ الخاصة بهم مبفردهم وأن عليهم إيجاد 

ضامن قانوين ملبارشتها. يجب تعزيز التوعية بشأن الُصم 

يف النظام القضايئ والسامح لألشخاص الُصم باللجوء إىل 

القضاء والوصول إىل العدالة مع توفري الرتتيبات التيسريية 

املعقولة، حتى يتمكنوا من الحصول عىل ترجمة للغة اإلشارة 

عند لجوئهم إىل العدالة. )مشارك أصم، محافظة بغداد(

 

كنت أرغب يف بيع قطعة أرض، وقالت يل الحكومة "ال ميكن 

لألشخاص الُصم بيع األرايض" وبينت لهم أنني ميكنني 

التواصل جيًدا وأنني متعلم تعلياًم جيًدا ولكنهم مل يبالوا، وال 

يزالوا رافضني. )مشارك أصم،محافظة بغداد(
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يعـاين الكثـري من األطفال والبالغني الُصـم يف العراق من العزلة 
املزمنـة وال توجـد لديهم لغة ليتواصلـوا بها، وأكد البحث الدويل 

أن هـذا ميكن أن يؤدي إىل زيادة خطر التعرض لإلسـاءة.

 يعاين األشخاص الُصم عامليًا )وتحديًدا الفتيات و النساء( غالبًا من العزلة 
وتخفيهم أرسهم يف البيوت وال تسمح لهم بالخروج وهذه املجموعة 
األرجح  ُعرضة لإلساءات واالستغالل عىل  األكرث  الُصم هي  من األشخاص 
)لعدم وجود لغة لديهم من أجل التواصل(،36 وعالوة عىل ذلك، األطفال 
املحرومون لغويًا ليس لديهم اللغة الالزمة للبوح مبا يف داخلهم لشخص 
موثوق فيه أو طلب املساعدة،37 وجدير بالذكر أنه ال ميكن طلب االنتصاف 
األطفال  يكن  العاملي، ما مل  الجرائم عىل املستوى  يف سياق هذه 
لديهم وسيلة لرسد قصتهم، ومن ثم يكون احتامل الوقوف أمام املحكمة 
ضعيف.38 يعاين األشخاص الُصم يف العراق الذين ال يتواصلوا بلغة اإلشارة 
من صعوبات شاقة و"يضطرون إىل التواصل بقراءة الشفاه واإلمياءات 

وهي طرق غري موثوقة للتواصل والحصول عىل املعلومات."39 

36  ت. همفريز، ب. كوشالنجار، ج. ماثور، دي جي. نابويل، ك. بادين، ك رامثان، وس. سميث، 2016 العمل املذكور

37  هانديكاب إنرتناشونال وإنقذوا األطفال )2011(، خارج الظالل: العنف الجنيس ضد األطفال ذوي اإلعاقة ت. همفريز، ب. كوشالنجار، ج. ماثور، دي جي. نابويل، ك. بادين، ك رامثان، 
وس. سميث، 2016 العمل املذكور

38  نفس املصدر

39  املنظمة الدولية للهجرة )2021( األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت املمثلة لهم يف العراق:العوائق والتحديات واألولويات، املنظمة الدولية للهجرة

املوقف أسوأ بالنسبة للنساء والفتيات الصم، فكثري منهن 

)غالبًا النساء البالغات( ال يخرجن من بيوتهن. )قائد أصم 

ملنظمة أشخاص ذوي إعاقة يقودها الُصم، محافظة كربالء(

أشري إىل أن األشخاص الُصم املكفوفني تحديًدا منعزلون:

الوضع محبط لألشخاص الُصم الذين يعانون من ضعف الرؤية، 

فال يوجد من يرشدهم وال ميكنهم الذهاب إىل مجتمع أو 

نادي للُصم. هم منعزلون ومل يحصلوا عىل تعليم. لقد قابلت 

20 شخًصا من الُصم املكفوفني، وكانوا يستخدموا لغة اإلشارة 

العراقية اللمسية. )قائد أصم ملنظمة أشخاص ذوي إعاقة 

الُصم، محافظة بغداد( يقودها 

الشكل 5: )من اليسار( شعبان ومريم وهاشم يشاركون يف ورشة عمل التحقق من النتائج.
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التوصيات

املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان )2019( اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تناقش تأثري النزاع املسلح عىل األشخاص ذوي اإلعاقة.  40

41  وضع إسرتاتيجية تغيري واضحة تتضمن بناء القدرات ورفع التوعية بشأن فهم حقوق وقدرات األطفال والبالغني الُصم ودعمها، ووضع أساليب متعددة بالرشاكة مع األشخاص 
الُصم ملكافحة تصورات املجتمع.

42  االتحاد العاملي للُصم )2021( األسبوع العاملي للُصم 2021 واليوم العاملي للغات اإلشارة 2021، االتحاد العاملي للُصم، تاريخ الوصول 22 يناير/كانون الثاين 2022

ترد التوصيات اآلتية يف ضوء االستنتاجات الرئيسية للمشاورة الرسيعة 
إزالة العوائق وتعزيز لغة اإلشارة  واالستعراض املكتبي، وتهدف إىل 
وتشجيع املشاركة واإلدماج، وتنطبق االعتبارات العامة اآلتية عىل جميع 

التوصيات واإلجراءات املقرتحة:

 متاشيًا مع شعار حركات اإلعاقة "ال يشء عنا بدوننا"، يجب اعتامد 	 
جميع التوصيات وتنفيذها بالتعاون مع األشخاص الُصم يف العراق، 
حيث يجب أن تتشاور الوكاالت اإلنسانية والتنموية الحكومية واملحلية 
والدولية مع األشخاص الُصم عند تصميم الربامج والخدمات وتقدميها 

لضامن شمولها لألطفال والبالغني الُصم.

إقليم 	  حكومة  وقانون   38 رقم  االتحادي  القانون  تنفيذ  سيكون 
يتجزأ  ال  جزًءا  آخر  ترشيع  أي  وكذلك  وتعزيزهام   22 رقم  كردستان 
من تفعيل التوصيات مع تنفيذ توصيات لجنة األمم املتحدة املعنية 

بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للحكومة االتحادية للعراق.40

سيسهم جمع معلومات موثوقة بشأن عدد األطفال والبالغني الُصم 	 
يف املناطق الحرضية والريفية يف املحافظات غري املنتظمة يف 
أقليم وإقليم كردستان العراق يف تخطيط برامج وخدمات شاملة 

وتقدميها )مثل تعليم الُصم وتوفري مرتجمني للغة اإلشارة(.

تقديم  املقرتحة  واإلجراءات  التوصيات  جميع  تتطلب  ذلك،  عىل  عالوة 
ترتيبات تيسريية معقولة لألشخاص الُصم مثل ما يأيت:

األمثلة  	 تشمل  اإلشارة:  لغة  يعرف  ال  األصم  الشخص  كان  إذا   
وتخصيص  التواصل  لتسهيل  املرئية  املواد  من  مزيد  تصميم 
وقت إضايف للتواصل ودعوة فرد من أفراد األرسة للحضور إذا 

طلب الشخص األصم ذلك.

 إذا كان الشخص األصم يعرف لغة اإلشارة: تحديد لغة اإلشارة التي  	
يستخدمها وتكليف مرتجم للغة اإلشارة ملساعدته.

أ  التغلب عىل مشكلة الوصم والعزل بالتوعية بشأن الُصم	.

وتشمل اإلجراءات املقرتحة:

 تعزيز الوعي وتشجيع القبول داخل األرس لألطفال والبالغني الُصم 	 
وبناء تواصل هادف بينهم بتدريس لغة اإلشارة لألرسة بأكملها،

 اللجوء ملنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة التي يقودها الُصم إلطالق 	 
اإلدماج  وتعزيز  الوصم  عىل  الُصم41للتغلب  بشأن  توعية  حمالت 

باستخدام نهج قائم عىل الحقوق، وتشمل الرسائل املستهدفة:

األشخاص الُصم أعضاء مجتمع ثقايف لغوي، 	

العيش والتعيينات والتأمني االجتامعي، 	 فرص سبل 

التعليم، 	 حق تعلم لغة اإلشارة وتلقي 

 إلقاء الضوء عىل الوصم واالستغالل لتعزيز املساواة واإلدماج، 	

 األهلية القانونية لألشخاص الُصم لصنع قراراتهم حول الحصول  	
عىل التعليم والزواج والطالق وبيع أو رشاء األرايض،

وبناء 	  الُصم  والبالغني  لألطفال  األرس  تقبل  وتشجيع  الوعي  تعزيز   
تواصل هادف بينهم بتدريس لغة اإلشارة )يُرجى الرجوع إىل التدخل 

السابق ملزيد من التفاصيل(،

واليوم 	  للُصم  العاملي  باألسبوع  لالحتفال  الُصم  األشخاص  دعوة   
الوعي  لنرش  كأداة  متعددة  أماكن  يف  اإلشارة  للغات  العاملي 

)ومتكني األشخاص الُصم(،42

النفسية 	  برامج الصحة  الُصم إىل   وضامن إمكانية وصول األشخاص 
والدعم النفيس االجتامعي .

أ  تعزيز مجتمعات الُصم ومتثيل الُصم	.

 تشمل االقرتاحات:

مع 	  ورياضية  اجتامعية  أنشطة  يف  الُصم  األشخاص  مشاركة  دعم 
بعضهم البعض لبناء مجتمع للُصم،

اإلعاقة 	  بها منظامت األشخاص ذوي  ليس  التي  ويف املحافظات 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  مع  التعاون  الُصم،  يقودها  التي 
الُصم  لتوجيه  األخرى  املحافظات  يف  الكائنة  الُصم  يقودها  التي 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  منظامت  تأسيس  أجل  من  قدراتهم  وبناء 

ومجموعات غري رسمية بقيادة الُصم،

الُصم 	  يقودها  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  مع  التعاون   
ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة العامة الستهداف األشخاص الُصم 

املنعزلني يف البيوت،

الُصم 	  يقودها  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مبنظامت  االستعانة 
إلدارة أنشطة لألشخاص الُصم املنعزلني يف منظامت األشخاص ذوي 

اإلعاقة الخاصة بالُصم التابعني لها محليًا،

الُصم 	  يقودها  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  مع  التعاون 
من أجل التعرف عىل األشخاص الُصم املكفوفني وتحديد أعدادهم 

واإلمدادات الالزمة لهم،
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التعاون مع 	  النازحني داخليًا عىل  حث الجهات الفاعلة يف مخيامت 
النازحني داخليًا من الُصم ملنحهم فرص لاللتقاء يف مساحات ومراكز 
التجمع  من  الُصم  والبالغون  األطفال  يتمكن  حتى  آمنة  مجتمعية 
مام  املعلومات،  عىل  والحصول  البعض  لبعضهم  الدعم  وتقديم 

يوفر شبكات داعمة فيام بني النظراء الُصم،

الحالية 	  الُصم  التي يقودها  اإلعاقة  دعم منظامت األشخاص ذوي 
واملستقبلية بإجراء ما يأيت:

والدعم  	 الدعوى  أنشطة  تنفيذ  ميكنها  حتي  املوارد  توفري   
أولوية، الُصم ذات  يراها األشخاص  التي 

الُصم  	 من  وقائدات  قادة  لظهور  للُصم  القيادية  القدرات  بناء   
يقودها  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مبنظامت  والنهوض 

اإلشارة، ولغة  الُصم  ومجتمع  الًصم  وتطوير هوية  الُصم 

الُصم  	 يقودها  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  توجيه 
مبتابعة ما يصدر عن االتحاد العاملي للُصم أو غريها من منظامت 

األشخاص ذوي اإلعاقة الخاصة بالُصم بالبلدان األخرى، و

ترجمة البيانات الهامة الصادرة من االتحاد العاملي للُصم إىل  	
والكردية. العربية  املكتوبة  واللغة  اإلشارة  لغة 

 دعم منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة العامة بإجراء ما يأيت:	 

إلدماج  	 العامة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  قدرات  بناء 
تدريب  يشمل  أن  عىل  الُصم،  بشأن  بالتوعية  الُصم  األعضاء 
عىل  قامئة  بنظرة  الُصم  األشخاص  رؤية  الُصم  بشأن  التوعية 
والتوعية  واللغوية  الثقافية  بحقوقهم  والتوعية  الحقوق 

للتواصل، ونصائح  اإلشارة  بلغة 

قيادة  	 لتسهيل  العامة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  دعم 
الُصم وإعطاء أولوية لنتائج الدعوة لألشخاص الُصم يف خطط 

اإلعاقة، عمل منظامت األشخاص ذوي 

اكتشاف الخيارات التي ميكن أن تتعاون فيها منظامت األشخاص  	
ذوي اإلعاقة ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة التي يقودها 
مشرتكة  أعامل  أو  مشرتكة  دعوة  أنشطة  تنفيذ  أجل  من  الُصم 

القدرات. لبناء 

أ ترشيع و  تقوية لغة اإلشارة واستخدامها يف العراق وتعزيزهام	.

 وتشمل اإلجراءات املقرتحة:

الُصم  	 والبالغني  الُصم  لألطفال  اإلشارة  لغات  صفوف  دعم   
اإلشارة  لغة  تعلم  فرصة  لهم  تتاح  مل  الذين  أو  املنعزلني 
والتنموية  اإلنسانية  األعامل  وموظفي  الحكومة  وموظفي 
ومؤسسات تدريب املعلمني ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة 

باإلعاقة،  الخاص  املدين  واملجتمع  العامة 

43  يحدد االتحاد العاملي للُصم خطوات واضحة من أجل توثيق لغات اإلشارة. انظر االتحاد العاملي للُصم )ال يوجد تاريخ( دليل عمل لغات اإلشارة يف إطار التعاون التنموي، االتحاد 
العاملي للُصم، تم الوصول إليه يف 12 يناير/كانون الثاين 2022. 

تحدد الرابطة العاملية ملرتجمي لغة اإلشارة خطوات واضحة من أجل إنشاء رابطة ملرتجمي لغة اإلشارة. انظر الرابطة العاملية ملرتجمي لغة اإلشارة )ال يوجد تاريخ( تأسيس   44
رابطة وطنية بـالنسخة العربية، الرابطة العاملية ملرتجمي لغة اإلشارة، تم الوصول إليها يف 15 يناير/كانون الثاين 2022.

45  انظر موقع الرابطة العاملية ملرتجمي لغة اإلشارة لنامذج املواثيق األخالقية من البلدان األخرى

دعم التوعية بشأن الُصم )األهلية الثقافية( للجامعات األخرى  	
يف املجتمع، مبا يف ذلك موظفي الخط األول بوزارة العمل 

والتنموية، اإلنسانية  واملنظامت  االجتامعية  والشؤون 

سبيل  	 عىل  املواقع،  )وتشمل  اإلشارة  للغة  "مراكز"  تأسيس   
يقودها  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  مكاتب  املثال، 
الُصم او معاهد الُصم( يف املحافظات غري املنتظمة يف أقليم 
وإقليم كردستان العراق من أجل تدريس لغة اإلشارة وتطويرها، 

عىل أن تضم هذه املراكز متخصصني لغويني يف لغة اإلشارة،

فهم  	 أجل  من  اإلشارة  للغة  اللغوية  الدراسة  يف  االستثامر   
وميكن  بهام،  واالرتقاء  والكردية  العراقية  اإلشارة  لغتي 
املحدد  النحو  عىل  بالتشاور  اللزوم(  )عند  قواميس  تصميم 

للُصم43، العاملي  االتحاد  من 

 االعرتاف بلغتي اإلشارة العراقية والكردية كلغتني مرشوعتني  	
وإقليم  للعراق  االتحادية  الحكومة  جانب  من  ورسميتني 

العراق.  كردستان 

أ إشارة 	. لغة  مرتجمي  بتوفري  املعلومات  عىل  الحصول  تسهيل   
مدربني ومسؤولني

وتشمل اإلجراءات املقرتحة:

 إدراك عدم حصول كثري من األشخاص الُصم يف العراق عىل فرصة 	 
لتعلم لغة اإلشارة وضامن توفري املعلومات الهامة بصيغ متعددة 

ونرشها مبختلف الطرق،

الُصم" 	  من  لبالغني  و"أبناء/بنات  وسطاء"  ُصم  استقدام"مرتجمني   
وتدريبهم ليصبحوا مرتجمني للغة اإلشارة للمساعدة يف سد العجز،

تشمل 	  أن  عىل  وتنفيذها،  اإلشارة  لغة  ملرتجمي  اسرتاتيجية  وضع 
العنارص اآلتية:

 وضع برنامج تدريبي وطني وتنفيذه تدعمه السلطات املختصة  	
لغة  تدريس  يف  الُصم  األشخاص  يشارك  ومبوجبه  وتتبناه، 

اإلشارة، لغة  اإلشارة واعتامد مرتجمي 

اإلشارة تشمل:44 	 للغة  رابطة   وإنشاء 

ورابطة 	  الُصم  مجتمع  بني  املشرتك  للدعم  تفاهم  مذكرة  وضع 
مرتجمي لغة اإلشارة املستقبلية،

لألشخاص 	  وآلية  املرتجمون  بها  يلتزم  أخالقي  ميثاق  ووضع   
امليثاق  خرق  حالة  يف  التحقيق  وطلب  شكوى  أي  لتقديم  الُصم 

األخالقي.45
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لغة  	 ملرتجمي  العاملية  الرابطة  من  الفني  بالدعم  االستعانة 
املهنية  اإلشارة  لغة  ترجمة  منظامت  من  وغريها  اإلشارة 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  من  اإلشارة  لغة  ومرتجمي 

أفريقيا من أجل وضع الربامج التدريبية، من بني أمور أخرى،

تعزيز التعلم والتطوير املهني بإرسال مرتجم او مرتجمني للغة  	
اإلشارة مع عدد من األشخاص الُصم لحضور مؤمترات عن ترجمة 
لغة اإلشارة مثل املؤمتر العاملي لالتحاد العاملي للُصم الذي 

سينعقد يف 2023،

مرتجمي 	  ألجور  ميزانية  بند  بتخصيص  ومحافظة  وزارة  كل  التزام 
لغة اإلشارة،

قطاعات  	 مع  بالتعاون  وتفقدها  لالسرتاتيجيات  أولوية  إعطاء 
اإلشارة  للغة  مبرتجمني  لالستعانة  والتعليم  والعدل  الصحة 

وإرشاكهم،

التعيني/ 	 مقابالت  لدعم  املرتجمني  من  مبزيد  االستعانة  ثم   
املقابالت املهنية ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة والفعاليات 

العامة/الثقافية،

ضامن إمكانية حصول األشخاص الُصم عىل املعلومات العامة، مبا 	 
وعالوة   ،-19 كوفيد بشأن  العامة  الصحية  املعلومات  ذلك،  يف 
الخاصة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  مع  التعاون  ذلك،  عىل 
أجل  من  الصحية  والخدمات  اإلنسانية  واملنظامت  واإلعالم  بالُصم 
مثل  املواضيع  بشأن  الُصم  لألشخاص  الصحي  الوعي  تحسني 
والصحة  السارية  غري  واألمراض  النفيس  والدعم  النفسية  الصحة 

 46 واإلنجابية. الجنسية 

أ تشجيع تعليم الُصم	.

وتشمل اإلجراءات املقرتحة:

واملعلمني/املوجهني 	  الُصم  بشأن  )التوعية  املبكر  التدخل  توفري   
الُصم وتدريس لغة اإلشارة( لألرس التي لديها أطفال ُصم لتعلم لغة 
لتقديم  التكلفة  فعالة  أساليب  عن  والبحث  مبكر،  سن  يف  اإلشارة 

)خدمات الفحص املبكر والتدخل املبكر(،

الُصم وتقدميها كجزء من إطار السياسة 	  لتعليم   وضع اسرتاتيجية 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  املتعلمني  إنصاف  لتعزيز  الوطنية 
العراق  عمل  خطة  يف  التعليم  يف  وإدماجهم  اإلعاقات  و/أو 
)2019-2028(47 من أجل تحسني جودة التعليم املوفر للطالب الُصم 
وفعاليته، ويجب تطوير خطة العمل باالستعانة مبستشار قومي أو 

46  ترد التوصيات بشأن املعلومات الصحية املستهدفة الخاصة باإلعاقة للمجموعات التي يصعب الوصول إليها مثل األشخاص الُصم يف منظمة الصحة العاملية التقرير الدويل 
حول اإلعاقة، منظمة الصحة العاملية.

47  املجلس الربيطاين: إطار سياسة وطنية لتعزيز إنصاف املتعلمني من ذوي االحتياجات الخاصة و/أو اإلعاقات وإدماجهم يف التعليم يف خطة العراق )2028-2019(

48  قد يشمل هذا مرافق تعليم الُصم التي يتم مشاركتها مع معهد دامج حتى يتمكن الطالب الُصم من االستفادة من التعليم املتخصص ولكن مع االستمتاع باملرافق واملواد 
املقدمة يف إطار دامج، مام قد يشجع أيًضا بناء الشمولية يف املجتمعات.

49  أصدر االتحاد العاملي للُصم البيان اآليت بشأن االزدواج اللغوي: "من الحقوق األساسية لألطفال الُصم أن يصبح الطفل مزدوج اللغة فيجيد لغة اإلشارة القومية واللغة املكتوبة 
للبلد التي يقيم فيها، لغات اإلشارة القومية هي اللغات األم لألشخاص الُصم واللغة الوحيدة التي ميكنهم اكتسابها كليًا وبدون مجهود، وللتعامل داخل املجتمع، من الرضوري 
أن يتقن األطفال الُصم لغة بلدهم )املكتوبة(، ومن ثم، يجب تفعيل االزدواج اللغوي الهادف يف التعليم يف أقرب وقت ممكن وطوال املسار التعليمي بأكمله، مبا يف ذلك 
برامج التعلم مدى الحياة." االتحاد العاملي للُصم )2011( االزدواج اللغوي كحق أسايس من حقوق اإلنسان لألطفال الُصم يف التعليم. االتحاد العاملي للُصم، تم الوصول إليه 

يف 2 ديسمرب/كانون األول 2021

دويل يقع عليه االختيار من "معلمي الُصم" واألشخاص الُصم يف 
العراق لتقديم الدعم الفني، وتشمل املقومات الرئيسية:

الُصم"  	 "معلمي  من  االختيار  عليه  يقع  الذي  املستشار  يُكلف 
واملستشار األصم مع األشخاص الُصم باكتشاف أنسب الوسائل 
لتعليم الُصم من حيث السياق48 لتعزيز االزدواج اللغوي49، مام 
التعليم بلغة اإلشارة وأن يدرس  الُصم  أن يتلقى الطالب  يعني 
)أجنبية(،  ثانية  العربية والكردية واإلنجليزية كلغة  الُصم  الطالب 
صعوبة  من  يعانون  الذين  للطالب  دامجة  تعليم  خيارات  وبحث 

التعليمي لهم، الدعم  السمع مع تقديم 

وقادرين  	 مؤهلني  ليصبحوا  والُصم  السامعني  املعلمني  دعم 
الذين  والطالب  الُصم  للطالب  بكفاءة  والتدريس  التواصل  عىل 

يعانون من صعوبة السمع،

الُصم"  	 "معلمي  لـ  التخرج  بعد  ما  تأهيالت  تطوير  يف  التفكري   
وتنفيذها، مبا يف ذلك لغة اإلشارة لجميع معلمي الُصم،

تعليم  	 يف  الُصم  املساعدين  املدرسني  دور  أهمية  إدراك   
الُصم واالستفادة من تطويرهم املهني يف أساليب التدريس، 

وتصميم شهادة للمدرس املساعد وإصدارها.

بالدعم 	  الُصم  مبعاهد  التدريس  قدرات  تقوية  يجب  مؤثت  كإجراء   
الفني والتدريب املنتظم،

تطوير  	 أجل  من  الفني  الدعم  لتقديم  للُصم  مبدرس  االستعانة 
التعليم  وزارات  لدعم  والتدريب  املرئية  التدريس  موارد 
للُصم  اإلشارة  لغة  تدريس  يف  ومساعدتهم  واملعلمني 

والقراءة والكتابة،

 تعيني طاقم معلمني ُصم يف فصول معاهد الُصم التي ليس  	
بها طاقم معلمني ُصم )لتسهيل اكتساب اللغة وتقديم مناذج 
يحتذى بها(، وتعزيز قدرة املعلمني واملساعدين لدعم الطالب 
الذين يعانون من صعوبة السمع يف مرافق التعليم الدامجة،

دعم تعليم الكبار من الُصم لتمكني البالغني الُصم من تعلم القراءة 	 
االبتدائية  التعليم  مراحل  وإكامل  مهني  تدريب  وحضور  والكتابة 

واإلعدادية والثانوية والتعليم العايل.

24

 األشخاص الُصم يف العراق، أقلية ثقافية - لغوية: حقوقهم  و رؤيتهم لإلدماج

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/?sequence=4&clen=3309447&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/?sequence=4&clen=3309447&chunk=true
https://wfdeaf.org/news/bilingualism-as-a-basic-human-right-for-deaf-children-in-education/
https://wfdeaf.org/news/bilingualism-as-a-basic-human-right-for-deaf-children-in-education/


أ تعزيز الحصول عىل فرص العمل وسبل العيش والتأمني االجتامعي	.

وتشمل اإلجراءات املقرتحة:

 رفع الوعي بشأن حقوق األشخاص الُصم وقدراتهم يف العراق 	 
العمل  أصحاب  من  السلبية  والسلوكيات  املواقف  ملكافحة 
بالوكاالت  البرشية  املوارد  وفرق  والخاص  العام  بالقطاعني 

والتنموية، اإلنسانية 

وتطوير العالقات بني الباحثني عن الوظائف من الُصم والحكومة  	
الخاص والوكاالت اإلنسانية والتنموية، والقطاع 

 اتخاذ الوكاالت اإلنسانية والتنموية تدابري استباقية لضامن إمكانية 	 
وصول األشخاص الُصم إىل برامج سبل العيش، مبا يف ذلك التدريب 

املهني وفرص التعيني وتطوير األعامل،

الُصم 	  إنشاء حملة توعية عامة وإطالقها لعرض مشاركة األشخاص 
يف مختلف الوظائف بالعراق،

ضامن وصول املعلومات عن فرص العمل لألشخاص الُصم، 	 

واشرتاكهم 	  الُصم  األشخاص  وصول  إمكانية  الحكومة  تضمن  وأن 
يف جميع مراكز التدريب املهني بالتأكد من سهولة تلقي املنهج 

ووضع ميزانية ألتعاب مرتجمي لغة اإلشارة،

العراق 	  يف  وقدراتهم  الُصم  األشخاص  حقوق  بشأن  الوعي  رفع   
ملكافحة املواقف والسلوكيات السلبية من أصحاب العمل بالقطاعني 
العام والخاص وفرق املوارد البرشية بالوكاالت اإلنسانية والتنموية،

وتطوير العالقات بني الباحثني عن الوظائف من الُصم والحكومة  	
الخاص والوكاالت اإلنسانية والتنموية، والقطاع 

50  تنص املادة 16، الفصل السادس، من قانون الحكومة االتحادية للعراق رقم 38 لسنة 2013 عىل ما يأيت: يخصص القطاع العام %5 عىل األقل من الوظائف لألشخاص ذوي اإلعاقة 
ويلتزم صاحب العمل يف القطاع املختلط باستخدام عامل واحد من ذوي االعاقة إذا كان يستخدم عدداً من العامل ال يقل عن )30( ثالثني وال يزيد عىل )60( ستني عامالً و)3%( 

ثالثة من املائة عىل االقل من مجموع العامل إذا كان يستخدم أكرث من )60( ستني عامالً.

 وزيادة عدد األشخاص الُصم يف القطاع الحكومي والقطاع الخاص 	 
عمل  بيئة  خلق  أجل  من  والعمل  والتنموية،  اإلنسانية  والوكاالت 
دامجة يسهل تأقلم الُصم معها الستيعاب املوظفني والزمالء الُصم 

بصورة معقولة.50

كردستان 	  إقليم  وحكومة  للعراق  االتحادية  الحكومة  مع  التعاون   
للتغلب عىل العوائق التي يواجهها األشخاص الُصم من أجل التقديم 

عىل التأمينات االجتامعية والحصول عليها.

أ األرسة 	. من  )الواقع  العنف  من  الُصم  والبالغني  األطفال  حامية   
واملجتمع( والتصدي له وتحسني قدرتهم عىل الوصول إىل العدالة

وتشمل اإلجراءات املقرتحة:

 التوعية بشأن حقوق األشخاص الُصم وبناء القدرات لدى منظامت 	 
األشخاص ذوي اإلعاقة العامة والتي يقودها الُصم وجهات الحامية 

الفاعلة لتطوير جهود التمكني والحامية وتنفيذها،

التعاون مع منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة التي يقودها الُصم من 	 
أجل رفع الوعي بني األطفال الُصم واألرس والبالغني الُصم بالخطوات 
الحصول  )وسبل  سالمتهم  عىل  الحفاظ  أجل  من  أخذها  يجب  التي 
عىل الدعم و العدالة عند التعرض للتمييز أو اإلساءة أو االستغالل(، 

بالتعاون مع منظامت 	  القضايئ،  النظام  القدرات لدى كوادر  وبناء 
األشخاص ذوي اإلعاقة التي يقودها الُصم، من أجل االعرتاف بكامل 

األهلية القانونية لألشخاص الُصم يف العراق،

وترشيع ما يضمن لألشخاص الُصم الحصول عىل مرتجم للغة اإلشارة 	 
مطلب  ذلك  اعتبار  عىل  املحاكم  وإىل  الرشطة  إىل  الذهاب  عند 

إلزامي.

الخامتة

شارك األشخاص الُصم بفاعلية يف هذه املشاورة بصفتهم مشاركني 
و جامعي بيانات ومستشارين، وقد تكون هذه هي املرة األوىل غالبًا 
التي يعرب فيها املشاركون الُصم عن آرائهم، حيث يشارك هذا التقرير  
يواجهها  التي  العوائق  فهم  تحسني  إىل  ويهدف  نظرهم  وجهات 
األشخاص الُصم من أجل تعزيز السياسات واالستجابات التي تسهم يف 

التغلب عليها،. ونأمل أن تكون هذه االستنتاجات والتوصيات التي قُدمت 
العراق،  يف  الُصم  األشخاص  لدمج  فعالة  إجراءات  اتخاذ  يف  مفيدة 
تنفيذ  يف  قدماً  والتنموية  اإلنسانية  والوكاالت  الحكومة  متيض  وأن 
الُصم  األشخاص  مع  الوثيقة  بالرشاكة  املستقبل  يف  اإلجراءات  هذه 

الُصم. التي يقودها  واملنظامت املمثلة لهم 
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امللحق أ: املصطلحات

51   يقر التقرير بالتقاطع الذي يعاين منه الصم ، سواء كان ذلك مرتبطًا باللون ، والجنس ، والعمر ، واملجموعات العرقية ، واإلعاقة ، والدين ، والجنس. عند اإلشارة إىل األشخاص الصم ، فإن التقرير 
يشمل تنوع الطبقات املتعددة التي تشكل تجارب األفراد الصم وأولوياتهم. االعرتاف بأن الوصمة يف السياقات تتقاطع مع هذه الهويات املتعددة ، حيث ميكن أن يتضاعف االستبداد. 

52  االتحاد العاملي للُصم )2017( العمل املذكور

53  نفس املصدر.

54  االتحاد الدويل لضعاف وفاقدي السمع )بدون تاريخ(، العمل املذكور

55  من غري املؤكد ما إذا كانت قلة حصول األشخاص الُصم واألشخاص الذين يعانون من صعوبة السمع يف العراق عىل التقنيات املساعدة بسبب نقص املعلومات املتوفرة أم ال.

56  بيوتر توماشوسيك، 2001 تطوير لغة اإلشارة لدى األطفال الُصم الصغار. سيكولوجية اللغة والتواصل، 5)1(، صفحات 67-80، وك. مايالندر، وس. جولدين-ميدو، 1991 3 نظم لإلشارات 
املنزلية لألطفال الُصم: تطوير املسائل النظرية يف بحث لغة اإلشارة، مجلد 2: السيكولوجيا، صفحة 41.

الرتتيب  حسب  وترد  التقرير  يف  اآلتية  الرئيسية  املصطلحات  تُستخدم 
األبجدي )يف النسخة اإلنجليزية(.

التقنيا	أاملسـاعدة

تشري إىل التقنيات الداعمة للسمع مثل وسائل املساعدة السمعية )أو 
السامعات( وزراعات القوقعة  الصناعية التي ال يزال من الصعب تنفيذها 
يف البلدان النامية، حيث يلزم وجود نطاق واسع من البنية التحتية والتدريب 
وفريق عمل مالئم إلطالق وسائل املساعدة السمعية وغريها من التقنيات.

الُصم51 أ

األشخاص الُصم هم مجموعة ثقافية ولغوية تُخصص لهم لغات إشارة 
 "D" الـ  غالبًا حرف  الُصم  للتواصل،52 ويستخدم األشخاص  ثرية ومعقدة 
الُصم،  الثقايف ملجتمع  االنتامء  "Deaf" لإلشارة إىل  الكبري يف كلمة 
ترتسخ  واللغة،  الثقافة  يف  الُصم  األشخاص  هوية  ترتسخ  حني  ويف 

حقوقهم يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.53

يتناول هذا التقرير األشخاص الُصم واألشخاص الذين يعانون من صعوبة 
السمع عىل اعتبارهم ُصم إال يف بعض الحاالت التي يشار فيها تحديًدا 

إىل شخص يعاين من صعوبة السمع.

السمع صعوبةأ

تشري صعوبة السمع إىل "البالغني الذين أصيبوا بالصمم" مؤخرًا وهم 
من فقدوا سمعهم بسبب النزاع أو الصمم الصناعي أو األشخاص الذين 
يعانون من طنني األذن وداء منيري واحتداد السمع واضطرابات املعالجة 

السمعية54، ولكنهم ليسوا مجموعة أقلية ثقافية ولغوية.

من  يعانون  الذين  واألشخاص  الُصم  األشخاص  بني  التفريق  يصعب   
بالوصم  تتعلق  متعددة  ظروف  بسبب  العراق  يف  السمع  صعوبة 
و  الفتيات  وتحديًدا  الُصم،  والبالغني  األطفال  من  فكثري  االجتامعي، 
النساء الصم، يرُتكوا يف منازلهم بعيًدا عن األنظار خوفًا من الوصم 
والحامية املفرطة، مام أدى إىل عدم قدرتهم عىل تعلم لغة اإلشارة 
وعدم قدرتهم عىل التواصل مع مجتمع الُصم، ونتيجة الختفائهم 
االجتامعي، أصبح الكثري من األشخاص الُصم أو البالغني الذين "أصيبوا 
بالصمم" مؤخرًا بعد فقدان سمعهم بسبب الحرب منعزلني ومحجوبني 
عن التواصل سواء بالحديث أو بلغة اإلشارة، ويف نفس الوقت، يوضع 
األشخاص الذين يعانون من صعوبة السمع غالبًا مع األشخاص الُصم 
"يف تصنيف واحد" يف املناطق واألرس التي تعاين من قلة الدخل 
أما من  التقنيات املساعدة،  الخدمات مثل  الحصول55 عىل  وصعوبة 
ناحية التعليم، يذهب األشخاص الذين يعانون من صعوبة السمع إىل 
معاهد الُصم وال يحصلوا عىل خيار تعليمي دامج، ومن ثم، يقال أن 
الطالب الذين كان من املمكن تصنيفهم كأشخاص لديهم صعوبة يف 

السمع قد ينتموا حاليًا ملجتمع الُصم ويعتربوا أنفسهم ُصم ثقافيًا.

أاملرتجمـونأالُصمأالوسـطاء/املرتجمونأالصم

والوضوح  الدقة  لضامن  األفضل  هم  الوسطاء  الُصم  املرتجمون 
واملفهومية ملستخدمي لغة اإلشارة الُصم عىل أوسع نطاق، ويتم 
لرتجمة  األوقات  معظم  يف  الوسطاء  الُصم  باملرتجمني  االستعانة 
األخبار عىل شاشة التلفزيون، حيث يجلس املرتجم القادر عىل السمع 
خارج الشاشة ويرتجم اللغة التي يتم التحدث أمام املرتجم األصم، ثم 
يوصل املرتجم األصم الوسيط هذه املعلومات بطريقة أكرث "مالءمة 
معرفة  لديهم  الذين  الُصم  األشخاص  إدماج  أجل  من  وذلك  للُصم" 

اإلشارة، بلغة  محدودة 

املنزلية اإلشارا	أ أ

هو نظام متبع لألطفال الُصم الذين ال يعرفوا اللغة الرسمية )مبا يف 
من  مجموعة  عن  عبارة  وهو  املحكية(،  واللغات  اإلشارة  لغات  ذلك 
عالمة  )مثل  الوصف  وعالمات  التوجيه(  )مثل  املستخدمة  اإلمياءات 
من  املنزلية  اإلشارات  أن  ومبا  األرسة(،  أفراد  من  فرد  إىل  تشري  ما 
اإلشارات  لها وتكون هذه  اآلخرين  يُحتمل فهم  الخاص، ال  صنع األرسة 

محدودة للغاية وال تعادل لغة اإلشارة الرسمية.56

الدولية اإلشارةأ

بلغة هجينة ومبسطة" ومفرداتها عبارة  "أشبه  الدولية هي   اإلشارة 
لغة  شيوًعا  )واألكرث  اإلشارة  لغات  مختلف  من  مأخوذة  إشارات  عن 
التفاهم  وتسهيل  التواصل  تعزيز  عىل  وتساعد  األمريكية(  اإلشارة 
اللغوية،  الخلفيات  التقاء أشخاص ُصم من مختلف  املشرتك يف حالة 
ووجًها  واإلقليمية  الدولية  األوضاع  يف  غالبًا  اإلشارة  لغة  وتُستخدم 
التدريب  وجلسات  العمل  وورش  املؤمترات  يف  وافرتاضيًا  لوجه 

والفعاليات الرياضية وما إىل ذلك.
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اللغوي الحرمانأ

الطفولة  مرحلة  يف  العقل  مبرونة  تتعلق  هامة  زمنية  نافذة  توجد 
وميكن  للغة،57  الوقت  هذا  يف  الطفل  يتعرض  أن  يلزم  حيث  املبكرة، 
السنوات املبكرة  للغة واكتسابها يف  التعرض  الحرمان من  أن يتسبب 
الُصم، ويشمل هذا احتاملية عدم  يف مجموعة من الصعاب لألطفال 
يتأخر  اكتساب لغة ما وقد  الطالقة عند محاولة  الوصول إىل مستوى 
مثل  راسخة  أوىل  لغة  عىل  تعتمد  التي  اإلدراكية  األنشطة  "منو 
القراءة والكتابة وتنظيم الذاكرة والتعامل باألرقام."58 يؤدي الحرمان 
اللغوي إىل "أرضار شخصية متعددة باإلضافة إىل أرضار اجتامعية )من 
املجتمعية  املشاركة  وخسارة  الطبية  ألنظمتنا  بالنسبة  التكاليف  حيث 

املثمرة املحتملة(."59

أمنظام	أاألشـخاصأذويأاإلعاقة60

يصف التعليق العام رقم 7 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
جمعيات  أو  منظامت  أنها  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت 
متمسكون  اإلعاقة  ذوي  من  أشخاص  ويحكمها  ويديرها  يقودها 
األشخاص  حقوق  اتفاقية  يف  بها  املعرتف  والحقوق  باملبادئ 
تأسيسها  ويتم  بالكامل،  ويحرتمونها  بها،  وملتزمون  اإلعاقة،  ذوي 
األشخاص  حقوق  عن  والتعبري  الجامعي  العمل  بهدف  الغالب  يف 
وتقديم  عنها  الدفاع  أو  و/  ورائها  والسعي  وتعزيزها  اإلعاقة  ذوي 
ذوي  األشخاص  منظامت  وتشمل  عنهم،  نيابًة  للتحدث  منفرد  منظور 
باإلعاقة  الخاصة  واملنظامت  واالئتالفية  الجامعة  املنظامت  اإلعاقة 
مبا  الرسمية  غري  واملنظامت  املجموعات  أو  الرسمية  واملنظامت 
يف ذلك أفراد األرسة و/أو أقارب األشخاص ذوي اإلعاقة ومجموعات 
األطفال  منظامت  أو  اإلعاقة  ذوات  النساء  ومنظامت  الذاتية  الدعوة 

اإلعاقة، وغريهم.61 والشباب ذوي 

يقودها  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  عبارة  تُستخدم 
الُصم يف هذا التقرير لتشري إىل منظامت أشخاص ذوي إعاقة 
ذوي  األشخاص  منظامت  من  بغريها  مقارنًة  للُصم،  مخصصة 
اإلعاقات ويُطلق عىل األخرية  اإلعاقة املخصصة ملجموعة من 

يف هذا التقرير منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة العامة.

الرتتيبـا	أالتيسـريةأاملعقولة:

الرضورية  والتغيريات  التعديالت  هي  املعقولة  التيسريية  الرتتيبات   
والالزمة، دون فرض عبء غري متناسب أو مفرط، عند الحاجة إليها يف 
ظرف محدد لضامن متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بجميع حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية ومامرستها عىل قدم املساواة مع اآلخرين.62

57  ت. همفريز، ب. كوشالنجار، ج. ماثور، دي جي. نابويل، ك. بادين، ك رامثان، وس. سميث، 2012 االكتساب اللغوي لدى األطفال الُصم: الحد من أرضار عدم التسامح املطلق واستخدام 
النهج البديلة. مجلة الحد من الرضر، 9)1(، صفحات 9-1

58  نفس املصدر.

59  نفس املصدر، صفحة 1

60  يستخدم هذا التقرير مصطلح "منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة؛" تشمل املصطلحات الشائعة األخرى منظامت ذوي اإلعاقة واملجموعات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة وحركة 
اإلعاقة.

61  التعليق العام رقم 7 التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2018 أ.

62  اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 2

63  املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان )2019( العمل املذكور

اإلشارة لغةأ

لغات  عن  التعبري  ويتم  املعنى،  تنقل  مرئية  لغات  هي  اإلشارة  لغات 
اإلشارة بحركة الجسد واليدين مع التعابري الوجهية، وهي لغات طبيعية 
مكتملة لها قواعدها اللغوية ومعجمها الخاص بها، ولغات اإلشارة غري 
موحدة وعادًة يحدث تشوش عند استخدام لغتي إشارة مًعا عىل الرغم 
من وجود تشابهات بني مختلف لغات اإلشارة، وميكن ملستخدمي لغات 
إدراج مفردات  التكيف مع  أخرى  للغات إشارة  يتعرضون  الذين  اإلشارة 
كل لغة مع االخرى وكذلك استخدام اإلمياءات واالسرتاتيجيات األخرى 

اللغتني. الوضوح والفهم بني  لتحسني 

لغة  اكتساب  قبل  ُصم  يصبحون  أو  ُصم  يولدون  الذين  األطفال  يحتاج 
الطفل  تعلمها، وإال سيعاين  الحصول عىل لغة ميكنهم  محكية إىل 
لغة  هي  األصم  الطفل  يتعلمها  لغة  وأسهل  اللغوي،  الحرمان  من 

اإلشارة ألنها لغة ميكنه رؤيتها.

ألغةأاإلشـارةأاللمسية

يستخدم لغة اإلشارة اللمسية األشخاص الُصم املكفوفون، بحيث يضع 
مام  لإلشارات،  استخدامهم  أثناء  اآلخر  الشخص  يد  عىل  يديه  الشخص 
يسمح للشخص األصم الكفيف بالشعور بشكل يد اآلخر ومكانها وحركتها، 
و يف الحديث بني شخصني، يأخذ كل شخص دوره يف استخدام اإلشارات 

وكل منهام يده فوق يد اآلخر.

الُصم التي تشري إىل األشخاص  اللغة   ملحوظة عن 

لإلشارة إىل األشخاص  العراق  تُستخدم يف  التي  اللغة  تزال  ال 
الحقوق،  الُصم وال تقوم عىل  تحط من قدر  تحمل داللة  الُصم 
وتشمل األمثلة املرتجمة ألفاظ مثل "أخرس" و"أطرش"، وال تزال 
جمعيات األشخاص الُصم تستخدم مثل هذه األلفاظ يف عناوين 
ذوي  األشخاص  بحقوق  املعنية  اللجنة  طالبت  املنظامت. 
لغة  تبني  أجل  من  إجراءات  اتخاذ  العراق  حكومة  من  اإلعاقة 
األلفاظ والعبارات  الحقوق وضامن عدم استخدام  قامئة عىل 

الشأن.63 تحط من  التي 
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امللحق ب: مناذج املامرسات الجيدة

64  املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2017( ترجمة قانون رقم )20( لسنة 2017: قوانني حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل لغة اإلشارة األردنية، اململكة األردنية، تم 
الوصول إليه يف 19 يناير/كانون الثاين 2022.

65  اململكة األردنية )2017( ترجمة قانون رقم )20( لسنة 2017:: قوانني حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل لغة اإلشارة األردنية، اململكة األردنية، تم الوصول إليه يف 19 يناير/كانون الثاين 2022.

66  وزارة العدل )ال يوجد تاريخ( قاموس املصطلحات القانونية بلغة اإلشارة األردنية، وزارة العدل، تم الوصول إليه يف 19 يناير/كانون الثاين 2022.

67  املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )ال يوجد تاريخ( مناهج املدارس للطالب الُصم، اململكة األردنية، تم الوصول إليه يف 19 يناير/كانون الثاين 2022.

68  مركز التعلم للُصم )ال يوجد تاريخ( الصفحة الرئيسية، لبنان، تم الوصول إليه يف 27 يناير/كانون الثاين 2022.

69  ن. ووكر )2021( مدرسة الُصم كابول، أفغانستان ]فيديو[، فيميو، تم الوصول إليه يف 30 أكتوبر/ترشين األول 2022

70  دييل موث )2021( تحديثات بشأن األشخاص الُصم يف أفغانستان ]فيديو[، دييل موث، تم الوصول إليه يف 28 يناير/كانون الثاين 2022

71  االتحاد العاملي للُصم )ال يوجد تاريخ( فئة قاعدة املعرفة: بيانات وأوراق مواقف، االتحاد العاملي للُصم، تم الوصول إليه يف 18 يناير/كانون الثاين 2022

72  االتحاد العاملي للُصم )2001( سياسة االتحاد العاملي للُصم: أعامل االتحاد العاملي للُصم يف البلدان النامية، االتحاد العاملي للُصم، تم الوصول إليه يف 19 يناير/كانون الثاين 2022.

73  نفس املصدر، صفحة 1

74  نفس املصدر.

75  الرابطة العاملية ملرتجمي لغة اإلشارة )ال يوجد تاريخ( تأسيس رابطة وطنية والنسخة العربية، الرابطة العاملية ملرتجمي لغة اإلشارة، تم الوصول إليها يف 22 يناير/كانون الثاين 2022.

76  الرابطة العاملية ملرتجمي لغة اإلشارة )ال يوجد تاريخ( املمثلون اإلقليميون، الرابطة العاملية ملرتجمي لغة اإلشارة، تم الوصول إليه يف 4 يناير/كانون الثاين 2022.

األردن: يستخدم األشخاص الُصم يف األردن لغة اإلشارة األردنية، وتعلم   
األردن الطالب الُصم يف مؤسسة األرايض املقدسة للُصم مبدينة السلط، 
األردن،  يف  املقيمني  الُصم  لالجئني  تعليمية  خدمات  املؤسسة  وتوفر 
ذوي  واألشخاص  الُصم  األشخاص  بحقوق  النهوض  عىل  األردن  وحرصت 

اإلعاقة بصورة عامة باتباع السبل اآلتية:

قواعد 	  مدونة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  األعىل  املجلس  نرش 
السلوك واألخالقيات ملرتجمي لغة اإلشارة لألشخاص الُصم يف األردن64

توجد ترجمة لقانون رقم )20( لسنة 2017: قوانني حقوق األشخاص ذوي 	 
اإلعاقة إىل لغة اإلشارة األردنية، 65

تحتفظ وزارة العدل مبعجم إلكرتوين للمصطلحات القانونية بلغة اإلشارة 	 
األردنية66

 توجد صفحة ويب مقدمة من املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي 	 
اإلعاقة مخصصة للدروس األكادميية بلغة اإلشارة األردنية ملساعدة الطالب 

الُصم يف تلقي الدروس أثناء إجراءات اإلغالق الناتجة عن كوفيد19-.67

 لبنان: يتمتع مركز التعلم للُصم مبوارد جيدة68، حيث يقدم املركز مجموعة 
توعية  وبرامج  وحضانة  املبكر  والفحص  املبكر  التدخل  تشمل  الربامج  من 
ودورات للغة اإلشارة وورش عمل والتحضري لقياس السمع وتعليم ثانوي، 

وجدير بالذكر أن مدير املركز أصم.

ضمن  من  واحدة  هي  بأفغانستان  كابول  يف  الُصم  مدرسة  أفغانستان:   
املدارس املحدودة املخصصة لألطفال الُصم يف البلد،69 ويُقال أنها تواصل 
لبنان،  600 طالب، ومثل  الحالية هناك وأن لديها  العمل يف ظل الحكومة 
املدرسة يديرها الُصم، وجدير بالذكر أن السيد/ عبد الغفار، مدير املدرسة، 
ونصف  وتعينهم،  منها  املتخرجني  الطالب  املدرسة  تدرب  كفيف.  أصم 

املعلمني هناك من الُصم.70

 مسارات إىل الجامعة والقيادة: تقدم جامعة جالوديت )جامعة بالواليات 
للبالغني  فرصة  ُصم(  أشخاص  ويديرها  للُصم  مخصصة  األمريكية  املتحدة 
لغة  مبعهد  لاللتحاق  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  الُصم 
لتلقي  الُصم  للطالب  مساًرا  اإلنجليزية  تعليم  ويتيح  لها،  تابع  إنجليزية 
ذلك،  عىل  وعالوة  إليها،  الوصول  يسهل  بيئة  يف  الجامعية  الدراسات 
القدرات  وبناء  للقيادة  دورة  الدمنارك(  يف  تقع  )التي  فرونرتانرز  تقدم 
وتعليم  للُصم  دراسات  املواد  وتشمل  الدوليني،  للطالب  الُصمم  للشباب 

الُصم واالزدواج اللغوي وإدارة املشاريع والتغيري املؤسيس.

ومجموعة  املواقف  ورق  من  سلسلة  عن  للُصم  العاملي  االتحاد  أعلن 
األدوات املتعلقة بتبني االسرتاتيجيات من أجل دعم حقوق اإلنسان لألطفال 
والبالغني الُصم،71 وتشمل ورق مواقف بشأن الحقوق اللغوية لألطفال الُصم 
للُصم واألشخاص  الُصم والتواصل امليرس  للمتعلمني  التعليمية  والحقوق 

الذين يعانون من صعوبة السمع أثناء وباء كوفيد19-.

32 من   متاشيًا مع اإلجراءات الدامجة للتعاون الدويل املحدد يف املادة 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وضع االتحاد العاملي للُصم أفضل 
مامرسة وإطار عمل أخالقي لوضعه يف االعتبار عند إنشاء مشاريع مخصصة 
للُصم ضمن التنمية الدولية،72 ويعكس هذا اإلطار أهمية معرفة األشخاص 
الُصم الذين يعيشون يف املكان الذي يُخطط فيه املرشوع املحتمل )الذي 
يتضمن إرشاك األشخاص الُصم( ومعرفة أولوياتهم ومعرفة لغات اإلشارة 
املستمدة سياقيًا وكذلك االسرتاتيجيات األكرث أهمية ويحدد االسرتاتيجيات 
ويتضمن  املشاريع،  واستدامة  املحلية  بامللكية  الشعور  تعزيز  أجل  من 

اإلطار، دون حرص، التوصيات اآلتية:

تحتاج أفكار املشاريع إىل االستحواذ عىل قبول قوي بحيث تنال موافقة 	 
مع  بالتشاور  وذلك  بامللكية  الشعور  وتعزز  )املحلية(  املجتمعات 
املنظامت/الجمعيات املحلية )يُفضل أن تكون عضًوا عاديًا باالتحاد العاملي 

للُصم( التي متثل األشخاص الُصم."73

تحتاج املشاريع الخاصة مبجتمعات الُصم إىل أن يصممها أشخاص يفهموا 	 
لغة اإلشارة والثقافة املحلية ويكون مقرهم داخل املجتمع أو لديهم 
عالقات مع املجتمع ولديهم فهم قوي لألشخاص الُصم وشبكاتهم أو 

منظامتهم.74

العاملية  الرابطة  تويص  اإلشارة:  لغة  ملرتجمي  العاملية  الرابطة 
ملرتجمي لغة اإلشارة بأن يؤسس كل بلد رابطة لغة إشارة خاصة به ومن 
ناحيتها شاركت سلسلة من الخطوات التباعها أثناء تأسيس هذه الرابطة،75 
ومن أجل املساهمة يف تعزيز احرتافية دور مرتجم لغة اإلشارة وضامن 
ملرتجمي  العاملية  الرابطة  تقرتح  الُصم،  لألشخاص  اإلنسان  حقوق  حفظ 
لغة اإلشارة أن تضع رابطة كل بلد مدونة لألخالقيات واملعايري مع تخصيص 
التدريبات وتطويرها واالهتامم بالتطوير املهني بصفة مستمرة، وعالوة 
عىل ذلك، تشارك الرابطة العاملية ملرتجمي لغة اإلشارة أوراق مامرسات 
ملجاالت االهتامم الخاصة مثل املرتجمني الُصم الوسطاء واملرتجمني الُصم 
وتوجد  عريب  إقليمي  ممثل  لديها  الرابطة  أن  بالذكر  وجدير  املكفوفني، 

منظمة عربية ملرتجمي لغة اإلشارة.76

28

 األشخاص الُصم يف العراق، أقلية ثقافية - لغوية: حقوقهم  و رؤيتهم لإلدماج

C:\Users\phili\Desktop\IOM Iraq\Final report\Feedback on draft\4 Feb يوم التسليم\•	ترجمة قانون رقم (20) لسنة 2017:  قوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لغة الإشارة الأردنية، المملكة الأردنية
C:\Users\phili\Desktop\IOM Iraq\Final report\Feedback on draft\4 Feb يوم التسليم\•	ترجمة قانون رقم (20) لسنة 2017:  قوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لغة الإشارة الأردنية، المملكة الأردنية
http://www.hcd.gov.jo/ar/content/قانون-الحقوق-بلغة-الإشارة
http://www.hcd.gov.jo/ar/content/قانون-الحقوق-بلغة-الإشارة
http://dm.moj.gov.jo/
http://dm.moj.gov.jo/
http://www.hcd.gov.jo/ar/node/1809/
http://www.lcd-lebanon.org/Home
https://vimeo.com/485283052?outro=1
https://www.dailymoth.com/blog/updates-with-deaf-people-in-afghanistan
https://wfdeaf.org/news/resources-category/statements/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=%20http://2tdzpf2t7hxmggqhq3njno1y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/10/WFD-Work-in-Developing-Countries.pdf&clen=109527&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=%20http://2tdzpf2t7hxmggqhq3njno1y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/10/WFD-Work-in-Developing-Countries.pdf&clen=109527&chunk=true
https://wasli.org/special-interest/setting-up-a-national-association?cn-reloaded=1
https://wasli.org/special-interest/setting-up-a-national-association?cn-reloaded=1
https://wasli.org/regional-representatives


 امللحق د: قامئة باملنظامت املشاركة77

77  أفراد من األشخاص الُصم وشارك أيًضا مرتجمو لغة إشارة مستقلون

املنظمة

منظامت لألشخاص ذوي اإلعاقة يقودها الُصم يف العراق

جمعية الُصم والبكم العراقية - بغداد

جمعية الُصم والبكم الكردية - دهوك

جمعية كربالء املقدسة للُصم - كربالء

جمعية املوصل الحدباء للُصم - املوصل

جمعية الُصم والبكم - السليامنية

 منظامت لألشخاص ذوي اإلعاقة عامة

 التحالف العراقي ملنظامت اإلعاقة - بغداد

جمعية قصري القامة - السليامنية

معاهد الُصم

معهد األمل للُصم - بغداد

معهد األمل للُصم - البرصة

معهد األمل للُصم - السليامنية

معهد الكرامة -بغداد

معهد هيوا للُصم - السليامنية

 املعاهد

 إعدادية الصناعة املهنية قسم تكنلوجيا املعلومات  - السليامنية

السلطات

دائرة االحتياجات الخاصة، وزارة العمل والشؤون االجتامعية، الحكومة االتحادية للعراق - بغداد

دائرة االحتياجات الخاصة، وزارة العمل والشؤون االجتامعية، الحكومة االتحادية للعراق - البرصة

 دائرة االحتياجات الخاصة، وزارة العمل والشؤون االجتامعية، حكومة إقليم كردستان - السليامنية

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة، الحكومة االتحادية للعراق

 عامليًا

 الرابطة العاملية ملرتجمي لغة اإلشارة
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