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الضواًاخ الذستىرٌح والقاًىًٍح حلقىق األطفال
روي االحتٍاجاخ اخلاصح-)*(-

د .سجى فاحل حسني

هذرس القاًىى الذستىري

كلٍح القاًىى /جاهعح هٍساى
ادلستخلص
قذ ٜش ٣املؼشع إ بعض ا٫ػداص ٜؼذلن ٕٛيف صؿات َع ١ٓٝػعًِٗ عاد ١اىل
محا ١ٜخاصٖ َٔٚ ١ز ٙايؿ٦ات ا٫طؿاٍ ايزٜ ٜٔعاْ ٕٛقصٛساً بايكٝاّ مبٗاّ سٝاتِٗ بصٛس٠
طبٝع ،١ٝيزيو  ٫بذ َٔ تٛؾرل محا ١ٜدطتٛسٚ ١ٜقاْ ١ْٝٛهلِ تتٓاطب َع سايتِٗ ،ار إ َا
ٜعط ٢هلِ َٔ محا ١ٜيًشكٛم يٝع ملصًشتِٗ ايؼدص ١ٝايبشتٚ ١امنا ملصًش ١اجملتُع
اٜطاً ٕ٫ ،ا ٟاعتذا ٤عً ٢ا٫طؿاٍ ميجٌ اعتذا ٤عً ٢اجملتُع بأطش ِْٗ٫ ،٠اطاغ اجملتُع
ٚمما ٬ٜسغ اْ٘ بايشغِ مما تٓاٚيت٘ ايذطاترل ٚايكٛاْني َٔ ْصٛص ؿُاٖ ١ٜز ٙايؿ ١٦ا٫
إ اؿُا ١ٜناْت قاصش ٠ار بكٝت ٖز ٙايؿ ١٦تعاْ َٔ ٞايهجرل َٔ اُٖ٫اٍ اَا يكً ١ايٓصٛص
ايكاْ ١ْٝٛاييت تطُٓت ايٓص عًٖ ٢ز ٙاؿكٛم ا ٚبايٓظب ١يهٝؿ ١ٝتطبٝل ٖز ٙايٓصٛص
ار إ ايؿا٥ذ ٠تهُٔ يف ايتطبٝل ايظً ِٝيٓصٛص ايكٛاْني ٚيٝع ؾكط بٛدٛد ٖز ٙايكٛاْني
ؾٗٓايو ايعذٜذ َٔ ايكٛاْني اييت بكٝت سدلاً عًٚ ٢سم ٚمل تٓؿز اط٬قاً.
ايهًُات املؿتاسَ :١ٝعاٖذ ايتٛسذَ ،عاٖذ ايصِ ،ايتعً ِٝاـاص.
Abstract
The legislator may find that some people share certain
characteristics that make them need special protection, and
among these groups are children who are characterized by
physical, psychological and mental weakness that makes
them unable to defend themselves, and this for the average
child how is the case and if the child has special needs, they
need to Constitutional protection commensurate with their
(*) أستمم البحث في  *** 0202/4/88قبل لمشذخ في .0202/5/02
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situation and that the rights that are given to them are not for
their pure personal benefit but for the interest of society,
because any attack on children represents an attack on
society in a family.
Key words: Autism institutes, deaf institutes, special,
education.
ادلقذهـح
إٕ ا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ِٖ ١ؾ َٔ ١٦ؾ٦ات اجملتُع أصابٗا ايكذس
طٛآَ ٤ز ٫ٚدتِٗ ا ٚبعذ اي٫ٛد ٠بإعاق ١قًًت َٔ قذستِٗ عً ٢ايكٝاّ بأدٚاسِٖ ا٫دتُاع١ٝ
عً ٢ايٛد٘ ا٭نٌُ َجٌ ا٭ػداص ايعادٜنيٖٚ ،ز ٙايؿ ٖٞ ١٦أسٛز إىل إٔ ْتؿِٗ بعض
املعاٖش ايؼدص ١ٝيذْ ِٜٗتٝذ ١ملا تؿشض٘ اٱعاق َٔ ١ظشٚف دظُاَْٛٚ ١ٝاقـ ادتُاع١ٝ
ٚصشاعات ْؿظٖٚ ،١ٝز ٙايؿ ١٦هلا َتطًبات كتًؿ ١يف ػت ٢فا٫ت اؿٝا ٠ؽتًـ عٔ
املتطًبات ا٭خش ٣يٮطؿاٍ ايعادٜني ٚؽتًـ ٖز ٙاملتطًبات تبعاً يٓٛع اٱعاقَٚ ١ا ٜذلتب
عًٗٝا َٔ َ٪ثشات.
ٚايعٓا ١ٜبا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١نؿ ١٦إصابتٗا دسد َٔ ١دسدات ايعذض
ٚادب أخ٬قٚ ٌّٞإْظاْ ٌّٞتؿشض٘ ايك ِٝايذٚ ١ٜٝٓا٭خ٬قٚ ١ٝاٱْظاْ ١ٝاملدتًؿ ،١ؾٝذب إ
ٜه ٕٛيهٌ طؿٌ َٔ ٖ ٤٫٪ا٫طؿاٍ سكاً يف ايشعا ١ٜايصشٚ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايتأٖ ١ًٝٝيف مجٝع
َشاسٌ منٚ ٙٛي٘ اؿل يف اؿٝاٚ ٠ايتُتع بهاؾ ١اؿكٛم املادٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايكاْ١ْٝٛ
يٮطؿاٍ ايعادٜنيٚ ،إٔ ػاٌٖ ٖز ٙاؿكٛم أ ٚإغؿاهلا ٪ٜد ٟإىل إٔ ٜذؾع اجملتُع ايجُٔ
باٖعاً عٓذَا تضداد أسٛاٍ ٖز ٙايؿ ١٦تذٖٛساً ؾٝصبش ٕٛعا٥كاً عً ٢رٚ ِٜٗٚفتُعاتِٗ ،نُا
ٜه ْٕٛٛعشض ١ي٬مشاف ا٫دتُاعٚ ٞا٭خ٬ق.ٞ
ٚتعذ سكٛم ا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص َٔ ١أِٖ سكٛم اٱْظإ ،اييت تًتضّ
ايذٚي ١عُاٜتٗا ،يزا ؾكذ اٖتُت ايذ ٍٚبتٛؾرل ايشعاٚ ١ٜاؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيز ٟٚا٫ستٝادات
اـاصٚ ،١ريو َٔ خ ٍ٬ايتٛقٝع عً ٢املٛاثٝل ايذٚي ١ٝاييت تٓاٚيت دٛاْب ٖز ٙاؿُا١ٜ
عً ٢املظت ٣ٛايذٚي ،ٞنُا ْصت نجرل َٔ ايذ ٍٚيف دطاترلٖا عً ٢ايتضاّ ايذٚي ١عُا١ٜ
ٚسعا ١ٜر ٟٚا٫ستٝادات اـاصٚ ،١أصذست ايتؼشٜعات اييت ؼذد َظٚ٪ي ١ٝايذٚي ١ػاٙ
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ر ٟٚا٫ستٝادات اـاصٚ ،١أٚد٘ ايشعاٚ ١ٜايٛقا ١ٜاييت تهًؿٗا هلِٚ ،ايعٌُ عً ٢دفِٗ
باجملتُعٚ ،ؼظني َظتَ ٣ٛعٝؼتِٗٚ ،سعاٜتِٗ صشٝاً ٚادتُاعٝاًٚ ،تٛؾرل أٚد٘ اؿُا١ٜ
املدتًؿ ١هلِٚ ،عذّ اْ٫تكاص َٔ سكٛقِٗ ايكاْ ١ْٝٛبأ ٟػهٌ َٔ ا٭ػهاٍ.
ٖٚزا اٖ٫تُاّ ٜتطًب بزٍ اؾٗٛد ٱعذاد ايطؿٛي ١مبا ٜٛانب املتػرلات ا٫دتُاع١ٝ
ٚا٫قتصادٚ ١ٜايتهٓٛيٛد ١ٝإ ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫عاق ١ميتًه ٕٛسكٛقا َجًِٗ َجٌ مجٝع
ا٫طؿاٍٚ ،يهِٓٗ غايبا َا ٜعاْ َٔ ٕٛا٫قصا ٤ا٫دتُاعٚ ٞعذّ تٛاؾش ايذعِ ايز ٟوتادْ٘ٛ
ٚػاًِٖٗ ضُٔ ايؿ٦ات ا٫نجش ضعؿا ٚاحملذٛبني عٔ اْ٫عاس ٚباعتباس ايعشام طشؾا يف
اتؿاق ١ٝسكٛم ا٫ػداص ر ٟٚا٫عاق ١اييت عكذت عاّ  2006ؾإ اؿه ١َٛايعشاق١ٝ
مب٪طظاتٗا ًَضَ ١بتٛؾرل اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛايؿعاي ١يٮطؿاٍ ر ٟٚا٫عاق.١
اُٖ ١ٝايبشح :متجٌ ايعٓا ١ٜعكٛم ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١دي ٬ٝعً ٢اسذلاّ
سكٛم اْ٫ظإ ٚتكذّ اجملتُعات ؾهًُا نإ ٖٓايو اٖتُاّ بٗز ٙايؿ ١٦نًُا ناْت ايذٚي ١انجش
سقٝا ٚتطٛساً  ٕ٫بٓا ٤اجملتُع ٜبذأ َٔ بٓا ٤اطاط٘ ٖٚزا ا٫طاغ ٜتُجٌ با٭طؿاٍ.
َٓٗذ ١ٝايبشح :اعتُذْا يف دساطتٓا هلزا ايبشح عً ٢املٓٗر ايتشً ًٞٝاملكاسٕ َٔ خٍ٬
تٓاْ ٍٚصٛص ايكٛاْني ايعشاق ١ٝباملكاسَْ ١ع قٛاْني ايذ ٍٚا٫خش ٣ي٬طتؿاد َٔ ٠ػاسب
تًو ايذ ٍٚيف سعا ١ٜا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص.١
ْٛع ايذساط :١إ ايذساط ١اييت قُٓا بٗا يف ٖزا ايبشح ٖ ٞدساط ١دطتٛس ١ٜقاْ١ْٝٛ
٫ستٝادات ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١ار استأٜٓا ايذلنٝض يف ٖزا ايبشح عً٢
استٝادات ا٫طؿاٍ ار إ اغًب ايبشٛخ اييت تٓاٚيت ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١تٓاٚيت ؾ١٦
ايبايػني ٚمل تؼش اىل ا٫طؿاٍ َٔ تًو ايؿٚ ١٦ضشٚس ٠تكذ ِٜايشعا ١ٜهلِ.
َؼهً ١ايبشح :إ محا ١ٜسكٛم ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫عاق ١تعاْ ٞنجرلا َٔ اُٖ٫اٍ ؾُٔ املؼانٌ
اييت تدلص يف ٖزا ايصذد ٖ ٞعذّ تؼشٜع قاْ ٕٛخاص عُا ١ٜايطؿٌ ايعشاق ٞنُا إ
ايتذابرل ايٛاسد ٠يف قاْ ٕٛايعكٛبات ٚقاْ ٕٛاص ٍٛاحملانُات اؾضا ٫ ١ٝ٥تؼذد عً ٢سا٫ت
مماسط ١ايعٓـ ٚاٜ٫زا ٤اؾظذٚ ٟط ٤ٛاملعاًَ ١يٮطؿاٍ طٛا ٤نإ ريو يف قٝط ا٫طش ٠اٚ
يف امل٪طظات ايتعً ،١ُٝٝؾط ٬عُا ٜعاْ ٘ٝا٫طؿاٍ َٔ ر ٟٚا٫ستٝادات َٔ قً ١ايشعا١ٜ
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ٚاٖ٫تُاّ ؾاملعاٖذ اـاص ١بشعاٖ ١ٜز ٙايؿ ١٦قًَ ٖٞٚ ١ًٝعذ ١َٚيف ا٫قطٚ ١ٝايٓٛاس ٞمما
ٜضٜذ َٔ سذِ َعاْا ٠ا٫طؿاٍ ٚعٛا.ًِٗ٥
ٖٝهً ١ٝايبشح
املبشح اَ : ٍٚ٫اٖ ١ٝا٫ستٝادات اـاص١
املطًب ا: ٍٚ٫تعشٜـ ا٫ستٝادات اـاص١
املطًب ايجاْ :ٞاطباب ا٫عاقٚ ١اْٛاعٗا
ايؿشع ا : ٍٚ٫اطباب ا٫عاق١
ايؿشع ايجاْ : ٞاْٛاع ا٫عاق١
املبشح ايجاْ : ٞاؿُا ١ٜايذطتٛسٚ ١ٜايكاْ ١ْٝٛيٮطؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص١
املطًب ا : ٍٚ٫ايطُاْات ايذطتٛس١ٜ
املطًب ايجاْ : ٞايطُاْات ايتؼشٜع١ٝ
ايؿشع ا :ٍٚ٫ايطُاْات ايذٚي١ٝ
ايؿشع ايجاْ : ٞضُاْات ايكٛاْني ايٛطٓ ١ٝيٮطؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص١
ادلثحث االول
هاهٍح االحتٍاجاخ اخلاصح
يٲساط ١مباٖ ١ٝا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص٫ ١بذ َٔ ايتعشٜـ مبؿّٗٛ
ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١ؾطً ٬عٔ بٝإ اطباب ا٫عاقٚ ١اْٛاعٗا ٖٚزا َا
طٓتٓاٚي٘ يف املطايب ا٫ت.١ٝ

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23

107

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )57السنة ()12

ادلطلة االول
تعرٌف االطفال روي االحتٍاجاخ اخلاصح
ايطؿٌ يػ ١نًَُ ١أخٛر َٔ ٠ايؿعٌ طؿٌ ٚايطؿٌ ٜكصذ بٗا ايبٓإ ايشخص احملهِ
ٚايطؿٌ بايؿتح ايشخص ايٓاعِ ٚاؾُع طؿاٍ ٚطؿٌ ٚطؿٚ ٍٛطؿٌ ايً ٌٝا ٟاقبٌ ٚدْا بعَ٘٬
ٚايطؿٌ بهظش ايطا ٤ايصػرل َٔ نٌ ػ ٤ٞعٓٝاً ا ٚسذثاً ؾايصػرل َٔ ايٓاغ ا ٚايذٚاب
طؿٌ.1
اَا ايطؿٌ اصط٬ساً :بايشغِ َٔ ٚسٚد َصطًح (طؿٌ) يف ايعذٜذ َٔ املٛاثٝل ايذٚي ١ٝاىل
اْٗا مل ؼذد عًٚ ٢د٘ ايذق ١املكصٛد ب٘.
ؾايطؿٛي ٖٞ ١املشسً َٔ ١امل٬ٝد اىل ايبًٛؽ  ٖٞٚاِٖ َشاسٌ ايتهٚ ٜٔٛمنٛ
2
ايؼدص ٖٞٚ ١ٝفاٍ اعذاد ٚتذسٜب ايطؿٌ يًكٝاّ بايذٚس املطًٛب َٓ٘ يف اؿٝا.٠
ٜٚكصذ بايطؿٌ َٔ ٚدْٗ ١عش ايكاْ ٖٛ ٕٛاْ٫ظإ ايهاٌَ اـًل ٚايته ٜٔٛملا
ميتًو َٔ قذسات عكًٚ ١ٝسٚسٚ ١ٝعاطؿٚ ١ٝبذْٚ ١ٝسظ ،١ٝا ٫إ ٖز ٙايكذسات ٜٓكصٗا
ايٓطر ٚايتؿاعٌ بايظًٛى ايبؼش ٟيٓٝؼطٗا ٜٚذؾعٗا يًعٌُٚ ،يف ضٖ ٤ٛز ٙايعٛاٖش ُٜٛٓ
3

ا٫ػا ٙايظًٛن ٞا٫دسان ٞيذ ٣ايطؿٌ داخٌ اجملتُع ايزٜ ٟعٝؽ ؾ.٘ٝ
ٚقذ اختًؿت اٯسا ٤ايؿكٗ ١ٝيف َعٓ ٢ايطؿٌ ؾٗٓايو اػاٖات َتعذدَٗٓ ٠ا-:
ا٫ػا ٙاٜ :ٍٚ٫ش ٣إ َشسً ١ايطؿٛي ١تبذأ بامل٬ٝد ٚتٓتٗ ٞببًٛؽ طبع طٓٛات ؾ٪ٜ ٬اخز
4
مبا ٜؿعً٘ َٔ اَٛس غرل َؼشٚعٜ ٫ٚ ١عاقب عًٗٝا.

( )8يشعخ :ابه بكخ الخازي ،مختار الرحاح ،ج ،0ص.562
( )0يشعخ :د .مسجوح خميل البحخ ،الجخائم الساسة بحق الطفل والدالمة البجنية ،مجمة
الحقهق ،جامعة الكهيت ،العجد الثالث ،الدشة الدابعة والعذخين ،ص .027

( )0يشعخ ،د .ماىخ صالح عالوي وآخخون ،حقهق االندان والطفل والجيسقخاطية ،ابن االثيخ
لمطباعة والشذخ ،جامعة السهصل ،0229 ،ص .807

( )4انعخ ،د .دمحم شحاتة الجشجي ،جخائم االحجاث في الذخيعة االسالمية مقارنة بقانهن
االحجاث ،دار الفكخ العخبي باإلسكشجرية ،بجون تاريخ ،ص .84
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ا٫ػا ٙايجاْٜ :ٞش ٣إ َشسً ١ايطؿٛي ١تبذأ َٓز امل٬ٝد ٚتٓتٗ ٞيف طٔ ايجاْ ١ٝعؼش ٠طٓ،١
ٚريو ٭ْٗا ايظٔ اييت ٜبذأ ؾٗٝا ايُٓ ٛايعطٚ ٟٛايٓؿظ ٞبايتهاٌَ ،سٝح ٜبذأ ؾٗٝا ايطؿٌ
1
با٫عتُاد عًْ ٢ؿظ٘.
ا٫ػا ٙايجايح ٜ :ش ٣إ َشسً ١ايطؿٛي ١تبذأ َٓز امل٬ٝد ٚتٓتٗ ٞيف طٔ اـاَظ ١عؼشَٔ ٠
ايعُشٚ ،ريو اعتُاداً عً ٢ؼذٜذ ايؼشٜع ١ا٫ط ١َٝ٬هلز ٙاملشسًٚ ،١اعتباسٖا طٓاً يًبًٛؽ ارا
()2
مل تعٗش عَ٬ات٘.
ا٫ػا ٙايشابعٜ :ش ٣إ َشسً ١ايطؿٛي ١تٓتٗ ٞيف ايجآَ ١عؼش ٠طٓ ،١٭ْٗا املشسً ١ايعُش١ٜ
3
اييت ٜتشٌُ ؾٗٝا ايؼدص املظٚ٪ي ١ٝاؾضا ١ٝ٥ايهاًَٚ ،١ميتًو ايتُٝٝض ٚا٫دساى اي٬صَني.
اَا اتؿاق ١ٝسكٛم ايطؿٌ يعاّ  ،41989ؾكذ عشؾت ايطؿٌ بأْ٘ (نٌ اْظإ مل
ٜتذاٚص ايجآَ ١عؼش َا مل ٜبًؼ طٔ ايشػذ قبٌ ريو مبٛدب ايكاْ ٕٛاملٓطبل عً.5) ٘ٝ
اَا ايعٛم يف ايًػ ٖٛ ١املٓع ٚاؿبع ٜكاٍ سدٌ عٛم  ٫خرل عٓذٚ ٙعاق٘ عٔ
ايؼ ٤ٞسبظ٘ ٚصشؾ٘ عٓ٘ ٚايتعٜٛل تشبٝح ايٓاغ عٔ اـرل .6
اَا ا٫عاق ١اصط٬ساً ؾٗ( ٞتكٝذ أ ٚعذّ ايكذس ٠عً ٢مماسطْ ١ؼاطات بايعاد ٠تعتدل طبٝع١ٝ
بايٓظب ١يٲْظإ (ْ ٖٞٚتٝذ ١ضعـ َعني) ٜعٝل أ ٚميٓع ايؼدص َٔ مماسط ١أدٚاسٙ
ايطبٝعٚ ،١ٝتعتُذ عً ٢عٛاٌَ ايعُش ٚاؾٓع ٚاجملتُع ٚايعاداتٖٚ ،زا وذخ عٓذَا ٜٛاد٘
صعٛبات فتُع ١ٝأ ٚؾٝضٜا ١ٝ٥أ ٚادتُاعٚ ١ٝاييت متٓع ايؼدص َٔ ايٛص ٍٛإىل ا٭ْعُ١

( )8يشعخ -د .ماىخ جسيل ابه خهات ،الحساية الجولية لحقهق الطفل ،دار الشيزة العخبية،
القاىخة ،0225 ,ص .82
( )0يشعخ – د.عادل عبج هللا السدجي ،الحساية الجولية لألطفال اثشاء الشداعات السدمحة ،دار
الشيزة العخبية ،القاىخة ،0227 ،ص .80

( )0يشعخ – د .ماىخ جسيل ابه خهات ،السخجع الدابق ،ص .88
( )4صادق العخاق عمى اتفاقية حقهق الطفل عام .8994

( )5يشعخ السادة ( )8من اتفاقية حقهق الطفل لعام 8989
( )6يشعخ :ابن مشعهر ،لدان العخب ،دار صادر ،بيخوت ،0282 ،ص.079
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املٛدٛد ٠يف اجملتُع ٚاملتٛؾش ٠يباق ٞايٓاغ ،يزيو ؾإٕ اٱعاق ٖٞ ١ؾكذإ أ ٚقذٚد١ٜ
ايؿشص املتاس ١يٝعٝؽ ايؼدص سٝات٘ يف اجملتُع َجٌ باق ٞايٓاغ).1
ْٚعشاً ملا ملصطًح ر ٟٚا٫عاق َٔ ١اثاس ْؿظ ١ٝعً ٢ا٫ؾشاد ر ٟٚا٫ستٝادات
اـاص ١ؾكذ داَ ٤صطًح ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١خًؿاً ملصطًح ر ٟٚا٫عاق. ١
ٜٚعذ َصطًح ر ٟٚا٫ستٝادات اـاصَ ١صطًشاً ٚاطعاً ار ميع ا٫ػداص

ايز ٜٔيذ ِٜٗاستٝادات ؽتًـ عٔ باق ٞاؾشاد اجملتُع .2

ٚاؿاد ١يػَ ١أخٛر َٔ ٠ايؿعٌ استاز ا ٟاؾتكش ْٚكص عً ٘ٝاَش َا ،اَا خاص١
ؾٗ َٔ ٞخصص ٚخص٘ بايؼ ٤ٞىص٘ خصاً ٚخصٛصاً اؾشد ب٘ د ٕٚغرلٜ ،ٙكاٍ اختص
ؾ ٕ٬با٭َش ٚؽصص ي٘ ارا اْؿشد ب٘ ٚاـاص ١خ٬ف ايعاَٚ ١اـاصٚ ١اـصاص َٔ ١اـً١
ٚايؿكش ٚايكًٚ ١اـًٌ ٚايجكب ايصػرل ٚػٗش خص اْ ٟاقص .3

اَا ا٫ستٝادات اـاص ١اصط٬سا ؾًِ ٜتِ ا٫طتكشاس عً ٢تعشٜـ قذد َٚتؿل
عً ٘ٝس ٍٛؼذٜذ املكصٛد بز ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١ؾايبعض اطًل يؿغ َعام عً٢
(ايؼدص ايزٜ ٟصاب بعذض يف اسذ اعطا ٤دظُ٘ مما هعً٘ غرل قادس عً ٢ايتهٝـ َع
اجملتُع عً ٢ايٓش ٛايطبٝع ٞا ٟإ ا٫عاق ١تعين عذّ ايكذس ٠عً ٢تًب ١ٝايؿشد ملتطًبات ادا٤
دٚس ٙايطبٝع ٞيف اؿٝا.)٠

( )8البخنامج العالسي لألشخاص السعاقين .نيهيهرك(عقج من االشخاص السعهقين) -8980
.8990

( )0يشعخ :د .عبج الخحسن سيج سميسان ،سيكهلهجية ذوي االحتياجات الخاصة ،ج ،مكتبة
زىخاء الذخق،ص.80

( )0يشعخ :الفيخوز ابادي ،القامهس السحيط ،ج ،8نهيمذ لمطباعة والشذخ ،بيخوت،
0226ص.8902
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اَا ايبعض ا٫خش ؾرل ٣إ يؿع ١املعام  ٫تكتصش عً ٢فشد اصاب ١ايؿشد بعذض يف اعطا٤
دظُ٘ بٌ متتذ يتؼٌُ ؾط ً٬عٔ ريو ا ١ٜساي ١تعٛم ايؿشد عٔ ادا ٤دٚس ٙايطبٝع ٞيف
اجملتُع ستٚ ٢ي ٛمل ٜهٔ ريو ْتٝذ ١اصابت٘ بعذض دظُاْ ٞيف اسذ اعطا ٤دظُ٘ ).1
اَا ايبعض ا٫خش ؾعشف ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١بأِْٗ ( اؾشاد ٜعاْْ ٕٛتٝذ١
عٛاٌَ ٚساث ١ٝا ٚبَ ١ٝ٦ٝهتظب َٔ ١قصٛس ايكذس ٠عً ٢تعًِ ا ٚانتظاب خدلات اَٗ ٚاسات اٚ
ادا ٤اعُاٍ ٜك ّٛبٗا ايؿشد ايعاد ٟايظً ِٝاملُاثٌ هلِ يف ايعُش ٚاـًؿ ١ٝايجكاؾ ١ٝاٚ
ا٫قتصاد ١ٜا ٚا٫دتُاع.) ١ٝ

2

ٚعشف ا٫ع ٕ٬اـاص عكٛم املعٛقني يعاّ  1975املعٛم بأْ٘ (ا ٟػدص
عادض عٔ إ  َٔ٪ٜبٓؿظ٘ بصٛس ٠نً ١ٝا ٚدض ١ٝ٥ضشٚسات سٝات٘ ايؿشد ١ٜا ٚا٫دتُاع١ٝ
ايعاد ١ٜبظبب قصٛس خًك ٞا ٚغرل خًك ٞيف قذسات٘ اؾظُاْ ١ٝا ٚايعكً.)١ٝ
اَا َٓعُ ١ايصش ١ايعامل ١ٝؾعشؾت ا٫عاق ١عً ٢اْٗا (ساي ١ايكصٛس ا ٚاـًٌ يف
ايكذسات اؾظذ ١ٜا ٚايزٖٓ ١ٝتشدع اىل عٛاٌَ ٚساث ١ٝا ٚب ١ٝ٦ٝتعٛم ايؿشد عٔ تعًِ بعض
اْ٫ؼط ١اييت ٜك ّٛبٗا ايؿشد ايظً ِٝاملؼاب٘ يف ايظٔ).
اَا ايؿك٘ ؾًِ ٜظتكش ٖ ٛا٫خش عً ٢تعشٜـ قذد يز ٟٚا٫ستٝادات اـاص١
ؾايبعض عشؾ٘ بأْ٘ (نٌ َٔ ؾكذ قذست٘ عًَ ٢ضاٚي ١عًُ٘ ا ٚايكٝاّ بعٌُ اخش ْتٝذ ١يكصٛس
بذْ ٞا ٚدظُ ٞا ٚعكً ٞطٛا ٤نإ ٖزا ايكصٛس بظبب اصابت٘ عادخ اَ ٚشض ا ٚعذض
٫ٚد.)ٟ
ا( ٖٛ ٚساي ١تٛقـ ايُٓ ٛا ٚعذّ ايُٓ ٛايعكً ٞاييت ٜٛيذ بٗا ايطؿٌ ا ٚؼذخ يف
طٔ َبهشْ ٠تٝذ ١عٛاٌَ ٚساث ١ٝا ٚد ١ٝٓٝا ٚبَ ١ٝ٦ٝشضٜ ١ٝصعب عً ٢ايطؿٌ ايؼؿاَٗٓ ٤ا
ٚإ اثاس ٖز ٙاؿاي ١تتطح يف َظت ٣ٛادا ٤ايؿشد يف اجملا٫ت اييت تشتبط بايٓطر ٚايتعًِ
ٚايتهٝـ َع ايب ١٦ٝعٝح ٜٓدؿض َظتٖ ٣ٛزا ا٫دا.)٤

( )8يشعخ :د .عثسان لبيب فخاج ،استخاتيجيات مدتحجثو في بخامج رعاية وتأىيل االطفال
ذوي االحتياجات الخاصة ،مجمة التشسية والطفهلة ،العجد الثاني ،0228 ،ص.80

( )0يشعخ :د .عثسان لبيب فخاج ،السرجر نفدو ،ص.84
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اَا املؼشع ايعشاق ٞؾكذ اطتدذّ انجش َٔ َصطًح يًذ٫ي ١عً ٢ر ٟٚا٫عاق ١اٚ
ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١ار اطتدذّ قاْ ٕٛايعكٛبات َصطًح ايعاٖ ١يف املاد)390( ٠
بُٓٝا اطتدذّ ايذطتٛس ايعشاق ٞيعاّ َ 2005صطًح ا٫عاقٚ ١ا٫ستٝادات اـاصٚ ١ريو يف
املادٚ َ٘ٓ )32( ٠اييت تٓص عً ٢إ (تشع ٢ايذٚي ١املعاقني ٚر ٟٚا٫ستٝادات اـاص١
ٚتهؿٌ تأٖ ًِٗٝبػ ١ٝدفِٗ يف اجملتُع ٜٓٚعِ ريو بكاْ ،)ٕٛاَا قاْٖٝ ٕٛأ ٠سعا ١ٜرٟٚ
ا٫عاقٚ ١ا٫ستٝادات اـاص ١ؾكذ اطتدذّ ث٬خ َصطًشات يف ْص املادٖٞٚ َ٘ٓ )22( ٠
ايعاٖٚ ١ايعٛم ٚا٫ستٝاز اـاص ٚعشف ا٫عاق ١يف املاد َ٘ٓ )1( ٠اييت ْصت عًٜ ( ٢كصذ
باملصطًشات ا٫ت ١ٝ٭غشاض ٖزا ايكاْ ٕٛاملعاْ ٞاملب ١ٓٝاصاٖ٩ا :ا ً٫ٚا٫عاق ١ا ٟتكٝٝذ اٚ
اْعذاّ قذس ٠ايؼدص بظبب عذض ا ٚخًٌ بصٛسَ ٠باػش ٠عً ٢ادا ٤ايتؿاع٬ت َع قٝط ١يف
سذٚد املذ ٣ايزٜ ٟعذ ؾ ٘ٝاْ٫ظإ طبٝعٝا).
اَا ر ٚا٫ستٝاز اـاص ؾعشؾ٘ بأْ٘ (ايؼدص ايز ٟيذ ٜ٘قصٛس يف ايكٝاّ بذٚسٙ
َٗٚاَ٘ بايٓظب ١يٓعشا ٘٥يف ايظٔ ٚايب ١٦ٝا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتصادٚ ١ٜايطب ١ٝنايتعً ِٝاٚ
ايشٜاض ١ا ٚايته ٜٔٛاملٗين ا ٚايع٬قات ايعاٚ ١ًٝ٥غرلٖا ٜٚعتدل قصاس ايكاَ َٔ ١رٟٚ
ا٫ستٝادات اـاص.)١
ٚمما ٪ٜخز عً ٢املؼشع ايعشاق ٞاطتدذاَ٘ ملصطًح ر ٟٚا٫عاق ١ؾٗ ٛاػذ ٚقعاً
يف ْؿع ٖز ٙايؿ ،١٦ار نإ ا٫دذس ب٘ إ ٜٛسذ املصطًشات ٜٚظتدذّ َصطًح رٟٚ
ا٫ستٝادات اـاص ١ار إ َصطًح ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١اٚطع َٔ َصطًح رٟٚ
ا٫عاق ،١ؾط ً٬عٔ ريو ؾإٔ املؼشع ايعشاق ٞقذ اطتدذّ ن ٬املصطًشني ٚاعط ٢يهٌ َُٓٗا
تعشٜـ خاص بعهع ايتؼشٜعات ا٫خش ٣اييت اعطت تعشٜـ ٚاسذ  ٖٛٚتعشٜـ يزٟٚ
ا٫عاقٚ ،١اخرلاً إ املؼشع ايعشاق ٞاعتدل قصاس ايكاَ َٔ ١ر ٟٚا٫ستٝادات اـاصٖٚ ١زا
 ٫ميهٔ قبٛي٘ ار يٝع نٌ قصاس ايكاَ َٔ ِٖ ١ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص.١
نًص مما تكذّ بإٔ ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ِٖ ١ا٫طؿاٍ ايزٜ ٜٔكٌ
ادا ِٖ٩اؾٖٛش ٟعٔ اقشاِْٗ ممٔ مياثً ِْٗٛيف ايعُش ايضَين ،اىل ايذسد ١اييت ؼتِ
استٝادِٗ اىل خذَات خاص ١ؽتًـ عُا ٜكذّ اىل ا٫طؿاٍ ا٫خش.ٜٔ
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ادلطلة الثاًً
اسثاب االعاقح واًىاعها
طٓكظِ ٖزا املطًب اىل ؾشعني طٓتٓا ٍٚيف ايؿشع ا ٍٚ٫اطباب ا٫عاق ١اَا ايؿشع
ايجاْ ٞطٓدصص٘ يذساط ١اْٛاع ا٫عاق١
الفرع االول
اسثاب االعاقح
 -1اطباب ٚساثٚ ١ٝخًك : ١ٝتؼتٌُ ا٫طباب ايٛساث ١ٝعً ٢ايعٛاٌَ اؾ ١ٝٓٝاييت ت٪ثش عً٢
اؾٓني ؿع ١ا٫خصاب ٚتؼتٌُ عً ٢سص ١ًٝايتؿاعٌ بني اـصا٥ص ايٛساث ١ٝاـاص١
بايٛايذ ٜٔاَا ا٫طباب اـًك ١ٝؾٗ ٞا٫طباب اييت ت٪ثش عً ٢اؾٓني اثٓا ٤ؾذل ٠اؿٌُ
نتعشض ا٭ّ يٲػعاعات اثٓا ٤اؿٌُ ا ٚضشبات عٓٝؿ ١ا ٚبعض اَ٫شاض اييت ؼًُٗا
ا٭ّ نايظهش ا ٚايطػط.
 -2اطباب َهتظب ١ؼذخ يف َشسً ١ايُٓ ٖٞٚ : ٛتشتبط بعٛاٌَ رات ١ٝتشتهض عً ٢ايتػز١ٜ
ا ٚا٫صاب ١با٭َشاض املعذ ،١ٜا ٚسٛادخ املشٚس ا ٚاؿٛادخ ايعاد ١ٜاييت َٔ املُهٔ إ
تٓتر عٓٗا ا٫عاق.١
 -3اطباب اثٓا ٤اي٫ٛد: ٠نُا ي ٛنإ سذِ املٛيٛد نبرلاً بايٓظب ١يٮّ ا ٚمماسط ١ايعٓـ
يف اخشاز املٛيٛد.
 -4اطباب َا بعذ اي٫ٛد: ٠تتُجٌ عٛادخ ايظٝاسات ا ٚاصابات اؿشٚب ا ٚا٫صاب١
با٭َشاض نؼًٌ ا٫طؿاٍ ا ٚا٫خطا ٤ايطب.1 ١ٝ
 -5ايعٛاٌَ ايبٜٚ :١ٝ٦ٝذخٌ ؾٗٝا َا ٜٓتؼش يف اهلٛا َٔ ٤أدخٓٚ ١غاصات طاََٚ ١ا ٜظاعذ
يف ؽصٝب ايذلبَٚ ١ا ؼؿغ ب٘ بعض ا٭طعَُٚ ١ا ٜذخٌ يف َهْٛات بعطٗاٚ .لذ
( )8يشعخ :رضا عبج الحميم عبج السجيج عبج الباري ،حقهق ذوي االحتياجات الخاصة دراسة
مقارنة ،ط ،8دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،0280 ،ص.84
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أٜطا طشم ايتعاٌَ غرل ايٛاعٚ ٞغرل ايظًَ ِٝع ايهجرل َٔ املشنبات ايهُٝاٚ ١ٜٚعذّ
تٛؾش ايتجكٝـ ٚايٛع ٞمبداطش َجٌ ٖز ٙاملشنبات.
 -6صٚاز ايبٓات صػرلات ايظٔ :ا٭ّ صػرل ٠ايظٔ غايبا َا  ٫ته ٕٛأدٗضتٗا ايتٓاطً ١ٝقذ
ْطذت بصٛس ٠ناؾ٫ ١ٝطتٝعاب َتطًبات اؿٌُ َٔ ايٓاس ١ٝا٭سٝاٚ ١ٝ٥ايٓؿظ١ٝ
ٜٛٚيذ ْتٝذ ١ريو أطؿاٍ ضعاف ايبٓ ،١ٝقً ًٛٝاملٓاعَٚ ١عشض ٕٛيٲصاب ١باٱعاق.١
ٚنجرل َٔ ا٭ػٝا ٤ايبظٝط ١يف تشب ١ٝا٭طؿاٍ قذ  ٫تذسنٗا ا٭ّ ايصػرلٚ ٠بايتاي ٞقذ
تعشض َٛيٛدٖا يًهجرل َٔ ا٭خطاس ،ؾط ً٬عٔ إ ٚصػش ايظٔ قذ ٪ٜد ٟأٜطا إىل
اٱصاب ١بظ ٤ٛايتػزٚ ١ٜاييت ٜٓتر عٓٗا أطؿاٍ ْاقص ٞايٛصٕ أ ٚايته.ٜٔٛ

1

الفرع الثاًً
اًىاع االعاقح
تتعذد اْٛاع ا٫عاقات عٓذ اطؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاصَٗٓٚ ١ا
ا :ً٫ٚا٫عاق ١ايعكًٚ :١ٝتتُجٌ بايكصٛس يف ايٛظا٥ـ ايعكً ١ٝيًؿشد ٚتعٗش يف اثٓا ٤ؾذل ٠ايُٓٛ
قبٌ بًٛؽ طٔ ايجآَ ١عؼشٚ ،تعٗش تًو ا٫عاق ١بأدا ٤عكًَٓ ٞدؿض عٔ املتٛطط ايعاّ
بذسدٚ ١اضشَ ١ت٬صَا َع قصٛس يف فايني ا ٚانجش َٔ املٗاسات نايتٛاصٌ ا ٚايعٓا١ٜ
ايزاتٚ ١ٝايصشٚ ١ايظٚ ١َ٬ا٫طتك٬ي.2١ٝ
ثاْٝاً :ا٫عاق ١ايبصشٚ : ١ٜتعين ؾكذإ نً ٞيًبصش ا ٟنـ ايبصش ا ٚؾكذإ دض( ٞ٥ضعـ
ايبصش ) ،مما ٪ٜثش ٚوذ َٔ قذس ٠ايطؿٌ عً ٢اطتدذاّ ساط ١ايبصش

3

( )8يشعخ :د .يهسف اسساعيل عبج هللا ،التأىيل الجولي ،االقميم العخبي ،اشخاك اشخاص
ذوي االعاقة في التشسية ،السؤتسخ الجولي الخامذ ،0280 ،ص 5وما بعجىا.

( )0يشعخ :د .دمحم سامي صادق ،حقهق ذوي االحتياجات الخاصة ،دار الشيزة العخبية،
القاىخة ،0225 ،ص.09

( )0يشعخ :فتحي عبج الحسيج الزبع ،السعاقهن برخياً رؤية ججيجة لمحياة ودراسة في البعج
السعشهي لمذخرية االندانية ،ط ،8دار العمم وااليسان لمشذخ والتهزيع،0227 ،
ص.70
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ثايجاً :ا٫عاق ١ايظُع ٖٞٚ : ١ٝؾكذإ ساط ١ايظُع بؼهٌ نً ٞا ٚدضٚ ٞ٥قذ ٜه٫ٚ ٕٛدٜاً اٚ
َهتظباًٚ ،قذ ٜه ٕٛقبٌ تعًِ ايًػٚ ١ايهتاب ١ا ٚبعذٖا مما وذ يف نٌ ساٍ َٔ ا٫سٛاٍ َٔ
قذس ٠ايطؿٌ عً ٢اطتدذاّ ساط ١ايظُع يف ايتٛاصٌ َع ا٫خش.1 ٜٔ
سابعاً :ا٫عاق ١اؿشن ٖٞٚ: ١ٝا٫عاق ١اييت تصٝب اؾٗاص ايعصيب املشنضٚ ٟايعط٬ت اٚ
اهلٝهٌ ايععُٚ ٞؼشّ ايطؿٌ َٔ ايكذس ٠عً ٢ايكٝاّ بٛظا٥ؿ٘ اؾظُٚ ١ٝاؿشنَٔٚ ١ٝ
اْٛاعٗا اطتظكا ٤ايذَاؽ ٚػًٌ ا٫طؿاٍ .2
خاَظاً  :ايتٛسذ ٜ :3ظُّ ٢أٜطاً بايزات ٖٛٚ ١ٜٛعباس ٠عٔ اضطشاب تعٗش أعشاض٘ يف ايػايب
عٓذ ا٭طؿاٍ قبٌ طٔ ايجايج َٔ ١ايعُش ٖٚزا ا٫ضطشاب ٪ٜثش عًْ ٢ؼأ ٠ايطؿٌ ٚتطّٛس،ٙ
ؾٝه ٕٛيذ ٜ٘ضعـ يف ايًػْٚ ١طل ايهًُاتٚ ،ضعـ يف املٗاسات ا٫دتُاعٚ ١ٝايتعاٌَ
ٚايتؿاعٌ َع اٯخشٚ ،ٜٔضعـ يف ايظًٛى ٚايتصشف يف َٛاقـ َع.١ٓٝ
طادطاًَ :ت٬صَ ١داَ : ٕٚت٬صَ ١دا ٖٞ ٕٚاضطشاب خًك ٞوذخ ْتٝذٚ ١دٛد نشَٛٚطّٛ
صا٥ذ يف خٜ٬ا اؾظِٜ ٖٛٚ ،تظبب يف َظتٜٛات َتؿاٚت َٔ ١اٱعاق ١ايعكًٚ ١ٝا٫خت٫٬ت
اؾظذٜٛٚ ،١ٜص ٢مبتابع ١املصاب بٗا باطتُشاس سٝح ٜه ٕٛأنجش عشض ١يٲصاب ١بعذّ٠
أَشاضٚ ،تٛؾرل د ّٛأطشَٗٚ ٟين َٓاطب ي٘ٚ ،ؾُٝا ٜأت ٞطٓعشؾهِ عً ٢أْٛاع املت٬صَ١
ٚأطبابٗا ٚأعشاضٗا٬َ 4.سع : ١سزف ايعباس ٠امل٪ػش ٠٭ٕ ؾُٝا ٜأت ٞتكتط ٞايذخ ٍٛيف
املٛضٛع
طابعاً :ايصشع ٖٛ :أسذ ا٭َشاض املضَٓ ١اييت تصٝب ايذَاؽٜٚ ،ه ٕٛعً ٢ػهٌ تؼّٓذات،
ْتٝذ ١تهَٛ ّٕٛدات نٗشٚنُٝٝا ١ّٝ٥ت٪ثش عً ٢عٌُ ايذَاؽ ،ممّا ٜتظبب غًٌ َا ،ناضطشاب
( )8يشعخ :عبج الغشي اليهزبكي ،السعهقهن سسعياً والتكشهلهجيا العالسية ،ط ،8دار الكتاب
الجامعي ،االمارات العخبية الستحجة،0220 ،ص.70

( )0يشعخ :د .دمحم سامي صادق ،السخجع الدابق ،ص.42

( )0يشعخ :اسساء عبج الجبار سمسان ،مرجر سابق ،ص.82
( )4مقال مشذهر عمى الخابط
https://www.webteb.com
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سظ ،ٞأ ٚتؼٓر عطً ،ٞأ ٚست ٢اٱغُاٚ ،٤تظتُشّ ا٭عشاض يذقا٥ل ثِّ ؽتؿٚ ،ٞؽتًـ
َٔ ػدص ٯخش عظب املشانض املتأثش َٔ ٠ايذَاؽٖٓٚ .اى ْٛعإ َٔ ايصشعُٖٚ ،ا :صشع
دض ٖٛٚ :ٞ٥ايصشع ايٓاتر عٔ إصاب ١يف َشنض َعَ َٔ ّٔٝشانض ايذَاؽٚ ،ؽتًـ أعشاض٘
عظب املشنض املصابٚ .صشع عآّٜٚ :كظِ إىل ْٛعني :ايصشع ايهبرلٜ :ؿكذ املصاب
ط خطشٍ يًُصاب،
ٚع ٘ٝمتاَاً ،ؾٝظكطٚ ،بايتاي ٖٞ ٞخطش ٠يف ساٍ تظبّبت يف طكٍ ٛ
نايظكٛط َٔ َهإ عاٍٍٚ ،تظتُش يذقا٥لٚ ،يف ايػايب ٜٓاّ املصاب بعذ صٚاٍ ايٓٛب ،١اَا
ايصشع اـؿٝـ ؾٝصبح ي ٕٛاؾًذ ػاسباًٜٚ ،ؿكذ املصاب ٚع ٘ٝدضّٝ٥اًٚ ،يهٓ٘ ٜبك ٢قادساً
1
عً ٢ايظٝطش ٠عً ٢عط٬ت٘.
ادلثحث الثاًً

احلواٌح الذستىرٌح والقاًىًٍح حلقىق االطفال
روي االحتٍاجاخ اخلاصح

يٲساط ١بايطُاْات ايذطتٛسٚ ١ٜايتؼشٜع ١ٝؿكٛم ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات
اـاص ١طٓكظِ ٖزا املبشح اىل ث٬خ َطايب طٓتٓا ٍٚيف املطًب ا ٍٚ٫ايطُاْات
ايذطتٛس ١ٜؿكٛم ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاصٚ ١طٓتٓا ٍٚيف املطًب ايجاْ ٞايطُاْات
ايذٚي ١ٝؿكٛم ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١اَا املطًب ايجايح طٓدصص٘ يطُاْات
ايكٛاْني ايذاخً ١ٝؿكٛم ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص.١
ادلطلة االول

الضواًاخ الذستىرٌح حلقىق األطفال روي االحتٍاجاخ اخلاصح
ؼشص ايذطاترل يف فًُٗا عً ٢ايتضاّ ايذٚي ١بهؿاي ١اؿكٛم ا٫طاط ١ٝ٭ؾشاد
اجملتُع ٚتًب ١ٝا٫ستٝادات ا٫طاط ١ٝد ٕٚمتٝٝض بني ا٫ػداص ا٫صشاٚ ٤املعاقنيٚ ،إ
ايٓص عًٖ ٢ز ٙاؿكٛم يف صًب ايٛثٝك ١ايذطتٛسٜ ١ٜطؿ ٞعًٖ ٢ز ٙاؿكٛم ا٫سذلاّ
( )8الرخع اسبابيا وعالجو مقال مشذهر عمى الخابط
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/healthmedicine/2015/11/28
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ٚايشعا ١ٜنْٗٛا تعذ َٔ ازل ٢ايٛثا٥ل ايكاْ ،١ْٝٛؾٜ ٬ظتطٝع املؼشع ايعاد ٟس٦ٓٝز إ
ٜصذس ا ٟقاْٜ ٕٛتعاسض َع َا دا ٤يف ايذطتٛس بؼإٔ محاٖ ١ٜز ٙاؿكٛمٜٚ ،عذ ايذطتٛس
ايظٛس ٟيعاّ  َٔ 1953ا ٍٚايذطاترل ايعشب ١ٝاييت ْصت عً ٢سكٛم ايطؿٌ ار ْصت املاد٠
( َ٘ٓ )20عً( ٢ايطؿٛي ١يف مح ٢اجملتُع ٚتشب ١ٝا٫ٚ٫د سل طبٝع ٞيٰباٚ ٤اَٗ٫ات ٚٚادب
ادتُاع ٞعً ِٗٝتظٗش ايذٚي ١عً ٢ايكٝاّ بٗز ٙاملُٗٚ ،) ١طاس عً ٢ايٓٗر رات٘ ايذطتٛس
ايظٛس ٟيعاّ  1973ار ْص عً ٢إ ا٫طش ٖٞ ٠خً ١ٝاجملتُع ا٫طاط ١ٝاييت ؼُٗٝا ايذٚي،١
ٚانذ ايذطتٛس عً ٢محا ١ٜايذٚي ١يًضٚاز ٚايتؼذٝع عًٚ ٘ٝاصاي ١ايعكبات املادٚ ١ٜا٫دتُاع١ٝ
اييت تك ،ّٛنُا ٚؼُ ٞايذٚي ١اٚ ١ََٛ٫ايطؿٛيٚ ١تهؿٌ يهٌ َٛاطٔ ٚاطشت٘ يف سا٫ت
ايطٛاسٚ ٨املشض ٚايعذض ٚايؼٝدٛخ١

1

 َٔٚايذطاترل اييت ْصت عً ٢سكٛم ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١اٜطاً
ايكاْ ٕٛا٭طاط ٞايؿًظطٝين ار انذ اسذلاَ٘ ؿكٛم ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١مبا ؾِٗٝ
ا٭طؿاٍ باعتباسِٖ دض٤اً َٔ اجملتُع ايؿًظطٝين ٜٚتُتع ٕٛبٓؿع اؿكٛم اييت ٜتُتع بٗا
ا٭ػداص ايعاد ،ٕٜٛسٝح ْص عً ٢اسذلاّ سكٛم اٱْظإ ٚسشٜات٘ ار ْص يف املاد)10( ٠
َٓ٘ عً ٢إ (سكٛم اٱْظإ ٚسشٜات٘ ا٭طاطًَ ١ٝضَٚٚ ١ادب ١ا٫سذلاّ ،تعٌُ ايظًط١
ايٛطٓ ١ٝايؿًظط ١ٝٓٝد ٕٚإبطا ٤عً ٢اْ٫طُاّ إىل اٱعْ٬ات ٚاملٛاثٝل اٱقًٚ ١ُٝٝايذٚي١ٝ
اييت ؼُ ٞسكٛم اٱْظإ).
نُا ْص دطتٛس مجٗٛسَ ١ٜصش ايعشب ١ٝيعاّ  2012عً ٢سكٛم ر ٟٚا٫عاق ١سٝح
ْصت املاد َ٘ٓ )72( ٠عً ٢إ (تًتضّ ايذٚي ١بشعا ١ٜر ٟٚا٫عاق ١صشٝاً ٚتعًً ُٝٝا
ٚاقتصادٜاً ٚادتُاعٝاً ٚتٛؾش هلِ ؾشص ايعٌُ ٚتشتك ٞبايجكاؾ ١ا٫دتُاع ١ٝمٚ ِٖٛتٗ٧ٝ
املشاؾل ايعاَ ١مبا ٜٓاطب استٝاداتِٗ).
اَا ايذطتٛس املصش ٟيعاّ  2014ؾكذ ْص يف املاد َ٘ٓ )81( ٠عً ٢إ ( تًتضّ
ايذٚي ١بطُإ سكٛم ا٭ػداص ر ٣ٚاٱعاقٚ ١ا٭قضاّ ،صشًٝا ٚاقتصادًٜا ٚادتُاعًٝا ٚثكاؾًٝا
ٚتشؾًٝٗٝا ٚسٜاضًٝا ٚتعًًُٝٝاٚ ،تٛؾرل ؾشص ايعٌُ هلَِ ،ع ؽصٝص ْظبَٗٓ ١ا هلِٚ ،تٗ١٦ٝ
املشاؾل ايعاَٚ ١ايب ١٦ٝاحملٝط ١بِٗٚ ،مماسطتِٗ ؾُٝع اؿكٛم ايظٝاطٚ ،١ٝدفِٗ َع
غرلِٖ َٔ املٛاطٓني ،إعُا ً٫ملباد ٨املظاٚاٚ ٠ايعذايٚ ١تهاؾ ٪ايؿشص).
( )8يشعخ السادة ( )4من الجستهر الدهري عام 8964
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اَا ايكاْ ٕٛا٫طاط ٞيًًُُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد ١ٜؾكذ دا ٤ضآَاً ؿل ايتعًِٝ
يًُٛاطٓني إر ْصت املاد َٔ )30( ٠ايٓعاّ ا٭طاط ٞيًًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد ١ٜإٔ (ايذٚي١
تٛؾش ايتعً ِٝايعاّٚ ،تًتضّ مبهاؾش ١ا٭َْٚ )١ٝش ٣إ ٖزا ايٓص قذ دا ٤عاَاً ؾُٝع
املٛاطٓني د ٕٚمتٝٝض بٚ ِٗٓٝبزيو ؾٝه ٕٛيز ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١اؿل يف ايتعً ِٝعً٢
قذّ املظاٚاَ ٠ع ا٫ؾشاد ايعادٜني.
اَا ايذطتٛس ايعشاق ٞؾكذ نؿٌ تٛؾرل املكَٛات ا٫طاط ١ٝيًعٝؽ ايهش ِٜار ْصت
املاد َ٘ٓ )30( ٠عً ٢إ (ايذٚي ١تهؿٌ يًؿشد ٚيٮطشٚ ٠غاص ١ايطؿٌ ٚاملشأ ٠ايطُإ
ا٫دتُاعٚ ٞايصشٚ ،ٞاملكَٛات ا٭طاط ١ٝيًعٝؽ يف سٝا ٍ٠سش ٍ٠نشمي ،١ت َٔ٪هلِ ايذخٌ
املٓاطبٚ ،ايظهٔ امل ,)ِ٥٬ؾط ً٬عٔ نؿايت٘ ؿل ايتعً ِٝؾُٝع ايعشاقٝني يف املاد)34( ٠
ٚاييت ْصت عً٢
(ا : ً٫ٚايتعً ِٝعاٌَ اطاغ يتكذّ اجملتُع ٚسل تهؿً٘ ايذٚي ٖٛٚ ،١ايضاَ ٞيف املشسً١
ا٫بتذاٚ ،١ٝ٥تهؿٌ ايذٚيَ ١هاؾش ١ا.١َٝ٫
ثاْٝاً  :ايتعً ِٝاجملاْ ٞسل يهٌ ايعشاقٝني يف كتًـ َشاسً٘.
ثايجا  :تؼذع ايذٚي ١ايبشح ايعًُ ٞيٮغشاض ايظًُ ١ٝمبا ىذّ اْ٫ظاْٚ ،١ٝتشع ٢ايتؿٛم
ٚا٫بذاع ٚا٫بتهاس ٚكتًـ َعاٖش ايٓبٛؽ.
سابعاً  :ايتعً ِٝاـاص ٚاَ ًٖٞ٫هؿٜٓٚ ٍٛعِ بكاْ.)ٕٛ
نُا ْصت املاد َ٘ٓ )34 ( ٠عً( :٢ا :ً٫ٚايتعً ِٝعاٌَ اطاغ يتكذّ اجملتُع،
ٚسل تهؿً٘ ايذٚي ٖٛٚ ،١ايضاَ ٞيف املشسً ١ا٫بتذاٚ ١ٝ٥تهؿٌ ايذٚيَ ١هاؾش ١ا ١َٝ٫ثاْٝاً :
ايتعً ِٝاجملاْ ٞسل يهٌ ايعشاقٝني يف كتًـ َشاسً٘ .ثايجاً  :تؼذع ايذٚي ١ايبشح ايعًُٞ
يٮغشاض ايظًُ ١ٝمبا ىذّ اْ٫ظاْٚ ١ٝتشع ٢ايتؿٛم ٚا٫بذاع ٚا٫بتهاس ٚكتًـ َعاٖش
ايٓبٛؽ.)...
نُا نؿٌ ايذطتٛس محا ١ٜايطؿٛي ١بصٛس ٠عاَ ١ار ْصت املاد/29( ٠ب) (تهؿٌ
ايذٚي ١محا ١ٜايطؿٛيٚ ١تشع ٢ايٓؼٚ ٧تٛؾش هلِ ايعشٚف املٓاطب ١يتًَُٓ ١ٝهاتِٗ ٚقذساتِٗ).
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نُا انذت املاد ٠اْؿ٘ ايزنش يف ايؿكش ٠ايجايجَٗٓ ١ا عً ٢سعش ا٫طتػ ٍ٬ا٫قتصاد ٟيٮطؿاٍ
ار قطت با٫ت( ٞوعش ا٫طتػ ٍ٬ا٫قتصاد ٟيٮطؿاٍ بصٛس ٠ناؾٚ ١تتدز ايذٚي ١ا٫دشا٤ات
ايهؿ ١ًٝعُاٜتِٗ).
ؾط ً٬عٔ ريو ْص ايذطتٛس عًَٓ ٢ع ايعٓـ ٚايتعظـ يف ا٫طشٚ ٠املذسط١
ٚاجملتُع .1
 َٔٚاؿادات اييت وتادٗا ا ٟؾشد ٚأ ٟطؿٌ طٛا ٤نإ طًُٝا ا َٔ ٚرٟٚ
ا٫ستٝادات اـاص: ٖٞ ١
ا: ٫ٚاؿاد ١اىل اْ٫تُا :٤ا ٟإ ٜٓتُ ٞايطؿٌ ٭طش ٠ؼب٘ ٚؼٔ عً..٘ٝ
ثاْٝاً  :اؿاد ١اىل َهاْ ١ايزات ٚا٫لاص  :تعذ اؿاد ١اىل ايؼعٛس مبهاْ ١ايزات ٚا٫لاص
بايٓظب ١يًطؿٌ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص َٔ ١اؿادات ا٫طاطٜٚ ،١ٝتشكل ايؼعٛس بايزات
َٔ خ ٍ٬ايعذاي ١يف املعاًَ ١بٚ ِٗٓٝبني باق ٞا٫طؿاٍ اضاؾ ١اىل عٓصش اعذلاف ا٫خش ٜٔبِٗ
ٚتكبًِٗ هلِ.
ثايجاً  :اؿاد ١اىل اٜٚ : َٔ٫كصذ بٗا ا َٔ َٔ٫اـٛف ايزٜ ٟؼعش ب٘ اْ٫ظإ ٜٚتشكل أَ٫
َتَ ٢ا نإ َطُٓ٦اً عً ٢صشت٘ ٚعًُ٘ َٚظتكبً٘ ار إ ػعٛس ا٫طؿاٍ بعذّ ا َٔ٫هعٌ
َٓ٘ اْظاْاً َٓطٜٛاً ْاقُاً عً ٢اجملتُع.
اَا اؿادات اـاص ١با٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١ؾٗ:ٞ
ا :ً٫ٚا٫ستٝادات ايصش :١ٝتعذ ايصش ١سكاً اطاطٝاً َٔ سكٛم اْ٫ظإ ٚول يٲْظإ إ
ٜتُتع بأعًَ ٢ظت َٔ ٣ٛايصش ١ميهٔ بًٛغ٘ ٚتتُجٌ ايشعا ١ٜايصش ١ٝيٮطؿاٍ رٟٚ

( )8يشعخ :السادة /09رابعاً من دستهر جسيهرية العخاق لدشة .0225
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ا٫ستٝادات اـاص ١بايٓؼاطات ايطب ١ٝاييت تؼٌُ تؼدٝص اؿايٚٚ ١صـ ايع٬ز ؾطً٬

عٔ تكذ ِٜايشعا ١ٜاؾظُ ١ٝايعاَٚ ١ايٛقا َٔ ١ٜاملطاعؿات.1

ؾط ً٬عٔ تٛؾرل ايع٬ز ٚا٫دٗض ٠املظاعذٚ ٠تكذ ِٜاملظاعذات ٚا٫دٗض ٠تظاعذ

املعام عً ٢اداٚ ٤ظا٥ؿ٘ يف اؿٝا ٠بظٗٛي٘ انجش .2

ثاْٝاً  :اؿل يف املظاٚاٜ : ٠عذ اؿل يف املظاٚاٚ ٠عذّ ايتُٝٝض سنٝض ٠اطاط ١ٝيًششٜات ناؾ١
َ ٖٞٚبذأ َٔ املباد ٨ايذطتٛس ١ٜاييت ٜك ّٛعًٗٝا اْ ٟعاّ دطتٛس ٟيف ايعامل املعاصش،
ؾاملظاٚا ٖٞ ٠تٛأّ اؿشٚ ١ٜبذْٗٚا تصبح مماسط ١اؿشٜات نًُ ١عابج.3 ١
 َٔٚايطُاْات ايذطتٛس ١ٜؿُا ١ٜسكٛم ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص:ٖٞ ١
 -1ايشقاب ١ايكطا ١ٝ٥عً ٢دطتٛس ١ٜايكٛاْني
ٜكصذ بايشقاب ١ايكطا ١ٝ٥عً ٢دطتٛس ١ٜايكٛاْني قٝاّ ايكطا ٤بايتشكل َٔ َذ ٣تٛاؾل
ايكاَْ ٕٛع أسهاّ ايذطتٛسٚ .قذ اػٗت اغًب ايذ ٍٚإىل إتباع أطًٛب ايشقاب ١ايكطا ،١ٝ٥ار إ ايتدصص
ٚاٱعذاد ايؿين يشداٍ ايكطا ٤ؾط ٬عٔ اؿٝاد ٚا٫طتك٬ي ١ٝايًتني ميتاص بُٗا ايكطا ٤عً ٢ايشقاب١
4

ايؿاعً ١ٝنْٗٛا صادس َٔ ٠دٗ ١قاٜذٖ ٠ذؾٗا تطبٝل أسهاّ ايذطتٛس.

( )8يشعخ :زكي حدن زيجان ،الحساية الذخعية والقانهنية لحوي االحتياجات الخاصة دراسة
مقارنة بين الفقو االسالمي والقانهن الهضعي ،ط ،8دار الكتب القانهني ،مرخ،
 ،0229ص.848
( )0يشعخ :ليشجة مغيخة ،اسيا بهعشاني ،الحساية القانهنية لمسعاقين ،رسالة ماجدتيخ مقجمة الى
كمية الحقهق والعمهم الدياسية ،جامعة عبج الخحسن ميخه ،بجاية ،0287 ،ص 09وما

بعجىا.

( )0يشعخ :وسيم حدام االحسج ،االتفاقيات الجولية الستعمقة بحقهق االندان الخاصة ،حقهق

الطفل ،حقهق السخأة ،حقهق الالجئين ،حقهق العسال ،حقهق السعهقين ،حقهق الدجشاء،

مشذهرات الحمبي الحقهقية ،لبشان ،0288 ،ص.095
( )2يشعخ د .دمحم ماىخ أبه العيشين ،الخقابة القزائية عمى دستهرية القهانين في الفقو
والقزاء ،ط ،0مشذاة السعارف ،اإلسكشجرية ،0220 ،ص.86
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ٚتؼهٌ ايشقاب ١ايكطا ١ٝ٥ايطُإ ايؿعً ٞيٮؾشاد يف َٛادٗ ١ػاٚص ا٫داس ٠سذٚد
ٚظٝؿتٗا ،ار إ ايظًط ١ايتٓؿٝز ١ٜتتٛىل تٓؿٝز ايكٛاْني عٔ طشٜل اصذاس ٥٫ش ١تٓع ١ُٝٝاٚ
اصذاس قشاسات يتٓؿٝز ٖز ٙايكٛاْنيَٚ ،ا ٜطُٔ تطبٝل ايكٛاْني ٖ ٞايشقاب ١ايكطا ١ٝ٥عً٢
تٓؿٝزٖا.
ٚقذ ته ٕٛايشقاب ١ايكطا ١ٝ٥طابك ١عً ٢اصذاس ايكٛاْني ٖٚزا َا اخز ب٘ ايذطتٛس
ايؿشْظ ٞيعاّ 1958ار أيضَت املاد َ٘ٓ )39( ٠اؿه ١َٛبعشض َؼشٚعات ايكٛاْني عً٢
فًع ايذٚي ١ايؿشْظ َٔ ٞادٌ صٝاغتٗا ٚإبذا ٤ايشأ ٟؾٗٝا قبٌ عشضٗا عً ٢ايدلملإ.1
أَا ايشقاب ١اي٬سك ١ؾٗ ٞانجش ػٛٝعا سٝح أخزت بٗا اغًب ايذ ٍٚاييت أخزت
بايشقاب ١عً ٢دطتٛس ١ٜايكٛاْني ٚإ ناْت أطايٝبٗا كتًؿٖٓٚ ١ايو ْٛعإ َٔ ايشقاب ١اي٬سك١
 ٖٞٚنا٫ت.ٞ
أ -سقاب ١اٱيػا٤
ٜكصذ بٗزا ا٭طًٛب سل ا٭ؾشاد أ ٚبعض ٖ٦ٝات ايذٚي ١يف ايطعٔ بعذّ دطتٛس١ٜ
ايكاْ ٕٛأَاّ ايكطا ٤عٔ طشٜل إقاَ ١دعَ ٣ٛباػشٜ ،٠طًب ؾٗٝا إيػا ٤ايكاْ ٕٛاملدايـ
يًذطتٛس ،2ؾشقاب ١اٱيػا ٤سقاب٫ ١سك ١أ ٟأْٗا تؿذلض إٔ قاْْٛاً قذ صذس ٚاْ٘ ىايـ
ايذطتٛس ،ؾٝشل يف ٖز ٙاؿاي ١يًذٗ ١اييت وذدٖا ايذطتٛس ايطعٔ ؾ ٘ٝأَاّ اؾٗ ١اييت نإ
قذ سذدٖا ايذطتٛسٜٚ ،طًب يف ايذع ٣ٛاملشؾٛع ١إيػاٖ ٤زا ايكاْٚ ٕٛتٛصـ ايذع٣ٛ
املشؾٛع ١يًطعٔ يف دطتٛس ١ٜايكاْ ٕٛبأْٗا دعَٛ ٣ٛضٛعٚ ١ٝيٝظت ػدص ١ٝ٭ْٗا تٛد٘
ضذ ايكاْ ٕٛرات٘ ٚتك ّٛعً ٢كاصُت٘ أ ٟإٔ املذع ٞقذ ٜه ٕٛؾشدا أ٦ٖٝ َٔ ١٦ٖٝ ٚات
ايذٚيٚ ١املذع ٢عً ٖٛ ٘ٝايكاْ ٕٛايزٜ ٟؼو يف دطتٛسٜتٜ٘ٚ 3.ه ٕٛيًشهِ ايصادس َٔ

( )8يشعخ :ماىخ فيرل صالح ،الحساية الجستهرية لحقهق االقميات في الشعم الجستهرية،
اطخوحة دكتهراه ،جامعة بغجاد ،كمية القانهن ،0227،ص.820

( )0يشعخ د .إحدان السفخجي وآخخون ،الشعخية العامة لمقانهن الجستهري والشعام الجستهري
في العخاق ،بغجاد ،دار الحكسة ،8992 ،ص.877
( )0السرجر الدابق  ،ص.876
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احملهُ ١غصٛص ايكاْ ٕٛاملطع ٕٛؾ ٘ٝسذَ ١ٝطًك ١ػا ٙايهاؾ ١إر اْ٘ وظِ ايٓضاع
س ٍٛدطتٛس ١ٜايكاَْ ٕٛشٚ ٠اسذ.٠

1

ٚقذ اخزت َصش بٗزا ايٓٛع َٔ ايشقابٚ ١اْاط ايكطا ٤ايذطتٛس ٟؾٗٝا ايشقاب١
ايكطا ١ٝ٥اىل احملهُ ١ايذطتٛس ١ٜايعًٝا ٚريو يف املاد َٔ)192( ٠ايذطتٛس املصش ٟيعاّ
ٚ2014قذاصذست احملهُ ١ايذطتٛس ١ٜايعذٜذ َٔ ايكشاسات بٗذف محا ١ٜايتطأَ ا٫دتُاعٞ
ٚايتأَني ا٫دتُاع ٞيف اجملتُع املصش ٟسٝح سهُت احملهُ ١ايذطتٛس ١ٜيف سهُٗا
ايصادس يف عاّ ٚ1995ايز ٟقطت ؾ ٘ٝبذطتٛس ١ٜاملٛاد ( َٔ)16،15،10،9قاْ ٕٛتأٌٖٝ
املعٛقني سقِ ( )39يظٓٚ1975 ١املعذٍ بكاْ ٕٛسقِ ( )49يعاّ ٚ 1982عذّ تعاسض ٖزٙ
ايٓصٛص َع املاد َٔ )17( ٠دطتٛس ٚ1971ريو بتكشٜش اٚي ١ٜٛيبعض املٛاطٓني عً٢
غرلِٖ يف فاٍ ايعًِ ،ا ٫إ اطتدذاّ املعٛقني داخٌ نٌ ٚسذٚ َٔ ٠سذات اؾٗاص ا٫داسٟ
يًذٚيٚ ١اهل٦ٝات ايعاَ ١ا ٚايكطاع ايعاّ َٔ خ ٍ٬ؽصٝص عذد َٔ ٚظا٥ؿٗا ٜ ٫ضٜذ عً٢
( َٔ)%5فُٛع عذد ايعاًَني بهٌ ٚسذٜ ٫ ٠عتدل تكشٜشا ً ٚ٫يٜٛتِٗ عً ٢عذاِٖ اْ ٟظب١
 %5املدصص ١يًُعاقني يف ػػٌ ايٛظا٥ـ ٖ ٞكصص ١هلِ ٚسل هلِ ٜ ٫ٚعتدل ريو اٚي١ٜٛ
ملٔ عذاِٖ ٖٚز ٙايٓظب ١قذٛص ٠هلِ.

2

ٚيف ايعشام اْٝطت َُٗ ١ايشقاب ١ايكطا ١ٝ٥عً ٢دطتٛس ١ٜايكٛاْني اىل احملهُ١
ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا ٚريو يف املاد َٔ )87( ٠ايذطتٛس ايعشاق ٞيظٓٚ 2005 ١اييت تٓص عً ( ٢إ
ايظًط ١ايكطاَ ١ٝ٥ظتكًٚ ١تتٖ٫ٛا احملانِ عً ٢اخت٬ف اْٛاعٗا ٚدسداتٗا ٚتصذس اسهاَٗا
ٚؾكاً يًكاْٚ ٕٛتٓاط َُٗ ١ايشقاب ١عً ٢دطتٛس ١ٜايكٛاْني اىل ٖ ١٦ٝقطا) ١ٝ٥
ا ٫آْا مل ْش صذٚس سهِ قطا ٞ٥غصٛص ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١بصٛس ٠عاَ ١اٚ
يصاحل اطؿاٍ ٖز ٙايؿ ١٦بصٛس ٠خاص.١

( )8يشعخ د .عبج الغشي بديهني ،القانهن الجستهري ،السبادئ العامة والجستهر المبشاني ،الجار
الجامعية ،بيخوت ،.8986 ،ص.022

( )0يشعخ :د .دمحم عطية دمحم فهدة ،الحساية الجستهرية لحقهق االندان (دراسة مقارنة ) ،دار
الجامعة الججيجة ،االسكشجرية ،0288 ،ص 008وما بعجىا
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ب -سقاب ١اَ٫تٓاع
ٚمبكتطٖ ٢ز ٙايشقاب ٌُٜٗ ١ايكاض ٞتطبٝل ايكاْ ٕٛغرل ايذطتٛس ٟا ٟميٓع َٔ
تطبٝك٘ ٚسقاب ١اَ٫تٓاع ٖ ٞسقاب٫ ١سكٖٚ ،١ز ٙايشقاب ١متاسغ َٔ قبٌ مجٝع احملانِ يف
ايذٚي ١مبدتًـ دسداتٗا ٚأْٛاعٗا  ٫ٚمتاسغ احملانِ ايشقاب َٔ ١تًكاْ ٤ؿظٗا بٌ بٓا ٤عً٢
طًب ٜتكذّ ب٘ اسذ اـص ّٛيف دعَٓ ٣ٛعٛس ٠أَاَٗا ٜطعٔ ؾ ٘ٝبعذّ دطتٛس ١ٜايكإْٛ
املشاد تطبٝك٘ يف ايذع ٣ٛؾٝه ٕٛعً ٢ايكاض ٞايتأنذ َٔ صشٖ ١زا ايكاْ ٕٛؾإرا تبني ي٘ إٔ
ايكاْ ٕٛكايـ يًذطتٛس ٚدب عً ٘ٝاَ٫تٓاع عٔ تطبٝك٘ ٚإُٖاٍ إسهاَ٘ ٜٚه ٕٛيًكشاس
ايصادس بٗزا ايؼإٔ سذْ ١ٝظب ٘ٝأ ٟاْ٘ قاصش عًَٛ ٢ضٛع ايٓضاع

1

ٚقذ اصذست بعض ايذ ٍٚقشاسات بؼإٔ عذّ دطتٛس ١ٜبعض ايكٛاْني ٖ َٔٚزٙ
ايذ ٍٚايٜ٫ٛات املتشذ ٠اَ٫شٜهَٗٓ ، ١ٝا قط( ١ٝغاسٜت ضذ فًع آَا ٤داَع ١ا٫باَا) يف
عاّ  2001ار قشست احملهُ ١ايعًٝا اَ٫شٜه ١ٝإ ايباب ا َٔ ٍٚ٫قاْ ٕٛاَ٫شٜهٝني َٔ رٟٚ
ا٫عاق ١غرل دطتٛس ٟار سأت إ سعش ايباب ا ٍٚ٫ايتُٝٝض عً ٢اطاغ ا٫عاق ١ػاٚص طًط١
ايهْٛػشغ مبٛدب ايتعذ ٌٜايشابع عؼش َٔ ايذطتٛس اَ٫شٜهٚ ٞبايتاي ٫ ٞهٛص يًُذعني
َكاضا ٠ايذٚيَ ١باػشْ٫ ٠ؿار ايباب ا َٔ ٍٚ٫ايكاْ)ٕٛ

2

 - 2ايشقاب ١ايكطا ١ٝ٥عً ٢اعُاٍ ا٫داس٠
ؾُٝا ٜتعًل بايشقاب ١اٱداس ١ٜأ ٚايشقاب ١ايزات ,١ٝؾتتٛىل اٱداس ٠بٓؿظٗا َشاقبَ ١ذ٣
َطابك ١تصشؾاتٗا ٚأعُاهلا ٱسهاّ ايكاْ ٕٛمبعٓا ٙايعاّ ٚايؼاٌَ ،أَ ٚذَ٤٬َ ٣تٗا
يًعشٚف احملٝط ١بٗا( ٚ .)3قذ تباػش اٱداسٖ ٠ز ٙايشقاب َٔ ١تًكاْ ٤ؿظٗا أ ٚبٓا ً٤عً ٢طًب
ٜكذّ َٔ قبٌ ا٭ؾشاد ,يزا تصٓـ ايشقاب ١اٱداس ١ٜإىل ث٬ث ١أصٓافَٗٓ ,ا ايشقاب ١اي,١ٝ٥٫ٛ
( )8يشعخ د .دمحم عمي ال ياسين ،القانهن الجستهري والشعم الدياسية ،ط ،8مطبعة السعارف،
بغجاد ،8964 ،ص.802

( )0يشعخ :دمحم مخاح ،اصحاب االحتياجات الخاصة رؤية تشسهية ،و ازرة االوقاف لمذؤون
االسالمية ،قطخ ،0282 ،ص.44

) (0يشعخ :د .فؤاد العطار  -القزاء اإلداري – دار الشيزة العخبية –  -8960ص 92
وما بعجىا.
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ٚتبذأ بتكذ ِٜتعًِ َٔ رَ ٟصًش ١إىل َٔ صذس َٓ٘ ايتصشف املدايـ يًكاْ ٕٛسٝح ٜطًب
ؾ ٘ٝإٔ ٜعٝذ ايٓعش يف تصشؾ٘ طٛا ٤أنإ بظشب٘ أّ إيػا ٘٥أّ تعذ ًٜ٘أّ اطتبذاي٘ٚ .ايشقاب١
ايش٥اطٚ ١ٝؾٗٝا ٜكذّ ايتعًِ ٜٚ -ظتطٝع ايشٝ٥ع إٔ مياسغ ٖزا ايٓٛع َٔ ايشقاب ١اطتٓادا
يظًطت٘ ايش٥اط ١ٝبذ ٕٚتعًِ  -إىل سٝ٥ع َصذس ايكشاس ,يٝك ّٛايشٝ٥ع باؽار املٛقـ
املٓاطب با٫طتٓاد إىل طًطت٘ ايش٥اط ١ٝعًَ ٢شٚ٩ط ٘ٝؾٝك ّٛبظشب ايكشاس أ ٚإيػا ٘٥أٚ
تعذ.)1(ًٜ٘
ٚؽتًـ ايذ ٍٚيف ايٓعاّ املتبع يف ايشقاب ١سظب ظشٚف نٌ دٚي ١ؾٗٓايو ْعاّ
ايكطا ٤املٛسذ ٚايٓعاّ ايكطا ٞ٥املضدٚز ،ؾُج ٬ؾشْظا اخزت بايٓٛع ايجاْ َٔ ٞايشقاب١
ايكطا ١ٝ٥ار ميجٌ فًع ايذٚي ١قُ ١ايكطا ٤ا٫داس ٟيف ؾشْظا ار ٜعً ٛعً ٢نٌ احملانِ
ا٫داسٚ ١ٜا٫طتٓ٦اؾ ،١ٝار اصذست ايعذٜذ َٔ ايكشاسات يصاحل ر ٟٚا٫ستٝادات اـاصَٗٓ ١ا
قشاس فًع ايذٚي ١ايؿشْظ ٞاـاص بإقشاس إ سل ايتعًَ ِٝهؿ ٍٛيًذُٝع بػض ايٓعش عٔ
ا٫خت٬ؾات يف ايعشٚف ٚاعاق ١ا٫طؿاٍ  ٫ميهٔ إ ٜه ٕٛهلا تأثرل عً ٢سشَإ ا٫طؿاٍ َٔ
ٖزا اؿل نُا ٜعتدل فًع ايذٚي ١إ ايصعٛبات اـاص ١با٭طؿاٍ ر ٟٚا٫عاق ٫ ١وشَِٓٗ
َٔ ايتعً ِٝار اْ٘ سل َهؿ ٍٛيًذُٝع بػض ايٓعش عٔ ا٫خت٬ؾات يف ايعشٚف ٚعً ٢ايذٚي١

إ تتدز ايتذابرل ٚايٛطا ٌ٥ايطشٚس َٔ ١ٜادٌ ايتعً ِٝا٫يضاَ ٞيٮطؿاٍ ر ٟٚا٫عاق.2 ١

ٚقذ اخز ايعشام بٓعاّ ايكطا ٤املضدٚز بعذ صذٚس قاْ ٕٛتعذ ٌٜفًع ػٛس٣
ايذٚي ١سقِ ()106يظٓ ،31989 ١ا ٫آْا مل لذ قط ١ٝعشضت اَاّ ايكطا ٤ا٫داس ٟخاص١
با٭طؿاٍ ار إ اغًب ايكطاٜا اـاص ١بٗز ٙايؿ ٫ ١٦تٓاٍ ا ١ُٖٝ٫املطًٛب.١

( )8يشعخ :د .سميسان الطساوي ،القزاء اإلداري ،السرجر الدابق ،ص .00
( )0يشعخ :السادة /09رابعاً من دستهر جسيهرية العخاق لدشة .0225
( )0يشعخ :قخار محكسة القزاء االداري رقم  008لدشة  0280مشذهر عمى السهقع
االلكتخونيhtpss//www.moj.gov.ig/view :
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ثاْٝاً :ايطُاْات ايظٝاط١ٝ
ٚتؼٌُ ايطُاْات ايظٝاطَ ١ٝا ٜأت:ٞ
 -1سقاب ١ايشأ ٟايعاّ
إ يًشأ ٟايعاّ ٚتأثرلات٘ ايذٚس ا٭طاطٚ ٞا٭ثش املِٗ يف سظٔ تطبٝل ايكٛاعذ
ايذطتٛس ,١ٜيٝع يف ا٭ْعُ ١ايذميكشاط ١ٝؾشظبٚ ,إمنا ي٘ ٖزا ايذٚس ست ٢يف ا٭ْعُ١
ا٫طتبذاد ,١ٜؾإرا نإ ايؿشد يف ا٭ْعُ ١ايذميكشاطٜ ١ٝظاِٖ يف ته ٜٔٛايشأ ٟايعاّ مما ميٗذ
ايطشٜل م ٛسأ ٟعاّ قْٚ ٟٛاضر ٜتأت ٢عٔ طشٜل املٓاقؼ ,١اَا يف ا٭ْعُ ١ا٫طتبذاد١ٜ
ؾٝعٗش ؾٗٝا ْٛعإ َٔ ايشأ ٟايعاّ "ا٭ ٍٚصشٜح ٚعًين ٚايجاْ ٞعشٜل ٚأصٜ ٌٝهاد ٜهٕٛ
فشد ُٖع خاؾت" ٚعً ٢ايشغِ َٔ عذّ ايتصشٜح ب٘ ؾاْ٘ ٜٓتكٌ إىل ايظًطات اؿانُ ١عٔ
طشٜل ايشقاب ١ايظش ١ٜاييت تؿشضٗا ٖز ٙا٭ْعُٚ ،١تشدع اُٖ ١ٝايشأ ٟايعاّ اىل ن ْ٘ٛميجٌ
ايذاؾع اىل سشص طًطات ايذٚي ١عً ٢تطبٝل َا ٚسد يف ايذطتٛس َٔ َباد ٨تتعًل باؿكٛم
ٚاؿشٜات ،ار تأخز ايظًط ١ايتؼشٜع ١ٝبٓعش ا٫عتباس َا ٜطشس٘ ايشأ ٟايعاّ َٔ اؾهاس
َٚكذلسات بؼإ َؼشٚعات ايكٛاْني املتعًك ١باؿكٛم ٚايظًط ١ايتٓؿٝز ١ٜتذؾع اىل ا٫يتضاّ
باسذلاّ تًو اؿكٛم ٚاؿشٜات ٚاؿزس يف اطتدذاّ طًطاتٗا اييت ؼذ َٓٗا(.)1

ٚيٛطا ٌ٥اٱع ّ٬أُٖ ٫ ١ٝميهٔ إْهاسٖا يف تٛد ٘ٝايشأ ٟايعاّ ٚؼذٜذ َظاسات٘ َٔ
خ ٍ٬ايكٝاّ بعشض ا٭ؾهاس ٚاٯسا ٤يف كتًـ اجملا٫ت ،مما دعًٗا أدا ٠سقاب ١ٝػا ٙأدٗض٠
ايذٚي ١يذؾع ايعًِ ايٛاقع عً ٢ا٫ؾشاد عٔ طشٜل َتابع ١تصشؾات اؿهاّ ٚا٫داسٜني
ٚاملؼاسن ١يف اؿُ٬ت اْ٫تدابٚ ،١ٝيف إراعتٗا يؼها ٣ٚاملٛاطٓني ٚآسا ِٗ٥س ٍٛتًو
ايٓؼاطاتٚ ،يف سجٗا ؾٗات ايشقاب ١ايشزل ١ٝيف ايذٚي ١يًتذخٌ ٚاحملاطب،)2( ١نُا إ يٛطاٌ٥
ا٫ع ّ٬دٚس َِٗ يف ايتٛع ١ٝباٱعاق ١ؾتطع ا٫طشٚ ٠اجملتُع عً ٢ناٌٖ ا٫ع ّ٬ايذٚس اهلاّ
ٚايهبرل يف تٛع ١ٝاجملتُع بٗز ٙايؿ َٔ ١٦ايٓاغ مبا ميهٔ اجملتُع َٔ ؼٖ ٌٜٛز ٙايؿ ١٦اىل
ؾَٓ ١٦تذ ١بذ َٔ ٫دعًٗا عاي ١عً ٢اجملتُع  َٔٚا٫دٗض ٠املُٗ َٔ ١بني ٚطا ٌ٥ا٫عٖٞ ّ٬
( )8يشعخ :عبج الحسيج متهلي ،الحخيات العامة (نعخات في تطهرىا وضسانتيا ومدتقبميا)،
مشذأة السعارف ،األسكشجرية ،8975،ص.90
( )0يشعخ :د .عجنان عسخو ،السرجر الدابق ،ص.808،802
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ا٫راعٚ ١ايتًؿض ٕٜٛؾُٔ خ ٍ٬ايتًؿض ٕٜٛميهٔ اقاَ ١ايٓذٚات ٚاحملاضشات يًتعشف عً٢
طشٜك ١ايتعاٌَ َع ا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات ـاصٚ ١اسذلاّ سكٛقِٗ يف املٓضٍ ٚيف اجملتُع
 ٫ٚميهٔ اْهاس ايذٚس ايز ٟت٪دٚ ٜ٘طا ٌ٥ا٫ع ّ٬ا٫خشَٗٓٚ ٣ا ايصشـ ٚاجمل٬ت ار ميهٔ
َٔ خ ٍ٬املكا٫ت اييت تتطشم يؿ٦ات ايذلب ١ٝاـاص ١إٔ ٜه ٕٛهلا دٚس نبرل يف تعذٌٜ
اػاٖات ا٫ؾشاد ٚتػٝرلٖا تػٝرلاً اهابٝاً ٚقذ اػاست ايتٛصٝات اـاص ١بادتُاع ايًذٓ١
ا٫قتصادٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝيػشب ٞاطٝا ا٫طهٛا ٚاييت عكذت يف عاّ  1993اىل دٚس ٚطاٌ٥
ا٫ع ّ٬املدتًؿ َٔ ١سٝح -1بًٛس ٠خط ١عٌُ ٚمح٬ت اعْ٬ات تتٛد٘ اىل املعٛقني ٚاطشِٖ
َٔ داْب ٚاجملتُع َٔ داْب اخش.
 -1ايعٌُ عً ٢تٛؾرل قٓٛات اتصاٍ بني ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١ؽاطب َؼه٬تِٗ
ٚتكذّ هلِ املعًَٛات ا٫طاط ١ٝاييت تظٌٗ هلِ ايتعاٌَ َع ا٫عاقٚ ١مماسط ١سٝاتِٗ
اي.١َٝٛٝ
 -2تٓك ١ٝا٫عُاٍ ايذساََ َٔ ١ٝظًظ٬ت ٚاؾَٚ ّ٬ظشسٝات مما ؼ ٜ٘ٛيف بعض ا٫سٝإ
َٔ طًبٝات متع املعٛقني ٚت٪ثش عً ٢ادساى اجملتُع هلِٚ ،تٛؾرل قٓٛات اتصاٍ بني
املعٛقني ؽاطب َؼه٬تِٗ ٚتكذّ هلِ املعًَٛات ا٫طاط ١ٝاييت تظٌٗ هلِ ايتعاٌَ َع
ا٫عاقٚ ١مماسط ١سٝاتِٗ اي.1 ١َٝٛٝ
ٚبزيو ْش ٣ضشٚس ٠إ ؽصص ٚطا ٌ٥ا٫ع ّ٬ايظُعٚ ١ٝاملش ١ٝ٥بشاَر اطبٛع١ٝ
يػشض َٓاٖر ايذلب ١ٝاـاص ،١ؾط ً٬عً ٢ايعٌُ عً ٢تؼذٝع ا٫با ٤عً ٢ابشاص اطؿاهلِ َٔ
ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١ضُٔ بشاَر ا٫طؿاٍ ايعاد ١ٜار  ٫بذ إ ٜعتاد ا٫طؿاٍ ايعادٕٜٛ
عً ٢س ١ٜ٩ا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١نُا هب عكذ ايذٚسات ٚايٓذٚات يتذسٜب ٚتعًِٝ
ا٫باَٚ ٤عًُ ٞايذلب ١ٝاـاص ١ايطشم ٚا٫طايٝب ايٓادع ١يًتعاٌَ َع ٖز ٙايؼشؤَ ١
ا٫طؿاٍ.

( )8يشعخ :د .مرطفى نهري القسر ود .ناجي الدعايجه ،قزايا وتهجيات حجيثة في التخبية
الخاصة ،دار السديخة ،عسان ،ص 868وما يعجىا.
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 -2دٚس ا٫سضاب ايظٝاط١ٝ
ٚتدلص أُٖ ١ٝا٭سضاب ايظٝاط ١ٝنْٗٛا تك ّٛبتٛع ١ٝأؾشاد اجملتُع بأُٖ١ٝ
سكٛقِٗ ٫ٚ ،ىؿَ ٢ا يٮسضاب َٔ دٚس يف محا ١ٜسكٛم اْ٫ظإ طٛا ٤ناْت يف املعاسض ١اٚ
يف ايظًط ١ؾارا ناْت يف املعاسضٜ ١دلص دٚسٖا يف ايشقاب ١عً ٢اعُاٍ ٚتصشؾات َٔ ٜباػشٕٚ
ايظًط ١داخٌ ايدلملإ ٚخاسد٘ ار تعٌُ ا٫سضاب املعاسض ١مبٓع اؿضب اؿانِ َٔ اصذاس
قٛاْني تٓتٗو سكٛم اْ٫ظإ ،اَا دٚسٖا ؾُٝا ارا ناْت خاسز ايظًط ١ؾأْٗا تعٌُ عً٢
نؼـ ا٫عُاٍ ٚايتصشؾات ايطاس ٠عكٛم اْ٫ظإ ٚيؿت ْعش ٚطا ٌ٥ا٫ع ّ٬هلا.1
ٚبزيو ؾإٕ ا٫سضاب ايظٝاط ١ٝتعذ ضُاْ َٔ ١ضُاْات محا ١ٜسكٛم اْ٫ظإ عاَ١
ٚسكٛم ر ٟٚا٫ستٝادات خاص.١
ثايجاً :دٚس َٓعُات اجملتُع املذْ ٞيف ضُإ سكٛم ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص١
بذأ اٖ٫تُاّ بايتٛع ١ٝعكٛم ر ٟٚا٫عاق ١بعذ عاّ  َٔ2003قبٌ َٓعُات اجملتُع
املذْ َٔ ٞادٌ دَر ا٫ػداص ر ٟٚا٫عاق ١يف اجملتُع ار ْص دطتٛس مجٗٛس ١ٜايعشام
يظٓ 2005 ١يف املاد )45( ٠عً( ٢ا : ً٫ٚؼشص ايذٚي ١عً ٢تعضٜض دٚس َ٪طظات اجملتُع
املذْٚ ٞدعُٗا ٚتطٜٛشٖا ٚاطتك٬يٝتٗا مبا ٜٓظذِ َع ايٛطا ٌ٥ايظًُ ١ٝيتشكٝل اٖ٫ذاف
املؼشٚع ١هلا ٜٓٚعِ ريو بكاْ.)ٕٛ
ٚإ َٓعُات اجملتُع املذْ ٞيف اغًب ايذ ٍٚتك ّٛبأدٚاس َُٗ ١يف بشاَر ايتأٌٖٝ
اجملتُع ٞؾط ً٬عٔ ا٫يتكا ٤بببا ٤املعٛقني يتبادٍ اٯسآَٚ ٤اقؼَ ١ؼه٬تِٗ ملظاعذ ٠رٟٚ
ا٫عاق ١باْ٫ذَاز ،نُا تكٖ ّٛز ٙاملٓعُات بتكذ ِٜاملظاعذات اْ٫ظاْ ١ٝهلز ٙايؿ َٔٚ ١٦اِٖ
ٖز ٙاملٓعُات ٖ ٞػُع املعٛقني .2

( )8يشعخ :د .حسيج حشهن خالج ،حقهق االندان ،الدشيهري ،بيخوت ،0285 ،ص.069

( )0يشعخ :عبج السشعم دمحم ،دور مؤسدات السجتسع السجني في رعاية ذوي االحتياجات
الخاصة من السعاقين في مرخ ،مجمة كمية التخبية ،جامعة بشي سهيف ،العجد ،5
 ،0227ص.02
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ٚنإ ابشص ْؼاط هلا يف ايعشام ٖ ٛتؿع ٌٝاملاد َٔ )32( ٠ايذطتٛس اـاص ١بإدَاز
ر ٟٚا٫ستٝادات يف اجملتُع ؾط ً٬عٔ ايتٛاصٌ َع ايٛصاسات املعٓ ١ٝيٖ٬تُاّ عكٛم رٟٚ
ا٫عاقْٚ ١تٝذ ١يًذٚس ايؿاعٌ ايز ٟت٪دَٓ ٜ٘عُات اجملتُع املذْْ ٞش ٣ضشٚس ٠تكذ ِٜايذعِ
املادٚ ٟتكذ ِٜناؾ ١املظاعذات هلا يه ٞت٪د ٟدٚسٖا عً ٢امت ٚد٘.
ادلطلة الثاًً

الضواًاخ الذولٍح حلقىق االطفال روي االحتٍاجاخ اخلاصح
طٓتٓا ٍٚايطُاْات ايذٚي ١ٝؿكٛم ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١يف ايؿشٚع ا٫ت ١ٝنُا
:ًٜٞ
الفرع االول

حقىق األطفال روي االحتٍاجاخ اخلاصح يف ظل االعالى العادلً
حلقىق االًساى لعام 8491

ٚضعت ْصٛص ا٫ع ٕ٬ايعامل ٞؿكٛم اْ٫ظإ قٛاعذ عاَ ١ؿُا ١ٜاْ٫ظإ
ٚيًُظاٚا ٠بني اؾشاد اجملتُع د ٕٚا٫ػاس ٠ايصشو ١اىل سكٛم املعٛقني بايزات ٚتعذ املاد٠
( َٔ )1/25اِٖ ايٓصٛص اييت اػاست اىل محا ١ٜسكٛم املعٛقني بؼهٌ غرل َباػش عٓذَا
قشست سل اْ٫ظإ يف ايشعا ١ٜايصشٚ ١ٝايشؾاٖٚ ١ٝايتػز ١ٜار ْصت املاد ٠اْؿ ١ايزنش عً ٢إ
(يهٌّ ػدص سلّ يف َظتَ ٣ٛعٝؼٜ ١هؿ ٞيطُإ ايصشٚ ١ايشؾاٖ ١ي٘ ٚ٭طشت٘ٚ ،خاصٳًّ١
عً ٢صعٝذ املأنٌ ٚاملًبع ٚاملظهٔ ٚايعٓا ١ٜايطبٚ ١ٝصعٝذ اـذَات ا٫دتُاع١ٝ
ايطشٚسٚ ،١ٜي٘ اؿلٴّ يف َا ٜأَٔ ب٘ ايػٛا ٌ٥يف سا٫ت ايبطاي ١أ ٚاملشض أ ٚايعذض أ ٚايذلَٴٌّ
أ ٚايؼٝدٛخ ١أ ٚغرل ريو َٔ ايعشٚف اـاسد ١عٔ إسادت٘ ٚاييت تؿكذ ٙأطباب عٝؼ٘).
ٚقذ نؿًت مجٝع املٛاثٝل ٚاملعاٖذات ايذٚيٚ ١ٝا٫قً ١ُٝٝسل ايطؿٌ يف ايتعً ِٝؾكذ ْص
ا٫ع ٕ٬ايعامل ٞؿكٛم اْ٫ظإ ايز ٟصذس عٔ اؾُع ١ٝايعاَ ١يٮَِ املتشذ ٠يف  10نإْٛ
ا ٍٚ٫عاّ  1948يف املاد ٠ايظادطٚ ١ايعؼش ٕٚعً ٢اْ٘:
( -1يهٌ ػدص اؿل يف ايتعًِ ٚهب إ ٜه ٕٛايتعً ِٝيف َشاسً٘ اٚ٫ىل ٚا٫طاط ١ٝعً٢
ا٫قٌ باجملإٚ ،إ ٜه ٕٛايتعً ِٝاٚ٫ي ٞايضاَٝاً .......ٚ
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 -2هب إ تٗذف ايذلب ١ٝاىل امنا ٤ػدص ١ٝاْ٫ظإ إمنا ً٤ناَٚ ً٬اىل تعضٜض اسذلاّ
اْ٫ظإ ٚاؿشٜات ا٫طاطٚ ١ٝتُٓ ١ٝايتؿاِٖ ٚايتظاَح ٚايصذاق ١بني مجٝع
ايؼعٛب ٚاؾُاعات ايعٓصش ١ٜا ٚايذٚ ١ٜٝٓاىل صٜاد ٠فٗٛد ا َِ٫املتشذ ٠ؿؿغ
ايظ.ّ٬
 -3يٰبا ٤اؿل ا ٍٚ٫يف اختٝاس ْٛع ١ٝتشب ١ٝابٓا.)ِٗ٥
إ اؿل يف ايتعً ِٝيًطؿٌ َٔ اؿكٛم ا٫طاط ١ٝايبايػ ١يف اُٖٝتٗا ،يتأثرل ٙايبايؼ يف
اعُاٍ سكٛم اْ٫ظإ ا٫خشٚ ٣٭ُٖ ١ٝايٓتا٥ر املذلتب ١عٓ٘ يف ايتطٛس ٚايُٓا ٤ا٫قتصادٟ
ٚا٫دتُاع ٞيًُٛاطٓني ا َٔٚ ً٫ٚثِ اْعهاط٘ عً ٢ايذٚي ١ثاْٝاً ،باٱضاؾ ١اىل َظاُٖت٘ يف
تُٓ ١ٝقذسات ا٫طؿاٍ نُا ٜظِٗ يف اعذادِٖ َظتكب ً٬ـذَ ١ايٛطٔ.
الفرع الثاًً

حقىق روي االحتٍاجاخ اخلاصح يف ادلٍثاق االجتواعً واالورتً

لعام 8498
يكذ اعذلف ٖزا املٝجام عكٛم املعاقني يف املاد َ٘ٓ ”15“ ٠سٝح ْص عً ” ٢سل
ا٫ػداص املصابني بعذض دظذ ٟأ ٚعكً ٞيف اؿص ٍٛعً ٞتذسٜب َٗين ٚتأٖٚ ٌٝاعاد٠
ا٫طتكشاس يف اجملتُع ” ٚمبٛدب ٖز ٙاملادٜ ٠ه َٔ ٕٛسل ايطؿٌ املصاب بعاٖ ١عكً ١ٝأٚ
دظذ ١ٜإٔ وصٌ عً ٞايتذسٜب ٚايتأٖ ٌٝسيت ٜظتطٝع إٔ ٜٓذَر َع باق ٞا٫طؿاٍ
ايعادٜني يف اجملتُع.
الفرع الثالث

حقىق روي االحتٍاجاخ اخلاصح يف االتفاقٍح الذولٍح للحقىق

االقتصادٌح واالجتواعٍح والثقافٍح لعام 8499
ؾكذ ْصت املاد َٔ )10/2( ٠ا٫تؿاق ١ٝعًٚ( ٢دٛب تٛؾرل محا ١ٜخاص ١يٮَٗات
خ ٍ٬ؾذلَ ٠عكٛي ١قبٌ ايٛضع ٚبعذ ،)ٙسٝح إٔ ريو ٜعذ ٚثٝل ايصً ١مبٛضٛع ايعذض
ٚا٫عاق ١ؾهجرل َٔ سا٫ت ايعذض ٚا٫عاق ١ؼذخ بظبب صعٛبات اؿٌُ أ ٚايٛضع ٖٚزا ٜعين
ضشٚس ٠محا ١ٜاٚ ّ٫احملاؾع ١عً ٢صشتٗاٚ ،تٓص املاد َٔ )12( ٠ا٫تؿاق ١ٝعً ٢إ (سل
نٌ اْظإ يف ايتُتع بأعًَ ٢ظت َٔ ٣ٛايصش ١اؾظُٚ ١ٝايعكً ١ٝميهٔ بًٛغ٘)ٜٚ ،عذ ٖزا
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اؿل َٓتٗهاً عٓذَا تعذض ايذ ٍٚعٔ اؽار ايتذابرل اي٬صَ ١يًٛقاٚ ١ٜايع٬ز َٔ اَ٫شاض اييت
قذ تظبب عذضاً أ ٚاعاق ١دظذ ١ٜأ ٚوشّ املعٛقني َٔ سل إعاد ٠ايتأٖٚ ٌٝايتذسٜب….اخل.
نُا تعذلف املادَٗٓ )13(٠ا عل نٌ ؾشد يف ايتعًٖٚ ِٝزا ٜعين أْ٘ هب إٔ تتاح يًطؿٌ
املعٛم اَهاْ ١ٝاؿص ٍٛعً ٞايتعً ِٝطٛا ٤يف َذاسغ عاَ٘ أَ ٚذاسغ ايذلب ١ٝاـاص.١
الفرع الراتع

حقىق روي االحتٍاجاخ اخلاصح يف االعالى اخلاص
ً
حبقىق ادلتخلفني عقلٍا لعام 8498
يكذ اٖتُت اؾُع ١ٝايعاَ ١يٮَِ املتشذ ٠عكٛم املتدًؿني عكًٝاً سٝح تٓ ٙٛبإٔ
إع ٕ٬ايتكذّ ٚايُٓا ٤يف املٝذإ ا٫دتُاع ٞقذ أعًٔ ضشٚس ٠محا ١ٜسكٛم ر ٟٚايعاٖات
ايبذْٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝتطع ْصب عٗٓٝا ضشٚسَ ٠ظاعذ ٠ا٫ػداص املتدًؿني عكًٝاً عً ٞامنا٤
قذساتِٗ يف كتًـ َٝاد ٜٔايٓؼاط ٚضشٚس ٠تٝظرل اْذَادِٗ يف اجملتُعٚ ،طبكاً ملا دا ٤يف
ا٫ع ٕ٬هب إ ٜتُتع املتدًـ عكًٝاً بٓؿع اؿكٛم اييت ٜتُتع بٗا طا٥ش ايبؼشٜٚ ،ه ٕٛي٘
سل اؿص ٍٛعً ٞايشعاٚ ١ٜايع٬ز ٚاؿص ٍٛعً ٞقذس َٔ ايتعًٚ ِٝإٔ ٜتُتع با٭َٔ
ا٫قتصادٚ ٟمبظتَ ٣ٛعٝؼ٥٫ ١ك ١ي٘٫ٚ ،بذ إٔ ٜكَ ِٝع أطشت٘ أ ٚأطش ٠بذٚ ١ًٜإٔ ٜؼاسى
يف اجملتُعٚ ،ارا نإ املتدًـ عكًٝاً غرل قادس عً ٢مماسط ١سكٛق٘ بظبب خطٛس ٠عاٖات٘
ؾ ٬بذ َٔ ٚدٛد ضُاْات قاْ ١ْٝٛؿُاٜت٘ َٔ أ ٟػاٚص ممهٔ ارا اقتطت ايطشٚس ٠تكٝٝذ
أ ٚتعط ٌٝمجٝع ٖز ٙاؿكٛم.1

الفرع اخلاهس

حقىق االطفال روي االحتٍاجاخ اخلاصح يف هٍثاق

حقىق الطفل العرتً لعام 8411
قذّ ٖزا املٝجام فُٛع َٔ ١اٖ٫ذاف ٚنإ َٔ بني ٖز ٙاٖ٫ذاف اهلذف ايظادغ
ٚايزٜ ٟتعًل بتأطٝع ْعاّ يشعا ١ٜا٫طؿاٍ املعٛقني ٚريو ضُاْاً ْ٫ذَادِٗ يف اجملتُع
ٚٱمناَٛ ٤اٖبِٗ ٚابشاصٖا ،سٝح ْص اهلذف ايظادغ يًُٝجام عً( ٞتأطٝع ْعاّ يًشعا١ٜ

( )8يشعخ :السبادئ التي جاء بيا االعالن الخاص بحقهق الستخمفين عقمياً لعام .8978
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ٚايذلب ١ٝاـاص ١يٮطؿاٍ املعٛقني ،تطُٔ يًُعٛقني اْ٫ذَاز يف اؿٝا ٙايطبٝعٚ ١ٝاملٓتذ١
جملتُعِٗ ٚابشاص َٛاٖبِٗ).
الفرع السادس

حقىق االطفال روي االحتٍاجاخ اخلاصح يف اتفاقٍح
حقىق الطفل لعام 8414

ْصت اتؿاق ١ٝسكٛم ايطؿٌ عً ٢ضشٚس ٠اعذلاف ايذ ٍٚا٫طشاف بٛدٛب متتع
ايطؿٌ املعٛم عكًٝاً ٚدظذٜاً عٝا ٠ناًَٚ ١نشمي ١يف ظشٚف تهؿٌ ي٘ نشاَت٘ ٚتعضص اعتُادٙ

عًْ ٢ؿظ٘ ٚتٝظرل َؼاسنت٘ ايؿعً ١ٝيف اجملتُع .1

نُا انذت ا٫تؿاق ١ٝعً ٢إ تعذلف ايذ ٍٚا٫طشاف عل ايطؿٌ املعٛم يف ايتُتع
بشعا ١ٜخاص ١ار ْصت املاد ٠ايجايجٚ ١ايعؼشَٗٓ ٕٚا عً ٢إ ( -1تعذلف ايذ ٍٚا٭طشاف
بٛدٛب متتع ايطؿٌ املعٛم عكًٝاً أ ٚدظذٜاً عٝا ٠ناًَٚ ١نشمي ,١يف ظشٚف تهؿٌ ي٘
نشاَت٘ ٚتعضص اعتُاد ٙعً ٢ايٓؿع ٚتٝظش َؼاسنت٘ ايؿعً ١ٝيف اجملتُع.
 -2تعشف ايذ ٍٚا٭طشاف عل ايطؿٌ املعٛم يف ايتُتع بشعا ١ٜخاصٚ ١تؼذع ٚتهؿٌ ايطؿٌ
امل ٌٖ٪يزيو ٚيًُظٛ٦يني عٔ سعاٜت٘ ,سٖٓاً بتٛؾش املٛاسد تكذ ِٜاملظاعذ ٠اييت ٜكذّ عٓٗا
طًبٚ ,اييت تتَ ّ٤٬ع ساي ١ايطؿٌ ٚظشٚف ٚايذ ٜ٘أ ٚغرلُٖا ممٔ ٜشع.ْ٘ٛ
 -3إدساناً ي٬ستٝادات اـاص ١يًطؿٌ املعٛم ,تٛؾش املظاعذ ٠املكذَٚ ١ؾكاً يًؿكشَٔ 2 ٠
ٖز ٙاملاد ٠فاْاً نًُا أَهٔ ريو َع َشاعا ٠املٛاسد املاي ١ٝيًٛايذ ٜٔأ ٚغرلُٖا ممٔ
ٜك َٕٛٛبشعا ١ٜايطؿٌٜٓٚ ,بػ ٞإٔ تٗذف إىل ضُإ إَهاْ ١ٝسص ٍٛايطؿٌ املعٛم ؾعً٬
عً ٢ايتعًٚ ِٝايتذسٜبٚ ,خذَات ايشعا ١ٜايصشٚ ,١ٝخذَات إعاد ٠ايتأٖٚ ,ٌٝاٱعذاد ملُاسط١
عٌُٚ ,ايؿشص ايذلؾٚ ١ٝٗٝتًك ٘ٝريو بصٛس ٠ت٪د ٟإىل ؼكٝل اْ٫ذَاز ا٫دتُاع ٞيًطؿٌ
ٚمن ٙٛايؿشد ,ٟمبا يف ريو من ٙٛايجكايف ٚايشٚس ,ٞعً ٢أنٌُ ٚد٘ ممهٔ.
-4عً ٢ايذ ٍٚا٭طشاف إٔ تؼذع ,بشٚح ايتعا ٕٚايذٚي ,ٞتبادٍ املعًَٛات املٓاطب ١يف
َٝذإ ايشعا ١ٜايصش ١ٝايٛقاٚ ١ٝ٥ايع٬ز ايطيب ٚايٓؿظٚ ٞايٛظٝؿ ٞيٮطؿاٍ املعٛقني ,مبا يف
( )8يشعخ السادة ( )00من اتفاقية حقهق الطفل لعام .8989
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ريو ْؼش املعًَٛات املتعًك ١مبٓاٖر إعاد ٠ايتأٖٚ ٌٝاـذَات املٗٓٚ ١ٝإَهاْ ١ٝايٛصٍٛ
إيٗٝاٚ ,ريو بػ ١ٝمتهني ايذ ٍٚا٭طشاف َٔ ؼظني قذساتٗا َٗٚاساتٗا ٚتٛطٝع خدلتٗا يف
ٖز ٙاجملا٫تٚ ,تشاع ٞبصؿ ١خاص ,١يف ٖزا ايصذد استٝادات ايبًذإ ايٓاَ.)١ٝ
نُا اقشت املادَٗٓ )32( ٠ا عً .1( ٢تعذلف ايذ ٍٚا٭طشاف عل ايطؿٌ يف محاٜت٘
َٔ ا٫طتػ ٍ٬ا٫قتصاد َٔٚ ٟأدا ٤أ ٟعٌُ ٜشدح إٔ ٜه ٕٛخطرلا أ ٚإٔ ميجٌ إعاق١
يتعً ِٝايطؿٌ ،أ ٚإٔ ٜه ٕٛضاسا بصش ١ايطؿٌ أ ٚبُٓ ٙٛايبذْ ،ٞأ ٚايعكً ،ٞأ ٚايشٚس ،ٞأٚ
املعٓ ،ٟٛأ ٚا٫دتُاع.ٞ
 .2تتدز ايذ ٍٚا٭طشاف ايتذابرل ايتؼشٜعٚ ١ٝاٱداسٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايذلب ١ٜٛاييت تهؿٌ تٓؿٝز
ٖز ٙاملادٚ .٠هلزا ايػشضَٚ ،ع َشاعا ٠أسهاّ ايصهٛى ايذٚي ١ٝا٭خش ٣رات ايصً ،١تكّٛ
ايذ ٍٚا٭طشاف بٛد٘ خاص مبا :ًٜٞ
(أ) ؼذٜذ عُش أدْ ٢أ ٚأعُاس دْٝا ي٬يتشام بعٌُ.
(ب) ٚضع ْعاّ َٓاطب يظاعات ايعٌُ ٚظشٚؾ٘.
(ز) ؾشض عكٛبات أ ٚدضا٤ات أخشَٓ ٣اطب ١يطُإ بػ ١ٝإْؿار ٖز ٙاملاد ٠بؿعاي.)١ٝ
 .1تعذلف ايذ ٍٚا٭طشاف بٛدٛب متتع ايطؿٌ املعٛم عكًٝا أ ٚدظذٜا عٝا ٠ناًَ١
ٚنشمي ،١يف ظشٚف تهؿٌ ي٘ نشاَت٘ ٚتعضص اعتُاد ٙعً ٢ايٓؿع ٚتٝظش َؼاسنت٘ ايؿعً١ٝ
يف اجملتُع.
 .2تعذلف ايذ ٍٚا٭طشاف عل ايطؿٌ املعٛم يف ايتُتع بشعا ١ٜخاصٚ ١تؼذع ٚتهؿٌ
يًطؿٌ امل ٌٖ٪يزيو ٚيًُظٚ٪يني عٔ سعاٜت٘ ،سٖٓا بتٛؾش املٛاسد ،تكذ ِٜاملظاعذ ٠اييت
ٜكذّ عٓٗا طًبٚ ،اييت تتَ ّ٤٬ع ساي ١ايطؿٌ ٚظشٚف ٚايذ ٜ٘أ ٚغرلُٖا ممٔ ٜشع.ْ٘ٛ
 .3إدسانا ي٬ستٝادات اـاص ١يًطؿٌ املعٛم ،تٛؾش املظاعذ ٠املكذَٚ ١ؾكا يًؿكشَٔ 2 ٠
ٖز ٙاملاد ٠فاْا نًُا أَهٔ ريوَ ،ع َشاعا ٠املٛاسد املاي ١ٝيًٛايذ ٜٔأ ٚغرلُٖا ممٔ
ٜك َٕٛٛبشعا ١ٜايطؿٌٜٓٚ ،بػ ٞإٔ تٗذف إىل ضُإ إَهاْ ١ٝسص ٍٛايطؿٌ املعٛم
ؾع ٬عً ٢ايتعًٚ ِٝايتذسٜبٚ ،خذَات ايشعا ١ٜايصشٚ ،١ٝخذَات إعاد ٠ايتأٖ،ٌٝ
ٚاٱعذاد ملُاسط ١عٌُٚ ،ايؿشص ايذلؾٚ ١ٝٗٝتًك ٘ٝريو بصٛس ٠ت٪د ٣إىل ؼكٝل
اْ٫ذَاز ا٫دتُاع ٞيًطؿٌ ٚمن ٙٛايؿشد ،ٟمبا يف ريو من ٙٛايجكايف ٚايشٚس ،ٞعً٢
أنٌُ ٚد٘ ممهٔ.
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 .4عً ٢ايذ ٍٚا٭طشاف إٔ تؼذع ،بشٚح ايتعا ٕٚايذٚي ،ٞتبادٍ املعًَٛات املٓاطب ١يف
َٝذإ ايشعا ١ٜايصش ١ٝايٛقاٚ ١ٝ٥ايع٬ز ايطيب ٚايٓؿظٚ ٞايٛظٝؿ ٞيٮطؿاٍ املعٛقني،
مبا يف ريو ْؼش املعًَٛات املتعًك ١مبٓاٖر إعاد ٠ايتأٖٚ ٌٝاـذَات املٗٓٚ ١ٝإَهاْ١ٝ
ايٛص ٍٛإيٗٝاٚ ،ريو بػ ١ٝمتهني ايذ ٍٚا٭طشاف َٔ ؼظني قذساتٗا َٗٚاساتٗا ٚتٛطٝع
خدلتٗا يف ٖز ٙاجملا٫تٚ .تشاع ٢بصؿ ١خاص ،١يف ٖزا ايصذد ،استٝادات ايبًذإ
ايٓاَ.)١ٝ
٬ٜٚسغ َٔ ْص ايؿكش ٠ايجايج َٔ ١املاد ٠اعٚ ٙ٬ايكاض ١ٝبإٔ (نًُا أَهٔ ريو َٚع
َشاعا ٠املٛاسد املاي ١ٝيًٛايذ ٜٔأ ٚغرلُٖا ممٔ ٜك َٕٛٛبشعا ١ٜايطؿٌ) ٜكًٌ َٔ تأثرل
ٚؾعايَ ١ٝا طبل ايٓص عً َٔ ٘ٝفاْ ١ٝاملظاعذ ٠املكذَ ١يًُعاقني  ،ؾط ً٬عٔ ريو ؾإٕ
ا٫تؿاق ١ٝتهؿٌ يًطؿٌ املعام سكٛقاً ي٘ ؿني ٚصٛي٘ يظٔ ايشػذ  18ٖٛٚعاَاً ؾكط ،طبكاً
ملا ٚسد يف املاد ٠اٚ٫ىل َٔ ا٫تؿاق ،١ٝيهٔ ٖزا اَ٫ش صعب يًػا ١ٜسٝح إٔ ايطؿٌ رٟٚ
ا٫ستٝادات اـاص ١ئ ٜصٌ بأ ٟساٍ َٔ ا٫سٛاٍ ايٖ ٞز ٙاملشسً َٔ ١ايٓطر ،يزيو
هب نؿاي ١سكٛق٘ يطُإ ايعٝؽ ايهش ِٜي٘.
الفرع الساتع

حقىق األطفال روي االحتٍاجاخ اخلاصح يف ادلٍثاق االفرٌقً

حلقىق الطفل ورفاهٍته لعام 8441
اعذلؾت املاد َٔ )13( ٠املٝجام عكٛم ايطؿٌ املعام ٚمحاٜت٘ ،سٝح ْصت عً ٢إٔ :ـ
1ـ تعذلف ايذ ٍٚا٫طشاف يف املٝجام بٛدٛب متتع ايطؿٌ املعٛم عكًٝاً أ ٚدظذٜاً عٝا٠
ناًَٚ ١نشمي ١يف ظشٚف تهؿٌ ي٘ نشاَت٘ ٚتعضص اعتُاد ٙعً ٢ايٓؿعٚ ،تٝظش َؼاسنت٘
ايؿعً ١ٝيف اجملتُع.
2ـ تعذلف ايذ ٍٚا٫طشاف يف املٝجام عل ايطؿٌ املعٛم يف ايتُتع بشعا ١ٜخاصٚ ،١تطُٔ
يًطؿٌ امل ٌٖ٪يزيو ٚيًُظٚ٪يني عٔ سعاٜت٘ ،سٖٓاً بتٛؾرل املٛاسد املتاس ،١تكذِٜ
املظاعذ ٠اييت ٜكذّ عٓٗا طًب ٚتطُٔ بؼهٌ خاص إَهاْ ١ٝسص ٍٛايطؿٌ املعٛم
ؾع ً٬عً ٢ايتذسٜب ٚا٫عذاد ملُاسط ١عٌُ ٚايؿشص ايذلؾٚ ،١ٝٗٝتًك ٘ٝريو بصٛس ٠ت٪دٟ
اي ٞؼكٝل اْ٫ذَاز ا٫دتُاع ٞمبا يف ريو من ٙٛايجكايف ٚايشٚس ٞعً ٢أنٌُ ٚد٘ ممهٔ.

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )57السنة ()12

111

3ـ تتعٗذ ايذ ٍٚا٫طشاف يف املٝجام ،بايعٌُ يف سذٚد َٛاسدٖا املتاس ١تذسهٝاً بتٛؾرل
ايشاس ١ايهاًَ ١يًؼدص املعٛم عكًٝاً أ ٚدظذٜاً يف اؿشنٚ ١ايٛص ٍٛاىل ايؼٛاسع
ٚاَ٫انٔ ايعاَ ١ا٫خش ٣اييت ٜشٜذ املعٛق ٕٛايٛص ٍٛإيٗٝا).
ٜٚتطح ملٔ ٜكشأ ٖز ٙاملاد ٠أْٗا ػب ١ٗٝباملاد َٔ )23( ٠اتؿاق ١ٝسكٛم ايطؿٌ سٝح
إٔ ٖز ٙاملاد ٠تعذلف يًطؿٌ املعام عك٘ يف اؿٝاٚ ٙايعٝؽ عٝا ٠نشميٚ ١ريو يتٝظش
َؼاسنت٘ ايؿعً ١ٝيف اجملتُع ٚنزيو تبني نٝؿ ١ٝسصٛي٘ عً ٢سعا ١ٜخاص ١طٛا ٤يف ايتذسٜب
أ ٚايؿشص ايذلؾٚ ١ٝٗٝغرلٖاٚ ،بزيو ميهٔ ايك ٍٛبإٔ املاد َٔ )13( ٠املٝجام ا٫ؾشٜكٞ
ؿكٛم ايطؿٌ قذ مت اقتباطٗا ٚأخزٖا َٔ املادٚ )23(٠اـاص ١عكٛم ايطؿٌ املعام.
اَا اتؿاق ١ٝايعٌُ ايذٚي ١ٝسقِ ( )138يظٓ ،11973 ١ؾذا٤ت يتعٌُ عً ٢ايكطا ٤ايهاٌَ
عً ٢عٌُ ا٭طؿاٍ عً ٢املذ ٣ايبعٝذ ،سٝح ٚضعت سذاً أدْ ٢يظٔ ايعٌُ ٖٛٚ ،طٔ إمتاّ
ايتعً ِٝاٱيضاَٚ ٞايزٜ ٫ ٟكٌ عٔ اـاَظ ١عؼش ،٠نُا َٓعت تؼػ ٌٝا٭طؿاٍ ست ٢طٔ
ايجآَ ١عؼش ٠يف ا٭عُاٍ اييت وتٌُ إٔ تعشض يًدطش صش ١أ ٚط ١َ٬أ ٚأخ٬م ا٭سذاخ
(ا٭طؿاٍ) بظبب طبٝعتٗا أ ٚايعشٚف اييت ت٪د ٣ؾٗٝاٚ ،أٚدبت عً ٢ايذ ٍٚاملصادق ١إٔ
تتعٗذ بإتباع طٝاطٚ ١طٓ ١ٝتشَ ٞيًكطا ٤ؾعًٝاً عً ٢عٌُ ا٭طؿاٍ.2
الفرع الثاهي

حقىق االطفال روي االحتٍاجاخ اخلاصح يف اتفاقٍح

حقىق االشخاص روي االعاقح لعام 6119
اٚيت ٖز ٙا٫تؿاق ١ٝمحا ١ٜا٫ػداص ر ٟٚا٫عاق َٔ ١ايتعشض اىل ايعٓـ اٖتُاَاً
بايػاً ا ٫اْٗا مل تؼش اىل ا٫طؿاٍ املعاقني ٚامنا تٓاٚيت ر ٟٚا٫عاق ١بصٛس ٠عاَ ١ار انذت
عً ٢عذّ ايتعزٜب ا ٚاملعاًَ ١ايكاطٖٚ ١ٝزا َا اػاست اي ٘ٝاملاد َٔ )15( ٠ا٫تؿاقٚ ١ٝاييت
ْصت عً( ٢سٝح دا ٤ؾٗٝا "ايتأنٝذ عً ٢عذّ ايتعزٜب أ ٚاملعاًَ ١أ ٚايعكٛب ١ايكاط ١ٝأٚ
اي٬إْظاْ ١ٝأ ٚاملٗٓٚ ١ٝريو( :أ) ٜ ٫عشض أ ٟػدص يًتعزٜب أ ٚاملعاًَ ١أ ٚايعكٛب١
ايكاط ١ٝأ ٚاي٬إْظاْ ١ٝأ ٚاملٗٓٚ ،١ٝبؼهٌ خاص ٜ ٫عشض إ ٟػدص ٱدشا ٤ايتذاسب
ايطبٚ ١ٝايعًُ ١ٝعً ٘ٝدَٛ ٕٚاؾكت٘ بهاٌَ سشٜت٘ (ب) تتدز ايذ ٍٚا٭طشاف مجٝع ايتذابرل
( )8صادق العخاق عمى اتفاقية العسل الجولية عام .8985
( )0يشعخ السادة ( )0من االتفاقية رقم ()808الخاصة بذأن تحجيج الحج االدنى لالستخجام.
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ايتؼشٜعٚ ١ٝاٱداسٚ ١ٜايكطاٚ ١ٝ٥غرلٖا َٔ ايتذابرل ايؿعاي ١ملٓع إخطاع ا٭ػداص رٟٚ
اٱعاق ١يًتعزٜب أ ٚايعكٛب ١ايكاط ١ٝأ ٚاي٬إْظاْ.١ٝ
أَا املادَٗٓ )1/16( ٠ا ؾكذ أنذت عً ٢عذّ ايتعشض ي٬طتػٚ ٍ٬ايعٓـ
ٚا٫عتذا ،٤سٝح دا ٤ؾٗٝا "تتدز ايذ ٍٚا٭طشاف مجٝع ايتذابرل ايتؼشٜعٚ ١ٝاٱداس١ٜ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝغرلٖا َٔ ايتذابرل ؿُا ١ٜا٭ػداص ر ٟٚاٱعاق ١داخٌ َٓاصهلِ
ٚخاسدٗا عً ٢ايظٛا َٔ ،٤مجٝع أػهاٍ ا٫طتػٚ ٍ٬ايعٓـ ٚا٫عتذا ٤مبا يف ريو دٛاْبٗا
ايكا ١ُ٥عً ٢اؾٓع".1
ادلطلة الثالث

ضواًاخ القىاًني الذاخلٍح لألطفال روي االحتٍاجاخ اخلاصح
ؾط ً٬عٔ اؿُا ١ٜايذطتٛس ١ٜيز ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١ؾكذ سشصت اغًب ايذٍٚ
عً ٢اصذاس تؼشٜعات خاص ١بز ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١امياْاً َٓٗا بإٔ ريو طٝظِٗ بؼهٌ
نبرل يف نؿاي ١اؿكٛم املكشس ٠هلِ ٚتطٜٛش اـذَات املكذَ ،١خصٛصاً ارا تٛيت ريو دٗ١
خاص ١تتٛىل َتابع ١تطبٝل ايكٛاْني ٚتظأٍ يف ساي ١ايتكصرلٚ ،يٲساط ١بايطُاْات اييت
تٛؾشٖا ايكٛاْني ايذاخً ١ٝؿكٛم ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١طٓكظِ ٖزا املطًب اىل
ايؿشٚع ا٫ت: ١ٝ
الفرع االول

تىفري فرص التعلٍن ادلٌاسة ذلن
ٜعذ اؿل يف ايتعً َٔ ِٝاؿكٛم اييت ؼتاز اىل تذخٌ اهاب َٔ ٞايذٚيٚ، ١تهُٔ اُٖ١ٝ
ايطؿٌ يف ايتعً ِٝيف إْٗا تتعاٌَ َع ايٓؼأ ر ٟٚايعك ٍٛايػط ١اييت ٜظٌٗ ايتأثرل عًٗٝا،
()2

ؾايتعً ِٝسل مجٝع ا٫طؿاٍ ٚٚادب نٌ اؿهَٛات بإٔ تطُٔ يًطؿٌ سك٘ يف ايتعًِٝ
()3
ا٫طاط ،ٞار إ ايتعًٜ ِٝكٛد م ٛايتُٓٚ ١ٝاـشٚز مبٛاطٓني َظٚ٪يني َٓٚتذني.
( )8يشعخ :سساح دمحم لطفي ،مرجر سابق ،ص.40
( )0يشعخ :د .عاصم خميل ،السخجع الدابق ،ص .0

( )0يشعخ :د .نعسي خميل ابه العطا ،من حقهق الطفل في االسالم ،مقال مشذهر عمى
االنتخنيت عمى الخابط=:
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ٚتتذخٌ اغًب د ٍٚايعامل يهؿاي ١ايتعً ِٝيف َشسًت٘ اٚ٫ىل فاْاً ٚبصؿ ١ايضاَ١ٝ
يتطُٔ سذاً ادْ َٔ ٢املظت ٣ٛايتعً ُٞٝؾُٝع ابٓاٗ٥ا ،اَا ايتعً ِٝيف املشاسٌ ايتاي١ٝ
()1
ؾتدتًـ ايذ ٍٚؾُٝا بٗٓٝا بؼإٔ ؼٌُ ْؿكات٘.
ٚقذ نإ املؼشع اَ٫شٜه َٔ ٞاٚا ٌ٥املؼشعني ايز ٜٔاٚيٛا ر ٟٚا٫عاق ١اٖتُاَاً
بايػاً ار مت اصذاس قاْ ٕٛتعً ِٝمجٝع املعٛقني يعاّ ٚ 1975ايز ٟزل ٞيف عاّ 1997
بكاْ( ٕٛتعً ِٝا٫ؾشاد ر ٟٚا٫ستٝادات اـاصٜٚ ) ١طُٔ ٖزا ايكاْ ٕٛتعً ِٝفاْ ٞيهٌ
طؿٌ يف طٔ املذسط ١يف اقٌ تكٝٝذ بٚ ٞ٦ٝبايٓظب ١٭غًب ا٫طؿاٍ ؾإٔ ريو ٜعين ٚدٛد
َذاسغ سهٜ ١َٝٛظٌٗ ايٛص ٍٛايٗٝا ٚإ تهَ ٕٛتهٝؿَ ١ع اعاقتِٗ ٚعً ٢نٌ َذسط ١تتًك٢
مت ً٬ٜٛؾٝذسايٝاً ا ٚمت َٔ ٬ً ٜٛايذٚي ١إ تتكٝذ بتًو ايكٛاعذ ا ٚؽظش ريو ايتُ.2 ٌٜٛ

اَا املؼشع املصش ٟؾكذ سشص عً ٢تعً ِٝاطؿاٍ ر ٟٚا٫عاق ١سٝح ْصت املاد٠
( َٔ )13ايكاْ ٕٛسقِ ( )68يعاّ ٚ 1968ايصادس بؼإٔ إْؼاَ ٤ذساغ ايتعً ِٝايعاّ عً ٢إ
(يٛصٜش ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝإٔ ٜٓؼَ ٧ذاسغ يتعًٚ ِٝسعا ١ٜايتَٝ٬ز املعٛقني مبا ٜهؿٌ إتاس١
ايؿشص ١هلِ يًذساط ١مبا ٜتَ ّ٤٬ع قذساتِٗ ٚوذد ػشٚط ايكبٚ ٍٛخطط ايذساطٚ ١املٓاٖر
ْٚعِ اَ٫تشاْات ْٛٚع ايؼٗادات اييت متٓح هلِٚ .يًُذايع احملً ١ٝاملدتص ١إٔ تٓؼ٧
ؾص ً٫ٛؽصص يتعًٚ ِٝسعا ٤٫٪ٖ ١ٜايتَٝ٬ز ٚريو بعذ اؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١ايٛصاس.)٠
نُا ْصت املاد /78(٠ثاْٝاً) َٔ قاْ ٕٛايطؿٌ سقِ ( )12يظٓ 1996 ١عً ٢إٔ
(يٛصاس ٠ايتعً ِٝإٔ تٓؼَ ٧ذاسغ أ ٚؾص ً٫ٛيتعً ِٝاملعاقني َٔ ا٭طؿاٍ مبا ٜتّ٤٬
ٚقذساتِٗ ٚاطتعذاداتِٗٚ ،ؼذد اي٥٬ش ١ايتٓؿٝز ١ٜػشٚط ايكبَٓٚ ٍٛاٖر ايذساطْٚ ١عِ
اَ٫تشاْات ؾٗٝا).

=http: www.art4Islam.com
( )8يشعخ :د .ماجج راغب الحمه و د .عرام انهر و د .دمحم عبج الهىاب و د .ابخاهيم احسج
خميفة ود .رمدي دمحم دراز ،حقهق االندان ،جامعة االسكشجرية ،القاىخة ،0225 ،ص
.888

( )0يشعخ :حسيجي بن عيدى ،الحساية القانهنية لحوي االحتياجات الخاصة ،رسالة ماجدتيخ،
كمية الحقهق والعمهم الدياسية ،جامعة د .الطاىخ مهالي ،0286 ،ص52
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اَا املؼشع ايظعٛد ٟؾكذ سشص عً ٢سعا ١ٜر ٟٚا٫عاق ١ار ْصت املاد ٠ايجأَْ ١ٝ
ايٓعاّ سقِ ( )37يظٓ 2007 ١اـاص بشعا ١ٜاملعٛقني عً ٢إ ( تهؿٌ ايذٚي ١سل املعٛم يف
خذَات ايٛقاٚ ١ٜايشعاٚ ١ٜايتأٖٚ ٌٝتؼذٝع امل٪طظات ٚا٫ؾشاد عً ٢ا٫طٗاّ يف ا٫عُاٍ
اـرل ١ٜيف فاٍ ا٫عاقٚ ١تكذّ ٖز ٙاـذَات هلز ٙايؿ ١٦عٔ طشٜل اؾٗات املدتص ١يف
اجملا٫ت ا٫ت .....١ٝاجملا٫ت ايتعًٚ ١ُٝٝايذلب.١ٜٛ
ٚتؼٌُ تكذ ِٜاـذَات ايتعًٚ ١ُٝٝايذلب ١ٜٛيف مجٝع املشاسٌ (َا قبٌ املذسط،١
ٚايتعً ِٝايعاّٚ ،ايتعً ِٝايؿينٚ ،ايتعً ِٝايعاي )ٞمبا ٜتٓاطب َع قذسات املعٛقني
ٚاستٝاداتِٗٚ ،تظٗ ٌٝايتشاقِٗ بٗاَ ،ع ايتك ِٜٛاملظتُش يًُٓاٖر ٚاـذَات املكذَ ١يف ٖزا
اجملاٍ).
ٚعًٖ ٢زا ا٭طاغ ،تظًِ املًُه ١عل ا٭ػداص ر ٟٚاٱعاق ١يف ايتعً ِٝدٕٚ
متٝٝضٚ ،عً ٢أطاغ تهاؾ ٪ايؿشص هلِ ،سٝح تهؿٌ املًُهْ ١عاَاً تعًُٝٝاً داَعاً عً٢
مجٝع املظتٜٛات.
ٚؾُٝا ٜتعًل باٱطاس ايٓعاَ ٞيتعً ِٝا٭ػداص ر ٟٚاٱعاق ،١ؾكذ دا ٤يف ْعاّ
سعا ١ٜاملعٛقني بإٔ ايذٚي ١تهؿٌ سل ايؼدص ر ٟاٱعاق ١يف خذَات عذَٗٓ ٠ا :اجملا٫ت
ايتعًٚ ١ُٝٝايذلبٚ ١ٜٛاييت تؼٌُ تكذ ِٜاـذَات ايتعًٚ ١ُٝٝايذلب ١ٜٛيف مجٝع املشاسٌ مبا
ٜتٓاطب َع قذسات ا٭ػداص ر ٟٚاٱعاقٚ ١استٝاداتِٗٚ ،تظٗ ٌٝايتشاقِٗ بٗاَ ،ع ايتكِٜٛ
املظتُش يًُٓاٖر ٚاـذَات املكذَ ١يف ٖزا اجملاٍ.1
ٚتطبل املًُه ١يف طب ٌٝتكذ ِٜايتعً ِٝيٮػداص ر ٟٚاٱعاق ١أطًٛب ايتعًِٝ
اـاص املٛد٘ يؿ٦ات اٱعاق ،١ظاْب أطًٛب دَر ا٭ػداص ر ٟٚاٱعاق ١يف ايتعً ِٝايعاّ،
سٝح تك ّٛعذٚ ٠صاسات ٪َٚطظات سه ١َٝٛبعًُ ١ٝتعً ِٝا٭ػداص ر ٟٚاٱعاقٚ ١تٓؿٝز
أٖذاف ايظٝاط ١ايتعً ،١ُٝٝنٛصاس ٠ايتعًٚ ،ِٝامل٪طظ ١ايعاَ ١يًتعً ِٝايؿين ٚايتذسٜب

املٗين.2

( )8حدين خميل مطخ ،السخجع الدابق ،ص.00
( )0يشعخ :عبج الخحيم عبج السجيج ،تشسية االطفال السعهقين ،دار غخيب لمطباعة والشذخ
والتهزيع ،القاىخة ،8997 ،ص.00
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )57السنة ()12

127

ؾؿ ٞفاٍ ايتعً ِٝاملدصص يؿ٦ات ا٭ػداص ر ٟٚاٱعاق ،١ؾكذ مت اؾتتاح ايعذٜذ
َٔ املعاٖذ اؿه ١َٝٛيٲعاقات املدتًؿَ ١جٌَ( :عاٖذ ايذلب ١ٝايؿهشَ ،١ٜعاٖذ ايٓٛس
يًُهؿٛؾنيَ ،عاٖذ ا٭ٌَ يًصِ )...مبدتًـ َشاسًٗا ايذساط( ١ٝسٚض– ١ابتذاَ – ٞ٥تٛطط
– ثاْ ،)ٟٛإضاؾ ١إىل ػٗٝضٖا با٭دٚات ٚاملعٓٝات ايظُعٚ ١ٝا٭دٗض ٠يًتذسٜب ٚاييت تظٌٗ
ايعًُ ١ٝايتعًٚ .١ُٝٝبٓا ٤عً ،٘ٝصذست قشاسات تٓع ١ُٝٝبكب ٍٛمجٝع ايط٬ب ر ٟٚاٱعاق١
ايكابًني يًتعً ِٝيف مجٝع َشاسٌ ايتعً ِٝا٭طاط ١ٝبػض ايٓعش عٔ ْٛع اٱعاق ،١سٝح مت
تكذ ِٜاـذَات ايتعًٚ ١ُٝٝايتأٖ ١ًٝٝيؿ٦ات مل تهٔ َؼُٛي َٔ ١قبٌ َجٌ ا٭ػداص رٟٚ
صعٛبات ايتعًِٚ ،ا٭ػداص ر ٟٚايتٛسذٚ ،ا٭ػداص ر ٟٚتعذد ايعٛمٚ ،ا٭ػداص رٟٚ
اضطشابات ايًػٚ ١ايهٚ ،ّ٬ا٭ػداص ر ٟٚايعٛم ايصشٚ ٞاؾظُ ٞإىل داْب ايؿ٦ات
املؼُٛي ١طابكاً  :ٖٞٚا٭ػداص ر ٟٚايعٛم ايبصشٚ ،ٟا٭ػداص ر ٟٚايعٛم ايظُع.1ٞ
أَا يف فاٍ دَر ا٭ػداص ر ٟٚاٱعاق ١يف ايتعً ،ِٝؾكذ مت يف عاّ  1990ايبذ ٤يف
دَر ايط٬ب ر ٟٚاٱعاق ١إَا بؼهٌ دض ٞ٥يف ؾص ٍٛخاصًَ ١شك ١مبذاسغ ايتعً ِٝايعاّ ،أٚ
بؼهٌ نً ٞيف ؾص ٍٛايتعً ِٝايعاّ دٓباً إىل دٓب َع أقشاِْٗ ط٬ب ايتعً ِٝايعاَّ ،ع تكذِٜ
اـذَات ايذلبٚ ١ٜٛايتأٖ ١ًٝٝاملظاْذ ٠اييت تطُٔ َظاٜشتِٗ ٭قشاِْٗ يف ايصؿٛف ايذساط١ٝ
املدتًؿ.2١
اَا املؼشع ايعشاق ٞؾكذ انذ يف قاْٚ ٕٛصاس ٠ايذلب ١ٝايعشاق ٞسقِ ( )22يظٓ2011 ١
عًٚ ٢ادب ايٛصاس ٠بتٛؾرل ايشعا ١ٜيبط ٤ٞايتعً ِٝار ْصت املاد /14( ٠ثاْٝاً) عً ٢إ
(يًٛصاس ٠إٔ تٓؼ َٔ ٧ايصؿٛف ٚاملذاسغ َا ٜهؿٌ :
أ -سعا ٚ ١ٜتعً ِٝبط ٧ايتعًِ ٚضعاف ايظُع ٚضعاف ايبصش.
ب -سعا ١ٜاملتؿٛقني ٚاملٖٛٛبنيٚ ،)..قذ أْؼأت ٚصاس ٠ايذلب ١ٝػعب ١ايذلب ١ٝاـاص١
ضُٔ اقظاّ َذٜش ١ٜايتعً ِٝايعاّٚ ,إ اْعُ ١ايذلب ١ٝاـاص ١تٓشَٓ ٛش ٢غرل داَر متاَاً,
قٛاَ٘ اْؼاَ ٤ذاسغ ر ٟصؿٛف سعا ١ٝ٥تطِ ايطًب ١ر ٟٚا٫عاق ,١بعٝذا عٔ أطًٛب ايتعًِٝ
ايذاَر ا ٫يف بعض املذاسغ اييت  ٫تشتك ٞباملظت ٣ٛاملطًٛب.
( )8يشعخ :ايياب مرطفى عبج الغشي ،السخكد القانهني لمسعاقين ،دار الفكخ الجامعي ،ط،8
 ،0288ص.04
( )0يشعخ :حدين خميل مطخ ،السخجع الدابق ،ص 05وما بعجىا.
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اَا بايٓظب ١ملٛقـ قاْ ٕٛسعا ١ٜر ٟٚاٱعاقٚ ١ا٫ستٝادات اـاص ١سقِ ()38
يظٓ2013 ١ايعشاق ٞؾؿْ ٞطام ٖزا اؿل ،لذ إٕ املؼشع  َٔٚأدٌ ضُإ سل ر ٟٚاٱعاق١
يف ايتعً ِٝقذ أنذ عً ٢ضشٚس ٠إٔ تٴُاسغ ٚصاس ٠ايذلب ١ٝدٚسٖا يف تأَني ايتعً ِٝا٫بتذاٞ٥
ٚايجاْ ٟٛبأْٛاع٘ يز ٟٚاٱعاق ١سظب قذساتِٗ ٚبشاَر ايذلب ١ٝاـاصٚ ١ايذَر ايذلبٟٛ
ايؼاٌَٚ ،إٔ ته ٕٛاملٓاٖر ايذلبٚ ١ٜٛايتعًَ ١ُٝٝتٓاطبٚ ١اطتعذادِٖ يًتعًٚ َٔٚ ،ِٝادب
ٚصاس ٠ايذلب ١ٝأٜطاً اٱػشاف عً ٢امل٪طظات ايتعً ١ُٝٝاييت تٴعٓ ٢بذلبٚ ١ٝتعً ِٝر ٟٚاٱعاق١
ٚتٛؾرل امل٬نات ايتعًٚ ١ُٝٝايؿٓ ١ٝامل ١ًٖ٪يًتعاٌَ َع ايتَٝ٬ز ٚايطًبَٓٚ ١شٗا املدصصات
املٗٓ ١ٝاملطًٛب.1١
 َٔٚاؾذٜش باٱػاس ٠اي ٘ٝإ ٖٓايو ٚطًٝتني يتعً ِٝر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١اٚ٫ىل

ٖ ٞطشٜك ١ايذلب ١ٝاـاصٚ ،2 ١اييت تك ّٛعً ٢عضٍ املتعًُني َٔ ر ٟٚا٫عاق ١عٔ املتعًُني
( )8يشعخ السادة ( /85ثانياً) من قانهن رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة رقم ()08
لدشة .0280

( )0ومن مخاكد التعميم الخاصة ىي  -8معاىج السكفهفين :تتهلى ىحه السعاىج تأىيل
السكفهفين وتقجيم الخجمات االجتساعية والرحية والتخبهية ليم لتدييل دمجيم

ابتجاء من عسخ (6سشهات) استشاداً إلى قخار
ويقبل الطفل في ىحه السعاىج
بالسجتسعُ ،
ً
من مخكد تذخيز العهق في بغجاد أو المجان الفشية في السحافعات يبين فيو حالتو

الرحية عمى أن تكهن درجة الخؤية لجيو تتخاوح بين الرفخ و( )62/6بأحدن العيشين

فيعتبخ في حكم السكفهف كمياً .معيج (الشهر) في بغجاد
بعج الترحيح بالشعارة الطبيةُ ،
والشجف والجيهانية ونيشهى والبرخة والدساوة.
 -0معاىج الرم :تتهلى ىحه السعاىج تقجيم الخجمات التعميسية والرحية والتخفييية والشفدية
واالجتساعية ليحه الفئة ،يتم قبهل الطفل في معاىج الرم استشادا لطمب تحخيخي من

ذويو بعج أن يتم فحرو من قبل مخكد تذخيز العهق أو المجان الفشية في السحافعات
لتذخيز نهع ودرجة اإلعاقة الدسعية التي ُيعاني مشيا ،حيث تقدم إلى فقجان سسعي
بديط ومتهسط وشجيج ،وقج أنجدت دائخة الحساية االجتساعية القامهس اإلشاري لمرم
لتهحيج لغة اإلشارة في العخاق ،وتم طبعو وتعسيسو ليكهن معيش ًا لمرم في إتقان ىحه
المغة الزخورية لمتهاصل السعخفي واالجتساعي( .األمل والعشاية والذخوق والكخامة

واالزدىار والخسائل والشرخ) وجسيع ىحه السعاىج في بغجاد=.
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ايعادٜني َٔ ْؿع املشسً ١يف ايؿصٌ ايذساط ٞا ٚتعً ِٝر ٟٚا٫عاق ١يف َذاسغ خاص ١تتٛاؾش
ؾٗٝا ٚطا ٌ٥تعً ِٝخاصَٚ ١عًُني كصصني هلزا ايػشض َ َٔٚضاٜا ٖز ٙايطشٜك ١تٛؾرل
ايٛقت ٚاملهإ املٓاطبني يتكذ ِٜاـذَات ايذلبٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝاييت تتطًبٗا نٌ اعاق،١
إضاؾ ١إىل تٛؾرل املعًُني املتدصصني سظب ْٛع اٱعاق ،١نُا إ تٛادذ املتعًُني َٔ
ر ٟٚا٫عاقَ ١عاً ٜٴششسِٖ َٔ ايؼعٛس بايطعـ.
ا ٫إ هلز ٙايطشٜك ١عٛٝباً تتُجٌ بإٔ عضٍ املتعًُني َٔ ر ٟٚا٫عاق ١عٔ غرلِٖ
ط٪ٝد ٟاىل اصابتِٗ باْ٫طٛاٚ ٤ا٫نت٦اب ؾط ٬عٔ ريو ؾإٔ ايعضٍ ط٪ٝد ٟاىل اعاق ١تعًِ
=-0معاىج السعهقين حخكياً :تقجم ىحه السعاىج الخجمات التخبهية والتعميسية والشفدية
واالجتساعية وبخامج العالج الطبيعي ،وكسا ىه متبع مع كل معاىج السعهقين فان

السعاق حخكياً ُيحال إلى السعاىج السخترة بعج مخحمة التذخيز التي يتهالىا مخكد
تذخيز العهق أو المجان الفشية ،وحاالت العهق التي تدتقبميا ىحه السعاىج ىي الذمل
أو البتخ أو التذهه وغيخىا ،وىحه السعاىج ىي معيجي الدعادة والسشار في بغجاد
ثانياً :مخكد رعاية السعهقين عقمياً ونفدياً :يتهلى ىحا السخكد رعاية السعهقين الحين
ُيعانهن من حاالت عقمية غيخ اعتيادية عبخ البخامج والخجمات التي تقجميا السعاىج
السختبطة بو والتي تتسثل بالبخامج التخبهية والتعميسية واالجتساعية والرحية والتخفييية،

ويدتقبل ىحا السخكد السعهق بعج إحالتو من قبل مخكد تذخيز العهق في بغجاد أو
المجان الفشية في السحافعات استشادا لطمب مقجم من ذوي السدتفيج ،ويتم ترشيف

اإلعاقة العقمية وفق الجرجات التالية (تخمف عقمي بديط ومتهسط ودون الستهسط

باإلضافة إلى السرابهن بالتهحج) ،ويختبط بو كل من معيج اآلمال والخجاء والخوابي
والقادسية والهفاء والذقائق في بغجاد ،ومعيج الخجاء في كل من بابل والجيهانية وكخبالء

وواسط والبرخة والدساوة والخميثة وكخكهك ونيشهى واالنبار والشجف .يشعخ :خزيخ

عباس الحسيخي ،عيهد جبار محدن /دليل تعخيفي بسيام دائخة رعاية ذوي االحتياجات
الخاصة وأقداميا الفشية /و ازرة العسل والذؤون االجتساعية /بغجاد /0284/ص  8وما

بعجىا.

 -4معاىج السرابين بالتهحج :وىحه السعاىج تعسل عمى تأىيل االطفال السرابين بأطياف
التهحج بكل اشكالو وىحه السعاىج معيج االمام الحدين وفخوعو في (ميدان ،كخبالء،
الدساوة).
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املٗاسات ا٫دتُاع ١ٝاييت طٝهتظبٗا ا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫عاق ١عٓذ اساطتِٗ با٭طؿاٍ ا٫صشا،٤
1

ٚاخرلاً ؾإٕ ايعضٍ ط٪ٝرَ ٟؼاعش ر ٟٚا٫عاق ١ٱسظاطِٗ بأِْٗ كتًؿني عٔ غرلِٖ.
اَا ايٛط ١ًٝا٫خش ٣يتعً ِٝر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ٖٞ ١دَر املتعًُني َٔ رٟٚ
ا٫ستٝادات اـاصَ ١ع اقشاِْٗ ايعادٜني يف املذسط ١ايعادٖٚ ١ٜزا ٪ٜد ٟإىل إنظاب رٟٚ
ا٫عاق ١كتًـ املٗاسات اؿٝاتٚ ١ٝسظٔ ايتصشف يف املٛاقـ املدتًؿ ١نُا ٪ٜد ٟاىل
ؼظني اػاٖات ا٭طؿاٍ ايعادٜني م ٛاقشاِْٗ ر ٟٚا٫عاقٚ ١ايعهع.
ا ٫إ َٔ عٛٝب ٖز ٙايطشٜك ١اصدساّ ايؿص ٍٛايعادٜ ٫ ١ٜٴتٝح ايؿشص ١يًتَٝ٬ز رٟٚ
ا٫عاق ١يًتعً ِٝايؿشد ،ٟإضاؾ ١اىل إ ايب ١٦ٝاملذسط ١ٝايعاد ١ٜقذ ته ٕٛغرل َٓاطب١
ملتطًبات ر ٟٚا٫عاقٚ ١غرل َٛا ١ُ٥يكذساتِٗ ٚاستٝاداتِٗ ؾط ً٬عٔ عذّ متتع املعًُني يف
فاٍ ايتعً ِٝايعاّ باملٗاسات ا٫طاط ١ٝملُاسطَٗ ١اَِٗ ايتذسٜظ ١ٝيف ظٌ ْعاّ ايذَر
بؿاعً.2١ٝ
 َٔٚاؾذٜش بايزنش إ َٔ اِٖ ػشٚط ايتشام ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١بأٟ
َ٪طظ ١اَ ٚعٗذ ٜعتُذ عً ٢ايتؼدٝص ايطيب ار إ ْعاّ تعًُٝات دٚس َٚعاٖذ سعا١ٜ
املعٛقني ( )4يظْٓ 1991 ١ص يف املاد َ٘ٓ )8( ٠عً ٢إ (ته ٕٛايؼشٚط ايعاَ ١يًكب ٍٛيف
املعٗذ ا ٚايذاس ٚؾكا ملا ٜأت: ٞ
ا - ٫ٚإ ٜتِ ؾشص ٚتؼدٝص املعٛم يتشذٜذ ْٛع ٚدسد ١عٛق٘ َٔ َشنض تؼدٝص ايعٛم
يف بػذاد ا ٚايًذإ ايؿٓ ١ٝيف احملاؾعات ٜ ٫ٚؼٌُ ريو املظٓني.
ثاْٝا  -طاملا َٔ اَ٫شاض اْ٫تكايٖٓٚ ,١ٝاى ػشٚط ٚضٛابط اخش.)٣
ٚمما ٬ٜسغ ٖٓا ٖ ٛخطٛس ٠ا٫عتُاد عً ٢ايتكاسٜش ايطب ١ٝايتؼدٝص ١ٝنؼشط
ملُاسط ١ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١ؿكِٗ بايتعً ،ِٝار إ بعض ايعٛا ٌ٥ايؿكرل ٠قذ تًذأ
( )8يشعخ :د .عبج الحافظ دمحم سالمة ،تكشهلهجيا التعميم لحوي الحاجات الخاصة ،ط ،8دار
وائل لمشذخ،عسان ،0228،ص.80

( )0يشعخ :خزيخ عباس الحسيخي ،عيهد جبار محدن ،دليل تعخيفي بسيام دائخة رعاية ذوي

االحتياجات الخاصة وأقداميا الفشية /و ازرة العسل والذؤون االجتساعية ،بغجاد،0284،

ص  8وما بعجىا.
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ؼت ٚطأ ٠اؿاد ١اىل اطتدشاز تكاسٜش طب ,١ٝتٓط ٟٛعًَ ٢عًَٛات غرل دقٝك ١سْٛ ٍٛع
إعاق ١ايطؿٌ ٚدسدتٗا بػ ١ٝاؿص ٍٛعًَٓ ٢ؿعَ ١اي ١ٝقذدَ ,٠جٌ ا٫عاْ ١ايؼٗش ١ٜاييت
متٓشٗا ػبه ١اؿُا ١ٜا٫دتُاع ١ٝيف ٚصاس ٠ايعٌُ ٚايؼ ٕٚ٪ا٫دتُاع ,١ٝيٮػداص رٟٚ
ا٫عاقات ايؼذٜذَ ,٠جٌ ا٫عاقات ايزٖٓ ١ٝايؼذٜذ ٠ا ٚػًٌ دَاغ ٞا ٚإعاقات َتعذد ,٠سٝح
تك ّٛتًو ايعٛا ٌ٥بايطػط َٔ أدٌ اطتدشاز تكشٜش ٜؿٝذ إٔ طؿًٗا را ا٫عاق َٔ ١ضُٔ
املصٓؿني املؼُٛيني باٱعاْٚ ١بايتاي ٞطٛف ٜكبٌ ايطؿٌ يف َعاٖذ  ٫تتَ ّ٤٬ع سادت٘،
ٚبايتاي ٞطتكذّ ي٘ بشاَر تعًٚ ١ُٝٝخذَات ئ ته ٕٛرات اثش بٌ طتٓعهع طًباً عً.٘ٝ
ؾط ً٬عٔ ريو ؾإٔ َٔ املؼانٌ اييت تعذلض تعً ِٝر ٟٚا٫ستٝادات اـاصٖٞ ١
قً ١عذد املعاٖذ ٚعذّ تٛؾشٖا يف مجٝع احملاؾعات ٖٚزا ٜؼهٌ عكب ١يف ٚد٘ تعً٤٫٪ٖ ِٝ
ا٫طؿاٍ ؾط ً٬عٔ ريو استباط  َٔٚاملؼانٌ ا٭خش ٣إٕ ٖز ٙاملعاٖذ َشتبط ١إداسٜاً بٛصاس٠
ايعٌُ ٚايؼ ٕٚ٪ا٫دتُاعٚ ،١ٝيهٓٓا ْش َٔ ٣ا٭ؾطٌ إٔ تهَ ٕٛشتبط ١إداسٜاً َٚباػشُ٠
بٛصاس ٠ايذلب ١ٝ٭ْٗا يف ا٭طاغ عباس ٠عٔ َذاسغ ػأْٗا ػإٔ املذاسغ ا٭خشٚ ٣تطبل رات
املٓاٖر املعُ ٍٛبٗا يف ٚصاس ٠ايذلبَ ١ٝع بعض اٱضاؾات اـاص ١يز ٟٚاٱعاق ،١يزا ٜهٕٛ
َٔ ا٭دذس إٔ تذلى إداستٗا يٛصاس ٠ايذلبَ ١ٝع تػٝرل ايتظَُ َٔ ١ٝعاٖذ إىل َصطًح املذاسغ
َجٌ َذاسغ ايٓٛس َٚذاسغ ا٭ٌَ.
 َٔٚاملؼانٌ ا٫خش ٣اييت تعاَْٗٓ ٞا َشانض ايتعً ِٝاـاص يز ٟٚا٫عاق ٖٞ ١إٕ
ايدلاَر ايتعًٚ ١ُٝٝايذلب ١ٜٛاملكشس ٠يز ٟٚاٱعاق ١مل تعذ تٛانب ايتطٛس ايعاملٚ ٞاْ٫ؿتاح
عً ٢اجملتُع اـاسد ،ٞؾط ً٬عٔ ايٓكص يف ايهادس ايتعً ُٞٝيز ٟٚا٫عاق ١نُا إ ٖزٙ
ايهٛادس تعاْ َٔ ٞعذّ اَت٬ى اـدلات ايهاؾ ١ٝمما ًٜضّ (سزف) إدشا ٤ايعذٜذ َٔ ايذٚسات
املتدصص ١اييت متذِٖ با٫ستٝادات ايؿعً ١ٝيًُعاقنيٚ ،اخرلاً  ٫بذ َٔ ايعٌُ عً ٢ا٤٬ٜ
امل٪طظات ايتعً ١ُٝٝاـاص ١بٗز ٙايؿ ١٦اٖتُاَاً بايػاً يتتَ ّ٤٬ع ساداتِٗ َٗٓٚا َشاعا٠
تصُ ِٝممشات يًُعٛقني سشنٝاً َٛٚاقـ خاص ١بِٗٚ ،ػٓب املعٛقات اْ٫ؼا ١ٝ٥اييت ؼٍٛ
د ٕٚطٗٛي ١اطتدذاَٗا َٔ قبٌ ٖز ٙايؿٚ ١٦ايعٌُ عً ٢إهاد َٓشذسات يٮسصؿ ١طبكاً
يتصاََٚ ِٝعاٜرل قٝاطٚ ١ٝؾكاً يًُٛاصؿات ايذٚي.١ٝ
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ٚعً ٢ايشغِ مما ْصت عً ٘ٝايكٛاْني ؾط ً٬عٔ ْص ايذطتٛس ايعشاق ٞا ٫آْا ْش ٣تؿؼٞ
ا ١َٝ٫يف ايعشام ؾط ً٬عٔ عذّ ضُإ سكٛم ا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١بايتعًِٝ
ؾايصؿٛف اييت خصصتٗا َذٜشٜات ايذلب ١ٝيتعً ِٝا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١غرل
ناؾَ ١ٝع ايتضاٜذ اهلا ٌ٥بأعذاد ا٫طؿاٍ ؾط ً٬عٔ عذّ تٗ ١٦ٝايٛطا ٌ٥ايهاؾ ١ٝيذَر ٖ٤٫٪
ا٫طؿاٍ يف املذاسغ ايعاد١ٜ
مما تكذّ ْكذلح إ تك ّٛايذٚي ١بإْؼاَ ٤ذاسغ خاص ١با٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات
اـاصٚ ١تضٜٚذٖا بهاؾ ١ايٛطا ٌ٥اييت تتٓاطب َع طاقاتِٗ ا٫طتٝعابٚ ١ٝتٛؾرل نادس
َتدصص ار إ يٝع مجٝع املعًُني ٚاملذسطني يذ ِٜٗخدل ٠يف ايتعاٌَ َع ٖ ٤٫٪ا٫طؿاٍ.
الفرع الثاًً

التأهٍل واعادج التأهٍل
ايتأٖ( ٖٛ ٌٝعًَُٓ ١ٝظك ١يتٛظٝـ اـذَات ايطبٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايٓؿظ١ٝ
ٚايذلبٚ ١ٜٛاملٗٓ ١ٝملظاعذ ٠ر ٟٚا٫عاقٚ ١ا٫ستٝادات اـاص ١يف ؼكٝل أقص ٢دسد١
ممهٓ َٔ ١ايؿاعً ١ٝايٛظٝؿ ١ٝيتُه َٔ ِٗٓٝايتٛاؾل َع َتطًبات ب٦ٝتِٗ ايطبٝع١ٝ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝتُٓ ١ٝقذساتِٗ ي٬عتُاد عً ٢أْؿظِٗ ٚدعًِٗ أعطآَ ٤تذني يف اجملتُع
ٚغايباً َا ٜتِ سبط ايتأٖٚ ٌٝاعاد ٠ايتأٖ ٌٝبايكذسات ايزات ١ٝ٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات
اـاص ١مبعضٍ عٔ ايعٛا٥ل ايبٚ ١ٝ٦ٝايظًٛن ١ٝاييت تًعب دٚسا أطاطٝا يف ْؼأ ٠ساي ١ا٫عاق١
ٚتعُٝكٗاٚ ,بايتاي ٞطٛف ٜػذ ٚتظٜٛؼ ضعـ بشاَر ايتأٖٚ ٌٝعذّ ؾاعًٝتٗا َٓٛطا يف نٌ
َش ٠ب"قذسات ايؼدص ر ٟا٫عاق ,)١اَ٫ش ايز ٟهعٌ َٔ ا٫عاق ١طببا يتٓؿٝز ٖزٙ
ايدلاَرٚ ,يف ايٛقت ْؿظ٘ سذ ً١يعذّ ؾعايٝتٗا َت ٢أساد ايكا ُٕٛ٥عًٗٝا ريو.
ٚقذ اؾشد املؼشع املصش ٟباباً خاصاً يف قاْ ٕٛسقِ ( )12يظٓ 1996 ١اـاص
بأسهاّ محا ١ٜايطؿٌ املعام ٚاِٖ َا ٚسد ؾَ ٖٛ ٘ٝا رنشت٘ املادٚ )75( ٠اييت ْصت عً٢
(تهؿٌ ايذٚيٚ ١قا ١ٜايطؿٌ َٔ اٱعاق َٔ ٚ ١نٌ عٌُ َٔ ػأْ٘ اٱضشاس بصشت٘ أ ٚبُٓٙٛ
ايبذْ ٞأ ٚايعكً ٞأ ٚايشٚس ٞأ ٚا٫دتُاع ٚ ،ٞتعٌُ عً ٢اؽار ايتذابرل اي٬صَ ١يًهؼـ
املبهش عً ٢اٱعاق ٚ ،١تأٖ ٚ ٌٝتؼػ ٌٝاملعاقني عٓذ بًٛؽ طٔ ايعٌُ.
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ٚتتدز ايتذابرل املٓاطب ١ٱطٗاّ ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬يف بشاَر ايتٛع ٚ ١ٝاٱسػاد يف
فاٍ ايٛقا َٔ ١ٜاٱعاق ٚ ،١ايتبصرل عكٛم ا٭طؿاٍ املعاقني ٚ ،تٛعٝتِٗ  ٚايكاُ٥ني عً٢
سعاٜتِٗ مبا ٜٝظش إدَادِٗ يف اجملتُع).
اَا املاد َٔ )76( ٠ايكاْ ٕٛرات٘ ؾٓصت عً ٢إ (يًطؿٌ املعام اؿل يف ايتُتع
بشعا ١ٜخاص ،١ادتُاع ٚ ١ٝصشْ ٚ ١ٝؿظ ،١ٝتُٓ ٞاعتُاد ٙعًْ ٢ؿظ٘ ٚتٝظش اْذَاد٘ ٚ
َؼاسنت٘ يف اجملتُع).
اَا املادَ )76( ٠هشس َٓ٘ ؾٓصت عً ٢إ (يًطؿٌ املعام اؿل يف ايذلبٚ ١ٝ
ايتعًٚ ِٝيف ايتذسٜب  ٚايتأٖ ٌٝاملٗين يف رات املذاسغ  ٚاملعاٖذ َ ٚشانض ايتذسٜب املتاس١
يٮطؿاٍ غرل املعاقني ٚ ،ريو ؾُٝا عذا اؿا٫ت ا٫طتجٓا ١ٝ٥ايٓاػ ١عٔ طبٝعْ ٚ ١ظب١
اٱعاق.١
ٚيف ٖز ٙاؿا٫ت ا٫طتجٓا ١ٝ٥تًتضّ ايذٚي ١بتأَني ايتعً ٚ ِٝايتذسٜب يف ؾص ٍٛأٚ
َذاسغ أ٪َ ٚطظات أَ ٚشانض تذسٜب خاص ،١عظب ا٭سٛاٍ ،تتٛاؾش ؾٗٝا ايؼشٚط
ايتاي:١ٝـ
 -1إٔ تهَ ٕٛشتبط ١بٓعاّ ايتعً ِٝايٓعاَ ٚ ٞبٓعاّ ايتذسٜب  ٚايتأٖ ٌٝاملٗين يػرل
املعاقني.
 -2إٔ ته٫ ١ُ٥٬َ ٕٛستٝادات ايطؿٌ املعام  ٚقشٜبَ َٔ ١هإ إقاَت٘.
 -3إٔ تٛؾش تعًُٝاً أ ٚتأٖ ً٬ٝناَ ً٬بايٓظب ١يهٌ ا٭طؿاٍ املعاقني َُٗا ناْت طِٓٗ
ٚدسد ١إعاقتِٗ).
ٚاخرلاً ْصت املاد َ٘ٓ )77( ٠عً ٢إ (يًطؿٌ املعام اؿل يف ايتأٖٜ ٚ ،ٌٝكصذ
بايتأٖ ٌٝتكذ ِٜاـذَات ا٫دتُاع ٚ ١ٝايٓؿظ ٚ ١ٝايطب ٚ ١ٝايتعً ٚ ١ُٝٝاملٗٓ ١ٝاييت ًٜضّ
تٛؾرلٖا يًطؿٌ املعام  ٚأطشت٘ يتُه َٔ ٘ٓٝايتػًب عً ٞاٯثاس ايٓاػ ١٦عٔ عذض.ٙ
ٚت٪د ٟايذٚي ١خذَات ايتأٖ ٚ ٌٝا٭دٗض ٠ايتعٜٛط ١ٝدَ ٕٚكابٌ ،يف سذٚد املبايؼ
املذسد ١هلزا ايػشض يف املٛاصْ ١ايعاَ ١يًذٚيَ ١ع َشاعا ٠سهِ املادٖ َٔ )85( ٠زا ايكاْ.)ٕٛ
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اَا املؼشع ا٫سدْ ٞؾكذ نؿٌ ٖ ٛا٫خش سكٛم ا٫ػداص املعٛقني ار صذس ايكاْ ٕٛسقِ
( )31يظٓ 2017 ١ا٫سدْ ٞيٝذلدِ َا دا ٤يف ايذطتٛس ايز ٟنؿٌ َبذأ اسذلاّ نشاَ١
ا٭ػداص املتأصًٚ ١اطتك٬هلِ ايزات ٞمبا يف ريو سش ١ٜتكشٜش خٝاساتِٗ بأْؿظِٗ
ٚاطتك٬يٝتِٗ ٚريو َٔ خ ٍ٬اقشاس َبذأ سل ا٭طؿاٍ ر ٟٚاٱعاق ١يف بٓا ٤قذساتِٗ ٚتُٓ١ٝ

َٗاساتِٗ ٚتعضٜض دفٗـِ يف اجملتُع يف املاد٬َ .1٠سعٜ ٫ : ١صح ايٛقٛف عً ٢نًُ١
املادٚ ،٠إٕ رنش سقُٗا يف اهلاَؽ.
اَا املؼشع اؾضا٥ش ٟؾهؿٌ سل ا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص َٔ ١خ ٍ٬ايتهؿٌ

املبهش با٭طؿاٍ ر ٟٚا٫عاق َٔ ١خ ٍ٬ضُإ اؿل يف ايتعًِ د ٕٚاعتباس يعاٌَ ايظٔ
ٜٚه ٕٛادباس ٟيف َ٪طظات ايتعًٚ ِٝايته ٜٔٛاملٗين ٚعٔ طشٜل اقظاّ خاص ١يف ايٛطط
املذسطٚ ٞاملٗين ٚا٫طتؼؿا ٞ٥إ تطًب اَ٫ش ٚريو يف ظشٚف َادٜٚ ١ُ٥٬َ ١ٜتِ ريو يف
َ٪طظات َتدصصَ ١ع اَهاْ ١ٝاٜٛا ٤املعًُني عٓذ ا٫قتطاٚ ٤سظب ساي ١ايؼدص
املعام ؾط ً٬عٔ اْؼاَ ٤شنض ٚطين يًُٛظؿني املتدصصني مل٪طظات املعٛقني

2

اَا املًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد ١ٜؾكذ اصذست ْعاَاً خاصاً بشعا ١ٜاملعٛقني سقِ ()37
يظٓٚ 2007 ١قذ ايضّ ايٓعاّ ايذٚي ١بشعا ١ٜسكٛم ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١يف
خذَات ايٛقاٚ ١ٜايشعاٚ ١ٜايتأٖ ٌٝيف اجملا٫ت ايصشٚ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايذلبٚ ١ٜٛا٫دتُاع١ٝ
سٝح ْصت املاد ٠ايجاْ َ٘ٓ ١ٝعً( ٢تهؿٌ ايذٚي ١سل املعٛم يف خذَات ايٛقاٚ ١ٜايشعا١ٜ
ٚايتأٖٚ ٌٝتؼذٝع امل٪طظات ٚا٫ؾشاد عً ٢ا٫طٗاّ يف ا٫عُاٍ اـرل ١ٜيف فاٍ ا٫عاق١
ٚتكذّ ٖز ٙاـذَات هلز ٙايؿ ١٦عٔ طشٜل اؾٗات املدتص ١يف اجملا٫ت اٯت:١ٝ
اجملا٫ت ايصشٚ ١ٝتؼٌُ:
 .1تكذ ِٜاـذَات ايٛقاٚ ١ٝ٥ايع٬دٚ ١ٝايتأٖ ،١ًٝٝمبا ؾٗٝا اٱسػاد ايٛساث ٞايٛقا،ٞ٥
ٚإدشا ٤ايؿشٛصات ٚايتشً٬ٝت املددل ١ٜاملدتًؿ ١يًهؼـ املبهش عٔ ا٭َشاضٚ ،اؽار
ايتشصٓٝات اي٬صَ.١
( )8يشعخ :السادة /4ح من قانهن رعاية االشخاص السعهقين االردني رقم ( )08لدشة
.0287

( )0يشعخ :السادة  85من قانهن حساية االشخاص السعهقين وتخقيتيم الجدائخي لعام .0220
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 .2تظذ ٌٝا٭طؿاٍ ايزٜٛ ٜٔيذ ِٖٚ ٕٚأنجش عشض ١يٲصاب ١باٱعاقَٚ ،١تابع ١سا٫تِٗ،
ٚإب٬ؽ ريو يًذٗات املدتص.١
 .3ايعٌُ َٔ أدٌ ا٫ستكا ٤بايشعا ١ٜايصش ١ٝيًُعٛقني ٚاؽار َا ًٜضّ يتشكٝل ريو.
 .4تذسٜب ايعاًَني ايصشٝني ٚنزيو ايزٜ ٜٔباػش ٕٚاؿٛادخ عً ٢نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع
املصابني ٚإطعاؾِٗ عٓذ ْكًِٗ َٔ َهإ اؿادخ.
 .5تذسٜب أطش املعٛقني عً ٢نٝؿ ١ٝايعٓا ١ٜبِٗ ٚسعاٜتِٗ.
اَا قاْ ٕٛسعا ١ٜر ٟٚا٫عاقٚ ١ا٫ستٝادات اـاص ١ايعشاق ٞسقِ ( )38يظٓ 2013 ١ؾكذ
تٓا ٍٚيف املاد/15( ٠ا/ ٫ٚح) ايتأٖ ٌٝاجملتُع ,ٞسٝح ْصت عً ٢إ (ايتأٖ ٌٝاجملتُعٞ
يز ٟٚا٫عاق َٔ ١خ ٍ٬تٛصٝـ املؼاسٜع ايؿشدٚ ١ٜاملؼذلن ١مبا ٜتٚ ّ٤٬سايتِٗ ايصش١ٝ
ٚتكذ ِٜاملؼٛس ٠ايؿٓ ١ٝيًذٗات املٗٓ ١ٝبتكذٚ ِٜاعذاد ايظهٔ هلِ).
نُا انذ ايكاْ ٕٛايؿكش( ٠ز) َٔ املاد ٠اْؿ ١ايزنش عً( ,٢تكذ ِٜخذَات ايتأٖ ٌٝايطيب
ٚايٓؿظٚ ٞاـذَات ايع٬د ١ٝمبظتٜٛاتٗا املدتًؿ "١اييت تعتدل َٔ َٗاّ ٚصاس ٠ايصش١
تكذَٗا َٔ خَ )4( ٍ٬ظتؼؿٝات َتدصصَ )21( ٚ ١شنض تأَٖ ٌٝتدصص َ )19( ٚشنضاً
يصٓاع ١ا٫طشاف) يف ايعشام.
ٚقذ ْٗطت ٖ ١٦ٝسعا ١ٜر ٟٚا٫عاقٚ ١ا٫ستٝادات اـاص ١بٛاقع ايتأٖٚ ٌٝاعاد٠
ايتأٖ ,ٌٝبعذ ؾتح دا٥ش ٠دذٜذ ٠ضُٔ تؼه٬ٝتٗا ا٫داسٚ ١ٜؾل ايكاْ 38 ٕٛيظٓ2013 ١
ٚسظب املاد /10( ٠ثايجاً) (تؼهٌ دا٥ش ٠ايتأٖ ٌٝايطيب ٚاجملتُعٚ ٞايذلبٚ ٟٛاملٗين"
ٚاييت هب إٔ تأخز عً ٢عاتكٗا غاٜات ايتأٖ ٌٝاييت تصب يف اػا ٙتعضٜض ايذَر
ٚاملؼاسن ١ايؿاعً ١يٮػداص ر ٟٚا٫عاقٚ ١أطشِٖ ,بٛصؿٗا َٔ أػهاٍ ايذلتٝبات
ايتٝظرل ١ٜايشاَ ١ٝاىل تٛؾرل ب ١٦ٝخاي َٔ ١ٝايعٛا٥ل املادٚ ١ٜايظًٛن ,١ٝطعٝا يتشكٝل
املظاٚاٚ ٠تهاؾ ٪ايؿشص يٮػداص ر ٟٚا٫عاقٚ ,١ريو نً٘ اْظذاَا َع َباد ٨ا٫تؿاق١ٝ
ايذٚيٚ ١ٝأسهاَٗا ايعاَ.)١
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ٚقذ اػاس قاْ ٕٛسعا ١ٜر ٟٚا٫عاقٚ ١ا٫ستٝادات اـاص ١اىل تكذ ِٜخذَات ايتأٌٖٝ
ايطيب ٚاجملتُعٚ ٞايذلبٚ ٟٛاملٗين ٚريو َٔ خ ٍ٬عذ ٠دٚا٥ش تابع ١هل ١٦ٝسعا ١ٜرٟٚ
ا٫عاقٚ ١ا٫ستٝادات اـاصٚ ١نزيو ٖ ١٦ٝيشعا ١ٜاملٖٛٛبني ار اػاس قاَْ ٕٛذسط١
املٖٛٛبني اىل تأطٝع ٖز ٙاهل ١٦ٝاييت تعٓ ٢بتشذٜذ ايكٛاعذ ا٫طاط٫ ١ٝنتؼاف املٖٛٛبني
ٚسعاٜتِٗ ٚػشٚط اْتُاٚ ِٗ٥قبٛهلِ ٚاْتكاهلِ ٚاختٝاس ايهادس ايتذسٜظٚ ،ٞتٗذف َذسط١
املٖٛٛبني اىل متهني املٖٛٛب َٔ َٛاصً ١تطٜٛش ػدصٝت٘ ٚبٓاٗ٥ا ٚتَُٓٛ ١ٝاٖب ١مبٛدب
َٓاٖر خاص ١نؿ ١ًٝهعً٘ عٓصشاً كذلع ٚتؼذع ٘ٝعً ٢تٛيٝذ ا٫ؾهاس ا٫ص ١ًٝاملبتهش٠
ٚاطتجُاسٖا ملصًش ١اجملتُع.1
ٚعً ٢ايشغِ َٔ ايذٚس ايهبرل ايز ٟتًعب٘ ٖز ٙاملذسط ١يف تُٓٚ ١ٝصكٌ َٛاٖب
املٖٛٛبني َٔ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١ا ٫إ ٖز ٙاملذسطَ ١كشٖا يف قاؾع ١بػذاد ؾكط
ٖٚزا ط٪ٝد ٟاىل سشَإ ايهجرل َٔ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص َٔ ١احملاؾعات ا٫خشَٔ ٣
ا٫يتشام بٗا.
مما تكذّ ْش ٣إ ٖٓايو ْكصاً ا ٚاْعذاَاً يف فاٍ ايتأٖ ٌٝا ٚاعاد ٠ايتأٖ ٌٝيف املٓاطل
ايٓاٚ ١ٝ٥ايشٜؿٚ ١ٝست ٢يف ا٫قطٚ ١ٝايٓٛاسَ ٞجاٍ ريو إ ا٫ػداص ايز ٜٔيذ ِٜٗاعاق١
ايتٛسذ ,أَ ٚا اصطًح بعض ايعاًَني يف فاٍ ايذلب ١ٝاـاص ١عً ٢تظُٝت٘ ب"اضطشاب
ايتٛسذ أ ٚطٝـ ايتٛسذ" هابٗ ٕٛإقصاٚ ً٤متٝٝضا يف فاٍ ايتأٖٚ ٌٝإعاد ٠ايتأْٖ ,ٌٝعشا
يٓكص املعشؾٚ ١املُاسط ١ايعًُ ١ٝيف تصُٚ ِٝتٓؿٝز ايدلاَر ايتأٖ ١ًٝٝاملتدصص ١هلزٙ
ا٫عاق٫ٚ ,١ستؿاع نًؿ ١اـذَات اييت تكذَٗا َشانض ايكطاع اـاص ,اييت ٜبًؼ َتٛطط
قظطٗا ايؼٗش 250( َٔ ٟاىل  ) 300ايـ دٜٓاسٚ ,ريو بظبب قً ١املعاٖذ اؿه ١َٝٛاملعٓ١ٝ
باضطشاب ايتٛسذ ؾط ً٬اىل إ ٖز ٙاملشانض تؿتكش اىل ا٫دٗض ٠اؿذٜجٚ ,١املهإ املٓاطب
٭دشا ٤ايع٬ز ايطبٝع ,ٞبايشغِ َٔ ٚدٛد نٛادس َتدصص ,١يهٓٗا غرل َٛانب ١يًدلاَر
اؿذٜج ١بظبب قًَ ١ؼاسنتِٗ يف ايذٚسات ايتذسٜب ١ٝايتأٖ ١ًٝٝاملذع َٔ ١َٛقبٌ ٚصاس٠
ايصش.١

( )8يشعخ :التقخيخ الخاص عن ذوي االعاقة في العخاق ،0286 ،ص 04وما بعجىا.
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نُا إ ٖز ٙاملعاٖذ اؿهٚ ١َٝٛإ تٛؾشت ؾػايباً َا ته ٕٛبعٝذ ٠عٔ اَانٔ طهٓ٢
ا٫طؿاٍ ٚعذّ تٛاؾش ٚطا٥ط ايٓكٌ ايهاؾ ١ٝاملعاٖذ ؾط ً٬عٔ اؾتكاس املعاٖذ اىل ايهٛادس
ايتدصصٚ ١ٝاَ٫انٔ امل٫ ١ُ٥٬طتكباٍ ر ٟٚا٫عاق ١يكذَٗا ٚعذّ تأًٖٗا بايؼهٌ املطًٛب
ٚتؿتكش اىل "ٚطا ٌ٥اٜ٫طاح ٚٚطا٥ط ايٓكٌ اؾُاع ١ٝايهاؾ.١ٝ
يزيو ْكذلح إ ٜتِ صٜاد ٠اعذاد املعاٖذ اؿهٚ ١َٝٛإ ته ٕٛفاْٚ ١ٝهب إ ٜتِ
اْؼاٖ٩ا يف اقطْٛٚ ١ٝاس ٞاحملاؾعات ٚعذّ اقتصاسٖا عًَ ٢شنض احملاؾع ٕ٫ ١ريو
ط٪ٝد ٟاىل صعٛبٚ ١ص ٍٛا٫طؿاٍ اىل املعاٖذ ٚبايتاي ٌُٜٗ ٞايطؿٌ ٚتضداد سايت٘ ط٤ٛاً.
الفرع الثالث

محاٌح األطفال روي االحتٍاجاخ اخلاصح هي العٌف
تعذ اٱطا ٠٤يٮطؿاٍ ر ٟٚاٱعاق َٔ ١اخطش أْٛاع اٱطا٤ات املٛدٗ ١ضذ ا٭طؿاٍ،
ْعشا ملا هلا َٔ آثاس طًب ١ٝط ١٦ٝعً .ِٗٝسٝح ٜتش ٍٛايطؿٌ إىل َٛضٛع ايعذٚاْ ١ٝضذ
ايهباس دظُٝا ٚاْؿعايٝا مما ٜٓعهع طًبٝا عً ٢صشت٘ ايٓؿظ َٔٚ ،١ٝثِ ٜتش ٖٛ ٍٛاٯخش
إىل ايتصشف ظٓٛح ٚعذٚاْ .١ٝؾكذ أثبتت ايذساطات ايعًُ ١ٝإٕ ايعٓـ املٛد٘ ضذ ا٭طؿاٍ
املعاقني رٖٓٝا قذ ٜطٛس سا٫تِٗ ايعكً ١ٝإىل ا٭طٛأ ،عٝح تصٌ إىل َشاسٌ َتكذَ١
َٚظتعص ١ٝعً ٢ايع٬ز يف ساي ١تعشضِٗ املتهشس يٲطا َٔ ٠٤قبٌ ا٭طش ٠أ ٚاملذسبني يف
َشانض ايتأٖٚ ،ٌٝاملذسطني يف املذاسغ اـاصْ ،١تٝذ ١إخؿام ايؿ٦ات ايظابك ١يف ايتعاٌَ َع

سادات َٚتطًبات أبٓا َٔ ِٗ٥ر ٟٚاٱعاقات املدتًؿٜ .1١عتدل ايعٓـ باْ٘ منط َٔ امناط
ايظًٛى ٜتطُٔ اٜزا ٤ا٫خشٜٚ ٜٔهَ ٕٛصشٛبا باْؿعا٫ت  ٖٛ ٚنٌ ؾعٌ ا ٚتٗذٜذ ب٘ ٜتطُٔ
اطتدذاّ ايك ٠ٛبٗذف اؿام ا٫ر ٚ ٣ايطشس بايٓؿع ا ٚا٫خش ٚ ٜٔمبُتًهاتِٗ ٜ ٚكصذ

بايعٓـ ا٫طش( ٟا٫ؾعاٍ اييت ٜك ّٛبٗا اسذ اعطا ٤ا٫طشًٜٚ ٠شل ضشسا َادٜا اَ ٚعٜٓٛا اٚ
نًُٗٝا بأسذ اؾشاد ا٫طشٚ 2٠يٲساط ١بايعٓـ ٚاػهاي٘ طٓكظِ ٖزا ايؿشع اىل ايٓكاط ا٫ت:١ٝ
( )8انعخ :سارة الدييل ،حساية طفل ذوي االحتياجات الخاصة من العشف طخيق لمجشة،
اربيل ،رووداو.0285/6/04 ،

www.rudaw.net

( )0الحساية القانهنية من العشف االسخي في القانهن العخاقي  /القاضي كاظم عبج جاسم،

https://www.hjc.iq/view.1717/
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ا / ً٫ٚأػهاٍ ايعٓـ ضذ ا٭طؿاٍ ر ٟٚاٱعاق: ١
 -1ايعٓـ اؾظذ ٟأ ٚاٱطا ٠٤اؾظذٜ : ١ٜتُجٌ ٖزا ايعٓـ بتعشٜض ايطؿٌ ر ٚا٫ستٝاز
اـاص اىل اؿشم ا ٚاؾشح ا ٚايشض.
 -2ايعٓـ ايًؿع ٞأ ٚاٱطا ٠٤ايًؿعٚ : ١ٝته ٕٛباطتدذاّ ا٫يؿاظ ايكاطٚ ١ٝاملؼ ١ٓٝعل
ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١ا ٚايصشاخ بٛدِٗ ا ٚتظُٝتِٗ ببعض ا٭زلا٤
املشؾٛض ١اييت تظبب ي٘ ايهجرل َٔ ا٭مل ٚا٭ط.٢
 -3ايعٓـ اؾٓظ ٞأ ٚاٱطا ٠٤اؾٓظ : ١ٝعشؾت ٖز ٙاٱطا ٠٤عظب َٓعُ ١ايصش١
ايعامل" 7891 ١ٝاْ٘ أ ٟاطتدذاّ غرل َؼشٚع يًطؿٌ بٗذف اؿص ٍٛعً ٢املتع ١أٚ
ايًز ٠اؾٓظ ١ٝيًشاػذٚ ،تهٖ ٕٛز ٙاٱطا ٠٤بأػهاٍ عذَٗٓ ٠ا اؿذٜح اؾٓظ ٞأَاّ
ايطؿٌ أ ٚإدباس ايطؿٌ عً ٢ايعٌُ يف أعُاٍ ايذعاس ٠أ ٚتصٜٛش َؼاٖذ دٓظ ١ٝأٚ
املُاسط ١ايؿعً ١ٝيًذٓع" ٚإٕ ٖز ٙا٫طا ٠٤قذ ٜتعشض هلا ا٫طؿاٍ ٚغايباً َا ٜتِ ٖزا
ايتعشض َٔ قبٌ ر ٟٚا٫طؿاٍ ا ٚايكاُ٥ني عً ٢سعاٜتِٗ.
 -4ايعٓـ أ ٚاٱطا ٠٤ايكا ١ُ٥عً ٢اٱُٖاٍ ٚعذّ املباٜ :٠٫عذ ٖزا ايعٓـ َٔ انجش اْٛ٫اع
اْتؼاساً يف اجملتُعات ،ار إ ايهجرل َٔ اطش ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١بذَٔ ً٫
اٖ٫تُاّ ٚايشعا ١ٜ٭طؿاهلِ ٜتعُذ ٕٚاُٖاهلِ ٚعذّ تكذ ِٜاملتطًبات ا٭طاط١ٝ
ٚايطشٚس ١ٜيُٓٚ ِٖٛصشتِٗ ٚتطٛسِٖ ٜٚه ٕٛأَا بؼهٌ َكصٛد أ ٚبعذّ املبا٠٫

عادات ايطؿٌ.1

( )8يشعخ :عبج الحميم خجار ،السجسهعة العخبية لسشع االعتجاء عمى الطفل ،القاىخة ،بال عام،
ص .88-7
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ثاْٝاًَ /عاٖش ايعٓـ ا٭طش ٟضذ ا٭طؿاٍ ر ٟٚاٱعاق:١
ٜضداد ايعٓـ ا٫طش ٟضذ ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫عاق ١يف اجملتُعات اييت تكٌ ؾٗٝا ايجكاؾ١
ٚايٛعٜٚ ،ٞعتدل ؾٗٝا إ ا٫عاقٚ ١صُ ١عاس تًشل با٭طش ٠راتٗا  َٔٚاػهاٍ ايعٓـ ا٫طشٟ
ضذ ا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص١
 -1قتٌ ايٛيٝذ ٚقتٌ ايشمح : ١قذ ٜكتٌ ا٭طؿاٍ ر ٟٚاٱعاقَ ١باػش ٠عكب اي٫ٛد ٠أ ٚبعذ
بطع ١أػٗش أ ٚطٓٛات ،اعتكاداً َٔ ا٫طش إ ايطؿٌ طٝعاْ َٔ ٞا٫مل بظبب ا٫عاق،١
ٜٚتِ ايتطً ٌٝغايبا بشبط طبب املٛت باٱعاق ١راتٗا.
 -2ايعٓـ اؾظذٚ ٟاؾٓظٚ ٞايٓؿظ ٞضذ ايطؿٌ ر ٟاٱعاق ١باملٓضٍ  :تؼهٌ اٱعاق١
عاٌَ خطٛس ٠يضٜاد ٠ػذ ٠ايعٓـ ايزٜ ٟتعشض ي٘ ايطؿٌ ،املعام سشنٝا يذ ٣تعشض٘
يًعٓـ اؾظذ ٟأ ٚاؾٓظ ٞاقٌ َكاسَْ ١ع ا٭طؿاٍ غرل املعاقني ،نُا إ ايطؿٌ املعام
زلعٝاً ٜ ٫ه ٕٛقادساً عً ٢ايٓطل ٚاٱؾصاح عٓذ تعشض٘ يًعٓـٚ ،املعام ؾهشٜا قذ ٫
ٜظتٛعب غطب املعٓـ ٜٚه ٕٛغرل قادس عً ٢ايتٛاصٌ َع٘ أ ٚػٓب إٜزا ٘٥باٱضاؾ١
يٓكص يف قذست٘ عً ٢اٱؾصاح عٔ َاٖ ١ٝايعٓـ ايز ٟتعشض ي٘.
 -3اٱُٖاٍٜ :عٗش اُٖ٫اٍ يٮطؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١بعذّ تٛؾرل ايع٬ز ايطيب هلِ
مما ٪ٜد ٟاىل تؿاقِ اؿاي ١املشض ١ٝمما قذ ٪ٜد ٟاىل ايٛؾا ٠ؾط ً٬عٔ اُٖ٫اٍ يف تٛؾرل
ايع٬ز ايتأٖ ًٞٝي٘ ٚقذ ٜعٗش اٱُٖاٍ بعذّ تٛؾرل املظاعذ ٠بتٓا ٍٚايطعاّ ٚايؼشاب
َٚا قذ ٜتبع ريو َٔ ط ٤ٛتػزٚ ١ٜاختٓام.

1

نُا ٚتعٗش ط ٤ٛاملعاًَ َٔ ١قبٌ ا٫طش بعضٍ ايطؿٌ داخٌ َٓضي٘ ٚيف بعض ا٭سٝإ
داخٌ غشؾ ١قذدٚ ،٠ا٫دعا ٤عُاٜت٘ َٔ املداطش ٚقذ ٜظتُش ايعضٍ يف ٖز ٙا٭َانٔ املػًك١
( )8انعخ :نادية دمحم الدعيج الجمياطي ،تهصيات عامة لسهاجية استخجام العشف ضج األطفال
السعاقين ،مجمة خطهة( ترجر عن السجمذ العخبي لمطفهلة والتشسية بجعم من بخنامج
الخميج العخبي لمتشسية ) ،القاىخة ،العجد  08مايه .0228
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٭ٜاّ أ ٚأطابٝع أ ٚأػٗش ٚيف بعض اؿا٫ت طٓٛات ،بذ ٕٚأ ٟتٛاصٌ َع اجملتُع اـاسدٞ

ٚيف نجرل َٔ ا٭سٝإ بذ ٕٚتٛاصٌ َع أؾشاد ا٭طش ٠داخٌ املٓضٍ.1

ٜٚظبب ايعٓـ املٛد٘ يٮطؿاٍ يف بعض اؿا٫ت َٔ اٱعاقات اؾظذَ ١ٜجٌ ايؼًٌ أٚ
ؾكذإ ايبصش أ ٚغرلٖا َٔ اٱعاقات أَشاض ْؿظٚ ١ٝعصبٚ ١ٝبايتاي ٞتضداد اؿاي ١طً٤ٛ
بظبب ط ٤ٛاملعاًَ َٔ ١قبٌ ا.ٌٖ٫
ثايجاً /اطباب ايعٓـ ضذ ا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١اىل عٛاٌَ عذٜذ: ٖٞٚ ٠
 .1غٝاب ايٛع ٞايهايف يًتعاٌَ َع ا٫طؿاٍ املعاقني َٔ داْب اجملتُع  َٔٚداْب ا٫طش،٠
ار إر قذ ٜه ٕٛاجملتُع ايز ٟتٓشذس َٓ٘ أطش ٠ايطؿٌ يذ ٜ٘ثكاؾ ١تٓعش إىل ايعٓـ ضذ
ايطؿٌ املعام باعتباس ٙطًٛنا عادٜا ٚطبٝعٝا .2
ٚ .2دٛد بعض ايعٛاٌَ تذؾع ا٭طش ٠إىل اطتدذاّ ايعٓـ ضذ ايطؿٌ ر ٟٚاٱعاقَٔٚ ١
أُٖٗا :
 -1انؿاض املظت ٣ٛا٫دتُاع ٞيٮطش.٠
 -2ايٓعش ٠غرل ايٛاقع ١ٝملظتكبٌ ايطؿٌ.
 -3املعتكذات ايجكاؾ ١ٝاملشتبط ١باٱعاقٚ ١خصٛصاً ا٫عاق ١ايعكً ١ٝنايتدًـ ايعكً ٞاٚ
ايتٛسذ ٚاستباط٘ بٛصُ ١ايعاس ٚايٓعش ٠ايذ ١ْٝٚيًُذتُع ؿاًَٖ ٞز ٙا٫عاقات
ٚ٭طشِٖ.

( )8يشعخ -:الحساية القانهنية من العشف االسخي في القانهن العخاقي ،القاضي كاظم عبج
جاسمhttps://www.hjc.iq/view.1717/ ،

( )0انعخ :سارة الدييل ،حساية طفل ذوي االحتياجات الخاصة من العشف طخيق لمجشة،
مقال مشذهر عمى الخابطwww.rudaw.net .
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 -4انؿاض املظت ٣ٛا٫قتصادٚ ٟا٫دتُاع ٞيٮطشَ ٠جٌ ايبطاي – ١ايؿكش – ايعضي١
ا٫دتُاع ١ٝبصٛسَ ٠باػش ٠أ ٚغرل َباػش٪ٜ ،٠ثش تأثرلا َباػشاً عً ٢اطاَ ٠٤عاًَ١
ا٫طؿاٍ َٔ قبٌ ا٫با.1 ٤
 -5نُا ت٪د ٟاـ٬ؾات ٚاملؼانٌ ا٫طش ١ٜبني ايضٚدني إىل إهاد َٛاقـ اْؿعاي١ٝ
ٚتٛتشات تذؾع اٱبا ٤إىل تؿشٜؼ ػشٓات ايػطب يف أبٓاٚ ِٗ٥بايتايٚ ٞقٛعِٗ يف دا٥ش٠
اٱٜزاٚ ٤ايعٓـ ايبذْ.2ٞ
ٚمما ٬ٜسغ إ املؼشع ايعشاق ٞمل ٜٓعِ دشمي ١ايعٓـ ا٭طش ٟيف قاَْٛ ٕٛسذ ٚإ
اؾشا ِ٥املتعًك ١با٭طشٚ ٠ايطؿٛيَٓ ١صٛص عًٗٝا يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايعشاق ٞسقِ ))111
يظٓ 1969 ١املعذٍ .سٝح أػاست املاد َ٘ٓ)383( ٠عً ٢إ "ٜ -1عاقب باؿبع َذ٫ ٠
تضٜذ عٔ ث٬خ طٓٛات أ ٚبػشاَ ٫ ١تضٜذ عٔ ث٬مثا ١٥دٜٓاس َٔ عشض يًدطش طٛا ٤بٓؿظ٘ أٚ
بٛاطط ١غرل ٙػدصا مل ٜبًع اـاَظ ١عؼش َٔ عُش ٙا ٚػدصا عادضا عٔ محاْ ١ٜؿظ٘
بظبب سايت٘ ايصش ١ٝأ ٚايٓؿظ ١ٝأ ٚايعكً ،١ٝأٜا نإ ريو ايؼدص طٛا َٔ ٤ر ٟٚاٱعاق ١أٚ
ممٔ ٜظتأدش َٔ ْ٘ٚر ٟٚاٱعاق ١ي٬طتذذا ٤ب٘  -2ته ٕٛايعكٛب ١اؿبع إرا ٚقعت
اؾشمي ١بطشٜل تشى ايطؿٌ أ ٚايعادض يف َهإ خاٍ َٔ ايٓاغ أٚ ٚقعت َٔ قبٌ اسذ أصٍٛ
اجملين أ ٚممٔ َٖ ٛهًـ عؿع٘ أ ٚسعاٜت٘ ؾإرا ْؼأ عٔ ريو عاٖ ١باجملين عً ٘ٝأَٛ ٚت٘
د ٕٚإٕ ٜه ٕٛاؾاْ ٞقاصذا ريو عٛقب بايعكٛب ١املكشس ٠ظشمي ١ايطشب املؿط ٞإىل عاٖ١
أ ٚاملٛت  -عظب ا٭سٛاٍ – ٜٚعاقب بايعكٛب ١راتٗا إرا نإ ايتعشٜض يًدطش عشَإ
ايصػرل أ ٚايعادض عُذا َٔ ايتػز ١ٜأ ٚايعٓا ١ٜاييت تكتطٗٝا سايت٘ َع ايتضاّ اؾاْ ٞقاْْٛا
أ ٚاتؿاقا أ ٚعشؾا بتكذميٗا".

( )8انعخ :سارة الدييل ،السرجر الدابق.

( )0انعخ :سيج عادل تهفيق وآخخون ،إعاقة الطفل العقمية كإحجى عهامل الخطهرة السحخكة
إليقاع اإلساءة البجنية عميو ،اإلنتخنت ،دراسة مشذهرة عمى شبكة السعمهمات الجولية،
مخكد الجراسات أمان ،السخكد العخبي لمسرادر والسعمهمات ،ص.04
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اَا قاْ ٕٛاؿُا ١ٜا٫دتُاع ١ٝايعشاق ٞسقِ ( )38يظٓ 2013 ١قذ تطشم يف َادت٘(/15
سابعا /ص) اىل َؿٗ" ّٛايشعا ١ٜايبذ ١ًٜيٮطؿاٍ ر ٚٚا٫عاق ١يف ساي ١تعزس ا٫طش ٠سعا١ٜ
ايطؿٌ".
ا ٫اْ٘ مل ٜتِ ست ٢ايًشع ١اؽار تذابرل اَ ٚعاٜرل تٛضح نٝؿ ١ٝتطبٝل ٖزا املؿّٗٛ
ٚػشٚط اعُاي٘.
ٚنإ املؼشع يف اقً ِٝنٛسدطتإ َٛؾكاً عٓذَا اصذس قآَْ ٕٛاٖط ١ايعٓـ ا٫طشٟ
سقِ ( )8يظٓ 2011 ١ار سعش مبٛدب ٖزا ايكاْ ٕٛاستهاب أ ٟػدص ٜشتبط بع٬ق ١اطش١ٜ
يؿعٌ َٔ اؾعاٍ ايعٓـ ا٫طش ٟيف إطاس ا٫طشٚ ،٠أعط ٢ايكاْ ٕٛأَجً ١يٮؾعاٍ اييت تعتدل
عٓؿاً أطشٜا ،د ٕٚسصشٖا 2011 ،أٚسد ايكاْ ٕٛأَجً ١عً ٢دشا ِ٥ايعٓـ ا٭طش ٟسٝح وعش
عً ٢إ ٟػدص ٜشتبط بع٬ق ١أطش ١ٜإٔ ٜشتهب عٓؿا اطشٜا َٗٓ ٚا ايعٓـ ايبذْ ٚ ٞاؾٓظٞ
ٚايٓؿظ ٞيف إطاس ا٭طشَٗٓٚ ٠ا إدباس ا٭طؿاٍ عً ٢ايعٌُ  ٚايتظٚ ٍٛتشى ايذساط ٚ ١ضشب
أؾشاد ا٭طشٚ ٠ا٭طؿاٍ..
الفرع الراتع

محاٌح األطفال روي االحتٍاجاخ اخلاصح هي استغالذلن يف التسىل
ْعُت اغًب ايكٛاْني عٌُ ا٫طؿاٍ املعاقني ؾُج ٬ايكاْ ٕٛسقِ ( )12يظٓ1996 ١
املصشْ ٟعِ ٖز ٙاملظأي ١يف ايباب ايظادغ َٓ٘ ٚايز ٟمحٌ عٓٛإ( سعا ١ٜايطؿٌ املعام
ٚتأٖٚ )ً٘ٝاِٖ َا ٚسد ؾ: ٖٛ ٘ٝ
 تهؿٌ ايذٚي ١محا ١ٜايطؿٌ َٔ نٌ عٌُ َٔ ػأْ٘ ا٫ضشاس بصشت٘ ا ٚمن ٙٛايبذْ ٞاٚايعكً ٞا ٚايشٚس ٞا ٚا٫دتُاع.ٞ
 يًطؿٌ املعام اؿل يف ايتُتع بشعا ١ٜخاص ١ادتُاعٚ ١ٝصشْٚ ١ٝؿظ ١ٝتُٓ ٞاعتُادٙعًْ ٢ؿظ٘ ٚتٝظش اْذَاد٘ َٚؼاسنت٘ يف اجملتُع.
 يًطؿٌ املعام اؿل يف ايتأٖٜٚ ٌٝكصذ بايتأٖ ٌٝتكذ ِٜاـذَات ا٫دتُاعٚ ١ٝايٓؿظ١ٝٚايطبٚ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝاملٗٓ ١ٝاييت ًٜضّ تٛؾرلٖا يًطؿٌ املعام ٚاطشت٘ ٚمتهَٔ ٘ٓٝ
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ايتػًب عً ٢ا٫ثاس ايٓاػ ١٦عٔ عذضٚ ٙت٪د ٟايذٚي ١خذَات ايتأٖٚ ٌٝا٫دٗض٠
ايتعٜٛط.١ٝ
 عً ٢صاسب ايعٌُ ايزٜ ٟظتدذّ  50عاَ ً٬ؾانجش طٛا ٤ناْٛا ٜعًُ ٕٛيف َهإ ٚاسذ اٚاَهَٓ ١تؿشق ١يف َذ ١ٜٓا ٚقشٚ ١ٜاسذ ٠اطتدذاّ ا٫طؿاٍ املعاقني ايز ٜٔتشػشِٗ َهاتب
ايك ٣ٛايعاًَ ١عذ ادْ َٔ %2 ٢بني ْظب%5 ١املٓصٛص عًٗٝا يف ايكاْ ٕٛسقِ ()39
يظٓ 1975 ١بؼإٔ تأٖ ٌٝاملعاقني...
 ٜعاقب نٌ َٔ ىايـ اسهاّ املادتني ايظابكتني بػشاَ ٫ ١تكٌ عٔ  100دٓ٫ٚ ٘ٝتتذاٚص اٍ 100؟؟؟ دٓ.٘ٝ
 ٜٓؼأ صٓذٚم يشعا ١ٜا٫طؿاٍ املعاقني ٚتأٖٚ ًِٗٝته ٕٛي٘ ايؼدص ١ٝا٫عتباس١ٜٜٚصذس بتٓعٚ ُ٘ٝؼذٜذ اختصاصات٘ قشاس َٔ سٝ٥ع اؾُٗٛس.١ٜ
 تعؿ َٔ ٢مجٝع ايطشا٥ب ٚايشط ّٛا٫دٗض ٠ايتعٜٛطٚ ١ٝاملظاعذٚٚ ٠طا ٌ٥ايٓكٌاي٬صَ٫ ١طتدذاّ ايطؿٌ املعام ٚتأٖ.1 ً٘ٝ
اَا املؼشع ايعشاق ٞؾعاقب يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايعشاق ٞعً ٢دشمي ١ايتظ ٍٛبصٛسٙ
عاَ ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات سقِ ( )111يظٓ1969 ١ار ْصت املاد َ٘ٓ )290( ٠عًٜ-1( ٢عاقب
باؿبع َذ ٫ ٠تكٌ عٔ ػٗش ٚاسذ  ٫ٚتضٜذ عٔ ث٬ث ١اػٗش نٌ ػدص امت ايجآَ ١عؼش َٔ
عُشٚ ٙدذ َتظٚ...ً٫ٛته ٕٛايعكٛب ١اؿبع َذ ٫ ٠تضٜذ عً ٢طٓ ١ارا تصٓع املتظٍٛ
ا٫صاب ١ظشٚح ا ٚعاٖ ١ا ٚاطتعٌُ اٚ ١ٜط ١ًٝاخشٚ َٔ ٣طا ٌ٥اـذاع يهظب اسظإ
اؾُٗٛس ا ٚنؼـ عٔ دشح ا ٚعاٖ ١ا ٚاحل يف ا٫طتذذا -2 ٤ار نإ َشتهب ٖز ٙا٫ؾعاٍ مل
ٜتِ ايجآَ ١عؼش َٔ ٠عُش ٙتطبل بؼأْ٘ اسهاّ َظٚ٪ي ١ٝا٫سذاخ يف ساي ١استهاب
اؾشمي.)١
نُا ْص يف (املاد َ٘ٓ )1/ 383 ٠عً ٢إ (ٜعاقب باؿبع َذ ٫ ٠تضٜذ عً ٢ث٬خ
طٓٛات ا ٚبػشاَ ٫ ١تضٜذ عً ٢ث٬مثا ١٥دٜٓاس َٔ عشض يًدطش طٛا ٤بٓؿظ٘ ا ٚبٛاطط ١غرلٙ

( )8يشعخ السهاد من ( ) 86 -75من قانهن الطفل السرخي رقم ( )806لدشة .0228
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ػدصاً مل ٜبًؼ اـاَظ ١عؼش َٔ ٠عُش ٙا ٚػدصاً عادضاً عٔ محاْ ١ٜؿظ٘ بظبب سايت٘
ايصش ١ٝا ٚايٓؿظ ١ٝا ٚايعكً.)١ٝ
ْٚصت املاد /383( ٠ثاْٝا) َٓ٘ ؾكذ سذدت عكٛب ١ملٔ ٜذلى املعام يف اَانٔ ٫
تتٓاطب َع ٚضع٘ ايصش ٞسٝح قطت بإٔ( ٚته ٕٛايعكٛب ١اؿبع ارا ٚقعت اؾشمي١
بطشٜل تشى ايطؿٌ ا ٚايعادض يف َهإ خاٍ َٔ ايٓاغ اٚ ٚقعت َٔ قبٌ اسذ اص ٍٛاجملين
عً ٘ٝا ٚممٔ َٖ ٛهًـ عؿع٘ ا ٚسعاٜت٘ .ؾإرا ْؼأ عٔ ريو عاٖ ١باجملين عً ٘ٝاَٛ ٚت٘
د ٕٚإ ٜه ٕٛاؾاْ ٞقاصذاً ريو عٛقب بايعكٛب ١املكشس ٠ؾشمي ١ايطشب املؿط ٞاىل عاٖ١
ا ٚاملٛت ــ عظب ا٫سٛاٍ ــ ٜٚعاقب بايعكٛب ١راتٗا ارا نإ ايتعشٜض يًدطش وشَإ
ايصػرل ا ٚايعادض عُذاً َٔ ايتػز ١ٜا ٚايعٓا ١ٜاييت تكتطٗٝا سايت٘ َع ايتضاّ اؾاْ ٞقاْْٛاً
ا ٚاتؿاقاً ا ٚعشؾاً بتكذميٗا).
اَا قاْ ٕٛسعا ١ٜر ٟٚا٫عاقٚ ١ا٫ستٝادات اـاص ١يظٓ٘  2013ؾكذ ْص يف املاد٠
( َ٘ٓ )22عً ٢إ (ٜعاقب باؿبع َذ ٫ ٠تضٜذ عً )6( ٢طت ١اػٗش ا ٚبػشاَ ٫ ١تكٌ عٔ
( )500000مخظُ ١٦ايـ دٜٓاس  ٫ٚتضٜذ عً ًَٕٛٝ )1000000( ٢دٜٓاس نٌ ر ٟاعاق ١أ ٚاستٝاز
خاص اطتػٌ عاٖت٘ أ ٚعٛق٘ نٛط ١ًٝيًتظٚ ،)ٍٛيهٔ ٖزا ايكاْ ٕٛخ َٔ ٬اْ ٟص عكابٞ
هشّ َٔ ٜظتػٌ صاسب ايعاٖ ١ا ٚايعٛم ي٬طتذذا ٤ب٘.
ٚبزيو ْذع ٛاملؼشع ايعشاق ٞبايٓص عًَ ٢صادس ٠اَٛ٫اٍ املتشصً َٔ ١ايتظ ٍٛنْٗٛا
اَٛاٍ َتشصً َٔ ١دشمي ١ؾط ً٬عٔ تؼذٜذ ايعكٛبٚ ١دعًٗا دٓش ١ار اْ٘ ٚنُا ٫سعٓا بإٔ
قاْ ٕٛايعكٛبات قذ دعًٗا دٓش٘ ٚنزيو قاْ ٕٛسعا ١ٜر ٟٚا٫عاق ١ار سذد اؿذ ا٫عً ٢هلا
مبا ٜ ٫ضٜذ عً ٢طت ١اػٗش ٚبزيو ؾًِ ىتًـ عٔ قاْ ٕٛايعكٛبات َٔ سٝح ايعكٛب١

املكشس.1٠

مما تكذّ ْش ٣إ املؼشع ايعشاق ٞقذ قشس ايعكٛب ١ملٔ ٜتظٚ ٍٛملٔ ٜتصٓع ايعاٖ ١يهٞ
ٜظتطٝع مماسط ١ايتظ َٔ ٍٛخ٬هلا ،ا ٫اْ٘ مل ٜٓص عًَ ٢عاقبٜ َٔ ١ظتػٌ عاٖ ١غرل ٙيف

( )8عمياء عبهد الحدشي ،اطفال االحتياجات الخاصة سمعة لمتدهل في العخاق ،مقال مشذهر
عمى الخابط االلكتخونيhttps://kitabat.com/2014/02/03 :
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ايتظ ٍٛا ٟاطتػ ٍ٬ا٫طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١يف ايتظٚ ٍٛنإ ا٫دذس تكشٜش عكٛب١
هلِ يه ٞته ٕٛسادعاً يٮٌٖ ا ٚيٮػداص ايزٜ ٟظتػً ٕٛعٛم ا٫طؿاٍ يهظب املاٍ.
اخلامتـح
بعذ إ اْٗٓٝا عجٓا ٖزا خشدٓا ظًُ َٔ ١ايٓتا٥ر ٚاملكذلسات : ٖٞٚ
ا : ٫ً ٚا٫طتٓتادات
 )1إ تٛؾرل ايتعً ِٝيًذُٝع ٜتطًب عًُٝات ػشان ١ؾبُٓٝا تكع املظٚ٪ي ١ٝايٓٗا ١ٝ٥يف
تًب ١ٝسل نٌ طؿٌ يف ايتعً ِٝعً ٢عاتل اؿهَٛات ايٛطٓ ١ٝؾإٕ ٚصاسات ايذلبٚ ١ٝايتعًِٝ
ٚسذٖا  ٫ميهٓٗا ؼكٝل تًو املُٗ ١ؾُٔ ادٌ دعٌ ايتعً ِٝسكٝكٚ ١اقع٫ ١ٝبذ َٔ
ؼٌُ ا٫خش ٜٔبعض املظٚ٪ي ١ٝيصٝاغ ١ػشان ١انجش قَ ٠ٛع اجملتُع يف اداس٠
املذاسغ ٚايٛص ٍٛاىل ا٫طؿاٍ املظتبعذٖٓٚ ٜٔا ٜأت ٞدٚس َٓعُات اجملتُع املذْٞ
ٚاؾُاعات ايذٚ ١ٜٝٓغرلٖا يتعب ١٦اؾٗٛد ايشاَ ١ٝاىل اقٓاع ايٛايذ ٜٔبك ١ُٝايتعًِٝ
اؾٖٛش.١ٜ
 )2سأٜٓا بإٔ املؼشع ايعشاق ٞقذ عاقب يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايعشاق ٞعً ٢دشمي ١ايتظٍٛ
بصٛس ٙعاَ ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات سقِ  111يظٓ1969 ١ار ْصت املاد َ٘ٓ )290( ٠عً٢
(ٜ /1عاقب باؿبع َذ ٫ ٠تكٌ عٔ ػٗش ٚاسذ  ٫ٚتضٜذ عٔ ث٬ث ١اػٗش نٌ ػدص امت
ايجآَ ١عؼش َٔ ٠عُشٚ ٙدذ َتظٚ...ً٫ٛته ٕٛايعكٛب ١اؿبع َذ ٫ ٠تضٜذ عً ٢طٓ١
ارا تصٓع املتظ ٍٛا٫صاب ١ظشٚح ا ٚعاٖ ١ا ٚاطتعٌُ اٚ ١ٜط ١ًٝاخشٚ َٔ ٣طاٌ٥
اـذاع يهظب اسظإ اؾُٗٛس ا ٚنؼـ عٔ دشح ا ٚعاٖ ١ا ٚاحل يف ا٫طتذذا /2 ٤ارا
نإ َشتهب ٖز ٙا٫ؾعاٍ مل ٜتِ ايجآَ ١عؼش َٔ ٠عُش ٙتطبل بؼأْ٘ اسهاّ َظٚ٪ي١ٝ
ا٫سذاخ يف ساي ١استهاب اؾشمي ) ١ا ٫اْ٘ مل ٜعاقب عً َٔ ٢اطتػٌ طؿٌ َٔ رٟٚ
ا٫ستٝادات اـاص ١با٫طتذذا٬َ .٤سع : ١ايتأنذ َٔ سقِ املاد ٠يطؿاً
 )3سآٜا بإٔ غٝاب ايٛع ٞايهايف يًتعاٌَ َع ا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص َٔ ١داْب
اجملتُع  َٔٚداْب ا٫طش٪ٜ ،٠د ٟاىل ط ٤ٛاملعاًَ ١ا ٚاطتدذاّ ايعٓـ ضذِٖ.
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 )4قً ١املعاٖذ ٚاملشانض املدتص ١مبعاؾ ١ر ٟٚا٫ستٝادات َع اصٜاد سا٫ت ا٫عاق ١نٌ
ريو اثش طًباً يف ايعٌُ عًَ ٢عاؾٖ ١ز ٙاؿا٫ت ؾط ً٬عٔ اصٜاد اْعضاهلِ عٔ اجملتُع
مما ٪ٜد ٟتأصّ سايتِٗ ايٓؿظٚ ١ٝايصش.١ٝ
ايتٛصٝات
 -1صٜاد ٠املعاٖذ اؿه ١َٝٛاـاص ١بشعا ١ٜا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١نُعاٖذ
ايتٛسذ َٚعاٖذ َتأخش ٟايُٓ ٛار إ اعذاد ٖز ٙاملعاٖذ  ٫تتٓاطب َع ا٫عذاد
املتضاٜذ ٠هلز ٙايؿ َٔ ١٦ا٫طؿاٍ.
َ -2شادع ١ايكٛاْني يتٛؾرل اؿُا ١ٜيٮطؿاٍ املعاقني مبا ٜتٓاطب َع املعاٜرل ايذٚي ،١ٝار
ْش ٣إ قاْ ٕٛايشعا ١ٜا٫دتُاع ١ٝمي ٌٝإىل ايذلنٝض عً ٢إعاد ٠تأٖ ٌٝايبايػني دٕٚ
ايذلنٝض عً ٢سعا ١ٜا٭طؿاٍ املعاقني
 -3متهني ا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاصٚ ١أطشِٖ يًعٌُ َٔ نظب ايتأٜٝذ اجملتُعٞ
هلِ َٔ ،خ ٍ٬بشاَر تشعاٖا اؿه٪َٚ ١َٛطظات اجملتُع املذْٚ ،ٞتؼٌُ تذسٜب
ا٭طؿاٍ عًَٗ ٢اسات اؿٝاٚ ٠محا ١ٜأْؿظِٗ َٔ ايعٓـ ،مبا يف ريو ايتجكٝـ اؾٓظٞ
مبا ٜظُح ب٘ قذساتِٗ ا٫طتٝعابٚ ،١ٝنزيو تؼذٝعِٗ عً ٢اٱؾصاح عٔ ايعٓـ يف ساٍ
تعشضٛا ي٘.
ْ -4ؼش ايتٛع ١ٝاٱعٚ ١َٝ٬ايجكاؾ ١ٝس ٍٛقطاٜا ٚسا٫ت ايعٓـ ضذ ا٭طؿاٍ يف مجٝع
ٚطا ٌ٥اٱع ّ٬املشٚ ١ٝ٥املظُٛعٚ ١املكش.٠٤ٚ
 -5ضشٚس ٠تٛاصٌ ٚصاس ٠ايذلبَ ١ٝع ٚصاس ٠ا٫تصا٫ت يف إْؼاٚ ٤تعُ ِٝاـط ايظاخٔ
يٲب٬ؽ عٔ سا٫ت ايعٓـ ايز ٟمياسغ يف ايبٝت.
 -6اؿذ َٔ ايعٓـ داخٌ ا٭طشٚ ،٠إصذاس ايكٛاْني اييت تعاقب ا٭ب ٜٔٛاملظ٦ٝني
٭طؿاهلِٚ ،تؿع ٌٝقاْ ٕٛسكٛم ا٭طؿاٍ.
ٚ -7ضع ا٭ٚي ١ٜٛيف احملانِ يكطاٜا ا٭طؿاٍٚ ،اٱطشاع يف قانُٜ َٔ ١ك ّٛباطتدذاّ
ايعٓـ ضذ ا٭طؿاٍ املعاقني.
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ٚ -8ضع قٛاْني ؼذ ٚتعاقب نٌ َٔ ٜك ّٛباطتدذاّ ايعٓـ ضذ ا٭طؿاٍ ر ٟٚاٱعاق.١
 -9إتاس ١ايؿشص يًددلاٚ ٤نٛادس ايتذسٜب ٫نتظاب اـدلات اؾذٜذٚ ٠ا٫طتؿادَٗٓ ٠ا َع
ؾشم أخش ٣داخٌ ايٛطٔ ٚخاسد٘.
 -10ايطػط عً٪َ ٢طظات ايكطاع اـاص يًتٛسذ بتدؿٝض نًؿ ١اـذَات املكذَ١
يٮػداص ر ٟٚا٫ستٝادات ار إ ا٫دٛس ايباٖع ١املؿشٚضٖ َٔ ١ز ٙاملعاٖذ ت٪دٟ
اىل عضٚف اٖ٫اي ٞعٔ إسطاٍ اطؿاهلِ ملجٌ تًو امل٪طظات.
ْ -11ذع ٛاملؼشع ايعشاق ٞإىل اٜشاد ْص عكاب ٞهشّ َٔ ٜظتػٌ صاسب ايعاٖ ١ا ٚايعٛم
ي٬طتذذا ٤ب٘.
ادلصـادر
ا :٫ٚاملعادِ ايًػ١ٜٛ
 -1ابٔ َٓعٛس ،داس صادس يًطباعٚ ١ايٓؼش ،برلٚت ،ط .2005 ،4
 -2ايؿرلٚص اباد ،ٟايكاَٛغ احملٝط ،زًْٜٛ ،1ع يًطباعٚ ١ايٓؼش ،برلٚت،
ص.2006،1920
 -3قُذ بٔ اب ٞبهش ايشاص ،ٟكتاس ايصشاح،ز ،3ايذاس ايُٓٛرد ،١ٝبرلٚت1999 ،
ص.560
ثاْٝاً :ايهتب
 -1د .اسظإ املؿشدٚ ٞآخش ،ٕٚايٓعش ١ٜايعاَ ١يًكاْ ٕٛايذطتٛسٚ ٟايٓعاّ ايذطتٛسٟ
يف ايعشام ،بػذاد ،داس اؿهُ.1990 ،١
 -2اٜٗاب َصطؿ ٢عبذ ايػين ،املشنض ايكاْ ْٞٛيًُعاقني ،داس ايؿهش اؾاَع ،ٞط،1
.2011
 -3د .محٝذ سٓ ٕٛخايذ ،سكٛم اْ٫ظإ ،ايظٓٗٛس ،ٟبرلٚت.2015 ،
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 -4ساْا ْذ ِٜب ٛعذشّ ،دَر ر ٟٚاؿادات اـاصٚ ١ؾ ١٦ايصعٛبات ايتعًُُّ ،١ٝط ،1ػشن١
املطبٛعات يًتٛصٜع ٚايٓؼش ،برلٚت –يبٓإ.2005 ،
 -5سضا عبذ اؿً ِٝعبذ اجملٝذ عبذ ايباس ،ٟسكٛم ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١دساط١
َكاسْ ،١ط ،1داس ايٓٗط ١ايعشب ،١ٝايكاٖش.2012 ،٠
 -6صن ٞسظٔ صٜذإ ،اؿُا ١ٜايؼشعٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيز ٟٚا٫ستٝادات اـاص ١دساط١
َكاسْ ١بني ايؿك٘ ا٫طٚ َٞ٬ايكاْ ٕٛايٛضع ،ٞط ،1داس ايهتب ايكاَْ ،ْٞٛصش.2009 ،
 -7عادٍ عبذ اهلل املظذ ،ٟاؿُا ١ٜايذٚي ١ٝيٮطؿاٍ اثٓا ٤ايٓضاعات املظًش ،١داس ايٓٗط١
ايعشب ،١ٝايكاٖش.2007 ،٠
 -8عبذ اؿاؾغ قُذ ط ،١َ٬تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝيز ٟٚاؿادات اـاص ، ١ط  ،1داس
ٚا ٌ٥يًٓؼش،عُإ.2008،
 -9عبذ اؿُٝذ َتٛي ،ٞاؿشٜات ايعاَْ( ١عشات يف تطٛسٖا ٚضُاْتٗا َٚظتكبًٗا)َٓ ،ؼأ٠
املعاسف ،ا٭طهٓذس.1975،١ٜ
 -10عبذ ايشمحٔ طٝذ طًُٝإ ،طٝهٛيٛد ١ٝر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ،١زَ ،هتب ١صٖشا٤
ايؼشم.
 -11عبذ ايشس ِٝعبذ اجملٝذ ،تُٓ ١ٝا٫طؿاٍ املعٛقني ،داس غشٜب يًطباعٚ ١ايٓؼش
ٚايتٛصٜع ،ايكاٖش.1997 ،٠
 -12عبذ ايػين ايٛٝصبه ،ٞاملعٛق ٕٛزلعٝاً ٚايتهٓٛيٛدٝا ايعامل ،١ٝط ،1داس ايهتاب
اؾاَع ،ٞاَ٫اسات ايعشب ١ٝاملتشذ.2002 ،٠
 -13د .عبذ ايػين بظ ،ْٞٛٝايكاْ ٕٛايذطتٛس ،ٟاملباد ٨ايعاَٚ ١ايذطتٛس ايًبٓاْ ،ٞايذاس
اؾاَع ،١ٝبرلٚت.1986 ،
 -14د .ؾتش ٞعبذ اؿُٝذ ايطبع ،املعاق ٕٛبصشٜاً س ١ٜ٩دذٜذ ٠يًشٝاٚ ٠دساط ١يف ايبعذ
املعٓ ٟٛيًؼدص ١ٝاْ٫ظاْ ،١ٝط ،1داس ايعًِ ٚا٫ميإ يًٓؼش ٚايتٛصٜع.2007 ،
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 -15دَ .ادذ ساغب اؿً ٚٛد .عصاّ اْٛس ٚاخش ،ٕٚسكٛم اْ٫ظإ ،داَع ١ا٫طهٓذس،١ٜ
ايكاٖش2005 ،٠
 -16دَ .اٖش مج ٌٝاب ٛخٛات ،اؿُا ١ٜايذٚي ١ٝؿكٛم ايطؿٌ ،داس ايٓٗط ١ايعشب،١ٝ
ايكاٖش.2005 ,٠
 -17دَ .اٖش صاحل عٚ ٟٚ٬آخش ،ٕٚسكٛم اْ٫ظإ ٚايطؿٌ ٚايذميكشاط ، ١ٝابٔ ا٫ثرل
يًطباعٚ ١ايٓؼش ،داَع ١املٛصٌ.2009 ،
 -18د .قُذ ايؼشات اؾٓذ ،ٟدشا ِ٥ا٫سذاخ يف ايؼشٜع ١ا٫طَ ١َٝ٬كاسْ ١بكإْٛ
ا٫سذاخ ،داس ايٓٗط ١ايعشب ،١ٝايكاٖش.1996 ،٠
 -19د .قُذ طاَ ٞصادم ،سكٛم ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص ،١داس ايٓٗط ١ايعشب،١ٝ
ايكاٖش.2005 ،٠
 -20د .قُذ َشاح ،اصشاب ا٫ستٝادات اـاص ١س ١ٜ٩تُٓٚ ،١ٜٛصاس ٠اٚ٫قاف يًؼٕٚ٪
ا٫ط ،١َٝ٬قطش.2010 ،
 -21دَ .صطؿْٛ ٢س ٟايكُؽ ٚدْ .اد ٞايظعاٜذ ،ٙقطاٜا ٚتٛدٗات سذٜج ١يف ايذلب١ٝ
اـاص ،١داس املظرل ،٠عُإ.
ٚ -22ط ِٝسظاّ ا٫محذ ،ا٫تؿاقٝات ايذٚي ١ٝاملتعًك ١عكٛم اْ٫ظإ اـاص ،١سكٛم
ايطؿٌ ،سكٛم املشأ ،٠سكٛم اي٬د٦ني ،سكٛم ايعُاٍ ،سكٛم املعٛقني ،سكٛم
ايظذٓآَ ،٤ؼٛسات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝيبٓإ.2011 ،
ثايجاً :ايبشٛخ
 -1أزلا ٤عبذ اؾباس طًُإ ،ايعٓـ اجملتُع ٞضذ ا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاصَٔ ١
ٚدْٗ ١عش إ ّ٫أ ٚاملعًُ ،١داَع ١دٜاىل ،فً ١دٜاىل يًبشٛخ اْ٫ظاْ.2011 ،١ٝ
 -2اْع عباغ غضٚإ ،ايعٓـ ا٫طش ٟضذ ا٫طؿاٍ ٚاْعهاط٘ عً ٢ايؼدص( ١ٝدساط١
ادتُاعَٝ ١ٝذاْ ١ٝيف َذ ١ٜٓاؿً ،) ١فً ١داَع ١بابٌ ،ايعً ّٛاْ٫ظاْ ١ٝاجملًذ ،23
ايعذد.2015،4
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 -3سظني خًَ ٌٝطش ،سل تعً ِٝر ٟٚا٫عاق ١بني ايكاْٚ ٕٛايٛاقع ،عح َٓؼٛس يف نتاب
مٔ ٚايذلب ١ٝاملذسط ،١ٝط،1املشنض ا٫ط َٞ٬يًذساطات ا٫طذلاتٝذ.2019 ،١ٝ
 -4خطرل عباغ اؿُرل ،ٟعٗٛد دباس قظٔ ،دي ٌٝتعشٜؿ ٞمبٗاّ دا٥ش ٠سعا ١ٜرٟٚ
ا٫ستٝادات اـاصٚ ١أقظاَٗا ايؿٓٚ ،١ٝصاس ٠ايعٌُ ٚايؼ ٕٚ٪ا٫دتُاع ،١ٝبػذاد.2014،
 -5عا٥ذ ٠كًـ َٗذ ٟايكشٜؼ ،ٞايعٓـ ا٫طشٚ ٟاثاس ٠يف اجملتُع (املشأٚ ٠ايطؿٌ) ،عح
َٓؼٛس يف َشنض ايبشٛخ ايذلبٚ ١ٜٛايٓؿظ ،١ٝايعذد (.2018 ،)56
 -6د .عجُإ يبٝب ؾشاز ،اطذلاتٝذٝات َظتشذث٘ يف بشاَر سعاٚ ١ٜتأٖ ٌٝا٫طؿاٍ رٟٚ
ا٫ستٝادات اـاص ،١فً ١ايتُٓٚ ١ٝايطؿٛي ،١ايعذد ايجاْ.2001 ،ٞ
 -7د .ممذٚح خً ٌٝايبشش ،اؾشا ِ٥املاط ١عل ايطؿٌ ٚايظ ١َ٬ايبذْ ،١ٝفً ١اؿكٛم،
داَع ١ايهٜٛت ،ايعذد ايجايح  ،ايظٓ ١ايظابعٚ ١ايعؼش ،ٜٔص .207
 -8دْ .اد ١ٜقُذ ايظعٝذ ايذَٝاط ،ٞتٛصٝات عاَ ١ملٛادٗ ١اطتدذاّ ايعٓـ ضذ
ا٭طؿاٍ املعاقني ،فً ١خط ،٠ٛاجملًع ايعشب ٞيًطؿٛيٚ ١ايتُٓ ١ٝبذعِ َٔ بشْاَر
اـًٝر ايعشب ٞيًتُٓ ، ١ٝايكاٖش ،٠ايعذد َ 28ا.2008 ٜٛ
سابعاً :ايشطا ٌ٥اؾاَع١ٝ
 -7محٝذ ٟبٔ عٝظ ،٢اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيز ٟٚا٫ستٝادات اـاص ،١سطايَ ١ادظترل،
نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايظٝاط ،١ٝداَع ١د .ايطاٖش َ.2016 ،ٟ٫ٛ
 -1يٓٝذَ ٠ػرل ،٠اطٝا بٛعٓاْ ،ٞاؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيًُعاقني ،سطايَ ١ادظترل َكذَ١
اىل نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايظٝاط ،١ٝداَع ١عبذ ايشمحٔ َرل ،ٙظا ،١ٜاؾضا٥ش،
.2017
خاَظاً :ايذطاترل ٚايكٛاْني
 -1ايذطتٛس ايظٛس ٟيعاّ 1964
 -2دطتٛس مجٗٛس ١ٜايعشام يظٓ2005 ١
 -3ايذطتٛس املصش ٟيعاّ .2014
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 -4ايذطتٛس ايظٛس ٟيعاّ .1953
.

 -5قاْ ٕٛسعا ١ٜر ٟٚاٱعاقٚ ١ا٫ستٝادات اـاص ١سقِ  38يظٓ2013 ١
 -6قاْ ٕٛاعاد ٠ايتأٖ ٌٝاَ٫شٜه ٞيعاّ .1973
طادطاً :ا٫تؿاقٝات ايذٚي١ٝ
 -1اتؿاق ١ٝسكٛم ايطؿٌ يعاّ 1989
 -2اتؿاق ١ٝايعٌُ ايذٚي ١ٝعاّ .1985
طابعاً :املٛاقع ا٫يهذل١ْٝٚ

 -1طاس ٠ايظٗ ،ٌٝمحا ١ٜطؿٌ ر ٟٚا٫ستٝادات اـاص َٔ ١ايعٓـ طشٜل يًذَٓ ،١كاٍ
َٓؼٛس عً ٢ايشابطwww.rudaw.net :
 -2عًٝا ٤عبٛد اؿظين ،اطؿاٍ ا٫ستٝادات اـاص ١طًع ١يًتظ ٍٛيف ايعشامَ ،كاٍ
َٓؼٛس عً ٢ايشابطhttps://kitabat.com/2014/02/03 :
 -3ايكاض ٞناظِ عبذ داطِ ،اؿُا ١ٜايكاْ َٔ ١ْٝٛايعٓـ ا٫طش ٟيف ايكاْ ٕٛايعشاقٞ
َكاٍ َٓؼٛس عً ٢ايشابط/https://www.hjc.iq/view.1717 :
 -4دْ .عُ ٞخً ٌٝاب ٛايعطا َٔ ،سكٛم ايطؿٌ يف ا٫طَ ،ّ٬كاٍ َٓؼٛس عً٢
اْ٫ذلْٝت عً ٢ايشابطhttp: www.art4Islam.com :

.
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