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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 لََعلَّه   ٌ ْدِرٌكَ  َوَما( 2) األَْعَمى َجاَءه   أَن( 1) َوَتَولَّى َعَبسَ ))

ى كَّ زَّ ر   أَوْ ( 3) ٌَ كَّ ذَّ ْكَرى َفَتنَفَعه   ٌَ ا( 4) الذِّ ( 5) اْسَتْغَنى َمنِ  أَمَّ

ى لَه   َفأَنتَ  كَ  َوَما( 6) َتَصدَّ ٌْ ى أاَلَّ  َعلَ كَّ زَّ ا( 7) ٌَ  َجاَءكَ  َمن َوأَمَّ

ْسَعى ْخَشى َوه وَ ( 8) ٌَ  .  (( (10) َتلَهَّى َعْنه   َفأَنتَ ( 9) ٌَ

 

 صدق هللا العظٌم 
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 االهداء

لـوالـدي مد هللا بعمـــرهما    والء  ربونـذا الجهد المتواضع عـدم هـأق

....  . 

  ....زوجتً بشكر جهودها . اخوتً و اخواتً و و وفاًء لحـق

 .....و الى فرسان الحق و سٌوف العدالة رفاق الدراسة 

سابالً المولى عز وجل ان ٌوفقهم الى العلم و العمل وان ٌحصنهم باألمن 

 و الٌقٌن و ان ٌجللهم بالعافٌة فً الدٌن و الدنٌا . 

 وان ٌختم لنا جمٌعاً بالسعادة فً الدارٌن . 
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 الشكر و العرفان

فإلٌه ٌنسب الفضل كله فً إكمال )و الحمد و الشكر هلل , جل فً عاله  

الكمال ٌبقى هلل وحده( هذا العمل  . وبعد الحمد هلل , فإننً اتوجه الى 

بالشكر و التقدٌر الذي لن تفً أي عبد الرحٌم أستاذي االستاذ عبد الباسط 

كلمات حقه , فلوال مثابرته ودعمه المستمر ما تم هذا البحث . وبعدها 

فالشكر موصول لكل أساتذتً الذٌن تتلمذت على أٌدٌهم فً كل مراحل 

 دراستً حتى أتشرف بوقوفً أمام حضراتكم الٌوم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 المحتوٌات 

              

 الوصف 

 الصفحة              الموضوع            

  1              المقدمة 

 و الخاصة االحتٌاجات بذوي المقصود االول المبحث

 حقوقهم لحماٌة النصٌة االسس

          2-12  

 6 -3           المقصود بذوي االحتٌاجات الخاصة  المطلب االول 

االسس النصٌة لحماٌة حقوقهم فً  المطلب الثانً 

 المواثٌق الدولٌة 

          7- 12  

الحماٌة الدستورٌة لحقوق ذوي  المبحث الثانً 

 االحتٌاجات الخاصة 

         13-22  

  18-14           2005فً الدستور العراقً  المطلب االول 

 22-19         فً الدساتٌر المقارنة  المطلب الثانً 

  24-23           الخاتمة 

 27-25          المصادر 

 

 

 



 

6 

 

  المقدمة

 على أنسانً منطلق من فقط لٌس المعوقٌن و بالمعوق كبٌراً  اهتماماً  المتقدمة الشعوب تولً

 و ثقافً و تربوي منطلق نـم اٌضاً  نـلك و الحٌاة ًـف العلٌا القٌمة وـــه االنسان ان اساس

 الرحمة ٌستحق ضعٌف و مسكٌن انسان أنه لىع للمعوق النظرة تعد ولم.  اٌضاً  اقتصادي

 وـه المعوق بأن وعٌاً  و انفتاحاً  أكثر النظرة أصبحت أنما المعرفة و العطف و االحسان و

 دٌهـل االخر الجانب ىـعل اٌضاً  أنه اال االمكانٌات بعض نـم رمـح دـق اـم قدر ىـعل أنسان

 فً المبدعٌن او العلماء أعظم من لكان الفرصة له سمحت لو ربما كثٌرة اخرى امكانٌات

 صنع فً ٌشارك منتجاً  أنساناً  المتقدمة الدول لـك فً المعاق أصبح لقد.  المجاالت مختلف

ولذلك قررنا الكتابة فً هذا الموضوع لما فٌه من اهمٌة للمعاقٌن .  قراراتها صنع و الحٌاة

بسٌط من شأنه ان ٌعزز الثقة فً نفس المعاق . و  لعلنا ان نقدم ولو شٌباً  و لإلنسانٌة جمعا ,

ً البحث فً هذا الموضوع و التً ـدراتنا فـن قـبالرغم من المتاعب و العوابق التً حدت م

ً بلدنا الحبٌب نأمل ان ـامة فـتتمثل فً قلة المصادر و ضٌق الوقت و االوضاع بصورة ع

ً هذا البحث سنتناول فً ـــــف جزء بسٌط من واجبنا اتجاه هذه الفبة . و نكون قد وفٌنا ولو

االول المقصود بذوي االحتٌاجات الخاصة و االسس النصٌة لحماٌة حقوقهم , حٌث المبحث 

ً المطلب الثانً االسس النصٌة لحماٌة حقوقهم فً ـتناولنا فً المطلب االول المقصود و ف

ً ـوقهم حٌث نبٌن فـورٌة لحقـً المبحث الثانً الحماٌة الدستـم نتناول فــواثٌق الدولٌة ثـالم

اتٌر ـً الدسـً المطلب الثانً الحماٌة فـم فـً ثـور العراقـاٌة فً الدستـالحمالمطلب االول 

 المقارنة . 
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 المبحث االول

 المقصود بذوي االحتٌاجات الخاصة و االسس النصٌة لحماٌة حقوقهم

ٌتواجد فً كل مجتمع من المجتمعات فبة خاصة تتطلب وضع او تكٌٌف خاص مع البٌبة   

التً ٌعٌشون فٌها نتٌجة لوضعهم الصحً الذي ٌشوبه خلل ما و ان هذا الوضع او التكٌٌف 

الذي تتطلبه هذه الفبة الخاصة ال ٌأتً من قبلهم بل ٌقع على عاتق من ٌحٌط بهم اي 

بتوجٌه االهتمام و الرعاٌة لهم مثلهم مثل اي شخص طبٌعً  األشخاص القابمٌن برعاٌتهم

ٌمارس حٌاته و ٌبدأ هذا االهتمام من المسمى الذي نطلقه على اشخاص هذه الفبة و هنا 

نلفت النظر الى ان هذا المسمى قد تطور و تبدل عدة مرات مراعاة  لمشاعر هؤالء 

فً هذا المبحث فً المطلب  األشخاص و لألثر الذي ٌتركه على نفسٌتهم , و سنتطرق

األول الى المقصود بذوي االحتٌاجات الخاصة , ثم نبحث فً المطلب الثانً األسس النصٌة 

 لحماٌة حقوقهم فً المواثٌق الدولٌة . 
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 المطلب األول

 المقصود بذوي االحتٌاجات الخاصة

ان كل مجتمع من المجتمعات منقسم الى فبات مختلفة ومن نواحً متعددة قد ٌكون هذا 

التقسٌم على أساس المركز القانونً او المستوى االقتصادي او المستوى االجتماعً او على 

أساس القدرة فً القٌام باألعمال وهذا االخٌر هو الذي ٌهمنا , حٌث سنركز فً هذا المطلب 

الحتٌاجات الخاصة , ومن ثم التطرق الى الخالف حول التسمٌة التً على تعرٌف ذوي ا

 تطلق علٌهم . 

 تعرٌف ذوي االحتٌاجات الخاصة : 

لقد وردت تعارٌف كثٌرة لذوي االحتٌاجات الخاصة وبمسمٌات عدٌدة منها ما صدر عن 

منظمات دولٌة وقوانٌن وطنٌة ومنها ما ورد فً مؤلفات الفقهاء , لذلك سنتعرف على بعض 

 هذه التعارٌف وننتهً بتعرٌف خاص للباحث . 

م للعاهة و العجز  1881عرفت منظمة الصحة العالمٌة العوق ضمن التصنٌف الدولً عام 

والعوق على أنه انتقاص فً قدرة الفرد بسبب عاهة او عجز على القٌام بدور طبٌعً سواء 

جزبٌاً ام كلٌاً . معتمدتا فً هذا التصنٌف على السن والنوع والعوامل االجتماعٌة والثقافٌة 

للفرد
  (1 .)

االعالن الخاص   1825فً حٌن , أقرت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة سنة  

بحقوق األشخاص المعوقٌن و قد عرف االعالن المذكور المعوق , بأنه اي شخص ٌعجز 

عن ان ٌؤمن لنفسه او لنفسها كلٌاً او جزبٌاً ضرورٌات الحٌاة الفردٌة او العادٌة او الحٌاة 

 االجتماعٌة العادٌة او كلٌهما بسبب نوع من القصور قد ٌكون خلقٌا و قد ٌكون فً قدراته

البدنٌة او العقلٌة
  (7 )

. و ٌبدو ان هذا التعرٌف الذي تضمنه االعالن الخاص بحقوق 

األشخاص المعوقٌن هو تعرٌف شامل لجمٌع أنواع اإلعاقة حٌث ٌالحظ أنه جاء مفصالً 

                                                           

    .148 ص,  7111 , دٌالى جامعة , المركزٌة المطبعة, والممارسة الفكر االنسان حقوق , الدلٌمً فاضل ( د . عباس 1
,  االردن,  التوزٌع و للنشر الثقافة مكتبة,  االساسٌة وحرٌاته االنسان حقوق فً الوجٌز,  صبارٌنً حسن غازيد. (  7

   .  714 ص,   1882
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لألشخاص المعوقٌن من حٌث الجنس و نسبة اإلعاقة و كذلك بٌن أنواع اإلعاقة و نرى ان 

شمل من التعرٌف الذي أوردته , منظمة الصحة العالمٌة فً هذا التعرٌف هو اعم وا

م 1881التصنٌف الدولً عام 
 (1  )

  . 

كما عرفت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة العوق فً قرارها الخاص بالقواعد الموحدة بشأن 

تحقٌق تكافؤ الفرص على , أنه فقدان القدرة كلها او بعضها على اغتنام فرص المشاركة فً 

المجتمع على قدم المساواة مع األخرٌن  حٌاة
(7 )

التعارٌف نرى ان . و من  بٌن  هذه  

التعرٌف الذي ورد فً االعالن الخاص بحقوق األشخاص المعوقٌن هو أوسع و اشمل من 

 التعارٌف التً وردت فً المواثٌق الدولٌة األخرى .

بعد ان بٌنا التعارٌف التً وردت فً المواثٌق الدولٌة سوف نبٌن التعارٌف التً وردت فً 

 القوانٌن الوطنٌة . 

لقد عرف المشرع العراقً فً قانون رعاٌة ذوي اإلعاقة و االحتٌاجات الخاصة رقم 

ٌاً او ثانٌاً ( أنه " كل من فقد القدرة كل / 1  ذو اإلعاقة فً المادة )  7111( لسنة  18) 

جزبٌاً على المشاركة فً حٌاة المجتمع أسوة باآلخرٌن نتٌجة أصابته بعاهة بدنٌة او ذهنٌة 

او حسٌة ادى الى قصور فً أدابه الوظٌفً " 
 (1  )

. كما عرفه فً قانون الرعاٌة  

" المعوق كل من نقصت او   ) 41م فً المادة ) 1881لسنة  ) 176االجتماعٌة رقم ) 

انعدمت قدرته على العمل او الحصول علٌه او االستقرار فٌه , بسبب نقص او اضطراب 

فً قابلٌته العقلٌة او النفسٌة او البدنٌة 
 (4   )

. و عرف المشرع المصري المعوق فً قانون  

د على م " كل شخص اصبح غٌر قادر على  االعتما1828( لسنة 18تأهٌل المعوقٌن رقم )

االستقرار فٌه و نقصت قدرته على ذلك نتٌجة نفسه فً مزاولة  عمل او القٌام بعمل اخر و 

لقصور عضوي او عقلً او حسً  او نتٌجة عجز خلقً منذ الوالدة  
  (5 . )

 

 

                                                           

   .  148 ص , سابق مصدر , الدلٌمً فاضل عباس ( 1

   .  148_148 ص,  نفسه المصدر ( 7
  ( . العراقً)  م7111 لسنة  18 رقم الخاصة االحتٌاجات و اإلعاقة ذوي رعاٌة قانون ( 1

  ( .العراقً)  م1881 لسنة  176 رقم االجتماعٌة الرعاٌة قانون ( 4

  (.   المصري)  م1825 لسنة 18 رقم المعوقٌن تأهٌل (  قانون 5
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تٌاجات الخاصة فً المواثٌق الدولٌة و القوانٌن الوطنٌة نأتً حبعد ان بٌنا تعرٌف ذوي اال

 الفقهاء .  لبٌانه فً مؤلفات

حٌث ٌعرف البعض ذوي االحتٌاجات الخاصة , هم األفراد الذٌن ٌنحرفون عن المستوى 

العادي او المتوسط فً خصٌصة ما من الخصابص او فً جانب او اكثر من جوانب 

الشخصٌة الى الدرجة التً تحتم احتٌاجاتهم الى خدمات خاصة تختلف عما ٌقدم الى اقرانهم 

اعدتهم على تحقٌق اقصى ما ٌمكنهم بلوغه من النمو و التوافق العادٌٌن و ذلك لمس
 (1 )

  . 

فً حٌن ٌعرفه الفقٌه آرثر أوربلً على أنه , شخص انحسرت افاقه لجهة ضمان عمل 

مناسب و االحتفاظ به و الترقٌة فٌه بسبب عجز معترف به قانوناً فً الجسد او الحواس او 

الفكر او العقل 
 (7  . )

 

المعوق , هو كل شخص لٌس لدٌه قدرة كاملة على ممارسة نشاطاته  المعاق اوكما ٌعرف 

ة نتٌجة خلل فً وظابفه المتعددة  و ٌكون  هذا الخلل اما قبل الوالدة او  بعد   الوالد
  (1  )

.
 

المواثٌق الدولٌة و  عد ان بٌنا بعض تعارٌف  ذوي االحتٌاجات  الخاصة  على  مستوى ب

كذلك ما ورد فً مؤلفات الفقهاء ننتهً فً تعرٌف خاص للباحث ٌتمٌز القوانٌن الوطنٌة و

بشًء من االٌجاز كافٌاً من وجهة نظر الباحث للداللة على المعوق حٌث ٌرى ان المعوق " 

 هو كل فرد أصابه نقص او قصور عن الفرد السوي فً بدنه او عقله ". 

 

 

 

 

                                                           

,  التوزٌع و للنشر الوراق مؤسسة,  األولى الطبعة , الخاصة للفبات االجتماعٌة الرعاٌة , ابراهٌم المجٌد عبد ( مروان 1

  .  714ص   ,  7117 , عمان

  7114  , جنٌف الدولً العمل مكتب,  األولى الطبعة , الالبق العمل فً المعوقٌن األشخاص حق , أوربلً أرثر(  7

  .       114 ص  ,   7112 المعدلة النسخة

 دٌالى جامعة,  العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة , التاسع المجلد , األمومة و الطفولة أبحاث لمركز السنوي ( الكتاب 1

  .      775_774 ص,  م7114 لسنة ,
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 الخالف حول التسمٌة 

تعددت التسمٌات التً أطلقت على المعاقٌن منها العجزة و المقعدون و الشواذ و غٌر 

العادٌٌن ولكن التسمٌة االكثر شٌوعاً االن هً المعاقون 
( 1   )

. فً حٌن ٌرى البعض ان هذا  

المصطلح )  المعاقون ( قاس على هذه الفبة فوجدوا ان استخدام عبارة ذوي  االحتٌاجات 

اكثر للمعوقٌن و لكل من ٌتعاطف معهم و ٌشاطرهم معاناتهم , وعلى الرغم  الخاصة محببة

ان هذا المصطلح فٌه كثٌر من التلطف و التحبب الى المعوقٌن اال أنه لٌس دقٌقاً و مباشراً 

فً داللته على الفبة التً ٌرمز الٌها
و مصطلح ذوي االحتٌاجات الخاصة هو نقٌض  ( 7)  .    

مصطلح ذوي االحتٌاجات العامة الذي ٌنطبق على البشر جمٌعهم نظراً لحاجتهم الى الطعام 

و الشراب و النوم وكل ما ٌشبع غرابزهم الطبٌعٌة و كذلك التعلٌم و الدواء و غٌره مما 

ابصه الجسدٌة او تتطلبه ضرورات العٌش و الحٌاة . وكل من تستدعً ظروفه او خص

الذهنٌة او المرحلٌة حاجات خاصة خالف تلك الحاجات العامة ٌمكن ان ٌقال أنه من ذوي 

االحتٌاجات الخاصة و لٌس فقط المعوقٌن 
(1)  

                     

 

          

 

 

                                                           

   الخاصة االحتٌاجات ذوي الخلٌج ( أطفال 1

WWW.gulfkids.com                                                                                                                                    

 المعاقٌن                                تأهٌل و لرعاٌة اٌالف مركز ( 7

  WWW.alyafarid.com                                                                                                                              

           

             ( نفس المصدر                                                                                                                 1
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 المطلب الثانً

 األسس النصٌة لحماٌة حقوقهم فً المواثٌق الدولٌة

لحماٌة حقوق ذوي االحتٌاجات الخاصة البد من تعرٌف الحماٌة قبل بٌان األسس النصٌة 

الدولٌة لحقوقهم حٌث تعرف الحماٌة الدولٌة أنها " االجراءات التً تتخذها الهٌبات الدولٌة 

ازاء دولة ما , للتأكد من مدى التزامها بتنفٌذ ما تعهدت و التزمت به فً االتفاقٌات الدولٌة 

هذه  عانتهاكاتها و وضع مقترحات او اتخاذ اجراءات لمن لحقوق االنسان , و الكشف عن

االنتهاكات "
  (1 )  

 األسس النصٌة فً المواثٌق الدولٌة : 

لقد تحولت الحقوق و الحرٌات التً نص علٌها االعالن العالمً لحقوق اإلنسان الى 

التزامات ٌصدرها القانون الدولً , و انتهى الجدل الذي قام حول القٌمة القانونٌة  لهذه 

الحقوق و الحرٌات بصٌاغتها فً اتفاقٌات دولٌة منظمة لحقوق االنسان تكون ملزمة للدول 

حاول المنظمات الدولٌة تأمٌن تطبٌق هذه الحقوق و الحرٌات من خالل المصدقة علٌها و ت

النص فً المواثٌق المبرمة على إنشاء أجهزة تتولى االشراف و الرقابة على تنفٌذ 

االلتزامات الواردة بها , كما هو الشأن فً االتفاقٌة الدولٌة للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة و 

                                                        مٌٌز العنصري بكافة  أشكاله  و االتفاقٌة الدولٌة للقضاء على الت

م 1865التً اقرتها الجمعٌة العامة فً عام 
 (7 )

  

و فً هذا المجال سنتناول مجموعة االتفاقٌات الدولٌة المعنٌة بحقوق ذوي االحتٌاجات 

 الخاصة . 

 

 
                                                           

 , بابل جامعة القانون كلٌة , تواجهها التً المعوقات و اإلنسان حقوق حماٌة مفهوم , لعنزيا الحسن عبد عالء. ( د 1

   .     6 ص , السادسة السنة , الثانً العدد , السٌاسٌة و القانونٌة للعلوم الحلً المحقق مجلة

 , بغداد جامعة القانون كلٌة , ماجستٌر رسالة , افرٌقٌا فً دراسة اإلنسان حقوق , القٌسً قاسم الوهاب عبد نوار ( 7

  .     6 ص  ,   1885
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 االعالن الخاص بحقوق المتخلفٌن عقلٌاً : 

  [  1821كانون االول / دٌسمبر   71لعامة لألمم المتحدة رسمٌاً فً ا أصدرته الجمعٌة

( 1)  ) ] 76  - د (   7865القرار 
و قد تضمن هذا االعالن مجموعة من الحقوق المقررة .  

 لمصلحة األشخاص المتخلفٌن عقلٌاً و هذه الحقوق هً : 

للمتخلف عقلٌاً الى اقصى حد ممكن عملٌا نفس ما لسابر البشر من الحقوق . وان  -1

من االتفاقٌة االوربٌة لحقوق االنسان التً ( 14ة )هذا الحق هو من تطبٌقات الماد

حددت األسس التً تمنع التمٌٌز بٌن االفراد استناداً الٌها و هً تشمل الجنس , 

ٌاسً او اي اعتقاد اخر , المنشأ القومً او العرق , اللغة , الدٌن , الرأي الس

االجتماعً , او اي انتماء الى اقلٌة قومٌة , او الثروة , او المٌالد , او اي وضع 

اخر
 (7)

 . 

للمتخلف عقلٌاً حق فً الحصول على الرعاٌة و العالج الطبٌٌن المناسبٌن وعلى    -7

انماء قدراته و طاقاته الى  قدر من التعلٌم و التدرٌب و التأهٌل و التوجٌه ٌمكنه من

 اقصى حد ممكن  .  

االقتصادي و بمستوى معٌشة البق . وله الى  باألمنللمتخلف عقلٌاً حق التمتع    -1

اقصى مدى تسمح به قدراته , حق فً العمل المنتج او فً مزاولة اٌة مهنة اخرى 

 مفٌدة .

ٌنبغً حٌثما كان ذلك مستطاعا , ان ٌقٌم المتخلف عقلٌاً مع أسرته او مع أسرة   -4

بدٌلة و ان ٌشارك فً اشكال مختلفة من الحٌاة المجتمعٌة . و ٌنبغً ان تحصل 

األسرة التً ٌقٌم معها على مساعدة , فاذا اقتضت الضرورة وضعه فً مؤسسة 

فٌها على اقرب ما ٌستطاع من وجب ان تكون بٌبة هذه المؤسسة و ظروف الحٌاة 

 بٌبة و ظروف الحٌاة العادٌة . 

                                                           

 7111 ,القاهرة  ,دار الشروق  ,المجلد األول  ,الوثابق الدولٌة المعنٌة بحقوق االنسان , د . محمود شرٌف بسٌونً   ( 1

 .  815ص  ,

 ص  , 7111 , بغداد جامعة القانون كلٌة , ماجستٌر رسالة , االنسان لحقوق االوربٌة الحماٌة , سلمان داود ( هناء 7

44     .  
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للمتخلف عقلٌاً حق فً ان ٌكون له وصً مؤهل عند لزوم ذلك لحماٌة شخصه و   -5

 مصالحه . 

للمتخلف عقلٌاً حق فً حماٌته من االستغالل و التجاوز و من المعاملة الحاطة     -6

اضى حسب االصول القانونٌة , مع بالكرامة . فاذا لوحق قضابٌاً كان من حقه ان ٌق

 المراعاة التامة لدرجة مسؤولٌته العقلٌة . 

اذا اصبح أشخاص من المتخلفٌن عقلٌاً غٌر قادرٌن , بسبب خطورة عاهتهم , على   -2

ممارسة جمٌع حقوقهم ممارسة فعالة , او اذا اقتضت الضرورة تقٌٌد او تعطٌل 

جراء المتبع فً هذا التقٌٌد او بعض او جمٌع هذه الحقوق , وجب ان ٌتضمن اال

التعطٌل ضمانات قانونٌة مناسبة لحماٌتهم من اي تجاوز ممكن . و ٌتعٌن ان ٌكون 

هذا االجراء مستنداً الى تقٌٌم للقدرات االجتماعٌة للشخص المتخلف عقلٌاً اجراه 

خبراء مؤهلون , وان ٌصبح هذا التقٌٌد او التعطٌل محل اعادة نظر بصورة دورٌة 

 ان ٌكون خاضعا لالستبناف لدى سلطات أعلى , و

 
 

 االعالن الخاص بحقوق المعوقٌن : 

  [  1825كانون االول / دٌسمبر   8أصدرته الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رسمٌاً ٌوم 

( [    11-د (   1442القرار 
تضمن االعالن مجموعة من الفقرات تقرر بعض    .( 1) 

الحقوق لألشخاص المعوقٌن كما ذكرت فٌه , العهد الذي قطعته الدول األعضاء فً األمم 

المتحدة على نفسها , بموجب مٌثاق األمم المتحدة , حٌث اتخذت االمم المتحدة فً تحقٌق 

  55و 1ذلك فً المادتٌن ) مبادئ حقوق االنسان هدفاً ربٌسٌاً من أهدافها , ونصت على 

من مٌثاقها   )
 (7 )

 . 

الحق فً بٌن هذا االعالن مجموعة من الحقوق الخاصة باألشخاص المعوقٌن , من ضمنها 

احترام كرامته االنسانٌة
  (1 ) 

.
 

ا لسابر البشر من الحقوق المدنٌة ـو أٌضاً له م

                                                           

  .     871 ص , سابق مصدر , بسٌونً شرٌف محمود. د (  1

  .     11 ص , سابق مصدر , القٌسً قاسم الوهاب عبد نوار ( 7

  .     1825 المعوقٌن بحقوق الخاص االعالن من  1 الفقرة ٌنظر : ( 1
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والسٌاسٌة
 (1 )

كما  تضمن حق المعوق فً الحماٌة من اي استغالل ومن اٌة انظمة او  . 

معاملة ذات طبٌعة تمٌٌزٌة او متعسفة او حاطة  بالكرامة 
 (7 )

 .
   

  

 مبادئ حماٌة األشخاص المصابٌن بمرض عقلً و تحسٌن العناٌة بالصحة العقلٌة : 

  /  118  / 46أعتمدت و نشرت على المأل بموجب قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة 

 1881 المؤرخ فً كانون األول / دٌسمبر
 (1 )

و ذكرت الجمعٌة فً مقدمة القرار بأن هذه   

المبادئ تنطبق دون تمٌٌز بأي دافع كالتمٌٌز بسبب العجز , او العنصر , او اللون , او 

الجنس , او اللغة , او الدٌن , او الرأي السٌاسً او غٌر السٌاسً ,او االصل القومً او 

, او السن , او الثروة , او المولد . االثنً او االجتماعً ,او المركز القانونً او االجتماعً 

و نرى ان هذه المبادئ قد اعتمدت فً تحدٌد األسس التً تمنع التمٌٌز بٌن األشخاص 

( من االتفاقٌة االوربٌة لحقوق االنسان , التً  14المصابٌن بمرض عقلً على  المادة ) 

بهذه االتفاقٌة دون نصت على ما ٌأتً : ) ٌجب تأمٌن التمتع بالحقوق و الحرٌات المبٌنة 

تمٌٌز السٌما من حٌث الجنس او العنصر او اللون او اللغة او بسبب الدٌن او اآلراء 

السٌاسٌة او غٌرها من اآلراء او االصل القومً او االجتماعً او االنتماء الى اقلٌة قومٌة 

او الثروة او المٌالد او اي وضع آخر 
 (4 )

أسلوب تعدد وقد تبنت جمٌع االتفاقٌات الدولٌة  

األسس الممنوعة للتمٌٌز و لكن االتفاقٌة االوربٌة لحقوق االنسان تمٌزت عنها بإضافة 

ز الممنوعة االنتماء الى اقلٌة قومٌة كأحد أسس التمٌ
مجموعة  من كما بٌن القرار أعاله   (5)

المصطلحات حٌث بٌن المقصود بالمحامً و السلطة المستقلة و الصحة العقلٌة و كذلك 

المقصود بالمرٌض وماذا تعنً عبارة الممثل الشخصً . وتضمن كل مبدأ من هذه المبادئ 

 حقوق و حرٌات خاصة باألشخاص المصابٌن بمرض عقلً 

                                                           

  .     1825 المعوقٌن بحقوق الخاص االعالن من  4 الفقرة ( ٌنظر : 1
   .     1825 المعوقٌن بحقوق الخاص االعالن من  11 الفقرة ( ٌنظر : 7

  .     812 ص , سابق مصدر , بسٌونً شرٌف محمود. د  ( 1

  .     44 ص , سابق مصدر ,  سلمان داود هناء ( 4

 ضوء فً تطوره و األساسٌة الحرٌات و االنسان لحقوق االوربً المٌثاق فً التمٌٌز عدم مفهوم,  العجالنً رٌاض. ( د 5

 , الثانً العدد  , 71 مجلد , القانونٌة و االقتصادٌة   للعلوم دمشق جامعة مجلة,  االوربٌة االنسان حقوق محكمة احكام

 758ص  ,  7115
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ٌونٌو   2  تمٌٌز ضد األشخاص المعاقٌناالتفاقٌة األمرٌكٌة بشأن إزالة كافة أشكال ال

1888   : 

ان   .   (1)  1888ٌونٌو   2تم اتخاذ القرار فً الجلسة المنعقدة بجمٌع االعضاء بتارٌخ 

الجمعٌة العامة فً منظمة الدول األمرٌكٌة قد اتخذت القرار أعاله , بعد االطالع على 

األمرٌكٌة بشأن إزالة كافة أشكال التمٌٌز تقرٌر المجلس الدابم الذي ٌتعلق بمسودة االتفاقٌة 

    CP/CAJP  - 1532  /   99   )  ضد األشخاص المعاقٌن )
(7)

وبٌنت االتفاقٌة األمرٌكٌة  

االعتبارات التً أخذت بها ومن هذه االعتبارات مبدأ " العدالة االجتماعٌة و الضمان 

االجتماعً هما اساس السالم الدابم " . وكذلك اخذت فً االعتبار اتفاقٌة منظمة العمل 

ن حقوق و اعال) 158 الدولٌة بشأن اعادة تأهٌل و تشغٌل االشخاص المعاقٌن ) اتفاقٌة

و  1825و االعالن بشأن حقوق االشخاص المعاقٌن   1821 االشخاص المتخلفٌن عقلٌاً 

 12برنامج العمل العالمً بشأن االشخاص المعاقٌن ] قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ) 

/ 57  ] )
وقد تضمنت كذلك  هذه االتفاقٌة على مجموعة  من المواد  وضحت فٌها   . ( 1)

المصطلحات و اهداف االتفاقٌة كما بٌنت واجبات الدول االعضاء فٌها و التعاون مع بعض 

ذلك ان  اقٌنـبعضها البعض فً المساعدة على منع و إزالة التمٌٌز ضد األشخاص المع

  ضد  افة أشكال التمٌٌزـــن و ازالة كـو  مــاقٌة هـهذه االتفـٌسً و االساسً لـدف الربـاله

االشخاص المعاقٌن  و تشجٌع اندماجهم الكامل فً المجتمع 
 (4  )

. 

خالٌاً من اي مٌثاق عربً بشأن حقوق ذوي االحتٌاجات الخاصة ذلك  هومن ٌتتبع بحثنا ٌجد

لعدم وجود اتفاقٌة او مٌثاق عربً ٌقرر حقوق خاصة باألشخاص المعاقٌن , ومن الجدٌر 

بالذكر هو ان هناك مٌثاق عربً وحٌد لحقوق االنسان و ٌعرف ب) المٌثاق العربً لحقوق 

االنسان ( 
 (5 )

كومات الدول العربٌة األعضاء فً جامعة الدول صدر هذا المٌثاق عن ح.  

                                                           

  .  المعاقٌن األشخاص ضد التمٌٌز أشكال كافة إزالة بشأن األمرٌكٌة االتفاقٌة نص ( ٌنظر :  1

,  الثانً المجلد , اإلقلٌمٌة و  اإلسالمٌة الوثابق , اإلنسان بحقوق المعنٌة الدولٌة الوثابق , بسٌونً شرٌف محمود. ( د7

  .    761 ص  ,  7111 , القاهرة , الشروق دار

  .    761 ص ,  نفسه المصدر , بسٌونً شرٌف محمود. ( د 1

  ( من االتفاقٌة االمرٌكٌة بشان ازالة كافة اشكال التمٌٌز ضد االشخاص المعاقٌن . 7( ٌنظر :  المادة  )  4
  .  بعدها وما  518, ص سابق مصدر , بسٌونً شرٌف ( د . محمود 5
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, و احتوى على دٌباجة و ثالث و  م 1882العربٌة فً الخامس عشر من اٌلول سنة 

مادة أربعٌن 
 (1 )

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
                                                           

 جنٌف و نٌوٌورك ,(  االول الجزاء)  األول المجلد,  دولٌة صكوك مجموعة , االنسان لحقوق المتحدة األمم مفوضٌة ( 1

  .    167 ص  ,  7117 ,
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 المبحث الثانً

 الحماٌة الدستورٌة لحقوق ذوي االحتٌاجات الخاصة

هً االطار ـرٌات , فـوق و الحــحماٌة الحقـر فعالٌة لـثـورٌة المعقل االكـعد الحماٌة الدستـت

ل اساسً ـالمحدد لعملٌة التنظٌم و الضبط عندما تتعرض الحقوق و الحرٌات للخطر , بشك

قع على النظام القانونً الوضعً ـاالدارٌة . لذا ٌ -طة السٌاسٌة ـعلى السلمن قبل القابضٌن 

 ((وقـقـضمانات الح ))ً الغالب بذاتها ـتٌر تنظم فان ٌؤمن ضمانات لهذه الحرٌات , و الدسا

اٌة الحرٌات ـالى القضاء مهمة حم –ورٌة و السٌاسٌة ـتـفً معظم االنظمة الدس –عهد ـو ت

فً موجهة التحدٌات التً ٌمكن ان تطالها 
(1)

  . 

لدستور العراقً لذلك سنبحث فً المطلب االول حماٌة حقوق ذوي االحتٌاجات الخاصة فً ا

 ث فً المطلب الثانً هذه الحماٌة فً الدساتٌر المقارنة . ـم , ثم نبح7115النافذ لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

منشورات الحلبً الحقوقٌة  ,الطبعة االولى  ,الجزء االول  ,الحرٌات العامة و حقوق االنسان  ,( د. احمد سلٌم سعٌفان 1

 .  762ص  ,  7111 ,بٌروت  ,
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 المطلب االول

 م2005حماٌة حقوق ذوي االحتٌاجات الخاصة فً الدستور العراقً لسنة 

تور ـالدستور هو اعلى وثٌقة فً الدولة ألنه ٌقع على قمة الهرم القانونً فٌها لذا وصف الدس

ً تبٌن وضع الدولة وتنظم ــونٌة التـقانـد الـبادئ و القواعـظم المنهو ٌـأنه ابو القوانٌن فــب

لعالقة  بٌنها اضافة الى تقرٌر حقاً السلطات فٌها من حٌث تكوٌن و االختصاص و تحدٌد ا

للفرد من حقوق و واجبات
(1) 

 . 

وق ذوي االحتٌاجات ـقـالمعنٌة بحصوص ـتور نأتً لبٌان النـهوم الدسـهو مف ا ماــبعد ان بٌن

 م . 7115الخاصة التً وردت فً دستور جمهورٌة العراق 

المعاقٌن و ذوي  ترعى الدولة ))على  م7115( من دستور العراق لسنة 17نصت المادة ) 

 .  ((ظم ذلك بقانون ـٌة دمجهم فً المجتمع , و ٌنـفل تأهٌلهم بغـات الخاصة , و تكـاالحتٌاج

لنص الوحٌد فً المادة اعاله ان المشرع الدستوري قد وضع المبدأ العام و ترك ٌالحظ من ا

شرٌعات العادٌة فً هذا المجال ا على التـنركز فً بحثنـذلك سـللتشرٌع العادي تنظٌمه . و ل

 . 

م 7111لسنة  18قانون رعاٌة ذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة رقم 
(7)

  : 

بعض ـحٌث بٌن فً الفصل االول منه المقصود ب ون عدة فصولـن هذا القانـتضم

ات التً وردت فٌه ـالمصطلح
(1)

. كما أنه نص فً الفصل الثانً على اهداف هذا القانون  

و الوسابل التً ٌمكن من خاللها تحقٌق هذه االهداف . وان االهداف التً بٌنها هذا الفصل 

 ( من القانون هً : 7فً المادة )

ب االعاقة او ـاقة و االحتٌاجات الخاصة و القضاء على التمٌٌز بسبـعاوالً / رعاٌة ذوي اال

 االحتٌاج الخاص .

                                                           
 –منشورات علمٌة  ,النظرٌة العامة لحقوق االنسان بٌن الشرٌعة و القانون الوضعً دراسة مقارنة  ,جبار صابر طه  ( 1

 ص .  , 7118 ,الحقوقٌة  ,الطبعة االولى 
 .  7111/ 78/11 ,  4785العدد , ( الوقابع العراقٌة  7
  . 7111لسنة  18جات الخاصة رقم حتٌا( بفقراتها السبع من قانون رعاٌة ذوي االعاقة و اال1( ٌنظر: نص المادة ) 1
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 االحتٌاجات الخاصة فً المجتمع ثانٌاً / تهٌبة مستلزمات دمج ذوي االعاقة و

 ثالثاً / تأمٌن الحٌاة الكرٌمة لذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة . 

 رابعاً / احترام العوق و قبول العجز كجزء من التنوع البشري و الطبٌعة االنسانٌة . 

ع خامساً / اٌجاد فرص عمل لذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة فً دوابر الدولة و القطا

 العام و المختلط و الخاص . 

 ( فً سبٌل تحقٌق اهداف القانون هً : 1اما الوسابل التً نص علٌها فً المادة )

اوالً / وضع الخطط و البرامج الخاصة لضمان حقوق ذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة 

اق طرفاً فٌها ة العرـكون جمهورٌـون و االتفاقٌات و المواثٌق الدولٌة التً تـوفق احكام القان

 . 

ثانٌاً / االنضمام الى االتفاقٌات و المواثٌق الدولٌة الخاصة برعاٌة ذوي االعاقة و 

 االحتٌاجات . 

لها متاحة لنشر التوعٌة ـاقة و جعـللوقاٌة من مسببات االع  ثالثاً / وضع البرامج و الخطط

 بها . 

المهنً لذوي أهٌل النفسً وـة و التت االجتماعٌرابعاً / تأمٌن المتطلبات العالجٌة و الخدما

ات الخاصة بالتعاون و التنسٌق مع الجهات ذوات العالقة داخل العراق ـاالعاقة و االحتٌاج

 و خارجه . 

اقة ـذوي االعـً لـو العال العام و الخاص و التعلٌم المهنًرص التعلٌم ـوفٌر فـخامساً / ت

 للقادرٌن علٌه .  واالحتٌاجات الخاصة 

ي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة و المالكات العاملة فً حقل رعاٌة ذوتطوٌر  /سادساً 

 انشاء قاعدة بٌانات لهم و تحدٌثها . 
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ا ـــً كل مـبة التطورات العلمٌة فـاص و مواكـانة بذوي الخبرة و االختصـسابعاً / االستع

لعراق و خارجه و االحتٌاج الخاص و االتصال بالجهات المختصة داخل ا  باإلعاقةٌتعلق 

 لرفع كفاءة االداء فً هذا المجال . 

و التأهٌلٌة   ةـٌـبـدرٌـالمٌة و الدورات التـاءات العـو الندوات و اللق المؤتمرات إقامةثامناً / 

 داخل العراق و خارجه . 

 تاسعاً / منح ذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة هوٌات خاصة . 

اقة و االحتٌاجات ــذوي االع اجها ـدات التً ٌحتـو المع  زةــجٌع تصنٌع االجهــعاشراً / تش

 الخاصة . 

تع ـــى تأسٌس هٌبة تتمــنص علـه الـالث منـً الفصل الثـون فــانـذا القـا تضمن هــكم

بالشخصٌة المعنوٌة و االستقالل المالً و االداري و ترتبط هذه الهٌبة بوزارة العمل و 

قرها فً بغداد الشؤون االجتماعٌة و ٌكون م
(1)

. و ٌربسها موظف بدرجة خاصة ٌعٌن  

ر للشؤون االدارٌة ـــشؤون الفنٌة و االخـا للـربٌس الهٌبة ناببان احدهمـانون و لـوفقاً للق
(7) 

 

 . و ٌدٌر الهٌبة مجلس ٌتكون من : 

 ربٌس  الهٌبة                     ربٌساً .   -1

فته عن مدٌر عام ال ٌقل عنوان وظٌ ممثل عن االمانة العامة لمجلس الوزراء -7

 .عضواً 

 ناببً ربٌس الهٌبة               اعضاء  .  -1

 ممثل عن كل وزارة فً الحكومة المركزٌة بدرجة مدٌر عام      اعضاء . -4

 ممثل عن مفوضٌة حقوق االنسان بدرجة مدٌر عام        عضواً .  -5

 عضواً .   ممثل عن حكومة اقلٌم كردستان بدرجة مدٌر عام         -6

 ( سبعة اعضاء من ذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة . 2) -2

 ( عضوٌن من االشخاص المهتمٌن فً شؤون ذوي االعاقة . 7) -8

 ( عضوٌن من االطباء المختصٌن فً شؤون العوق . 7)  -8
                                                           

 .  م7111لسنة  18حتٌاجات الخاصة رقم ( من قانون رعاٌة ذوي االعاقة و اال4( ٌنظر: نص المادة ) 1
 م . 7111لسنة  18( من قانون رعاٌة ذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة رقم 5( ٌنظر : نص المادة ) 7
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( اربع سنوات 4لس االدارة ب )ـو قد حددت مدة العضوٌة فً مج
(1)

دد القانون ـا حــكم .

ب ـحس ر المرتبطة بوزارة كالً ـات غٌـوزارات و الجهـى بعض الـلتقع عـ المهام التً

اختصاصها 
(7)

وقاً مقررة لمصلحة ذوي االعاقة و ـل من هذه المهام حقــحٌث جعـ. ب 

 االحتٌاجات الخاصة . 

 7114لسنة  11قانون الحماٌة االجتماعٌة رقم 
(1)

  : 

الفبات التً تسري علٌها احكامه , ومن بٌن هذه بٌن القانون المذكور فً المادة االولى منه 

ومن ثم بٌن فً المادة الثانٌة منه المقصود من بعض  . الفبات ذو االعاقة و االحتٌاج الخاص

التعابٌر الواردة فٌه , وقد احالة مسألة تحدٌد من هم ذو االعاقة و االحتٌاج الخاص الى 

 7111لسنة  18رقم قانون رعاٌة ذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة 
(4)

  . 

م 1881لسنة  176قانون الرعاٌة االجتماعٌة رقم 
(5)

  : 

ث بٌن ـوقٌن . حٌـاٌة المعــخصص المشرع العراقً الباب الرابع من هذا القانون لرع

ت ـ( كما ذكر ذلك سابقاً فً المبحث االول . فً حٌن تبن41المقصود بالمعوق فً المادة )

هم ـذلك حسب قدراتــعوق الى صنفٌن . و كـوقٌن حسب طبٌعة الـتصنٌف المع ( 44المادة )

ل ـعلى العم
(6)

ها اثناء تأدٌة ـامة تلتزم الدولة بــ( على مبادئ ع45. و نص فً المادة ) 

وقٌن و ـل المعـأهٌـت –اوالً  )) ادئ هً : ـخدمات التأهٌل و الرعاٌة المجانٌة , و هذه المب

وا ٌمارسونها قبل االعاقة , و تأهٌلهم على اعمال و ـالتً كان ادتهم الى االعمال و المهنـاع

لمٌة و الفنٌة و ـل العــخدام الوسابـابلٌات باستـدٌهم من قــى لـا تبقـمهن اخرى تنسجم مع م

اء ــوا دورهم فً بنـرٌة , لٌلعبـنٌة و الصحٌة و االجتماعٌة و الفكـثة , المهـالتربوٌة الحدٌ

 المجتمع االشتراكً . 

                                                           
 م . 7111لسنة  18( من قانون رعاٌة ذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة رقم 8( ٌنظر : نص المادة ) 1
 م . 7111لسنة  18( من قانون رعاٌة ذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة رقم 15( ٌنظر : نص المادة ) 7
 المكتبة القانونٌة العراقٌة للحكم المحلً (  1

WWW.iraq-lg-law.0rg/ar/content                                                                                                            
 م .7114لسنة  11الجتماعٌة رقم ( من قانون الحماٌة ا11( فقرة )7المادة ) ٌنظر : نص(  4
  ( القوانٌن و التشرٌعات العراقٌة  5

Wiki.dorar-aliraq.net                                                                                              

 م . 1881لسنة  176( من قانون الرعاٌة االجتماعٌة رقم 44ٌنظر : نص المادة ) 6)
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اً و ـل جزبٌـمـى العــادرٌن علـاقة الشدٌدة , القـل االشخاص ذوي االعــأهٌـت   –ثانٌاً 

توجٌههم الى الورش المحمٌة او الجمعٌات التعاونٌة االنتاجٌة او الى اي مجال عمل اخرى 

 مع قدراتهم الفعلٌة .  ٌتالءم

العجز و المتقدمٌن بالسن (  رعاٌة االشخاص غٌر القادرٌن على العمل كلٌاً ) شدٌدي –ثالثاً 

امل فٌها ـاٌة االجتماعٌة و الطبٌة و النفسٌة تتكـرٌق انشاء مركز و مجمعات للرعـن طـع

 .  ((جمٌع الخدمات بالشكل الذي ٌضمن توفٌر حٌاة كرٌمة هادبة 

ً و المختلط ــدولة و القطاعٌن االشتراكـانون دوابر الـ( من هذا الق48ا الزمت المادة )ــكم

وقٌن فٌها ـبتشغٌل المع
(1)

ى انشاء مراكز ــن الباب الرابع علـً الفصل الثانً مـ. و نص ف 

 لرعاٌة و تأهٌل المعوقٌن , و حدد لهذه المراكز المهام التً ٌقوم بها كالً حسب اختصاصه .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م . 1881 لسنة 176( من قانون الرعاٌة االجتماعٌة رقم 48( ٌنظر : نص المادة ) 1
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 المطلب الثانً

 حماٌة حقوق ذوي االحتٌاجات الخاصة فً الدساتٌر المقارنة

عربٌة لحقوق ـاتٌر الـبعض الدسوفرها ـً تـاٌة التـث فً هذا المطلب عن الحمـوف نبحـــس

.  7114ذوي االحتٌاجات الخاصة . ومن هذه الدساتٌر سنبحث فً الدستور المصري لسنة 

 .  7111و القانون االساسً العهد الفلسطٌنً لسنة 

وق ــت من النص صراحة على حقـد خلـذكر ان معظم الدساتٌر العربٌة قـومن الجدٌر بال

ن االجتماعً لجمٌع اى الضمـت بالنص علـتفـد اكـاقة و االحتٌاجات الخاصة و قـذوي االع

المواطنٌن 
(1)

وق هذه الفبة من المجتمع فً صلب ــى حقـن ان النص علـى الرغم مــ. عل 

على جمٌع الدولة وانونٌة فً ى وثٌقة قـور أعلـعتبر الدستـالدستور له اهمٌة كبٌرة حٌث ٌ

ى هذه الدول النص ــذلك كان علــو ل  العمل بما ٌقررهسلطات داخل الدولة االلتزام به وال

 وق ذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة لضمان حماٌة حقوقهم . ـفً دساتٌرها على حق

م 7114الدستور المصري لسنة 
(7)

  : 

العربٌة بنصوصه الصرٌحة و الخاصة  اتٌرـى معظم الدسـور المصري علـقد تمٌز الدستــل

علق ـا ما تـاقة و االحتٌاجات الخاصة , حٌث أورد عدة مواد منهـوق ذوي االعــبحماٌة حق

وق و ــث تمتعهم جمٌعاً فً الحقـادٌٌن من حٌـذه الفبة و المواطنٌن العـبمبدأ المساواة بٌن ه

ود ـات و العهــلزمت الدولة باالتفاقٌا اـــمنها مور . وـامة التً ٌقررها الدستــالع الحرٌات

ث فً نصوص الدستور المصري و ـوف نبحـذلك سـوق االنسان , لـوالمواثٌق الدولٌة لحق

 التشرٌعات المصرٌة العادٌة . 

وق و ــً الحقـد ساوى فـنجده قم 7114ور المصري لسنة ـً الدستـن خالل البحث فـوم

ادة ـالمعاقٌن و االفراد العادٌٌن و ذلك من خالل المالحرٌات و الواجبات العامة بٌن االفراد 

                                                           
و الحرٌات و الواجبات العامة ) الشرٌعة االسالمٌة _ المواثٌق الدولٌة _ الدلٌل فً الحقوق  ,وسٌم حسام الدٌن االحمد  (1

 .  158_  68ص  , 7111, بٌروت  ,منشورات الحلً الحقوقٌة  ,الطبعة االولى , الدساتٌر العربٌة ( 
7

 الدساتٌر العالمٌة  (

WWW.constituteproject.org                                                                                                       



 

75 

( التً نص فٌها على االسس التً تمنع التمٌٌز بٌن المواطنٌن 51)
(1)

ا ان المشرع ــ. كم 

( بكفالة حقوق االطفال 81الل دعمه لألطفال قد الزم الدولة فً المادة )ـوري ومن خـالدست

من ذوي االعاقة و تأهٌلهم و اندماجهم فً المجتمع 
(7)

ذا ال ٌعنً ان المشرع ـ. وه 

الدستوري قد تجاهل حقوق ذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة من البالغٌن حٌث قرر فً 

حقٌق مبادئ ـادفاً من ذلك تـالمعاقٌن ه باألشخاصوق الخاصة ـعض الحقــ( ب81ادة )ـالم

افؤ الفرص ـدالة و تكـالمساواة , الع
(1)

د الزم ـــوق االنسان فقــى اهمٌة حقـأكٌداً علـ. وت

ل باالتفاقٌات و العهود و المواثٌق الدولٌة ـ( العم81ادة )ـدولة فً المـور المصري الـالدست

لحقوق االنسان التً تصدق علٌها مصر
(4)

 . 

اما على صعٌد التشرٌعات العادٌة المصرٌة فسوف نبحث فً قانون تأهٌل المعوقٌن رقم 

م 1825لسنة  18
(5)

  : 

ا ذلك فً المطلب ــ( منه كما بٌن7حٌث ان هذا القانون قد بٌن المقصود بالمعوق فً المادة )

ق فً ـــوق حـمعاالول من المبحث االول كما بٌن ماذا ٌقصد بتأهٌل المعوقٌن . و قرر لكل 

التأهٌل 
(6)

ٌس ـــن ربـألف مــــونص المشرع على تشكٌل مجلس أعلى لتأهٌل المعوقٌن ٌت.  

داد ــلس االختصاص بدراسة و اعـذا المجـتولى هــن االعضاء , ٌـوعة مـلس و مجمـللمج

وض ــر العربٌة و تشغٌلهم و النهـوقٌن بجمهورٌة مصـاٌة فبات المعـامة لرعـالسٌاسة الع

مشروعات التأهٌلٌة ـلل تخطٌط ـن الخبرات الدولٌة و المحلٌة و الـو االستفادة مبمستواهم 
                                                           

فً   متساوونالمواطنون لدى القانون سواء وهم  ))على  7114 لسنة ( من الدستور المصري51فقد نصت المادة ) 1)

الحقوق و الحرٌات و الواجبات العامة , ال تمٌٌز بٌنهم بسبب الدٌن او العقٌدة , او الجنس , او االصل , او اللون , او 

 .  ((اللغة , او االعاقة , او المستوى االجتماعً , او االنتماء السٌاسً او الجغرافً , او ألي سبب اخر ....... 
...... و تكفل الدولة حقوق االطفال ذوي االعاقة و ))على  7114 لسنة ر المصري( من الدستو81فقد نصت المادة ) (7

 .  ((تأهٌلهم و اندماجهم فً المجتمع ...... 
تلتزم الدولة بضمان حقوق االشخاص ذوي االعاقة  ))على  7114 لسنة ( من الدستور المصري81فقد نصت المادة ) (1

ٌاً و ثقافٌاً و ترفٌهٌاً و رٌاضٌاً و تعلٌمٌاً , و توفٌر فرص العمل لهم , مع و االقزام , صحٌاً و اقتصادٌاً و اجتماع

و ممارستهم لجمٌع الحقوق السٌاسٌة , و دمجهم تخصٌص نسبة منها لهم , و تهٌبة المرافق العامة و البٌبة المحٌطة بهم , 

 .  ((ص مع غٌرهم من المواطنٌن , اعماالً لمبادئ المساواة و العدالة و تكافؤ الفر
تلتزم الدولة باالتفاقٌات و العهود و المواثٌق الدولٌة  ))على  7114 لسنة ( من الدستور المصري81فقد نصت المادة )( 4

 .  ((لحقوق االنسان التً تصدق علٌها مصر , و تصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لألوضاع المقررة 
 مدونة كمبوتة  القانونٌة  ( 5

WWW.kambota.wordpress.com                                                                                               
لكل معوق حق التأهٌل , و تؤدى الدولة ))على  1825لسنة  18( من قانون تأهٌل المعوقٌن قم 1فقد نصت المادة ) ( 6

خدمات التأهٌل دون مقابل فً حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فً الموازنة العامة للدولة و ٌجوز ان تؤدى هذه 

 .  ((الخدمات بمقابل فً االحاالت التً ٌصدر بها قرار من وزٌر الشؤون االجتماعٌة 
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ر الشؤون االجتماعٌة ـلس وزٌـرأس هذا المجـن , و ٌـلفبات المعوقٌ
(1)

ا حصر ــــكم.  

المشرع صالحٌة انشاء المعاهد و المؤسسات و الهٌبات الالزمة لتوفٌر خدمات التأهٌل 

زارة الشؤون االجتماعٌة للمعوقٌن بو
(7)

ون ــانـ( من هذا الق11ادة )ـفً حٌن نصت الم.  

ن مـً المابة ـل نسبة خمسة فـأهٌـى شهادات التـوقٌن الحاصلٌن علـتخصص للمع ))على 

امة و ـن وحدات الجهاز االداري للدولة و الهٌبات العـكل وحده مـمجموع عدد العاملٌن ب

ة عمل ٌستطٌع ـــمعوق فرصـد ضمن المشرع للـكون قــ. و بهذا ٌ ((القطاع العام , ....... 

دماج فً المجتمع و المساهمة فً  بنابه و ازالة الشعور الذي ٌراوده بأنه ـمن خاللها االن

 عالة على المجتمع و أنه عنصر غٌر نافع فً المجتمع , مما ٌعزز الثقة فً نفس المعاق . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٌشكل مجلس أعلى لتأهٌل المعوقٌن على  ))م على 1825لسنة  18( من قانون تأهٌل المعوقٌن رقم 4فقد نصت المادة )( 1

 النحو التالً : 

 وزٌر الشؤون االجتماعٌة ...  ... ... ... ... ربٌساً .  -1

. 

. 

. 

وٌختص المجلس بدراسة و اعداد السٌاسة العامة لرعاٌة فبات المعوقٌن بجمهورٌة مصر العربٌة و تخطٌط و 

 .  ((تنسٌق البرامج الخاصة برعاٌتهم و تأهٌلهم و تشغٌلهم و النهوض بمستواهم ...... 

ة الشؤون االجتماعٌة المعاهد تنشا وزار ))م على 1825لسنة  18( من قانون تأهٌل المعوقٌن رقم 5فقد نصت المادة ) 7)

 .   ((و المؤسسات و الهٌبات الالزمة لتوفٌر خدمات التأهٌل للمعوقٌن ..... 
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) الدستور الفلسطٌنً ( 7111لفلسطٌنً لسنة القانون االساسً العهد ا
(1)

  : 

وق ذوي ــان الدستور الفلسطٌنً ٌكأد ان ٌخلو كمعظم الدساتٌر العربٌة من النص على حق

ٌنظم القانون  ))ى ــه التً نصت علـ( من77ادة )ـال المـواقة و االحتٌاجات الخاصة لــاالع

خدمات التأمٌن االجتماعً و الصحً و معاشات العجز والشٌخوخة . رعاٌة أسر الشهداء و 

ه , و ـون احكامــانـنظم القـب ٌــاقٌن واجـاٌة الجرحى و المتضررٌن و المعـاالسرى و رع

ظ من و ٌالح .  ((ماعً ـخدمات التعلٌم و التأمٌن الصحً و االجتفل السلطة الوطنٌة لهم ـتك

 ور الفلسطٌنً قد وضع المبادئ العامة و ترك للتشرٌع العادي التنظٌم . ـهذا النص بأن الدست

م 1888لسنة  4المعاق الفلسطٌنً رقم لذلك سوف نبحث فً قانون 
(7)

  : 

بٌن القانون اعاله فً مادته االولى المقصود من بعض المصطلحات التً وردت فٌه . و 

ث تمتعهم فً ــن حٌـاقٌن و االشخاص العادٌٌن مـاص المعـاالشخ ٌنـدأ المساواة بــقرر مب

الحقوق و الواجبات العامة فً حدود ما تسمح به قدراتهم 
(1)

اٌة ـا أنه الزم الدولة بحمــــ. كم 

وق و تسهٌل حصوله علٌها ـوق المعــحق
(4)

وٌن ـق فً تكـوقٌن الحـأن للمعـ. و قرر اٌضاً ب 

ام القانونـاً ألحكـهم و ذلك وفقـب اصةـات خـات و جمعٌـمنظم
(5)

   . 

 

 

 

 

                                                           
 .  111ص  ,سابق , مصدر وسٌم حسام الدٌن االحمد (  1
 وزارة الشؤون االجتماعٌة  ,السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة  ( 7

WWW.mosa.gov.ps/showTopic.php?=16147                                                                          
للمعوق حق التمتع بالحٌاة الحرة و العٌش  ) ) م على1888لسنة  4( من المعاق الفلسطٌنً رقم 7فقد نصت المادة ) ( 1

من المواطنٌن له نفس الحقوق و علٌه  واجبات فً حدود ما تسمح به قدراته و  الكرٌم و الخدمات المختلفة شأنه شأن غٌره

 . (( امكاناته , و ال ٌجوز ان تكون االعاقة سبباً ٌحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق 
ٌة حقوق المعوق و تتكفل الدولة بحما ))م على 1888لسنة  4( من قانون المعاق الفلسطٌنً رقم 1فقد نصت المادة ) ( 4

 .  ((تسهٌل حصوله علٌها ....... 
وفقاً ألحكام القانون للمعوقٌن الحق فً  ))م على 1888لسنة  4( من قانون المعاق الفلسطٌنً رقم 4فقد نصت المادة ) ( 5

 . ((تكزٌن منظمات و جمعٌات خاصة بهم 
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 الخاتمة

اد انسانٌة  ـاقٌن و تأهٌلهم و تدرٌبهم رسالة سامٌة ذات ابعــخالصة القول ان رعاٌة المع

و  شرٌفة و نبٌلة كما أنها امانة فً اعناقنا جمٌعاً تستلزم تضافر كافة جهود المؤسسات 

دراته و ـر لمستوى قـانة الفرد بدون النظــقٌمة و مكالهٌبات الحكومٌة و االهلٌة  لتؤكد 

امكاناته مع االستفادة من تجارب الدول المتقدمة فً رعاٌة ذوي االعاقة و تطبٌقها بما 

نقدم أهم ما تم التوصل  ومن خالل ما سبق ذكرهٌتناسب مع مجتمعاتنا و حالة كل معاق . 

 الٌه من نتابج : 

 اوالً / ان المعوق هو كل فرد أصابه نقص او قصور عن الفرد السوي فً بدنه او عقله . 

من أنه فٌه كثٌر من التلطف و الرغم ن مصطلح ذوي االحتٌاجات الخاصة على اثانٌاً / 

 التحبب الى المعوقٌن اال أنه لٌس دقٌقاً و مباشراً فً داللته على الفبة التً ٌرمز الٌها . 

وق االنسان ــات و المواثٌق الدولٌة )العالمٌة( بشأن حقـود الكثٌر من االتفاقٌـن وجاثالثاً / 

بصورة عامة و بشأن حقوق ذوي االعاقة بصورة خاصة ٌجعلنا نرفع صوتنا فً المجتمع 

ات و المواثٌق , ولعل ـالعربً مطالبٌن بعقد اتفاقٌات و مواثٌق عربٌة تضاهً تلك االتفاقٌ

 امعة الدول العربٌة . ـالقٌام بذلك هً جابرز جهة مطالبة ب

 ذوي حقوق على الصرٌح بنصه السابقة الدساتٌر عن 7115 العراق دستور تمٌزرابعاً / 

 . الخاصة االحتٌاجات و االعاقة

م تمٌز عن جمٌع دساتٌر الدول العربٌة 7114ة ـذ لسنـور المصري النافـان الدست / خامساً 

, وعلى جمٌع بنصوصه الصرٌحة التً تكفل حقوق ذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة 

 الدول العربٌة ان سمحت لها الفرصة التأكٌد على حقوق ذوي االعاقة فً صلب دساتٌرها . 
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 ومن خالل ما تم التوصل الٌه من نتابج نوصً باالتً : 

د عبارة  ذوي االعاقة فً نصوص القوانٌن دون عبارة ذوي االحتٌاجات اعتما -1

 الخاصة كون االولى هً ادق فً داللتها على المعوقٌن من الثانٌة . 

نٌة الخاصة فً حقوق ذوي االعاقة فً مجموعة قانونٌة حصر النصوص القانو -7

 واحدة . 

اقة و االحتٌاجات الدعوة الى عقد اتفاقٌة او مٌثاق عربً خاص بحقوق ذوي االع -1

 الخاصة . 
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 المصادر

 القران الكرٌم  -

 اوالً / الكتب 

أرثر أوربلً , حق االشخاص المعوقٌن فً العمل الالبق , الطبعة االولى , مكتب  -1

 .  7112النسخة المعدلة  7114العمل الدولً جنٌف , 

الكتاب السنوي لمركز ابحاث الطفولة و االمومة , المجلد التاسع , وزارة التعلٌم  -7

 .  7114العالً و البحث العلمً , جامعة دٌالى , 

احمد سلٌم سعٌفان , الحرٌات العامة و حقوق  االنسان , الجزء االول , الطبعة  -1

 .  7111االولى , منشورات الحلبً الحقوقٌة , بٌروت , 

طه , النظرٌة العامة لحقوق االنسان بٌن الشرٌعة و القانون الوضعً جبار صابر  -4

 .  7118دراسة مقارنة , منشورات علمٌة , الطبعة االولى , الحقوقٌة , 

عباس فاضل الدلٌمً , حقوق االنسان الفكر و الممارسة , المطبعة المركزٌة ,  -5

 .  7111جامعة دٌالى , 

النسان و حرٌاته االساسٌة , مكتبة الثقافة غازي حسن صباٌنً , الوجٌز فً حقوق ا -6

 .  1882للنشر و التوزٌع , االردن , 

مفوضٌة االمم المتحدة لحقوق االنسان , مجموعة صكوك دولٌة , المجلد االول )  -2

 .  7117الجزء االول ( , نٌوٌورك و جنٌف , 

االول , محمود شرٌف بسٌونً , الوثابق الدولٌة المعنٌة بحقوق االنسان , المجلد  -8

 .  7111دار الشروق , القاهرة , 

محمود شرٌف بسٌونً , الوثابق الدولٌة المعنٌة بحقوق االنسان ) الوثابق االسالمٌة  -8

 .  7111و االقلٌمٌة ( , المجلد الثانً , دار الشروق , القاهرة , 

مروان عبد المجٌد ابراهٌم , الرعاٌة االجتماعٌة للفبات الخاصة , الطبعة  -11

 .  7117, مؤسسة الوراق للنشر و التوزٌع , عمان , االولى 
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 / رسابل الماجستٌر ثانٌاً 

نوار عبد الوهاب قاسم القٌسً , حقوق االنسان دراسة فً افرٌقٌا , رسالة ماجستٌر  -1

 .  1885, كلٌة القانون جامعة بغداد , 

الحماٌة االوربٌة لحقوق االنسان , رسالة ماجستٌر , كلٌة القانون  ,هناء داود سلمان  -7

 .  7111جامعة بغداد , 

 ثالثاً / الدساتٌر و القوانٌن 

  .  7111الدستور الفلسطٌنً لسنة  -1

 .  7115الدستور العراقً لسنة  -7

 .  7114الدستور المصري لسنة  -1

 ( .  المصري) 1825 لسنة 18 رقم المعوقٌن تأهٌل قانون -4

 ) العراقً ( .  1881لسنة  176انون الرعاٌة االجتماعٌة رقم ق -5

 .  1888لسنة  4قانون المعاق الفلسطٌنً رقم  -6

 ) العراقً (.  7111لسنة  18قانون رعاٌة ذوي االعاقة و االحتٌاجات الخاصة رقم  -2

 ) العراقً ( . 7114لسنة  11قانون الحماٌة االجتماعٌة رقم  -8

 االتفاقٌات واالعالنات الدولٌة  رابعاً /

ٌونٌو  2االتفاقٌة االمرٌكٌة بشأن إزالة كافة أشكال التمٌٌز ضد األشخاص المعاقٌن   -1

1888 . 

مبادئ حماٌة االشخاص المصابٌن بمرض عقلً وتحسٌن العناٌة بالصحة العقلٌة  -7

1881  . 

 . 1821االعالن الخاص بحقوق المتخلفٌن عقلٌاً  -1

 . 1825بحقوق المعوقٌن االعالن الخاص  -4
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 و الصحف  المجالت  خامساً /

رٌاض العجالنً , مفهوم عدم التمٌٌز فً المٌثاق االوربٌة لحقوق االنسان و  -1

الحرٌات االساسٌة و تطوره فً ضوء احكام محكمة حقوق االنسان االوربٌة , مجلة 

 .                                                       7115ثانً , , العدد ال 71جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة و القانونٌة , مجلد 

عالء عبد الحسن العنزي , مفهوم حماٌة حقوق االنسان و المعوقات التً تواجهها ,  -7

كلٌة القانون جامعة بابل , مجلة المحقق الحلً للعلوم القانونٌة و السٌاسٌة , العدد 

  الثانً , السنة السادسة .

                      . 7111/ 78/11,  4785العراقٌة , العدد  الوقابع -1

 / المواقع االلكترونٌة  اً سادس

 المكتبة القانونٌة العراقٌة للحكم المحلً  -1

WWW.iraq-lg-law.0rg/ar/content                                                                  

 وزارة الشؤون االجتماعٌة السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ,-7

WWW.mosa.gov.pslshowTopic.php?=16147                                          

 الدساتٌر العالمٌة  -1

WWW.constituteproject.org                                                                      

 االحتٌاجات الخاصة اطفال الخلٌج ذوي   -4

 WWW.gulfkids.com                                                                               

 القوانٌن و التشرٌعات العراقٌة   -5

 Wiki.dorar-aliraq.net                                                                                  

 مركز اٌالف لرعاٌة و تأهٌل المعاقٌن  -6

 WWW.alyafarid.com                                                                                   

 مدونة كمبوتة القانونٌة  -2

  WWW.kambota.wordpress.com                                                             

 


