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  مبادئ توجيهية حول استعمال مصطلحات اإلعاقة 
  

  مقدمة 
  

استعمال  معقّد  مفهوم  اإلعاقة     نطاق  تطّور  به  مصطلحات  الوقد  الماضية،  الخاصة  السنوات    خالل 
والهدف من إعداد هذه الوثيقة هو .   20061في عام    اإلعاقة  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  ما بعد اعتمادال سي

في المنشورات والعروض المالئمة  اللغة والمصطلحات  تزويد العاملين في اإلسكوا بمبادئ توجيهية حول استعمال  
في ضوء أي مالحظات  بشكل منتظم  هذه الوثيقة  يجري العمل على تحديث  وس    .إصدارات اإلسكواوغيرها من  

  اإلعاقة على المستوى الدولي.المتعلق بفي التفكير والخطاب  جديدة    تطوراتة إلى أي  تراحات واردة، إضافاقأو  
  

  تعريفات 
  

التعريف     مع  الوارد  يتماشى  األكل من  أدناه  لحقوق  الدولية  والتصنيف االتفاقية  اإلعاقة  شخاص ذوي 
ة،  ب ، أو إصا خللمجّرد  نها ليست  يعّرفان اإلعاقة بشكل عام على أ  ا ، وهموالصحة  والعجز  الوظائف  لتأديةالدولي  

جاء في  وقد      .األخرىالسياقية  للشخص والعوامل البيئية ود بين الوضع الصحي تفاعل معقّ هي  أو مرض، وإنما  
أن: اإلعاقة  حول  العالمي  اإلعاقة    التقرير  ليست    تفاعالً بوصفها  "تعريف  اإلعاقة  أن  سمات  يعني  من  سمة 

ويمكن  ا شخاأل التي  بشأن  م  تقدّ إحراز  ص.   العوائق  معالجة  خالل  من  المجتمع  في  المشاركة    تواجه تحسين 
  .2شخاص ذوي اإلعاقة في حياتهم اليومية"األ
  

  و"إعاقة". " خلللدى اإلشارة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة، ال بّد من التمييز بين عبارتي "  
  

جهاز في الجسم من قبيل انحرافها عن وجهة استعمالها بنية  في وظيفة أو    مشاكلتُستعمل للتعبير عن    : الخلل
أو فقدانها. فوظائف الجسم هي الوظائف الفيزيولوجية ألجهزته (بما فيها الوظائف النفسية) وأجهزة 

  .3الجسم هي األجزاء التشريحية منه كاألعضاء واألطراف

طويل األجل بدني أو عقلي أو ذهني أو حّسي، قد يمنعهم لدى    خلل  ب المصابين شخاص  األتشمل    :اإلعاقة
مع   مختلفة  التفاعل  قدم أنواع  على  المجتمع  في  وفعالة  كاملة  بصورة  المشاركة  من  العوائق  من 

  .4المساواة مع اآلخرين
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  .2008أيار/مايو  3وقد دخال حيّز التنفيذ في 
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أو الحسية، أو الذهنية    أو العقلية  الناحية البدنيةإلى وضع الشخص من    خللخر، تشير عبارة  بمعنى آ  
.   ة المحيطة به من جهة أخرىبيئ الومن جهة  الذي يعاني منه الشخص    بين هذا اإلختاللبينما اإلعاقة هي التفاعل  

ي قد  بفالشخص  مصاباً  من  كون  قد إختالالت خلل/أكثر  أنّها  كما  الحاالت  جميع  في  مرئية  تكون  ال  قد   ،  
  . ئة المحيطةيإن لم تتفاعل بشكل سلبي مع الب ال تؤدي بالضرورة إلى إعاقة

  
  مبادئ توجيهية عامة

  
  ل لغة الئقة ا استعم  -1

  
رسائل وقيم ر عن  بّ تع  بها   ها صفُ نَ   أو   األشياء  للغة أهميتها كما نعلم جميعاً، والطريقة التي نشير فيها إلى  

اإلعاقة، نساهم في تعزيز مبادئ مثل المساواة الحديث عن  لغة إيجابية والئقة لدى  وباستعمالنا  .   عيّنةوسلوكيات م
  واحترام التنّوع. اإلدماجو
  

  عدم استعمال اإلعاقة كصفة   -2
  

باستخدام اإلعاقة كصفة، حيث  اإلشارة إليهم  قلقهم إزاء  العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة عن  أعرب  لقد   
نصح يُ إعاقتهم.  لذلك،    حولهم هوهم  مر األاألن  أ شخاص وإشارة ضمنية إلى  أ يجدون في هذا تقليالً من قيمتهم ك

 بدل  "األشخاص ذوي اإلعاقة"شخاص وتعتبر اإلعاقة صفة ثانوية، مثل  ز على األباعتماد المصطلحات التي تركّ 
المعوّ " الصّم)األ(باستثناء    "قوناألشخاص  ال .  وفي  )5( شخاص   االعتباراتمن    عددٍ مراعاة  ينبغي  ،  سياق هذا 

  اإلضافية، وهي:
  

 حيث عاقة باللغة االنكليزيةاسباً في المصطلحات المتعلقة باإليعتبر استخدام المختصرات غير من ،
تختزل  يتوجب كتابة المصطلحات بالكامل ليبقى التركيز على األشخاص، وليس كمجموعة متجانسة  

  ب المختصرات عند استخدام المصطلحات المتعلقة باإلعاقة. بشكل عام، ينبغي تجّن   .  بمختصر 
  

  ّكون    عنباعاً خاطئاً  فهو يعطي انط     معّوقون غير مناسب أيضاً.أو    ق يعتبر استخدام كلمة معو
ذوي  أشخاصاً  مجموعة متنوعة تضم    نهمأفي حين  األشخاص ذوي اإلعاقة مجموعة متجانسة،  

  مختلفة. آراءقدرات، واهتمامات، واحتياجات و
  

ينبغي تجنّب استخدام مصطلحات مثل "ضحية" أو "يعاني"، على سبيل المثال، "يعاني من عمى" أو   
فهي   إعاقة".  الشخص    توحي"ضحية  فعّالأو    عاجزأن  األلغام  غير  في سياق  يستخدم  ما  ذلك  يستثنى من    .

مخلّ و من  حيث  فات  المتفجرات  عام  هناك  أن  الحروب،  استخدام  على  توافق  ضحية" ال"مصطلحات  تعزيز 
هو  وتشير  ".  يناجٍ الو" (كما  الضحايا  ا  نمبيّ مساعدة  حظر  معاهدة  وألفي   الذخائر   نأ بش  الدولية  االتفاقيةلغام 

  مخلفات   من  المتفجرات/األلغام  بسبب   قتلوا  الذين  أو  المصابين  فراداأل  لجميع) إلى حماية حقوق اإلنسان  العنقودية
  رة.ية المتضرّ لّ حومجتماعتهم الم سرهم أإضافة إلى  الحرب

   

 
م:   5 للصُّ العالمي  االتحاد  موقع  على  االطالع  يمكن  ّم،  الصُّ مجتمع  حول  المعلومات  من     لمزيد 

culture-work/focus/areas/deaf-http://www.wfdeaf.org/our .  
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  ب المصطلحات البالية أو السلبية تجنُّ   -3
  

لها بعبارة ااستبدولذلك ينبغي    ،هينةمُ عد" و"متخلّف عقلياً" هي بالية وقمن قبيل "معّوق" و"مُ   العبارات  
كعبارة ل وصف حيادي  ا ستعميُستحسن ا  لدى اإلشارة إلى نوع محّدد من اإلعاقات،و  ".  إعاقة  و"أشخاص ذو

  ."متالزمة داونلديه  شخص" كعبارةلإلعاقة  طبيةأو تسمية اعتالل بدني"  وذو  أشخاص"
  

  ب العبارات الملّطفةتجنُّ   -4
  

   ً في    غالبا اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يرى  "ما  مثل  الملّطفة    "  ةمختلفال  ت المؤّهالذوي  العبارات 
ً بدنية"    اتبصعو  ونيعان  نو"الذي ً مغالي  أسلوبا ا.   والتفضُّل  ةمراعا ال في    ا يُستحسن    ل مصطلحات ا ستعمولذلك 
توخي الحذر في  في السياق نفسه، ينبغي  و.   بدنية"العاقة  اإل  ووص ذا شخاأل" أو "ةعاقاإل  وشخاص ذواألمثل "

التسهيالت المطلوبة لألشخاص توحي بأن  نها  ألاالحتياجات الخاصة"    وذواستخدام كلمة "خاص" كما في عبارة "
  ة معاملة خاصة، في حين أن تمكين األشخاص ذوي اإلعاقب  ذوي اإلعاقة هي تسهيالت استثنائية وأنهم يحظون

الم المجتمع    ةشاركمن  اآلخرينفي  مع  المساواة  قدم  و  على  حقوقهم  من  حق  من هو    واجب 
  .واجبات المجتمع

  
إلى "األشخاص ذوي اإلعاقة وأقرانهم ممن ليس لديهم إعاقة"،  شارة  حيان اإلومن المفيد في بعض األ  

العمر، والمهارات، وأي تصنيف بينما يعتبر استخدام مصطلح أخرى  اتمما يعزز فكرة كونهم متساوين في    .
أمراً   –  أي اللجوء إلى المقارنة أو اإلشارة إلى الحالة الطبيعية عند الحديث عن اإلعاقة  –"عادي" أو "طبيعي"  

التصورات  غي يعّزز  المقارنات  هذه  واستخدام  الحياة،  واقع  من  والتنوع  طبيعي  أمر  االختالف  إن  مقبول.   ر 
  الخاطئة حول كون األشخاص ذوي اإلعاقة غير طبيعيين أو غرباء.

  
  عدم اعتبار إنجازات ذوي اإلعاقة من األخبار المثيرة  -5

  
يُستحسن عدم اعتبارها من األخبار ولكن    ،ةاإلعاقاألشخاص ذوي  عتراف بإنجازات  من الضروري اال  
التركيزالمثيرة في  فاإلفراط  يُ   .   قد  العتبر  عليها  قبيل  أو  من  يعطي مراعاة  اإلنجازات   قد  هذه  بأّن     االنطباع 

المهارات والقدرات يملكون    ةأو خارجة عن المألوف، في حين أّن معظم األشخاص ذوي اإلعاقمتوقّعة    غير
  .المصابين بإعاقة األشخاص غير التي يملكها نفسها 

  
اإلعاقةمصطلحات

المصطلحات المقبولة المصطلحات الواجب تجنُّبها

  ضحية إعاقة؛ المعوقون؛  إعاقة؛   من يقاسي إعاقة؛ مبتل بـ
سيئ الحظ/بائس؛ أعرج/كسيح/مشلول؛ معاق جسدياً؛ 

 و، ذوفاقدو األهليةمقعدون؛  ؛عاجزون ؛أشخاص معّوقون
  ياالحتياجات الخاصة، عجزة، أصحاب العاهات، متحد 

اإلعاقة

إعاقة /خللذو شخص  ؛ذو إعاقةلديه/  شخص المفرد: 
  الخ]/حّسي /بدني[

 أشخاص ذوي إعاقة [جسدية/حركية]  الجمع:

ً  ؛أشخاص عاديون طبيعيون؛ /أشخاص مؤهلون جسديا
أشخاص يعيشون حياة عادية

  إعاقة ليس لديه/  بـ مصاب شخص غير  المفرد: 
ةإعاقليس لديهم/ـ مصابين بأشخاص غير الجمع:

 إعاقة؛ خلل؛تاللخإ عاهة؛مشكلة

ً مشخص يستعمل كرسياً  المفرد:  تحركالمكرسي ال أسير/تحركالكرسي المد بشخص مقيَّ    تحركا
ً أشخاص يستعملون كرسيالجمع: ً متحركا ا
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المصطلحات المقبولة المصطلحات الواجب تجنُّبها

  شخص ضعيف البصر؛ شخص مكفوف  المفرد:   المكفوف/األعمى؛ مشاكل في البصر
 أشخاص ضعاف البصر؛ أشخاص مكفوفونالجمع:

  شخص لديه صعوبة في السمع؛ شخص أصم المفرد:   األصّم؛ ثقيل السمع؛ أصّم وأبكم 
 أشخاص لديهم صعوية في السمع؛ أشخاص صّمالجمع:

مشاكل  رس؛ أخرس/شخص أشخاص بكم؛  أبكم؛ شخص أبكم/أ
في النطق

  نطقيةشخص ذو إعاقة  المفرد: 
أشخاص ذوو إعاقة نطقيةالجمع:

ً   فمتخلِّ /رمتأخِّ  ً يعاني بط ؛ عقلية صعوباتيعاني  ؛عقليا   ئا
 ً ً ؛ معّوعقليا  ق ذهنيا

  شخص ذو إعاقة ذهنية المفرد:
أشخاص ذوو إعاقة ذهنيةالجمع:

غير متوازن  مريض عقلياً؛   ؛مخبول ؛معتوه  ؛مجنونجنون؛ 
ً عقلياً؛  أشخاص مجانين ؛مختّل عقليا

 وص ذواشخالجمع: أ  ؛حالة صحة عقليةشخص ذو  المفرد: 
 حالة صحة عقلية

 ون مساعدون شخصيّ  جر في المنزل)مقّدمو الرعاية (الرعاية المدفوعة األ

سهلة الوصول أو مفسحة للوصولمرافق / مبان/مواقف معّوقينلل مخصصة  مبان/مواقف

لالحتياجات  األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة؛ تسهيالت 
 الخاصة

  األشخاص ذوو اإلعاقة؛ ضمان المساواة في الحقوق 
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