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اجات الخاصة    تیحذوي األحقوق 
جاسم محمد حمزة . م
وحدة البحوث والدراسات/ كلیة القانون

الخالصة 
ان 

. االعاقة التنحصر في الفرد المعاق ذاتھ انما تتعداه إلى أسرتھ والى المجتمع 
) Handi capped( وتعتبر اإلعاقة 

طبقاتھا كما تختلف المشـكلة حسـب
.المجتمعات في معاملة مثل تلك الفئات 

.العراق ال توجد موارد  كافیة لتخصیصھا لكشف اإلعاقة مبكرا ، ومعالجتھا 

.  ضاءا نافعین ومنتجین عالضروریة لھم وإعادتھم للمجتمع أ
كما ان االھتمام بالم

10 %.
. المعوقین في العراق یمثل عملیة مواجھة منظمة ومخطط لھا لحقوققانوني واجتماعي

المقدمـة

وقعھا وتأثیرھا  فیھا ،  وان  وجود

.المجتمع وتقلیل تأثیر تلك المشكالت 
)  Handi capped(وتعد اإلعاقة 

) .1ص ،1989عیاد حسین،(وإعادتھ إلى المجتمع عضوا نافعا فیھ 

إلى تعلیم األطفا

.أنشئت منظمات لھم وألسرھم وللمدافعین عنھم تنادي بتحسین أحوالھم 
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ـریحة من المجتمع  نتیجة  لدعوات الحركات االجتماعیة  التي                                                  ولقد جاء االھتمام  بھذه الش
كانت تتجھ نحو نشـر االھتمام  باإلنسـان واالھتمام بحقوقھ وتخلیصھ من الظلم مما ولد االھتمام

بالضعفاء  المعوقین  من  أفراد  المجتمع ،  وتمثلت  ھذه  الج
)  مارتن لوثر ( 

) .24ص ، 1981دعبد الفتاح عثمان ،(التي مھدت للثورة الفرنسیة التي نادت بحقوق اإلنسان 
حقوق وتبعا  لذلك حدثت تطورات مھمة  في  مجال 

لتعلیم  المكفوفین ، وطریقة  ق)  بریل  (  طریقة 
) .  39ص ، 1983محمد سید فھمي، (الطریق 

الذي یؤ

ص 1983(وذلك لالستفادة من طاقات المعوقین المھنیة في اإلنتاج ) 1920(
21. (

  )1948 (

حلت النظرة االجتماعیة  اإلنسـانیة  محل النظرة االقتصادیة وأصبحت الدعوة

. بالكرامة  والسـعادة  وحقوق المواطنة  كغیرھم  من  المواطنین 
المعوقین  بعد  ذلك وعلى مدة  طویلة من الزمن ، موضع اھتمام  كبیر 

) 1981( وكان أھم ما أسفرت عنھ السنة  الدولیة للمعوقین عام . المنظمات الدولیة 
523/ 37العمل العالمي المتعلق بالمعوقین ، الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة بموجب قرارھا 

) .     1983( عام 1ك
أن  نظرة المجتمعات العربیة  ل

.عند الحدیث عنھ أو أثناء تعاملھ وتفاعلھ مع اآلخرین التي یعاني منھا المعاق أو  ذویھ

2003الخلیج األولى  ومن ثم حرب الخلیج ا
. والمستمرة حتى اآلن نتیجة للعملیات الحربیة واالعمال االرھابیة تزاید أعداد المعوقین 

وب  والحصار آثار كبیرة  في أوضاع المعاقین تمثلت في ظھور ھذا لقد  تركت ھذه الحر
العدد الكبیر من المعاقین  من الجنود أو المدنیین  فضال عن المشـوھین  بالوالدة  نتیجة استعمال
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التي فقدت خمسـة أالف شخص جراء ) حلبجة ( السالح الكیماوي في بعض مدن العراق مثل 
ام البائد  وما خلفتھ من تشوھات وإعاقات للناجین منھا ، وكذلك في ضربھا بھذا السالح من النظ

جنوب البالد   في بعض مناطق  االھوار  ، أو ما یشـاع من اسـتخدام  قوات التحالف في حرب 
الخلیج الثانیة للیورانیوم المنضب وما تسببھ األلغام المزروعة بمناطق شاسعة من العراق سواء

والحدودیة  منھا  لجبھ
 .

.المرتفعة  جدا من أعداد المعاقین مقارنة مع بلدان المنطقة 

.عناصر البحث الرئیسة/لالفصل األوـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ــ مشكلة البحث وأھمیتھالمبحث األول ـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی
ص ،1989(

16   . (

) . 41،ص1989،عیاد حسین(اآلخرون من الزواج أو االرتباط  ببناتھا ما دام لدیھا معوق 
أوقد 

. )91،ص2008خالدة نیسان، .د( اآلخرین 

. العراق  خاصة 

اسات التمییزبأنھم یعانون من سیجتماعیةأوضاع المعوقین األ
. أنفسھم 

. في األمم المتحدة وسـائر المنظمات  الدولیة 
addi/351 /37 /aھو برنامج العمل العالمي المتعلق  بالمعوقین في القرار)  1981( عام 

1 .corr 3الذي اعتمدتھ الجمعیة  العامة في )* رابعا ( 1المرفق  الفرع الثامن ، التوجیھ /
وقد أتى كل من السنة الدولیة للمعوقین وبرنامج العمل العالمي بزخم قوي للتقدم في1983/ 12

تع  بفرص  متكافئة مع الفرص فقد أكد كالھما حق األشخاص المعوقین  في التم. ھذا المیدان 
التي یتمتع بھا سائر المواطنین وبحقھم في األخذ بنصیب متساو ومما یسـتجد من تحسـینات في 

وھنا وألول مرة عرف العوق بأنھ محصلة . أحوال المعیشة نتیجة للنمو االقتصادي واالجتماعي
. للعالقة بین األشخاص المعوقین وبیئتھم 
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.ید المصطلحات  تحد/ المبحث الثانيـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلعاقةتحدید مفھوملال یزا
تصنیفات مقبولة عالمیا لإلعاقة على الرغم من الجھو

یعني وجود مشكالت ظاھرة في جسم الفرد مثل مشكلة تح
. من استعمالھا بكفاءة 

عدیدة للحاالت التي 
. وبحسب أمكانیة تعاملھم واندماجھم في المجتمع ) المعاقون( یعاني منھا 

 )
) .     ، الفئات الخاصة ، المعوقین ، متحدي اإلعاقة ، وذوي الحاجات الخاصةناالعتیادیی

الخالف  مسـتمرا بین المعنلوما یزا
 .

.التعریفاتالتوصل إلى تعریف محدد للمعوق نتبناه في بحثنا ھذا البد من التطرق إلى عدد من 

: :المعوق
) .        279،ص1956ابن منظور، (أراد أمرا فصرفھ عنھ صارف ، وأصل عاق عوق 

) Handi capped( المعوقویعرف معجم وبستر
مشوھا

)Webster,1959,p519. (

. حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة في المجتمعات اإلنسانیة/ـ الفصل الثاني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. في أوربا وأمریكاذوي االحتیاجات الخاصةحقوق/المبحث األول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. انكماشا على نفسھ ومن ثم كانت مشكالتھ شدیدة التعقید 
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ولقد تغیرت النظرة

 .

 . ) * (
المكفوفین وطریقة قراءة الشفاه لتعلیم

. العلمیة الحدیثة لتسھیل األمور المستعصیة والتي كانت تعاني منھا فئة المعوقین 
) (

انتشرت ھذه المؤسسات التعلی
 "  " )

. 6/7" دي لیبیھ"حیث خصص ) والبكم 

 ،
1791

p276,)1938 ,,gregory( .

اتلن ا

. التعلیم الخاصة بھم 

: عوامل كثیرة نذكر منھا و

1
) الصم والبكم( وعلماء النفس واالجتماع وغیرھم  أثرھا الواضح لالھتمام بفئات المعوقین 

. وف ـ الطرق التربویة الحدیثة في مجال دراسة علم األصوات وعلم مخارج الحر2

3

.مسؤولیاتھم تجاه المعوقین خیر أداء 

1885ـ حق الدولة في تعلیم المعوقین ، ففي عام 4

وتربیة الصم والبكم 
 .

716)Amoss
Harry,1971,P66).
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" مونترھیل " ـ كثرة البحوث والدراسات في مجال المعوقین واالعاقة حیث نشر 4

)I.H.F,LFP,1977,P23 . (

. العالمیتین ، وتعد ھذه الفترة ھي بدایة االھتمام العلمي والجدي بالمعوقین 

ان االعتراف بحقوق المعوقین بدأ تدریجیا بعد الحرب

:بطرق وبرامج مختلفة منھا للمعوقین 

.ـ برامج تأھیل مھني تدعمھا الحكومات 1

. تشغیل / ـ برامج استخدام اجباري 2

. 1919ت المتحدة االمریكیة عام ـ تشریعات التأھیل المھني والتي سنت ألول مرة في الوالیا3

)38،ص2007ماجدة بھاء الدین ،. د. ( ـ نظم اخرى للعمالة المحمیة 4

1943ثم صدر تشریع جدید عام 
 .

م 1918
) الطبي والمجتمعي (بنوع معین من االعداد 

أو 1930

) 45ـ 15(
113. نتائج مرجوة من الجھد التأھیلي الذي یبذل معھ 

1943 " "
. )195، ص1979عادل حرحوش، ( المھني من المعوقین

: ویمكن تلخیص حقوق المعوق االجتماعیة لھذه الفترة عبر المراحل التالیة 

) . المرحلة االنسانیة ( ـ مرحلة البر واالحسان 1

. أي مساعدة المعوق عبر منظمات وجمعیات لذوي العاھات : منفعة العامة ـ مرحلة ال2

: ـ مرحلة الحقوق السیاسیة 3
. في التعلیم 
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: ـ مرحلة تكافؤ الفرص 4
. ادیة للمعوقین واالقتص

. وغیر األسویاء في أطار اجتماعي واحد أي محاولة دمج األسویاء: ـ مرحلة التكامل 5

  .

 .

). 8ـ7ص،1983األمم المتحدة، ( المتخلفین فعلیا واعالن حقوق المعوقین

.ذوي االحتیاجات الخاصة في الدول العربیة حقوق/المبحث الثاني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1948

. مشتمال على باب خاص بتأھیل ذوي العاھات مھنیا 1951
م ثم اھتمت بعد1952في شباط ) یوم المستشفیات (في مؤسسة 

. )87، 1981.د( المعوقین
. م 1973عید وحرب التحریر عام خاصة بعد حرب بور س

. وتونس والجزائر والمغرب 

.حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة في العراق /المبحث الثالث  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1883
وقد قام المشیر " بریل"لتعلیم المكفوفین بطریقة )مدرسة الناشئة ( وسمیت باسمبكنیسة الباتریك 

" " الفرن
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) (
19371949

 )
) .49ص،1988علي العبادي، 

ة 

م 19491955
.)6، ص1985وزارة العمل ، ( والمتخلفین عقلیا والمكفوفینللصم والبكم

م 1968) ( 

المھني
م   1968الرجاء لرعایة المتخلفین عقلیا عام 

م 1972م  واآلخر في نینوى عام 1971حیث افتتح بموجبھا معاھد التأھیل في  الوزیریة عام 

 .1972
الوضع القائم وتوسیع الخدمات وبموجب ھذا القرار فقد تم تشكیل ھیئة علیا 

والش
. اختصاصیین قدمت الھیئة محاوالت جادة في دراسة وتنفیذ مشاریع مھمة 

195م صدر قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعیة رقم 1978وفي عام 

)58ص،1973محمد خلیفة ،(العداده لممارسة حرفة أو مھنة
شكلت الھیئة العلیا لمشروع رعایة المعوقین في العراق لتقدیم خدمات أفضل م 1979وفي عام 

.)1980لسنة 126قانون الرعایة االجتماعیة رقم (م1980في عام 126االجتماعیة رقم 
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. التأھیل 

.ب والحرتلكأعداد المعاقین نتیجةفي مختلف مناطق العراق لتزایدوالثالثةوالثانیة

ر
.     المجتمع

2003/ 4/ 9كما أبدت مؤسسات المجتمع المدني بعد التغییر السیاسي في 

.                    بالمعوقین أیمانا منھا بقدرة المواطن العراقي على الخلق واإلبداع 

. االستنتاجات والتوصیات / ـ المبحث الرابع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.The Resultsـ االستنتاجات  أوال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
. وزیادة معاناتھم كانت السبب الرئیس في زیادة اعداد المعاقین ودول الجوار

ـ 2

. الدول المتقدمة 
3

االوربیة التي خرجت من الحرب العا

. دمجھم في المجتمع كقوة منتجة 

.The Recommendationsــ التوصیات ثانیا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ: التوصیات 
1

19761981
. والتنفیذ
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2
. األمم المتحدة لرعایة الطفولة ومنظمة العمل الدولیة وغیرھا والتي اختصت بالمعوقین 

3
. ا في التنمیة والعمل واالبداع كباقي المواطنین االعتیادیین في المجتمع لیساھمو

.       ــ توفیر الدعم الحكومي لمشاركة المعوقین في البرامج الریاضیة 4
5

.التي تحقق راحتھم 
6

.خالل بیان أسبابھا ونتائجھا 
. ع مــ توعیة الجمھور وتقویم نظرتھ السلبیة تجاه المعوق لغرض دمجھ كونھ أحد أفراد المجت7

. ـ المصادر
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1:)(10
2790،ص1956للطباعة، بیروت،

19830، 37/52برنامج العمل العالمي بالمعوقین ،القرار:ـ أألمم المتحدة 2

:خالدة نیسان . دـ3
2008 .

: صالح. دـ 4
. 1981المعوقین ، القاھرة ، 

: ـ عامر علي العبادي 5
. 1988المعھد القومي للتخطیط ، 

نظام التأ: عادل حرحوش صالح ـ 6
. 1979غیر منشورة ،بغداد ،

7 . :
. 1981،القاھرة ، 

/ : ـ عیاد حسین 8
.1989امعة بغداد ، ج

2007تأھیل المعاقین ، دار صفاء للنشر والتوزیع، األردن ، : ماجدة بھاء الدین . ـ د 9
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10 :
. 1973العراقیة ، منشورات جامعة بغداد ، مركز البحوث التربویة ، 

11
. 1985رعایة المعوقین ، بغداد ، مطبعة العمال المركزیة ، 

. 1980لسنة 126ـ قانون الرعایة االجتماعیة رقم 12
1885ـ1812ـ ولد لویس بریل عام *) 

. ثم لم یلبث 
" "

. في الكتابة لتعلیم المكفوفین " بریل"القراءة والكتابة فسمیت الطریقة بإسمھ طریقة 

. صادر األجنبیة ـ الم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Amoss Harry and Helen ,Training Handicapped Children,Toronto
;Couda ,Dryden Press 1971.

2- I.Gregory ''Acompanison of Certain Personality traits and Interests in
deaf heaving Children '' 1938.

3- I.H.LFP,(The Individual Education Programme and Non –academic
Services, by National advisory Committee on the Handicapped ) in

American Education ,Vol ,13, No,9,P23,1979.
4-Webster,N,Third new international dictionary,U,S,A, The lake side
press,1959,P519


