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 الخالصة 
ايجابييا لسشحيا التقيدم  اذ ان مؤشيرا  ي بميد يعيي في  ا ذوي االحتياجات الخاصةوتأىيل  رعايةان       

 . تشحرر ف  الفرد السعاق ذاتو انسا تتعداه إلا أسرتو والا السجتسع  آثار االعاقة ال
( ميين السذييالت السيسيية التيي  تواجييو اتميي  عمييا مختميي    Handy cappedعاقيية   وتعتبيير اال      

ديييييا اتسيييياليا التيييي   تتبعيييييا  تميييي  طبقاتيييييا تسييييا تختميييي  السذيييييممة حديييييا نويييير  السجتسعييييات  ليييييا  وح
 السجتسعات ف  معاممة مثل تم  الفئات .

ان ععييص صييي   ميين رغ السييية تعتبيير حدفثيية فيي  العييراق   وبييالتسييا ان االىتسييام عييالسعوقين تويياىر  ع  
ذيييال الالرعايييية االجتسا يييية لمسعيييوقين قيييد وجيييدت مشيييه نرييي  قيييرن اال ان االىتسيييام الح يقييي  لييي  فتميييرس ع

يدييييتشد إلييييا مؤسدييييات متخرريييية اال لييييلا الدييييشين القميميييية السا ييييية   وحييييي  ان ندييييبة الييييهي عمسيييي  ال
لييها فييان و ييع اطييار قييانون   .% ميين مجسييوم السعييوقين فيي  العييال  10السعييوقين فيي  البمييدان الشامييية تبميي 

 السعوقين ف  العراق يسثل عسمية مواجية مشوسة ومخيط ليا .  لحقوق  واجتساع 
خاصيية بيييهه الفئيية ميين السجتسييع عمييا مدييتوع العييال  عذييال عييام وعمييا مدييتوع ولقييد تانييت التذييرلعات ال  

لاصيية ععييد الحيير  ئيديية لحقييوق ىييهه الفئيية ميين الزيييام الييدوا العربييية ومشيييا العييراق تانييت الزييسانة الر 
 العالسية الثانية الت  انتجت لمبذرلة ملفين السعوقين . 

 : توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات نذكر منها  
ودوا الجيوار ة لمشوام الدابق تان من نتيجتيا الحرو  الت  انيدلعت بيين العيراق ي ان الدياسات الخاطئ1

 كانت الدبا الرئيس ف  زلاد  اعداد السعاقين وزلاد  معاناتي  . 
 أسفر عنه البحث من استنتاجات قدم الباحث مجموعة من التوصيات نذكر منها : وفي ضوء ما 
 ع .سوتقول  نورتو الدمبية تجاه السعوق لغرض دمجو تونو أحد أفراد السجت تو ية الجسيوري 1

 حقوق   ذوي االحتياجات الخاصة   التذرلعالكلمات المفتاحية : 
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Conclusion 

      The care and rehabilitation of people with special needs in any country 

gives a positive indication of the direction of progress, as the effects of 

disability are not limited to the disabled person himself, but also to his family 

and society. 

      Handy capped is one of the important problems facing nations at all levels. 

The problem also varies according to how societies perceive it and according to 

the methods followed by those societies in dealing with such groups. 

 Also, the concern for the disabled as a global phenomenon is considered 

modern in Iraq, and although some formulas of social care for the disabled 

have existed half a century ago, the real interest has not been devoted to the 

scientific form that is based on specialized institutions except during the past 

few years, and since the percentage of the disabled in developing countries It is 

10% of the total number of disabled people in the world. Therefore, 

establishing a legal and social framework for the rights of persons with 

disabilities in Iraq represents an organized and planned confrontation process. 

 Legislation pertaining to this group of society in the world in general and at 

the level of Arab countries, including Iraq, was the main guarantee of the rights 

of this group of people, especially after World War II, which produced millions 

of people with disabilities. 

 

  The research reached a set of conclusions, including: 

- The wrong policies of the previous regime resulted from the wars that broke 

out between Iraq and the neighboring countries, which were the main reason 

for the increase in the number of the disabled and their suffering. 

 In light of the findings of the research, the researcher presented a set of 

recommendations, including: 

-Educating the public and evaluating its negative perception towards the 

Handicap  , in order to integrate him as a member of society. 
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 131 امل عبد الحسيه علوان .م

 0202لسنة   الثالثالعدد  المجلة العراقية للبحوث االوساوية واالجتماعية والعلمية

 المقدمـة
التمفيت في  شييد   وقعييا واجيت السجتسعات البذرلة عبر مراحل تارلخيا اليولل مذيالت اجتسا يية    

يملت االجتسا ية  يعش  أن السجتسع  فواجيو تيدفدا ومن ث   يجا اتخياذ وان  وجود ىهه السذوتأثيرىا   
السجتسيييع وتقمييييل تيييأثير تمييي  ييييير اليييهي يذييييتري فييي   تريييحي  أو يييام  التيييدابير التييي  تمفيييل أحيييدا  التغ

 السذالت .
(  مذييممة اجتسا يية تعيان  مشييا السجتسعيات البذييرلة وتمتدييا     Handy cappedعاقية  وتعد اال   

نديييانية  إزا  لسجتسعييات السعاصيير   تتبشييا نويير   اىسييية لاصيية تسيييبا  عدفييد  لعييل فيي   مقييدمتيا أن اأ 
السعييوق عيين الشويير  الديياعقة التيي  سيييادت فيي  العرييور السختمفيية   إذ أن ىييهه الشويير  ليدييت مبشييية عمييا 

جيا السجتسيع مين  وان السعيوق أحيد أفيراد السجتسيع وان العاطفة وحدىا بل عما أساس مو وع  مفاده أ
 وإعادتو إلا السجتسع عزوا نافعا فييوية  والرعاية اللزمة لتأىيمو توفر لو العشاأن  ومؤسيدياتو السختمفة  

 .(1ص 1989 ياد حدين  
ليا تعميي  مين الرعايية اتوليية في  السؤسديات اوتيورت عميا مير الدييشين سياسيات التعاميل ميع العيوق    

التعمي   وإعاد  التأىيل ازداد اتشيخاص السعوقون نذاطات واكتدبوا  السعوقين  وتهل   تأىيمي    وبفزل
قيييو  دافعييية إليييا السزييي  فييي  تييييولر الدياسيييات الخاصييية عيييالسعوق   فقيييد أنذيييئت مشوسيييات ليييي  وتسيييرى  

 ولمسدافعين عشي  تشادي بتحدين أحوالي  .
االجتسا يييييية  التييييي                                                    ولقيييييد جيييييا  االىتسيييييام  بييييييهه الذييييييرلحة مييييين السجتسيييييع  نتيجييييية  ليييييدعوات الحرتيييييات  
واالىتسيييام عحقوقيييو وتخميريييو مييين الومييي  مسيييا وليييد االىتسيييام  عاإلنديييانانيييت تتجيييو نحيييو نذيييير االىتسيييام  ك

عالزعفا   السعوقين  من  أفراد  السجتسع    وتسثمت  ىهه  الجيود  عالحرتة الموثرلة الت  قادىا   مارتن 
وثر (  رائد السهىا البروتديتانت  لمحد  من سيمية رجياا المشيدية ثي  الثيورات الفمرلية التي  مييدت لمثيور  ل

 ( . 24ص   1981عبد الفتاح عثسان   د الفرندية الت  نادت عحقوق اإلندان 
فمانيت مين نتيائذ ىيها  ذوي االحتياجات الخاصة حقوق وتبعا  لهل  حدثت تيورات ميسة  ف   مجاا    
ليا إماانيية االسيتفاد  مين  و تيدعوا االسعوق اليهي تيان بدايية موفقي  يور حروا التقدم ف  وسائل تعمي الت

 ديتولاتي    فمانيت طرلقية   برليلطاقات السعوقين  وتوصيل السعمومات لي  عيرائق  تشاسيا أفمارى   وم
دمحم سيد فيس      ىها اليرلق لتعمي   السافوفين   وطرلقة  قرا   الذيفاه لتعمي  الر  بدايات ميسة ف* (

   ( . 39ص   1983
عقا   الحر  العالسية اتولا  تانت اتعداد  اليائمة من  السعوقين الهفن  تخمفوا من جيرا  ىيهه وف  ا   

ديو السعوق السعوقين   ونتيجة  لمدور الهي فؤ الحر  عامل ميسا  ف  البح  عن وسيائل جدفد   لرعاية 
قترادية   فقد بدأ فشور إليو نور  تريب  عالربغة االقترادية   حي   أنذييأت ف  ععص السجاالت اال
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( وذلييي  للسيييتفاد  مييين  1920الوالييييات الستحيييد   اتمرلايييية  العدفيييد  مييين معاىيييد التأىييييل السيشييي  عيييام  
 . ( 21ص  1983دمحم سيد فيس    طاقات السعوقين السيشية ف  اإلنتاج 

ريييادر عييين ألييييأ  اتمييي  ال 1948/  10/12ندييييان فييي  لس  لحقيييوق االد ذلييي  اإلعيييلن  العييياوجيييا   ععييي  
الستحد   ليذيمل نقية تحوا ميسة  ف  اتجياه السجتسعيات البذيرلة نحيو أبشائييا مين السعيوقين   فقيد حميت 

صيييبحت اليييدعو  لرعايييية السعيييوقين وتيييأىيمي  دييييانية  محيييل الشوييير  االقتريييادية واالشوييير  االجتسا يييية  اإلن
ا  أفييييرادا مشتجييييين ومشييييدمجين فيييي  السجتسعييييات التيييي  يريذييييون فييييييا ولتستعييييون عالمراميييية  اجتسا يييييا ليعييييودو 

والديييعاد   وحقييوق السواطشيية  تغيييرى   ميين  السييواطشين . ولقييد تانييت  حقييوق اتشيييخاص السعييوقين  ععييد  
 ذل  وعما مد   طولمية مين الي من   مو يع اىتسيام  تبيير في  اتمي  الستحيد  وسيائر السشوسيات الدوليية .

( ىييو برنييامذ العسييل العييالس  الستعمييق  1981وتييان أىيي  مييا أسييفرت عشييو الدييشة  الدولييية لمسعييوقين عييام   
 .     1983 عام  1ي 3ف   52/  37عالسعوقين   الهي اعتسدتو الجسرية العامة عسوجا قرارىا 

ميين الشويير   نويير  السجتسعييات العربييية  لجساعيية السعييوقين  تييدرلجيا  لتخميرييي  وعمييا أثيير ذليي  تحولييت  
الدونيييية تنفديييي  والتييي  ت ليييد أمييير إعييياقتي  سيييو ا حيييي   لميييت  اتجاىيييات المثيييير مييين الشييياس  ونويييرتي  
لمسعاقين لسد  طولمة ذات طاعع سمب  اشتري في  تفياق  مذيامتي    يزياى إليا ذلي  مذياعر الحيرج التي  

 اآللرلن .يعان  مشيا السعاق أو  ذولو عشد الحدف  عشو أو أثشا  تعاممو وتفاعمو مع 
لا السعياق عين ع يية اليدوا العربيية واليهي لي  يذيييد اسييتقرارا طيمية العقيود وال يدتثشا العراق  ف  الشور  ا 

السا ييية   فييان اإلحرييا ات  الستييوفر   قييد ال تحتييوي بيانييات مؤتييد  عيين السعيياقين الييهفن عييانوا  االربعيية 
نيية السدييسا   عحير   الخمييذ اتوليا  ومين ثي  كثيرا  من الحيرو  الستميرر  لاصية الحير  العرا يية  اإلفرا

نتيجييية عييداد السعيييوقين وميييا آلييت الييييو ميين ت افيييد ا 2003عييام  لثانييية وألييييرا احييتلا العيييراقحيير  الخمييييذ ا
 والسدتسر  حتا اآلن .  لمعسميات الحربية واالعساا االرىابية 

سثمييت فيي  ليييور ىييها العييدد لقييد  ترتييت ىييهه الحييرو   والحرييار آثييار تبييير   فيي  أو ييام السعيياقين ت   
الدييلح  المبييير ميين السعيياقين  ميين الجشييود أو السييدنيين  فزييل عيين السذيييوىين  عييالوالد   نتيجيية اسييتعساا

الت  فقدت لسديية أالى شيخج جيرا   ف  شساا العراق (حمبجة    مدن العراق مشياالميساوي ف  ععص 
جين مشيا   وتهل  في  جشيو  ات وإعاقات لمشا ربيا بيها الدلح من الشوام البائد  وما لمفتو من تذوى

  أو مييا يذيييام ميين اسيييتخدام  قييوات التحييال  فيي  حيير  الخميييذ الثانييية فيي  ععييص مشيياطق  االىييوار الييبلد
الحدوديييية  مشيييييا   لميورانييييوم السشزيييا وميييا تديييببو اتلغييييام الس روعييية عسشييياطق شاسيييعة ميييين العيييراق سيييوا 

فيي   ععيييص  ولحييد اآلن السدييييتسر  و  لقييوات االحييتلا ت العدييييمرلةلجبيييات  القتيياا   أو ميييا تديييببو العسميييا
السدن العرا يية . وبييها  فسين  السيرج   أن  تميون ليدع العيراق الشدييبة السرتفعية  جيدا مين أعيداد السعياقين 

  مقارنة مع بمدان السشيقة .



                                                                                                              
 

 

 133 امل عبد الحسيه علوان .م

 0202لسنة   الثالثالعدد  المجلة العراقية للبحوث االوساوية واالجتماعية والعلمية

ية اتي  الجدييدوليييها فييان و ييع تذييرلعات لاصيية ليييهه الفئيية ميين السجتسييع بيييدى تييأىيمي  ورفييع اماانييي  
 .  التذرلعات ف  مو ع التيبيق الجادمدتيممة   يجا ان تمون ىهه والفمرلة وجعمي  فئة مشتجة ال 

 ./عناصر البحث الرئيدة لالفرل األوـ 
 .ــ مذكلة البحث وأهميتهالمبحث األول ـ 

سا ييية غييير و أكثيير عاإلحبييال وذليي  ميين لييلا السواقيي  االجتر اتسيير  التيي  تزيي  معوقييا افتديي  شييعو    
.    (16ص 1989د ىاشيييي  الحديييييش    الستوازنيييية تجيييياه  قزييييية اإلعاقيييية  فيييي   اتسيييير   وفيييي  السجتسييييع 

فيشيياي ميين اتسيير ميين فييرع أن وجييود اإلعاقيية  فييييا يسثييل  تارثيية تيييددىا وان ميين العييار عمييييا مواجييية 
ن مييين الييي واج أو السجتسيييع  ميييا ليييدفيا مييين  السعيييوقين ولاصييية اتسييير ذات البشيييات   حيييي  فتيييردد اآلليييرو 

  .  ( 41 ص1989   ياد حدين االرتبال  ببشاتيا ما دام لدفيا معوق 
و ييحت تثييير ميين الدراسييات ان معويي  السعييوقين يريذييون حيييا  صييربة لمغاييية ولاصيية فيي  دوا اوقييد   

العيال  الثالي  متسثمية في  عييدم تقيبمي  واىسيالي  واالسيتخفاى بيي    مسييا يجعميي  فتعر يون لسواقي  إحبييال 
التيي    و ييير  وفذييل لقميية لبييراتي  وحرميياني  ميين اكتدييا  السيييارات واالبييداعات اللزميية لشسييوى  اليبيعيي  كث

( 91 ص2008  د.لالد  نيدان  تذال ملم  شخريتي  مدت بل وسموتي    واحاسيدي  مع اآللرلن 
 . 
لشاميية وفي  العيراق  سعات العال  سيوا  الستقدمية مشييا او اولقد تعالست مذامة السعوقين ف  معو  مجت   

ولبدو أن  سبا تعال  ىهه السذامة ىو ت افد أعدادى  عذال تبير عدبا ت افيد العواميل السؤديية   لاصة  
نتيجية للحييتلا سرارىا و لمحيرو  الييثل  التي  لا يييا العيراق واسييتلإلصياعة عيالعوق وىيي  نتيجية طبيرييية 

مات السقدمية ليي  قيد أدع إليا تعيال  ىيهه ىها من  جانا ومن جانا آلر فان عيدم تفيا   الجييود والخيد
عيأني  يعيانون  جتسا ييةلدراسات من ان أو يام السعيوقين االالسذامة لهل  فان ما أسفرت عشو البحو  وا

   ليها التاروا طرلق التقوقع عما أنفدي  .  اسات التسيي من سي
  حيي  يرييم معوسيي   تسا أن السذالت التي  فتعيرض لييا ذوي االعاقية تحتياج إليا عشايية لاصية    

وفييي  العدفيييد  مييين اليييدوا  ولاصييية  وغيييير صيييحيةلمغايييية اجتسا يييية  وصيييحية  وبيئيييية سيييييئة  فييي  ليييروى
العربية ومشيا العراق ال توجد موارد  تافيية لتخريرييا لمذي  اإلعاقية مبايرا   ومعالجتييا .وليهل  ىشياي 

تأىيمي    وتقدي  الخيدمات الزيرورلة  حاجة ماسية لتيولر سيياسيات  تيدى إلا  مشع  اإلعاقة   وإعاد  
 .   ال ان ياونوا مدتيممين لي  وإعادتي  لمسجتسع أعزا ا نافعين ومشتجين

 ما يعانيو نويره من ذوي اإلعاقة أييا تانيت تمي  اإلعاقية لالرعا عما الذخج العادي أن فتخي ومن  
الحتياجاتي  ف  التشقيل والحرتية  ق وصعوبات حياتية فومية  ال سيسا ف  البيئات غير السدتجيبةمن مذا

والتواصل والشذاطات الحيولة اتلرع الت  يقوم بيا الشاس طواا الوقت  فف  حين تجيري اتميور عريور  
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ولالسيية فيي  تثييير ميين االحتياجييات الخاصيية صييعوبات تبييير   سمدييمة وبدفيييية تغمييا الشيياس  فواجييو ذوو
سجتسيع  ال في  لياتي  أن تراعي  ىيهه الفئيةسيم  أولو التي  ال تزيع عميا  ولاصية الشاميية اتحيان في  اليدوا

 فزلا عن السجتسعات الت  تذتعل فييا الحرو .
% ميين سيياان العييال   ميين 15حييوال  دول  يعييان  أكثيير ميين مميييار شييخج واسييتشادا إلحرييا ات البشيي  اليي 

تييل  % مييشي  فيي  البمييدان الشامييية  عسعشييا أن80إعاقييات  ميين  ييسشي  قراعيية مميييون طفييل  ولريييم حييوال  
 .(1  ص2019 طو الراوي   شخج من بين سبعة أشخاص  يعان  من إعاقة من نوم معين.

طولميية مين اليي من   مو يع اىتسييام تبيير فيي   زييية اتشيخاص السعييوقين عميا مييدع فتيراتولقيد تانيت ق  
ن . وتيا 1945ولاصة ععيد انتييا  الحير  العالسيية الثانيية عيام  اتم  الستحد  وسيائر السشوسات  الدولية

(  ىيييو برنيييامذ العسيييل العيييالس  الستعميييق   1981أىييي   ميييا أسييييفرت عشيييو الديييشة الدوليييية لمسعيييوقين عيييام   
  راععيييا ( اليييهي اعتسدتيييو الجسريييية  1لتوجييييو السرفيييق  الفيييرم الثيييامن   ا 37/  351عيييالسعوقين فييي  القيييرار 

العيالس  بي ل  قييوي  وقيد أتيا تيل مين الدييشة الدوليية لمسعيوقين وبرنيامذ العسيل 1983/ 12/ 3العامية في  
ىييها السيييدان . فقييد أكييد تلىسييا حييق اتشييخاص السعييوقين  فيي  التستييع  عفييرص  متمافئيية مييع   لمتقييدم فيي 

الفرص الت  فتستع بيا سائر السواطشين وبحقي  ف  اتله بشريا متداو ومسا يديتجد من تحديييشات في  
مير  عيرى العيوق عأنيو محريمة لمعلقية  أحواا السريذة نتيجة لمشسو االقترادي واالجتسياع . وىشيا وتوا

 . سعوقين وبيئتي بين اتشخاص ال
عاقية اق التي  تشاوليت الجانيا التذيرلع  ليهوي االتأت  أىسية ىهه الدراسة عدبا قمة الدراسيات في  العير و   

رغ  االىتسام بي  من قبيل اتفيراد والسؤسديات الحاوميية وغيير الحاوميية   تسيا أن نتيائذ الدراسية الحاليية 
 الخاصة عاتشخاص ذوي اإلعاقة.  والتذرلعات القوانيناما لمسؤسدات ف  مجاا سوى تقدم إسي

أوليييا  اتمييور فيي  التعامييل مييع ذوي اإلعاقيية  سثييل أىسييية الدراسيية فيي  أنيييا ستدييي  فيي  مديياعد كسييا تت  
مين  ومعرفة مذاكمي  واإلسيام ف  حميا. تسا أنيا سيتعسل عميا تحدفيد إطيار نويري لللتراصييين وتيل

يذرى عميا ذوي اإلعاقية لسدياعدتي  في  و يع بيرامذ مشاسيبة  وتذيال عياملا مدياعداا في  و يع بيرامذ 
تربولة لمتعامل مع مذالت اتشخاص ذوي اإلعاقة. تسا أن الدراسة الحالية سيوى تزييإ إطياراا نورلياا 

 لمسذالت الت  تواجو ىهه الفئة من السجتسع . 
 .ات  المبحث الثاني/ تحديد المرطلحـ 

 الحقوق . –أوال 
ان نفي  ماى  حقوق االندان عذال عيام   اذ لم  نفي  معشا حقوق ذوي االحتياجات الخاصة عميشا    

ان حقييوق ذوي االحتياجيييات الخاصييية ال تشفريييل عيين حقيييوق االنديييان فييييو ال يعييدو تونيييو انديييانا شيييا ت 
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و الستيمبييات االعسيياا اص ال يساشييو ميين أدا  ععييص ليياعقميي   الوييروى ان ياييون فيي  و ييع جدييدي او
 الزرورلة ف  الحيا .

و نيييوم وحقييوق اإلندييان حقييوق متأصيييمة فيي  جسيييع البذييير  ميسييا تانييت جشدييييتي   أو ماييان إقييامتي   أ  
ن لشيا جسييع فيشي   أو لغيتي   أو أي و يع آلير. اصمي  اليوطش  أو العرقي   أو ليوني   أو دجشدي   أو ا

ا قيدم السدياوا  وبيدون تسييي . وجسييع ىيهه الحقيوق متراعيية الحق ف  الحروا عما حقوقشا اإلنديانية عمي
 ومتآزر  وغير قابمة لمتج ئة.

والم وم ون ييص ف  لدان العر  ان تمسة الحق تدور عما معان عد    مشيا الثبوت والوجو   ورد وقد  
 .( 49 ص 1956 ابن مشوور    الباطل والشريا

حقيوق(   و أحقيو( صيار عميا يقيين( ولقياا  حيق  وجيا  معجي  الريحاح  الحيق  يد الباطيل   والجسيع  
  دمحم بين  ل  ان تفعل ىها( أي حمييإ عيو والجسيع أحقيا  ومحقوقيون   و أحقيو غييره (أي أوجبيو واسيتحقو

 ( .   146 ص1983اب  عار بن عبد القادر الرازي   
قيياا  وليو تعييالا  كسيا وردت تمسيية  الحييق( في  القييرآن المييرل  عسعيان عدفييد    مشيييا عسعشيا الثابييت فيي  ق   

  تسييا وردت عسعشييا ن يييص الباطييل تسييا فيي  قولييو  وال  (63القرييج  اآلييية  ( الييهفن حييق عميييي  القييوا 
 .   (42البقر    اآلية  سور   تمبدوا الحق عالباطل وتمتسوا الحق وانت  تعمسون(

بييياده أو وعرفييو ععزيييي  عأنييو  الترييياص ثابييت فييي  الذييرم يقتزييي  سييمية أو تمميفيييا   تعييالا عميييا    
 . (80 ص2002  فاروق الدامرائ   الذخج عما غيره 

 وقد ذىا ععص عمسا  السدمسين الا تقدي  الحق الا نوعين ىسا: 
 حق   وىو أوامره ونواأليو وىو ما فتعمق عو الشفع العام من غير التراص عأحد . اتوا:يي 
  فييييياروق الديييييامرائ   حيييييق العبيييييد وىييييي  مريييييالحو  وىيييييو ميييييا فتعميييييق عيييييو مريييييمحة لاصييييية الثيييييان  :ييييييي 
 (.79 ص2002 
ولتفييق عمسييا  السدييمسين عمييا ان العقيييد  ىيي  أسيياس لحقييوق االندييان وان حقييوق االندييان تقييع  ييسن   

 (.180 ص1996    وحيد ابراألي  عم  االستخلى االلي  لإلندان 
قييانون كسييا ورد معشييا الحييق عشييد اصييحا  القييانون الو ييع  عأنييو   راعييية قانونييية عسقتزيياىا يخييوا ال  

لمتدمط عما شي   آلير أو اقتزيا  أدا  معيين مين  واالستئثارشخرا من االشخاص عما سبيل االنفراد 
شخج آلر   وقيل الحق ىو قيدر  أو سيمية ادارلية يخولييا القيانون شخريا معيشيا فرسي  حيدودىا   وقييل 

   (.78 ص2002  فاروق الدامرائ  الحق مرمحة يحسييا القانون ( 
الفقر  ىيي( عأنيو ميي   يسشحييا القيانون  1977الحق من قبل السذيرم السيدن  العراقي  لديشةوقد ورد تعرلإ   

 (.8 ص2006 ابتدام دمحم الربيع    ولحسييا تح يقا لسرمحة اجتسا ية 
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تسا يعرى السخترون عحقوق االندان الحق عأنو   الذ   الهي من العدا ان نستمميو  أو االحتياجيات   
  . (47  ص1997ات ومحسود قيام الدرحان   ذوقان عبيداتساسية ( 

     ــ ثانيا / ذوي االحتياجات الخاصة .
فتعرض لممثير من السشاقذيات   أال انيو حتيا اآلن ليديت ىشياي  ذوي االحتياجات الخاصة مفيومال ف اا 

   عمييا الييرغ  ميين الجيييود السبهوليية لتحقيييق ىييها الغييرض ليييها السفيييوم مقبوليية عالسييياو  محييدد   ترييشيفات
وتختم  السريمحات التي  يذييع اسيتعساليا مين دولية تليرع وبيين الجساعيات السختمفية في  الدولية ذاتييا 

سرييييم  عميييا السفييييوم السحيييدود السديييتعسل مييين تثيييير مشيييا واليييهي يعشييي  وجيييود الولشبغييي  أن ال يقترييير 
سييتعساليا مذييالت ليياىر  فيي  جديي  الفييرد مثييل مذييامة تحرليي  اليييدفن أو الديياقين مسييا يسشييع الفييرد ميين ا

 عافا   . 
والح يقة أن ما فتبادر إلا الهىن عسجرد سيسام ىيهه الممسية يقيل عاثيير عسيا ىيو عمييو   إذ أن ىشياي      

مفيييوم أوسييع واشييسل ميين ذليي  تشويير عييو الييئييات الدولييية السعشييية بيييها الذييأن   فيشيياي ترييشيفات عدفييد  
  عحدا حجي  السذيامة التي  يعيان  مشييا لمحاالت الت  يسان أن تيمق عمييا ىها السريم  والت  تختم

 واندماجي  ف  السجتسع . وتفاعمي   ( وبحدا أماانية تعاممي   المعاقون   
  تسيا  التدسيات الت  تيمق عما ىهه فئة   السعيوقين( ونتيجة اللتلى اآلرا  والسفاألي  فقد تبافشت     

شياس وبييين السختريين   فقييد أطميق عميييي  يلحي  أن ىشياي التلفييا تبييرا فيي  ىيهه التدييسيات بيين عاميية ال
ا الفئــات  ذوي العاهــات ا العجــزغ ا ايــر األســوياء ا الذــواذ ا ايــر االعتيــا يينتديسيات عدفييد  مشيييا   

 ( .      وذوي الحاجات الخاصة ذوي االعاقة االخاصة ا المعوقين ا متحدي اإلعاقة ا
اجتسيييييييياعيين                                                 أطبييييييييا  والتراصييييييييين  ومييييييييا فيييييييي اا الخييييييييلى مديييييييييتسرا بييييييييين السعشيييييييييين عالتأىيييييييييل ميييييييين   

يقتييرن عسفيييوم اإلعاقيية . وبتييية التوصييل إلييا  ه السفيياألي    وىييها الخييلىونفديييين حييوا تييرجي  أحييد ىييه
 تعرلإ محدد لمسعوق نتبشاه ف  عحثشا ىها البد من التيرق إلا عدد من التعرلفات.

ن الذ   يعوقو عوقا : صرفو وحبديو   ومشيو التعوليق واالعتيياق  وذلي  إذا أراد أميرا ع :ي عاقو المعوق  
 .         (279 ص1956ابن مشوور   فررفو عشو صارى   وأصل عاق عوق 

( عمييا انييو الحاليية التيي  يرييب  فييييا الذييال   Handy capped   المعــوق  ولعييرى معجيي  وبدييتر    
الفيييييييرد فييييييي  ععيييييييص الخيييييييواص الزيييييييرورلة لبميييييييو  حيييييييد  مذيييييييوىا   أو ىيييييييو اليييييييشقج اليييييييهي يعيييييييان  مشيييييييو

 .(Webster,1959,p519 المساا
الخاصية عميا تعرليإ الحاومية  االحتياجياتاعتسدت اتم  الستحد  في  تعرلفييا لمسعياقين أو ليهوي ولقد   

اتمرلاية والهي جا  فيو: ىو أي فرد يعان  من إعاقة جددية أو عقميية تقييد عذيال تبيير واحيد  أو أكثير 
ولايييون سيييبا اإلعاقييية  اإلصييياعات أو ا عسثيييل ىيييها اإلعاقييية  ر الفيييرد مرييياعنذييييتو الحياتيييية أو يعتبيييمييين أ
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اتمراض أو الحاالت اليبية أو العوامل العربية أو الميسيائية أو التشسولة  وتؤثر عما وصولو لمخدمات 
 . (3ص  2019 طو الراوي   العامة أو اندماجو عالسجتسع أو تقيد مسارسة حياتو اليبيرية

 .وماهي االعاقة ؟ المعاقب ماذا يقردــ المبحث الثالث / 
فييي  إحيييدع  أو تمييي  ج ئييي  يعيييانون مييين نقيييج وىييي  االشيييخاصفييي  تيييل دوا العيييال  فوليييد المثيييير مييين     

ليي  في  أدا  المثيير مين اتعسياا  القيدرات العقميةية  مسيا يديبا عجي ا دائسياف   الحواس الخسس  أو نقج
معيياق   ن أي لمييل  وىييها مييا ييمييق عميييو شييخجيبيعيييين الييهفن ال يعييانون مييعسفييردى  مثييل اتشييخاص ال

 % من ساانو.15وتقار  ندبة وجود السعاقين ف  العال  السميار شخج  أي ما يعادا 
و شييخج   تييوني  فشوييرون إليييو عمييا أنييلييو تسييع لمسعيياق إلييا حييدو  أ ييرار وليسييةوتييؤدي نويير  السج  

 تقود السعاق إلا اإلحداس عسا فم :  جيد  وى  أمور عسل عذالعاج  ال يدتييع أن يقوم عأي 
 يي اإلحبال واليأس  واإلقدام عما االنتحار أو الجرلسة  والعش  عسختم  أشاالو. 1
انعيييدام تقيييدفرى  ليييهاتي   واالستديييلم و  االطسئشيييان  واالنعييي اا عييين اآلليييرلن  ييييي الذيييعور عالزيييع  وعيييدم 2

 لمواقع الهي يريذونو عاافة لمسو لي .
التريولت عميا الئحية حقيوق تغيرت الشور  لمسعاق لاصة ععد  ععد انتيا  الحر  العالسية الثانية لمن و  

تيانوا يديسون اتشيخاص السعياقين  السقعيدون( ثي  أطمقيوا عمييي  تمسية   فقيد  10/12/1948االندان ف  
اتطيييراى أو   ذوي العاىيييات( عما اعتبيييار أن تمسييية اإلقعييياد تيييوح  عاقتريييار تمييي  اليائفييية عميييا مبتيييوري 

السديتديسة  ثي  تييور ىيها  الجديدية السرابين عالذمل وأما العاىة في  أكثير شيسوال في  ميدلوا اإلصياعات
التعبييير عييشي  إلييا اصيييلح  العيياج ون( أي تييل ميين عييو صييفة تجعمييو عيياج ا فيي  أي جانييا ميين جوانييا 

ياتيو الذخريية مثيل الحيا   سوا  من حي  العج  عن العسل أو المدا أو العج  عن مسارسية شيؤون ح
السذ  وتشاوا اليعام وارتدا  السلعس واالستحسام والشوم أو العج  عن التعامل مع الغير أو العجي  عين 

 التعم .
وبعييد ان تيييورت الشويير  إلييا ىييهه الفئيية عمييا أنييي  ليدييوا عيياج لن وأن السجتسييع ىييو الييهي عجيي  عيين   

في  ميين مسييي ات أو مواىييا أو صييفات أو قييدرات االسييتفاد  مسييا قييد ياييون لييدأو اسييتيعابي  أو عيين تقييبمي  
بل وربسا يفوقون غيرى  مسن نيمق    يسان تشسيتيا وتدرلبيا  عحي  فتميفون مع السجتسع رغ  ما يعوقي 

تم  العوائق الت  تسيشعي  مين  يخمقعميي  تجاوزا تمسة  اتسولا ( أي عشدما أدري السجتسع أنو ىو الهي 
راجييع العمسييية والييئييات الستخرريية تدييسيي   السعيياقون أو السعوقييون( التميييإ معييو  عشدئييه أصييبحت الس

عسعشا وجود عائق يعوقي  عن التميإ  تسا لو تانت سيار  تدير ف  طرلق مسيد  ث  اعتر يتيا صيخر  
أو حاج  أو حفر  أعاقت مواصمة سيرىا  فأصبحت عدبا ىها العائق معاقة عن الوصيوا إليا ميا تانيت 
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جة إلا معاونة من اآللرلن قيادرلن عميا إزالية ىيها العيائق وإصيلحيا إذا تانيت تدتيدفيا وأصبحت محتا
 وبيها السفيوم أصبحت تمسة  معوق( ال تقترر  ( اليرلقمحتاجة إلا إصلح  أي تأىيميا لسواصمة 

عما السعوقين عن العسيل والمديا وإنسيا أيزيا تذيسل السعيوقين عين التمييإ نفدييا واجتسا ييا ميع البيئية  
ا إصييابتي  ععاىييات أو انحرافييات سييموتية وإمييا عدييبا مييا تفر ييو عميييي  البيئيية ميين تيييورات أو إمييا عدييب

 . ت ل  تمن ف  حدابي مفاجا
لحاوا تل من عمسا  االجتسام وعمسا  اليا وعمسا  الشفس إلا ابتمار اصيلح آلر جدفد ييمقونو و   

   يآلة الفيارق بيين  السعيوقين( وبييين عميا ىيهه اليائفية بيدال مين تمسية  السعوقين( وذلي  ععيد أن تبيين ليي
اآللييرلن الييهفن نيمييق عميييي  تمسيية  أسييولا ( تن تييل إندييان ميين اليييائفتين ال بييد أن ياييون لديييو نييواح  
نقييج ونييواح  امتييياز  ومجسييوم ىييهه الشقييائص واالمتيييازات فيي  شخرييية الفييرد تجعمييو قيياعل لمتميييإ مييع 

ور  تحقييق التوافييق بييين صييفاتو  إماانياتييو( وبييين السجتسييع الييهي يريييم فيييو  وذليي  إذ أمايين توجييييو عريي
صفات  إماانيات( ىها السجتسع لدرجية أن  اتسيولا ( في  عيرى مجتسيع ميا ربسيا ياونيون  معوقيون( في  

 . (3 ص2016 حدش  الخييا    مجتسع آلر إذا ىاجر إليو
فيا  للحت افوميا لاصي 47/3عسوجيا القيرار  لررت اتمي  الستحيد   1992عام تانون اتوا  3وف   

تعرلييييإ السعيييياق وو ييييعت عييييدد ميييين اتمييييراض  1993ت فيييي  عييييام بييييهوي االحتياجييييات الخاصيييية  وأقيييير 
 /11/6 ف و  واإلعاقات الت  يدتحق أن ياون الحامل ليا أو الستر  بيا عحاجة لعشاية ولدمة لاصة 

تميي  لجعييل ا ااسييتراتيجية اتميي  الستحييد  إلدميياج مشوييور اإلعاقيية وذليي  تساشيييا مييع الت امييي تأطمقيي 2019
تيييوفر اسيييتراتيجية اتمييي  الستحيييد  إلدمييياج وال تديييتثش  احيييدا مييين أجيييل ان الستحيييد  مشوسييية شييياممة لمجسييييع 

مشوور اإلعاقة اتساس إلحراز تقدم مدتدام وتحيولم  في  مجياا إدراج مشويور اإلعاقية مين ليلا جسييع 
 الستحيد  مين جدفيد أن الزيسان اتمي من للا االستراتيجية  تؤتيد مشوومية و رتائ  عسل اتم  الستحد . 

التييام والمامييل لحقييوق اإلندييان لجسيييع اتشييخاص ذوي اإلعاقيية ىييو جيي   أساسيي  غييير قابييل لمترييرى أو 
 التج ئة من جسيع حقوق اإلندان والحرلات اتساسية.

واالعاقة يسان ان توص  عرفة عامة عما أنيا إصياعة بدنيية أو عقميية أو نفديية تديبا  يررا لشسيو    
البدن  أو العقم  أو تلىسا  وقد تؤثر ف  حالتو الشفدية وف  تييور تعميسيو وتدرلبيو  وبيهل  يريب  الفرد 

الفرد  من ذوي االحتياجات الخاصة  السعاقين( وىو أقل من رفقائو ف  نفس العسير في  الوليائ  البدنيية 
 أو تلىسا. الحد  أو اإلدراي

الشسييو الجدييدي والفمييري  ى أو التييألر السمحييو  فيي اإلعاقيية ليدييت مر ييا ولمشيييا حاليية ميين االنحييرا ان  
ميين الشاحييية الجدييسية والحدييية والعقمييية والدييموتية والمغوليية والتعميسييية  مسييا فشييتذ عشيييا الييهي يعتبيير عاديييا 

اتفراد اآللرلن  وىهه الرعوبات والحاجات تدتدع  توفير فرص لاصة  لدعصعوبات لاصة ال توجد 
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ن اإلعاقية ىي    ومن ىشا يساين القيوا عيأ مساشة فت  تشفيهىا فرديات وأساليا لمشسو والتعمي  واستخدام أدوا
 عما اتدا  العام لمفرد.  و ع حرج يفرض قيودا

الا  ر  ومتذاعاة اال انو يسان ترشيفيا حدا ترشيإ اتم  الستحد كثي ان أسبا  حدو  ىهه اإلعاقة  
  صشفين رئيديين ىسا :

لميهي  مين جييل الزيريفة   مين ليلا انتقياا الجيشياتوتأت اتسبا  تأثيرااثية: وى  من أقل ور  أسبا يي 1
الدييبا    تسيا أن الزيع  العقميي  ض لمعدفييد مين اتميراض مثييلعحيي  ياونييون عميا اسييتعداد لمتعير  فمييو 

لتيي  تخييرج مين الغييد  الدر ييية ىيو تشيياقج اإلفيرازات ا مين حييدو  الزييع  العقمي  ونقييج الشسييواليهي ف لييد 
ري السبايير الييهي فييؤدي الييا الييتلالت عزييولة الييرع يساشيييا ان تقمييل ميين قييدر  ومييرض الدييا لمذييخج  

 الفرد الجددية لم يام عأعساا مثل اآللرلن وأيزا  
لوالد  من اتم أو اليفل ما قبل مرحمة ا   الخارجية الت  قد فتعرض ليا تلبيئية: وى  اتسبا أسبا يي 2

ر فيي  اليفييل  عالحرييبة اتلسانييية التيي  تييؤث مييراض أوبييبعص ات اتمعإصيياعة  وللليييا ومييا ععييدىا  مسثميية
وافية في  الشر عيدم شيد والد  اليفيل مين السساين أن تيؤثعاإل يافة إليا التغهيية غيير الجييد  لييا  تسيا أنيو ع

 د فيي  الييدما   السحييدد لمييوالد  مييا يريييبو أحيانييا عحييدو  ن لييإ لمسوعييد سيياعقةالجشييين  ووالدتييو فيي  أشييير 
 .  (14 ص2001نبيل الخييا   

 ى  :و  وقد صشفت اتم  الستحد  عسوجا قراراتيا االعاقات الا ثلثة انوام رئيدة
شييمل  بدنيية  أي تميون اإلعاقية مرئيية فيي  الجديد  ولشيدرج تحتييا أميراض تثيير   ىي : -ييي إعاقية جديدية 1

ن القيدر  اتطراى الدفما الهي يدبا عدم القدر  عما التشقل  واستخدام محدود لألفدي الهي فتديبا عفقيدا
  وصعوبة الملم حيي  يزيع  تواصيل السريا  وقدرتيو في  إجيرا  الحيدف  اليدولة عما إنجاز اتعساا

السدتسر مع الشاس. عاإل افة لسذاكل الوير أو السفاصل الس من  واتلي  السي من  وصيعوبات الديسع أو 
 الرس   وصعوبات الرؤلة أو العسا.

الرييدام الشرييف  السيي من  والرييرم  العرييب   ولشييدرج تحتيييايييي إعاقيية عرييبية  أي ليييا علقيية عالجييياز 2
 االندماج ف  السجتسع.و  التفاعل والتوحد  والقيود الفمرلة والسعرفية الت  تدبا الع لة و ع 

 انفرام الذخرية  واالكتئا  الس من  ومحدودية القابمية عما التعم . يي إعاقة نفدية  مثل3
 . (1992بترشيإ السعاقين   الخاص 47/3اتم  الستحد    القرار  
ان دمذ ذوي االحتياجات الخاصة ف  السجتسع اندماجا تميا ى  قزية إندانية تتعمق عالسجتسع تال     

وتحتيياج إليي  تامييل جيييوده حتييا فتحقييق اإل بيياا الجسيياىيري و الييوع  بيييا وإزاليية السعوقييات واالتجاىييات 
أن اإلعاقية مريدرا مين مريادر اليشقج التي     تيرع لتيالدائد  الت  تع ز السفاألي  االجتسا يية الخاطئية ا
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تن الشاس عيبيعتيا تمره السواق  التي  تيؤثر فيييا انفعالييا و تجعمييا تذيعر ععيدم  تحط من قدر صاحبيا 
 مع السعوق عذال سمي  الراحة وبالتال  االبتعاد عن مردر القمق   تن الشاس ل  تتعم  ععد تيفية التفاى  

 
عشييو وتحاشيييو   إال أن يذييعروا حييياا السعييوق عالرثييا  دون أن تدييس  لييي  لبييرتي  ميين البعييد  ومقبييوا بييدال

ععسل ش   إيجاب  تجاه السعوق   تسا أن اإلنديان عيبيعتيو يخذيا ميا ال يفيسيو و فييا  الذي   الجدفيد 
أو غير السفيوم فسن يذاىد مرلزا صر يا أثشا  الشوبة الرر ية توا مر  أو مراعا عالذمل السخ  وىو 

ان  من التذشجات قد يذعر برد  فعل سمبية تجاه ما فيري تنيو ال يفيي  ليو تفدييرا أو تعمييل مسيا يجعميو يع
د ميييييييدي دمحم  يقيييييي  موقيييييي  العيييييياج  الييييييهي ال فييييييدري مييييييا يفعييييييل وقييييييد يدييييييارم عاالبتعيييييياد عيييييين السوقيييييي  

 .(12 ص2014 
  حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمعات اإلندانية.  ـ الفرل الثاني /
  .  في أوربا وأمريكا ذوي االحتياجات الخاصة حقوق  المبحث األول /

ليي  يايين لمسعييوق فيي  السا يي  حقييوق تييهتر بييل يسايين القييوا ان السعييوق تييان فثييير فيي  ععييص الفتييرات    
عن السجتسع وأكثير انمساشيا عميا نفديو  أكثر انع االالسا ية ردود فعل اجتسا ية سمبية تجعمو  التارلخية

 ذالتو شدفد  التعقيد . ومن ث  تانت م
ولقييد تغيييرت الشويير  االجتسا ييية تميييا فيي  بداييية العريير الحييدف  إلييا السعييوق نتيجيية مييا تسخزييت عشييو    

وبحقوقيو وبتخميريو مين الومي   عاإلنديانالحرتات االصلحية  والثورات االجتسا ية وميالبتييا عاالىتسيام 
و يسان مديتقبمو . وقيد حسيل  عإنديانية ورحسيةحاجاتو والشور  الييو  وبإشبامواالسترباد واالىتسام عارامتو 

عميا ىها الدوا عما االىتسام عالسعوقين ومر يا العقيوا واالبيدان والحيواس والعسيل عميا تيل ميا يدياعد 
تقدي  العون والسداعد  لي   واالىتسام برعافتي  وتعميسي  عاليرق السشاسبة وقدراتي  واماانياتي  الستب ية . 

نيييت طرلقييية   برليييل ( * لتعميييي  السافيييوفين وطرلقييية قيييرا   الذيييفاه لتعميييي  الرييي  واليييبا  وىيييهه تعيييد بدايييية فما
اليرلييق ليييدلوا االكتذيييافات العمسيييية الحدفثييية لتديييييل اتمييور السدتعريييية والتييي  تانيييت تعيييان  مشييييا فئييية 

اليييبا  فييي  مدفشييية بتعميييي  الرييي  و  للىتسيييامالسعيييوقين . وقيييد أنذيييأت فييي  ىيييهه الفتييير  أوا مؤسدييية تعميسيييية 
 عارلس( ث  ما لبثت ان انتذرت ىيهه السؤسديات التعميسيية في  انممتيرا والسانييا وامرلايا ولرجيع الفزيل في  
ذليي  إلييا السفميير ي دي ليبيييو ي  الييهي أقييام أوا مؤسديية تعميسييية ىشيياي تعييرى اآلن عاسيي    السعيييد اتىميي  

فيي  تسولييل ىييهه السؤسديية التعميسييية . ميين دلمييو الدييشوي   6/7حييي  لرييج يدي ليبيييوي لمريي  والييبا  ( 
الجدفد  واستعسميا ميع تلمهتيو حتيا ناليت ىيهه السدرسية شيير  واسيعة  لإلشاراتوابتمر ىها السفمر طرلقة 

م 1791ث  ما لبثت ىهه السدرسة ان تحولت إلا حاومية عام   وزارىا عدد من السيتسين عأمور السعوقين
 (Gregory,M,1938,P276  .با  ف  أنحا  العال وبهل  تانت أوا مؤسدة تعميسية لمر  وال
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بتعمييي  السعييوقين ميين الستخمفييين ورعييافتي  فيي  برليانيييا سييع عذيير اىتسامييات لاصيية اتلتسييا شيييد القييرن ا  
 من السعوقين عما االلتحاق عسؤسدات التعمي  الخاصة بي  . ععد ان أقبل المثير والسانيا وأمرلاا وىولشدا  

لن حد  تقدم تبيير في  رعايية السعيوقين وتيأىيمي  نتيجية لويروى وعواميل تثيير  وف  ميمع القرن العذر   
 نهتر مشيا : 

ي ان الجيود الت  بهلت والدعوات الت  تعالت من قبل السيربين والسريمحين االجتسياعيين وعمسيا  اليشفس 1
 واالجتسام وغيرى   أثرىا الوا   للىتسام عفئات السعوقين   الر  والبا ( 

 . لتربولة الحدفثة ف  مجاا دراسة عم  اتصوات وعم  مخارج الحروى ي اليرق ا2
السلكات الستخررة لتعمي  ورعاية السعوقين وذل  ععد ان شعر تثير من السدؤولين  عأعدادي االىتسام 3

والسربين عالحاجية السمحية إليا تييئية واعيداد معمسيين متخرريين في  ىيها السجياا تدا  مديؤولياتي  تجياه 
    ن لير أدا  .السعوقي

أنذيييأت فييي  انممتيييرا أوا أوا دار لاصييية لتعميييي   1885يييي حيييق الدولييية فييي  تعميييي  السعيييوقين   ففييي  عيييام 4
تفيزيية فيي  ميييدان اعييداد ورعاييية وتربييية وقييد أجرلييت فيي  ىييهه الييدار عحييو  مد السعييوقين سييسريا وبرييرلا

تي  واماانيييية اشيييباعيا . لقيييد والسافيييوفين ومعرفييية قيييدراتي  واماانيييياتي  والتعيييرى عميييا حاجييياالرييي  واليييبا  
البرلسييان االنممييي ي بتشفيييه  لتعمييي  لمسعييوقين ال اميييا حييي  الييهأوصييت ىييهه الدراسييات بشتائجيييا عييان ياييون ا

            . ( ( Amos Harry,1971,P66 سشة16-7ل ام لمهفن تتراوح اعسارى  بين قانون اال
ىيل ي عحوثا عدفد  ف  طرق  حي  نذر ي مونتر ي تثر  البحو  والدراسات ف  مجاا السعوقين واالعاقة5

التييدرلس واعييداد الييدروس وتعمييي  االصييوات واتبييام الوسييائل الحدفثيية فيي  الرعاييية والتأىيييل لمستخمفييين عقميييا 
االجيرا ات العلجيية لييهه الفئية مين السعيوقين  تإحيدعوالر  والبا  عاعتساد التسرلشات ف  الشيق والميلم 

يعد القرن العذرلن البداية الح ي ية لرعاية السعوقين ولروصيا لها    ثار العوق لسداعدتي  لمتغما عما آ
فتييير  ميييا ععيييد الحيييربين العيييالسيتين   وتعيييد ىيييهه الفتييير  ىييي  بدايييية االىتسيييام العمسييي  والجيييدي عيييالسعوقين . 

 Henry,LFP,1977,P23 ) 
ومييا لمفتيو ميين وليلت وأعييداد  العالسيية اتوليا ان االعتيراى عحقيوق السعييوقين بيدأ تييدرلجيا ععيد الحيير    

عييييرق وايجييياد أعسييياا لمسعيييوقين  ىائمييية مييين السعيييوقين حيييي  صيييدر فييي  أوربيييا أوا تذيييرلع لمتأىييييل السيشييي 
 وبرامذ مختمفة مشيا :

 ي برامذ تأىيل ميش  تدعسيا الحاومات .1
 ي برامذ استخدام اجباري / تذغيل . 2
 . 1919الواليات الستحد  االمرلاية عام ي تذرلعات التأىيل السيش  والت  سشت توا مر  ف  3
 (38 ص2007  د. ماجد  بيا  الدفن  ي نو  الرع لمعسالة السحسية . 4
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أعييييا حقوقيييا أوسيييع لسديييتحق  التأىييييل السيشييي  وأصيييشاى ذوي  1943ثييي  صيييدر تذيييرلع جدفيييد عيييام    
د لقي  عشايية ال عيأس بييا السشاسيبة لمسعيوق فقي عاتعسيااالعاىات الحدية والعقمية . أما التدرلا وااللتحاق 

قيد اىتسيت بشيوم معيين مين  نجيد ان الوالييات الستحيد  االمرلايية م 1918سيثل في  عيام فف  تمي  اليبلد   
 م حي  يقرر ىها 1930االعداد  اليب  والسجتسع  ( لمسعوقين  تسا أصدرت قانون التأىيل السيش  عام 

ئق بيييدن  أو حدييي    وذلييي  لحريييولو عميييا فيسيييا فتعميييق برعايييية مييين يريييا  ععيييا السبييياد القيييانون ععيييص 
الخدمات التأىيمية عما نفقة الدولة عذرول معيشة أىسيا ان ياون العوق البدن  أو الحد  ف  سن العسل 

  ( سشة   وان تمون نتائذ مرجو  من الجيد التأىيم  الهي فبها معو 45 -15أي ف  الفئة العسرلة من  
فيولين ي اليهي  م السعروى عقيانون ي عيارون ال1943لدشة  113ق  وقد عدا ىها القانون عقانون التأىيل ر 

ولسان تمخيج حقوق السعوق االجتسا ية ليهه   مش  حقوقا أوسع لسدتحق  التأىيل السيش  من السعوقين
 الفتر  عبر السراحل التالية : 

 ي مرحمة البر واالحدان   السرحمة االندانية ( . 1
 داعد  السعوق عبر مشوسات وجسريات لهوي العاىات . : أي مي مرحمة السشفعة العامة 2
ييي مرحميية الحقييوق الدياسييية : أي أعيييا  الفييرد عغييص الشويير عيين لمفياتييو وحقوقييو السدنييية ولاصيية فيي  3

 التعمي  . 
ييييي مرحميييية تمييييافؤ الفييييرص : تعمييييي  جسيييييع اتطفيييياا فيييي  السييييدارس مييييع االىتسييييام عييييالوروى االجتسا ييييية 4

 واالقترادية لمسعوقين . 
  عيييادا  اتسيييولا  فييي  أطيييار اجتسييياع  واحيييد.وغيييير  مرحمييية التماميييل : أي محاولييية دميييذ اتسيييولا  يييي5

 .(195  ص1979حرحوش  
تؤمن بوجو  تذجيعي  عميا قبيوا فمير   ف  أوربا والواليات الستحد  ان الشور  الحدفثة لحقوق السعوقين  

تغييرى  مين   السعوقين عما أساس انيي  العج  واالعاقة فيي  مع العسل عما اقشام السجتسع لمقبوا بيؤال
 فتج أ من ىها السجتسع لي  نفس الحقوق وعميي  نفس الواجبات .  أبشا  السجتسع ج   ال

أكد االعلن العالس  لحقوق االنديان ميا لجسييع الشياس دون أي تسييي  مين حقيوق في   وبيها الردد فقد  
وف   إلا الخدمات العامة والزسان االجتساع  . ال واج وحياز  اتملي وف  الفرص الستمافئة لموصوا 

الت  فتزسشيا االعلن العالس   لمسباد التستع عالحقوق االقترادية واالجتسا ية والثقافية   تحدن محدد 
لحقوق االندان ف  العيدفن الدوليين الخاصين عحقوق االندان واعلن حقوق االشخاص الستخمفين فعميا 

  (.8ي7ص  1983تم  الستحد     اواعلن حقوق السعوقين
م اتفا ييية حقييوق اتشييخاص ذوي 2006ديدييسبر  13أصييدرت الجسرييية العاميية لألميي  الستحييد  فيي  كسييا   

( ماد  تحدد التعرلفات والسبياد  وااللت اميات والفئيات وتيشو  الحقيوق 50اإلعاقة  وىهه االتفا ية تتزسن  
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ش  والييدول   وتقييدي  التقييارلر الوطشييية  وتتبمييور مبيياد  وآليييات وقواعييد تشفيييه ىييهه االتفا ييية  والرصييد الييوط
 اتفا ية حقوق اتشخاص ذوي اإلعاقة ف  اآلت :

 يي احترام المرامة واالستقللية الفردية وحرلة االلتيار  ولشزوي تحت ىها السبدأ حقوق وحرلات متعدد .1
 يي عدم التسيي   يعد ىها السبدأ حجر ال اولة ف  ىهه االتفا ية.2
ي الييدمذ المامييل والسذييارتة الفعاليية  إن ىييها السبييدأ مبييدأ محييوري تنييو فتعمييق عرييما االتجيياه االجتسيياع  ييي3

 الحقوق  الرام  إلا دمذ اتشخاص ذوي اإلعاقة دمجاا تاملا ف  السجتسع.
يي قبوا اتشخاص ذوي اإلعاقة بوصفي  ج  اا من التشوم البذري  إذ تحقق احتيرام اسيتقللية اتشيخاص 4
 ي اإلعاقة وحقي  ف  االلتيار واتخاذ القرار.ذو 
 يي تمافؤ الفرص  لقد جا ت القواعد اتمسية السريارلة حاممة ليهه الرسالة.5
( عإزالة الع بات البيئية السادية واالجتسا يية الديموتية التي  تحيوا دون 9يي التييئة  فتعمق مبدأ التييئة  م6

 لاتي  عما أساس من السداوا  مع اتلرلن.مسارسة اتشخاص ذوي اإلعاقة لحقوقي  وحر 
يييي السديياوا  بييين الرجييل والسييرأ   ولسييا تييان ىييها يعشيي  أن السييرأ  ذات اإلعاقيية تواجييو تسيييي اا مزيياعفاا قائسيياا 7

 عما أساس م دوج: الجشس واإلعاقة.
اإلعاقييية  ييييي تع لييي  حقيييوق اتطفييياا ذوي اإلعاقييية واحتيييرام ىيييولتي  وقيييدراتي  الستييييور   تن اتطفييياا ذوي 8

 (100- 95م  ص2011 ميشد الع     فواجيون تسيي اا مزاعفاا وانتياكاا مرتباا لحقوقي  وحرلاتي .
  الدول العربية . بعض حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في المبحث الثاني /

م نوسيت الجسيورلية العربيية الستحييد  1948ععيد انتييا  السعياري الحربييية التي  دارت في  فمدييين عييام    
لدمات اجتسا ية لزحايا الحر  ومذوىييا وأرسمت البعثات إلا الخارج لمتخرج ف  تأىيل السعيوقين 

مذييتسل عمييا عييا  ليياص 1951ثيي  أصييدرت وزار  الذييؤون االجتسا ييية قييانون الزييسان االجتسيياع  عييام 
( في   بتأىيل ذوي العاىات ميشيا . وت  انذيا  أوا ماتيا لمتأىييل السيشي  في  مؤسدية  فيوم السدتذيفيات

م ث  اىتست ععد ذل  عاستقدام الخبرا  العالسيين بيها الذأن تسا عاد عدد من طمبية البعثيات 1952شبال 
.  (87ص  1981  د.صلح الحسران   السرسمين لمتخرج بيها الجانا ف  رعاية وتأىيل السعوقين

 م . 1973حرلر عام عيد وحر  التبيها الجانا لاصة ععد حر  بور س وازداد اىتسام الحاومة السررلة
حقوق اتشخاص السعوقين والهي ألغا عسوجبو  *2007( لدشة 31وف  اتردن صدر القانون رق     

ماد  الترت  21وما طرأ عميو من تعديلت ولتمون من  1993( لدشة 12قانون رعاية السعوقين رق   
اقين وعرفت عسوجبو السعاق عأنو  عالتأىيل والرعاية والحساية وتوفير تل مدتم مات الحيا  المرلسة لمسع

كل شخج مرا  عقرور تم  أو ج ئ  عذال مدتقر ف  أي من حواسو أو قدراتو الجدسية أو 
الشفدية أو العقمية إلا السدع الهي يحد من أماانية التعم  أو التأىيل أو العسل عحي  ال يدتييع تمبية 
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قانون حقوق اتشخاص السعوقين رق    نمتيمبات حياتو العادية ف  لروى أمثالو من غير السعوقي
 .  االردن(2007لدشة 31

عذيييأن حقيييوق ذوي  2006لديييشة  29وفييي  دولييية االميييارات العربيييية الستحيييد  صيييدر القيييانون االتحيييادي    
 14االحتياجيات الخاصيية وقييد تي  تعييدفل السدييسا ليريب  حقييوق السعيياقين عسوجيا القييانون االتحييادي رقيي  

اد  الترت عالرعاية والتأىيل وتشسية السيارات البدنية والعقمية والشفديية م 39  ولتمون من  2009لدشة 
وتييوفير اتميين الغييهائ  واالجتسيياع   وتييوفير تييل مدييتم مات الحيييا  المرلسيية ليييهه الفئيية ميين السجتسييع. وقييد 
عرى القانون الجدفد الذخج السعياق عأنيو: تيل شيخج مريا  عقريور أو اليتلا تمي  أو جي   شيال 

قيييت فييي  قدراتيييو الجديييسية أو الحديييية أو العقميييية أو التواصيييمية أو التعميسيييية أو الشفديييية إليييا مديييتقر أو مؤ 
 قييانون ذوي السييدع الييهي يقمييل ميين إماانييية تمبييية متيمباتييو العادييية فيي  لييروى أمثالييو ميين غييير السعاقين

  االمارات العربية الستحد (.2009لدشة  14االحتياجات الخاصة رق  
تسييام ميين لييلا سيين القييوانين  وإصييدار  التذييرلعات والقييرارات التيي  تفمييت  تافيية وترجسييت ىييها االى     

الحقوق لييهه الفئية مين أفيراد السجتسيع في  تافية مجياالت الحييا   مثيل الريحة والتعميي  والتأىييل واإلسياان 
الحقيوق  والزسان االجتساع  والثقافة والترفيو والتشقل والحيا  المرلسة وذل  ععيدا عن  التسيي  أو إنقياص

 عدبا اإلعاقة. 
  حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في العراق . المبحث الثالث  /

م  حيي  الحقيت مدرسية لتعميي  السافيوفين عاشيدية 1883فرجع االىتسام عالسعوقين ف  العراق إلا عام    
لفرندي  ي عياري لتعمي  السافوفين عيرلقة يبرللي وقيد قيام السذيير ا وسسيت عاس   مدرسة الشاشئة (الباترل  

توا مييير  فييي  العيييراق   وبعيييد ىيييهه التجربييية تبميييورت ععيييص االنذيييية الفرديييية عميييا معوييي   عإدلالييييابيتيييري 
الشذاطات الستعمقة بهل  ث  انتوست ىهه الجيود عما شال جسريات ليرلة تيو يية بييدى انديان  نبييل 

يا عميا انذيا  ععيص السيدارس لسداعد  ىهه الفئية مين الشياس   فالدولية لي  تمين تتيدلل واقتريرت مذيارتت
اليادفة إلا تعميي  السعيوقين دون نريوص قانونيية مشوسية لييا وباسيتثشا  ععيص الشريوص السبعثير  وغيير 

عسيل ميا حديا قييدراتي  ثي  نذييت الجسرييات اتىمييية السبرمجية لتأىييل فئيات السعيوقين واعييدادى  لس اولية 
العمل االجتسا ية ( الت  اىتسيت بتقيدي  ليدماتيا الخيرلة ف  تقدي  الخدمات لفئات السعوقين مثل  جسرية 

م لرعايييية 1949م وأنذيييأ معييييد رمييي ي عيييام 1937لمرييي  واليييبا  والستخمفيييين عقمييييا مشيييه أوا نذيييأتيا عيييام 
تتشاسييا والو ييع االقترييادي لمعائميية ثيي  تمتيييا جسريييات  عييأجوراتطفيياا الريي  والييبا  والستخمفييين عقميييا 

  عيييامر عمييي  الربيييادي  ة السافيييوفين وجسريييية الرييي  واليييبا أليييرع سييياىست عريييور  متفاوتييية مثيييل جسريييي
 . (49ص  1988
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بيييها  لإلسيييامالسالييية والفشييية  عإماانياتيييا  ميين جانييا الدوليية ىييهه الجسريييات تانييت عحاجيية إلييا دعييلميين   
الجانا االندان    وبهل  فقيد اتخيهت رعايية السعيوقين في  العيراق صيور أليرع حيي  اصيبحت مين مييام 

وتوزعييييت فيييي  حيشيييييا عمييييا ععييييص الييييوزارات مشيييييا وزار  العسييييل والذييييؤون االجتسا ييييية مييييية االجييييي   الحاو 
والدالمييية والتربييية والرييحة حييي  تانييت تعسييل ىييهه الجيييات عرييور  مشفييرد  بييدون تشديييق لمخييدمات التيي  

حيي  أنذيأت  إليا ازدواجيية العسيل عاإل يافةتقدميا وىها ما جعل جيود العاممين في  ىيها السجياا مبعثير  
م لمسافييوفين فيي  حييين أنذييأت االدار  السحمييية فيي  1949ر  العسييل والذييؤون االجتسا ييية أوا معيييد فيي  وزا

  وزار  العسيييل    والستخمفيييين عقمييييا والسافيييوفين  م لمرييي  واليييبا 1955محافوييية عغيييداد معييييد اتميييل عيييام 
 . (6  ص1985

االجتسا يية واالدار  السحميية ت لجشة مذترتة من قبل وزار  العسل والذيؤون وف  مشتر  الدتيشات شام  
مشوسيية العسييل الدوليييية لدراسيية مذييروم اقاميية بييرامذ تأىيمييية لمسعييوقين حيييي   عإشييراىفيي  محافويية عغييداد 

م والحييق عالسؤسديية العاميية لمتأىيييل 1968تسخييص عشيييا فييت  معيييد التأىيييل السيشيي  فيي    تييل دمحم ( عييام 
ونتيجة اال باا عميا ىيها السعييد   أىيل السيش السيش  الهي فيدى إلا تشفيه لية السؤسدة ف  نياق الت

  م1968فانييو الييتج بتعمييي  الريي  والييبا    فيي  حييين أسييس معيييد الرجييا  لرعاييية الستخمفييين عقميييا عييام 
الوزلرليية عييام افتييت  عسوجبيييا معاىييد التأىيييل فيي  ا ييافة إلييا و ييع بييرامذ وانوسيية مراكيي  التأىيييل حييي  

  .م 1972م  واآللر ف  نيشوع عام 1971
وبعييد فرييل قديي  السافييوفين الحييق طمبتييو عسعيييد السافييوفين التيياعع لييوزار  العسييل والذييؤون االجتسا ييية .    

م صييدر قييرار المجشيية العميييا لمرعاييية االجتسا ييية محاوليية لسعالجيية الو ييع القييائ  وتوسيييع 1972وفيي  عييام 
ؤون االجتسا يية ومسثميين برئاسية وزلير العسيل والذيالخدمات وبسوجا ىها القرار فقد ت  تذايل ىيئة عميا 

عيين السؤسدييات الحاومييية والسشوسييات واالتحييادات وأطبييا  ولبييرا  التراصيييين قييدمت الييئيية محيياوالت 
 جاد  ف  دراسة وتشفيه مذارلع ميسة . 

اليهي تييان ليو اتثير المبييير 195م صيدر قييانون وزار  العسيل والذيؤون االجتسا ييية رقي  1978وفي  عيام   
ييية حييي  اصييب  ارتبييال جسيييع معاىييد السعييوقين التاععيية لمسؤسديية العاميية لمرعاييية فيي  انيييا  حاليية االزدواج

االجتسا ييية ودلمييت البييرامذ التأىيمييية إلييا جانييا البييرامذ التعميسييية وألييه السعييوق فتمقييا ععييص السيييارات 
 لسسارسية حرفية أو ميشية إلعيدادهتعساا الحياكة والخياطة والتجمييد   حيي  لي  تمين ىيهه السييارات تافيية 

   (58ص  1973 دمحم لميفة  
شيييامت الييئييية العمييييا لسذيييروم رعايييية السعيييوقين فييي  العيييراق لتقيييدي  ليييدمات أفزيييل م 1979وفييي  عيييام   

لمسعوقين وانج ت الييئة ميستيا عأن ارتقت عالعيا  عسا جعل تجربة العراق ف  ىها السيدان مين التجيار  
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في   126قانون الرعاية االجتسا ية رق  ردور الستسي   عما السدتوع الدول  وتوجت ف  آلر السياى ع
 . (1980لدشة 126 قانون الرعاية االجتسا ية رق   م1980عام 

   9الخياص برعايية ذوي االحتياجيات الخاصية ولتميون مين  38صدر القانون رق   28/10/2013وف    
عمييا التأىيييل  مييواد اشييتسمت عمييا تعرلييإ السعيياق واالعاقيية والرعاييية   تسييا تزييسن القييانون مييواد نرييت

 وتأسيس ىيئات لرعاية السعاقين وجا  ف  التعرلفات : 
أوال : االعاقة : أي تقييد أو انعدام قدر  الذخج عدبا عج  أو لمل عرور  مباشر  الا أدا  التفاعلت 

 مع محييو ف  حدود السدع الهي يعد فيو االندان طبيريا .
ج ئيييا عمييا السذييارتة فيي  حيييا  السجتسييع اسييو  عيياآللرلن  ثانيييا : ذو االعاقيية : تييل ميين فقييد القييدر  تميييا او

 نتيجة اصابتو ععاىة بدنية او ذىشية او حدية أدع الا قرور ف  ادائو الوليف  . 
ثالثيييا: الرعايييية : ىييي  الخيييدمات الذييياممة التييي  تقيييدم ليييهوي االعاقييية واالحتياجيييات الخاصييية بييييدى  يييسان 

 حقوقي  .
هي لديييو قرييور فيي  ال يييام بييدوره وميامييو عالشدييبة لشورائييو فيي  راععييا: ذو االحتييياج الخيياص: الذييخج اليي

الديين والبيئيية االجتسا ييية واالقترييادية واليبييية واالقترييادية تييالتعمي  او الرلا يية او التمييولن السيشيي  او 
  وزار  العسل قيانون رقي  لقامية مين ذوي االحتياجيات الخاصية العلقات العائمية وغيرىيا   ولعتبير قريار ا

38 2013). 
اىتساميييا تبييييرا بييييهه  2003/  4/  9كسيييا أبيييدت مؤسديييات السجتسيييع السيييدن  ععيييد التغييييير الدياسييي  فييي  

الذرلحة وبالتعاون مع السشوسات اإلندانية الدولية العاممة ف  العراق من اجل الشييوض عيالسعوقين أيسانيا 
 مشيا عقدر  السواطن العراق  عما الخمق واإلبدام .    

ىتسام عالسعوقين قد ت افد ف  العراق ععد نذو  حر  الخميذ االولا والثانية ومن السلح  أن اال  
 والثالثة  ف  مختم  مشاطق العراق لت افد أعداد السعاقين نتيجة تم  الحرو  .

وازداد االىتسييام أكثيير لييلا الدييشوات السا ييية عييالسعوقين وتسثييل ذليي  فيي  ايجيياد الس لييد ميين السؤسدييات   
أىيمي  ميشيا ولسثيل ذلي  اعترافيا شيامل ووا ييا عحقيوقي  البدنيية والشفديية والثقافيية الستخررة لرعافتي  وت

 دمجي  ف  السجتسع.                    إلعاد والتعميسية وغيرىا وبأىسية تدرلبي  وتأىيمي  
فيييي  تييييل  ميييين حييييي  التذييييرلع والتيبيييييق لييييوقين ميييين لييييلا البحيييي  يوييييير ان االعتييييراى عحقييييوق السعييييا 

بيييل يعتسيييد عميييا اليييوع  االجتسييياع  الديييائد وميييدع تقيييدم الخيييدمات ال يويييير بيييشفس الو يييوح السجتسعيييات 
 .  ف  ذل  السجتسع اليبية والتأىيمية واالجتسا ية ومدع توفر اماانية التأىيل
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 ـ المبحث الرابع / االستنتاجات والتوصيات .  
  .   The Resultsـ االستنتاجات  أوال
الحيييرو  التييي  انيييدلعت بيييين العيييراق  ودوا  م الديييابق تيييان مييين نتيجتييييا الدياسيييات الخاطئييية لمشويييا يييي ان1

 الجوار تانت الدبا الرئيس ف  زلاد  اعداد السعاقين وزلاد  معاناتي  . 
عيييدم التييي ام حاوميييات اليييدوا الشاميييية ومشييييا العيييراق  عيييالقرارات والقيييوانين واالعلنيييات الدوليييية الخاصييية يييي 2
ق عذيييال ليياص زاد مييين معانييات ىيييهه الذييرلحة مييين السجتسيييع عييياقييوق االنديييان عذييال عيييام وحقييوق السعح

 وجعميا تتقوقع عما نفديا وبالتال  عدم االستفاد  مشيا تقو  مشتجة تسا ىو الحاا ف  الدوا الستقدمة . 
ي عدم استفاد  السؤسدات السعشية عيالسعوقين في  العيراق مين التجيار  العالسيية ولاصية التجربية االوربيية 3

تبييير  جييدا ميين السعيياقين واسييتياعت ميين و ييع بييرامذ  عأعييدادلحيير  العالسييية الثانييية التيي  لرجييت ميين ا
تأىيمية تساشت بواسيتيا من تقميل الفوارق بين السعاقين واتسولا  واسيتياعت دمجيي  في  السجتسيع تقيو  

 مشتجة . 
ض رعايية وتأىييل يي ل  يان ىشاي تفعيل تامل لمقوانين الت  ت  تذرلعيا من قبيل الحاوميات العرا يية لغير 4

ذوي االحتياجات الخاصة بييدى رفيع تفيا تي  الفمرلية والجديدية ليريبحوا اعزيا ا نيافعين في  مجيتسعي  
ليبعص نروصييا مسيا أدع اليا عيدم اسيتفاد  ىيهه الفئية االجتسا يية مين  مجت ئةوانسا تانت ىهه القوانين 

 ىهه القوانين .
   .  The Recommendationsــ التوصيات ثانيا 
  يقتييرح الباحيي  مجسوعيية ميين التوصيييات   سييتشتاجاتن االععييد أن توصييمت الدراسيية إلييا مجسوعيية ميي    

   وىهه التوصيات : يي الوروى السشاسبة لمسعوقينلغرض معالجة الجوانا الدمبية وتييئة الوسائل و 
ئع الدييساولة ييي االيسييان عحييق االندييان وبالحرلييات اتساسييية والعداليية االجتسا ييية التيي  أكييدت عمييييا الذييرا1

واالعييلن العييالس  لحقييوق االندييان واعييلن حقييوق السعييوقين الرييادر عيين الجسرييية العاميية لألميي  الستحييد  
 عاما دوليا لمسعوقين وجعميا مو ع التيبيق والتشفيه.  1981واعلن عام 1976عام 

وسيية اتميي  ييي التأكيييد عمييا التوصيييات والقواعييد التيي  اعمشييت فيي  توصيييات مشوسيية الرييحة العالسييية ومش2
 الستحد  لرعاية اليفولة ومشوسة العسل الدولية وغيرىا والت  الترت عالسعوقين . 

اليهي اقيره البرلسيان العراقي  وجعميو في  مو يع التيبييق للسيتفاد   2013لديشة  38تفعيل القانون رق  ي 3
 ن مشيا .ذوي االحتياجات الخاصة لتجاوز السذالت الت  يعانو مشو ف  تشسية اماانيات وقدرات 

لميي  فتحولييوا إليا طاقيية مشتجية   ليديياىسوا فيي  اإليسييان عيان بييرامذ التأىيييل  يرور  اقترييادية وانديانية يي 4
  التشسية والعسل واالبدام تباق  السواطشين االعتيادفين ف  السجتسع . 

       . واالجتسا ية والترفييية يي توفير الدع  الحاوم  لسذارتة السعوقين ف  البرامذ الرلا ية 5



                                                                                                              
 

 

 113 امل عبد الحسيه علوان .م

 0202لسنة   الثالثالعدد  المجلة العراقية للبحوث االوساوية واالجتماعية والعلمية

يييي ت ولييد السلعييا والقاعييات الرلا ييية والشييوادي عيياتدوات والسدييتم مات الخاصيية عييالسعوقين التيي  تحقييق 6
  .راحتي 

يييي تمثيييإ حسييلت التو ييية الجساىيرليية حييوا اإلعاقيية وأ ييرارىا وتأثيرىييا عمييا السجتسييع ميين لييلا بيييان 7
 أسبابيا ونتائجيا .

 ع . ستجاه السعوق لغرض دمجو تونو أحد أفراد السجت يي تو ية الجسيور وتقول  نورتو الدمبية8
 ـ المرا ر. 

  أوال / المرا ر العربية .ـ 
ابتدام دمحم الربيع  :واقع حقوق اليفل ف  السدارس االبتدائية من وجية نور اتطفاا رسالة ماجدتير يي 1

 2006 كمية التربية ابن رشد  جامعة عغداد   
دار صيييادر لميباعييية  دار بييييروت لميباعييية    10د   عوق( السجميييد ابييين مشويييور :لديييان العييير   ميييايييي 2

  . 1956بيروت 
  1981  351/37قرار  وال 1983  37/52الستحد  :برنامذ العسل العالس  عالسعوقين  القرار اتم  ي 3
 2016حدش  الخييا :مفيوم االعاقة والسعاق  مشذورات السيادفن  القاىر    ي 4
 . 2008عاقة الدسرية من مفيوم تأىيم    دار أسامة لمشذر والتوزلع   اتردن   د. لالد  نيدان :االي 5
ذوقيييان عبييييدات ومحسيييود قييييام الديييرحان : برنيييامذ تيييدرلب  حيييوا حقيييوق االنديييان  سمديييمة التث ييييإ يييي 6

 1997الذباب    وزار  الذبا  اتردنية  
التماميل في  رعايية السعيوقين  د. صلح الحسران  : لدمات التأىيل ف  مرير   عحي  مقيدم لسيؤتسري 7

 . 1981  القاىر    
 2019طو الراوي :ذوي االحتياجات الخاصة   حقوقي  وواقعي  ف  العال  العرب   عغداد  ي 8
  عحي  مقيدم إليا السعييد عامر عم  الربيادي : تخيييط القيوع العاممية في  دائير  الرعايية االجتسا يية ي 9 

  . 1988القوم  لمتخييط   
ىيييل السيشيي  لمسعييوقين وأسيياليا تذييغيمي    رسييالة ماجدييتير غييير حرحييوش صييال  : نوييام التأعييادا ييي 10

 . 1979مشذور   عغداد  
ي د. عبد الفتاح عثسان : الرعايية االجتسا يية والشفديية لمسعيوقين   ماتبية االنجميو السريرلة  القياىر    11

1981 . 
ماجدتير غير مشذور    تمية اآلدا / جامعة  ي  ياد حدين : االو ام االجتسا ية لمسعوقين   رسالة12

  .1989عغداد   
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فاروق الدامرائ  : حقوق االندان ف  الفمر العرب   دراسات ف  الشروص  مرتي  دراسيات الوحيد  ي 13
 .2002العربية   بيروت  

 . 2007د . ماجد  بيا  الدفن : تأىيل السعاقين   دار صفا  لمشذر والتوزلع  اتردن    ي 14
 .1983دمحم بن اب  عار بن عبد القادر الرازي : مختار الرحاح  دار الرسالة  المولت  ي 15
ييييي دمحم لميفيييية وبحرليييية داود الجشيييياب  : دراسيييية مدييييحية لمسعييييوقين فيييي  السؤسدييييات والسعاىييييد العرا ييييية   16

 .1973مشذورات جامعة عغداد   مرت  البحو  التربولة   
دراسيية ميدانييية  كمييية  -جتسيياع  لييهوي االحتياجييات الخاصيية د ميييدي دمحم القريياص : التساييين االييي 17

  .2014جامعة السشرور   مرر   –اآلدا  
     68ميشيد العي  : اتفا ييية حقيوق اتشيخاص ذوي اإلعاقية بييين متيمبيات التشفييه والرصيد الفعيياا   ميي 18
 .م2011  السشامة  1ل

 2001قة  مشذورات االنوار   مرر  د نبيل الخييا : تشسية القدرات االندانية لهوي االعاي  19
 1996وحيد ابراألي  عم  : التيارات االسلمية وقزية الديسقراطية   مرت  دراسات الوحد  العربية  ي  20
ي وزار  العسل والذؤون االجتسا ية   دائر  رعاية السعوقين   تجربة العراق ف  مجاا رعاية السعوقين   21

 . 1985  عغداد   ميبعة العساا السرت لة 
 ــ القوانين .ثانيا 

  مرر1951  القانون الخاص عالسعوقين لدشة  ةييي وزار  الذؤون االجتسا ي1
   االردن .2007لدشة 31قانون حقوق اتشخاص السعوقين رق  يي 2
  االمارات العربية الستحد  .2009لدشة  14يي قانون ذوي االحتياجات الخاصة رق  3
   العراق.1980لدشة 126الجتسا ية   قانون الرعاية االجتسا ية رق  يي وزار  العسل ولذؤون ا4
   العراق. 2013لدشة  38ييي القانون الخاص برعاية ذوي االحتياجات الخاصة رق  5

ف  أحدع القرع الفرندية ونتيجة حاد  فقد احدع عيشيو ث  ل  1885ييي  1812*( ي ولد لولس برلل عام 
مانييت الشتيجيية فقييدان عرييره . لميين طسوحييو وآمالييو الشاععيية ميين  بقرلتييو فيي  ان فقييد العييين اتلييرع ففمبيي  

الحيييا  وبعييد جيييود نجيي  يبرلييلي فيي  ابتمييار طرلقيية يدييتييع بواسيييتيا السافييوى القييرا   والمتاعيية فدييسيت 
 طرلقة يبرللي ف  المتاعة لتعمي  السافوفين .  عاسسواليرلقة 

 المرا ر االجنبية
1-Amoss Harry and Helen ,Training Handicapped Children,Toronto ;Couda 

,Dryden Press 1971.                                                       
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