احلًبَخ انمبَىَُخ

نألشخبص روٌ االحتُبجبد اخلبطخ يف انعشاق
)(دساصخ يمبسَخ

Legal protection of people with special needs in Iraq
(comparative study)

. روٌ االحتُبجبد اخلبطخ،ٌ حمىق اإلَضب: انكهًخ ادلفتبحُخ

Keywords: Human Rights , People with special needs.

 شهالء صهًُبٌ زلًذ.و

كهُخ انمبَىٌ وانعهىو انضُبصُخ – جبيعخ دَبىل
Lecturer Shahlaa Suleiman Mohammed
College of law and political sciences - University of Diyala
E-mail: Shahlas44@yahoo.com

املجلد السادس – العدد الثاني 7102/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

324

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املجلد السادس – العدد الثاني 7102/

يهخض انجحث

يقرر القانوف الحقوؽ ويفرض لها اوجو الحماية المتعددة إذ ال قيمة للنصوص القانونية
مالم تقترف بإمكانات التنفيذ الصحيح واال تغدو حبراً على ورؽ.

ويعد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من الفئات االكثر ضعفاً في المجتمع
وألجل ذلك البد أف يكوف لهم الحق في االنتصاؼ وأف تتوافر لهم الحماية القانونية الالزمة

في مختلف مجاالت حياتهم وفقاً لظروفهم الخاصة بما يسهم في زيادة تفاعلهم مع
مجتمعاتهم و يشكل ذلك تمييزاً ايجابياً لهم.
ولقد تطورت اوجو الحماية المقررة لهم مع تطور المجتمعات اإلنسانية على مر العصور

المختلفة فبعد أف كاف ينظر اليهم في العصور القديمة بنظرة دونية تغيرت لتكوف عطفاً أو
ِ
الرعاية وتقرير الحقوؽ ومن ثم المشاركة في المجتمع
شفقةً أو احساناً ولتتحوؿ بعد ذلك إلى

وادارة ذوي االحتياجات الخاصة لشؤونهم بأنفسهم وتزايد االىتماـ بهم من خالؿ تقديم
الخدمات والبرامج التأىيلية وتوفير البيئة المناسبة لهم ليمارسوا حياتهم ويتخذوف القرارات

الخاصة بهم وليتحولوا من اشخاص متلقين للخدمة فقط إلى منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم،
وىذا ما كاف لهم ذلك في كثير من الدوؿ فابهروا العالم بما وصلوا إليو بمجرد ما توافرت لهم
البيئة المناسبة والدعم من المجتمع الذي ينتموف إليو.
وتزايد اىتماـ المجتمع الدولي باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في الربع االخير
من القرف العشرين ليتمخض عنو واعالف حقوؽ المتخلفين عقلياً في عاـ ٜٔٔٚـ ،وإعالف
حقوؽ المعاقين في عاـ ٜ٘ٔٚـ ،لتتوالى بعد ذلك اإلعالنات والمواثيق الدولية التي تضمنت
اعترافاً بحقوقهم واوجبت رعايتهم وانتهى الجهد الدولي في ىذا المضمار باتفاقية حقوؽ
المعاقين لسنة  ٕٓٓٙوالبروتوكوؿ االختياري الملحق بها.
واولى العراؽ اىتماماً باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من خالؿ دستوره الدائم

لعاـ ٕ٘ٓٓـ ،وبانضمامو إلى اتفاقية حقوؽ المعاقين لعاـ ٕٓٓٙـ والمصادقة عليها في
325

املجلد السادس – العدد الثاني 7102/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

عاـ ٕٕٔٓـ وسنو قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم  ٖٛلعاـ ٖٕٔٓـ،
فضالً عن النصوص المتفرقة في متوف القوانين االخرى ذوات الصلة.

ادلمذيـــــخ

أوالً  :موض ػػوع البحػ ػ  :يع ػػد إعم ػػاؿ حق ػػوؽ األش ػػخاص ذوي االحتياج ػػات الخاص ػػة وإقام ػػة
مجتمع يؤمن بها ٍ
تحد كبير للدوؿ ،فسيادة حقوؽ اإلنساف تحتاج للػدفاع المسػتمر عنهػا وىػذا
واجب دينػي واخالقػي وقػانوني ،إذ يقػع علػى عػاتق الدولػة إلتػزاـ بػاالعتراؼ بحقػوؽ األشػخاص

ذوي االحتياج ػػات الخاص ػػة وضػ ػػماف احترامه ػػا وتج ػػاوز العوائػ ػػق الت ػػي تح ػػوؿ دوف مشػ ػػاركتهم

واندماجهم في المجتمع واتخاذ التدابير والخطوات الالزمة لتحقيق ذلػك ،وىػذا يتطلػب وضػع
استراتيجية وخطة وطنية واضحة للسنوات القادمة ىدفها التحسين من وضع ذوي االحتياجػات
الخاصػػة وضػػماف تمػػتعهم بحقػػوقهم والتخفيػػف مػػن معانػػاتهم ،و تظػػافر جهػػود القطاعػػات كافػػة
الحكومي ػػة والمجتمعي ػػة والتنس ػػيق بينه ػػا بغي ػػة توحي ػػد المس ػػاعي الرامي ػػة لض ػػماف س ػػيادة حق ػػوؽ
اإلنساف ،وألجل ذلك يأتي االىتماـ باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وحقوقهم جػز اً مػن

االىتمػػاـ بحقػػوؽ اإلنسػػاف وتكريسػاً لمبػػدأ المسػػاواة وحظػػر التمييػػز ،كػػونهم جػػزً مػػن المجتمػػع

ولهم من الحقوؽ ما لغيرىم ،وينبغي على الحكومػات والشػعوب عػدـ تجاىػل ىػذه الحقيقػة بػل

والسعي لكفالتها لهم.

ثانياً  :أسباب اختيػار موضػوع البحػ وأىميتػو :تعػود أسػباب اختيػار موضػوع البحػ إلػى عػدة

عوامل ،زياد ًة على أف موضوعات حقوؽ اإلنسػاف تعػد مػن الموضػوعات الخصػبة للبحػ فيهػا،

إال أف صػ ػػدور قػ ػػانوف رعايػ ػػة المعػ ػػاقين وذوي االحتياجػ ػػات الخاصػ ػػة العراقػ ػػي رقػ ػػم  ٖٛلسػ ػػنة

ٖٕٔٓـ يعد من العوامل األساسية كونو أحد اإللتزامات األساسػية الناتجػة عػن انضػماـ العػراؽ
إلػػى اتفاقيػػة حقػػوؽ األشػػخاص ذوي االعاقػػة لسػػنة ٕٓٓٙـ ،وبغيػػة التعػػرؼ علػػى الحمايػػة التػػي
تضمنتها القوانين العراقية لألشخاص ذوي االحتياجػات الخاصػة الػذين اصػبحوا يشػكلوف نسػبة
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ليست بالقليلة من سكاف العراؽ وألسباب كثيرة أىمها الحروب وتأثيرات األسلحة المستخدمة
والملوثة للبيئة والمؤثرة على صحة اإلنساف واستمرار تعرض السكاف لها منذ اربعػة عقػود زيػادةً
على ضعف الرعاية الصحية أو عدـ وصولها وحوادث المرور والعوامل الوراثية وسو الخػدمات
األخػػرى المقدمػػة وجملػػة أخػػرى مػػن المسػػببات لةعاقػػة أو االحتيػػاج الخػػاص ،فالعنايػػة بػػذوي
االحتياجػات الخاصػة زيػػاد ًة علػى كونهػػا واجبػاً انسػانياً ودينيػاً واخالقيػاً أضػػحت واجبػاً أو إلتزامػاً
قانونياً على الدوؿ ،فكل فرد منهم في المجتمع من حقو أف يعيش بكرامة وأف يشػعر بإنس ِ
ػانيتو
دوف تمييػػز بسػػبب اعاقتػ ِػو أو احتياجػ ِػو الخػػاص ،ولػػذلك يقػػرر القػػانوف لهػػم حقوق ػاً خاص ػةً بهػػم
ويف ػػرض له ػػا الحماي ػػة لتحس ػػين حي ػػاتهم وتنظ ػػيم اوض ػػاعهم ليتغلب ػػوا عل ػػى ض ػػعفهم ومص ػػاعبهم

وليتفػػاعلوا مػػع مجػػتمعهم وازالػػة وتخفيػػف العقبػػات التػػي تمػػنعهم مػػن ممارسػػة حيػػاتهم بشػػكل
اعتيادي.
ويالحػ ػ أف معظ ػػم الدراس ػػات المتص ػػلة ب ػػذوي االحتياج ػػات الخاص ػػة ف ػػي العػ ػراؽ ى ػػي

دراس ػػات ف ػػي نط ػػاؽ عل ػػم االجتم ػػاع وعل ػػم ال ػػنفخ والعل ػػوـ التربوي ػػة الخاص ػػة وأم ػػا الدراس ػػات
االكاديميػػة القانونيػػة المتصػػلة بالموضػػوع فمعظمهػػا تػػدخل فػػي نطػػاؽ القػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ
اإلنساف.

ثالثاً  :أىداؼ البح :نستهدؼ بوساطة ىذا البحػ التعػرؼ علػى األحكػاـ القانونيػة المنظمػة
ألوضاع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وحقوقهم فػي العػراؽ وإلتزامػات اإلدارات العامػة
تجاىهم ،وبياف مدى كفاية النصوص القانونيػة فػي تػوفير الحمايػة المطلوبػة واوجػو القصػور فيهػا

وبالتحديػ ػػد تلػ ػػك الػ ػػواردة فػ ػػي قػ ػػانوف رعايػ ػػة ذوي االعاقػ ػػة واالحتياجػ ػػات الخاصػ ػػة رقػ ػػم ٖٛ
لس ػػنةٖٕٔٓـ وتقي ػػيم واق ػػع ذوي االحتياج ػػات الخاص ػػة ،ولك ػػي تك ػػوف ى ػػذه الدراس ػػة وس ػػيلة
لتحقيق الفهم العاـ بقضايا األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

رابع ػاً  :مػػنهج البح ػ  :اتبعنػػا فػػي ىػػذا البح ػ المػػنهج الوصػػفي التحليلػػي للنصػػوص القانونيػػة
المنظمػػة لموضػػوع البح ػ مػػن جوانبػػو المختلفػػة ،وال ىنػػى لنػػا فػػي ذلػػك عػػن الدراسػػة المقارنػػة
لبعض النظم القانونية واالستفادة من تجاربهم في ىذا المضمار.
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خامس ػاً  /خطػػة البح ػ  :حتػػى يسػػتقيم البح ػ ويصػػل إلػػى ىايتػ ِػو ارتأينػػا تقسػػيمو علػػى ثالثػػة

مباح وىي كما يأتي :المبح األوؿ :ماىية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
المبح الثاني :حقوؽ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في العراؽ.

المبح الثال  :ضمانات احتراـ حقوؽ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في العراؽ

ادلجحث األول

يبهُخ األشخبص روٌ االحتُبجبد اخلبطخ

سنتناوؿ في ىذا المبح

تحديد المقصود باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

التعرؼ على فئاتهم ،كوف ذلك من االمور الضرورية لتحديد نطاؽ تطبيق القانوف ،ومن ثم
و ّ
البح في األساس القانوني للحماية التي يتمتعوف بها ،وذلك في مطلبين سنبح في اولهما
في مفهوـ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وفي األساس القانوني لحماية األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة في ثانيهما.
ادلطهت األول  :يفهىو األشخبص روٌ االحتُبجبد اخلبطخ

ا
أوال  :تعشَف األشخبص روٌ االحتُبجبد اخلبطخ :

تتعدد التعريفات لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وتتباين في تحديد من ينطبق

عليو ىذا الوصف ،و ذلك يعود إلى نسبية مفهوـ االحتياجات الخاصة ،كما أف كل باح
ٍ
ٍ
مختلف عن علما
بشكل
ينظر إليو من زاوية تخصصو أو مجاؿ دراستو فالطبيب ينظر اليهم
االجتماع وعلما النفخ والمتخصصين في مجاؿ التربية الخاصة ،ىير أف االتفاؽ منعقد على
ٍ
بشكل طبيع ٍي دوف أف تتوافر لهم رعاية
كونهم فئة من أفراد المجتمع ال يمارسوف حياتهم

خاصة بهم من شأنها أف تسهل عليهم ذلك.
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كما تعطي القوانين معاني مختلفة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة نابعة من
تركيزىا على تنظيم شأف من شؤونهم نحو القوانين الخاصة بتأىيلهم أو عملهم أو صحتهم أو

تعليمهم(ٔ).

ىذا ويستعمل الباحثين والعلما مصطلحات عديدة للداللة على األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة زياد ًة على تلك التي يعتمدىا الناس العامة في احاديثهم نحو المعاقين
وىير العاديين أو تسميتهم بحسب نوع عاىاتهم نحو االعمى واالبكم واالطرش والمشلوؿ
وىيرىا كثير ،ىير أف مصطلح ((ذوي االحتياجات الخاصة)) واسع ويضم في كنفو فئات عدة
ومنهم المصابين باإلعاقات كافة وىيرىم ممن تكوف لديهم احتياجات خاصة نحو الموىوبين
والتفوؽ العقلي واالبداع فرىم أف ىؤال ليسوا بعاجزين أو لديهم قصور ىير أنهم بحاجة إلى
رعاية خاصة تفوؽ تلك المقدمة لغيرىم ليتمكنوا من االندماج في المجتمع وتنمية قدراتهم

وتوجيهها واالستفادة من طاقاتهم بالشكل الذي يخدـ المجتمع(ٕ) .ويُفضل استعماؿ ىذا
ِ
ولكونو أكثر لطفاً وال
المصطلح على مصطلح ((ذوي االعاقة)) ألسباب اجتماعية ونفسية
يعبر عن النظرة الدونية والشفقة والوصم باإلعاقة التي قد يوليها المجتمع للمعاقين جسدياً و

ذىنياً و حسياً ،ولهذا يالح شيوعو في اآلونة االخيرة السيما مع ازدياد االىتماـ بذوي
االحتياجات الخاصة وطنياً ودولياً(ٖ).

واستعمل المشرع العراقي كال المصطلحين في قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات

فعرؼ ذو االعاقة بأنو
الخاصة رقم  ٖٛلسنة ٖٕٔٓـ ،واعطى لكل منهما مفهوماً محدداً ّ
((كل من فقد القدرة كلياً أو جزئياً على المشاركة في حياة المجتمع اسوة باآلخرين نتيجة

وعرؼ االعاقة
اصابتو بعاىة بدنية أو ذىنية أو حسية أدى إلى قصور في ادائو الوظيفي))ّ .
بأنها ((أي تقييد أو انعداـ قدرة الشخص بسبب عجز أو خلل بصورة مباشرة إلى ادا

التفاعالت مع محيطو في حدود المدى الذي يعد فيو اإلنساف طبيعياً )) أما ذو االحتياج
فعرفو بأنو ((الشخص الذي لديو قصور في القياـ بدوره ومهامو بالنسبة لنظرائو في
الخاص ّ
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السن والبيئة االجتماعية واالقتصادية والطبية كالتعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو

العالقات العائلية وىيرىا ،ويعتبر قصار القامة من ذوي االحتياجات الخاصة))(ٗ).

ونرى أف المشرع في ىذا التعريف قصد االشارة إلى أف الحماية التي يوفرىا ال تشمل
فقط من يعانوف من عاىة معينة نحو األعمى واالصم واالبكم وفاقدي االطراؼ والمتخلفين
عقلياً و المصابين بالشلل وىيرىم بل تشمل أيضاً اولئك الذين يعانوف من وجود حالة فيهم
تعوقهم وتسبب لهم القصور في القياـ بأدوارىم في الحياة بشكل طبيعي وأف لم تشكل عاىة
أو عجز جسدي معين كما ىو الحاؿ بالنسبة للموىوبين وقصار القامة ،فهم زيادةً على
احتياجات اإلنساف االعتيادي لهم احتياجات اخرى خاصة يلتزـ المجتمع والدولة بتوفيرىا
بهم .ونرى أف ىذا التعريف ىو االكثر شموالً إذ يتضمن من يعاني من قصور اعاقة بالمعنى
الذي قصده المشرع عند تعريفو ذو االعاقة أو ىيرىا وأياً كاف سببو ومن ثم ستكوف لو

احتياجات خاصة.

وبيّنت اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي االعاقة لسنة ٕٓٓٙـ المقصود بمصطلح
األشخاص ذوي االعاقة بػأنو يشمل (( كل من يعانوف من عاىات طويلة االجل بدنية أو عقلية
أو ذىنية أو حسية ،قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة
وفعالة في المجتمع على قدـ المساواة مع اآلخرين))(٘).
ّ

عرؼ االعالف الخاص بحقوؽ المعوقين لسنة ٜ٘ٔٚـ المعوؽ بأنو (( أي شخص
كما ّ

عاجز عن أف يؤمن لنفسو بصورة كلية أو جزئية ضرورات حياتو الفردية و  /أو االجتماعية
العادية بسبب قصور ُخلقي أو ىير ُخلقي في قدراتو الجسمانية أو العقلية))(.)ٙ

عرؼ بعض المختصين األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بأنهم ((أفراد يعانوف
ويُ ِّ
نتيجة عوامل وراثية و بيئية مكتسبة ،من قصور القدرة على تعلم أو اكتساب خبرات أو

مهارات أو ادا اعماؿ يقوـ بها الفرد العادي أو السليم المماثل لو في العمر والخلفية الثقافية
أو االقتصادية أو االجتماعية ولهذا تصبح لو باإلضافة إلى احتياجات الفرد العادي احتياجات
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تعليمية ،نفسية ،حياتية ،مهنية ،اقتصادية ،وصحية خاصة يلتزـ المجتمع بتوفيرىا لو بوصفو

انساناً ومواطناً قبل أف يكوف معاقاً كغيرة من أفراد المجتمع ))(.)ٚ

فالشخص ذو االحتياج الخاص ىو كل فرد يحتاج في حياتو كلها أو لفترة منها إلى

ٍ
خدمات خاصة لينمو ويتعلم ويتدرب ويتوافق مع متطلبات حياتو اليومية والعائلية والمهنية أو
الوظيفية ويمكنو بذلك أف يشارؾ بأقصى امكاناتو في عمليات التنمية االجتماعية واالقتصادية
() ٛ
ِ
فت االعاقة على أنها ((قصور عضوي أو وظيفي أو ىما معاً في
بوصفو مواطناً  .كما عُ ِر ْ
اإلنساف يح ّده أو يمنعو من القياـ بواجبو))(.)ٜ

ا
ثبَُب  :فئبد األشخبص روٌ االحتُبجبد اخلبطخ :

االحتياج الخاص ما ىو إال نتاج تفاعالت األشخاص الذين يعانوف من حالة معينة فيهم

قد تكوف صحية أو نفسية أو اجتماعية مع محيطهم و ليست نتيجة لةصابة بالعاىة لوحدىا،
ولهذا ينبغي التركيز على ىذا الفهم عند وضع الخطط والسياسات المع ّدة لتحسين اوضاعهم

وازالة العوائق في البيئة المحيطة بهم أو في المواقف التي يمروف بها لتمكينهم من التفاعل

والمشاركة في المجتمع(ٓٔ).

وتُصنف فئات ذوي االحتياجات الخاصة بحسب نوع االعاقة التي يعانوف منها والتي
تظهر عند تفاعلهم ومحاولة تواصلهم في مجتمعاتهم ومشاركتهم فيو ويمكن تحديدىا بالشكل
االتي:
ٔ -االعاقة الجسمانية أو البدنية ،ويصاب اصحابها بعجز ظاىر في الجسم والسيما في
الجهاز الحركي نحو مبتوري االطراؼ وشلل األطفاؿ أو الشلل الرباعي.
ٕ -االعاقة الحسية :وىي تلك المتصلة بحواس اإلنساف نحو المكفوفين والصم والبكم
وضعاؼ السمع.
ٖ -االعاقة الذىنية :ويتميز اصحابها بأف ذكا ىم العاـ اقل من المتوسط العاـ لمستوى

الذكا لدى اقرانهم من االسويا (ٔٔ) ،ويعاني اصحابها من األمراض العقلية نحو

المتخلفين عقلياً ومتالزمة "داوف" ،ومرضى التوحد والصرع ،وتشمل أيضاً في جانبها
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االيجابي الموىوبين والمبدعين أو المتفوقين عقلياً.
ٗ -االعاقة النفسية :ويعاني اصحابها من أمراض واضطرابات نفسية.
٘ -االعاقة االجتماعية :وىم االفراد الذين يعجزوف عن التفاعل والتكيف السليم مع
بيئاتهم وينحرفوف عن معايير وثقافة مجتمعاتهم نحو المجرمين والجانحين والمتشردين.
وىناؾ من يجمع أكثر من اعاقة مما ذكر أعاله في الوقت نفسو نحو مرضى الشلل
ولديهم تخلف عقلي في آف واحد ،أو الصم والبكم معاً.
ىذا ولم يضع المشرع العراقي تقسيماً أو تصنيفاً لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
وانما ذكر تعريفاً وكل من ينطبق ِ
عليو يعد من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بغض النظر

ِ
اعاقتو أو سبب عجزهِ أو قصوره.
عن نوع

وبموجب قرار صدر عن مجلخ ادارة ىيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة
في العراؽ في  ٕٓٔٙ/ٚ/ٕٛحددت الحاالت المشمولة بقانوف رقم  ٖٛلسنة ٖٕٔٓـ
بكل من ( :االعاقة الحركية والبصرية والسمعية والذىنية واالعاقة العصبية واألمراض الجلدية

وأمراض الكوالجين واالوراـ وأمراض الدـ وأمراض الجهاز البولي وأمراض نقص المناعة
وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض جهاز الدوراف وأمراض الكبد ومتالزمة داوف).
ادلطهت انثبٍَ  :األصبس انمبَىٍَ حلًبَخ األشخبص روٌ االحتُبجبد اخلبطخ

تحرص التشريعات في الدوؿ المختلفة على العناية بذوي االحتياجات الخاصة واتاحة

لهم فرص المشاركة والتفاعل في المجتمع وممارسة حقوقهم بوصفهم مواطنين فيها وتحقيق
المساواة لهم وضماناتها في المجاالت كافة بوساطة النص عليها في اسمى النصوص القانونية
فيها وىي نصوص الدستور.
إف حقوؽ ذوي االحتياجات الخاصة ليست حقوقاً جديد ًة إذ ىي متأصلة في فكرة
الحقوؽ الطبيعية لةنساف وفكرة البقا والرخا والسالـ للبشرية وفكرة التضامن بين اإلنسانية،
ىير أف النظرة إلى األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة تطورت على مر العصور ،ففي
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الحضارات العراقية القديمة وعلى الرىم من وجود قوانين مدونة ألهمت البشرية في العصور
الالحقة في سن كثير من القواعد ،وكانت قائمة على أساس من العدالة والمساواة ونصرة
الضعيف وعدـ تسليمو للقوي واحقاؽ الحق في المجتمع وتحقيق الخير للناس وانقاذ الشعب
من البؤس ،وحق اإلنساف في الحياة والصحة بالمعالجة من األمراض كما جا في شريعة
حمورابي(ٕٔ) ،ويشير الباحثين إلى أف معاناة ذوي االحتياجات الخاصة في العصور القديمة
كبيرة إذ كاف ينظر اليهم نظرة سلبية ومتدنية زياد ًة على المعاملة السيئة ومعاملتهم كفئة شاذة

إذ كانوا يتركوف للعذاب والموت بسبب ضعفهم وعدـ قدرتهم على الدفاع عن انفسهم (ٖٔ).

ولم تبدأ الخطوات األولى لالىتماـ بحقوؽ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
بصدور قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة والمتضمن اعالف حقوؽ المتخلفين عقلياً في
ٕٓ/كانوف األوؿٜٔٚٔ/ـ وتبعو االعالف الخاص بحقوؽ المعوقين لسنة ٜ٘ٔٚـ ،ولحقتها
اعالنات حقوؽ عالمية أخرى ومواثيق ومؤتمرات دولية جميعها تصب في اطار توفير الحماية
القانونية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وحقوقهم بمختلف فئاتهم ،ىير أف ىذا ال يعني

أنهم لم يكونوا يتمتعوف بالحقوؽ قبل ذلك؛ ألنهم اساساً لهم الحقوؽ ذاتها التي يتمتع بها
االفراد اآلخرين والتي نص عليها االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لسنة ٜٔٗٛـ والعهداف
الدولياف الخاصاف بحقوؽ اإلنساف في ٜٔٙٙ/ٕٔ /ٔٙـ وفقاً لمبدأ المساواة وعدـ التمييز

على أي أساس ومنها االعاقة (ٗٔ).

أما على مستوى الدساتير الوطنية المتعاقبة في العراؽ فنجد أنها تؤكد على أف
العراقيين جميعاً متساووف أماـ القانوف دوف تمييز بين أحد منهم ،ومن ثم كل ما نصت عليو
من حقوؽ وحريات تنطبق على األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة مثل باقي أفراد الشعب،
ٍ
بشكل صري ٍح وأف أكدت
رىم ذلك فهي لم تتضمن نصاً خاصاً بذوي االحتياجات الخاصة
بصورة عامة على توفير خدمات الرعاية االجتماعية للمواطنين والحق في تقديم المعونة وكفالة

أفراد المجتمع في حاالت العجز والمرض ودعم االسرة وحماية الطفولة(٘ٔ).
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أما دستور العراؽ الدائم لعاـ ٕ٘ٓٓـ فقد اورد نصاً جا فيو (( ترعى الدولة المعاقين

وذوي االحتياجات الخاصة وتكفل تأىيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك

بقانوف))( .)ٔٙوأوكل ىذا النص إلى قانوف خاص يُسن لتنظيم ذلك ،وفعالً صدر قانوف رعاية
ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم  ٖٛلسنة ٖٕٔٓـ ،وجا ذلك تنفيذاً إللتزامات
العراؽ الدولية السيما بعد انضمامو التفاقية حقوؽ المعاقين لسنة ٕٓٓٙـ ومصادقتو عليها

في عاـ ٕٕٔٓـ ،وجا في اسباب تشريع ىذا القانوف ىو لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة
بوساطة تقديم الخدمات الشاملة لهم بما يضمن حقوقهم ،وألىراض تأىيلهم ودمجهم في
المجتمع ونشر التوعية بالعوؽ وتجنب حصولو من خالؿ الوقاية في سبيل توفير اسباب الحياة
الكريمة لهم وبغية التنسيق بين وزارات الدولة ذات العالقة بشؤونهم بالشكل الذي يحقق ىذه
االىداؼ.
علماً أف ىذا القانوف ليخ الوحيد الذي عنى بشؤوف األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة في العراؽ فليخ فهناؾ إال مجموعة من النصوص القانونية الواردة في القوانين
المتفرقة نظمت بعض األوضاع المتصلة بذوي االحتياجات الخاصة وحقوقهم ،نحو قانوف

الحماية االجتماعية رقم ٔٔ لسنة ٕٗٔٓـ( ،)ٔٚوقوانين بعض الوزارات نحو قانوف وزارة

الصحة العراقية رقم  ٜٛلسنة ٜٔٔٛـ( ،)ٔٛوقانوف وزارة التربية رقم ٕٕ لسنة ٕٔٔٓـ(،)ٜٔ

وقانوف وزارة الشباب والرياضة رقم ٕ٘لسنة ٕٔٔٓـ(ٕٓ).

وعلى الرىم من كوف العناية بذوي االحتياجات الخاصة واجب يقع على عاتق أفراد
المجتمع ومؤسسات الدولة سوا  ،إال أف قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لسنة
ٍ
بشكل مباش ٍر عن تلبية متطلبات ذوي
ٖٕٔٓـ حدد بعض اإلدارات العامة وجعلها المسؤولة
االحتياجات الخاصة قدر تعلق االمر بها وبحسب طبيعة عملها ،وىذه اإلدارات تمثلت بهيئة
رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة  -وىي تشكيل جديد أنشئ بموجب ىذا القانوف-

ووزارة الصحة ،ووزارة التربية ،ووزارة التعليم العالي والبح
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االجتماعية ،ووزارة الشباب والرياضة ،ومجلخ القضا االعلى ووزارة العدؿ ،ووزارة النقل،

ووزارة االعمار واالسكاف ،ووزارة التخطيط (ٕٔ).

ادلجحث انثبٍَ

حمىق األشخبص روٌ االحتُبجبد اخلبطخ
المواطنوف متساووف في الحقوؽ والحريات كافة دوف التمييز على أي أساس ومنها
التمييز على أساس االعاقة أو االحتياج الخاص ،ىير أف القانوف يُقرر حقوقاً خاصةً تعد من
االمور الملحة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،تضاؼ إلى حقوقهم االصلية االخرى،
وذلك نظراً لظروفهم الخاصة واحتياجهم للرعاية وتوفير متطلبات معينة ليتمكنوا من مواصلة
ٍ
بشكل اعتيادي ال قصى حد ممكن.
حياتهم
وإذ يتبادر للذىن أف ذلك يعد اخالالً بمبدأ المساواة في القانوف ،لكن واقع الحاؿ
يشير إلى أف ذلك ىير صحيح ،فرىم الحقوؽ التي اكتسبها ذوي االحتياجات الخاصة إال

أنهم ما فتئوا يعانوف من صعوبة في االندماج في المجتمع ومازالوا يتعرضوف إلى التمييز بسبب
اعاقاتهم سوا في التعليم والتوظيف أو العمل وىذا ما يعد انتهاكاً لكرامة اإلنساف ،كما أف

مساواتهم الكاملة مع االسويا ال يحقق المساواة الفعلية لهم ألنهم عندىا لن يتمكنوا من
إلى أبرز الحقوؽ التي ينبغي

سنتعرض في ىذا المبح
القدرة على التنافخ معهم ،ولهذا
ّ
التأكد من وصوؿ ذوي االحتياجات الخاصة إليها زيادة على حقوقهم المتأصلة األساسية
االخرى وسيكوف ذلك من خالؿ المطلبين اآلتيين:
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ادلطهت األول  :احلمـىق ادلذَُـخ وانضُبصُخ

ا
أوال  :احلك يف ادلضبواح وحظش انتًُُز عهً أصبس االعبلخ :

ينص الدستور العراقي لعاـ ٕ٘ٓٓـ على أف العراقيين متساووف أماـ القانوف دوف تفرقة

بين أحد منهم ،ومن ثم ال يجوز التفرقة أو استبعاد أحد بسبب كونو من ذوي االحتياجات
الخاصة أو تقييد الحريات والحرماف من ممارسة الحقوؽ التي اقرتها نصوص الدستور

والقوانين على الرىم من عدـ تقرير ذلك صراحةً (ٕٕ).

ويالح أف كثيراً من الدساتير اوردت ما يشير صراحةً إلى أف المواطنين متساووف في

الحقوؽ دوف أي تمييز على أساس االعاقة أو القصور أو العجز نحو ما جا في دستور المانيا

االتحادي لسنة ٜٜٔٗـ ،والدستور المصري لعاـ ٕٗٔٓـ(ٖٕ) ،وكاف االفضل لو أضاؼ

المشرع الدستوري العراقي إلى المادة ٗٔ من دستور ٕ٘ٓٓـ عبارة (( ..أو بسبب االحتياج
الخاص أو االعاقة)) ليجعل من مبدأ عدـ التمييز على أساس االعاقة أو العجز أو االحتياج
الخاص مبداً دستورياً ىاماً ،وأف كاف ىذا المبدأ باألساس مستنبط من روح التشريع الذي يؤكد

على حق تكافؤ الفرص وكفالتو للعراقيين جميعاً وإلتزاـ الدولة باتخاذ االجرا ات الالزمة
لتحقيق ذلك (ٕٗ).
ويعد التمييز على أساس االعاقة أو االحتياج الخاص انتهاكاً لكرامة اإلنساف وقيمو،

وينصرؼ معناه إلى أي حرماف أو تفرقة أو تقييد على أساس االعاقة الغاية منو أو يترتب عليو
اضعاؼ أو احباط االعتراؼ بكافة حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية أو التمتع بها أو ممارستها
على قدـ المساواة مع االخرين في الميادين كافة السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو

الثقافية أو المدنية أو في أي ميداف آخر ،و يشمل ذلك كافة اشكاؿ التمييز(ٕ٘).

ورىم ىذا التأكيد على مبدأ المساواة إال أف ذوي االحتياجات الخاصة مازالوا يعانوف
من التمييز وحتى ضمن فئات ذوي االحتياجات الخاصة انفسهم ،فالفتيات والنسا المعاقات
مثالً يعانين أكثر من ىيرىن في الحرماف من ممارسة الحقوؽ والحريات ،وكذلك األطفاؿ من

ذوي االحتياجات الخاصة سوا فيما يخص التحاقهم بالمدارس وفي المعاملة وبحسب نوع
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اعاقتهم ،وىناؾ التمييز في العمل والتوظيف فاألكثر استبعاداً من سوؽ العمل ىم الذين
يعانوف من اعاقات ذىنية ونفسية( .)ٕٙولهذا كثيراً ما تكوف فرصهم في الوصوؿ إلى عمل
ضئيلة والسيما مع انتشار البطالة في كثير من دوؿ العالم والسيما دوؿ العالم الثال .

وتعود اسباب ذلك إلى شيوع المفاىيم الخاطئة عن ذوي االحتياجات الخاصة
والتسليم بعجزىم وانعداـ قدراتهم على العمل والتعلم واكتساب المهارات وبكونهم مجرد
عالة على أسرىم والمجتمع والدولة.
وقضت المحكمة العليا في الواليات المتحدة االمريكية بأحقية ذوي االحتياجات
الخاصة بالمساواة وحظر التمييز على أساس االعاقة نحو قضائها بأف عزؿ االفراد ذوي
االحتياجات الخاصة عن اآلخرين يعد وضعاً خطيراً وضاراً وصار شكالً من اشكاؿ التمييز
وىذا صحيح ٍ
بوجو خاص في حالة عزؿ األطفاؿ ذوي االعاقة عن المدارس العادية( ،)ٕٚوفي
ذلك أيضاً قضت المحكمة العليا في كندا وحكمها باف تمييز جامعة كولومبيا البريطانية  /كلية
علوـ االسرة ضد طالبة في الدراسات العليا ومنعها من الدخوؿ لمبنى الكلية بعد ساعات

الدواـ على أساس أنها تعاني من االكتئاب يعد تمييزاً وانتهاكاً لحقها ،بينما ُسمح للطلبة
اآلخرين في الدراسات العليا بالدخوؿ ،مبينةً بأف دخوؿ المبنى جز اً من الخدمات المتاحة
للجمهور وأف منع الطالبة من الدخوؿ على أساس صحتها العقلية يشكل تمييزاً ضدىا (.)ٕٛ
وألىمية ىذا المبدأ ولتعزيز الحق في المساواة وعدـ التمييز على أساس االعاقة أو

االحتياج الخاص بادرت بعض الدوؿ بسن قانوف خاص لحظر التمييز ،وال نجد بأساً في ذلك

فمثل ىذا القانوف سيوفر ضمانات اكبر لذوي االحتياجات الخاصة ،كما أف مبدأ حظر التمييز
من شأنو أف يفرض إلتزامات على اإلدارات العامة فيما تتصل بتقديم الخدمات وكيفيتها
ومراعاة ظروؼ ذوي االحتياجات الخاصة فيها وىذا ما قد يتطلب احداث تغييرات أو
تعديالت فيها سوا فيما يتصل باألبنية التحتية أو في نوع الخدمة وطرائق تقديمها لضماف
تحقيق المساواة إال أف ذلك ال يعني احداث تغييرات جذرية وشاملة مما يفوؽ طاقتها
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وامكاناتها ،ومع ذلك قد تتحمل تلك المؤسسات أو اإلدارات تكاليف مالية جديدة لتحقيق
ذلك.

ا
ثبَُب  :احلك يف حفظ انكشايخ وعذو تعشضهى نألري وانتعزَت:

تأمين العيش الكريم واحد من اىم حقوؽ اإلنساف ،ويقع على الدوؿ واجب مجابهة

كل مظاىر العبودية واالستغالؿ االقتصادي واتخاذ التدابير كافة لضماف عدـ تعرض

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إلى االذى( ،)ٕٜويؤكد قانوف رعاية ذوي االعاقة
واالحتياجات الخاصة في العراؽ على تأمين الحياة الكريمة لهم وضرورة تقبل فكرة العوؽ
والعجز واحتراـ ذلك وعده جزً من الطبيعة اإلنسانية والتكوين االجتماعي للشعب ،فقصورىم

أو عجزىم أو اعاقتهم ليست خياراتهم بل ىي امر خارج عن ارادتهم .كما اشار القانوف إلى

تدريب اسر األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة على التعامل السليم معهم ورعايتهم بصورة
ال تمخ كرامتهم وانسانيتهم ،واخضع المؤسسات والمراكز المعنية برعايتهم وتأىيلهم إلى

الرقابة من قبل وزارة العمل والشؤوف االجتماعية ووفقاً ألحكاـ القوانين النافذة(ٖٓ).

وتشير اتفاقية حقوؽ ذوي االعاقة في مقدمتها إلى أف النسا والفتيات ىن أكثر تعرضا

لألذى والعنف أو االعتدا واالىماؿ أو المعاملة ىير الالئقة وسو المعاملة واالستغالؿ داخل
المنزؿ وخارجو.

ولهذا ينبغي على الدولة اتخاذ االجرا ات والتدابير الالزمة لحف وصوف حياة وكرامة
ذوي االحتياجات الخاصة وبخاصة الفئات االكثر تعرضاً لألذى واالعتدا الجسدي والنفسي

من نسا واطفاؿ سوا في داخل منازلهم أو خارجها ،وأيضاً محاربة ظواىر االستغالؿ
االقتصادي نحو استخداـ ذوي االعاقات والسيما المصابين بالشلل الرباعي أو المعاقين ذىنياً

كوسيلة لالستجدا أو التسوؿ أو تسخيرىم للعمل بال مقابل أو العمل مقابل اجور زىيدة،
ومحاسبة كل من يقوـ بذلك سوا من االبوين أو االقارب أو أي شخص آخر وفقاً ألحكاـ

القانوف.
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نص في قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة
ويالح أف المشرع العراقي َّ
لسنةٖٕٔٓـ على معاقبة كل ذي اعاقة أو احتياج خاص استغل عاىتو أو عوقو كوسيلة
نص أيضاً على معاقبة اآلخرين ممن يستغلهم
للتسوؿ بالحبخ أو الغرامة ،وكاف األولى بو أف َّ

أو يجبرىم على ذلك(ٖٔ) ،ومع قصور النص فواقع الحاؿ يشير أيضاً إلى اىماؿ السلطات
العامة في واجبها بهذا الصدد وىو أمر يحقق مسؤوليتها ويفرض محاسبتها.

ا
ثبنثب  :احلك يف انشعبَخ انظحُخ:

يعد حق المواطن في التمتع بالصحة من الحقوؽ العالمية واعُطي مفهوماً ينسجم مع
الغاية من تقريره ،إذ ال يقصد منو ضماف الخلو من األمراض فحسب وأنما تحقيق السالمة

البدنية والعقلية واالجتماعية لةنساف أيضاً(ٕٖ) ،وذلك يتطلب بذؿ اقصى الجهود لضماف
الوقاية من األمراض ومعالجتها وتأىيل المصابين بها وتحقيق الرفاىية الصحية وتقديم

الخدمات الشاملة للمواطن دوف تمييز بين أحد وتوفير المقومات األساسية للصحة نحو تأمين
مياه الشرب النظيفة ،والغذا اآلمن والكافي ،وظروؼ صحية مناسبة وبيئة سليمة للسكن
والعمل ،والتوعية ونشر المعلومات المتصلة بالصحة.
ومنها

ويشكل توفير ىذه الخدمات الصحية تحدياً في كثير من دوؿ العالم الثال
العراؽ فنوع الخدمات الصحية ومستواىا ومؤشراتها انما تدؿ على ضعفها بسبب تدىور

الوضع االقتصادي وتردي الوضع االمني للبالد زيادةً على سو اإلدارة وتفشي الفساد وىذه
بشكل ٍ
ٍ
عاـ
كلها عوامل اسهمت في ضعف الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
بشكل ٍ
ٍ
خاص.
وذوي االحتياجات الخاصة
كفل الدستور العراقي لعاـٕ٘ٓٓـ الحق في الصحة والرعاية الصحية للمواطنين

كافة(ٖٖ) ،وجوىر ىذا الحق يشتمل على عنصري الوقاية والعالج ،أي أنو يتضمن الحفاظ

على صحة اإلنساف من المرض واالوبئة ومن ثم تقديم العالج الالزـ أف تعرضت صحتو لشائبة
بما يعيدىا إلى وضعها االعتيادي أو إلى افضل وضع ممكن.
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كما يؤكد قانوف الصحة العامة العراقي رقم  ٜٛلسنة ٜٜٔٛـ على أف التمتع باللياقة
الصحية الكاملة (بدنياً وعقلياً واجتماعياً) حق مضموف ومكفوؿ لكل مواطن وتلتزـ الدولة
باتخاذ التدابير الالزمة للتمتع بو ولتمكينو من المساىمة في بنا المجتمع وتنميتو(ٖٗ) ،وىذا
ىو المبدأ الذي اعتمده القانوف وارتكزت عليو نصوصو.
وتعد وزارة الصحة وفقاً لقانوف الصحة العامة المسؤولة عن توفير العناية الصحية
المطلوبة والعالج المناسب لحاالت ذوي االحتياجات الخاصة نحو التخلف العقلي وخرؼ
الشيخوخة والصرع وبالتعاوف مع الجهات ذات العالقة كوف ذلك يعد جز اً من التزمها بتحقيق
الصحة الطبيعية الجسمية والنفسية للمواطن(ٖ٘).

وجا قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم  ٖٛلسنة ٖٕٔٓـ ليؤكد
على ذلك وحدد لوزارة الصحة مهامها في تقديم الخدمات الوقائية للكشف عن األمراض
واتخاذ التدابير الالزمة للتحصن منها ،ووضع البرامج الوقائية وتنفيذىا ونشر الثقافة الصحية
ضد االعاقات للتمكن من كشفها قبل وقوعها ،ومن ذلك توفير العناية الصحية األولية الالزمة

للنسا المعاقات اثنا فترة الحمل والوالدة وما بعدىا ،ومتابعة حاالت األطفاؿ االكثر تعرضاً
لةصابة باإلعاقة وتسجيلهم(.)ٖٙ
ويالح أف كل ىذه المهاـ عبارة عن اجرا ات وقائية لتجنب حصوؿ االعاقات ،كما
تتولى وزارة الصحة دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع بالتعاوف مع الجهات ذوات

العالقة ،وتوفير السكن لهم وتأىيلهم مجتمعياً(.)ٖٚ

كما جعل المشرع التأمين الصحي مجاني لذوي االحتياجات الخاصة ،ىير أف نظاـ

التأمين الصحي ىير مفعل في العراؽ ،ورىم اىمية ىذا النظاـ والفوائد التي يحققها السيما

بالنسبة للفئات االكثر ضعفاً في المجتمع نحو ذوي االحتياجات الخاصة(.)ٖٛ

وعانى القطاع الصحي في العراؽ ومازاؿ من صعوبات كبيرة حالت دوف التمكن من

تقديمو الخدمات الصحية الالزمة ،ففي حقبة التسعينيات من القرف المنصرـ تعرضت
المؤسسات الصحية وبرامجها وخططها للتوقف وزادت حاالت االصابة باألمراض بسبب
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المقاطعة االقتصادية ،وزادت االمور سو اً بعد الحرب في عاـ ٖٕٓٓـ وتصاعد االعماؿ
االرىابية وتدىور الوضع االمني في معظم مناطق العراؽ مما انعكخ سلبياً على الواقع الصحي
واالجتماعي للمواطنين.

وتدلل المؤشرات الصحية العالمية على تلقي األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
مستويات دنيا من الخدمات الصحية من تلك المقدمة لعامة الناس ،كما أنهم الفئات االكثر
عرضة لةصابة بحاالت صحية أو أمراض ثانوية كاف من الممكن تالفيها إلى جانب ما يعانوف
من اعاقات ،فضالً عن زيادة معدالت انخراطهم في سلوكيات ىير صحية نحو التدخين
والنظم الغذائية السيئة وانعداـ النشاط البدني ،وتدىور حالتهم الصحية بسبب ىياب خدمات
التأىيل الصحي ومن ضمنها عدـ تزويدىم باألجهزة المساعدة الالزمة لهم.
وتشير معطيات المسح الصحي العالمي التي اقيمت في (ٔ٘) بلداً إلى أف احتماالت

االبالغ عن عدـ كفاية مقدمي الرعاية الصحية تزيد على الضعف من قبل األشخاص ذوي

االحتياجات الصحية ،وبشكل اكبر فيما يتصل بامتناع ىؤال العاملين عن تلبية حاجات ذوي

االحتياجات الخاصة ،واالمر نفسو فيما يتصل بتلقي معاملة سيئة أو عالج سي (.)ٖٜ

إف خدمات الرعاية الصحية في العراؽ تحتاج إلى تنظيم وإلى اعادة ىيكلة المؤسسات
الصحية وتحسين نوع الخدمات التي تقدمها عموماً ،أما فيما يتصل بذوي االحتياجات
الخاصة ولضماف وصوؿ الخدمات الصحية اليهم فينبغي االخذ بنظر االعتبار عند رسم
الساسة الصحية ووضع الخطط الوطنية في ىذا المجاؿ اعداد ذوي االحتياجات وفئاتهم
واماكن تواجدىم وذلك وفقاً لمعطيات وإحصا ات دقيقة تجريها الجهات المختصة ،ويمكن
بياف الخطوط األساسية التي ينبغي أف تؤشر عند رسم السياسية الصحية الخاصة باألشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة بالنقاط اآلتية:
ٔ -تأمين خدمات الرعاية الصحية بصورة مجانية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

واالعتماد على الهوية الخاصة الممنوحة لهم من قبل الهيئة العليا لذوي االعاقة
واالحتياجات الخاصة.
341

املجلد السادس – العدد الثاني 7102/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ٕ -ضماف الوصوؿ إلى المراكز والمؤسسات الصحية المتخصصة نحو تلك الخاصة
بالتخلف العقلي والتأىيل الصحي وخدمات العالج الطبيعي وضرورة اقامتها في المناطق
القريبة من المستفيدين منها مباشرة ليسهل اتصالهم بها وذلك يكوف باالعتماد على
احصا ات دقيقة يمكن من خاللها اختيار المواقع الجغرافية التي تضم اكبر عدد من
فئات ذوي االحتياجات الخاصة بين المحافظات في العراؽ والتي تبين أنها تكثر في
المناطق الحضرية و في مراكز المحافظات(ٓٗ).

ٖ -ضرورة تدريب العاملين في مراكز الرعاية الصحية على كيفية التعامل مع ذوب
االحتياجات الخاصة ويمكن االستعانة بذوي االحتياجات الخاصة انفسهم من القادرين
على العمل وبذلك نضمن مشاركتهم في المجتمع فيصبحوف اعضا فاعلين ومنتجين فيو
وليسوا مجرد متلقين للخدمة.
ٗ -ضرورة تناسب اعداد المراكز الصحية والتأىيلية مع اعداد ذوي االحتياجات الخاصة
ومراعاة اصناؼ االعاقات واكثرىا انتشاراً.
٘ -تحديد مبالغ شبكة الحماية االجتماعية بما يتناسب مع ىال المعيشة ومع تكاليف

االحتياجات والمتطلبات الصحية ونوعية االعاقة وخطورتها لتحقيق الغاية من تقريرىا
وليست مجرد مبالغ رمزية.

 -ٙتفعيل نظاـ التأمين الصحي وضرورة شموؿ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ِبو كما
نص على ذلك القانوف.
ّ

 -ٚنبذ المؤسسات الصحية االساليب القديمة واعتماد أخرى حديثة في تقديم الخدمات
الصحية لذوي االحتياجات الخاصة وتوصيل المعلومات لهم بوسائل مناسبة واعادة
تنظيم وتوزيع الخدمات بما يضمن انتفاعهم منها.

رابعاً  :الح ػػق في التنقل وتيسيره :تواجو بعض فئات ذوي االحتياجات الخاصة صعوبات في

التنقل في الشوارع واالماكن العامة نحو األشخاص المصابين بالشلل أو فاقدي كال اطرافهم
أو احدىا ،مما يتطلب توافر وسائل معينة تساعدىم في التنقل بيسر وحرية السيما في داخل
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المرافق العامة التي يتوافدوف إليها للقياـ بأنشطتهم الحياتية المعتادة نحو المؤسسات التعليمية
والصحية والسياحية ،وىذا ما يستلزـ توافر وسائط نقل تذلل الصعوبات وتزيل العوائق التي
تواجههم في سبيل ذلك ،واجرا تعديالت أيضاً على الشوارع واالبنية لتسهيل حركتهم .

والزـ قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وزارة النقل بتهيئة وسائل النقل

العاـ الالزمة لتنقل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ومرافقيهم بأمن وسالـ ودوف مقابل،
كما الزـ الشركات السياحية بتوفير واسطة نقل واحدة على االقل ومكيفة الستخدامها

واشغالها من ذوي االحتياجات الخاصة بتوفير مواصفات معينة فيها لهذا الغرض(ٔٗ).

وتتولى وزارة االسكاف واالعمار وفقاً للقانوف بتنفيذ المتطلبات الالزمة لألبنية المؤسسية

الرسمية الخاصة بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بوساطة اعادة تأىيلها وبما يسهل تنقل

مرتاديها من ذوي االحتياجات الخاصة(ٕٗ) ،وكاف من الضروري أف يعمم ىذا االمر على
المؤسسات الرسمية كافة وعدـ االقتصار على االبنية المذكورة؛ الف ذوي االحتياجات الخاصة

مثل بقية أفراد المجتمع ال يقتصر نشاطهم على المؤسسات الخاصة بهم فحسب.

ويالح أف العراؽ يفتقر تماماً إلى وجود بنى تحتية تراعي ظروؼ األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة وال توجد التسهيالت المطلوبة في وسائط النقل والمواصالت والطرقات
العامة ،بينما يعد ذلك من االمور األساسية التي ينبغي أف يؤخذ باالعتبار في اعداد تصاميم
االبنية والمؤسسات واعتماد التقنيات واالبتكارات الحديثة للمساىمة في وضع الحلوؿ لكثير
من المصاعب التي تعترض ذوي االحتياجات الخاصة بل والتشجيع على ذلك.
وألجل ذلك ينبغي على المشرع أف يضع حدوداً دنيا لما يجب أف يتوافر في المباني من

تسهيالت لمراعاة ظروؼ ذوي االحتياجات الخاصة ،واجرا التعديالت على القائم منها
لتحقيق ذلك.
كما نجد أف بعض األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة عاد ًة ما يكونوف بحاجة إلى
وجود شخص مرافق ومالزـ لهم ألىراض مساعدتهم في التنقل وقضا االمور المعتادة في
حياتهم بشكل متواصل ويعتمدوف عليو في ذلك ،وىذا االمر مرتبط بنوع القصور أو العوؽ أو
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العجر الذي يعانوف منو ونسبتوً ويعود تقدير ذلك إلى لجنة طبية مختصة بتقدير نسبة العجز
وفقاً لتعليمات وزارة الصحة الصادرة في ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٔٙـ.
وألجل ذلك نظم المشرع العراقي الوضع القانوني لهذا المرافق أو المساعد الشخصي

وحسناً فعل ،فجعلو متفرىاً على نفقة الحكومة إذ يُمنح راتباً شهرياً يعادؿ راتب الحد االدنى
المعين المتفرغ موظفاً عاماً يتقاضى راتباً فانو يُمنح
في سلم رواتب الموظفين ،أما إذا كاف ُ
اجازة براتب تاـ مع المخصصات الثابتة وبقية االمتيازات الممنوحة ألقرانو ويُجدد التفرغ

سنوياً ،وتُحجب عنو االمتيازات الممنوحة لو بموجب قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات
الخاصة في حاؿ عودتو إلى وظيفتو السابقة أو انصرافو إلى الدراسة في داخل العراؽ أو

خارجو(ٖٗ).

ادلطهت انثبٍَ :احلمىق االلتظبدَخ واالجتًبعُخ و انثمبفُخ.

ا
أوال  :احلك يف انتأهُم:

يعد التأىيل حقاً من حقوؽ ذوي االحتياجات الخاصة ولكونهم متساووف مع ىيرىم
فمن حقهم الحصوؿ على متطلبات الحياة الكريمة ،ومن واجب الدولة مساعدتهم في تحقيق

ذلك بأنفسهم بوساطة تأىيلهم(ٗٗ).

عرؼ القانوف التأىيل بأنو "عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية واالجتماعية
و َّ
والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة في تحقيق اقصى درجة من

الفاعلية الوظيفية لتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية واالجتماعية وتنمية

قدراتهم لالعتماد على انفسهم وجعلهم اعضا منتجين في المجتمع ما امكن ذلك"(٘ٗ).

ويالح على ىذا التعريف ىذا التعريف أنو جعل الهدؼ من التأىيل ليخ فقط تطوير
قدرات ذوي االحتياجات الخاصة لالعتماد على الذات وأنما تحقيق المشاركة الفاعلة لهم في
المجتمع أيضاً وضماف اندماجهم فيو وجعلهم اعضا منتجين قادرين على ممارسة دورىم في
المجتمع بما يتناسب وامكاناتهم .ويشير التعريف أيضاً إلى تعدد انواع التأىيل إذ ىناؾ التأىيل
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الصحي والتأىيل المهني والتأىيل النفسي والتأىيل االجتماعي وجميعها تسعى إلى تحقيق
ىرض مشترؾ يتمثل برفع قدرة الفرد وتحقيق أقصى قدر ممكن من الفاعلية في االدا .
ينصب التأىيل على تطوير قدرات الفرد التي لم تظهر بعد وىذا ينطبق على األطفاؿ
من ذوي االحتياجات الخاصة ،وعلى من كاف يتمتع بالقدرات الالزمة لكنو فقدىا لسبب ما
وىو بحاجة إلى استعادتها .وتعد لذلك عمليات التأىيل جز اً من عملية التنمية الشاملة لذوي
االحتياجات الخاصة وفي المجاالت كافة إذ لديهم قابليات ودوافع للتعلم والتطور واالندماج

في المجتمع وىذا ما ينبغي التركيز عليو وأف اختلفت مستويات عجزىم أو قصورىم أو

اعاقتهم(.)ٗٙ

ووفقاً لهذا المفهوـ تحتاج عملية التأىيل إلى تظافر جهود اإلدارات العامة كافة ذوات

العالقة وتعاوف اسر ذوي االحتياجات الخاصة والمجتمع ككل ،كما تحتاج إلى تخصيص
المبالغ المالية الالزمة وإلى استراتيجية وطنية واضحة لضماف نجاحها السيما وأف نتائج

عمليات التأىيل ال تظهر مباشرة بل تحتاج إلى وقت قد يكوف طويالً.
أما بالنسبة ألنواع التأىيل فهي متعددة ويؤدي كل نوع وظيفة محددة وكما يأتي:

ٔ -التأىيل الصحي أو الطبي  :ويهدؼ إلى تحقيق اقصى مستوى وظيفي ألعضا الجسم
من خالؿ االستعانة بالمهارات الطبية نحو العمليات الجراحية أو االدوية أو باستعماؿ
االجهزة المساندة للتخفيف من آثار االعاقة أو العاىات أو العجز نحو سماعات االذف
والنظارات أو العدسات الطبية واالطراؼ الصناعية والكراسي المدولبة وىيرىا كثير،
ويظهر دور المؤسسات الصحية بوضوح في ىذا النوع من التأىيل(.)ٗٚ

ٕ -التأىيل المهني :وىو عبارة عن عملية منسقة تستهدؼ القياـ بالتدريب والتوجيو المهني
الستعادة القدرة على العمل وضماف الحصوؿ على عمل مناسب واالحتفاظ بو والترقي

فيو ومن ثم التكيف مع المجتمع وتعزيز المشاركة فيو(.)ٗٛ

وتتولى وزارة العمل والشؤوف االجتماعية وفقاً للقانوف اجرا التدريب المهني المناسب
لذوي االحتياجات الخاصة وتطوير قدراتهم وفقاً لحاجات سوؽ العمل وتدريب
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المدرسين العاملين في ىذا المجاؿ ،وتقوـ باألشراؼ على المؤسسات والمراكز التي

تعنى بتأىيل ذوي االحتياجات الخاصة ورعايتهم واعانتهم ومنح التراخيص( .)ٜٗكما
الزمت اتفاقية التأىيل المهني للمعوقين لسنة ٖٜٔٛـ ،الدوؿ االطراؼ فيها على وضع
سياسات وطنية متكاملة لتأىيل المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة ومتابعة تنفيذىا
دورياً وبما يتناسب مع الظروؼ واالمكانات الوطنية ،كما عليها اشراؾ المنظمات الممثلة
للعماؿ واصحاب العمل إلنفاذ تلك السياسية وذلك بهدؼ تمكين الدولة من اتخاذ

االجرا ات الالزمة لتحقيق التأىيل المطلوب لكل فئات ذوي االحتياجات الخاصة
وتقرير امكاف استخدامهم في سوؽ العمل(ٓ٘).

ٖ -التأىيل االجتماعي والنفسي :ويُعنى بإعادة الفرد أو تحضيره لبلوغ اعلى مستوى ممكن
من الناحية النفسية واالجتماعية لالندماج في المجتمع ،وتساىم اسر ذوي االحتياجات
الخاصة في ذلك بالتعاوف مع الجهات ذوات العالقة من ادارات عامة أو مؤسسات
ومدارس ومعاىد وجمعيات ومنظمات متخصصة.

وسعت الحكومة العراقية إلى انشا مراكز متخصصة لرعاية وتأىيل ذوي االحتياجات
الخاصة وىي مؤسسات حكومية ترتبط بوزارة العمل والشؤوف االجتماعية ،ويوجد في العراؽ
ِ
للرعاية االجتماعية وفقاً إلحصا ات سنة ٕ٘ٔٓـ ،تشكل دور رعاية
حالياً ( )ٜٙداراً
المعوقين اعلى نسبة مقدارىا (٘ )%ٖٙ.من المجموع الكلي لها وبلغ عددىا (ٔ )ٙدار
ومعهد لرعاية المعوقين ،وتشكل دور المسنين والمقعدين نسبة (٘ ،)%ٔٔ.وتشكل دور
الحناف للعاجزين كلياً نسبة (ٔ.)%ٕ.

وشهد عاـ ٕ٘ٔٓ زيادة في عدد وحدات الرعاية االجتماعية عما كاف في عاـ

ٕٗٔٓ بنسبة (ٔ )%ٕ.و عن عاـ ٕٔٔٓ  ٕٓٔ٘-بنسبة (٘ ،)%٘.كما زاد عدد
المستفيدين من دور الرعاية االجتماعية في عاـ ٕ٘ٔٓـ بنسبة (٘ )%ٕ.عن السنة السابقة

إذ بلغ عددىم ( )ٖٗٔٛمستفيد ،ويشكل المستفيدين في دور رعاية المعوقين النسبة االكبر
وبلغت ( )%ٚٔ.ٚمن عدد المستفيدين الكلي من دور الرعاية(ٔ٘).
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وتتنوع دور ومعاىد رعاية المعوقين ما بين معاىد للتأىيل المهني والتي يجري فيها
تأىيل المعوقين أو اعادة تأىيلهم مهنياً بما يتال ـ مع قدراتهم الجسمانية والفكرية وىذا ما
حسن من طاقاتهم ويؤىلهم لالندماج في سوؽ العمل ،وكما تتعدد المهن التي يتدرب عليها
يُ ّ
المستفيدوف في ىذه المعاىد نحو مهن الخياطة والنجارة والسيراميك والكهربا والحدادة
والتدريب على الكمبيوتر ،وىناؾ معاىد الصم والبكم وفيها يجري تعليم المستفيدين لغة
االشارة واستعماؿ االجهزة السمعية المساندة لتهيئة الظروؼ المناسبة لدمجهم في المجتمع
والتعامل معو ،وىناؾ معاىد العوؽ الحركي والمكفوفين وىدفها توفير الظروؼ التي تتناسب
وطبيعة االعاقة بما يؤىل المستفيدين لالعتماد على انفسهم وكسب عيشهم ومساعدتهم في
التغلب على عوقهم والتفاعل في المجتمع ،وىناؾ أيضاً معاىد التخلف العقلي ويكوف
المستفيدين منها من المصابين باألمراض العقلية(ٕ٘).

ا
ثبَُب  :احلــــــك يف انعًم وانتىظُف:

العمل حق للعراقيين كافة بما يضمن لهم الحياة الكريمة وىم متساووف في ذلك(ٖ٘)،

وتكفل الدولة تعزيز ىذا الحق وتحقيق تكافؤ الفرص وتسهيل وصوؿ األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة إليو ولها في سبيل تحقيق ذلك خلق وتهيئة فرص العمل بما يتناسب
ومؤىالتهم وقدراتهم العقلية والجسدية وتشجيع القطاعات المختلفة على تشغيلهم ،ولضماف

ىذا الحق الزـ المشرع دوائر الدولة والقطاع العاـ بتخصيص نسبة (٘ )%من مالكاتها من
الوظائف الشاىرة إلشغالها من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من القادرين على العمل

ويُراعى في ذلك تناسب العمل واوضاعهم(ٗ٘) ،ويتولى مجلخ ادارة ىيئة رعاية ذوي االعاقة
واالحتياجات الخاصة اقتراح سياسة التوظيف الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة بإعداده
برامج وتوصيف للوظائف التي من يمكن اشغالها من قبلهم(٘٘).

كما الزـ المشرع صاحب العمل في القطاع المختلط باستخداـ عامل واحد من ذوي
االحتياجات الخاصة ممن يتوافر فيهم الحد االدنى الالزـ من المؤىالت المطلوبة إذا كاف
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يستخدـ ما ال يقل عن (ٖٓ) ثالثوف عامالً وال يزيد على (ٓ )ٙستوف وبنسبة (ٖ )%في
االقل من مجموع العماؿ إذا كاف يستخدـ أكثر من( ٓ )ٙستوف عامالً(.)٘ٙ

وفرض القانوف عقوبة الغرامة على اصحاب العمل الذين ال يلتزموف بهذه النسب

بمقدار (ٓٓٓٓٓ٘) خمسمئة الف دينار(.)٘ٚ

كما تتولى وزارة العمل والشؤوف االجتماعية تشجيع القطاع الخاص على توفير فرص

العمل لذوي االحتياجات الخاصة وتحقيق التكافؤ في ذلك(.)٘ٛ

ىذا وبالرجوع إلى قانوف العمل العراقي رقم ٕ ٚلسنة ٜٔٛٚـ فإننا نجده لم يتضمن
نصاً ينظم عمل ذوي االحتياجات الخاصة أو المعاقين وضماناتهم في حين أنو نظم عمل
بعض فئات العماؿ االخرى نحو النسا واالحداث وعماؿ المقالع ،كما أنو لم ينص على
كيفية تأىيل العامل في حاؿ اصابتو اثنا العمل ومما قد يسبب لو العجز أو اإلعاقة بينما
فعلت ذلك بعض قوانين العمل في النظم المقارنة كما في مصر.

ونرى أف الحكومة بإمكانها اتخاذ تدابير أخرى تنفيذا إلرادة المشرع في ىذا المجاؿ

وضماناً لتحقيق تكافؤ الفرص في الحصوؿ على عمل نحو اآلتي:

 تحفيز ارباب العمل على قبوؿ تشغيل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بأف تقدـ لهمالقروض والتسهيالت المالية.
 السعي لنشر الفهم العاـ لدى الجمهور بقدرة بعض فئات ذوي االحتياجات الخاصة علىالعمل واالنتاج إلى حد االبداع.
 دعم المشاريع التي يقوـ بها األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة انفسهم مادياً ومعنوياًوتقديم المشورة لهم بغية تعزيز القدرة في االعتماد على الذات وفي خلق فرص العمل
ألنفسهم.
وقضت محكمة القضا االداري باإلسكندرية في مصر في أحد احكامها بشأف حق

ذوي االحتياجات الخاصة بالعمل وتكافؤ فرصهم فيو بحظر التمييز بين الموطنين على أساس

االعاقة وإلتزاـ الدولة بتحقيق المساواة بين العامل المعاؽ والعامل السوي عندما اوقفت تنفيذ
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قرار رئيخ الوحدة المحلية بغلق ورشة رخاـ تابعة لجهة اإلدارة يديرىا عامل معاؽ لمساومتو
على نسبة االيراد؛ ألف ذلك يتصادـ مع حقو الدستوري في العمل وزادت المحكمة على ذلك
بقضائها بأف لمشرع الدستوري الزـ الدولة بضماف حقوؽ األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً وتوفير فرص العمل لهم مع
تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم(.)ٜ٘
وفرىا القانوف في ىذا المضمار ،ىير أف واقع الحاؿ يشير إلى
ورىم الضمانات التي ّ
مدى المعاناة التي يتحملها األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والصعوبة البالغة في
حصولهم على فرص عمل وألسباب كثيرة منها سيادة فكرة عدـ القدرة على العمل والتشكيك
في قدرتهم على العطا واالنتاج ،فضالً عن عدـ تلقي معظم ذوي االحتياجات الخاصة التعليم

المناسب مما يُضعف من فرصهم في الحصوؿ على عمل .ناىيك عن عدـ تهيئة الظروؼ
البيئية المناسبة لتسهيل عملهم نحو عدـ وجود وسائط نقل مناسبة تيسر تنقلهم مما يجعل

العمل بالنسبة لهم مرىقاً فيجبروف على تركو واالفتقار إلى وجود االجهزة المساندة لهم .علماً
أف ىذه الصعوبات والعوائق يمكن تذليلها بتفعيل اإلدارات لدورىا الحقيقي في ذلك.

ا
ثبنثب  :احلك يف انتعهُى:

حق التعليم مكفوؿ للعراقيين جميعاً في مراح ِ
لو كافة ودوف مقابل ،ويعد الزامياً في
المرحلة االبتدائية واختيارياً في المراحل الدراسية المتقدمة ،ىذا وتُشجع الدولة التفوؽ العلمي
واالبداع واالبتكار ومختلف مظاىر النبوغ والبح

العلمي ولألىراض السلمية وبما يخدـ

اإلنسانية ،كما كفل الدستور التعليم االىلي وأحاؿ في تنظيمو إلى قانوف خاص(ٓ.)ٙ

ويسري ذلك على األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إذ من حقهم الحصوؿ على
التعليم المناسب وبما يتال ـ وقدراتهم ووضعهم الخاص سوا بانخراطهم في المؤسسات
التعليمة المتاحة للكافة أو من خالؿ وجود مؤسسات تعليمية متخصصة تتبع نظاـ تربوي
وتعليمي خاص باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم واتاحة الفرصة لهم
للوصوؿ إليو.
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وأشار قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لسنة ٖٕٔٓـ إلى اىمية توفير
فرص التعليم العاـ والخاص والمهني والعالي لذوي االحتياجات الخاصة من القادرين عليو،
العلمي في ذلك ،إذ تلتزـ األولى

ب إلتزامات على وزارتي التربية والتعليم العالي والبح
ورتّ َ
بتأمين التعليم االبتدائي والثانوي بأنواعو والتعليم الموازي لألشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة حسب قدراتهم واعتماد برامج التربية الخاصة والدمج التربوي الشامل ،واالشراؼ
على المؤسسات التعليمية الخاصة بهم ،كما تتولى اعداد المناىج التربوية والتعليمية وتحديد
وتوفير المستلزمات الدراسية األساسية التي تمكنهم من التعليم والتدريب مجاناً فضالً عن
توفير وتدريب المالكات التعليمية والفنية المؤىلة للتعامل مع التالميذ والطلبة ومن مرحلة

الطفولة المبكرة(ٔ.)ٙ

ونص قانوف وزارة التربية العراقية رقم ٕٕ لسنة ٕٔٔٓـ ،على امكاف انشا مدارس
َّ
وصفوؼ التربية الخاصة لتعليم ورعاية فئات بطيئي التعلم وضعاؼ السمع والبصر ولرعاية

المتفوقين والموىوبين أيضاً(ٕ.)ٙ

ىذا وتُفضل الصفوؼ أو المدارس المشتركة التي تضم ذوي االحتياجات الخاصة
وىيرىم من االسويا على وجود مدارس متخصصة بهم كوف ذلك يحقق االندماج المطلوب
لذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع ويُعزز من مبدأ المساواة.

وتضم وزارة التربية العراقية قسماً للتربية الخاصة وفيو شعبة مخصصة لذوي
االحتياجات الخاصة والمستحدثة بنا على طلب االمانة العامة لمجلخ الوزرا في

/ٜأيارٕٓٔٔ/ـ،ومن مهامها ادارة شؤوف ذوي االحتياجات الخاصة ضمن مشروع الدمج
التربوي في الصفوؼ االعتيادية وخطة توسيع المدارس الدامجة والشاملة أي تلك التي تضم
صفوفاً خاصة ،ومتابعة تطبيق مشروع المرحلة التكميلية للتالميذ ذوي االعاقة وتأىيلهم ومتابعة
فحص وتشخيص التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ويقصد بالدمج التربوي وجود التالميذ والطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة مع

امثالهم من االسويا أو العاديين داخل الصفوؼ االعتيادية عندما تكوف لديهم القدرة على
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القياـ بالواجبات واالعماؿ نفسها ،ويُ ّدرس فيها المناىج الدراسية نفسها المعتمدة في
الصفوؼ االعتيادية مع تقديم خدمات التربية الخاصة وىذا ىو الدمج التربوي الشامل.
أما الدمج التربوي الجزئي فهو يتمثل بااللتحاؽ بصفوؼ التربية الخاصة أي يتعلم
التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة مع التالميذ العاديين في البنا المدرسي نفسو ولكن في
صفوؼ خاصة بهم ملحقة بالمدرسة ويلتقوف مع الطلبة العاديين لبعض الوقت مما يزيد من
فرص التفاعل االجتماعي والتربوي ويتحقق الدمج التربوي الجزئي ايضاً بدمجهم مع االفراد
العاديين في مادة أو مادتين فقط.
أما دور وزارة التعليم العالي والبح العلمي فتمثل وفقاً للقانوف بتوفير فرص التعليم
العالي لذوي االحتياجات الخاصة واعداد مالكات تعليمية متخصصة وفنية مؤىلة للعمل مع

فئات ذوي االحتياجات الخاصة المختلفة(ٖ ،)ٙوذلك لضماف حصولهم على فرص التعليم
الجامعي كما يُخصص وزير التعليم العالي والبح العلمي مقعداً دراسياً واحداً لألشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة في كل اختصاص للقبوؿ في الدراسات العليا للتنافخ فيما

بينهم(ٗ.)ٙ

إف من واجب الدولة أف تتخذ التدابير الالزمة لوضع نظاـ تعليمي متكامل لألشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة مراعيةً فيو اختالؼ طرائق التعليم وتطورىا وضماف امكانية وصولهم

إلى التعليم المناسب لتحقيق التنمية الشاملة واستثمار الطاقات البشرية والقدرات الفكرية
والجسدية التي تتمتع بها ىذه الفئة من االفراد وتمكينهم من الشعور بالكرامة واحتراـ الذات
وتنمية مهاراتهم ومواىبهم.

ا
ساثعب  :احلك يف ادلشبسكبد انشَبضُخ :

ينص الدستور العراقي لعاـ ٕ٘ٓٓـ على أف ممارسة الرياضة حق لكل عراقي وتتولى

الدولة تشجيعها ورعايتها(٘.)ٙ

وتتولى وزارة الشباب والرياضة في العراؽ مهمة انشا المراكز واالندية الرياضية
ودعمها بهدؼ افساح المجاؿ لذوي االحتياجات الخاصة لممارسة انشطتهم المختلفة بما
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يلبي حاجاتهم ويطور قدراتهم وطاقتهم ،كما تتولى دعم مشاركة المتميزين من ذوي
االحتياجات الخاصة في االنشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية في مجاؿ الرياضة ،كما تشجع
ممارسة الرياضة وبرامجها وادخالها في المدارس والمؤسسات والمراكز المتخصصة والعاملة
في نطاؽ االعاقة أو االحتياجات الخاصة والسعي لتوفير المالكات المتخصصة والتجهيزات
الالزمة في سبيل اتاحة الفرصة الستثمار طاقات ذوي االحتياجات الخاصة(.)ٙٙ

وجا من بين اىداؼ قانوف وزارة الشباب والرياضة رقم ٕ٘ لسنة ٕٓٔٓـ تفعيل
حركة االندية واالتحادات البارالمبية واتحادات العوؽ الذىني والخاص ودعم انشطتها
بالوسائل الممكنة والنهوض بها وصوالً للمستوى الالئق بالعراؽ وتمثيلو دولياً في الميادين
الرياضية ،من خالؿ دعم وتطوير نوع الخدمات الطبية والعالجية للرياضيين وتلك الخاصة
بذوي االحتياجات الخاصة وانشا المراكز المتخصصة وتنظيم حسن رعايتهم(.)ٙٚ

كما لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة الحق في ممارسة النشاطات الثقافية

المتنوعة كافة ولهم حق دخوؿ االماكن السياحية والتنقل بحرية وعلى الدولة اتخاذ التدابير

الالزمة لتسهيل دخولهم إلى االماكن الترفيهية والسياحية وتنظيم االنشطة الخاصة بهم(.)ٙٛ

ا
خبيضب :حك ادلشبسكخ يف انشؤوٌ انعبيخ :

لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة الحق في ممارسة العمل السياسي والمشاركة فيو

ويتمتعوف بالحقوؽ السياسية كافة فلهم حق التصويت أو االنتخاب والترشيح -ممن تنطبق
عليهم الشروط التي يحددىا القانوف -وحق عضوية المجالخ النيابية ومجالخ المحافظات
والمجالخ المحلية ،ولهم حق االنتما لألحزاب السياسية واالنسحاب منها وال يجبروف على
ذلك ودوف تمييز ،ولهم حق تكوين منظمات خاصة بهم أيضاً واالنضماـ إليها على
المستويات المحلية واالقليمية واتخاذىا وسيلة للتعبير عن مصالحهم والمطالبة بحقوقهم
والدفاع عنها ،ومن واجب الدولة تقديم الدعم الالزـ لهم لتفعيل دورىم ومشاركتهم في
الشؤوف العامة وتمكينهم من التعبير عن رأيهم(.)ٜٙ
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ا
صبدصب  :احلك يف االعفبء يٍ انضشائت وانشصىو:

ينص الدستور العراقي على اعفا اصحاب الدخوؿ المنخفضة من الضرائب بما يكفل

عدـ المساس بالحد االدنى الالزـ لمعيشتهم(ٓ ،)ٚوكثيراً ما يكوف ذوي االحتياجات الخاصة
من ذوي الدخل المحدود كما تشير االحصا ات العالمية.

وتقرر القوانين االعفا ات من دفع الضرائب والرسوـ وألسباب كثيرة اقتصادية منها
وسياسية واجتماعية ،وتضمن قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لسنة ٖٕٔٓـ
اعفا ات لذوي االحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوـ بنسبة ٓٔ %من مدخوالت

ضريبة الدخل(ٔ.)ٚ

وعفى القانوف أيضاً وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة

من الضرائب والرسوـ سوا المستوردة منهم مباشرة أو من الهيئة العليا الخاصة بذوي
االحتياجات الخاصة ،ويُجدد ىذا االعفا بعد مرور خمخ سنوات قبل شرا سيارة اخرى،
وتستوفى الرسوـ والضرائب عند انتقاؿ الملكية لشخص آخر ىير ذي اعاقة أو احتياج خاص
قبل انتها ىذه المدة(ٕ.)ٚ

نص قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لسنة ٖٕٔٓـ أيضاً على
و َّ
تخفيض رسوـ تذاكر السفر الجوي لهم بمقدار ٓ٘ %ولمرتين في السنة الواحدة(ٖ.)ٚ
أما قانوف ضريبة الدخل العراقي رقم ٖٔٔ لسنة ٕٜٔٛـ فلم يشمل ذوي
االحتياجات الخاصة باإلعفا ات المقررة فيو وال حتى السماحات ،ىير أنو عفى من الضريبة

أي دخل معفي من الضريبة بقانوف خاص أو بموجب اتفاؽ دولي(ٗ ،)ٚوبذلك يكوف ذوي
االحتياجات الخاصة معفيين من ضريبة الدخل ونرى أيضاً أف يجري شمولهم بالسماحات
المقررة في القانوف التحاد العلة.
ومنح القانوف أيضاً تسهيالت و قروض ميسرة وفقاً للقوانين المعموؿ بها واعانة مالية
نقدية شهرية تتناسب مع نسب العجر وفقاً لتقدير لجنة طبية مختصة من وزارة الصحة ،وذلك
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كلو يعد جز اً من الحماية االجتماعية التي تقدمها الدوؿ لمواطنيها تحقيقاً للحياة الكريمة
ألفراد المجتمع وتعزيزاً لقيم التضامن االجتماعي وكفالة االستقرار النفسي والمادي لهم.
وعفى قانوف الحماية االجتماعية العراقي رقم ٔٔلسنة ٕٗٔٓـ المشمولين بأحكامو

ومن بينهم ذوي االحتياجات الخاصة -من دفع الرسوـ كافة ومنها الرسوـ القضائية ،وىذامما سيسهل من اجرا ات التقاضي بالنسبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة الذين قد
يجدوف صعوبات مالية عند ممارستهم حق التقاضي والسيما وانهم يعتمدوف على اعانات

شبكة الحماية االجتماعية ،كما لم يجز القانوف الحجز على االعانة(٘.)ٚ

ا
صبثعب  :احلك يف احلًبَخ االجتًبعُخ:

ويقصد بالحماية االجتماعية رفع المستوى المعيشي لألفراد معدومي أو محدودي

الدخل ،وتتمثل بمنح اعانات مالية أو رواتب شهرية بنسب معينة أو تتمثل بتقديم خدمات
اجتماعية.
واشتمل قانوف الحماية االجتماعية العراقي رقم ٔٔ لسنة ٕٗٔٓـ بين كنفو العديد من
الفئات من معدومي أو محدودة الدخل نحو المطلقات واالرامل واليتامى و األشخاص ذوي

االحتياجات الخاصة بغض النظر عن اعمارىم من الوطنيين والمقيمين في العراؽ( ،)ٚٙويعد

ذلك خطوة محمودة للمشرع السيما أف االحصا ات والمؤشرات العالمية والمحلية تشير إلى

أف ذوي الدخوؿ المحدودة ىم االكثر عرضة لةعاقة أو االحتياج الخاص وبأف أكثر ذوي
االحتياجات الخاصة ىم دوف مستوى خط الفقر.
وتشتمل الحماية االجتماعية على تقديم االعانات النقدية والخدمات االجتماعية
لألفراد واالسر المشمولة ،وتُقدـ االعانات النقدية المشروطة لضماف حصوؿ المنتفع منها
على خدمات التربية والتعليم والصحة والسكن والخدمات االخرى وبالتنسيق مع اإلدارات
ذوات العالقة ،أما حجم االعانات النقدية ومبالغها فوضعت وفقاً لجدوؿ أو سلم لةعانات
وبموجب شروط محددة (.)ٚٚ
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ىذا وينبغي أف يُراعى عند تحديد مبالغ االعانات االوضاع االقتصادية وىال المعيشة
والظروؼ الصحية لذوي االحتياجات الخاصة وتكاليف تلقي العالج والحصوؿ على الدوا
المناسب السيما للحاالت المرضية المزمنة وأيضاً نسب العجز الذي يعانوف منو أو حجم
اعاقاتهم أو قصورىم.
أما الخدمات االجتماعية فتتمثل بالمساعدة في ادخاؿ الفئات المشمولة بقانوف
الحماية االجتماعية إلى سوؽ العمل بوساطة تدريبهم إلكسابهم المهارة وإلشاعة ثقافة العمل
وترسيخها وتلقيهم التعليم المهني والسعي لحصولهم على فرص العمل أو قروض أو منحة
إلقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل ،وتقديم خدمات أخرى في مجاالت الصحة والتعليم
والسكن وتقديم برامج توعية في بنا االسرة والسلوؾ االجتماعي وفي مجاؿ رعاية الطفولة
واالحداث وتهيئة االجوا البيئية السليمة(.)ٚٛ

وىذه التسهيالت واالعفا ات التي يقدمها المشرع لألشخاص ذوي االحتياجات

الخاصة تأتي انسجاماً مع الدستور الذي يقوـ على مبدأ التكافل االجتماعي وتتوافق مع
إلتزامات العراؽ الدولية منها ممثلةً باتفاقية حقوؽ ذوي االعاقة لعاـ ٕٓٓٙـ التي تؤكد على

ضرورة الحفاظ على مستوي معيشي الئق وتوفير الحماية االجتماعية لذوي االحتياجات

خاصة(.)ٜٚ

355

املجلد السادس – العدد الثاني 7102/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ادلجحث انثبنث

ضًبَبد احرتاو حمىق األشخبص روٌ االحتُبجبد اخلبطخ
ال يكفي أف تنص الدساتير والقوانين على حقوؽ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
مالم تقترف بالتنفيذ الفاعل لها واال تجردت ىذه النصوص من قيمتها الحقيقية ،وألجل ذلك
ينبغي أف تتوافر ضمانات حقيقية تكفل احتراـ حقوؽ اإلنساف عامةً وحقوؽ األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة على وجو الخصوص ،كما أف عدـ إلتزاـ اإلدارات العامة بما اوجبو عليها
القانوف في ىذا المجاؿ يفرض تقرير مسؤوليتها ،ولهذا سنتناوؿ في ىذا المبح

وبوساطة

ثالثة مطالب ضمانات احتراـ حقوؽ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ببياف الجهات
واالجهزة الرقابية وادوات الرصد المتنوعة والبح

في مدى فاعلية الدور الذي تمارسو كل

منها.
ادلطهت األول  :ادلؤصضبد انىطُُخ ادلضتمهخ ادلعُُخ حبمىق اإلَضبٌ

للدوؿ الحرية في أف تختار االطار الذي يتناسب مع حاجاتها عند انشا المؤسسات

الوطنية المعنية بحقوؽ اإلنساف ،ولهذا تتباين اوصاؼ تلك المؤسسات إذ قد تتمثل بشكل
لجنة أو منظمة أو مفوضية ،ىير أف عملها يبقى واحد ويتحدد في استقباؿ الشكاوى المتصلة
بانتهاكات حقوؽ اإلنساف والسعي لوضع ٍ
حد لها ومعالجة االثار المترتبة عليها ،وألىمية الدور
الذي تؤديو ىذه المؤسسات نجد حرص المؤتمرات الدولية لحقوؽ اإلنساف على التأكيد

عليها(ٓ.)ٛ

ويوجد في العراؽ نوع واحد من ىذه المؤسسات ممثلة بالمفوضية العليا لحقوؽ

اإلنساف ،وتجد المفوضية العليا لحقوؽ اإلنساف اساسها القانوني في الدستور العراقي الدائم

لعاـٕ٘ٓٓـ ،ونظم القانوف رقم ٖ٘ لسنة ٕٓٓٛـ آلية تشكيلها وطبيعة عملها(ٔ.)ٛ
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وتعد المفوضية من الهيئات المستقلة في العراؽ إذا تتمتع بالشخصية المعنوية
واالستقالؿ االداري والمالي وىي خاضعة لرقابة مجلخ النواب العراقي ،وللمفوضية مكاتب
وفروع في اقليم كردستاف والمحافظات ىير المنتظمة في اقليم ،وىي مؤسسة معنية بحقوؽ
اإلنساف عموماً وىير تخصصية بحقوؽ نوع معين من االفراد نحو األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة أو األطفاؿ أو النسا كما موجود في بعض دوؿ العالم.

الفعاؿ
وتستهدؼ المؤسسات الوطنية المعنية بحقوؽ اإلنساف عامة ضماف التنفيذ ّ
للنصوص القانونية المعنية بحقوؽ اإلنساف واحترامها ،وتعميق جذور حقوؽ اإلنساف وتطويرىا
ونشر قيمها واشاعة ىذه الثقافة في المجتمع ورصد االنتهاكات وتعقبها ،وتُمنح ىذه
المؤسسات االستقالؿ المطلوب من حي تشكيلها وطريقة عملها بعيداً عن أي مؤثرات
خارجية والسيما الضغوط الحكومية بغية تمكينها من القياـ بمهامها.
وفي العراؽ تتكوف المفوضية العليا لحقوؽ اإلنساف من رئيخ ونائب للرئيخ يجري

انتخابهم من بين اعضا مجلخ المفوضين ويتألف االخير من أحد عشر عضواً اصلياً وثالثة

اعضا احتياط ويتم اختيارىم بترشيح من لجنة الخبرا  ،وبمصادقة االكثرية المطلقة لعدد
الحاضرين في مجلخ النواب(ٕ ،)ٛويراعى في عضوية مجلخ المفوضين نسبة تمثيل للنسا

بما ال يقل عن ثل االعضا وتمثيل لألقليات وبنسبة عضواً اصلياً واحداً وعضواً احتياطياً
واحداً أيضاً ،وتكوف مدة العضوية اربع سنوات ولم ينص القانوف على امكاف تجديدىا ،ىذا
وتكوف لألعضا حصانة طواؿ مدة عملهم في المفوضية(ٖ.)ٛ

وحدد القانوف مهاـ المفوضية العليا لحقوؽ اإلنساف في العراؽ بغية تحقيق اىدافها
وضماف احتراـ حقوؽ اإلنساف وعدـ انتهاكها ومن بينها استقباؿ الشكاوي من االفراد
والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف وحتى لو كانت سابقة
على صدور قانوف المفوضية في عاـ ٕٓٓٛـ،مع المحافظة على سرية اسما مقدميها ،وعلى

المفوضية القياـ بالتحقيقات االبتدائية بنا ً على المعلومات المقدمة عن ىذه االنتهاكات
والتأكد من صحة الشكاوى المقدمة إليها(ٗ.)ٛ
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وبذلك يكوف للفرد الذي تعرض لحرماف من ممارسة حقوقو أو انتهاؾ لها أف يلجأ إلى
المفوضية والتشكي امامها ،وتقوـ المفوضية بتحريك الدعاوى المتصلة بانتهاؾ حقوؽ اإلنساف
وإحالتها إلى االدعا العاـ التخاذ االجرا ات القانونية ومن ثم يتم اشعار المفوضية

بالنتائج(٘ ،)ٛكما تم استحداث شعبة في رئاسة االدعا العاـ مرتبطة برئيخ االدعا العاـ

الستقباؿ الشكاوى من المفوضية العليا لحقوؽ اإلنساف(.)ٛٙ

ويُعطى للمؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف في بعض الدوؿ نحو استراليا امكانية
التدخل في اجرا ات المحاكم بوصفها صديقة للمحكمة وىذا يعطيها فرصة عرض آرائها في
تفسير القانوف وكيفية تطبيقو في ظل ظروؼ القضية المعروضة والتدخل في الدعاوى المقامة

أماـ النظاـ القضائي العادي(.)ٛٚ

كما تلتزـ الوزارات واالدارات ىير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة جميعاً بمساعدة

المفوضية بتقديم المعلومات والمستندات والبيانات واالحصائيات ذات الصلة بأعماؿ ومهاـ
المفوضية وفي الموعد المحدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلخ النواب في حالة عدـ إلتزاـ

ىذه الجهات بذلك(.)ٛٛ

وتتولى المفوضية القياـ بالمهاـ اآلتية سعياً منها لتحقيق اىدافها:

 وضع استراتيجية وطريقة عمل مشتركة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وبالتعاوف معمنظمات المجتمع المدني العاملة في العراؽ والتواصل مع مؤسسات حقوؽ اإلنساف
الدولية المستقلة وىير الحكومية بما يحقق اىدافها.
 إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وابدا اآلرا في المسائل المتصلة بتعزيزوتطوير حقوؽ اإلنساف.
 تقديم المقترحات والتوصيات النضماـ العراؽ إلى االتفاقيات والمعاىدات الدوليةالمتصلة بحقوؽ اإلنساف ،وابدا آرائها بالتشريعات الوطنية وبياف مدى توافقها مع مبادئ

حقوؽ اإلنساف واالعتراض على تلك الماسة بها(.)ٜٛ

 نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف بوساطة تضمينها في المناىج التعليمية والتربوية ،وعقد358
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المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية واالجتماعية التي تروج لها و بشتى الوسائل
الممكنة ومن بينها اصدار النشرات والمطبوعات واعداد البرامج االعالمية للموضوعات
ذات الشأف بحقوؽ اإلنساف ،وتقديم التوصيات والمقترحات إلى اللجاف المكلفة بإعداد
التقارير التي تلتزـ الدولة بتقديمها إلى منظمة االمم المتحدة.
 تقوـ المفوضية سنوياً بتقييم حالة حقوؽ اإلنساف في العراؽ وتضمينها في تقرير يُقدـ إلىمجلخ النواب ُوينشر في وسائل االعالـ المختلفة(ٓ .)ٜوينبغي أف تُراعي عند اعداده مبدأ
الشفافية أو الوضوح وأف يعكخ الواقع العملي.

ويشير وضع العراؽ الراىن إلى استمرار تدىور حقوؽ اإلنساف والسيما حقوؽ النسا
والفتيات واالطفاؿ ،ورصد االنتهاكات لحقوؽ اإلنساف وذلك بسبب الحروب والعمليات
العسكرية التي يخوضها العراؽ ضد المجموعات االرىابية وحاالت التهجير والنزوح وتزايد
االزمة اإلنسانية القائمة واستعماؿ القوة في فض التظاىرات واعماؿ التعذيب في السجوف
وتعرض حياة الصحفيين إلى المخاطر ،وىذا ما اشرتو منظمة العفو الدولية في تقريرىا عن

حالة حقوؽ اإلنساف في العراؽ لعاـ ٕ٘ٔٓـ(ٔ.)ٜ

ادلطهت انثبٍَ  :دوس رلهش انُىاة يف ضًبٌ احرتاو حمىق األشخبص روٌ

االحتُبجبد اخلبطخ

ا
أوال  :دوس جلُخ حمىق اإلَضبٌ انربدلبَُخ:

تلجأ معظم برلمانات العالم إلى تشكيل لجاف تتكوف من اعضا البرلماف انفسهم

وتكوف متخصصة للعمل في مجاؿ أو نشاط معين وذلك لتسهيل انجاز اعماؿ البرلماف،

وتفعيل دور اعضائو في داخل البرلماف واستثمار جهودىم وتزيد من نشاطهم السيما في
البرلمانات الكبيرة ،وىذه اللجاف بالنهاية تشكل البرلماف ككل ومنها يبدأ عملو.
ولجنة حقوؽ اإلنساف البرلمانية واحدة من اللجاف الدائمة التي تشكلت في بداية

تشكيل مجلخ النواب العراقي(ٕ ،)ٜوتتألف من خمسة عشر عضواً ،ويتصل عملها بمتابعة
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وضع حقوؽ اإلنساف ومراقبة اعماؿ الحكومة ومراجعة مشروعات القوانين المتصلة بحقوؽ
اإلنساف والمقدمة من الحكومة واقتراح تعديل القوانين.
وتنتخب اللجنة بعد تشكيلها رئيساً ونائباً للرئيخ ومقرراً باألكثرية لعدد اعضائها،
ويقوـ المقرر بتوجيو الدعوة لألعضا لحضور اجتماعات اللجنة الدورية ،ويكتمل نصاب
اللجنة بحضور اكثرية عدد اعضائها ،كما تتخذ قراراتها باألىلبية المطلقة لعدد االعضا فيها
وترفع اللجنة ما تتخذه من قرارات لهيئة الرئاسة في مجلخ النواب بتوقيع رئيخ الهيئة أو نائبو

أو اعضا اللجنة بغيابهم(ٖ.)ٜ

وللجنة االستعانة بالخبرا إذا احتاجت لذلك في موضوع ما ،ولها دعوة أي من اعضا
مجلخ النواب ألخذ رأيو في الموضوعات المعروضة عليها دوف أف يكوف لو حق التصويت أو
أي موظف عاـ بعلم مرجعو أو خبير أو مختص من ىير اعضا المجلخ لالسترشاد
بآرائهم(ٗ.)ٜ

وللجنة دعوة الوزرا أو من ىو بدرجتهم لالستيضاح منو وبموافقة اىلبية اعضائها مع

اعالـ رئيسي مجلخ النواب ومجلخ الوزرا  ،وعلى الوزير أو المسؤوؿ المدعو حضور
اجتماع اللجنة خالؿ سبعة اياـ من تاريخ تسلمو الدعوة ،ولها أف تدعو أيضاً وكال الوزرا
وشاىلي الدرجات الخاصة وىيرىم من موظفي الحكومة من المدنيين والعسكريين مباشرة
لالستيضاح وطلب المعلومات مع اعالـ رئيسي مجلخ النواب ومجلخ الوزرا  ،وللجنة توثيق

أي لقا مع أي مسؤوؿ يدخل ضمن صالحياتها صوتياً أو صورة وصوت(٘ .)ٜعلماً أف
اجتماعات اللجنة سرية وال يجوز حضور وسائل االعالـ أو الصحافة فيها إال بعد موافقة رئيخ
اللجنة(.)ٜٙ

ويمكن للجنة أف تطلب تزويدىا بالوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها من دوائر الدولة

ومنظمات المجتمع المدني تسهيالً لمهامها وبعلم ىيئة الرئاسة(.)ٜٚ

وللجنة حقوؽ اإلنساف حق اقتراح القوانين المتصلة بطبيعة اختصاصها وتقديم االقتراح

كتابةً إلى رئيخ المجلخ واالخير بدوره يحيلو إلى اللجنة المختصة وبعد دراستو منها تعيده
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إليو ليتولى احالتو إلى اللجنة القانونية لمراجعة صياىتو وتدقيقو وتطلب عرضو على مجلخ
النواب ،ولها دراسة مشروعات القوانين واقتراحها بما يتصل بطبيعة عملها وابدا اآلرا فيها
وبما يعرض عليها من الموضوعات ذات الصلة المحالة من ىيئة الرئاسة وتقدـ تقريراً إلى
المجلخ متضمناً االجرا ات التي قامت بها ورأيها مسبباً ومرفقاً بو نصوص المشروعات محل
التقرير ومذكرتها االيضاحية واآلرا المخالفة التي أبديت من اعضا اللجنة في الموضوع.

وتتولى لجنة حقوؽ اإلنساف متابعة ومراقبة المؤسسات المعنية بمجاؿ عملها أو
ٍ
بشكل خاص بمراقبة حالة حقوؽ اإلنساف التي نص عليها الدستور
اختصاصها( .)ٜٛوتُعنى

والقانوف والمواثيق الدولية التي يكوف العراؽ طرفاً فيها ،ورصد المخالفات الصادرة عن
السلطات العامة ووضع مقترحات الحلوؿ ،ومتابعة اوضاع السجوف والمعتقلين فيها(.)ٜٜ
وتلتزـ الوزارات بإعالـ لجنة حقوؽ اإلنساف بالقرارات االستراتيجية والمسائل اإلدارية
والتعليمات المهنية التي تصدرىا ،وللجنة أف تطلب نسخاً من التقارير المعدة من الوزرا في

الزيارات الخارجية التي قاموا بها وفي المؤتمرات واالجتماعات الدولية التي شاركوا بها ،كما
لها أف تستوضح من الوزير المختص فيما جا بهذه التقارير أو تطلب حضور رؤسا ىذه
الوفود لمناقشتهم فيما جا فيها(ٓٓٔ).

ىذا ولرئيخ مجلخ النواب أف يوجو دعوة إلى لجنة حقوؽ اإلنساف لبح

ىاـ أو مستعجل ،ويتولى ىو رئاسة جلسات اللجاف التي يحضر فيها(ٔٓٔ).

موضوع

ويتضح من ذلك أف ىذه اللجنة تباشر نشاطاً تشريعياً ورقابياً على السلطة التنفيذية
والمؤسسات المعنية بحقوؽ اإلنساف ومنها المهتمة بحقوؽ األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة.

ا
ثبَُب  :دوس جلبٌ انتحمُك انربدلبَُخ وانىصبئم انشلبثُخ االخشي:

لم يذكر الدستور حق مجلخ النواب في اجرا التحقيق البرلماني من بين وسائل الرقابة

االخرى ،وأنما تضمنتها نصوص النظاـ الداخلي لمجلخ النواب لسنة ٕٓٓٙـ(ٕٓٔ) ،ويعد

حق المجلخ في تشكيل لجاف التحقيق البرلمانية ثابتاً وأف لم ينص عليو الدستور صراحةً
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وىذا ما استقر عليو االمر في الكثير من النظم النيابية ماداـ الدستور يُِقر لو حق سن القوانين

و مراقبة السلطة التنفيذية وتقرير مسؤوليتها امامو ،كما أف حسن ادا البرلماف لمهامو يُوجب
ٍ
عليو أف يكوف على ٍ
ودراية بتفاصيل ما يعرض عليو ولو أف يتوسل بكافة الوسائل التي
علم
تحقق لو ذلك وفي مقدمتها اجرا التحقيق وتشكيل لجاف من اعضائو تتولى ذلك ،كما ساند
القضا في بعض الدوؿ حق المجالخ النيابية بأجرا التحقيق رىم عدـ نص دساتيرىا على

ذلك(ٖٓٔ).

أما الغرض من تشكيل لجاف التحقيق فهو للتحقق من موضوع معين نحو أف تكوف
صفقة يشوبها الفساد أو حالة انتهاؾ لحقوؽ اإلنساف أو أي موضوع آخر يراد تحديد
المسؤوؿ عنو ومعرفة التفاصيل والحقائق ،وتُمنح لجنة التحقيق السلطات الالزمة للقياـ بذلك

دوف أف يشكل ذلك مساساً باختصاصات السلطة القضائية(ٗٓٔ) ،وأشار النظاـ الداخلي
لمجلخ النواب العراقي إلى أنو يمكن للمجلخ أف يقوـ بأجرا التحقيق مع أي من المسؤولين
بما فيهم اعضا مجلخ الرئاسة واعضا مجلخ الوزرا ومن ضمنهم رئيخ الوزرا بشأف أي

واقعة يرى مجلخ النواب أنها تتصل بالمصلحة العامة أو حقوؽ المواطن(٘ٓٔ).

وتخوؿ اللجنة صالحية تقصي الحقائق فيما يعرض عليها من قضايا ولها حق دعوة أي
شخص لالستماع إلى اقوالو أصولياً ولها حق االطالع على كل ما عالقة بالقضية المعروضة
دوف المساس بالقضايا المعروضة على القضا  ،ولها االستعانة بالخبرا وفق اجور تحدد
باالتفاؽ مع ىيئة الرئاسة(.)ٔٓٙ

وترفع اللجنة بعد انتها التحقيق تقريرىا وتوصياتها إلى ىيئة الرئاسة لعرضها على

المجلخ التخاذ ما يلزـ وما يراه مناسباً(.)ٔٓٚ

ويمكن للجاف التحقيق البرلماني أف تباشر دوراً مهماً في التوصل إلى الحقائق المتصلة

بموضوع التحقيق واكتشاؼ االخطا واوجو التقصير واقتراح الحلوؿ بوساطة اطالعها على

الوثائق الالزمة أو بزياراتها الميدانية إلى االجهزة الحكومية واالستماع إلى افادات الشهود
واالستعانة بالخبرا (.)ٔٓٛ
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يملك البرلماف سلطة رقابية اتجاه السلطة التنفيذية وىذا الحق الرقابي يعد جز من
عملية التوازف بين السلطتين و بذلك يغدو حقاً سياسياً للبرلماف يمارسو بوساطة وسائل متعددة

تنص عليها الدساتير عاد ًة زياد ًة على التحقيق البرلماني وىي السؤاؿ واالستجواب وسحب
الثقة( ،)ٜٔٓوبها يستطيع مجلخ النواب أف يحاسب الحكومة عن تصرفاتها في حاؿ مخالفتها
لنصوص الدستور والقانوف أو اخلت بالتزاماتها وانتهاكها مبادئ حقوؽ اإلنساف فكلما
انحرفت الحكومة يأتي البرلماف ليصوب عملها ويحاسبها فيوجو لها االسئلة ويستجوبها أو
يصل إلى حد سحب الثقة منها.
ادلطهت انثبنث  :دوس انمضبء يف ضًبٌ احرتاو حمىق األشخبص روٌ االحتُبجبد

اخلبطخ

يساىم القضا بمحاكمو المتنوعة بدور مهم في تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتها وفي

التأكيد على مبدأ المساواة واالنتصاؼ لمن انتهكت حقوقو و ُحرـ من ممارسة حرياتو ،وفيما
يأتي سنعرض لدور كل من المحكمة االتحادية العليا ومحكمة القضا االداري.

ا
أوال  :احملكًخ االحتبدَخ انعهُب:

تعد الرقابة على دستورية القوانين واحدة من مقومات الدولة القانونية وضمانة حقيقية

لمبدأ المشروعية ،فما ينص عليو الدستور من حقوؽ وحريات ال تكوف لها أي قيمة دوف وجود
ضامن حقيقي الحترامها ورادع لمن يخالفها أو ينتهكها وىذا الرادع يتمثل بوجود سلطة
مستقلة تتولى مهمة الرقابة ،ولذلك حرص المشرع الدستوري العراقي على النص عليها واسخ
لوجود المحكمة االتحادية العليا وحدد اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين واالنظمة
والتعليمات والتأكد من انسجامها مع نصوص الدستور وبعكسو تقرير عدـ دستوريتها ،وباشرت

المحكمة االتحادية العليا عملها بصدور القانوف رقم ٖٓ لسنة ٕ٘ٓٓـ ،وأُعطي للمؤسسات

واألفراد الحق بإقامة الدعوى بعدـ الدستورية مباشرة عند حصوؿ انتهاؾ لحق من حقوقهم.
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واصدرت المحكمة مجموعة من االحكاـ التي ساىمت من خاللها بدور البأس بو في حماية
الحقوؽ والحريات وأف كاف ما نطمح إليو اكبر من ذلك(ٓٔٔ).

ولحداثة المحكمة االتحادية العليا في العراؽ فلم نجد احكاماً قضائية تتصل بحقوؽ
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،ولذلك ارتأينا ذكر بعض التطبيقات القضائية من القضا
الدستوري المقارف ،إذ ع ّدت المحكمة الدستورية العليا في جنوب افريقيا بأف التأخير في
صرؼ مستحقات االعانة لمدة ٓٗ شهراً مخالفة لقانوف الرعاية االجتماعية ؛ألف ذلك التأخير

أثر في قدرة المرأة المعنية عن اعالة نفسها وبمثابة انتهاكاً لكرامتها أيضاً(ٔٔٔ) ،وحكم
المحكمة العليا في الواليات المتحدة االمريكية بأف عزؿ االفراد من ذوي االحتياجات
الخاصة عن أقرانهم أمر ىير ضروري ويعد وضعاً خطيراً وضاراً وشكالً من اشكاؿ التمييز على
أساس االعاقة وىذا صحيح ٍ
بوجو ٍ
خاص في حالة األطفاؿ ذوي االعاقة ويتعين على الدوؿ

ٍ
ٍ
معقوؿ ،وينبغي على
بشكل
وضعهم في المدارس االعتيادية والتي يمكن استيعابهم فيها
المؤسسات اجرا التعديالت المعقولة لتجنب التمييز على أساس االعاقة وال يعني ذلك اتخاذ

تدابير جذرية من شأنها أف تغير طبيعة أو كياف المؤسسة(ٕٔٔ) ،كما قضت المحكمة العليا في
كندا بأف تمييز جامعة كولومبيا البريطانية ضد طالبة في الدراسات العليا ومنعها من دخوؿ مبنى
الكلية بعد ساعات الدواـ على أساس أنها تعاني من االكتئاب بينما ُسمح لغيرىا من الطلبة
بذلك يشكل تمييزاً ضدىا فقضت بأف دخوؿ المبنى يعد جز من الخدمات المتاحة للجمهور
وأف منع دخوؿ الطالبة على أساس صحتها العقلية يشكل تمييزاً وخالفاً للقانوف(ٖٔٔ).

ا
ثبَُب  :زلكًخ انمضبء االداسٌ:

جعل المشرع لكل مواطن حقوؽ وحرص على صونها ويعد األشخاص من ذوي

االحتياجات الخاصة ىم من أكثر فئات المجتمع حاجةً إلى الدفاع عن حقوقهم كي ال تغبن
وال يحرموف من فرصة العيش الكريم وينبغي أف تتظافر الجهود لتمكينهم من ذلك وأف تكوف
لهم الفرص ذاتها التي يملكها ىيرىم ،واسهمت محاكم القضا االداري بدوٍر ٍ
فعاؿ في الدفاع
عن الحقوؽ والحريات ومن بينها حقوؽ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة كوف اإلدارة بما
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تملكو من وسائل وانشطة متنوعة تكوف على تماس مباشر مع ذوي االحتياجات الخاصة وفي
تعامالتها معهم ،ورىم ذلك نجد ندرة االحكاـ القضائية في العراؽ ضمن ىذا المضمار ،ونعزو
اسباب ذلك إلى حداثة قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لسنة ٖٕٔٓـ ومن
ثم المنازعات الناشئة عنو ىذا من جانب ،وإلى قلة الوعي والثقافة القانونية والتسليم باألمر
الواقع لدى األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة انفسهم أو القائمين عليهم ،أو تعود إلى
استمرار استبعاد ذوي االحتياجات الخاصة عن المشاركة أصالً في مجتمعاتهم وتفاعلهم معها،
ٍ
بمحاـ فضالً عن
أو النعداـ المقدرة على تحمل تكاليف التقاضي ومنها تكاليف االستعانة
الوقت الذي يستغرقو استصدار ٍ
حكم قضائي ،وال يعني ذلك أف القضا ىير قادر على حماية
الحقوؽ وصوف الحريات وال ادؿ على ذلك السوابق القضائية الصادرة من القضا في النظم
المقارنة والتي ال نجد بأساً من االسترشاد بها واالستفادة مما تقرره من مبادئ مهمة تكوف عوناً
ٍ
بشكل عاـ.
في الدفاع عن حقوؽ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وحقوؽ اإلنساف
ومن االحكاـ الحديثة للقضا االداري المقارف قضا محكمة القضا االداري

باإلسكندرية في مصر بتاريخ ٕٓٔٙ/ٗ/ٔٛـ(ٗٔٔ) ،بإلغا قرار اإلدارة المطعوف فيو
والمتضمن وقف المعاش التضامني لشقيقة المدعي القيّم عليها والمصابة بتخلف عقلي شديد

و ُشخص على أنو آفة عقلية من نوع العتو وىي ىير قادرة على ادارة اموالها فتم الحجر عليها
وتعيين شقيقها قيماً عليها ،وقررت وزارة التضامن االجتماعي صرؼ معاش ضماني شهري لها

بصفة مستقلة إال أف وكيل وزارة الضماف االجتماعي بمحافظة البحيرة اصدر قراره المطعوف
المسن الشهري ومطالبتها
فيو متضمناً وقف صرؼ ىذا المعاش واضافتها إلى معاش والدىا ُ
بالمبالغ التي تم صرفها عليها بشكل اقساط شهرية للمدة من ٔ ٕٕٓٔ/ٕ/حتى
ٍ
ٖٕٕٓٓٔ/ٜ/ـ ،وأيضاً بعدـ استحقاقها معاشاً ٍ
مستقلة إال إذا تم زواجها أو بلوىها
بصفة
سن الخمسين ،وىذا ما استثار المحكمة فأصدرت حكمها بإلغا القرار المطعوف فيو ولم

يقف عند ذلك وانما الزـ وزارة التضامن االجتماعي بدفع مجموع المعاش الموقوؼ عن الفتاة
المعاقة ذىنياً للمدة من ٕٔٓٔٓ/ٕ/ـ إلى ٖٕٖٓٓٔ/ٕٔ/ـ ،وإلزامها أيضاً برفع مقدار
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المعاش اعتباراً من ٔ ٕٓٔٗ /ٔ/وفقاً لقرار رئيخ مجلخ الوزرا رقم ٘ ٖٚلسنة ٕٗٔٓ

ولغاية تاريخ صدور الحكم ،والزاـ اإلدارة بصرؼ قيمة المساعدة الشهرية لشقيقة المدعي

اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ودوف التوقف على الشرط الباطل لتلك الوزارة القاضي
بزواجها أو بلوىها سن الخمسين ،وقضت المحكمة أيضاً ببطالف مطالب وزارة التضامن
االجتماعي بجملة ما تم صرفو لها للمدة من ٔ ٕٓٔٓ/ٕ/حتى ٖٕٕٓٓٔ /ٜ /ـ

لمخالفتها للقانوف مخالفة صارخة والذي لم يجز مطالبة المعاقين ذىنياً بمبالغ تم صرفها لهم

بموجب قانوف الضماف االجتماعي أو الحجز عليها وقامت المحكمة بالزاـ اإلدارة بتحمل
المصروفات.
وأكدت المحكمة أف القرار المطعوف فيو جا مخالفاً ألحكاـ الدستور والقانوف
المعاقة الذي كفلتو لها المواثيق الدولية والدستور المصري ومخالً بحق
وعدوانا على حق ُ
المعاقة في االماف واالستقرار ونيالً لما ىو معقود لمثل مكانتها من الحياة الكريمة وىي

المعاقة ذىنياً وىمطاً لحقوقها وبغياً على كيانها اإلنساني ،وأف قرار اإلدارة بالمطالبة بالمبالغ
التي سبق وأف تم صرفها لفترة معينة كمعاش تضامني يعد ذروة القسوة وىي امواؿ ال يجوز

الحجز عليها ويجب على وزارة التضامن االجتماعي أف تؤىل من يعتلي ارفع مناصبها بنوازع
الخير استجابة لواقع المعاقين ذىنيا لمواجهة عجزىم ال أف يغمطونهم بقرارات جائرة منهي
عنها في الدستور.
وعللت المحكمة حكمها ىذا باف المعاقين ذىنياً ينبغي أف يكونوا على القمة من
استحقاؽ المساعدة الشهرية وىي ليست منحة من الدولة تمنحها وتمنعها عمن تشا وفق
ارادتها بل ىي مقررة وفقا للقانوف وتعد مدخالً إلى حياة قوامها االطمئناف إلى ىد افضل لفئة
ال تدرؾ ما يحيط بها من حياة ولهم عالمهم الخاص واسهاماً حيوياً في تقدـ ىؤال األشخاص

واشباع احتياجاتهم واعال لذاتية الفرد بغض النظر عن ذىاب العقل لديو واستشهدت

المحكمة باإلعالف الخاص بحقوؽ المتخلفين عقلياً المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة في ٕٓ ٜٔٚٔ/ٕٔ/واعالف حقوؽ المعاقين لسنة ٜ٘ٔٚـ.
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وذكرت المحكمة أف تنظيم اوضاع المعاقين تستهدؼ دوما ضماف فرص يتخطوف بها
عوائقهم ويتغلبوف بها على مصاعبهم ليكوف اسهامهم في الحياة العامة ممكناً وفعاالً ومنتجاً
وألف نواحي القصور التي تعرض لهم مردىا إلى عاىاتهم ومن شانها أف تقيد من حركتهم وأف
تناؿ بقدر أو بآخر من ملكاتهم فال يكونوف من حي

الواقع متكافئين مع االسويا حتى بعد

تأىيلهم مهنياً ،لتبدو مشكالتهم ىائرة االبعاد ال تالئمها الحلوؿ المبتسرة بل تكوف مجابهتها
نفاذا إلى اعماقها وتقريراً لتدابير تكفل استقاللهم بشؤونهم وكاف الزماً وقد تعذر على المعاقين

عمالً أف تتكافأ فرص استخدامهم مع ىيرىم أف يكوف ىذا التكافؤ مكفوالً قانوناً على ضو
احتياجاتهم الفعلية ،وبوجو خاص في مجاؿ مزاولتهم ألعماؿ بعينها أو االستقرار فيها مع
موازنة متطلباتها بعوارضهم التي اعجزتهم منذ ميالدىم أو بما يكوف قد طرأ من اسبابها بعدئذ

وإلى نقص قدراتهم لتتضا ؿ فرص اعتمادىم على انفسهم ليقربهم من بيئتهم وليمكنهم من
النفاذ إلى حقهم في العمل ال يعتمدوف في ذلك على نوازع الخير عند اآلخرين وال على

تسامحهم بل من خالؿ حمل ىؤال على أف تكوف الفرص التي يقدمونها للمعاقين مناسبة

الحتياجاتهم مستجيبة لواقعهم ،وأف يكوف ىدفها مواجهة آثار عجزىم ومباشرة مسؤولياتهم
كأعضا في مجتمعاتهم تمنحهم عونها وتقيلهم من عثراتهم وليخ ذلك تمييزا جائرا منهياً عنو

دستوريا لتجعلهم اشد بأسا وأفضل موقعاً.

ادلطهت انشاثع  :دوس ادلُظًبد غري احلكىيُخ ادلعُُخ حبمىق األشخبص روٌ

االحتُبجبد اخلبطخ يف انعشاق

تتعدد المنظمات ىير الحكومية المعنية بحقوؽ اإلنساف ومنها المعنية بحقوؽ

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في العراؽ وتزايدت اعدادىا والسيما بعد عاـ ٖٕٓٓـ،
إذ توجد في العراؽ حالياً اثنتا عشرة منظمة معنية بحقوؽ المعاقين أو ذوي االحتياجات
الخاصة وىذا ما أشرتو المجموعة االحصائية لعاـ ٖٕٔٓـ .وتتحدد الطبيعة القانونية لهذه
المنظمات بكونها اشخاص معنوية خاصة ذات نفع عاـ يتحدد ىدفها في الدفاع عن حقوؽ
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ىذه الفئات الخاصة من أفراد المجتمع ومراقبة اوضاعهم وكشف انتهاكات الجهات
الحكومية لحقوقهم وتقديم التقارير عن اوضاعهم وتوجيو االىتماـ نحوىم وايجاد الوسائل
الكفيلة بتحسين ظروفهم وتفعيل الحماية التي يوفرىا لهم القانوف.
وتستقبل ىذه المنظمات الشكاوى من االفراد مباشرة أو من خالؿ بحثها الميداني
واعماؿ التقصي ورصد الحقائق وجمع المعلومات عن حاالت انتهاكات حقوؽ اإلنساف
وتوثيقها والكشف عنها من خالؿ الزيارات التي يقوـ بها اعضائها لالماكن والمواقع التي يقع
فيها االنتهاؾ نحو دور الرعاية أو السجوف ،واالتصاؿ المباشر مع ضحايا االنتهاؾ ،وتقدـ ىذه
المنظمات تقارير عن واقع حقوؽ اإلنساف موثقة باألدلة القانونية التي توصلت إليها من
عمليات الرصد والتقصي فالمصداقية لها دور أساس في ضماف نجاح عمل ىذه المنظمات
وتحقيقها اىدافها ،وتوازي التقارير التي تقدمها ىذه المنظمات تلك التي تقدمها الجهات
الحكومية سنوياً ،كما أصبح المجتمع الدولي يعترؼ لها بحق تقديم ىذه التقارير ،كما تتواصل

ىذه المنظمات مع الحكومة للتباح

معها حوؿ كيفية التعامل مع ىذه االنتهاكات وتحريك

الرأي العاـ وايجاد وسائل لمعالجتها ورعاية ضحاياىا ،كما لها المطالبة في تعديل القوانين
والسياسيات العامة في الدولة بما يتال ـ واحكاـ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ومراقبة
سياسة الحكومة أو اإلدارات العامة في تنفيذ التزاماتها في ضماف واحتراـ حقوؽ المواطن،
واالسهاـ في نشر الوعي العاـ لدى الشعب بحقوقهم وحمايتها(٘ٔٔ).

ورىم ما تؤديو المنظمات ىير الحكومية المعنية بحقوؽ اإلنساف من دور في حماية
ىذه الحقوؽ ،إال أف ىناؾ عقبات كثيرة تقف في طريقها في العراؽ فمعظم ىذه المنظمات
تكوف لديها رىبة حقيقية في المشاركة واعادة البنا إال أنها تفتقر إلى وجود رؤى واضحة
وبرامج عمل واساليب العمل اإلنساني الناجح إذ ينقصها عنصر الخبرة المطلوبة واسلوب
اإلدارة الناجحة ،كما أنها تعاني من ضعف االمدادات المالية فالعاملوف فيها معظمهم من
المتطوعين للعمل اإلنساني ،كما أف الوضع االمني ىير المستقر كثيراً ما يجعل عمل ىذه
المنظمات محفوفاً بالمخاطر فضالً عن ضعف التنسيق مع الجهات الحكومية .كما أف بعض
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المنظمات تكوف لها ارتباطات باألحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية وتتأثر بها ،ولهذا كثيراً
ما يطعن بمصداقيتها واستقالليتها ونبل اىدافها ،كما أف ىناؾ من المنظمات ىير الحكومية ما
تتخذ من مظهر المدافع عن حقوؽ اإلنساف ىطا ً ألىداؼ سياسية أو لنشاطات تجارية أو
لتحقيق مكاسب شخصية ومنافع مادية أو بغرض الحصوؿ على التسهيالت االخرى(.)ٔٔٙ
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اخلبمتـــــــخ

أوالً  :النتائج :بعد البح في موضوع الدراسة ظهرت لدينا بعض النتائج المهمة تمثل حصيلة

ما توصلنا إليو نسجلها في النقاط اآلتية:

ٔ -حدد المشرع العراقي مفهوـ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في القانوف رقم ٖٛ
لسنة ٖٕٔٓ وىو القانوف الخاص برعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ،ولم يضع
تقسيماً أو تصنيفاً لهم وانما كل من ينطبق ِ
عليو ىذا المفهوـ يعد من األشخاص ذوي
ِ
اعاقتو أو سبب عجزهِ.
االحتياجات الخاصة بغض النظر عن نوع قصوره أو

ٕ -تظهر االعاقة و االحتياج الخاص عند االختالط والتفاعل مع المجتمع فكل ما يعيق ىذا
التفاعل أو يقلص منو يعد اعاقة تجعل الشخص بحاجة إلى توافر احتياجات معينة
واتخاذ تدابير تسهل ذلك.

ٖ -تضمن الدستور العراقي لعاـ ٕ٘ٓٓـ مبدأً دستورياً مهماً وىو حق ذوي االحتياجات
الخاصة بالرعاية والحماية واندماجهم في المجتمع.
ٗ -يُقرر القانوف حقوقاً خاصةً باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وىي تعد من االمور
الملحة بالنسبة لهم زياد ًة على حقوقهم االصلية االخرى نظراً لظروفهم الخاصة
ٍ
بشكل اعتيادي ألقصى حد
واحتياجهم للرعاية وتوفير متطلبات معينة ليواصلوا حياتهم
ممكن؛ والف مساواتهم مع ىيرىم من المواطنين العادين يفقدىم القدرة على نيل
حقوقهم والتنافخ معهم.
٘ -تتعدد الوسائل الضامنة لحماية حقوؽ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وادوات
الرصد النتهاكات حقوؽ اإلنساف في العراؽ ما بين الهيئات المستقلة ممثلة بالمفوضية
العليا لحقوؽ اإلنساف والبرلماف والقضا ومنظمات المجتمع المدني.
ثانياً  :التوصيات :رىم ما تحقق في العراؽ من تطورات تشريعية في نطاؽ تنظيم اوضاع
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،إال اننا مازلنا نواجو مشكالت في كثير من الجوانب
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المتصلة بشؤونهم ،ولذلك نتوجو إلى كل يعنيو االمر بجملة من التوصيات نسجلها في النقاط
اآلتية :
ٔ -تطوير التشريعات النافذة بما ينسجم مع المعايير الدولية المتصلة بحقوؽ األشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة وتفعيلها وىذا واجب مشترؾ للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
ٕ -دعوة الحكومة إلى تبني خططاً واستراتيجيات واضحة للنهوض بواقع األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة وجعلها من االولويات ،وتوفير الموارد المالية الالزمة لوضع تلك
الخطط موضع التنفيذ.
ٖ -تطوير البنى التحتية للمؤسسات العامة الموجودة واخذ ذلك بنظر االعتبار عند اقامة
ابنية جديدة فضالً عن اجرا التعديالت على االماكن والطرؽ العامة والمؤسسات
ٍ
ٍ
خاص بما يسهم في تيسير الحياة اليومية على ذوي
بشكل
الخدمية والتعليمية
االحتياجات الخاصة واالستفادة من االبتكارات والتقنيات الحديثة في ىذا المجاؿ
وتشجيع الحكومة ذلك.

ٗ -ندعو المشرع إلى تنظيم عمل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة كفئات خاصة
ضمن قانوف العمل العراقي كما فعل بالنسبة لغيرىم فيما يتصل بشروط العمل وساعاتو
وظروفو ،وضرورة اجرا التعديالت على اماكن العمل والمنشآت العامة والخاصة وتأمين
المواصالت وتسهيل تنقالتهم من وإلى العمل ،دوف اشتراط احداث تغييرات جذرية
لتلك المنشآت كوف ذلك سيحملها تكاليف مالية وانما تعديلها وتطويرىا بما يُراعي
ظروؼ عمالها من ذوي االحتياجات الخاصة.
٘ -انشا محكمة متخصصة بحقوؽ اإلنساف وتنظيم عملها واعضائها واجرا ات التقاضي
امامها بقانوف خاص ،ومنحها االستقالؿ الالزـ لتتمكن من ممارسة عملها بعيداً عن أي

مؤثرات وضغوط خارجية ،وتتولى النظر في كل انتهاكات حقوؽ اإلنساف التي تقع على

االقليم العراقي.

 -ٙندعو المشرع إلى شموؿ المكلفين ممن لديهم ابنا من ذوي االحتياجات الخاصة
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بالسماحات المقررة وفقاً لقانوف ضريبة الدخل العراقي.

 -ٚاضافة عبارة (( ..أو بسبب االعاقة أو االحتياج الخاص)) إلى المادة ٗٔ من دستور
العراؽ الدائم ٕ٘ٓٓـ ليكوف مبدأ عدـ التمييز على أساس االعاقة أو االحتياج
الخاص مبداً دستورياً مقيداً للمشرع االعتيادي واالدارة.

 -ٛعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية اتخاذ االجرا ات أو التدابير الالزمة لمنع التمييز
على أساس االعاقة أو االحتياج الخاص والقضا على صوره كافة وفي الميادين
المختلفة سوا في تلقي فرص التعليم المناسب والعمل والصحة كوف ذلك يمثل
األساس في انتهاؾ حقوؽ ذوي االحتياجات الخاصة ،وندعو المشرع في ىذا المجاؿ
إلى سن قانوف حظر التمييز في العراؽ للقضا على التمييز بكل انواعو.
 -ٜتوفير السكن المالئم وتيسير اجرا ات ووسائل النقل لألشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة والتي تعد من أكثر االمور التي تفتقر لها النسبة االكبر من ذوي االحتياجات
الخاصة في ٍ
بلد مازاؿ يعاني ويقاسي مرارة الحروب وىياب االمن واالستقرار وسو
الوضع االقتصادي فالبد أف تلتزـ الحكومة باتخاذ اجرا ات جادة حوؿ ىذا الموضوع.
ٓٔ -ينبغي االخذ بنظر االعتبار تناسب مبالغ االعانات التي تمنح ضمن شبكة الحماية
االجتماعية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة مع الوضع االقتصادي وىال المعيشة
واالوضاع الصحية لذوي االحتياجات الخاصة وحجم وشدة اعاقاتهم وما يتطلبونو من
ٍ
وبشكل دوري كما بالنسبة لبعض
عالج والحاجة للحصوؿ على الدوا المناسب
الحاالت ،وىنا تظهر اىمية قانوف الضماف الصحي وضرورة تفعيلو بالنسبة لمثل ىذه
الفئات من أفراد المجتمع.
ٔٔ -تفعيل التعاوف الجاد والتنسيق بين دوائر الدولة كافة والمنظمات ىير الحكومية العاملة
في مجاؿ الدفاع عن حقوؽ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة فهي خير معين

للحكومة في ىذا المضمار.
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اذلــىايــش

عرؼ
نحو ما جا في قانوف الرعاية االجتماعية في العراؽ رقم  ٕٔٙلسنة  ٜٔٛٙالملغي عندما ّ

المعوؽ بأنو (( كل من نقصت أو انعدمت قدرتو على العمل أو الحصوؿ عليو أو االستقرار فيو
بسبب نقص أو اضطراب في قابليتو العقلية أو النفسية أو البدنية))،منشور في الوقائع العراقية
العدد ٖ ٕٚٛفي ٜٗٔٔٛٓ/ٚ/ـ ،وما جا أيضاً في قانوف تأىيل المعاقين المصري رقم ٖٜ
عرؼ المعاؽ باالستناد على مدى قدرتو في العمل ،قائالً بأنو (( كل
لسنة ٘ ٜٔٚالمع ّدؿ والذي ّ
شخص اصبح ىير قادر على االعتماد على نفسو في مزاولة عملو أو القياـ بعمل آخر واالستقرار

فيو ،ونقص قدرتو على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي نتيجة عجز خلقي لو))،
القانوف منشور على الموقع االلكتروني للتشريعات والتنظيمات المصرية.
(ٕ)

د .عثماف لبيب فراج ،استراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأىيل األطفاؿ ذوي االحتياجات
الخاصة ،بج

منشور في مجلة الطفولة والتنمية ،تصدر عن المجلخ العربي للطفولة والتنمية،

العدد ٕ ،لسنة ٕٔٓٓـ ،مصر ،صٖٔ.ٔٗ-
(ٖ)

يفضل البعض اآلخر من العلما والباحثين استعماؿ مصطلح (ىير العاديين) كونو يشير إلى االفراد
المختلفين عن ىيرىم من الجنخ والسن نفسو بدرجة واضحة ايجاباً أو سلباً فيعد مثالً المتخلف

عقلياً والمتفوؽ عقلياً أفراداً ىير عاديين أما مصطلح (االعاقة) فهو يشير إلى المختلفين عن
اقرانهم سلبياً بدرجة ملحوظة لمسببات كثيرة نحو المرض والحوادث أو بفعل عامل الوراثة،
ينظر :د .عبد الرحمن سيد سليماف ،سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة ،جٔ ،مكتبة زىرا

الشرؽ ،القاىرة ،بال سنة نشر ،صٕٔ.
(ٗ)

المادة ٔ /البند أوالً و ثانياً و سابعاً من القانوف المذكور ،نشر القانوف في جريدة الوقائع العراقية

(٘)

المادة (ٔ) من اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي االعاقة لسنة ٕٓٓٙـ والتي صدرت بموجب قرار

العدد (٘ )ٕٜٗفي ٕٖٓٔ/ٔٓ/ٕٛـ.

الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )ٙٔ/ٔٓٙودخلت حيز النفاذ في ٖٕٓٓٓٛ/ٗ/ـ،
وانضم العراؽ إليها وصادؽ عليها بموجب قانوف رقم  ٔٙلسنة ٕٕٔٓـ المنشور في جريدة
الوقائع العراقية العدد ( )ٕٗ٘ٚفي ٕٕٕٔٓٔ/ٔٔ/ـ .
()ٙ

المادة األولى من االعالف الخاص بحقوؽ المعوقين المعتمد بموجب قرار الجمعية العاـ لألمم
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المتحدة المرقم ( ٖٗٗٚدػ  )ٖٓ-المؤرخ في  ٜكانوف األوؿ ٜ٘ٔٚـ ،ينظر لينا الطبّاؿ،
االتفاقيات الدولية واالقليمية لحقوؽ اإلنساف ،طٔ ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلخ -لبناف،
لسنة ٕٓٔٓـ ،ص٘.٘ٙ
()ٚ

د .عثماف لبيب فراج ،المصدر السابق ،صٗٔ.

()ٛ

د .عبد الرحمن سيد سليماف ،المصدر السابق ،صٕٗ.ٕ٘-

()ٜ

د .صالح محمد حسن عبداهلل و د .محمد جبار ىاشم ،الطفل المعاؽ وحقوقو ومتطلبات رعايتو
في الشريعة االسالمية ،بح

منشور في مجلة مركز دراسات الكوفة ،تصدر من جامعة

الكوفة،المجلدٔ،العدد،ٖٛسنة ٕ٘ٔٓ ،ص.ٜ٘
(ٓٔ) ينظر  :الفقرة ىػ من ديباجة اتفاقية االمم المتحدة بشأف حقوؽ األشخاص ذوي االعاقة لسنة
ٕٓٓٙـ.
(ٔٔ) د .عبد الرحمن سيد سليماف ،المصدر السابق ،ص .ٔٙ
(ٕٔ) ينظر د .فالح محمود خضر البياتي ود .قيخ حاتم ىاني الجنابي ،روافد حقوؽ اإلنساف في
تاريخ العراؽ القديم بح

منشور في مجلة كلية التربية بجامعة بابل ،العدد ٔٔ ،اذار ٖٕٔٓـ،

ص  .ٔٔ-ٙوينظر :ياسين محمد حسين ،جذور حقوؽ اإلنساف في حضارة وادي الرافدين،
بح

منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوـ القانونية والسياسية ،العدد٘ ،السنة ٕٕٓٔٓ ،ـ،

ص ٕ.ٗ-
(ٖٔ) صالح محمد حسن عبداهلل ،المصدر السابق ،صٔ.ٙ
(ٗٔ) نصت المادة ٕ من االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف في ٜٓٔٔٗٛ /ٕٔ /ـ على مبدأ
المساواة وجا فيها (( لكل انساف حق التمتع بجميع الحقوؽ والحريات المذكورة في ىذا
االعالف دونما تمييز من أي نوع والسيما التمييز بسبب العنصر ،أو اللوف ،أو الجنخ ،أو اللغة،
أو الدين ،أو الرأي سياسياً وىير سياسياً ،أو االصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو

أي وضع آخر ))..وجا ت المادة ٕ من العهد الدولي للحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والعهد الدولي للحقوؽ المدنية والسياسية لسنة ٜٔٙٙـ بنص مماثل ،نقالً عن د .كماؿ سعدي

مصطفى ،حقوؽ اإلنساف بين المواثيق الدولية والمذاىب الفكرية ،دار الكتب
القانونية،مصر،ٕٓٔٓ،ص ٓٔٔ وٕ٘ٔو ٔٗٔ.
(٘ٔ) ينظر :الدساتير العراقية ابتدا ً من القانوف االساسي ٕ٘ ٜٔولغاية دستور ٓ ٜٔٚالملغية.
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( )ٔٙالمادة ٕٖ من الدستور العراقي لسنة ٕ٘ٓٓـ.

( )ٔٚمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد  ٖٗٔٙفي ٕٕٗٓٔٗ/ٖ/ـ .وينظر أيضاً قانوف الرعاية

االجتماعية رقم  ٕٔٙلسنة  ،ٜٔٛٙالمنشور في الوقائع العراقية العدد ٖ ٕٚٛفي

ٜٗٔٔٛٓ/ٚ/ـ.
( )ٔٛمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٘ٗ ٕٛفي ٜٔٛٔ/ٛ/ٔٚـ.
( )ٜٔمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد  ٕٜٗٓفي ٕٓٔٔ /ٜ/ٜٔـ.
(ٕٓ) منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٖٕٔٗ في ٕٓٔٔ /ٔٓ/ٔٚـ.
(ٕٔ) المادة ٘ٔ من قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم  ٖٛلسنة ٖٕٔٓـ.
(ٕٕ) المادة ٗٔ من الدستور الدائم لعاـ ٕ٘ٓٓـ،وينظر المادة (ٔ/سادساً) من قانوف رعاية ذوي
االعاقة واالحتياج الخاص رقم  ٖٛلسنة ٖٕٔٓـ.
(ٖٕ) نصت المادة ٖ من دستور المانيا االتحادية لسنة ٜٜٔٗـ المع ّدؿ على أنو (( ال يجوز التمييز
أو الحاؽ الغبن بأحد بسبب جنسو ،منبتو ،عرقو ،لغتو ،وطنو ،أصلو ،عقيدتو ،أو رؤيتو الدينية أو

السياسية ،وال يجوز الحاؽ الغبن بأحد بسبب إعاقة فيو)) ،وجا في المادة (ٖ٘) من دستور
مصر لسنة ٕٗٔٓـ بأف(( المواطنوف لدى القانوف سوا وىم متساووف في الحقوؽ والحريات
والواجبات العامة ال تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنخ أو االصل أو العرؽ أو اللوف
أو اللغة أو االعاقة أو المستوى االجتماعي أو االنتما السياسي أو الجغرافي أو ألي سبب
آخر.))...
(ٕٗ) ينظر المادة ٘ٔ من الدستور العراقي لسنة ٕ٘ٓٓـ.
(ٕ٘) المادة ٕ من اتفاقية حقوؽ ذوي االعاقة لعاـ ٕٓٓٙـ.
( )ٕٙينظر :منظمة الصحة العالمية ،موجز التقرير العالمي حوؿ االعاقة،ص .ٜمنشور على الموقع
االلكتروني لمنظمة الصحة العالمية وعلى الرابط اآلتي:
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011 :
( )ٕٚحكمها في قضية  ،Olmstead V.L C 1999-527 US 581الحكم منشور على
الموقع االلكتروني للمحكمة على الرابط اآلتي
https://www.law.cornell.edu/supct/html/98-536.ZS.html .
تاريخ الزيارة  :أيلوؿ  ٕٓٔٙـ.
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( )ٕٛقضية جامعة كولومبيا البريطانية ضد بيرغ المرقمة  ٕٕٙٗٓ ،ٕٕٖٙٛبتاريخ ٜٜٖٔ/٘/ٜٔـ،
نقالً عن الموقع الرسمي االلكتروني للمحكمة العليا الكندية على الرابط اآلتي:
https://scc-csc.lexum.com/
( )ٕٜتنظر المادة ٕ٘ من اعالف حقوؽ المواطن العالمي لسنة ٜٔٗٛف ،كما نصت المادة/ ٕٜثالثاً
من الدستور العراقي لعاـ ٕ٘ٓٓـ على "حظر االستغالؿ االقتصادي لألطفاؿ بصورة كافة وتتخذ
الدولة االجرا ات الكفيلة بحمايتهم" ،ونصت الفقرة رابعاً من المادة نفسها على أف "تمنع اشكاؿ

العنف والتعسف في االسرة والمدرسة والمجتمع" ونصت المادة ٖ٘ /أوالً على أنو "حرية
اإلنساف وكرامتو مصونة" كما نصت على أنو "يحرـ جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي
والمعاملة ىير اإلنسانية "..ونصت الفقرة ثالثاً من المادة نفسها على أنو " يحرـ العمل القسري
(السخرة) والعبودية."...

(ٖٓ) المادة ٕ /ثالثاً و رابعاً والمادة ٘ /رابعاً من قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لسنة
ٖٕٔٓـ.

(ٖٔ) المادة ٕٕ من قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم  ٖٛلسنة ٖٕٔٓ ـ.
(ٕٖ) ىذا المفهوـ تضمنو تعريف منظمة الصحة العالمية ( )whoللحق في الصحة ،واشارت المنظمة
في تقريرىا العالمي لحقوؽ المعاقين لسنة ٕٔٔٓـ إلى أف األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
يحصلوف على رعاية صحية اقل من ىيرىم ونقص في الخدمات المقدمة كما أنهم اشد فقراً ،ينظر

موجز التقرير العالمي حوؿ االعاقة ،المصدر السابق ،ص ٜؤٕ.

(ٖٖ) نصت المادة ٖٔ /أوالً من على((لكل عراقي الحق في الرعاية الصحيةػ وتعنى الدولة بالصحة
العامة وتكفل وسائل الوقاية والعالج بإنشا مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية)).
(ٖٗ) المادةٔ من القانوف المذكور والمنشور في الوقائع العراقية العدد ٘ٗ ٕٛفي ٜٔٛٔ/ٛ/ٔٚـ.
(ٖ٘) المادة ٕٗ  /ثالثاً من القانوف المذكور.

( )ٖٙالمادة (٘ٔ /أوالً  /أ -ب -د -و) من القانوف المذكور.
( )ٖٚالمادة (٘ٔ /أوالً /ز-ح-ط) من القانوف المذكور.

( )ٖٛصدر في العراؽ قانوف صناديق الضماف الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع العاـ رقم ٔٓٔ
لسنة ٜ٘ٔٛـ ومازاؿ القانوف نافذاً نظرياً ،نُشر القانوف في الوقائع العراقية العدد ٖٔٓٛ
فيٕٜٓٔٛٙ/ٔ/ـ.
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( )ٖٜمنظمة الصحة العالمية ،موجز التقرير العالمي لةعاقة ،المصدر السابق ،صٓٔ.ٔٔ-
(ٓٗ) سلوى ابراىيم اسماعيل ،تقييم لواقع األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة في العراؽ والخدمات
المقدمة لهم ،وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي ،،العراؽ ،ايلوؿ ٕٜٓٓـ ،ص ٖٕ ( الجدوؿ
رقمٔ).
(ٔٗ) المادة ٘ٔ /سابعاً من القانوف المذكور.

(ٕٗ) المادة ٘ٔ /ثانياً من القانوف المذكور .وتضمنت ىذه المادة النص على أف تتولى وزارة االسكاف

مهمة توفير السكن المالئم وفقاً لخطة تضعها الحكومة لهذا الغرض ،وفي الحقيقة ال نرى وجوداً
لمثل ىذه الخطط واالستراتيجيات فيما يخص ذوي االحتياجات الخاصة بل ىناؾ تغييب واضح
لها وىذا قصور من جانب الحكومة.

(ٖٗ) المادة  ٜٔمن القانوف المذكور.
(ٗٗ) المادة ٕٖ من الدستور العراقي لسنة ٕ٘ٓٓـ.
(٘ٗ) المادةٔ/سابعاً من قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم ٖٛلسنةٖٕٔٓـ.كما
عرفت منظمة الصحة العالمية()whoالتأىيل بأنو((االستفادة من مجموعة الخدمات المنظمة في
ّ
المجاالت الطبية واالجتماعية والتربوية والتقييم المهني من اجل تدريب وإعادة تدريب الفرد

والوصوؿ بو إلى أقصى مستوى من مستويات القدرة الوظيفية) ،منشور على الرابط االلكتروني
اآلتيwww:who.org :
( )ٗٙينظر :تأىيل ذوي االحتياجات الخاصة ،منشورات الجمعية النسائية بجامعة اسيوط للتنمية،
مصرٕٓٓٗ ،ـ ،منشور على الموقع االلكترونيwww.gulfkids.com :
( )ٗٚنصت المادة (٘ٔ/أوالً/ج) من قانوف رقم  ٖٛلسنة ٖٕٔٓـ على أف تتولى وزارة الصحة تقديم
خدمات التأىيل الطبي والنفسي والخدمات العالجية بمستوياتها كافة.

( )ٗٛينظر :التعريف الوارد في المادة (ٔ )ٕ /من اتفاقية التأىيل المهني والعمالة للمعوقين لسنة
ٖٜٔٛـ.
( )ٜٗالمادة ٘ٔ/رابعاً( /البند أ و ح) من قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لسنة
ٖٕٔٓـ.
(ٓ٘) المادة ٕ و ٖ من االتفاقية المذكورة.
(ٔ٘) ينظر الجدوؿ رقمٕوجدوؿ رقم ٖ وجدوؿ رقم ،ٖٙمن احصا ات وحدات الرعاية االجتماعية
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في العراؽ لسنة ٕ٘ٔٓـ ،مديرية االحصا االجتماعي والتربوي -الجهاز المركزي لةحصا /
العراؽ،ٕٓٔٙ،ص ،ٛ-ٚص .ٗٙ
(ٕ٘) ينظر  :المصدر السابق ،ص  ٙو ص.٘ٚ-ٗٙ
(ٖ٘) المادة (ٕٕ /أوالً) من الدستور العراقي لعاـ ٕ٘ٓٓـ.
(ٗ٘) المادة (ٕ/خامساً) من القانوف المذكور.

(٘٘) المادة (/ٜأوالً /و) من القانوف المذكور.
( )٘ٙالمادة ( )ٔٙمن القانوف المذكور.
( )٘ٚالمادة (ٕٓ) من القانوف المذكور.
( )٘ٛالمادة (٘ٔ/رابعاً) من القانوف المذكور.

( )ٜ٘حكم محكمة القضا االداري باإلسكندرية الدائرة األولى في ٕٓٔٙـ ،منشور على الموقع
االلكتروني االتيwww.youm7.com :
(ٓ )ٙالمادة ٖٗ من الدستور العراقي لعاـ ٕ٘ٓٓـ.
(ٔ )ٙالمادة ٘ٔ /ثانياً من القانوف المذكور.

(ٕ )ٙالمادة ٗٔ /ثانياً من القانوف المذكور ،وينظر :المادة  ٜمن قانوف التعليم االلزامي رقم ٔٔٛ
لسنة ٜٔٚٙـ ،المنشور في الوقائع العراقية العددٕٕ٘٘ في ٜٔٔٔٚٙ/ٔٓ/ـ.

(ٖ )ٙالمادة ٘ٔ /ثالثا  /أ -ب من القانوف المذكور.
(ٗ )ٙالمادة ٘ٔ /ثالثاً /ج من القانوف المذكور .وينظر أيضاً ضوابط التقديم والقبوؿ للدراسات العليا
في العراؽ منذ سنة ٖٕٔٓ  ٕٓٔٗ-ولحد اآلف.
(٘ )ٙالمادة ٘ٗ من الدستور العراقي لسنة ٕ٘ٓٓـ.
( )ٙٙالمادة ٘ٔ /خامساً /أ – ب – ج من قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لسنة
ٖٕٔٓ ـ.
( )ٙٚالمادة ٖ /ثانياً و المادة ٗ ٖٔ /من قانوف وزارة الشباب والرياضة رقم ٕ٘ لسنة ٕٓٔٓـ،
منشور في الوقائع العراقية العدد ٖٕٔٗ في ٕٓٔٔ/ٔٓ/ٔٚـ ،ولذوي االحتياجات الخاصة
مشاركات رياضية متميزة على المستوى الوطني والدولي من خالؿ الميداليات والبطوالت الكبيرة
التي احرزوىا.
( )ٙٛالمادة ٖٓ ٘ /من اتفاقية حقوؽ ذوي االعاقة لسنة ٕٓٓٚـ.
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( )ٜٙينظر المادة ٕٓ من دستور العراؽ لعاـ ٕ٘ٓٓـ والمادة  ٕٜمن اتفاقية حقوؽ ذوي االعاقة
لسنة ٕٓٓٙـ .ويوجد في العراؽ اثنتا عشرة منظمة وطنية عاملة تُعنى بحقوؽ المعاقين أو ذوي
االحتياجات الخاصة ،ينظر :مؤشرات حقوؽ اإلنساف ،المجموعة االحصائية لعاـ ٖٕٔٓ،

الجهاز المركزي لةحصا  /العراؽ.
(ٓ )ٚالمادة  ٕٛمن دستور ٕ٘ٓٓـ.
(ٔ )ٚالمادة  ٔٚمن القانوف المذكور.
(ٕ )ٚالمادة  ٔٛمن القانوف المذكور.
(ٖ )ٚالمادة ٘ٔ /سابعاً من القانوف المذكور.

(ٗ )ٚالمادة  ٔٓ/ٚمن قانوف ضريبة الدخل العراقي رقم ٖٔٔ لسنة ٕ ٔٓٛالمنشور في الوقائع
العراقية العدد  ٕٜٔٚفي ٜٕٔٛ/ٕٔ/ٕٚـ.
(٘ )ٚالمادة ٕ٘ /ثانياً والمادة  ٕٚمن القانوف المذكور.
( )ٚٙالمادة األولى من القانوف المذكور.

( )ٚٚالمادة  /ٛثانياً من قانوف الحماية االجتماعية رقم ٔٔ لسنة ٕٗٔٓـ.

( )ٚٛالمادة /ٜأوالً وثانيا وثالثا ورابعاً من قانوف الحماية االجتماعية رقم ٔٔ لسنة ٕٗٔٓـ.
( )ٜٚالمادة  ٕ-ٔ/ٕٛمن االتفاقية المذكورة.

(ٓ )ٛد .نجاة جرجيخ جدعوف ،حقوؽ اإلنساف(نص-اجتهاد-فقو)دراسة مقارنة ،طٔ ،منشورات زين
الحقوقية ،بيروت-لبنافٕٓٔٙ ،ـ ،ص ٖ٘ٔ.
(ٔ )ٛينظر :المادة (ٕٓٔ) من الدستور ،وسبقتها في النص عليها المادة (ٓ٘) من قانوف ادارة الدولة
للمرحلة االنتقالية ،ونُشر قانوف المفوضية العليا لحقوؽ اإلنساف في جريدة الوقائع العراقية
العدد(ٖٓٔٗ) في ٖٕٓٓٓٛ/ٕٔ/ـ.
(ٕ )ٛلجنة الخبرا  :لجنة يُشكلها مجلخ النواب نفسو ،ال يزيد عدد اعضائها عن ٘ٔ عضواً وتضم
ممثلين من السلطات العامة الثالثة و اشراؾ اعضا من منظمات المجتمع المدني ،ويتم اختيار
المرشحين بإعالف وطني ،ولمكتب االمم المتحدة لحقوؽ اإلنساف في العراؽ تعيين ممثل عنو
لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب ،وىذا ما نصت عليو المادة  ٚمن قانوف المفوضية العليا
المعدؿ.
لحقوؽ اإلنساف رقم ٖ٘ لسنة ٕٓٓٛـ ّ
(ٖ )ٛينظر المادتاف ٚو ٛمن قانوف رقم ٖ٘ لسنة ٕٓٓٛـ.
379

املجلد السادس – العدد الثاني 7102/

مجلة العلوم القانونية والسياسية
(ٗ )ٛالمادة ٘ من قانوف رقم ٖ٘ لسنة ٕٓٓٛـ.
(٘ )ٛالمادة ٘ من قانوف رقم ٖ٘ لسنة ٕٓٓٛـ.

( )ٛٙاستقبلت المفوضية في عاـ ٕ٘ٔٓـ ( )ٛٓٛشكوى ،أُحيلت (ٖٔ) منها إلى رئاسة االدعا
العاـ ُوحسمت (ٓ٘) شكوى ،نقالً عن تقرير النشاطات للمفوضية العليا لحقوؽ اإلنساف لعاـ
ٕ٘ٔٓـ الصادر عن المفوضية في كانوف الثاني ٕٓٔٙـ ،صٔ.ٛ
( )ٛٚاالمم المتحدة ،االعاقات (من االستثنا إلى المساواة :إعماؿ حقوؽ األشخاص ذوي
االعاقة)،دليل البرلمانيين بشأف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي االعاقة والبروتوكوؿ االختياري
المرتبط بها ،جنيفٕٓٓٚ ،ـ،صٗ.ٜ
( )ٛٛالمادة  ٙمن قانوف رقم ٖ٘ لسنة ٕٓٓٛـ.
( )ٜٛينظر المادة ٗ  /البند أوالً  -البند سادساً من قانوف رقم ٖ٘ لسنة ٕٓٓٛـ.
(ٓ )ٜالمادة ٗ /البند سادسا وسابعا وثامنا من قانوف رقم ٖ٘ لسنة ٕٓٓٛـ.

(ٔ )ٜينظر :تقرير منظمة العفو الدولية لعاـ ٕ٘ٔٓـٕٓٔٙ -ـ عن حالة حقوؽ اإلنساف في العالم،
طٔ ،منظمة العفو الدولية ،لندفٕٓٔٙ ،ـ ،صٕٕٓ.ٕٕٖ-
(ٕ )ٜالمادة ٓ /ٚأوالً – ٕٔ والمادة ٖ ٚمن النظاـ الداخلي لمجلخ النواب لسنة ٕٓٓٙـ ،منشور
في الوقائع العراقية العدد ٕٖٓٗ في ٕ٘ٓٓٚ/ٕ/ـ .

(ٖ )ٜالمادة ٗ ٚو٘ ٚمن النظاـ الداخلي لمجلخ النواب العراقي.
(ٗ )ٜالمادة ٘ /ٚرابعا والمادة  /ٚٙأوالً من النظاـ الداخلي لمجلخ النواب.
(٘ )ٜالمادة  ٚٚمن النظاـ الداخلي لمجلخ النواب.

( )ٜٙالمادة ٗٔٔ من النظاـ الداخلي لمجلخ النواب.
( )ٜٚالمادة  ٚٛمن النظاـ الداخلي لمجلخ النواب.
( )ٜٛالمادة  ٛٚوالمادة ٕٔٔوالمادة ٘ٔٔ من النظاـ الداخلي لمجلخ النواب.
( )ٜٜالمادة  ٜٜمن النظاـ الداخلي لمجلخ النواب.
(ٓٓٔ) المادة  ٔٔٛمن النظاـ الداخلي لمجلخ النواب.
(ٔٓٔ) المادة  ٜٔٔمن النظاـ الداخلي لمجلخ النواب.
(ٕٓٔ) نصت المادة ٕ ٛو ٖ ٛمنو على أف للمجلخ تشكيل لجاف تحقيق بحسب مقتضيات العمل
والموضوعات المعروضة عليو ،ويتم تشكيل ىذه اللجاف بموافقة اىلبية عدد الحاضرين في
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المجلخ بنا على اقتراح من ىيأة الرئاسة أو من خمسين عضواً من االعضا .

(ٖٓٔ) ينظر في تفاصيل ذلك رياض محسن مجوؿ ،التحقيق البرلماني في األنظمة السياسية البريطاني
واألمريكي والمصري والعراقي (دراسة مقارنة) ،اطروحة دكتوراه ،كلية القانوف -جامعة بغداد،
 ،ٕٓٓٙصٖ.ٙٗ-ٙ
(ٗٓٔ) رياض محسن مجوؿ ،المصدر السابق ،ص .ٕٔٚ
(٘ٓٔ) المادة ٕٖ من النظاـ الداخلي لمجلخ النواب.
( )ٔٓٙالمادة ٗ ٛمن النظاـ الداخلي لمجلخ النواب.
( )ٔٓٚالمادة ٘ ٛمن النظاـ الداخلي لمجلخ النواب.
( )ٔٓٛينظر :رياض محسن مجوؿ ،المصدر السابق ،ص.ٕٔٚ
( )ٜٔٓالمادة ٔ /ٙسابعاً و ثامناً من الدستور العراقي الدائم لعاـ ٕ٘ٓٓـ.

(ٓٔٔ) ينظر  :د .دولة احمد عبداهلل و بيدا عبد الجواد محمد توفيق ،دور المحكمة االتحادية في
حماية حقوؽ اإلنساف ف ي العراؽ ،بح منشور في مجلة الرافدين للحقوؽ ،المجلد ٖٔ ،العدد
 ،ٜٗالسنة  ،ٔٙلسنة ٕٓٔٓ ،ص .ٖٜٚ-ٖٛٙ
(ٔٔٔ) حكمها في قضية رقم ٓ ٘ٛفي مارس  ،ٕٓٓٙنقالً عن االمم المتحدة ،االعاقات (من
االستثنا إلى المساواة  :إعماؿ حقوؽ األشخاص ذوي االعاقة) ،دليل البرلمانيين بشأف اتفاقية
حقوؽ األشخاص ذوي االعاقة والبروتوكوؿ االختياري المرتبط بها ،جنيفٕٓٓٚ ،ـ ،ص.ٜٛ
(ٕٔٔ)  ،Olmstead V.L C 1999-527 US 581الحكم منشور على الموقع االلكتروني
اآلتي .https://www.law.cornell.edu/supct/html/98-536.ZS.html :تاريخ
الزيارة :ايلوؿ ٕٓٔٙـ
(ٖٔٔ) حكمها في قضية جامعة كولومبيا البريطانية ضد بيرغ رقم  ٕٕٙٗٓ-ٕٕٖٙٛفي /٘/ٜٔ
ٖٜٜٔـ ،منشور على الموقع االلكتروني للمحكمة العليا في كندا وعلى الرابط االػي:
 /https://scc-csc.lexum.comتاريخ الزيارة :ايلوؿ ٕٓٔٙـ
( )114الحكم منشور على الموقع االلكتروني لجريدة اليوـ السابع المصرية:
Http: //www.youm7.com
(٘ٔٔ) د .عامر عياش عبد و ـ.ـ .اديب محمد جاسم ،بح منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوـ
القانونية والسياسية ،العدد  ،ٙالسنة ٕ ،ٕٓٔ ،ص.ٖ٘ -ٕٜ
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( )ٔٔٙمنظمة ىاريكار ىير الحكومية ،دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية ،مطبعة زانا،
العراؽ – دىوؾ ،آذار ٕٓٓٚـ ،ص ٓ٘.ٕ٘-

أوالً  :الكتب والرسائل الجامعية :

ادلظـــــــبدس

)ٔ) االمم المتحدة ،االعاقات (من االستثنا إلى المساواة :إعماؿ حقوؽ األشخاص ذوي
االعاقة) ،دليل البرلمانيين بشأف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي االعاقة والبروتوكوؿ
االختياري المرتبط بها ،جنيفٕٓٓٚ ،ـ.

(ٕ) د .رياض محسن مجوؿ ،التحقيق البرلماني في األنظمة السياسية البريطاني واألمريكي
والمصري والعراقي (دراسة مقارنة) ،اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلخ كلية القانوف في

جامعة بغدادٕٓٓٙ ،ـ.

(ٖ) سلوى ابراىيم اسماعيل ،تقييم لواقع األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة في العراؽ
والخدمات المقدمة لهم ،وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي ،العراؽ ،ايلوؿ ٕٜٓٓـ.
(ٗ) د .كماؿ سعدي مصطفى ،حقوؽ اإلنساف بين المواثيق الدولية والمذاىب الفكرية ،دار
الكتب القانونية ،مصرٕٓٔٓ،ـ.
(٘) د .عبد الرحمن سيد سليماف ،سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة ،جٔ ،مكتبة زىرا
الشرؽ ،القاىرة ،بال سنة نشر.
( )ٙلينا الطبّاؿ ،االتفاقيات الدولية واالقليمية لحقوؽ اإلنساف ،طٔ ،المؤسسة الحديثة
للكتاب ،طرابلخ -لبناف ،لسنة ٕٓٔٓـ.
()ٚمنظمة ىاريكار ىير الحكومية ،دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية،
مطبعة زانا ،العراؽ– دىوؾ ،آذار ٕٓٓٚـ.

( )ٛد .نجاة جرجيخ جدعوف ،حقوؽ اإلنساف (نص-اجتهاد-فقو) دراسة مقارنة ،طٔ،
منشورات زين الحقوقية ،بيروت-لبنافٕٓٔٙ ،ـ.
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ثانياً  :البحوث :

(ٔ) د .دولة احمد عبداهلل و بيدا عبد الجواد محمد توفيق ،دور المحكمة االتحادية في
منشور في مجلة الرافدين للحقوؽ ،المجلد

حماية حقوؽ اإلنساف في العراؽ ،بح

ٖٔ ،العدد  ،ٜٗالسنة  ،ٔٙلسنة ٕٓٔٓـ.
(ٕ) د .صالح محمد حسن عبداهلل ود .محمد جبار ىاشم ،الطفل المعاؽ وحقوقو ومتطلبات
رعايتو في الشريعة االسالمية ،بح

منشور في مجلة مركز دراسات الكوفة ،جامعة

الكوفة،المجلدٔ،العدد،ٖٛسنة ٕ٘ٔٓـ.
(ٖ) د .عامر عياش عبد و ـ .ـ .اديب محمد جاسم ،بح منشور في مجلة جامعة تكريت
للعلوـ القانونية والسياسية ،العدد  ،ٙالسنة ٕٕٓٔ ،ـ.

(ٗ) د .عثماف لبيب فراج ،استراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأىيل األطفاؿ ذوي
االحتياجات الخاصة ،بج

منشور في مجلة الطفولة والتنمية ،تصدر عن المجلخ

العربي للطفولة والتنمية ،العدد ٕ ،مصر ،لسنة ٕٔٓٓـ.
(٘) د .فالح محمود خضر البياتي ود .قيخ حاتم ىاني الجنابي ،روافد حقوؽ اإلنساف في
تاريخ العراؽ القديم بح

منشور في مجلة كلية التربية بجامعة بابل ،العدد ٔٔ ،اذار

ٖٕٔٓـ.
( )ٙياسين محمد حسين ،جذور حقوؽ اإلنساف في حضارة وادي الرافدين ،بح منشور في
مجلة جامعة تكريت للعلوـ القانونية والسياسية،العدد٘،السنةٕٕٓٔٓ،ـ.

ثالثاً  :التقارير :

(ٔ) تقرير منظمة العفو الدولية لعاـ ٕ٘ٔٓـٕٓٔٙ -ـ عن حالة حقوؽ اإلنساف في العالم،
طٔ ،منظمة العفو الدولية ،لندفٕٓٔٙ ،ـ.

383

املجلد السادس – العدد الثاني 7102/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

رابعاً  :المجموعات االحصائية:

(ٔ) احصا ات وحدات الرعاية االجتماعية في العراؽ لسنة ٕ٘ٔٓـ ،مديرية االحصا
االجتماعي والتربوي  -الجهاز المركزي لةحصا  /العراؽ.ٕٓٔٙ ،
(ٕ) مؤشرات حقوؽ اإلنساف ،المجموعة االحصائية لعاـ ٖٕٔٓ ،الجهاز المركزي
لةحصا  /العراؽ.

خامساً  :االعالنات العالمية واالتفاقيات الدولية والدساتير والقوانين

أ -االعالنات العالمية :

ٔ -االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف في ٜٓٔٔٗٛ /ٕٔ /ـ
ٕ -االعالف الخاص بحقوؽ المعوقين في ٜديسمبر ٜ٘ٔٚـ.

ب-الدساتير :

ٔ -الدستور العراقي لسنة ٕ٘ٓٓـ.
ٕ -دستور المانيا االتحادية لسنة ٜٜٔٗـ المع ّدؿ.
ٖ -الدستور المصري لسنة ٕٗٔٓـ.

ج -االتفاقيات الدولية :

ٔ -اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي االعاقة لسنة ٕٓٓٚـ بموجب قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة رقم (.)ٙٔ/ٔٓٙ
ٕ -اتفاقية التأىيل المهني والعمالة للمعوقين لسنة ٖٜٔٛـ.

د -القوانين :

ٔ -قانوف الحماية االجتماعية رقم ٔٔ لسنة ٕٗٔٓـ.
ٕ -قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم  ٖٛلسنة ٖٕٔٓـ.
ٖ -قانوف المصادقة على اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي االعاقة رقمٔٙسنة ٕٕٔٓـ
ٗ -قانوف وزارة الشباب والرياضة رقم ٕ٘ لسنة ٕٓٔٓـ.
٘ -قانوف المفوضية العليا لحقوؽ اإلنساف رقم ٖ٘ لسنة ٕٓٓٛـ.
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 -ٙالنظاـ الداخلي لمجلخ النواب لسنة ٕٓٓٙـ.
 -ٚقانوف الرعاية االجتماعية رقم  ٕٔٙلسنة  ٜٔٛٙالملغي.
 -ٛقانوف صناديق الضماف الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع العاـ رقم ٔٓٔ لسنة
ٜ٘ٔٛـ.
 -ٜقانوف ضريبة الدخل العراقي رقم ٖٔٔ لسنة ٕ.ٜٔٛ
ٓٔ -قانوف التعليم االلزامي رقم  ٔٔٛلسنة ٜٔٚٙـ.

سادساً  :المواقع االلكتروني ػػة :

(ٔ)

التقرير العالمي حوؿ االعاقة الصادر عن منظمة الصحة العالمية وعلى الرابط

االلكتروني اآلتي:

.http://www.who.int/disabilities/world_report/2011

(ٕ) الموقع االلكتروني لمنظمة الصحة العالمية وعلى الرابط اآلتيwww:who.org :
(ٖ)

تأىيل ذوي االحتياجات الخاصة ،منشورات الجمعية النسائية بجامعة اسيوط
للتنمية،مصرٕٓٓٗ،ـ،منشورعلى الموقع االلكتروني اآلتيwww.gulfkids.com:

(ٗ)

الموقع االلكتروني للتشريعات والتنظيمات المصرية.

(٘) الموقع االلكتروني للمحكمة العليا في الواليات المتحدة وعلى الرابط اآلتي:
https://www.law.cornell.edu/supct/html/98-536.ZS.html .
()ٙ

الموقع االلكتروني للمحكمة العليا في كندا وعلى الرابط

االتػي:

https://scc-csc.lexum.com/
( )ٚالموقع االلكتروني لجريدة اليوـ السابع المصرية .Http: //www.youm7.com :

385

7102/ املجلد السادس – العدد الثاني

مجلة العلوم القانونية والسياسية

Legal protection of people with special needs in Iraq
)comparative study(
Lecturer Shahlaa Suleiman Mohammed
College of law and political sciences - University of Diyala

Abstract
Law determines the rights and imposes multiple aspects of
protections as there is no value of the legal texts unless they are
accompanied by the possibilities of a proper application otherwise
they will become meaningless.
People with special needs are among the most vulnerable
groups in society. For this reason, they must have the right of a
remedy and must have the necessary legal protection in various areas
of their lives according to their own circumstances as a way of
contribution in increasing their interaction with their communities
making a positive distinction for them.
The aspects of protections stated for them have developed along
with the evolvement of human societies over the ages. In ancient
times, they were being underestimated but this inferior view changed
to be turned into a compassion, pity or mercy , into care and rights'
determination and then into participation in the society and make
people with special needs directing their own affairs. There is a
growing care about them by providing services and rehabilitation
programs, providing a suitable environment to exercise their life's
activities, and make their own decisions and to be producers and
actors in their communities rather than recipients of services. Thus,
the world, in most countries, is amazed with the results they achieved
once a suitable environment and support be available in the
community to which they belong.
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The international community's interest in people with special
needs increased in the last quarter of the twentieth century, resulting
in the declaration of the Rights of the Mentally retarded in 1971 and
the Declaration of the Rights of the Disabled in 1975. Thereafter, the
international declarations and conventions that followed include a
recognition of their rights and their care. In this way, the
international effort was over by the convention of the rights of
Disabled people of 2006 and its annexed Optional Protocol.
Iraq has given a special attention to people with special needs
through its permanent constitution in 2005, by being joined to the
Convention of the Disabled Rights in 2006 and its ratification in 2012
and by passing the Enactment of the Welfare for Disabled people and
Special Needs No. 38 of 2013. In addition to the further various
provisions of the relevant laws.
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