الفصل االول

:اإلعاقة واجملتمع

للنساء اللواتي لديهن إعاقة احلق في التمتع بصحة جيدة .وتعتمد الصحة اجليدة على توفر طعام مغ ٍّذ
كاف ،ونشاط جسمي منتظم ،وإمكانية الوصول للمعلومات واخلدمات ملنع ومعاجلة املشاكل الصحية،
ٍ
خصوصا تلك املتعلقة بالصحة اإلجنابية .ومن أجل تطويرهن إلى أكبر درجة ممكنة ،حتتاج النساء اللواتي
لديهن إعاقة إلى تعليم وعمل وفرص جيدة النخراطهن في اجملتمع.

واحدة من كل عشر نساء لديها إعاقة تؤثر على حياتها اليومية.
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ما هي اإلعاقة؟

تستخدم العديد من النساء اللواتي لديهن إعاقة مصطلح «العجز» للتعبير عن التقييدات الفردية التي
يعانني منها .وتشمل هذه التقييدات اإلعاقة البصرية والسمعية والظروف األخرى التي جتعل من الصعب
أو املستحيل املشي أو احلديث ،والظروف التي جتعل من التعلم أو الفهم أصعب ،والظروف التي تسبب
االحتجاز.
ميكن أن تتحرك املرأة التي لديها إعاقة أو ترى أو تسمع أو تتعلم وتفهم بشكل مختلف عن املرأة التي ال
تعاني من إعاقة .وهي تؤدي األنشطة املتعلقة باحلياة اليومية بشكل مختلف عندما تتواصل مع اآلخرين
وتأكل وتستحم وتلبس ثيابها وتنهض وعندما حتمل طفلها أو ترضعه .إن التكيف مع كل تلك القيود
جزء من حياتها.
وبالرغم من قدرة كل امرأة لديها إعاقة على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها بسبب اإلعاقة ،فإنها
تواجه معيقات اجتماعية وجسدية وثقافية ميكن أن تسبب توقف حصولها على الرعاية الصحية
والتعليم والتدريب املهني والتوظيف.

التوجهات تخلق املعيقات
إن التوجهات واألفكار اخلاطئة حول ما ميكن أن تفعله أو ما ال ميكن أن تفعله املرأة التي لديها إعاقة ميكن
أن متنع املرأة من أن تعيش حياة كاملة وصحية أو أن تشارك في احلياة في مجتمعها .وتضاف هذه إلى
احتياجاتها اخلاصة بخلق املعيقات التي متنعها من احلصول على التعليم والعمل ومن التمتع بحياة
اجتماعية.

على سبيل املثال ،ميكن أن يعتقد املعلم أن فتاة ال تستطيع التعلم ألنها ال تستطيع أن ترى أو تسمع.
ولكن قدرة الفتاة على الرؤية أو السمع ليست املشكلة .ميكن أن تتعلم الفتاة الكفيفة بواسطة السمع
أو باستخدام حواس أخرى مثل الشم واللمس .وميكن أن تزيد فرصتها في التعلم إذا كان لديها كتاب بريل
أو أن املعلومات موجودة على شريط .وتستطيع الفتاة ذات اإلعاقة السمعية أن تتعلم عندما يستخدم
الناس لغة اإلشارة أو األساليب املرئية في التعليم.
ميكن أن تكون املرأة التي ال تستطيع املشي قادرة على احلصول على وظيفة جيدة جدا وبالتالي كسب
النقود لدعم عائلتها .ولكن إذا كانت عائلتها أو مجتمعها يخجل من الطريقة التي تتحرك بها ويريدونها
أن تبقى مختبئة ،فإن شعورهم بالعار هو الذي سيجعلها عاجزة.
يوجد في كل اجملتمعات أفراد ذوو إعاقة .هذا أمر عادي .ولكن ليس من العادي أن يتم التمييز ضد شخص
وأن يتم إقصاؤه ألنه ضعيف .هذا هو العجز بذاته.
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الفهم الطبي لإلعاقة
يرى معظم األطباء والعاملني الصحيني أن اإلعاقة ميكن أن حتصل ألي فرد .وال ينظرون للشخص الذي
لديه إعاقة كامرأة كاملة أو رجل كامل .وهم يعتقدون أن األشخاص الذين لديهم «نقص» لديهم شيء
«خطأ» ويجب أن تتم معاجلتهم ،أو تأهيلهم ،أو حمايتهم.
وعندما جتعل الساللم والتوجهات السيئة املستشفيات ومرافق اجملتمع األخرى غير مستخدمة من قبل
أي شخص ،فإن النظام الطبي هو الذي لديه شيء «خطـأ» ويجب أن تتم معاجلته أو إعادة تأهيله .وفي
مثل هذه احلاالت ،يكون الفهم الطبي لإلعاقة ،وليس إعاقة املرأة ،هو الذي يجعل من غير املمكن لتلك
املرأة أن تعيش حياة صحية ومثمرة.
سوف نتعامل مع إعاقتنا ،ولكنكم أنتم فقط من تستطيعون إيقاف التمييز اجملتمعي ضدنا.

اإلعاقة جزء طبيعي من احلياة
هناك دائما ً أشخاص يولدون بنقص .وهناك دائما حوادث وأمراض .ولكن احلكومة واجملتمعات تستطيع أن
تعمل على تغيير األسباب االجتماعية لإلعاقة -القيود املفروضة على الناس من ذوي اإلعاقة -وذلك عبر
التوجهات واملعيقات االجتماعية والثقافية واالقتصادية واجلسدية على مشاركتهم في اجملتمع .سوف
تتحسن الصحة العقلية واجلسدية للنساء ذوات اإلعاقة عندما حتسن مجتمعاتهن إمكانية وصولهن إلى
املرافق اخملتلفة ،وتتحدى التمييز ،وتخلق فرص عمل.
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املوارد والفرص
تتوفر في العديد من اجملتمعات فرص أقل للنساء مقارنة بالرجال .إن عدم املساواة هذه تنطبق على
األشخاص من ذوي اإلعاقة أيضاً .إن الكراسي املتحركة واألطراف الصناعية وصفوف لغة اإلشارة وألواح
بريل (التي متكن النساء الكفيفات من القراءة) واملوارد األخرى غالية جدا ً وأقل توفرا ً للنساء ذوات اإلعاقة
مقارنة بالرجال ذوي اإلعاقة .ودون هذه األدوات املساعدة ،تواجه الفتيات والنساء اللواتي لديهن إعاقة
صعوبة في احلصول على التعليم والقيام باألشياء بأنفسهن .وكنتيجة لذلك ،فإنهن أقل قدرة على
احلصول على وظائف ،والتحكم بحياتهن ،والقيام بدور نشط في مجتمعاتهن.

املعيقات املادية
ال تستطيع العديد من النساء استخدام مرافق اجملتمع أو البنوك أو املستشفيات ألن معظم البنايات
ليست مؤهلة كوجود شواحط أو مصاعد أو غيرها من التسهيالت .وجتعل هذه املعيقات املادية من
الصعب على النساء التحرك بأنفسهن .وعندما يتم إيقاف نساء بواسطة هذه املعيقات ،فإنهن عادة يكن
غير قادرات على احلصول على طعام جيد ،أو متارين كافية ،أو الرعاية الصحية التي يحتجنها.
يعتقد العديد من الناس ،مبن فيهم العاملون في اجملال الصحي ،أنه يجب على املرأة التي تستخدم
الكرسي املتحرك والتي ال تستطيع الدخول لبناية بسبب وجود ساللم  ،أن تستخدم دعائم لألرجل أو
العكازات أو أن يحملها شخص لتتمكن من الدخول .وهنا ليست إعاقتها هي املعيق ،وإمنا املعيقات املادية
هي التي جتعل من غير املمكن بالنسبة للمرأة ذات اإلعاقة الدخول إلى البناية .فلو أن هناك ممرا ً خاصا ً
بالكراسي املتحركة ،الستطاعت املرأة أن تتحرك بكرسيها ذي العجالت إلى داخل البناية ،ولن تكون هناك
أية مشكلة.
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تأتي عامالت التنمية إلى القرى ،ويحضرن
معهن مشاريعهن .ويعملن مع النساء هناك،
كل النساء هناك .ومع النساء اللواتي لديهن
إعاقة ،سوف يربني عائلة أيضاً .سوف يضعن في
املاء املشاريع التي ال تستطيع النساء اللواتي
لديهن إعاقة الوصول إليها .وهي تريد أيضا أن
تسحب املاء .وهم ال يفكرون به أبداً.
 من امرأة من زميبابوي حضرت املؤمتر.من املؤمتر العاملي الثالث حول املرأة ،نيروبي.1985،

للنساء ذوات اإلعاقة احلق في التخلص من احلواجز
االجتماعية واملادية.

أسباب اإلعاقة
بعض النساء لديهن إعاقة منذ الوالدة .وبعض النساء أصبحن ذوات إعاقة مع مرور الوقت ،فيما أصبحت
بعض النساء ذوات إعاقة فجأة بسبب حادث أو مرض.
من غير املمكن منع كل النقص .بعض األجنة تتشكل بطريقة مختلفة في الرحم وال أحد يعرف السبب.
وتأتي معظم إعاقات األطفال نتيجة الظروف املؤذية للنساء .إذا كانت النساء يستطعن احلصول على
طعام مغ ٍّذ ،ويستطعن أن يحمني أنفسهن من العمل مع الكيماويات السامة ،ويستطعن احلصول على
رعاية صحية جيدة ،ويشمل ذلك الرعاية أثناء الوالدة؛ فإنه ميكن منع العديد من اإلعاقات.

الفقر و سوء التغذية
إن الفقر هو أحد أكبر األسباب التي تؤدي لإلعاقة .إن الناس الفقراء أكثر عرضة
لإلعاقة ألنهم مجبرون على العيش والعمل في بيئات غير آمنة ،وصرف صحي
سيئ ،وظروف معيشة مزدحمة ،وإمكانية قليلة للحصول على التعليم ،أو املاء
النظيف ،أو الطعام اجليد الكافي .وهذا يجعل األمراض مثل السل وشلل األطفال
 وحاالت اإلعاقة احلادة التي تسببها  -أكثر شيوعاً ،ألن املرض ينتقل من شخصإلى آخر بسهولة أكثر.
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أسباب اإلعاقة
ميكن أن يولد العديد من الرضع في عائالت فقيرة ،مع إعاقات،
أو ميكن أن ميوتوا في فترة الطفولة املبكرة .وميكن أن يحصل
هذا ألن األم لم حتصل على الطعام الكافي عندما كانت حامالً
أو عندما كانت فتاة .ابتداء من الطفولة ،حتصل الفتاة على
طعام أقل من الصبي .ونتيجة لذلك ،ميكن أن تنمو بشكل
أكثر بطئاً ،وميكن أال تنمو عظامها كما يجب ،وهو ما ميكن أن
لم تكن حتصل والدة هذه الفتاة
يسبب الحقا ً صعوبة أثناء الوالدة ،خصوصا ً إذا لم تتلق رعاية ذات الشفة املشقوقة على الطعام
الكافي الذي يحتوي على حامض
صحية جيدة.
الفوليك والكالسيوم (مثل اخلضار
وإذا لم يحصل الرضيع أو الطفل الصغير على طعام كاف،
اخلضراء الليفية والفاصولياء
فإنه ميكن أن يصاب بإعاقة بصرية أو تصبح لديه مشكلة في
والبيض) عندما كانت حامالً.
التعلم أو الفهم.
احلرب
في احلروب اليوم يقتل مدنيون أو يصابون بإعاقة أكثر من اجلنود ،ومعظم هؤالء املدنيني إما نساء أو أطفال.
وتسبب االنفجارات فقدان حاسة السمع أو البصر أو فقدان األطراف ،وكذلك اإلصابات للناس .وتتأثر صحة
الناس بشكل سلبي من العنف .ويؤدي هدم البيوت واملدارس واملراكز الصحية وطرق املعيشة التي تنتج
عن النزاعات واحلروب إلى زيادة في اإلعاقة والفقر واملرض.
تسبب األلغام األرضية والقنابل العنقودية والرصاص واملواد
الكيماوية التي تستخدم في احلروب إعاقات أكثر في العالم اآلن
أكثر من أي شيء آخر .فهي عادة ما تصيب النساء اللواتي يقمن
بأعمالهن اليومية مثل الزراعة أو جمع املاء واحلطب.
تسبب االنفجارات واأللغام األرضية إصابات للقدمني واليدين ،وعادة
ما يتم بتر رجل الطفل أو املرأة .ولكن واحدة من كل أربع حاالت بتر
يتم فيها استخدام رجل اصطناعية لتحل محل الرجل املفقودة،
ألنها غالية أو من الصعب احلصول عليها .ويعتبر الطرف ذو ماركة
"مكتي" وقدم "جايبور" أطرافا ً اصطناعية ذات نوعية جيدة
وبسعر منخفض تصنعان من قبل مجموعة في الهند .ملزيد من
املعلومات عن هذه األقدام ،انظري صفحة .377
وميكن أن تنقذ املعاهدة الدولية ملنع األلغام األرضية حياة العديد
ومتنع الكثير من اإلعاقات ،ولكن ما زالت بعض احلكومات ترفض
التوقيع .إذا لم توقع حكومتك ،فاضغط عليها من أجل ذلك.
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احلوداث النووية
يعاني الكثير من الناس من اإلعاقة بعد تعرضهم لكميات كبيرة من اإلشعاع .وقد حصل هذا بعد حوادث
في وحدات نووية في جزيرة ثري مايل في الواليات املتحدة األمريكية عام  ،1979وفي شيرنوبيل في أوكرانيا
عام  .1986وحصل أيضا ً عندما ألقت الواليات املتحدة األمريكية القنبلتني النوويتني على اليابان عام
 .1945وسببت هذه احلوادث دمارا واسع االنتشار واملوت بسبب التعرض لإلشعاع.
لقد عانى الناس الذين جنوا من هذه احلوادث والتفجيرات الهجومية بشكل أساسي من السرطان ،إما أورام
في أجزاء مختلفة من اجلسم ،خصوصا ً في الغدة الدرقية ،أو اللوكيميا (سرطان الدم) وهو مرض يسبب
املوت املبكر .وفي اجملتمعات التي حدثت فيها هذه التفجيرات النووية ،كانت هناك زيادة في عدد األطفال
الذين يولدون بصعوبات تعلم ،مثل متالزمة داون.
ضعف إمكانية الوصول للرعاية الصحية
إن الرعاية الصحية متنع الكثير من اإلعاقات .وميكن أن يسبب العمل الصعب والوالدة أن يأتي املولود مع
إعاقة مثل شلل الدماغ .وتستطيع مرافقات الوالدة املدربات اللواتي يستطعن حتديد اخملاطر والتعامل
مع احلاالت الطارئة أن مينعن ميالد الطفل مع العديد من اإلعاقات .كما مينع التطعيم أيضا ً الكثير من
اإلعاقات .ولكن في كثير من األحيان ،ال تتوفر اللقاحات ،أو أن الناس الفقراء أو الذين يسكنون بعيدا ً عن
املدن ال يستطيعون احلصول عليها ،أو أنها غير كافية للجميع.
املرض
ميكن أن يسبب املرض الذي تصاب به املرأة احلامل مشاكل جسدية أو تعلمية عندما يولد طفلها .وتشمل
األمراض التي ميكن أن تسبب عيوبا ً في الوالدة احلصبة األملانية التي تعتبر سببا ً شائعا ً لفقدان حاسة
السمع عند املواليد اجلدد .وهناك لقاح يعطى للحصبة األملانية ،ولكن املرأة التي تأخذ هذا اللقاح يجب أال
حتمل إال بعد شهر.
إن أمراض الزهري (انظري صفحة  )149والهربس (انظري صفحة )151,150وإش اي
في (انظري صفحة  )157,154ميكن أن تنتقل من األم إلى طفلها وأن تسبب عيوبا ً
في الوالدة .ولذلك ،يجب معاجلة النساء وفحصهن من العدوى التي تنتقل جنسيا ً
عندما يكون اجلنني في طور النمو في الرحم.
ميكن أن تسبب بعض األمراض التي ميكن أن يصاب بها الطفل اجلنني أو الطفل
الصغير إعاقة ،ومن أمثلة هذه األمراض التهاب السحايا ،وشلل األطفال
واحلصبة .ومن املهم أن يتم تطعيم املواليد اجلدد من أجل احلماية (انظري صفحة
 .)245,244ويجب أن يتم فحص األطفال الذين يعيشون في أماكن حيث ينتشر
مرض اجلذام (مرض هانسن) مبكرا ً قدر اإلمكان.
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أسباب اإلعاقة
األدوية واحلقن
إن بعض األدوية التي تستخدم في احلقن بشكل جيد ،مثل بعض التطعيمات ،مهمة حلماية الصحة ومنع
اإلعاقة .وبالرغم من ذلك ،فإن وباء استخدام احلقن غير الضرورية
منتشر .إن التطعيمات بواسطة إبرة أو حقنة غير نظيفة سبب
شائع للعدوى ،وميكن أن ينقل اجلراثيم التي ميكن أن تسبب أمراضا ً
خطيرة مثل مرض نقص املناعة املكتسب «اإليدز» أو التهاب الكبد.
وفي كل سنة ،تقتل هذه احلقن غير الضرورية أو تسبب اإلعاقة
ملاليني األشخاص ،خصوصا ً األطفال .وتعتبر احلقن غير النظيفة سببا ً شائعا ً أيضا ً للعدوى التي ميكن أن
تؤدي للشلل أو مرض احلبل الشوكي أو املوت .وأيضا ً ميكن أن تسبب ردود فعل خطيرة نتيجة للحساسية
والتسمم وفقدان حاسة السمع للجنني وهو في رحم األم.
يجب عدم استخدام اإلبرة أو احلقنة في تطعيم أكثر من شخص واحد دون تطهير في كل مرة.
ميكن أن تسبب بعض األدوية والعقاقير التي تؤخذ أثناء فترة احلمل إعاقة للطفل .إن االستخدام املفرط
لألدوية التي تؤخذ عن طريق احلقن مثل األوكسيتيسن ،من أجل التسريع في والدة الطفل وإعطاء القوة
لألم ،يحرم الطفل من األكسجني خالل الوالدة .وهو سبب رئيس في ضرر الدماغ .وميكن أن تسبب الكحول
والتبغ التي يتم تناولها وتعاطيها أثناء فترة احلمل الضرر للجنني.
وعلى كل فرد أن يأخذ بعني االعتبار اخملاطر والفوائد احملتملة الستخدام أي دواء .وعلى األطباء واملمرضني
والعاملني في الصحة والصيادلة التوقف عن االستخدام اخلاطئ أو اإلفراط في استخدام الدواء ،خصوصا ً
التطعيمات .ومن أجل احلصول على أفكار حول مخاطر التطعيمات غير الضرورية ،ميكنك االطالع على
املساعد اخلاص بتعليم العاملني في مجال الصحة ،الفصل.6,2 :
ظروف العمل اخلطرة
غالبا ً ما تتعرض النساء اللواتي يعملن لساعات طويلة دون راحة كافية حلوادث .وميكن أن تتعرض النساء
اللواتي يعملن في املصانع أو في املزارع الزراعية لآلالت أو األدوات أو الكيماويات اخلطرة .وميكن أن تسبب
احلوادث والعمل الكثير والتعرض للكيماويات إعاقة.
ويتعرض عدد متزايد من النساء أيضا ً إلصابات دائمة بسبب العنف في العمل .ويستخدم املشرفون أحيانا
العنف والتهديدات جلعل النساء يعملن بجد أكثر وأسرع .وأحيانا ً حتضر سلطات اجليش أو الشرطة جلعل
النساء يتوقفن عن اإلضراب أو االحتجاج ضد ظروف العمل غير اآلمنة.
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الفصل األول:اإلعاقة واجملتمع
احلوادث
تصبح لدى العديد من النساء واألطفال إعاقة في البيت نتيجة احلروق من
الطبخ والسقوط وحوادث الطرق واستنشاق أو شرب مواد كيماوية سامة.
إن احلوادث في مكان العمل ،خصوصا ً في القطاعات األقل تنظيما ً مثل البناء
والزراعة والتعدين واألعمال األصغر ،أسباب شائعة لإلعاقة.
السموم ومبيدات احلشرات
إن السموم ،مثل تلك املوجودة في الدهان ومبيدات احلشرات مثل سم الفئران
والكيماويات األخرى ،تسبب عيوبا ً مع الوالدة عند األجنة في الرحم .وميكن أن
يؤذي التدخني أو مضغ التبت أو استنشاق الدخان وشرب الكحول خالل فترة
احلمل اجلنني قبل أن يولد.
يستخدم العاملون عادة الكيماويات في العمل أو في احلقول دون أن يتم
تعليمهم كيفية استخدامها بشكل آمن ،أو حتى دون معرفة ما إذا كانت
خطيرة أم ال .وميكن أن تسبب احلوادث في املصانع انبعاث السموم إلى الهواء أو
املاء أو األرض ،مما يسبب مشاكل صحية فظيعة مبا في ذلك إعاقات دائمة.

اإلعاقات املوروثة

لقد كانت هذه املرأة تعمل في
احلقول وتعرضت لكيماويات
خطيرة عندما كانت حامالً .وأثر
ذلك على طفلها عندما كان في
رحمها ،وولد مع إعاقة.

من املعروف أن بعض اإلعاقات موروثة ،مثل الضمور العضلي الشوكي والنمو العضلي الشاذ (أمراض
العضالت واألعصاب) .إن النساء اللواتي لديهن طفل أو أكثر مع إعاقة موروثة غالبا ً ما يتوقع أن يلدن
طفال بنفس املشكلة .وميكن أن تكون إعاقات أخرى نتيجة أن وال َدي الطفل من األقارب (مثل أوالد العم
من الدرجة األولى) .إن األطفال الذين تكون أمهاتهم فوق  40سنة غالبا ً ما يصابون مبتالزمة داون.
وبالرغم من ذلك ،فإن معظم اإلعاقات غير موروثة .وفي معظم احلاالت ،يولد األطفال مع إعاقات دون
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أي سبب يتعلق بالوالدين .وفي هذه احلالة ال تستطيع لوم الوالدين.

األفكار واخلرافات اخلاطئة املتعلقة باإلعاقة
ميكن أن تشمل املعتقدات والتقاليد احمللية أفكارا ً خاطئة ومؤذية حول اإلعاقة .إذ يعتقد بعض الناس أن
املرأة تصبح ذات إعاقة إذا فعل والداها سيئا ً في حياتهما السابقة ،أو أنهما أغضبا أجدادهما ،أو إذا كان
أحد والديها أو كالهما قد أقام عالقة جنسية خارج إطار الزواج .وعادة ما يلوم األهل األم .ولكن األم غير
مسؤولة عن إعاقة الطفل .ولوم أي فرد بسبب إعاقة الطفل ال يساعد.
وفكرة مؤذية أخرى عن اإلعاقة هي االعتقاد بأن كل فرد «مختلف» يجب أن يتم إقصاؤه ،ويُستهزأ به ويتم
انتقاده .ويعتقد بعض الناس أن الشخص ذا اإلعاقة فأل سيئ أو أنه سيجلب احلظ السيئ .وعادة ما يتم
استغالل النساء اللواتي لديهن إعاقة أو يتم إجبارهن على أن يصبحن «شحاذات» أو على ممارسة اجلنس
من أجل كسب لقمة العيش .وفي بعض األحيان يتم استغالل النساء اللواتي لديهن إعاقة جنسيا ً ألن
الناس يعتقدون أنهن غير مصابات مبرض نقص املناعة املكتسب «اإليدز» ،أو أن ممارسة اجلنس مع امرأة ذات
إعاقة ميكن أن يعالج مرض نقص املناعة املكتسب «اإليدز».
ً
ً
ولكن احلقيقة أنه يجب عدم استغالل أية امرأة لديها إعاقة .إن اإلعاقة لم تكن يوما عقابا .إن اإلعاقة
ليست نتيجة للسحر أو اللعنة .واإلعاقة غير معدية وال ميكن أن تنتشر لآلخرين.
رمبا ال يفهم الناس أيضا ً ما تستطيع
أو ال تستطيع املرأة ذات اإلعاقة فعله.
رمبا ال يدركون أنك:

• بالغة وتستطيعني اتخاذ القرارات.
•حتتاجنيتعليماً.
• حتتاجني رعاية صحية.
• ميكن أن تصابي باألمراض ،مثل السرطان ومرض نقص املناعة املكتسب "اإليدز".
• حتتاجني للفرص واالحترام وليس للعطف والشفقة.
• تستطيعني إيجاد وظيفة والعمل مبهنية.
• تستطيعني الكسب وامللكية والعناية ودعم عائلتك.
• تفكرين وتشعرين ولديك عواطف.
•تستطيعنيالرقصوالقيامبالتمارينالرياضية.
• تستطيعني حتمل املسؤولية واتخاذ القرارات والقيام بدور قيادي مع أي فرد وأن تنخرطي في مجتمعك.
• ميكن أن تكون لك عالقة حميمة مع أي شخص .وميكن أن حتبي أو يحبك شخص دون أية إعاقة أو مع إعاقة.
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اإلعاقة واجملتمع
• لديك رغبات جنسية ،وميكن أن تكوني
نشيطة جنسياً.
• ميكن أن تتزوجي ويكون لك أطفال.
• قادرة على ممارسة اجلنس ،ولكن رمبا ال تريدين
ممارسته.
• إذا كانت لديك صعوبة في التعلم أو الفهم،
فليست لديك حاجات جنسية أقل أو أكثر من
النساء األخريات.
ً
• على األغلب ،سوف تلدين أطفاال ليست
لديهم إعاقات ،بالضبط مثل النساء األخريات.
• أُم جيدة.
• إذا كان لديك نقص جسدي أو إعاقة تعلمية،
فأنت لست مريضة عقليا ً أو غير مستقرة.
• ال تسببني اللعنة للناس أو األطفال.
• لست فأال ً سيئا ً ليتم جتنبه.
العمل من أجل التغيير
ال تؤثر إعاقة املرأة عليها فقط ،بل تؤثر على الكثير من الناس :عائلتها ،أصدقائها ،واألهم من ذلك كله
مجتمعها .ميكن أن تتمتع املرأة التي لديها إعاقة بصحة أكثر عندما يعطيها أولئك احمليطون بها قيمة
ويدعمونها .إن تغيير الطريقة التي تتم بها معاملة النساء اللواتي لديهن إعاقة عمل صعب ،ولكنه غير
مستحيل.

20

ﺗﺮﺟﻢ ﻭﻧﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺠﻮﻡ ﺍﻻﻣﻞ

العمل من أجل التغيري
ما الذي تستطيع املرأة التي لديها إعاقة القيام به؟
• أسمعي صوتك بالدفاع عن حقوقك ،وتأكدي من جعل قضايا اإلعاقة على قائمة األولويات.
• ارفضي أن تنحصري في مكان واحد.
• كوني مغامرة ورحبي بالتجارب اخملتلفة .تعلمي مهارات التجارة ،ومكني نفسك اقتصادياً.
إيجاد األمن في السوق
إن أوفان ندلوفو من زميبابوي امرأة تستخدم الكرسي املتحرك ،وهي حتظى باحترام في مجتمعها .بدأت
مشروعا ً ناجحا ً ببيع اخلضراوات والبندورة .واآلن ،تشتري مجموعات في مجتمعها اخلضراوات منها.
وبواسطة هذا الدخل املستقر استطاعت أوفان أن تشتري بيتاً.

• أصري على املشاركة في مجتمعك على كل املستويات.
• كوني منوذجا ً لدور متميز للفتيات والنساء األخريات.
• حتدثي عن إعاقتك.
• اعرضي اصطحاب فتيات ونساء أخريات إلى املكان الذي يردنه.
• شاركي في الرياضة.

الرياضيون على املستوى األوملبي
هناك عدد متزايد من النساء يشاركن في األلعاب األوملبية
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وهي منافسة رياضية عاملية للرياضيني
الذين لديهم إعاقات مبا في ذلك إعاقات احلركة ،والبتر ،والضعف
البصري ،وشلل الدماغ .وتعقد هذه األلعاب كل أربع سنوات
بعد انعقاد األلعاب األوملبية .وهي فرصة للكثير من الناس لرؤية
النساء اللواتي لديهن إعاقة وهن ينافسن بثقة ومهارة.
رامية تبدد األساطير
مت ترشيح كونستانس سيباندا ،وهي رامية ذات إعاقة بصرية ،كالعبة السنة في أوغندا مبددة األفكار
التي تقول إن املرأة التي لديها إعاقة "ميتة وغير ذات جدوى" منذ زمن .لقد فازت كونستانس مبيدالية
ذهبية مضاعفة في تنافس عاملي .ومنذ ذلك الوقت ،فازت مبيداليات أكثر في الرمي للكفيفني ،وشاركت
في مسابقات في جنوب افريقيا وأسكتلندا واململكة املتحدة .لقد حتدت كونستانس كل النساء
والفتيات الستكشاف مواهبهن اخملبأة.
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الفصل األول:اإلعاقة واجملتمع
معا ً تستطعن أن تقررن أي األشياء في مجتمعكن ميكنكن تغييرها من أجل جعل احلياة أفضل للجميع.
على سبيل املثال تستطعن:
• البدء بدروس حملو األمية للنساء اللواتي ال يستطعن القراءة والكتابة.
• البدء بعمل جتاري معاً ،وصناعة وبيع أدوات حرفية أو أدوات أخرى.
• املشاركة مبعلومات حول خدمات اجملتمع ،والعمل معا ً من أجل جعل هذه اخلدمات من السهل الوصول
إليها .
• محاولة احلصول على متويل ،سواء عن طريق قرض بفائدة منخفضة أو من خالل التبرع للبدء مبشروع ُمد ّر
للدخل ،أو جعل اجملتمع أكثر سهولة للوصول.
• زيادة الوعي حول اإلعاقة والدفاع عن طرق جديدة للتفكير باالستقاللية.
• العمل مع القادة احملليني أو احلكومة للحصول على عالج أفضل للنساء اللواتي لديهن إعاقة.

تستطعن أيضاً مساعدة مجموعات اجملتمع في:
• النظر إلى األسباب اخملتلفة للمشاكل الصحية التي تواجهينها أنت والنساء األخريات اللواتي لديهن
إعاقة ،وقرري ما يستطيع اجملتمع تغييرها.
• القيام بأعمال من أجل الدفاع عن النشاطات واخلدمات التي جتعل احلياة أفضل لكل شخص ،ويشمل
ذلك رعاية صحية وتعليما ً ونقالً أفضل لألشخاص الذين لديهم إعاقة .أصري على سهولة الوصول
للمرافق.
• شكلي مجموعة صغيرة ،فصوت منظمة أقوى من صوت فرد .ضعي خطة حول ما ستقوم به اجملموعة
وما هي اخلطوات التي ستقوم بها لتحقيق هذه األفكار.
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العمل من أجل التغيري
تعليم الناس سهولة الوصول
وجدت دوروثي وهي امرأة تستخدم كرسيا ً متحركا ً في باجنالور ،وهي الوالية العاصمة في الهند ،أن البناية
التي توجد فيها مكاتب رئيس الوزراء ال يوجد فيها تعديالت .وباإلضافة إلى ذلك ،كان مدخل البناية ضيقا ً
بالنسبة لها كي تدخل .حتدثت عن هذا مع احلراس ،وأصرت على أن يساعدوها كي حتتفظ مبوعدها .بعد
ذلك ،أرسلت دوروثي مئات الرسائل اإللكترونية تخبر الناس عما حدث .وزاد هذا من الضغط على احلكومة
لتقوم بتغييرات .وفي وقت آخر ،حضرت دوروثي مباراة كريكيت حيث سألتها الشرطة" :ملاذا تريدين اجمليء
وحضور املباراة مباشرة؟ ميكنك اجللوس في البيت ومشاهدة املباراة على التلفاز بشكل مريح" .أجابت أنها
فقط مثل اآلخرين ،أرادت مشاهدة املباراة مباشرة.
ما تستطيع العائالت فعله
إن الطريقة التي تتم بها معاملة النساء اللواتي لديهن إعاقات من قبل عائالتهن وأصدقائهن والناس
اآلخرين الذين يساعدونهن تصنع فرقا ً كبيراً .وفي كثير من األحيان ،ينظر للمرأة التي لديها إعاقة على أنها
غبية وغير مستقلة وغير قادرة على مساعدة نفسها واآلخرين ،وبالتالي ال تستحق أيًّا ً من املوارد .وفي بعض
األحيان ،تنظر العائلة لها وكأنها عبء مخجل تتم تخبئته بعيداً ،وينكرون عليها حقها في أن يتم سماعها
أو أن تتخذ قراراتها .إذا حصل هذا في اجملتمع أو في العائلة ،فإن املشكلة ليست في الفتاة أو املرأة التي لديها
إعاقة ،ولكن في الناس الذين حولها.
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الفصل األول:اإلعاقة واجملتمع
غذاء الثقة
عندما كانت كرستني بعمر  13عاما ،مت بتر ساقها بسبب مرض .في البداية ،اعتقدت كرستني أن ذلك
كان نهاية أحالمها .لكن والديها عامالها بشكل جيد ،ولم مير وقت طويل حتى استعادت كرستني ثقتها
بنفسها .في البداية ،غالى والداها في حمايتها ،ولكنها أصرت على أن يعامالها مثل أشقائها اآلخرين.
كانت كرستني قادرة على إنهاء دراستها وتلقي جائزة للتميز .أدى التغيير الذي طرأ على كرستني أن تدرك
بقية عائلتها أن القدم التي فقدتها لن حتول دون حتقيق أحالمها.

إن الشيء الوحيد الذي ميكن أن يغير هذه التوجهات هو الوعي االجتماعي .فإن النساء والفتيات
اللواتي لديهن إعاقة يحتجن طعاما ً وتعليما ً ورعاية صحية وفرصا ً أفضل لالنخراط في النشاطات
اجلسدية واالجتماعية .انظري الفصلني "الصحة الذهنية" و"دعم مقدمي الرعاية".

تستطيعني تطوير الكثير من املهارات
أصيبت هونغ ها بالشلل عندما كانت في الثانية من عمرها .وبدعم عائلتها ،كانت قادرة على أن تتخرج
من اجلامعة في اللغة الفرنسية .وعندما لم تستطع هونغ ها احلصول على وظيفة ،تعلمت اخلياطة،
وفتحت معمالً للخياطة في املنزل .وإلى جانب اخلياطة ،تعلمت اإلجنليزية .وفتحت هونغ ها مع صديقها
مركزا ً لتدريب اإلجنليزية في منزلها .وهي أيضا ً منسقة برنامج حول اإلعاقة.
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العمل من أجل التغيري
املساعدة املبكرة
يتعلم كل األطفال في سنواتهم األولى مهارات جسدية وذهنية ومهارات تواصل ومهارات اجتماعية
بشكل أسرع وأسهل من أي وقت آخر في حياتهم .ومبا إن الطفلة تبدأ التعلم عندما تولد ،فمن املهم أن
تعطي العائالت اهتماما ً إضافيا ً ملساعدة األطفال الذين لديهم إعاقات مبكرا ً قدر اإلمكان.
وهذا مهم ألن كل مهارة جديدة تتعلمها الطفلة تبنى على املهارات التي تعرفها .وكل مهارة جديدة
جتعل من املمكن أن تتعلم مهارات أكثر صعوبة .بالتالي ،عندما ال تتعلم الطفلة مهارة ،ال تستطيع تعلم
مهارات أخرى تعتمد عليها.
ابدئي مبجموعة دعم من أهالي األطفال ذوي اإلعاقات
في العادة ،تهجر النساء من ذوات اإلعاقة من قبل الوالدين ،ويكون عليهن أن يربني أوالدهن بأنفسهن .ميكن
أن تساعد مجموعات دعم األهالي .ميكن أن تقدم املرأة البالغة ذات اإلعاقة النصيحة حول القضايا التي
ميكن أن تواجهها الفتيات ذوات اإلعاقة .ويساعد هذا أمهاتهن على دعمهن بشكل أفضل.
وتستطيعني ،أيضاً ،أن تبدئي مبجموعة دعم للفتيات املراهقات ذوات اإلعاقة ،وبالتالي يستطعن مساعدة
ودعم بعضهن بعضاً.

ما يستطيع اجملتمع فعله
تستطيع مجموعات اجملتمع أن تساعد احلكومة والعاملني الصحيني واملعلمني والعاملني على إعادة تأهيل
اجملتمع وقادة اجملتمع على معرفة قضايا اإلعاقة .ويستطيعون،أيضاً ،جعل العامة يعرفون أن النساء من
ذوات اإلعاقة لهن نفس احلق في التعليم والرعاية الصحية والتنقل مثل األفراد غير ذوي اإلعاقة من خالل
املسرحيات التي تعرض في الشارع والنقاش وبطرق أخرى .ويستطيع اجملتمع أن يوجد فرصا ً للعمل وتقدمي
معلومات حول اخلدمات التي تقدم للنساء ذوات اإلعاقة.
وتصبح الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة أكثر ثقة في أنفسهن ،ويتطورن بكامل إمكانياتهن عندما حتبهن
عائالتهن وتتقبلهن ،وعندما يستطعن احلصول على تعليم ووظائف ورعاية صحية .ويجب أن تكون كل
مصادر اجملتمع مثل املدارس والبنوك واألماكن الدينية واملستشفيات والعيادات ممكنة لكل فرد.
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الفصل األول:اإلعاقة واجملتمع
التعليم:
إن التعليم مهم جدا ً للفتيات ذوات اإلعاقة ،ويشمل ذلك تعليم لغة اإلشارة ولغة بريل أو األشرطة
املسموعة للفتيات ذوات اإلعاقة السمعية والبصرية .وفي العديد من البلدان الفقيرة ،إذا لم تستطع
الفتيات ذوات اإلعاقة الذهاب للمدرسة واحلصول على التعليم ،فإن األمر ميكن أن ينتهي بهن للتسول من
أجل البقاء على قيد احلياة عندما يصبحن بالغات.

لدى البنات اللواتي لديهن
إعاقة فرصة أقل في االلتحاق
باملدرسة من األوالد الذين
لديهم إعاقة.

وسيحصل فرق كبير إذا عمل اجملتمع كله من أجل احلقوق التعليمية
للناس من ذوي اإلعاقة.
تستطيع اجملموعات القائمة على اجملتمع أن تناقش املشاكل ،وتشجع
اجلميع ،مبا في ذلك األطفال اآلخرون ،على الترحيب واحترام
الطالبات ذوات اإلعاقة .وتستطيع هذه اجملموعات ترتيب فرص للتعليم
في مرحلة الطفولة املبكرة ،أو الوصول إلى منح احلكومة ،أو
املساعدة بطرق أخرى .وبواسطة التعليم ،تستطيع الفتيات ذوات
اإلعاقة دعم وإغناء مجتمعاتهن.
جعل اجملتمعات احمللية في متناول اجلميع:

إن معرفة القراءة
والكتابة جعلت من
املمكن أن أكسب
لقمة عيشي
بكرامة.

في كل أنحاء العالم ،تُنظم النساء ذوات اإلعاقة من أجل املساعدة في جعل العيادات واملدارس وأسواق
وشوارع املدينة والباصات واجملتمعات موائمة بشكل يجعل تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر سهولة.
تستطيع اجملتمعات التأكد من أن البنايات والطرق موائمة عندما تبنى بدال ً من تغييرها الحقاً .وبهذه
الطريقة تكون كل املرافق العامة مستخدمة قدر اإلمكان من قبل أكبر عدد ممكن من الناس بغض النظر
عن العمر أو القدرة أو الوضع .وسوف تخدم الناس الصغار والكبار سواء كانوا بقدرات ممتازة أو محدودة أو
بظروف مثالية أو صعبة( .انظري الصفحات  19إلى .)22
أشعر بالالجدوى .إنني دائما ً أعتمد على الناس اآلخرين من
أجل مغادرة املنزل .لو كانت هناك تعديالت أسفل املنزل
وتعديالت لدخول البنايات العامة لكنت أستطيع التحرك
وحدي .أستطيع اخلروج عندما أريد وليس علي دائما ً
انتظار اآلخرين ملساعدتي.
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العمل من أجل التغيري
عندما تكون األماكن موائمة ،يصبح من السهل على كل فرد االنخراط في اجملتمع.
ولكن الوصول هو أكثر بكثير من األشياء املادية ،مثل الساللم .ويعني الوصول ،أيضاً ،أن كل فرد يستطيع
التواصل وفهم ما يحدث .عندها تستطيع املرأة ذات اإلعاقة عمل أشياء أكثر لنفسها ،سيرى عدد أكبر
من الناس أن اإلعاقة جزء طبيعي من احلياة .عندما تكون النساء ذوات اإلعاقة جزءا ً ثمينا ً من اجملتمع ،سيبدأ
اجملتمع بالتفكير بطريقة مختلفة حول اإلعاقة .على احلكومة أن تقدم املوارد الضرورية جلعل أنظمة النقل
والبنايات والبرامج العامة واملرافق سهلة االستخدام لكل فرد ،مبن في ذلك النساء ذوات اإلعاقة .ويعاقب
البعض ،أيضاً ،أولئك الذين يرفضون التعاون.

هنا بعض األمثلة على الكيفية
التي غيرت بها نساء ذوات إعاقة
حياتهن.

جعل احلكومة تقوم بالتغيير
بعد املشاركة في ورشة عمل حول التحرر من
معيقات الوصول ،قام مركز "الو" لتنمية النساء
ذوات اإلعاقة بإنتاج شريط فيديو حول التحرر من
معيقات الوصول للناس ذوي اإلعاقة .لقد بدأن التحدث
مع قطاعات احلكومة اخملتلفة حول تسهيل
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في اجملتمع .متت املوافقة
على أفكارهن من قبل مكتب رئيس الوزراء،
ووزارات :االتصال ،النقل ،البريد والبناء ،العمل
والرفاه االجتماعي ،والشؤون اخلارجية .وكن
قادرات على احلصول على متويل لبناء تعديالت
في  47مكانا ً في العاصمة فيتنام.
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الفصل األول:اإلعاقة واجملتمع
عمل النساء جلعل الوصول ممكناً
عندما أصبح لدى أليسيا كونتريراس إعاقة بسبب شلل األطفال الذي أصيبت به وهي طفلة ،لم
يعتقد والداها أن عليها أن تذهب إلى املدرسة .ولكن املعالجِ ة الطبيعية ألليسيا أدركت مدى ذكاء
أليسيا .وقد أقنعت والديها ليرسالها إلى املدرسة ،وأصبحت أليسيا أول طالبة ذات إعاقة في
مدرستها .وفي النهاية ،ذهبت أليسيا إلى اجلامعة ،وكانت حصتها املفضلة في الطابق الثالث .وألن
أليسيا تستخدم الكرسي املتحرك،
كانت تزحف على يديها وركبها لثالثة
طوابق من الدرج لتصل إلى الصف .وخالل السنة األخيرة
لها في اجلامعة ،التقت أليسيا مبجموعة للنساء ذوات اإلعاقة
تدعى "فري أكسس" اللواتي كن يعملن من أجل
التغيير في مجتمعهن .وكانت اجملموعة تؤمن أن لها
نفس احلقوق مثلها مثل أية مجموعة أخرى وعملت من
أجل جعل مجتمعاتهن موائمة أكثر.
ذهبت نساء مجموعة "فري أكسس" مباشرة إلى رؤساء
اجلمعيات وحاولن إقناعهم بعمل تغييرات لتحسني احلياة
لألفراد من ذوي اإلعاقات .على سبيل املثال ،حتدثن مع مدير
النقل في مدينتهن ،وشرحن مدى صعوبة التحرك بالنسبة
لألفراد ذوي اإلعاقة .وقد تأثر املدير بحديثهن وجعل الكثير من الباصات موائمة حسب احتياجهن.
قررت أليسيا أن تعمل من أجل التغيير أيضاً .ذهبت إلى مدير اجلامعة وطلبت منه أن ينقل صفها
من الطابق الثالث إلى األول .وافق املدير على ذلك" .لديهم غرفة أخرى متوفرة" ،قالت أليسيا" ،ولكن
املدير لم يفكر حول حقيقة أن الطالب ذوي اإلعاقة لن يستطيعوا الوصول إلى صفوفهم ،ولم أفكر
في أن أطلب ذلك" .وبعد ذلك ،لم تعان من أجل أن تصعد الدرج.

إن تغيير السياسات ليس سهالً .ميكن أن يكون طويالً ومعقداً .وميكن أن يستغرق سنوات طويلة وجهدا ً
كبيرا ً من قبل العديد من الناس .وعليك تفهم التكاليف ،والناس الذين سيتأثرون ،والسياسات التي
تريدين تغييرها .من السهل الشعور باإلجحاف إذا كنت تنظمني من أجل التغيير .وعندما تشعرين
بزيادة عبء العمل واإلجحاف ،حاولي احلصول على النصيحة من نساء أخريات لديهن إعاقات في مكان
آخر من بلدك ،وحتى خارج بلدك .وتذكري أن لك احلق في الوصول إلى املرافق العامة التي تستطيعني
استخدامها .تستطيعني إيجاد مجتمع موائم.
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العمل من أجل التغيري
فيما يلي قصة عن أفراد لديهم إعاقات شكلوا مجموعة أحدثت تغييرًا عظي ًما في مدينتهم.

جعل املدينة ممكنة الوصول
في مدينة اياترينبيرغ -روسيا ،عملت جمعية حرية احلركة بالتعاون مع حكومة املدينة جلعل املدينة
موائمة أكثر .ويتطلب القانون الروسي وجوب أن يكون الناس الذين لديهم إعاقات قادرين على
استخدام البنايات العامة والباصات ،ولكن العديد من األماكن ما زالت غير ممكنة الوصول .طورت
حكومة املدينة في اياترينبيرغ برنامجا ً خاصا ً باإلعاقة جلعل البنايات أكثر سهولة للوصول.
ولكن ،أدركت مجموعة من الناس الذين لديهم إعاقات ،والذين يستخدمون الكراسي املتحركة أو
العكازات ،أنه بالرغم من أن احلكومة حتاول أن تساعد ،فإن العديد من األماكن التي غيروها ما زالت
صعبة االستخدام بالنسبة للناس ذوي اإلعاقة .لقد أدركوا أن احلكومة ال تستطيع فعل ذلك دون
مساعدة الناس الذين لديهم إعاقات.
ولذلك شكل الناس الذين لديهم إعاقات جمعية حرية احلركة .بدأوا بكتابة قائمة بأهم األماكن
في املدينة جلعلها أكثر سهولة ،والتقوا مع املسؤولني في املدينة ،وأطلعوهم على القائمة .أدرك
املسؤولون أنهم كانوا بحاجة لنصيحة الناس الذين لديهم إعاقات .أكدت جمعية حرية احلركة أن
يكون أعضاؤها في جلنة املدينة التي أصبحت مسؤولة عن مواءمة املرافق العامة .وكان على الناس
الذين لديهم إعاقات أن يوافقوا على أي مشروع قررت اللجنة القيام به.

أوجدت جمعية حرية احلركة إرشادات ميكن أن يستخدمها املهندسون املعماريون جلعل البنايات
سهلة الوصول .وكانوا قادرين على أخذ صور للبنايات التي أرادوا إصالحها ،ثم رسموا صورا ً واضحة
للكيفية التي يكون بها التغيير.
اآلن ،يتم تغيير البنايات القدمية بشكل بطيء .ويتم استخدام اإلرشادات اجلديدة في كل أنحاء املدينة.
وبفضل عمل جمعية حرية احلركة ،فإن كل بنايات املكاتب اجلديدة وبنايات عديدة أخرى هي سهلة
الوصول للناس الذين لديهم إعاقات .ومت خفض األرصفة في أماكن من أجل الناس الذين يستخدمون
الكراسي املتحركة .ومركز املدينة التجاري اجلديد سهل االستخدام للناس الذين لديهم إعاقة.
وجعلت جمعية حرية احلركة العديد من املدارس ،وكذلك مسرح املدينة لألفالم ،سهل الوصول.
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الفصل األول:اإلعاقة واجملتمع
األفعال
• تنظيم نشاطات اجتماعية ملساعدة الفتيات ذوات
اإلعاقة للخروج من منازلهن وااللتقاء بأناس آخرين لديهم
إعاقات وفتيات صغيرات أخريات.
• مشاركة املعلومات حول إيجاد أو خلق فرص عمل.
• دعم النساء اللواتي تتم معاملتهن بشكل سيئ في
املنزل أو في األماكن العامة أو في مكان العمل.
• التدريب على مهارات القيادة واملهارات االجتماعية.
تقدمي املوارد من أجل التغيير في أوغندا
أبقت جمعية النساء األوغنديات ذوات اإلعاقة برنامجا ً
إلدارة اإلقراض للنساء ذوات اإلعاقة للبدء بأعمالهن
اخلاصة بهن ،وتقدمي التعليم وأدوات احلركة ،وإدارة
مجموعة دراما لزيادة وعي العامة حول النساء
ذوات اإلعاقة .وهن يجاهدن من أجل زيادة حقوق النساء
وصحتهن من أجل الدفاع عن تعليم أفضل لألطفال
ذوي اإلعاقة ،وتعليم مهارات العيش املستقل ،وتبادل
معلومات حول الصحة اإلجنابية ،و"محاربة
الفقر واجلهل والفروق االجتماعية واملرض".
نساء صنعن التغيير في إي أي سلفادور
تنظم مجموعة حقوق ذوي اإلعاقة التي تسمى
باإلجنليزية ( )ACOGIPRIبرامج نسوية منذ  ،1987جامع ًة
نساء ذوات إعاقة من خلفيات مختلفة من أجل القيام بنقاش
حول القضايا
املتعلقة باجلنس وقضايا أخرى .وهن كذلك:
• يقدمن تدري ًبا حول معرفة القراءة والكتابة وكذلك القيادة.
• يوفرن األدوات املساعدة واخلدمات للنساء اللواتي لديهم
أي شكل من أشكال اإلعاقة.
• يعملن على منع التمييز والعنف.
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هنا بعض األفكار
األخرى للنساء اللواتي
لديهن إعاقة ملساعدة
مجتمعهن في القيام
بإجراءات.

العمل من أجل التغيري
تكون اجملتمعات أقوى حينما يتم إدماج اجلميع.

أحلم باليوم الذي تكون فيه
النساء اللواتي لديهن إعاقة
مستقالت ،ولهن عائالت،
ويستخدمن املرافق العامة
مثلهن مثل أي شخص آخر.

 ...ونعمل من أجل
التغيير في الصحة
والتعليم.

نضغط من أجل إدماج أكبر
في اجملتمع.

يحس َّن
بالرغم من معيقات اإلجحاف واجلهل والتمييز ،فإن النساء اللواتي لديهن إعاقات في أنحاء العالم
ِّ
مهاراتهن من أجل الكفاية الذاتية.
يجب سماع صوت النساء اللواتي لديهن إعاقة عند اتخاذ قرارات على كل مستوى وعن كل قضية ،ليس
فقط قضايا اإلعاقة .ال أحد لديه اإلجابة عن كل األسئلة .على كل فرد ،النساء والرجال ،مع أو دون إعاقات،
والناس الذين يحاربون من أجل حقوق اإلنسان ومن أجل حقوق العاملني ومن أجل كرامة النساء في كل أجزاء
العالم ،العمل معا ً لدعم النساء اللواتي لديهن إعاقة ليعشن حياة صحية ومستقلة ومنتجة .وبالتأكد،
فإننا نقيم حياة في كل منا ،ونتعلم من بعضنا ،ونستطيع بناء عالم أكثر عدال ً لكل منا.

لنناقش ما هي التغييرات في مجتمعنا ،والتي
ميكن أن تساعد كل فرد لينخرط أكثر في اجملتمع،
ومساعدة كل الناس ليتمتعوا بصحة أفضل.
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