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 التوصیات الرئیسیة

عاقة الصدقة في فھم اإل لقائم على مبدأحكومة العراق تنفیذ مجموعة من التدابیر الرامیة إلى تغییر التصور اعلى یجب  •
 ً تفاقیة حقوق مع التزامات الدولة بموجب إ في العراق الى نھج قائم على الحقوق في تناول قضایا اإلعاقة، وذلك تماشیا

برعایة األشخاص  الخاصة  (2013)38راجعة القانون رقم ، في ھذا السیاق ینبغي مُ )CRPD( عاقةاألشخاص ذوي اإل
 .تفاقیةلإل تثل بشكل كامللیمحتیاجات الخاصة وذوي اإلذوي اإلعاقة 

القائمة و  السلوكیة والمادیة الحواجز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الزالةوینبغي تعزیز اإلطار القانوني لتعزیز وحمایة  •
ً التي تعیق مشاركتھم الفعّ  عراق القیام بما على حكومة ال ،لھذه الغایة الة في المجتمع على قدم المساواة مع الجمیع. و تحقیقا

 :یلي
o تفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةختیاري إلصدیق على البروتوكول اإلالت. 
o  ستعراض الدوري الشامل ھیئات معاھدات األمم المتحدة واإلمتابعة تنفیذ التوصیات المتعلقة باإلعاقة من قبل

(UPR)  2015ذار آ في. 
o  األشخاص ذوي اإلعاقة لزیارة العراقتوجیھ دعوة إلى المقرر الخاص المعني بحقوق. 

ینبغي تبسیط اإلجراءات اإلداریة لإلعانات الحكومیة والحصول على الخدمات األخرى ونشرھا على نحو أفضل. في  •
وصول الى الخدمات األساسیة بسبب ال إلمكانیةتحدیات وقیود إضافیة  اللواتي یواجھنحالة النساء ذوات اإلعاقة، 

لضمان المساواة في الحصول على  قوانین معینة تُراجعجتمعیة،  ینبغي على الحكومة العراقیة أن الصورة النمطیة الم
 جمیع المزایا والخدمات الحكومیة.

ینبغي تحسین المعلومات عن وضع األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل جوھري لألغراض المتعلقة بالسیاسات والبرامج  •
ً األشخاص ذوي اإلعاقة إتفاقیةورصد تنفیذ التزامات العراق بموجب  وتحلیل لھذه الغایة، ینبغي وضع نظام لجمع  . تحقیقا

قتضاء على ر الخصوصیة والسریة، تقوم عند اإلفة حسب السن والجنس، وتحترم معاییصنّ ، مُ البیانات الكمیة والنوعیة
 ً شارك األشخاص ذوي اإلعاقة بنشاط وبفعالیة في تصمیم وتنفیذ جمیع یوینبغي أن  .أساس المؤشرات المتفق علیھا دولیا
 أو التي تؤثر علیھم . إفادتھمالسیاسات والبرامج التي تھدف الى 

و بمشاركة األشخاص ذوي  ،بالتوازي مع ذلك،  ینبغي وضع حملة توعیة عامة وقویة وتنفیذھا من قبل الحكومة العراقیة •
مستوى الوعي حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومكافحة التمییز ضدھم، ویھدف مع التركیز على رفع  اإلعاقة،

ً  ایضا الى تقویة وتعزیز مشاركتھم في الحیاة العامة تفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وجدول مع إ وذلك تماشیا
ً  إن ..ستدامةللتنمیة المُ   2030أعمال وسائل التواصل  جمیع أشكال وسائل اإلعالم (العامة والخاصة)، وخصوصا

 .في ھذا السیاق ، لھا دور ھام لتقوم بھاإلجتماعي
ستدامة اإلعاقة. وینبغي على لتعزیز أو إ والسلوكیة التي تنشأحاجة إلى تدخالت عملیة إلزالة العقبات المادیة ھناك  •

الة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك بھدف ذه التدخالت مع المشاركة الكاملة والفعّ الحكومة العراقیة تخطیط وتنفیذ مثل ھ
 وتشمل خاصةلتحسین الرعایة الصحیة ال في موازاة ذلك، ال بد من تطویر التدابیر العملیة .الیھا ضمان الوصول المنتظم

 الخدمات الرئیسیة لیست مناسبة. حیث تكون جتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقةاإل-الدعم النفسي
ً اإلنسانیة وإعادة اإلعمار، و وفي سیاق حالة الطوارئ • في تفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والمیثاق مع إ تماشیا

إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني، یجب على الحكومة العراقیة  تخطیط وتنفیذ المبادرات، مع المشاركة 
ّ الكاملة والفع  .لة لألشخاص ذوي اإلعاقة، لبناء مجتمع عراقي أكثر شموالً ا

ي ن تولّ ات والبرامج والمبادرات األخرى، أفي تطویر وتنفیذ جمیع التشریعات والسیاس یتوجب على الحكومة العراقیة، •
 ً ً  اھتماما ع نزاال ، وخاصة في حاالتعاقة بسبب ضعف الحالة الخاصة بھنّ لحالة النساء والفتیات ذوات اإل خاصا

 والطوارئ اإلنسانیة.
حتیاجات الخاصة باألطفال المعوقین والمستویات لإلن تتعھد بتحدید ورسم خارطة أالحكومة العراقیة  وینبغي على •

المالئمة للتدخل، وخاصة لألطفال النازحین ذوي اإلعاقة، مع ضمان  إمكانیة الوصول الكامل وعلى قدم المساواة لجمیع 
 الفرص التعلیمیة.

حترام وحمایة حقوق إوتنفیذ التشریعات والسیاسات والبرامج وغیرھا من المبادرات، التي تھدف إلى تعزیز  إعدادفي  •
حكومة أن تتشاور بشكل استباقي مع األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان المشاركة الاألشخاص ذوي اإلعاقة، ینبغي على 

تي تؤثر على حیاتھم، وذلك بھدف خلق بیئة مواتیة لمشاركتھم ال عملیات صنع القراروالتمثیل في جمیع لھم، مباشرة ال
 الة للتغییر. قة وفعّ خّال و كعناصر دینامیكیةالكاملة والمتساویة في المجتمع 
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 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العراق تقریر حول
 

 المقدمة .1
، 2016ول األكانون في تفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي تصادف إعتماد إل العاشرة ن الذكرىإ

الحكومة العراقیة  في ضوء إلتزامات ع األشخاص ذوي اإلعاقة في العراقتوفر فرصة جیدة للنظر في وض
ً تشجع و .تفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةإكدولة طرف في  قبل  من للعراق االستعراض األولأیضا
المبادرات  كومة العراقیة على تطویر وتنفیذالح حثلِ تحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لجنة األمم الم

 ً حترام الكامل اإلعلى  التي تھدف إلى معالجة الثغرات والحواجز وغیرھا من العوائق التي تؤثر سلبا
 سیاسیةالمشاركتھم الكاملة والمتساویة في الحیاة  بما في ذلك وحمایة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

. إن مثل تلك العملیات یجب أن تُتخذ بالتشاور الكامل مع األشخاص ذوي واإلقتصادیة والثقافیة ةجتماعیواإل
 اإلعاقة. 

ال یمكن ان " بموجب العھد المعروف 2015عتمدت في ایلول للتنمیة المستدامة، التي اُ  2030وتشمل خطة 
عاقة، وخاصة فیما یتعلق بالتعلیم من اإلشارات لألشخاص ذوي اإل اً حدھم في الخلف"، عددأترك یُ 
والمساءلة،  ،بناء مدن شاملة وآمنة ومستدامةو ،قتصادیة والسیاسیةالمشاركة اإلجتماعیة واإلوتوظیف وال

وضع األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر شفافیة  لجعلفة، صنّ مع التركیز على تحسین توافر البیانات المُ 
 .ووضوحاً بالنسبة للمخططین وصانعي القرار في الحكومة

على وقع التأثیر الخاص للنزاعات  من التابع لألمم المتحدة تركیزهمجلس األ باإلضافة إلى ذلك، واصل
1حة وحاالت العنف على األشخاص ذوي اإلعاقةالمسلّ 

المتحدة لحقوق اإلنسان س األمم مجل الب، في حین ط
عداد تقریر عن إاإلنسان (مفوضیة حقوق اإلنسان) بلحقوق  لألمم المتحدة ن یقوم مكتب المفوض الساميأب

إتفاقیة حقوق من  11بموجب المادة  في حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانیة ي اإلعاقةحقوق األشخاص ذو
   . 2اإلشخاص ذوي اإلعاقة

لتزامات الحكومة إاألشخاص ذوي اإلعاقة في العراق ویھدف ھذا التقریر إلى تسلیط الضوء على وضع  
ً بموجب القانون الدولي تجاھھم قیةاالعر توصیات إلى جمیع أصحاب المصلحة  . ویقدم التقریر أیضا

وسیاسیة اإلصالحات، وغیرھا من  اتیةوالمؤسسالتشریعیة  صالحاتاإل تطویر وتنفیذ بخصوصین المعنیّ 
خطیرة، والحواجز وغیرھا من العقبات التي تؤثر الثغرات الالبرامج والمبادرات التي تھدف إلى معالجة 

 ً وحمایة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي تعیق بشكل كبیر مشاركتھم الكاملة  إحترامعلى  سلبا
 الثقافیة في العراق.الحیاة قتصادیة واإلو السیاسیة واإلجتماعیة والمتساویة في المجاالت

وقد تم نشر تقریر حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العراق من قبل مكتب حقوق اإلنسان في بعثة 
األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

  3اإلنسان)، حسب والیة كل منھما.(المفوضیة السامیة لحقوق 

 المنھجیة .2
لحقوق  كل من یونامي/ المفوضیة السامیة عقدت ،عتماد علیھا في ھذا التقریراإلالمعلومات التي تم  لجمع
مواد و وقدمت لھم إستبیانات مع مجموعة من أصحاب المصلحة ومناقشات جماعیة لقاءات ثنائیة اإلنسان
األكادیمیة المواد المتحدة ومنشورات المنظمات غیر الحكومیة و مماألبما في ذلك تقاریر أخرى 

ً مراجع ذات صلة وتضمن التقریر .اإلعالمیةو  المفوضیة السامیة یشترك بھا كالً منألمم المتحدة، ل أیضا
 . ومنظمة الصحة العالمیة )الیونیسیفمنظمة األمم المتحدة للطفولة (و لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان

ة الحكومیستبیانات باللغات العربیة واإلنجلیزیة والكردیة لألطراف الحكومیة وغیر إوقد أرسلت 
لي المجتمع المدني الذین یركزون خالل عملھم على حقوق األشخاص ذوي واألشخاص ذوي اإلعاقة، وممثّ 

 اإلعاقة في بغداد ومناطق وسط وجنوب العراق وإقلیم كردستان العراق.

																																																													
 )2015في ( 2225) و 2015في ( 2217) و 2009في ( 1894قرار مجلس األمن رقم  1
2 A/HRC/31/30 
، طلب مجلس األمن التابع لألمم المتحدة من یونامي "تعزیز حمایة حقوق اإلنسان واإلصالح 2006آب  10من  1770في القرار  3

(ج)). تم تمدید والیة بعثة األمم المتحدة  لنفس الفترة  2القضائي والقانوني من أجل تعزیز سیادة القانون في العراق ..." (الفقرة 
. ووفقا لوالیتھا، یقیم مكتب حقوق اإلنسان بالبعثة مجموعة من 2016تموز  25المؤرخ  2299) بموجب قرار مجلس األمن 2016/2017(

األنشطة التي تھدف إلى تعزیز احترام وحمایة حقوق اإلنسان لجمیع العراقیین، بمن فیھم األشخاص ذوي اإلعاقة، ویتعھد بمراقبة مستقلّة 
 یر بشأن أوضاع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ووفاء العراق بالتزاماتھ لھم بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان. ومحایدة، وتقدیم التقار
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ي اإلعاقة" ھي تلك التي وردت في 'اإلعاقة' او "األشخاص ذو مفھومن فإھذا التقریر، ألغراض تتعلق ب
ً وتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. إ التفاعل بین األشخاص  ن 'اإلعاقة' تنتج من خاللفإلذلك،  وفقا

الة في وفعّ  في المواقف المحیطة التي تمنع مشاركتھم مشاركة كاملةالبیئیة وعاقة والحواجز المصابین بإ
"األشخاص ذوي اإلعاقة" أولئك الذین لدیھم إعاقات بدنیة ویشمل المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرین. 

عندما یتفاعلون مع مختلف الحواجز، تُعاق مشاركتھم  مد، الذیناألأو عقلیة أو ذھنیة أو حسیة  طویلة 
  اآلخرین.بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع 

ویعرض التقریر لمحة عامة عن حالة األشخاص ذوي اإلعاقة في العراق، واستجابة المجتمع لھم بما في 
ً وإحمایة و تعزیز  وتقییم مدىعاقة، باإلذلك وصمة العار المرتبطة  تفاقیة حقوق إ مع حترام حقوقھم تماشیا
 . األشخاص ذوي اإلعاقة

نھج قائم على حقوق  -وتنفیذ  -: الجزء األول تقییم مستوى الوعي ویتألف ھذا التقریر من جزئین رئیسیین
عاقة في العراق. الجزء الثاني یقیّم إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع وممارستھم لإلاإلنسان 

الوصول  )13(المادة  ؛الوصولامكانیة ) 9تفاقیة، مثل: (المادة اإللحقوقھم المختلفة المنصوص علیھا في 
العمل  )27(المادة  ؛الصحة )25(المادة  ستقاللیة واإلدماج في المجتمع؛بإالعیش ) 19(المادة ؛ عدالةالى ال

جتماعیة، وغیرھا. وھناك أیضا تحلیل اإلئق والحمایة ّال المعیشي المستوى ) ال28(المادة  ؛والتوظیف
فتاة أو صبي أو امرأة أو عاقة  الشخص ذو اإل كون ومناقشة لإلعاقةجتماعي اإل بعدللجوانب الخاصة بال

من األمثلة التي تبرھن  عدداً  ویُقدم التقریر رجل، وكون ذلك لھ آثار إضافیة على األشخاص ذوي اإلعاقة.
، األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مفید ومثمر في مجتمعاتھم والمجتمع ككل. وأخیراً  مشاركةبوضوح 

التوصیات  عدد منستنتاج إلتوى الوطني والدولي الصلة على المس ذویعرض ھذا التقریر اإلطار القانوني 
على األشخاص ذوي  ضاراً  وغیرھا من العوائق التي تؤثر تأثیراً  كبیرةالتي تھدف إلى معالجة ثغرات 
، الحیاة الثقافیةالسیاسیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة وفي المجاالت  والمتكافئةاإلعاقة ومنع مشاركتھم الكاملة 

ً  على األقل في سیاق  .حالة الطوارئ اإلنسانیة التي یعیشھا العراق حالیا

 التحدیات   .3
ونظم جمع  ومؤشراتموثوقة،  ئیاتفي عدم وجود إحصاالتقریر یكمن  في إعداد ھذاكان التحدي الرئیسي 

مما أّدى الى صعوبة الحصول على صورة واضحة عن األشخاص ذوي اإلعاقة في العراق  البیانات،
وأوضاعھم، وینطبق ھذا األمر على وجھ الخصوص على األشخاص ذوي اإلعاقة الذین یعیشون في 

    مناطق تأثّرت مباشرة بالنزاع المسلّح. 

یونامي/ المفوضیة السامیة بعثة  من قدرة تدّ حفي العراق  فإن حالة إنعدام األمن السائدةعالوة على ذلك، 
المباشر الى أصحاب المصلحة المعنیین في بعض المناطق من البالد وجمع  للوصوللحقوق اإلنسان 

 ت البعثةحاولومعلومات شاملة ومباشرة تتعلق بالبنى التحتیة والمرافق والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
مجموعة من الوصول الى من خالل  ھذا العائق تخطيلحقوق  لحقوق اإلنسان / المفوضیة السامیة)یونامي(

المصادر، بما في ذلك المقابالت عبر الھاتف والمعلومات المقدمة من خالل الشركاء في المجال اإلنساني، 
 .التي ال یمكن الوصول الیھا المناطق تلكوغیرھا من المصادر  في 

 	شكر وتقدیر .4
كل الذین ساھموا في ھذا التقریر، الرّواد شكرھا وتقدیرھا ل لحقوق اإلنسان ة السامیةقدم یونامي/ المفوضیتُ 

األوائل من األشخاص ذوي اإلعاقة الذین وافقوا أن یُشاطرونا تجاربھم وعدد من منظمات المجتمع المدني 
 التي مازالت تعمل في ظروف في غایة الصعوبة. 

  

 في العراق باإلعاقةنسان الخاص نھج حقوق اإل -1الجزء 

  والنفسیة اإلجتماعیة عاقات الجسدیة والعقلیةوضع األشخاص ذوي اإل  .5

عاقة بشكل غیر متناسب بالنزاع المسلح والعنف واألزمات األخرى التي أثّرت لقد تأثّر األشخاص ذوي اإل
 یؤثّر 2003منذ عام  والذي سادَ رھاب والعنف الزمن. والزال النزاع المسلح واإلعلى البالد طیلة عقود من 

لكات ومستلزمات المعیشة وتدمیر الممت مع خسائر كبیرة في األرواح والجرحىعلى المدنیین بشكل كبیر
عاقة بشكل ضار وغیر متناسب بالعنف قد تأثر األشخاص ذوي اإل. ونھیار الخدمات األساسیةوإ دمارو
ن مایة والمساعدات األنسانیة. إالحخرین في الوصول الى مستمر ویواجھون عقبات أكثر من اآلال
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عاقة ینتمون الى مختلف الطوائف واألقلیات الدینیة والعرقیة ومن مختلف األعمار األشخاص ذوي اإل
 والنوع األجتماعي، ومع ذلك، فقد وّحدتھم تجاربھم المتعددة التي غالبا ما تتّسم بالتنوع. وھم یتشاركون

ً الذي یُعیق ویمنع ویعة والمتفاقمة التمییز بكافة اشكالھ المتعددة والمتقاط على تمتعھم الكامل  ؤثر سلبا
غیاب وعالوة على ذلك، فإن . في كافة مظاھر المجتمعبحقوقھم ومشاركتھم الكاملة والمتساویة 

في العراق وعدم وجود معلومات قابلة للقیاس عن  ات الموثوقة عن أعداد األشخاص ذوي اإلعاقةحصائیاإل
المشاكل التي یواجھونھا، یمنع أي تقییم شامل لكافة الثغرات واإلحتیاجات، وبالتالي یمنع اي تطویر في 

 السیاسات المناسبة. 

 حصائیات وجمع البیانات اإل .1.5

 ما یلي: في إتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  31تشترط المادة  

لتمكینھا من وضع وتنفیذ السیاسات  } … {تقوم الدول األطراف بجمع المعلومات المناسبة  .1"
أ) ( :تفاقیة. وینبغي أن تفي عملیة جمع المعلومات واالحتفاظ بھا بما یليھذه اإل الكفیلة بإنفاذ

ذوي  وإحترام خصوصیة األشخاص لكفالة السّریة } … { متثال للضمانات المعمول بھا قانوناً اإل
والمبادئ  لحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة متثال للقواعد المقبولة دولیاً ب) اإل(، اإلعاقة

لھذه  ُتصنف المعلومات التي یتم جمعھا وفقاً  .2 واستخدامھا. ئیاتاإلحصااألخالقیة في جمع 
تعھدت بھا الدول للمساعدة في تقییم تنفیذ االلتزامات التي  قتضاء، وُتستخدمالمادة، حسب اإل

أثناء  لتي تواجھ األشخاص ذوي اإلعاقةتفاقیة وفي كشف العقبات ااإل األطراف بموجب ھذه
تضطلع الدول األطراف بمسؤولیة نشر ھذه . 3 .لحقوقھم والعمل على تذلیلھا ممارستھم
 ".اإلعاقة وغیرھم وتضمن إتاحتھا لألشخاص ذويائیات اإلحص

یات وطنیة عاقة أنّھ التوجد احصائاألشخاص ذوي اإلالحظ تمع المدني، جتماع مع منظمات المجخالل إ
یة تشیر الى وجود حوالي التي تذكرھا منظمة الصحة العالم 4عاقة ولكن األعدادعن عدد األشخاص ذوي اإل

 وھذا الرقم یتزاید باستمرار - 6حالة إعاقة، یعیشیون 2011، منذ عام 5شخص في العراق مالیین 4
 ً  .7بب العنف والنزاع واألعمال األرھابیةبس وخصوصا

التي حصائیات منظمة الصحة العالمیة. وأشارت أحدى الدراسات ون الى إما یُشیر الباحثون الدولیّ وغالبا 
 الى أنّھ التوجد احصائیات دقیقة عن عدد األشخاص الذین یعبّرون عنأجرتھا شبكة المعرفة اإلنتخابیة 

8في العراق "المعاقین"نفسھم بـ أ
حة وحسب بحث حصائیات من وزارة الص. وقد اقتبست الدراسة بعض اإل

. (أیادو)یشیر الى ملیون شخص، وھذا العدد أشار الیھ تجمع المعاقین في العراق و  2009یعود الى سنة 
في األقل من األشخاص ذوي وبنفس السنة أشارت منظمة الصحة العالمیة الى وجود ملیونین  مع ذلك،

 عاقة في العراق. اإل

حصائیات الموجودة لدیھا والتي تخص تُحّدث اإلأّن وزارة الصحة لم ، 2014في وأشارت دراسة أُخرى 
 %10(مقارنة بنسبة  %15قُّدرت بـ  عاقةاإل نسبة االشخاص ذويحیث أن ، عاقةذوي اإلعدد األشخاص 

جمعیة قصار القامة واألشخاص ذوي . ووفقا إلحصائیات 9وھي النسبة العالمیة) أو ثالثة مالیین شخص
مالیین شخص ذو إعاقة یعیش في  4یصل الى ما یقارب ، فأن العدد 2014لعام  حتیاجات الخاصةاإل

 العراق. 

عاقة ھو وضع فضیع یتفق على أّن وضع األشخاص ذوي اإلاّال أن الجمیع  ،رقاموبالرغم من إختالف األ
																																																													

حول المشاكل الخاصة بقیاس ومعرفة اعداد االشخاص ذوي اإلعاقة، انظر منظمة الصحة العالمیة، التقریر العالمي حول اإلعاقة،  4
 </http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en>. متاح على الرابط: 21، صفحة 2011

 ) وفقاً لكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات األمریكیة.  2016(تموز  38،146،025من أصل مجموع السكان الكلي المقدر  5
األنترنیت:  ، موجود على شبكة273، الصفحة 2011انظر تقریر منظمة الصحة العالمیة حول اإلعاقة، عام  6

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/  ان اإلحصائیات التي وفرتھا منظمة الصحة العالمیة في .
. وحسب الموقع 1977من عدد السكان وفقا لالحصائیات المحدودة لعام  9.0ھذا التقریر تشیر الى أن نسبة األشخاص ذوي األعاقة كانت 

ود أو الیستطیعون الوصول الى الرعایة االلكتروني لمنظمة الصحة العالمیة فأّن" الكثیر من األشخاص ذوي األعاقة لدیھم وصول محد
الصحیة والتأھیل والتعلیم ومھارات التعلیم وفرص التوظیف. وخالل سنوات الحرب في العراق وكل الكوارث البشریة ازدادت نسب 

 األعاقة بشكل كبیر لیصل العدد الى ملیوني شخص تقریبا" انظر:
<http://www.emro.who.int/irq/programmes/rehabilitation-disabilities.html>  accessed 24 September 2016. 

 . 2016أیار  13مقابلة مكتب المفوض السامي لحقوق األنسان/ یونامي، بغداد، 7
 شبكة عمل المعرفة األنتخابیة، دراسة حالة في العراق " زیادة انخراط مفوضیة األنتخابات مع األشخاص ذوي األعاقة.  -أي.سي. اي 8
العراق ، قیم الوصول الى العدالة واألشخاص ذوي –برنامج العدالة في متناول الجمیع )، (USAIDالوكالة االمریكیة للتنمیة الدولیة  9

 . 2014، آذار اإلعاقة في العراق
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لمعركة حیث (غالبًا) ما تسبب اإلنفجارات واأللغام خصوصا في میدان اوأن أعدادھم في تزاید، "
 . 10"والمخلفات الخطرة حاالت بتر

 عتراف الرسمي  التعریف واإل .2.5

عاقة أن یُعترف بھم رسمیاً على سبیل ل في العراق یسمح لألشخاص ذوي اإلبینما یوجد نظام رسمي للتسجی
اّال أن أحد االشخاص الذین تم اللقاء بھم أشار الى عاقتھم، ات رسمیة تثبت إالحصول على شھادعند المثال 
عاقة ألّن كل وزارة لدیھا تعریفًا خاّصًا واضح ومحدد لألشخاص ذوي اإل الدولة لیس لدیھا تعریفأنھ "
تدعم وزارة الصحة في تعزیز ، أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھا كانت "2011. وفي عام 11"بھم

واستجابة إلحتیاجات  األنظمة الصحیة أكثر شموالً  تكون أجل ضمان أنّ  وتحسین نظام التسجیل لدیھا من
ً لدراسة حول اإلعاقة في العراق . 12"عاقةاألشخاص ذوي اإل أشارت الوكالة األمریكیة ، 2014ووفقا

ً للمعاییر التي نّص علیھا  كانت الى أن ّعملیة التسجیل في وزارة الصحة (USAID)للتنمیة الدولیة  وفقا
 األجتماعي (أنظرأدناه).  لضماناقانون 

وزارة على  :مایلي 2013لسنة  38من قانون رعایة األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  )9( 15المادة ونّصت 
حتیاجات الخاصة في جمھوریة العراق حسب العمر توفیر قاعدة بیانات عن ذوي اإلعاقة واإلالتخطیط " 

في وقت كتابة مع ذلك، و ". العالقة برعایتھم ذاتوالمراكز سریة ونوع العوق من خالل المسوحات األ
التي حتیاحات الخاصة یانات. أّما ھیئة األشخاص ذوي اإلعاقة واإلالقانون لم تكن الوزارة قد أنشأت قاعدة ب

 ً بتحسین وضع حقوق  لمراقبة تنفیذ الحكومة للسیاسات التي تتعلق 2013لسنة  38لقانون  أُنشأت وفقا
نشاء قاعدة البیانات الخاصة نھا تخطط لجمع اإلحصائیات وإبأعاقة في العراق، أّكدت األشخاص ذوي اإل

 بھا بما یتناسب مع الموارد المتاحة. 

 .ن عملیات التسجیل كانت بطیئةإشتكى األشخاص ذوي اإلعاقة بأ وأثناء مقابلة منظمات المجتمع المدني،
متیازات واإلستثناءات التي نص علیھا القانون ذلك، فإن قدرتھم للوصول الى الخدمات واإل ضافة الىإ

ً بسبب إستخدام وزارة الصحة لمعاییر غیر ثابتة في جمیع أنحاء  الوطني الممنوحة لھم قد تأثرت سلبا
البالد

13 . 

 والمكتسبة الوالدیةالعاھات  .3.5

وقد ُزعم منذ فترة طویلة أن النزاع المسلح والعنف الطویل األمد نتج عنھ إطالق المعادن الثقیلة والمواد 
السامة والخطرة األخرى في الھواء والماء والتربة والتي ساھمت مع اإلھمال البیئي في إنتاج سموم على 

یة السیئة عند الوالدة بین أبناء مستویات كبیرة مما أّدى الى زیادة األمراض الوالدیة والظروف الصح
 النموالشعب العراقي. وفي بعض الحاالت، تفاقمت تلك العوامل بسبب قلة وسوء التغذیة و أثرت سلباً على 

دت الى الصعوبات المعرفیة لدیھم. وقد أعربت بعض المنظمات غیر الحكومیة عن اإلدراكي  لألطفال وأ
  14ود الرعایة الوقائیة على مدى عقود.لعدم وج قلقھا أزاء الزیادة في العاھات الخلقیة

ر للنزاع المسلح واإلرھاب واأللغام والمتفجرات لمخلفات الحرب على الكثیر من ویستمر التأثیر المدمّ 
العراقیین وعلى وجھ الخصوص على األطفال، الذین كثیراً ما یُتركون بإصاباتھم الخطیرة والتي تؤدي الى 

 عاھات مستدیمة. 

نتیجة عبوة  اءات مع منظمات المجتمع المدني، أشار أحد المشاركین وھو جندي سابق أكتسب عوقھُ وفي لق
ناسفة، الى وجود مشاركة كبیرة من الناس وخصوصاً الجنود الذین اصیبوا بعاھات نتیجة لحوادث مرتبطة 
بالنزاع. وأشار تحدیداً الى إستخدام أكثر فعالیة لوسائل اإلعالم وصفحات األنترنت وتجمعات الفایبر 

ضا الى عدد من األنشطة داخل المؤسسة شار أیجنود السابقین من ذوي اإلعاقة. وأوالھادفة الى جمع ال
ً للحصول على المساعدة إلخراج  العسكریة وتشمل الریاضة ألغراض ترفیھیة وممارسة الھوایات وایضا

																																																													
 .  2015اب  11المعاقون في العراق یفتقرون الى المساعدات األساسیة". وسام باسم، نُشرت في المونیتور في  10
إستبیان الحكومة العراقیة، كركوك. من المذكرة، ھناك عدة وزارات تتعامل مع القضایا المرتبطة باإلعاقة مع وزارة العمل والشؤون  11

 اإلجتماعیة ألن ذلك من مسؤولیاتھا األساسیة. أضافة الى وزارات أخرى مثل وزارة الصحة والتعلیم والنقل.   
 21وزارة الصحة العراقیة /ومنظمة الصحة العالمیة تطلق تقریرھا العالمي حول األعاقة"، بیان صحفي لمنظمة الصحة العالمیة " 12

 . 2011حزیران
 . 2016أیار  13مقابلة مع مكتب حقوق االنسان/ یونامي، بغداد،  13
یس بالضرورة المتعلقة . وفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة الى ان الوقایة األولیة، ول7إستبیان المنظمات غیر الحكومیة، أجابة رقم  14

. اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي 12) المادة ICESCRباإلعاقة، تندرج في إطار العھد الدولي للحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة (
 والتي تشیر الى المزید من العاھات ذات الصلة باإلعاقة.   25األعاقة، المادة 
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". وأشار الى ان جمیع تلك األنشطة كانت تھدف الى تغییر من حالتھم النفسیة المتدھورةالجنود الجرحى "
ي الجیش. وأشار الى ان وزارة الدفاع لدیھا میزانیة مخصصة اإلدراك والسلوك لألشخاص ذوي اإلعاقة ف

تسمح للجنود الجرحى للعالج في الخارج، على الرغم من انھ من غیر الواضح إن كان ذلك یتضمن العالج 
 عن اإلضطرابات الناتجة ما بعد الصدمة. 

ً بعض اإلحصائیات ألعداد الجنود الذین أصابھم ا لعوق نتیجة النزاع أو وكان لدى وزارة الدفاع أیضا
جندي من  35000، عانى حوالي 2016الى  2003األعمال اإلرھابیة، وأفادت التقاریر أنھ للفترة من 

   . 200315سنة  ماقبلجروح أدت الى اإلعاقة. وال توجد أرقام 

اإلجتماعیة-اإلعاقة العقلیة/ النفسیة .4.5
16 

بالتعاون مع الحكومة العراقیة أول دراسة على اإلطالق ، نشرت منظمة الصحة العالمیة 2007وفي عام 
عن الصحة العقلیة في العراق وتأثیر العنف والصدمة على الحالة الصحیة العقلیة. وقدمت ھذه الدراسة 

فة حسب النوع اإلجتماعي والعمر والمكان إضافة الى الحالة التعلیمیة والعمل. كما بیانات مھمة مصنّ 
لصدمة والحاالت الصحیة العقلیة، بما في ذلك معدالت األفكار اإلنتحاریة وتعاطي ناقشت العالقة بین ا

) وقلة الحصول على العالج للحاالت %56.02المخدرات، والحظت كثرة التعرض للصدمة بمعدل (
). وخلصت الدراسة الى أن ثلث السكان لدیھم "ضغوط نفسیة" وإن واحد %6.12الصحیة العقلیة بمعدل (

كان السبب الرئیسي الرابع إلنخفاض المستوى  ذلكة أفراد لدیھ حالة صحیة عقلیة. وإن من كل تسع
 الصحي للعراقیین لمن ھم فوق الخمس سنوات  . 

. أبرزھا كان تأسیس المجلس الوطني للصحة سقوط نظام صدام حسینوأبرزت الدراسة بعض التغییر منذ 
، 2004. وفي عام في مجال الصحة العقلیة رد البشریةالعقلیة، إضافة الى تعزیز الخدمات وتنمیة الموا

وضع المجلس الوطني للصحة العقلیة إستراتیجة وخطة عمل وإتخذ عدداً من المبادرات بما في ذلك إعادة 
تأسیس مرافق مجتمعیة نفسیة جدیدة، وایضاً، تدریب و بناء المرافق الصحیة لألمراض النفسیة القدیمة

إضافة الى إعداد حملة لرفع الوعي للصحة العقلیة. ونتیجة لذلك، فإن جمیع وتقویة الموارد البشریة 
المحافظات تقریبا  لدیھا في األقل مرفق واحد للعالج النفسي. مع ھذا، الحظت منظمة الصحة العالمیة 

ً أن وزارة الصحة اإلتحادیة لدیھا أقل عدد من األطباء النفسیین في العالم، وكانت عنابر المستش فیات أیضا
 .17مھملة ومزدحمة وغیر إنسانیة لذین یعانون من مشاكل صحیة عقلیةالتي تحوي على المرضى ا

إستنادًا الى عدة دراسات " 2017-2012بیّنت استراتیجیة التعاون بین العراق ومنظمة الصحة العالمیة و
بین  [كما ورد في النص األصلي] مختلفة، تشیر التقدیرات الى أن معدل إنتشار اإلضطرابات العقلیة

 المعالجة لتلك اإلضطرابات العقلیة [كما ورد في النص األصلي] ، في حین أن فجوة %35.5السكان ھو 
 18."%94یقدر 

 اإلجتماعیة،-النفسیةأعرب األشخاص من ذوي اإلعاقة عن قلقھم أزاء أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة 
والتي بینما أشارت بعض المنظمات المعنیة باإلعاقة  19ة لھم.نظراً لنقص الخدمات والمساعدات الخاص

الى أن بعض مراكز التأھیل تقوم بتوفیر المساعدة المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان، / یوناميقابلتھا بعثة 
  20النفسیة ولكنھا تبقى غیر كافیة ولم تكن بالضرورة بنوعیة جیدة أو معاییر مناسبة.

، وخاصة في معرضون لخطر الوقوع ضحیة لإلستغالل اإلجتماعیة-النفسیةأن كل األشخاص ذوي اإلعاقة 
21(مثل، اإلتجار باإلعضاء سیاق النزاع والعنف،

)، وتعد النساء ذوات 22، وإستخدامھم لعملیات إنتحاریة

																																																													
. یبقى عدد الجنود الذین اصابتھم اإلعاقة 2016أیار  13راق/ یونامي/ مكتب حقوق اإلنسان، بغداد، مقابلة بعثة األمم المتحدة لمساعدة الع 15

 ، مجھوالً. 2003نتیجة للحروب التي واجھھا العراق منذ فترة السبعینیات ولغایة 
ان، من تقییم أوضاع مرافق الصحة لم تتمكن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق/ مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنس 16

العقلیة ولكنھم أشاروا الى ضرورة دعم معاییر إتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ذات الصلة في إستراتیجیات الصحة العقلیة وذلك لمنع 
مرتبطة بالصحة العالج والحجز القسري في المؤسسات ولضمان الحصول على الموافقة الشخصیة للشخص المعني في جمیع العالجات ال

 العقلیة، بما في ذلك في الحاالت التي یتم فیھا حرمان الفرد من األھلیة القانونیة بما ال یتوافق مع القانون الدولي.   
 . 2007/ 2006منظمة الصحة العالمیة، مسح عن الصحة العقلیة في العراق  17
 . 2012 – 2007إستراتیجة التعاون للبالد بین منظمة الصحة العالمیة والعراق  18
 . 2016أیار  13مقابلة مكتب حقوق اإلنسان في بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق/ یونامي، بغداد  19
 إستبیان منظمة غیر حكومیة، بغداد.  20
العراق ، قیم الوصول الى العدالة واألشخاص ذوي اإلعاقة في –الوكالة األمریكیة للتنمیة العراق، برنامج العدالة في متناول الجمیع  21

 . 2014العراق، آذار 
 . 2015آب  11"إفتقار العراق للمساعدة األساسیة للمعاقین"، بواسطة وسیم باسم، نشر في المرصد (مونتر) في  22
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 23في خطر التعرض للتحرش الجنسي وسوء المعاملة.  اإلجتماعیة-النفسیةاإلعاقة 

 المساواة وعدم التمییز .5.5

الدول األطراف بأن جمیع  تقرُّ . 1"بأن:  إتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمن  5 المادةوتشیر 
للحصول على الحمایة  وعلى قدم المساواة  األشخاص متساوون أمام القانون ولھم الحق دون أي تمییز

. تحظر الدول األطراف أي تمییز على أساس اإلعاقة وتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة 2والفائدة من القانون. 
 الحمایة القانونیة المتساویة والفعالة من التمییز على أي أساس كان. (...)". 

العامة حول األشخاص ذوي أشار كثیر منھم الى أن التصورات لقاءات مع أشخاص من ذوي اإلعاقة،  وفي
اإلعاقة قد تغیرت الى حد ما نتیجة لزیادة التوعیة والوعي. وقد شعرت بعض المنظمات غیر الحكومیة بأن 

 ومعرفةمجتمعنا لدیھ فھم نسبة الوعي حول إتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ماتزال محدودة وأن "
ً بأنھم، والذین 24محدودة حول مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة وأن  25""نقطة ضعف یُنظر الیھم غالبا

یوحي أن  – 26"قوي (دیني) طالما ھناك إیماناألشخاص ذوي اإلعاقة "مقبولین" في المجتمع العراقي "
النھج القائم على اإلیمان بالصدقة ال یزال موجود في المجتمع العراقي ووضع األشخاص ذوي اإلعاقة في 

مع ذلك، یشعر آخرون بأن األشخاص ذوي  27العطف" أو "اإلحسان".مكانة توحي كأنھم "بحاجة الى 
ً ("مثار شفقةاإلعاقة أصبح ال یُنظر الیھم بأنھم " ً وتعلیما ً وتدریبا لقد ُفتحت ". وھم أصبحوا أكثر إدراكا

ً متزایداً على المستوى اإلجتماعي أعیننا ً وإدراكا "). وقد أعرب متحدثون عن شعورھم بأن ھناك إھتماما
". مع ذلك، تغیرت الصورة عندما أینما نذھب، الكل یرغب بالمساعدةالشارع، ولخصوا ذلك بالقول " وفي

ن ورد أن المسؤولین الحكومییوصل األمر الى معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة في دوائر الدولة حیث 
الى السلطات  . وفي الوقت الذي تم تقدیم شكاوى حول سوء المعاملةال یتسم باإلحترامبشكل یتصّرفون 

   28لم تأِت أكلھا. وبصورة عامة الحكومیة المخّولة، یبدو أن تلك الشكاوى

ذوي اإلعاقة. فال   آخرون أن "المجتمع العراقي ال یقدم المساعدة الكافیة لألشخاص من مشاركونالحظ 
ن العراقیون ألة و... الشفقة. ویرى یزال الكثیر من العراقیین یتعامل معھم كحالة خاصة تتطلب العز

في المجتمع. ومثل ھذا التصور یزید من  ھم غیر منتجین وغیر قادرین على اإلندماجأشخاصا كأولئك 
  29عزلتھم ویؤدي إلى آثار نفسیة و سلبیة".

حیث انھ فشل في"  30من األشخاص ذوي اإلعاقة" یشعر باإلحراج ویشعر آخرون بأن المجتمع "[العراقي]
وال یزال الوعي العام حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  31"،وع البشريم اإلعاقة كجزء من التنفھ

، فبعض البرامج التلفزیونیة تصور األشخاص من ذوي ناقصاً، وال یزالون یمثلون موضوعا للسخریة
للكرامة وبأسلوب غیر مھذب. وقد أشار  ھینةأو الجسدیة بطریقة مُ  اإلجتماعیة-/ النفسیةاإلعاقة العقلیة

أنھ وعلى الرغم من ازدیاد دور وسائل اإلعالم والتوعیة العامة اال انھا ما زالت تقتصر على آخرون إلى 
ً للنشطاء المعنیین باإلعاقة،المقابالت العرضیة مع  التي یقوم بھا وبشكل اساسي بعض الناشطین ، حصریا

في فھم أن  تفشلما . ویرى معظم المتحاورین بأن وسائل اإلعالم كثیرا ذاعیةالقنوات الفضائیة أو اإل
األشخاص ذوي اإلعاقة ھم جزء من التنوع البشري وأن لدیھم مھاراتھم الخاصة والتي من الممكن أن تعود 

 	32بالنفع على المجتمع باكملھ.

العراق (سواء في المدن او المناطق الریفیة) غیر مزود بمرافق او تسھیالت لألشخاص  أعتبروبشكل عام، 
الى وعلى وجھ الخصوص، أشار الناس ذوي اإلعاقة، مما أّدى بھم الى أن یكونوا بعد ذلك "بال حقوق". 

لصعود رصفة مشاة ومركبات مناسبة لھم او حتى وسائل نقل عام و ساللم ومنحدرات تسھل اوجود أ إنعدام
 والوصول إلى المباني، فضال عن عدم وجود الخدمات األساسیة لھم. 

																																																													
العراق، قیم الوصول الى العدالة واألشخاص ذوي اإلعاقة في  -األمریكیة للتنمیة العراق، برنامج العدالة في متناول الجمیعالوكالة  23

السالمة والكرامة والخصوصیة للمخیمات في العراق، منظمة الھجرة الدولیة العراق،  –، منظور النوع اإلجتماعي 2014العراق، آذار 
لنساء والفتیات من ذوات  اإلعاقة ھّن بحاجة الى التمكین ولیس الى الشفقة، وخبراء األمم المتحدة أخبروا الدول ، وأیضاً فإن ا2016شباط 

 . 2016 30في أصدارات صحفیة، المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین لألمم المتحدة، آب 
 إستبیان منظمة غیر حكومیة، بغداد، كربالء، ذي قار.  24 
 حكومیة، الفلوجة. إستبیان منظمة غیر  25 
 إستبیان منظمة غیر حكومیة، دیالى.  26 
 إستبیان منظمة غیر حكومیة، بغداد.  27 
 . 2016أیار  13مقابلة مكتب حقوق اإلنسان في بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، بغداد،  28 
 2015اب  11في المونیتور (المراقب) في  "المعاقون العراقیون یفتقرون الى المساعده األساسیة"، كتبھا وسیم باسم، نشرت 29 
 30

 استبیان للمنظمات غیر الحكومیة، بغداد
 31

 استبیان للمنظمات غیر الحكومیة، بغداد وكربالء وذي قار والفلوجة
 17و  7و  4استبیان للمنظمات غیر الحكومیة، بغداد، اجابة رقم 32 
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ألشخاص ذوي اإلعاقة كانت "غیر اوعلق أحد األشخاص الذین تم مقابلتھم بأن طریقة التعامل مع 
 السویةلحالھ تفاق عام في اطار فھم نمط اعرضة للعنف المنزلي. وكان ھناك إ إنسانیة"، وأن بعضھم كان

بھا عن انفسھم ولكن  سویاء [كما ورد في النص األصلي]شخاص األ"األن یدافع اللھا استطاع أالتي من خ
أن تفاقم األمر ولوحظ  33األشخاص ذوي اإلعاقة ال یمكنھم ذلك وبالتالي ھم أكثر عرضة لالنتقاد والھجوم".

  . 34كبیر ماھیة حقوقھمحقیقة أن العدید من األشخاص ذوي اإلعاقة ال یزالون غیر مدركین وبشكل ل یُعزى

بعثة األمم المتحدة معظم المحاورین من  فقد الحظاإلجتماعیة، -النفسیةسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة أما بالن
ً شخاص المعاقین لمفوضیة السامیة تصورات ضئیلة لأللمساعدة العراق/ ا ً -نفسیا وسلطوا الضوء  إجتماعیا

 للسخریة أو اإلستھزاء أو الخوف، وھذا ما أكدتھُ على تصویرھم لدى وسائل اإلعالم كمواضیع تبعث 
[كما ورد  طرابات النفسیةباالض مرتبطةان ھناك وصمة عار كبیرة " الى مشیرة منظمة الصحة العالمیة

 . 35لدى سكان العراق" في النص األصلي] 

 المتنوعة  القدرات .6.5

ً ما تكون متعلقھ بالضعف، اال   بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة انبالرغم من أن وصمة العارغالبا
ثبات بأن اإلعاقة ھي عنصر تھم وقدراتھم الذاتیة تمكنوا من إتبدید ھذه الصور النمطیة وبمجھودا استطاعوا

 ً وبالنسبة  مام عواطف اإلنسان وفرصِھ في الحیاة،أ من عناصر التنوع البشري وأنھا ال یجب ان تشكل عائقا
عتماد على البیئھ السیاقیة وإلى أي ففي النھایھ یكون ذلك باإل علیھا،عض القیود وامكانیة التغلب لوجود ب

 .أو على األقل تقلیصھا مدى یمكن ازالة ھذه القیود

ً على ذلك. فلم یدع العجز البدني من ان  مثاالً  عزیز ویشكل الرسام العراقي الكردي طیب معتز واضحا
 ً ً  وقدیراً  مزدھراً  یمنعھ لیكون فنانا ن خالل توظیفھ لألدوات التكنولوجیة، مثل برنامج بھ. فم ومعترفا

الفوتوشوب (والذي وصفھ َكیَِده)، وبمساعدة منظمة محلیھ غیر حكومیة توفر المساعده لألشخاص من ذوي 
واستطاع ان یطور  اإلعاقة للتغلب على الصعوبات الجسدیھ التي تحول دون مشاركتھم في المجتمع،

أعمالھ  وھو یبیععمالھ داخل العراق وخارجھ على حد سواء المعارض أل م عدد مننظّ  وقد. مواھبھ الفنیة
 36الفنیة على الصعید الدولي حالیا.

آخر لحقیقة أن  مثال 6201الذي شارك في دورة األلعاب البارالمبیة ریو فریق البارالمبیة العراقیة ویُعد 
ول مرة في األلعاب األولمبیة للمعاقین منذ ظھوره ألو .من التنافسالعاھات الجسدیة ال تمنع أي ریاضي 

میدالیات (واحده في خمس ألعاب بارالمبیة وفاز بثماني  الفریقتنافس ، 1992التي أقیمت في برشلونة عام 
ولمبیاد وفي مقابلة أُجریت معھ قبل أ وألعاب القوى.في رفع االثقال ) وأربع برونزیة ذھبیة وثالث فضیة

 20 بأن لدى فریق البارالمبیة متحركأشار مدرب المبارزه على الكرسي ال ،2008بكین للمعاقین في عام 
 ً  .	37اثنا عشر منھم من قدامى المحاربین - یتنافسون في المباریات ریاضیا

 

تھم لحقوقھم دماج  األشخاص من ذوي اإلعاقة في المجتمع وممارسإ 	– 2الجزء 
 إتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالمختلفة في إطار 

 بالنوع األجتماعي :  المتعلقالبعد   .6

اإلعاقة  "النساء والفتیات  ذوات  أن ء ذوات اإلعاقة، واعترافا بحقیقةتفاقیة للنسامن اإل 6خصصت المادة 
تخاذ التدابیر الالزمة لضمان التمتع الكامل فعلى الدول األطراف إ یتعرضن ألشكال متعددة من التمییز"

 تفاقیة. والحریات األساسیة المبینة في اإلوعلى قدم المساواة بجمیع حقوق اإلنسان 

حول النساء ذوات اإلعاقة، أعربت لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة عن  18وفي التوصیة العامة رقم 
مرتبط بالظروف المعیشیة  عانوا من تمییز مزدوجلى أنھم قلقھا عن وضع النساء ذوات اإلعاقة، وأشارت ا

																																																													
 2016أیار  13یونامي / مقابلة مكتب حقوق اإلنسان، بغداد  33 
 . 8استبیان للمنظمات غیر الحكومیة، بغداد، إجابة رقم  34 

 2006/7منظمة الصحة العالمیة، المسح الصحي العراق العقلیة  35
 m/watch?v=EgiCXGEnsBYhttps://www.youtube.coالفن واإلعاقة في كردستان العراق،  -اإلبداع ال حدود لھ  36
الریاضیون المعاقون بسبب الحروب یقودون الفریق العراقي في دورة األلعاب العالمیة، بواسطة أ. إ. كرامر، في صحیفة نیویورك  37

 ww.nytimes.com/2008/06/29/world/middleeast/29paralympic.htmlhttp://w، 2008حزیران  29تایمز، 
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التطلعیة للنھوض بالمرأة تعتبر النساء ذوات اإلعاقة  إستراتیجیات نیروبي أناللجنة ایضاً  الحظت. الخاصة
 كفئة مستضعفة. 

تحدیداً على  )2016لسنة ( 3تعلیقھا العام رقم ي ف بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاللجنة المعنیة  ركزتكما 
قدم المساواة مع تعزیز تمكین النساء ذوات اإلعاقة لتمكینھم من المشاركة في جمیع مجاالت الحیاة على 

من اإلتفاقیة بإقتراح خطوات عملیة بھذا الصدد وضمان التحول في المواقف  6اآلخرین، وتماشیاً مع المادة 
 .38تجاه النساء ذوات اإلعاقة.

التي قابلتھا بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق/ المفوضیة  ات غیر الحكومیة، تُجمع المنظمفي العراق
أن النساء ذوات اإلعاقة ھن أكثر عرضة للتمییز من الرجال شكل كامل تقریبا على ب السامیة لحقوق اإلنسان،

ر من أكث"النساء [یتعرضن للتمییز ضدھن على سبیل المثال، أجابت أحد المنظمات بأن ذوي اإلعاقة. 
، وجدت الدراسات وفي نفس الوقت. 39عاقة واألعراف والتقالید االجتماعیھ"الرجال] كونھن حبیسات اإل

المتعلقة بھذا الموضوع بأن الخجل والحرج المرتبطان باإلعاقة اكثر تأثیرا على الرجال الشباب من النساء. 
 في حین أشار آخر الى أن 40"النساء "الناس تكون اكثر تعاطفا معستبیان بأن وأبرز أحد المشمولین باإل

؛ وأشار اخر إلى أن الرجال كانوا أكثر عرضة للتمییز ضدھم 41 "النساء بحاجة إلى مزید من الرعایة"
راء تبدو وكأنھا وجھة نظر نمطیة ألدوار الجنسین في وكل ھذه اآل – 42بسبب الحروب والظروف األمنیة "

د عناصر الطائفیة التي تشوه طریقة فھم الناس لبعض أنواع المجتمع العراقي، ومن المحتمل ان تكون اح
اكثر ھو راي احد المشمولین باالستبیان والذي اشار الى تمییز مزعوم بین األشخاص  . وما اكد ذلكاإلعاقة

خالل الحروب  "الحروب األجنبیة" مقابل أولئك الذین حصلت لھم "الذین عانوا من االعاقة في سیاق 
    43الجاریة".

ومع ذلك، وبالرغم من ھذا التصور المجتمعي وان الخجل/ العار متعلق بشكل اكبر بالرجل المعاق أكثر منھ 
بالنساء ذات اإلعاقة، اال انھ ال یزال بامكان الرجال منھم وبشكل عام الحصول على فرص عمل وتعلیم 

ن حریة الحركة الناتجة من توقعات مقارنة بالنساء ذوات اإلعاقة. كما ان النساء ذوات االعاقة مثقالت بفقدا
 ً لذلك فانھن یجدن صعوبة في الحصول على الخدمات  المجتمع وتلك المتعلقھ بنوع النوع األجتماعي، ووفقا

والنساء ذوات اإلعاقة ھن أیضا أقل احتمالیة في معرفة  .األساسیة، واكمال التعلیم، وإیجاد فرص عمل
أظھرت عدد من الدراسات من أن الفتیات والنساء في وضع معین غیر  وفي الواقع،حقوقھن أو المطالبة بھا. 

رأة ال قیمة لھ وال یعتبر وھذا الوضع ناتج من تصور أن تعلیم الم، 44موفقات بالحصول على فرص التعلیم
(وبالتالي ستحصل على اولویة، بل یصل األمر الى أكثر من ذلك حینما یتعلق بالفتیات والنساء ذوات اإلعاقة 

ویضاف الى . 45قل قیمة ألفراد األسرة من اإلناث ذات اإلعاقةیع اقل داخل األسرة) ولكنھ یكون أوتشج دعم
ذلك أن النساء والفتیات ھن أیضا أكثر معاناة من المعاملة التمییزیة. وسوء المعاملة من قبل موظفي الخدمة 

 .اإلعانات المتعلقة باإلعاقة)المدنیة (انظر أدناه التحدیات الخاصة التي تواجھھا النساء في طلب 

 لطلب الطالق منوتشیر المنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال اإلعاقة الى أن الرجال ھم أكثر عرضة 
، وأكثر من ذلك. ، وإن النساء ذوات اإلعاقة تقل فرص زواجھناإلعاقة بعد الزواجزوجاتھم بعد حصول 

عن العمل، وبالتالي یحرمن من اإلستقالل  عاطالت صبحنی من المحتمل أیضا أنذوات اإلعاقة النساء إن ف
المالي

46 

 

																																																													
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx، 3حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة / ج / التعلیق العام / 38
 19استبیان للمنظمات غیر الحكومیة، الفلوجة، اجابة رقم 39
 15استبیان للمنظمات غیر الحكومیة، بغداد، اجابة رقم 40
41

 استبیان للمنظمات غیر الحكومیة، كركوك
 30استبیان للمنظمات غیر الحكومیة، بغداد، اجابة رقم 42
لسنة  3االجابة تمت االشارة الى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (. وفي ھذه 24استبیان للمنظمات غیر الحكومیة، بغداد، اجابة رقم 43

    ) والذي قدم للجرحى من افراد الجیش القدیم بعض المنافع اعتمادا على درجة إعاقتھم، والتي، مع ذلك، لم یتم تنفیذھا.2010
ر الدوري الرابع للعراق بشأن تنفیذ العھد الدولي الخاص اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في التقری وثیقة 44

انظر أیضا أطفال العراق "ھل كان الثمن یستحق ذلك؟" تألیف باي .  (E/C.12/IRQ/4)بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
 ,، 2010؛ تعلیم الفتیات في العراق، والیونیسیف، 2013فبرایر،  19كینتین، جلوبال ریسیرتش، 

2010-iraq-education-http://reliefweb.int/report/iraq/girls 
. انظر أیضا iraq-education-http://reliefweb.int/report/iraq/girls-2010، 2010تعلیم الفتیات في العراق، الیونیسیف،  45

والتعلیق  2016سبتمبر  1خبراء األمم المتحدة ومفوضیة حقوق اإلنسان،  -التعلیم الشامل فعال للجمیع، بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة 
 .ةمن اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاق 24العام ذي الصلة بالماده 

 إستبیان المنظمات غیر الحكومیة، البصرة.  46
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 االطفال .7

الدول األطراف جمیع التدابیر الضروریة لكفالة تمتع األطفال  ) تتخذ1(تفاقیة على أن "من اإل 7 تنص الفقره
 غیرھم منكامال بجمیع حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، وذلك على قدم المساواة مع  ذوي اإلعاقة تمتعا

اعتبارا  یكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جمیع التدابیر المتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة،و )2. (األطفال
جمیع  تكفل الدول األطراف تمتع األطفال ذوي اإلعاقة بالحق في التعبیر بحریة عن آرائھم في )3( .أساسیا

نضجھم، وذلك على أساس  ھذه وفقا لسنھم ومدىالمسائل التي تمسھم مع إیالء االھتمام الواجب آلرائھم 
 ".الحق، بما یتناسب مع إعاقتھم وسنھم المساواة مع غیرھم من األطفال وتوفیر المساعدة على ممارسة ذلك

 ً أشارت إلى  / المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسانیوناميمن قبل  ، جمیع المصادر التي استخدمت كمراجعفعلیا
ات المخصصة والمتاحة لھم، عداد األطفال ذوي اإلعاقة والخدموطنیة متعلقة بأ ئیاتعدم وجود إحصا

سات متخصصة تقریبا ھو نتیجة لنقص االستثمارات في ھذا المجال، فضال عن عدم وجود مؤس والسبب
ت أن إرث العراق من االصابافإن مما شك فیھ ومع ذلك، . لعقوبات الدولیةفترة ا أثناء خالل فترة التسعینیات

بما في ذلك النزاع المسلح المستمر كان لھ االثر العمیق والدائم على الصحة البدنیة والعقلیة لألطفال وعلى 
 .تآكل آلیات حمایة األطفال القائمة

یعیشون في المناطق الریفیة الذین لدیھم  عاقة الذیناإلویبدو أن الوضع یشكل صعوبة خاصة لألطفال ذوي 
ع الفتیات والفتیان وعند النظر إلى وض .ات المتخصصة والفرص التعلیمیةوصول محدود جدا إلى الخدم

وطبیعة حصولھم على التعلیم، وبالتالي وعیھم بحقوقھم، تكون الفجوة واضحة بین اإلطار  عاقةذوي اإل
 .التشریعي والواقع

وسوء حال عن المدرسة،  بعد المسافة"أن أجرتھا منظمة الیونیسیف  2013منذ عام كما أشارت دراسة 
المباني، وغیاب المرافق األساسیة والمعلمین غیر المتعاطفین، وعدم وجود مساعدة لفھم الدروس (مجتمعة 
مع) الحمایة العائلیة الفائقة ووجھة نظر المجتمع من المحتمل أن تشكل كلھا عوائق ال یمكن التغلب علیھا 

في المائة من األطفال العراقیین  15 ى أن " نحووتشیر الدراسة ذاتھا إل. 47"بالنسبة للفتیات ذوات اإلعاقة
عاما لدیھم إعاقة، وعدد غیر معروف من ھؤالء ھّن من الفتیات الالتي تتضاعف فرص  14و   2بین 

واذا كانت األسر غیر مھتمة بإرسال الفتیات السلیمات جسدیا الى  حرمانھن من الحصول على التعلیم.
كان السعي لتمكینھن من الحضور فمن غیر المرجح أن یقوموا بجھود المدرسة، أو تجد أنھ من الصعوبة بم

 ."48كبیره لضمان حصول بناتھم ذات االعاقة على تعلیمھن

عن قلقھا إزاء تأثیر الصراع حول العراق، 2015لسنة وأعربت لجنة حقوق الطفل، في مالحظاتھا الختامیة 
49ائر على وضع األطفال ذوي اإلعاقةالد

طفال خالل الصراعات وانعدام حول اصابات األ . ففي دراسة طبیة
، وجد الباحثون أن األطفال العراقیین المصابین بسبب 2014-2003األمن لفترة طویلة في العراق من 

لئك المصابین بخالف ذلك. وكانت مرات أكثر عرضة لالعاقة من او 10العنف المرتبط بالنزاعات كانوا 
ذات صلة مباشرة بالصراع، ونتیجة لذلك، أصبح ثلثي األطفال  نسبة خمسة عشر في المئة من الحوادث

معاقین
50 . 

، 51ة العار تجاه األطفال ذوي اإلعاقة"جتماعي ووصماستمرار التمییز اإل"كما أعربت اللجنة عن قلقھا إزاء 
 د على عدم كفایة مستوى الوصول إلى المباني المدرسیة، ونقص مواد التعلیم المستھدفة والمعلمینوشدّ 

 .المؤھلین وخدمات التطویر المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة

لعام عربت في مالحظاتھا الختامیة أ ،، فإن اللجنة المعنیة بالحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیةوبالمثل
یواجھون عوائق معینة في  [...]أن األطفال ذوي اإلعاقة "لتقریر الدوري للعراق عن قلقھا من ل 2015

"باتخاذ جمیع التدابیر الالزمة إلعادة إندماج األطفال وأوصت العراق بشكل خاص  ،"على التعلیمالحصول 
تساو على ضمان حصول األطفال المعاقین وبشكل م و" " المتضررین من النزاع المسلح في النظام التعلیمي

																																																													
، ایضا اشیر إلیھا في أطفال العراق: "ھل كان الثمن یستحق ذلك؟"، تألیف بیي كینتین، 2010تعلیم الفتیات في العراق، الیونیسیف،  47

 2013شباط  19جلوبال ریسیرتش، 
 2010تعلیم الفتیات في العراق، الیونیسیف،  48
 CRC/C/IRQ/CO 2015أیار  4-2لجنة حقوق الطفل  49
، مجلة الجراحة (سیرجري) ، 2014-2003اإلصابات المتعلقة باالطفال خالل النزاعات وانعدام األمن لفترة طویلة في العراق من  50

 2016أیار  16االطفال العراقیون یواجھون معدالت مرتفعھ من الوفیات واإلعاقة،  –المشار إلیھا في رویترز 
 CRC/C/IRQ/CO 2015أیار  4-2لجنة حقوق الطفل  51
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 52التعلیم"

یشیر الى وضع االطفال في  2013لسنة  38قانون رعایة ذوي اإلعاقة واالحتیاجات الخاصة ذي الرقم  إن
" (المادة خالل فترة الحمل، ووالدة الطفل، وما یلیھ"عاقة بدأً من "الرعایة للنساء ذوات اإلالعدید من مواده، 

و)، وایضا الى تعلیمھم في المراحل  -أوال - 15د). الى تسجیل االطفال حدیثي الوالدة (المادة  -أوال -15
 والمراحل االعلى.االبتدائیة والمتوسطة 

 -"أ ة عنوزارة التربیة مسؤول تنص على أن 38من القانون رقم  ثانیا) -15ن المادة (وعلى وجھ التحدید فإ
حتیاجات الخاصة حسب قدراتھم وبرامج التربیة عاقة واإلتأمین التعلیم االبتدائي والثانوي بأنواعھ لذوي اإل
" التي تتناسب المناھج التربویة والتعلیمیة"اعداد  -. جازيالخاصة والدمج التربوي الشامل والتعلیم المو

" التي تساعد ذوي تحدید وتوفیر التجھیزات االساسیة" -. دحتیاجات الخاصةواإل عاقةواستعداد ذوي اإل
توفیر المالكات التعلیمیة والفنیة المؤھلة للتعامل مع التالمیذ  -ھــ  .حتیاجات الخاصة على التعلیماإلعاقة واإل

ثالثاً) تستوجب من وزارة التعلیم العالي  -15المادة (عالوة على ذلك،  ".والطلبة ومن مرحلة الطفولة المبكرة
 ."عاقة واالحتیاجات الخاصة حسب قدراتھم وامكانیاتھمتوفیر فرص التعلیم لذوي اإل "-والبحث العلمي، أ

وضع  حقوق اإلنسان  بأن مفوضیة/ ناميیومن قبل بعثة  عاقة الذین تمت مقابلتھمشخاص ذوي اإلوأشار األ
ً اإلطفال ذوي األ نشاء ن إو بعضھم ذكر بأن ھناك مدیریة ضمن وزارة التربیة مسؤولة ع .عاقة ما زال صعبا

في التعلیم"  عزالً " عتبر ھذاالبعض یعاقة ضمن المدارس العامة، غیر أن صفوف خاصة لألطفال ذوي اإل
ً حقیقة أن من  دماج في التعلیم.بدالً من اإل جھة اخرى، فانھم اوردوا نقص المدارس المتخصصة وایضا

بفرص  المدارس المتخصصة القلیلة المتوفرة تغطي مستویات اساسیة (أولیة) جدا من التعلیم، والذي یُترجم
 عاقة. وھذا أثّر على اعتدادھم بذاتھم، وقدرتھم على التعلم حولتعلیم محدود (أو معدوم) لألطفال من ذوي اإل

حقوقھم والمطالبة بھا بفاعلیة، وبالتالي إدامة واستمرار دورة التمییز والتھمیش لألشخاص ذوي اإلعاقة في 
سن مبكرة، والتأثیر على قدرتھم على المشاركة والتفاعل مع اآلخرین، والمساھمة بشكل فعال في مستقبل 

 .53المجتمع العراقي

 
 في المجتمع  لمشاركةالعیش باستقاللیة وا .8

 نظام الرعایة الصّحیة الوطني 1.8

وبشكل عام فإن نظام الرعایة الصحیة الوطني یبدو محمالً فوق طاقتھ ویعاني من نقص في البنى التحتیة، 
صة قص في الكوادر المتخصّ بالتحدید من ناإلجتماعیة -النفسیةقطاع الصحة یعاني والمعدات والخبرات. 

الحصار االقتصادي و الموارد. وھذا نتاج تزاید الفقر بسبب النزاع المسلحایضا من نقص في والمدربة و
-2003ستھداف الكوادر ذوي المھن الطبیة وشبھ الطبیة في الفترة من عن إ الدولي في فترة التسعینات، فضالً 

وفي ھذا التخصص بالتحدید. كما لوحظ  من الكوادر الصحیّة المتخّصصةى الى ھجرة العقول أدّ  مما 2008
أن انعدام األمن في جمیع أنحاء البالد ال یزال یؤثر على إمكانیة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة للحصول 

  الرعایة الصحیة.الدعم وعلى خدمات 

رعایة الصحیة لل مراكز 2,680ھُ الى مامجموعُ  2015وتشیر وزارة الصحة في تقریرھا السنوي لعام 
وتوفر ھذه خدمات أساسیة متكاملة وشاملة في مراكز فرعیة.  1,350مراكز رئیسیة و  1,330یة، تشمل األول

األسریة في مراكز إضافیة عقب تنفیذ نظام الرعایة الصحیة  128المجاالت الوقائیة والعالجیة. وتم إنشاء 
كز على الخدمات العالجیة وإعادة التي ترت ثالِثیّة. أما بالنسبة لمراكز الرعایة الصحیة الثانویة وال2013
مراكز  2،864،696مستشفیات خاصة و  119مستشفیات حكومیة و  253ھناك ما مجموُعھُ  التأھیل،

 نسمة.  10,000من األطباء لكل  8.5خاصة، مع نسبة 

العراق لدیھ عدد بأن " 2017-2012العالمیة والعراق  ستراتیجیة التعاون القطري لمنظمة الصحةإوذكرت 
ن على درجة عالیة من الكفاءة والمھارة. ومع ذلك، فإن معظم ھذه الموارد البشریة كبیر من األطباء النفسییّ 

 50تتواجد في المراكز الحضریة. خدمات الصحة العقلیة ادمجت مع الرعایة الصحیة األولیة في نسبة اقل من 
االجتماعي لمعالجة -یة والدعم النفسيالرعاإن . […]بالمئة من مراكز الرعایة الصحیة في عموم البالد 

ر شدة وتعاقب خذ بنظر اإلعتبااأل یما عنداضطرابات ما بعد الصدمة ھي غیر كافیة على االطالق، الس

																																																													
  E/C.12/IRQ/CO/4, Octoberالمالحظات الختامیة للجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بالتقریر الدوري الرابع للعراق  52 

2015 
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. تم انشاء ستة مراكز لعالج الصدمات، اثنان في بغداد، 1980الصدمات التي یواجھھا العراقیون منذ عام 
. ومع ذلك الحظ "ركز في دھوك، ومركز في الدیوانیةومركز في الموصل، وآخر في البصرة، وم

ن ھذه المراكز غیر ص ذوي اإلعاقة یبقى غیر كاٍف وإالممارسون أن عدد المراكز لعالج وتأھیل األشخا
ً یبدو أن تركیزھم ھو توفیر  ة اكثر من توفیر الدعم عانة الجسدیاإلمتقدمة من الناحیة التكنلوجیة. وأیضا

 جتماعي. اإل-النفسي

لم تواكب الموازنة اإلتحادیة المخصصة إلحتیاجات ذوي اإلعاقة مع اإلحتیاجات المتزایدة. والحظت الوكالة 
. وفي تقریرھا 2007ذوي اإلعاقة في وزارة الصحة لم تتغییر منذ عام  یزانیةاألمریكیة للتنمیة الدولیة بأن م

إجمالي میزانیة الحكومة بلغت ، الحظت وزارة الصحة والبیئة بأن 2015اإلحصائي السنوي لعام 
) بالمئة 5.1تریلیون دینار عراقي أي ( 5،404،272تریلیون دینار عراقي. تم تخصیص  105،895،722

 خصصت الى القطاع الصحي. 

 اإلجتماعیة-النفسیةعاقة ة والعالجیة وبضمنھا في حاالت اإلمراكز الرعایة الصحیة الخدمات الوقائیتغطي 
ساطة كمنزل آمن أو مأوى حیان تعمل ببج الى دعم كبیر. ھذه المراكز في بعض األالتي تحتا واالعاقات

دارتھا في القطاع العام ضمن وزارة الصحة ووزارة العمل وملجأ لألشخاص من ذوي اإلعاقة، ویمكن إ
 بینما اإلعتماد على المساعدات الصحیة الدولیة قد استكملتوالشؤون االجتماعیة، أو في القطاع الخاص. 

ً من قبل المساعدات المحلیة (مثل صناعة المعدات التي تساعد على التكیّف وایضا صناعة االطراف  تدریجیا
 االصطناعیة)، وتبقى جودة ھذه المنتوجات المحلیة فقیرة وغیر مالئمة.

بعض أن ھناك ب / المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسانیوناميالذي أعدتھ بعثة  ستبیانإعترف المشاركون في اإل
عاقة في العراق، لكن یبدو أنھا تناقصت بمرور الوقت وغدت تاحة لألشخاص ذوي اإلالخدمات الصحیة مُ 

تمیل إلى التركیز على  وغالباً ماقلیلة جدا في الوقت الحالي، وتتوفر معظمھا في المراكز الحضریة الكبرى، 
صطناعیة، كة، واألطراف اإلقدموا لھم الكراسي المتحراألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدیة، والذین 

بعد المرور والعكازات، والعالج الطبیعي، ووسائل المساعدة على السمع. والتي یتم الحصول علیھا "
  54،"باجراءات طویلة روتینیة وخسارة المال في المواصالت

ً مقدمبصورة  جتماعي متوفرةاإل-الدعم النفسي خدمات یبدو أن من مؤسسات خاصة، على  ةضئیلة وغالبا
أحد المنظمات غیر الحكومیة أشارت الرغم من التكلفة الباھضة على كاھل العدید من األسر. مثال على ذلك، 

دوالر شھریاً مقابل  250ى تتقاضى مبلغ یصل الضى التوحد ومتالزمة الداون والى مراكز خاصة تعني بمر
 . خدماتھا

عداد مراكز الرعایة الصحیة في ذوي اإلعاقة الى نقص في أ األشخاصأشارت المنظمات التي تعمل مع 
عدد المراكز الطبیة لھشاشة العظام وآالم المفاصل وفقدان األطراف.  األقضیة والنواحي والحاجة الى زیادة

ً أكدت على الحاجة الى تدریب متخصص. المنظمات غیر الحكومیة بأن ھناك مركزاً واحداً  وأفادت أیضا
عاقة باصابات شخاص ذوي اإلفي بغداد ومستشفى متخصص واحد لأل ستیكیة والوسائد الطبیةلألطراف البال

ً وجود معمل واحد إلنتاج األطراف اإلالنخاع الشوكي.  صطناعیة في األنبار یقع في الفلوجة على وایضا
یة المعدات الوفرة المحدودة أو/ و رداءة نوعوكانت الرغم من العدد الكبیر من الناس التي تحتاج لھا. 

  55ضا مصدر قلق.اكز التي تتعامل مع اعاقات شدیدة، أیالمتخصصة وخاصة في ھذه المر

 العائلة 2.8

عاقة داخل العائلة العراقیة ، فإن الطریقة التي یُنظر بھا لإلعاقةت المجتمع المدني العاملة على اإلحسب منظما
التعلیم تمد على مستوى معین من الثقافة وعاقة یعمن افرادھا من ذوي اإلعائلة لفرد وایضاً الدعم الذي توفره ال

للعائلة. بعض المنظمات غیر الحكومیة التي تّم مقابلتھا أّكدوا على قلة الوعي المجتمعي والدعم المحدود الذي 
ا مجتمع مجتمعن"أن خرون ذكروا وبفظاظة عانتھم. آعاقة إللتي فیھا اشخاص من ذوي اإلتتلقاه العائلة ا

ندماج ء ال یحصلون على الدعم الكافي لإلة، لذا فإن الناس الضعفاسیطر فیھ العنصر الذكوري الذي یقّدر القوّ یُ 
 .56"في المجتمع

، مما یؤكد ذوي اإلعاقةقر حتى بوجود قریب لھم من وقد ذكرت المنظمات أیضا بأن أغلب العوائل قد ال ت
 ھاالمشاركین بأن العائلة كانت في بعض األحیان العائق األول ألقاربعرب عنھا عدد آخر من النظرة التي أ

																																																													
 31استبیان المنظمات غیر الحكومیة، كربالء، اإلجابة رقم  54 
 19و  8و  7و  5استبیان المنظمات غیر الحكومیة، بغداد، استبیان الفلوجة، اإلجابة رقم  55 
 الحكومیة، بغداداستبیان المنظمات غیر  56 
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أورد بأّن ھناك عوائل  نفضل. أحد المعنییّ نخراطھم في المجتمع بصورة أمما یحول دون إ من ذوي اإلعاقة
ً  حیان اعتقدوا بأن طفلھمفي بعض األ بسبب فراد العائلة للزواج، في طریق بقیة أ ذو اإلعاقة قد یكون عائقا

منظمات أُخرى على ضرورة زیادة التوعیة ضمن وأّكدت  57.وراثیة عاقةالمخاوف من أن تكون ھذه اإل
تى یتمكنوا من لعب دور فّعال نحو إنخراط ودمج اقربائھم عاقة، حائل الذین لدیھم أشخاص من ذوي اإلالعو

 58عاقة في المجتمع.من ذوي اإل

ً لّم بھ عموسَ ، كان من المُ ومن ناحیة أخرى عاقة دھا للعنایة باقربائھا من ذوي اإلأن األُسر بذلت قصارى جھ ما
أحد المشاركین بأن دعم األسرة یمیل  وذكر 59وكانوا حریصین على دمجھم بشكل كامل في حیاتھم العائلیة.

وأشارت  60".قتصادیة المحدودة لغالبیة األسرالموارد اإل" في طبیعتھ بحكم "یاً معنویًا وروحالى أن یكون "
فرط من قبل األسرة تجاه الطفل من ذوي اإلعاقة رغم ھتمام المُ إلى أن اإل أحدى المنظمات غیر الحكومیة

 61.ممع أقرانھ ندماج الطفل/ أو الطفلةیكون عائقاً أمام إ ة قدسن النیّ حُ 

 المجتمع المدنيدور  3.8

 في العراق، حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةلم تكن ھناك منظمات غیر حكومیة تعمل على ، 2003قبل سنة 
ظھر قدر أكبر من الوعي حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مع المجتمع المدني،  2003منذ عام و

عاقة والعمل م الدفاع عن حقوق االشخاص ذوي اإلبدأ تنظیوومعظمھم من األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسھم، 
عدد كبیر من منظمات المجتمع المدني تركز على اإلعاقة  على طرق لحمایة وضمان ھذه الحقوق. الیوم ھناك

 منظمات المجتمع المدني ھذه دوراً تلعب . 62ردستان العراقمختلفة من العراق بضمنھا اقلیم كفي محافظات 
 ً ستكمال توفیر الدولة للخدمات، بما في ذلك حین یكون ھناك ثغرات في تقدیم الخدمات أو في دعم وإ رئیسیا

 عندما یكون الوصول الى الخدمات محدوداً. 

حددة أدت زیادة المشاركة والدعوة من جانب المجتمع المدني واألشخاص ذوي اإلعاقة على إدراج مادة مُ 
 )38حتیاجات الخاصة رقم (قانون رعایة ذوي االعاقة واإلل، 2005) في الدستور العراقي لسنة 32(المادة 

ً  ،2013لسنة  ً مع  تفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةُمصادقة العراق على إوایضا في نفس السنة. وتماشیا
تأسست ھیئة محددة لإلشراف على تنفیذ االلتزامات  ،))1( 33تفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (المادة إ

زارة األشخاص ذوي اإلعاقة)، والتي ھي تحت ُسلطة و ھیئةة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (بموجب اتفاقی
أسست الحكومة دائرة للمنظمات غیر الحكومیة، ُمرتبطة بمكتب رئیس مجلس العمل والشؤون اإلجتماعیة. 

 الوزراء والذي یضم قسماً خاصاً یتعامل مع المنظمات التي تعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة. 

أشار ممثلو لجنة األشخاص ذوي اإلعاقة الى ان الحكومة ایضاً دعمت مالیاً منظمات غیر حكومیة تعمل على 
أغلب ذكرت وبھذا الصدد، مع ذلك،  لمحافل الوطنیة والدولیة.اإلعاقة، ومن ضمن ذلك بتیسیر مشاركتھم في ا

الذین أجابو على إستبیان البعثة/  على حقوق اإلعاقة وتوفیر الخدماتمنظمات المجتمع المدني العاملة 
ً أو أن الدعم كان محدوداً. وھناك تعلیقات مشابھة تخّص مستوى الدعم  المفوضیة، بأنھم لم یتلقوا دعما مالیا

التحدي  وكان یبدو أن الذي تم تقدیمھ للمنظمات غیر الحكومیة العاملة على اإلعاقة في اقلیم كردستان العراق.
قلة التمویل، وباألخص في الظروف الحالیة للنزاع المسلح ھو ات المجتمع المدني منظواحد لكل مالمشترك ال

 القائم واألزمة المالیة في العراق.

المنظمات غیر الحكومیة بنشاط إلدماج االشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع. فعلى سبیل المثال، كانت عملت  
شخاص الذین یعانون من ضعف البصر، واحدة من أول إحدى المنظمات العاملة في بغداد والتي تركز على األ

عاقة البصریة عن طریق تثبیت برامج المحادثة وتوفیر خدام اإلنترنت في العراق لذوي اإلمن أدخل است
المناھج الدراسیة على أقراص مدمجة، وتنظیم فصول محو األمیة ألولئك الذین لم تتح لھم الفرصة لمتابعة 

 63ألشخاص الذین یعانون من إعاقة بصریة في الوظائف ضمن القطاع العام.تعلیمھم، وتشجیع توظیف ا

																																																													
 استبیان المنظمات غیر الحكومیة، بغداد 57 

 إستبیان المنظمات غیر الحكومیة، بغداد 58
 .2016آیار  13مقابلة بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق یونامي/مكتب حقوق االنسان في بغداد  59
 إستبیان المنظمات غیر الحكومیة، بغداد 60
 الحكومیة، بغدادإستبیان المنظمات غیر  61
ً لدى  120، كان یوجد 2016في عام  62 منظمة غیر حكومیة تعمل على تحدیداً على األشخاص ذوي اإلعاقة والذین تم تسجیلھم رسمیا

) في بغداد. أما بالنسبة للمحافظات األخرى، في جنوب/ ومركز 45وزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة. ومن بین ھؤالء، كانت األغلبیة (
في  3في القادسیة، و  3في المثنى، و  5في نیسان، و  6في النجف، و  6في ذي قار، و  6منظمة في البصرة، و  13اق، كانت ھناك العر

في واسط. أما بالنسبة إلقلیم كردستان العراق،  1في بلد، و  1في الفلوجة، و  1في بابل، و  1في دیالى، و  2في التأمیم، و  2كربالء، و 
 في سوران.  1في بینجوین و  1في حلبجة، و  2في أربیل و  5في السلیمانیة، و  7ظمات في دھوك، و من 9كان یوجد 

 4إستبیان المنظمات غیر الحكومیة، بغداد، االجابة رقم  63
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 الحصول على فرص عمل 4.8

تعترف الدول األطراف بحق األشخاص ذوي  . 1: "إتفاقیة األشخاص ذوي اإلعاقةمن  27المادة تنص 
إتاحة الفرصة لھم لكسب الرزق في عمل اإلعاقة في العمل، على قدم المساواة مع اآلخرین؛ ویشمل ھذا الحق 

یختارونھ أو یقبلونھ بحریة في سوق عمل وبیئة عمل منفتحتین أمام األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتین لھم 
تخاذ ززه [...]، وذلك عن طریق إویسھل انخراطھم فیھما. وتحمي الدول األطراف إعمال الحق في العمل وتع

أ) حظر التمییز على أساس ( :التشریعات، لتحقیق عدة أھداف منھا ما یليالخطوات المناسبة، بما في ذلك سن 
ب) حمایة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في ظروف عمل عادلة ومالئمة، على قدم المساواة ([...]،   اإلعاقة

یھ الة على البرامج العامة للتوجد) تمكین األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول بصورة فعّ ([...]،  مع اآلخرین
 ."[...] ز) تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام([...]،  التقني والمھني

تخصص أوال) "-16في مادتھ ( 2013لسنة  38حتیاجات الخاصة رقم قانون رعایة ذوي اإلعاقة واإلیُشیر 
حتیاجات الخاصة اع العام وظائف لذوي اإلعاقة واإلالوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة وشركات القط

". مع ھذا فإن األشخاص من ذوي اإلعاقة من منظمات المجتمع المدني ذكروا ) من مالكھا%5ال تقل عن (
ً في التطبیق أرباب العمل ال یعطون األولویة لألشخاص ذوي "حیث أن " 64بأن ھذا لم یكن واقعا عملیا

ً لذلك فإ. 66"إذ یعتقدون بأنھم غیر منتجین. "65"اإلعاقة شخاص ذوي اإلعاقة في ن فرص التوظیف لألونتاجا
ذكر أحد المشاركین بأن وزارة العمل . 68"ھینةقلیلة جدًا وغالبًا مُ ، "67التطبیق مقتصرة على مشاریع صغیرة

 دورات وبعض فرص التوظیف المحدودة "كنجارین وحدادین" ألشخاص من ذوي اإلعاقة.  عرضت

حول وصول ذوي اإلعاقة الى  ئیاتحصاحة في اإلذوي اإلعاقة بأن ھناك ش شخاصمفوضیة األ ذكرت
 فرص العمل.

 

 اإلنسانیة: اإلعاقة والنزوح  والطوارئحاالت الخطر  .9

لمسؤولیاتھا الواردة في القانون الدولي، بما  تتعھد الدول األطراف وفقاً "  أنھ تفاقیة تنص علىمن اإل 11المادة 
فیھا القانون اإلنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان، باتخاذ كافة التدابیر الممكنة لضمان حمایة 

جدون في حاالت تتسم بالخطورة، بما في ذلك حاالت النـزاع مة األشخاص ذوي اإلعاقة الذین یتواوسال
 ."اإلنسانیة والكوارث الطبیعیة المسلح والطوارئ

السالمة  -منظور النوع اإلجتماعي حول المنظمة الدولیة للھجرة في دراسة اجرتھا مؤخراً بعنوان  ذكرت
البالغین أو األطفال ذوي اإلعاقة بأن " - وصیة في المخیمات أو شبھ المخیمات في العراقوالكرامة والخص

النساء من ذوات اإلعاقة ھن أكثر عرضة للمعاناة من "، وأضافت أن  69"ھم أكثر عرضة لمواجھة العنف
عنف الشریك الحمیم واإلعتداء الجنسي بشكل اكثر من النساء من دون إعاقة، والنساء من ذوات اإلعاقة یبلغن 

غالبا نتیجة عدم قدرة  70" عاقةرة أشد من النساء من غیر ذوات اإلعن اساءات تستمر لفترات أطول وبصو
النساء ساء ذوات اإلعاقة على الدفاع عن انفسھن من اإلعتداء الجنسي. الدراسة تذھب الى القول بأن "الن

ف السلبیة، المواقومن ذوات اإلعاقة عرضة لخطر اكثر للعنف بسبب المفاھیم الخاطئة،  ]النازحات[والفتیات 
العنف الجنسي ضد النساء والفتیات ذوات اإلعاقة العقلیة والذھنیة عادة ال تتم إن  جتماعي، وواإلستبعاد اإل

 .71"حوامل الى أن یُصبحنَ مالحظتھا 

وأثناء مناقشات مع المنظمات العاملة في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أثیرت الحاجة الى زیادة 
قدمت المنظمات مقترحاتھا الى بعثة یونامي  اإلھتمام باألشخاص ذوي اإلعاقة من النازحین. في ھذا السیاق،

																																																													
 2016آیار  13مقابلة بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق یونامي/مكتب حقوق االنسان في بغداد  64 
 18یر الحكومیة، بغداد، االجابة رقم استبیان المنظمات غ 65 
 13استبیان المنظمات غیر الحكومیة، بغداد، أربیل، االجابة رقم  66 
 30استبیان المنظمات غیر الحكومیة، بغداد، االجابة رقم  67 
 15استبیان المنظمات غیر الحكومیة، بغداد، االجابة رقم  68 
منظور النوع اإلجتماعي حول السالمة والكرامة والخصوصیة في المخیمات أو شبھ المخیمات، المنظمة الدولیة للھجرة العراق، شباط  69 

2016. 
منظور النوع اإلجتماعي حول السالمة والكرامة والخصوصیة في المخیمات أو شبھ المخیمات، المنظمة الدولیة للھجرة العراق، شباط  70 

2016. 
نظور النوع اإلجتماعي حول السالمة والكرامة والخصوصیة في المخیمات أو شبھ المخیمات، المنظمة الدولیة للھجرة العراق، شباط م 71 

2016. 
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حول كیفیة دعم إیصال المساعدات اإلنسانیة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتتابعت المناقشات مع المفوضیة العلیا 
لشؤون الالجئین لألمم المتحدة لتسھیل مشاركة المنظمات العاملة في مجال اإلعاقة بتقدیم المساعدات 

 اإلنسانیة. 

 
 الوطني والمؤسساتي انونياإلطار الق  .10

 التشریعات المعنیة .1.10

، قانون رعایة ذوي 2005على المستوى الوطني یتضمن الدستور العراقي لسنة المحلي إن اإلطار القانوني 
لسنة  جتماعیةاإل الحمایة قانون ،1980 لسنة االجتماعي ضمانال قانون، 38عاقة واالحتیاجات الخاصة رقم اإل

تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة واالخطاء العسكریة والعملیات االرھابیة ل  2009 قانون ،2014
 22إلقلیم كردستان وقانون رقم  2009مسودة دستور تتضمن ردستان: . وفي اقلیم كوصاعداً  2003من سنة 

 تحوي على احكام ذات صلة. حتیاجات الخاصة والتيشخاص ذوي اإلعاقة واإلحول حقوق وإمتیازات األ

حتیاجات وذوي اإل نترعى الدولة المعاقیعلى أن " 2005من دستور العراق لسنة  32ت المادة لقد نصّ 
 ." الخاصة، وتكفل تأھیلھم بغیة دمجھم في المجتمع، وینظم ذلك بقانون

عاقة األشخاص ذوي اإلضام العراق الى إتفاقیة حقوق بعد إن 2013سنة  38أقّر مجلس النواب القانون رقم 
 (انظر أدناه).

عاقة، والذي من ذوي اإلجیل الفرد كشخص المعاییر التالیة لتس 1980 جتماعياإل ضمانلقد حدد قانون ال 
أي شخص یفتقر الى أو لیس لدیھ القدرة بشكل كّلي أو جزئي على العمل بسبب خلل في قدراتھ/ "یُعّرف بأنھ 

 . "النفسیةقدراتھا الجسمیة أو العقلیة أو 

وصاعداً،  2003منذ عام  رھابیةات العسكریة والھجمات اإلتعویض ضحایا العملیب 2009سنة  وحسب قانون
قوات التحالف التي قادتھ الوالیات المتحدة وضحایا ینطبق على تعویض ضحایا العملیات العسكریة  فأنّ 

الموت أو اإلعاقة الكلیة أو الجزئیة واإلصابات التي  األخطاء العسكریة وضحایا األعمال األرھابیة والتي تشمل
في مجال الرعایة الصحیة  أي دعمومن الجدیر بالذكر أن القانون ال یضمن توفیر تتطلب العالج المؤقت. 

 سكان والتعلیم أو التقاعد. واإل

ھ یتعیّن على على أنّ  2009لسنة من مشروع أقلیم كردستان  25المادة  تنصالعراق،  -وفي أقلیم كردستان
أقّر ، 2011في عام عاقة ودعمھم ودمجھم في المجتمع. ودستان ضمان رعایة األشخاص ذوي اإلحكومة كر

حتیاجات الخاصة ل حقوق وامتیازات األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي اإلحو 22برلمان كردستان القانون رقم 
   في أقلیم كردستان.

 متخصصة وتشكیل ھیئة 38قانون  .2.10

، وإنشاء قسم العملیات الصحیة 2004تأسیس قسم اإلعاقة ومنع اإلعاقة بإشراف وزارة الصحة في  تم بینما
 لم یُعتمد ذوي اإلعاقة إالّ أن قانوناً مختّصاً باألشخاص، لألشخاص ذوي اإلعاقة التنقلالخاصة لتجھیز معدات 

 .  2013حتى عام 

الحد من و " حتیاجات الخاصة" لألشخاص ذوي اإلعاقة واإلالرعایةالى توفیر " )2013( 38یھدف القانون 
 "حیاة كریمةب"ضمان تمتعھم و "في المجتمع األشخاص ذوي اإلعاقة واإلحتیاجات الخاصةإدماج " و "التمییز

 توفیر فرص عمل لھم في القطاع الحكومي والقطاعین العام والخاص.  بویتضمن ذلك 

عاقة واألدویة قة وتوفیر العالج لألشخاص ذوي اإلعااذكاء التوعیة بخصوص اإلأیضا على ویھدف القانون 
 جتماعیة والتأھیل النفسي والتأھیل المھني وفرص التعلیم بمستویاتھ المختلفة. والمعدات واألجھزة والخدمات اإل

بدءاً من تعریف  عددا من التعاریف واإلصطالحات التي التنسجم من اإلتفاقیة، 38وبشكل عام، تضّمن قانون 
ألّن تلك األصطالحات أُستُبعدت  ،اإلعاقة وعلى وجھ الخصوص اإلشارة "اإلحتیاجات الخاصة" و" الرعایة"

حسان و/ أو النھج الطبي. وبالمثل فأّن "التكامل" قد أُستُبدل ونھا تُمثّل النھج القائم على اإلمن نھج اإلتفاقیة ك
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 ".   بمفھوم أوسع وأكثر حیویة وھو "اإلدماج

كل من فقد القدرة كلیّا أو ) الشخص ذو اإلعاقة بأنھ "2013لسنة ( 38) من قانون 2( 1وقد عّرفت المادة 
ة أّدت اللى خرین نتیجة أصابتھ بعاھة بدنیة أو ذھنیة أو حسیّ شاركة في حیاة المجتمع ُأسوة باآلجزئیا على الم

األشخاص الذین تعریفھم بأنّھم " تم الخاصة فقد حتیاجات ". أما األشخاص ذوي اإلقصور في أدائھ الوظیفي
لدیھم قصور في القیام بدورھم ومھامھم بالنسبة لنظرائھم في السن والبیئة األجتماعیة واالقتصادیة والطبیة 

 ".كالتعلیم أو الریاضة أو التكوین المھني أو العالقات العائلیة وغیره

اإلحتیاجات الخاصة إذ أنھا تُظھرھم وكأنھم مثار للعطف اّن تلك التعاریف تغیّب األشخاص ذوي اإلعاقة و
وبحاجة للمساعدة وھذا الینسجم مع إتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ونفس األمر ینطبق على المادة 

 "ل الذین یولدون وھم أكثر عرضة لإلصابة باإلعاقةطفاتسجیل األو) التي أشارت الى ضرورة " /1 /15(
 عاقة كما لو أنّھا حالة مرضیة.المادة تنظر الى اإللذلك فأن ھذه و.

وانتقدت المنظمات غیر الحكومیة الحكومة كونھا أتبعت في التشریعات المتعلقة باإلعاقة النھج القائم على 
 . 72الرعایة بدالً من النھج القائم على الحقوق

عاقة باعتبارھا جزءا من وقبول اإل احترامفأن مواداً أخرى في القانون أشارت الى ضرورة " وفي نفس الوقت،
حتیاجات الخاصة في الكاملة لذوي اإلعاقة واإلتحقیق المشاركة )) "4( 2" (المادة التنوع والطبیعة البشریة

)) وذلك یبدو أكثر انسجاما 5( 1" (المادة شتى مجاالت الحیاة داخل المجتمع دون أي شكل من أشكال التمییز
 تفاقیة.ت علیھا اإلالعامة التي نصّ  مع المبادئ

والذي بدأ العمل حتیاجات الخاصة على تأسیس ھیئة رعایة األشخاص ذوي اإلعاقة واإل 38رقم  نّص القانون 
 . 2016في بدایة عام 

 وإثنین من األطباء المختصیّن عاقةإثنان في مجال اإل عاقة وخبراءذوي اإلمن  من سبعة أشخاصالھیئة تتألف  
لشؤون فیھ الھیئة بوزارة العمل وا 74"ترتبط. وفي الوقت الذي "73وممثلین عن مختلف الوزارات العراقیة

أّن  38رقم  من القانون 12داري. لقد نّصت المادة ع باإلستقالل المالي واإلت، فمن المفترض أنھا تتمجتماعیةاإل
وكانت موازنة الھیئة ". المنح والھدایا والھباتتحادیة وكذلك "ئة تتألف من تخصیصات الموازنة اإلموازنة الھی

 . 2016ملیار دینار عراقي لسنة  50تقدر بـ 

منذ تأسیسھا، تشارك الھیئة في العدید من المبادرات لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك على سبیل 
المثال، إصدار الھویات الرسمیة لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حصولھم على منافع معینة كما ھو منصوص 

ه تأخیراً "ألسباب فنیة" وبسبب مع ذلك، شھدت المبادرة ھذ). 9/ الفقرة 3(المادة  38علیھ في القانون رقم 
 ً "ُمعین" لألشخاص ذوي  1700لحوالي التوزیع األولي "للرواتب" نقص الموظفین. نظمت الھیئة أیضا

كانت بعض . مع ذلك، 75محافظة النجف وكربالء والقادسیة والمثنى  لعدة محافظات عدا بغداد مثلاإلعاقة 
ً مبادرة رواتب الُمعینین،  دالمنظمات غیر الحكومیة تنتق  . وتعتبرھا إحسانا

ذكاء الوعي حول حقوق ة الجھود التي تبذلھا الھیئة في إعاقثّمنت بعض منظمات األشخاص ذوي اإللقد 
عاقةاإلاألشخاص ذوي 

76
نتماءات السیاسیة ستقالل الھیئة واإلمما یتعلق بإ ھِ عبّرعن قلق خر، اّال أّن البعض اآل

مشلولة من الناحیة أّن الھیئة "  ذكرتستبیان أّن احدى المنظمات التي شملھا اإل. بل 77لبعض أعضائھا
78"داریةاإل

 . 79، وانتقدت منظمات أخرى الھیئة باعتبارھا ذات تأثیر محدود ویخدم سكان بغداد فقط

مبادرة التسجیل بالتنسیق  لقد بذلت الحكومة بعض الخطوات بإتجاه حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بما في ذلك
عاقة التي ُصنّفت على أساس نوع ذوي اإلمع منظمة الصحة العالمیة لجمع البیانات حول عدد األشخاص من 

																																																													
 اإلستبیان الخاص بالمنظمات غیر الحكومیة، بغداد.  72
، فإن مجلس إدارة الھیئة تتضمن ممثلین من الوزارات والجھات 2013لسنة  38) من القانون رقم 4( 6كما ھو منصوص علیھ في المادة  73

عیة، التالیة وبدرجة مدیر عام: وزارة المالیة، وزارة الدفاع، وزارة التجارة، وزارة العدل، وزارة الداخلیة، وزارة العمل والشؤون اإلجتما
لتعلیم، وزارة الصحة، وزارة اإلسكان والتعمیر، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وزارة التخطیط، وزارة الشباب والریاضة، وزارة ا

 اضافة الى لجنة حقوق اإلنسان العراقیة وممثّلین عن إقلیم كردستان. 
 . 2013لسنة  38) من قانون 2( 4أنظر للمادة  74
 . 2017أیلول  27خاص ذوي اإلعاقة واإلحتیاجات الخاصة، التواصل مع ھیئة رعایة األش 75
 . 5،11اإلستبیان الخاص بالمنظمات غیر الحكومیة، بغداد، اإلجابات من  76
 . 4اإلستبیان الخاص بالمنظمات غیر الحكومیة، بغداد، اإلجابة من  77
 . 24اإلستبیان الخاص بالمنظمات غیر الحكومیة، بغداد، اإلجابة رقم  78
 19تبیان الخاص بالمنظمات غیر الحكومیة، الفلوجة، اإلجابة رقم اإلس 79
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التعلیم اإلبتدائي لألطفال ذوي  عاییر األخرى، واإلعتراف بشھاداتمر والمالعُ النوع اإلجتماعي واإلعاقة و
التي سمحت لھم للمشاركة في اإلمتحان النھائي للعام الدراسي اإلعاقة والتي تمنحھا المعاھد المتخصصة و

تدریب على  والتي تمنحوإنشاء معھد لألشخاص من ذوي اإلعاقات السمعیة في محافظة النجف  2015-2016
لغة األشارة وكذلك إعداد إحتفالیة سنویة بمناسبة الیوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة تحت رعایة وزارة 

 .ل والشؤون اإلجتماعیةالصحة والعم

  38عانات المالیة وفقا لقانون تقدیم اإل .3.10

عاقة اعانات مالیة (اعانات نقدیة ألولئك الذین یعیشون تحت خط ، یستحق األشخاص ذوي اإل38وفقا لقانون 
تأھیلیة من جتماعیة وخدمات رعایة صحیة أولیة وخدمات من وزارة العمل والشؤون اإلنة معیّ الفقر) وخدمات 

العراق فأن األشخاص ذوي  - وزارة الصحة في المناطق الوسطى والجنوبیة في العراق. أّما في أقلیم كردستان
 في أقلیم كردستان.  )جتماعیةالمساعدة (وزارة العمل والشؤون اإلعاقة تقدم لھم اإل

للحصول  (الشخص مؤھالً  اإلعاقةتختلف متطلبات المساعدة بشكل كبیر من منطقة ألخرى، معتمدة على درجة 
ثر)، وأما راتب أو أك %40أو أكثر بینما تكون في كردستان من  %75على الخدمة في وسط وجنوب العراق 

) ویعتمد على ھو أعلى منھ في بقیة أجزاء العراق(عاقة في أقلیم كردستان شخاص ذوي اإلالمخصص لأل التقاعد
(الیمكنھم الوصول الى راتب  لألشخاص الذین یعملون مع الحكومة فانھُ وبالنسبة لراتب التقاعد  ،عاقةدرجة اإل

 التقاعد في المحافظات الوسطى والجنوبیة). 

عاقة الشدیدة الذین ، أّن المشمولین بشبكة الضمان اإلجتماعي لألشخاص ذوي اإلستبیانویبدو من خالل نتائج اإل
وبالنسبة لألشخاص  ،شھریادوالراً  35من اللجان الطبیة، یحصلون على راتب مقدارة  یحصلون على تقاریر

 750 دوالر الى 250بین  ن على راتب یتراوحات الماضیة والحالیة فأنھم یحصلوالذین أصیبوا بسبب النزاع
 ً  3500مقداره بلغ مقطوع على م ، یحصلونرھابیةخاص الذین أُصیبوا في الھجمات اإل، أّما األشدوالر شھریا
 . 80دوالر شھریا 350ضافة الى دوالر باإل

بما في ول الى الرعایة الصحیة المطلوبة الوصمثل: عانات حدیات كبیرة تواجھ مستحقي تلك اإلھناك تمع ذلك، 
وكذلك تأخیر الوصول الى المساعدة في المستشفیات العامة والكلفة  المادیة ذلك الوصول الى الخدمات الطبیة

الى الدوائر  والوصول الطبیة المطلوبةصدار الوثائق ادات او المستشفیات الخاصة لغرض إألجور العیالعالیة 
 عتباره الدخل الوحید. عي بإجتماالضمان اإلضافة الى كفایة راتب الحكومیة المطلوبة إ

القیود التي تحّد من حركتھا وأّما بالنسبة للمرأة فتعتبر الفئة األكثر ضعفا في ھذه العملیة بُرّمتھا، وذلك بسبب 
خارج البیت وزیادة مخاطر تعّرضھا للتحرش الجنسي عالوة على القیود المفروضة على وصولھا اعانات شبكة 

 والدھا على قید الحیاة.  جتماعي اذا كانت متزوجة أو كانلضمان اإلا

جراءات التي یتخذونھا القانون وال اإلت التي كفلھا لھم عانالیس كل األشخاص ذوي اإلعاقة لدیھم معرفة باإل
ة لتلبیة عانات المالیة ھي غیر كافیاإلللحصول علیھا. ومع ذلك، فأنّھ حتى أولئك الذین لدیھم المعرفة قد أّكدوا أّن 

ً احتیاجاتھم الیومیة باإلضافة الى صعوبة اإل دت أحدى للقانون. وقد أكّ  جراءات المطلوبة للحصول علیھا وفقا
81ستبیان أن الفترة المستغرقة للحصول على األعانات ھي ثالث سنواتلتي شملھا اإلالمنظمات ا

أشارت  ، فیما
وأشارت  82تحدیات أخرى وتأخیر ناتج عن العدد الكبیر من الطلباتأن ھناك  الىستبیان شملھا اإل فئة أخرى

بینما أكدت فئات أخرى ،  83"الشخصیات الغنیةعتباطي لبعض "عونات تُمنح بشكل إفئات أخرى الى أن الم
مالیة للمتقدم فقط وانما وفقا لإلحتیاجات الخاصة عانات یجب أن ال تكون وفقا للحالة الشملھا اإلستبیان أن تلك اإل

 . إعاقةلكل ذي 

  38الوصول للعدالة وفقا لقانون  .4.10

توفیر على أّن من مسؤولیة مجلس القضاء األعلى ووزارة العدل  38) من قانون 6( 15لقد نصت المادة 
 )حتیاجات الخاصة (بما في ذلك ترجمة لغة االشارة وأدوات سمعیة أخرىالتقنیات المساعدة لذوي اإلعاقة واإل

مع ذلك، فقد الیتوفر . "الدعوىفي الدفاع عن حقوقھم أو التمتع بمركز مساوٍ للطرف اآلخر في تساعدھم "
مترجمو لغة األشارة وفي الغالب التوجد ترجمات بلغة برایل. وقد أشارت منظمات أخرى أّن المحاكم في 

																																																													
 األستبیان الخاص بالمنظمات غیر الحكومیة، بغداد.  80
 .25اإلستبیان الخاص بالمنظمات غیر الحكومیة، دیالى.استبیان رقم  81 
 اإلستبیان الخاص بالحكومة العراقیة، كركوك 82 
 .31الحكومیة، كربالء.استبیان رقم اإلستبیان الخاص بالمنظمات غیر   83 
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عاقةغیر میّسرة لوصول األشخاص ذوي اإلالغالب 
، وأّن أغلب جلسات المحاكمات تُعقد في الطوابق العلیا 84

عاقة الوصول الى تلك في حالة مساعدتھم یستطیع األشخاص ذوي اإل في الواقعلبنایات التتوفر فیھا مصاعد. و
85من قبل االخرین

فتقار الى األمور التیسیریة بما في ذلك الحمامات . عالوة على ذلك، فقد تم اإلشارة الى اإل
وفھا . وقد أبدت منظمات المجتمع المدني مخاوصولھم لنظام العدالةالمناسبة باعتبارھا عوائق أخرى تحول دون 

عاقةفھم امكانیة الوصول وفقا لتعریف إتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلمن أّن القانون لیس منسجما مع 
86 .  

 السیاق الدولي .11

 لتزامات الخاصة بالتقاریر حالة تصدیق اإلتفاقیة واإل .1.11

كان تقریر الدولة و، 2013اذار  20عاقة في لحقوق األشخاص ذوي اإلتفاقیة الدولیة انضّم العراق الى اإل
201587ب آ 17ي وقُّدم ف، 2015نیسان  20واجب التقدیم في  العضو األول

من التقریر  . ویجب أن یراجع ھذا
 یتم تحدید موعد لمراجعتِھ.  لم ، وفي وقت كتابة التقریر ،عاقةقبل لجنة حقوق األشخاص ذوي اإل

م مالحظات یإلتفاقیة من قبل الدول األطراف وتقدبتقییم تنفیذ اوبإعتبارھا ھیئة رقابیة لإلتفاقیة، تم تكلیف اللجنة 
 وتوصیات محددة بھذا الصدد، بما في ذلك التشریعات والمؤسسات ذات الصلة والجوانب المالیة أیضاً.  

 
 األشخاص ذوي األعاقة في تعزیز وحمایة حقوقیونامي  في األنسانعمل مكتب حقوق  .2.11

وھیئة األشخاص  العراقیة ةمستمر في تنسیق مع الحكوم یونامي بشكل بعثة مكتب حقوق اإلنسان في نخرطلقد إ
عاقة. اإل وقضایا التي تعمل في مجال باإلضافة الى منظمات المجتمع المدني حتیاجات الخاصةعاقة واإلذوي اإل

عاقة مناقشة وضع األشخاص ذوي اإلم وبإنتظام مع الشركاء ذوي العالقة لتقیی والزال المكتب یواصل لقاءاتھ
 . لمعالجتھایر عن القضایا التي تستوجب اھتماما والعمل في مجال المدافعة في العراق وكذلك التعب

لھیئة مع وزارة العمل والشؤون ستقالل امسألة أھمیة إ مراراً وتكراراً ناقش المكتب ، 2016طوال عام 
ذي معنى في مجال  مع المعاییر الدولیة والسماح للھیئة أن تلعب دوراً نسجام قدر تعلُّق األمر باإل جتماعیةاإل
العمل والشؤون اإلجتماعیة عاقة. وبالرغم من تأكیدات وزارة عزیز وحمایة حقوق األشخاص ذوي اإلت

زالت التتمتع بأي یونامي یعتبر أن الھیئة الان في بعثة نسلیة الھیئة، اّال أّن مكتب حقوق اإلستقالبخصوص إ
 ستقاللیة بالشكل الذي ینسجم مع المعاییر الدولیة ذات العالقة. مستوى من اإل

بالبنیة یونامي الحكومة وجھات النظر بخصوص القضایا المتعلقة  وكذلك شاطر مكتب حقوق اإلنسان في بعثة
 عالج بشكل فّعال. حتیاجات المالیة التي یجب ان تُ التحتیة والتوظیف واإل

عاقة غیر الحكومیة العاملة في مجال اإلیونامي شبكة المنظمات نسان في حقوق اإل وّسع مكتب ،بشكل عام
وتأثیر نشاطاتھا الخاصة ببناء القدرات. وبناًء على طلب عدد من  لغرض زیادة جھود التواصل المیداني

لحقوق  مع مكتب المفوض السامي یونامي وبالتنسیقنسان في حقوق اإلمكتب المنظمات غیر الحكومیة، یخطّط 
عاقة لعقد ورشة تدریبیة لمنظمات المجتمع المدني حول سكرتاریة لجنة األشخاص ذوي اإل نسان الذي یرعىاإل

 . 2017تفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الذي نصت علیھ إكتابة التقریر 

ت التشریعیة صالحاالخاصة باإل للجھودلمواصلة مساعدتِھ ستعداد یونامي على إ مكتب حقوق اإلنسان فياّن 
 تفاقیة. مع اإل 38نسجام قانون التي تھدف الى ضمان إ

  ستنتاجاتاإل .12

ومایترتب علیھ والتھمیش والفقر لعنف وا  بالنزاع ستثنائیة تتّصفاش العراقیون ولعقود في ظل ظروف إلقد ع
عندما یصل الى األمر الى وقف تلك الظروف قد أثّرت على عّدة أجیال وأّدت الى تعقید الم مثل ن. إمن صدمات

نسان بلد دیمقراطي یرتكز على حقوق اإل ھذه التركة المؤلمة وبناءعلى عاقة. اّن الجھود الرامیة الى التغلّب اإل

																																																													
 . 19، 7اإلستبیان الخاص بالمنظمات غیر الحكومیة، بغداد، فلوجة ، اجابات رقم  84
 اإلستبیان الخاص بالمنظمات غیر الحكومیة، كركوك. 85
 . 17اإلستبیان الخاص بالمنظمات غیر الحكومیة، بغداد، كربالء، ذي قار، اجابة رقم  86
لإلطالع على تقریر العراق، زیارة الموقع:  87

<http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fIRQ
%2f1&Lang=en>   
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بما فیھم األشخاص ذوي  لبناء مجمتع شامل للجمیع، یسمح لجمیع أفرادهِ  حقیقیة وسیادة القانون توفر فرصة
 .امنةبطاقاتھم الكعتراف اإلب اإلعاقة

ً مع میثاق  وینطبق ھذا بشكل خاص في سیاق حالة الطوارئ اإلنسانیة وإعادة اإلعمار مابعد النزاع. وتماشیا
إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني، یتعیّن على الحكومة اإلستفادة من الفرص المتاحة إلعادة 

 بناء مجتمع عراقي ومجتمعات أكثر شموالً. 

في ھذا السیاق، البّد من بذل الجھود إلزالة جمیع العوائق التي تقف في طریق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي 
ً مع إلتزامات العراق بموجب القانون الدولي وبما  تحول بینھم وبین التعبیر عن إمكاناتھم غیر المستغلة، تماشیا

 . 2030یتماشى مع خطة التنمیة المستدامة لسنة 

 في األقسام السابقة من موضحمة بعض الخطوات لتحسین حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كما ھو وبذلت الحك
جھود الحكومة في إذكاء الوعي حول مسألة المنظمات العاملة في مجال اإلعاقة  ثّمنتبصفة عامة، التقریر.  ھذا

ً على وجود فجوة بین النوایا الطیّب ة في تلك اإللتزامات (التي اإلعاقة. مع ذلك، أّكدت تلك المنظمات أیضا
 ذلك لخّصت احدى المنظمات) والتطبیق الحقیقي. وقد 88"مجّرد حبرٍ على ورقوصفتھا بعض المنظمات بأنھا "

89"الحكومة في واد واألشخاص ذوي اإلعاقة في واد اخر" بأن بقولھابأحد أجوبة اإلستبیانات 
ن حجم بیّ ذلك یُ ، و

 المسافة بینھما. 

 ؛عاقةذكاء الوعي بخصوص اإلخصوصاً في مجال إ ،األمور یتعیّن إنجاُزھاأّن العدید من وقد بیّنت المنظمات 
ة عاقة في كافة أنحاء العراق، فأّن مثل تلك المبادرة یجب أن تغطي كافالنظر لتزاید عدد األشخاص ذوي اإلبو

عاقة بما في ذلك أولئك الى كافة األشخاص ذوي اإلیة لتصل مراكز المدن الرئیسوأن تتعّد بغداد و بالدأنحاء ال
 الذین یعیشون في المناطق الریفیة. 

 التوصیات .13
 

نھج القائم على عطاء المجال للعاقة وإالتخلّي عن النھج القائم على اإلحسان عند النظر في مسألة اإل یجب
لسنة  38سیاق، یجب تعدیل قانون عاقة. وبھذا الاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلتفنسجام مع إالحقوق من أجل اإل

 تفاقیة. ) الخاص برعایة األشخاص ذوي اإلعاقة لینسجم بشكل كامل مع اإل2013(

عاقة من أجل كسر الحواجز العقلیة عزیز وحمایة حقوق األشخاص ذوي اإلطار العمل القانوني لتیجب تعزیز إ
یتعیّن  ،خرین. وبھذا الصددعلى قدم المساواة مع اآل الة في المجتمعوالمادیة التي تحول دون مشاركتھم الفعّ 

 على الحكومة أن تقوم بما یلي: 

 عاقة. الخاص بإتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإل اإلختیاري التصدیق على البروتوكول .أ

   المتعلقة باإلعاقة.  عاقدیة واإلستعراض الدوري الشامل لألمم المتحدةتوصیات الھیئات الت تنفیذ .ب

نھج القائم على الحقوق الخاص حقوق الطفل الخاصة بالعراق من أجل تبنّي التوصیات اللجنة حول  تنفیذ .ت
دف الى إزالة التمییز ضد األطفال ذوي تھذكاء الوعي رامج إلعداد بضمان تعلیم شامل ناجح وإو عاقة باإل
 .90جتماعیة والدعم الماليوصولھم المتساوي الى الخدمات اإل عاقة وضماناإل

المقرر الخاص لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لزیارة العراق، مع األخذ بعین اإلعتبار الدعوة  دعوة .ث
 شباط 16جراءات الخاصة في الى كافة حاملي والیة اإلالقائمة من الحكومة العراقیة التي أصدرتھا 

2010 . 

والنوعیة، مصنّفة وفقاً لغرض إعداد سیاسات وبرامج مالئمة، وضع نظام لجمع وتحلیل المعلومات الكّمیة  .ج
ة بالمعلومات، للعمر والجنس وإحترام معاییر الخصوصیة والسریّة. وكذلك، بخصوص ردم الھّوة الخاص

یجب أن یؤخذ اإلدماج بنظر اإلعتبار في المسح المقبل لألسئلة القصیرة التي أعدتھا مجموعة واشنطن 
  91إلعاقة.ا ئیاتحصاإل

																																																													
 .29إستبیان المنظمات غیر الحكومیة، بغداد، اإلجابة رقم  88 
 .29رقم  إستبیان المنظمات غیر الحكومیة، بغداد، اإلجابة 89 
 . 59، الفقرة 2015، أیّار  4-2العھد الدولي  للحقوق المدنیة /العراق/  90	
	91 	http://www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_questions.htm	 
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ً األطفال في حالة النزوح بھذا الصدد، یجب  .ح نظراً اإلنتباه بشكل خاص لألطفال ذوي اإلعاقة، وخصوصا
اإلستضعاف الخاصة التي یواجھونھا وكذلك دمج األطفال ذوي اإلعاقة في التعلیم السائد لضمان  لحالة

(  4م رقم اللجنة  في تعلیقھا العا قّدمتلقد ن. فرص تعلیمیة شاملة وكاملة وتوفیر تدریبات خاصة للمعلمی
 ) توجیھات خاصة حول الحق في التعلیم الشامل.2016

ضمان نشر واسع وتبسیط اإلجراءات المطلوبة للمطالبة بإستحقاقات األشخاص ذوي اإلعاقة، مع األخذ  .خ
 عند الحركة والسیما النساء والفتیات.  یُواجھونھابعین اإلعتبارالعوائق التي 

بحملة توعیة قویة من قبل جمیع األطراف المعنیة وبالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة ویجب  المباشرة .د
 أن ترتكز الحملة على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

التي تشّكل اإلعاقة في  الحواجز في المواقفإن التدخالت العملیة مطلوبة إلزالة العوائق المادیة والنفسیة و .ذ
ّمم تلك التدخالت بمشاركة فّعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة أنفسھم. أولئك الذین لم المقام األول. یجب ان تُص

یتم التطّرق الى طاقاتھم الكامنة لحد االن، مع األخذ بنظر اإلعتبار التصمیم العالمي في مجال ضمان 
 إمكانیة الوصول المنتظم. 

 اإلجتماعي. -توسیع وتحسین الرعایة الصحیة الخاصة/ والدعم النفسي .ر

یجب أن تكون البرامج التي تدعم األشخاص ذوي اإلعاقة الذین أُصیبوا بإعاقتھم نتیجة للصراع المسلح  .ز
 منسجمة تماماً مع اإلتفاقیة. 

یجب أن تحضى النساء والفتیات ذوات اإلعاقة بإھتمام بسبب خصوصیة حالة استضعافھُن وعلى وجھ  .س
ك تعرُضھُّن الى العنف وسوء المعاملة واإلستغالل الخصوص في خضّم العنف واألزمة اإلنسانیة بما في ذل

والتحرش والتھمیش المحتمل عندما یتعلق األمر بالحصول على الخدمات األساسیة والمساعدة اإلنسانیة. 
 حول النساء والفتیات ذوات اإلعاقة.  3یجب النظر في التعلیق العام الوارد أعاله رقم 

التي  األشخاص ذوي اإلعاقة في عملیات صنع القرار إدماجعاله، وعند معالجة جمیع الجوانب المذكورة أ .ش
تساعدھم على المشاركة الحقیقیة في المجتمع بصفتھم عوامل  تؤثر على حیاتھم لغرض خلق بیئة مناسبة

 دینامیكیة وخالقة وفّعالة للتغییر. 
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