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أوال -مبقامبة
 -1تعــرب مجهوريــة العـراق عــن دعمهــا للليــات الدوليــة حلمايــة حقــوق اإلنســان وت كــد مــن
جديــد إاااــا الراســخ الوحــدة وتكامــل حقــوق اإلنســان والقــدرة ا ليــات الوطنيــة حلمايــة حقــوق
اإلنسان ابلتكامل مر ا ليات الدولية لتوفري اليئة مالئمة ملمارسة احلقوق احرتاما لكرامـة اإلنسـان
وإعــالء لشــأنه وهــي ماضــية يف تبــين معــايري حقــوق اإلنســان وجعلهــا جــزءا مــن سياســتنا احلكوميــة
اليت أكـداا مبـادئ دسـتوران الـوطين .ويف هـذا اإلطـار نـود اليـان إن مجهوريـة العـراق طـرف يف ـان
من اتفاقيات حقوق اإلنسان .كما أن مجهورية العراق تسعق وإبصرار إىل الناء م سسات حقوق
اإلنسان يف الـبالد ودعمهـا املسـتقلة منهـا أو احلكوميـة وغـري احلكوميـة ويف هـذا السـياق نشـري إىل
أن الالدان تقوم العمل مراجعة شاملة ومستمرة اللتزاماتنا الدولية يف جمـال حقـوق اإلنسـان لتعزيزهـا
وترمجتها يف سياسة حكومتنا الوطنية ،كذلك التحدايت الناشئة عـن موجـة العنـف الـيت اجتاحـت
البالد واليت حاولت من أالهلا جمامير اإلرهاب ألق حتدايت إضافية جتاه مسرية البالد.

عملية إعاا التقرير
 -2أع ــد ه ــذا التقري ــر وفق ــا للمب ــادئ التوجيهي ــة املتعلق ــة الش ــكل وحمت ــوى التق ــارير املطل ــوب
تقداها من الدول األطراف مبوج الفقرة ( )1من املادة  35من االتفاقية.
 -3ش ــكلت جلن ــة قطاعي ــة الرائس ــة وزارة حق ــوق اإلنس ــان وممثل ــن ع ــن (األمان ــة العام ــة جملل ــس
ال ــوزراء ،ووزارات :الع ــدل ،الص ــحة ،التخط ــي  ،العم ــل والش ـ ـ ون االجتماعي ــة ،الداألي ــة ،الرتالي ــة،
الش ــباب والرايض ــة ،ممث ــل م ــن إقل ــيم كردس ــتان العـ ـراق) وج ــرت عملي ــة تش ــاور واس ــعة م ــر تل ــف
امل سس ـ ــات احلكومي ـ ــة األأ ـ ــرى كم ـ ــا أجري ـ ــت مش ـ ــاورات مفتوح ـ ــة م ـ ــر العدي ـ ــد م ـ ــن املن م ـ ــات
غري احلكومية.

التحفظات على االتفاقية
-4

ال توجد جلمهورية العراق أية حتف ات علق مواد اإلتفاقية.

الوثيقة األساسية
الدولة :مجهورية العراق
العاصمة :الغداد
املساحة )435052( :كيلو مرت مرالر
عدد السكان :ما يقارب (  )33,000,000مليون نسمة.
العملة :الدينار العراقي
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اجلغرافية
 -5تق ــر مجهوري ــة الع ـراق يف جن ــوب غ ــرب ق ــارة آس ــيا وتش ــكل القس ــم الش ــرقي م ــن ال ــوطن
العريب ،حتدها تركيا مـن الشـمال ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية مـن الشـرق واجلمهوريـة العراليـة السـورية
واململك ــة األردني ــة اهلاملي ــة واململك ــة العرالي ــة الس ــعودية م ــن الغ ــرب وم ــن اجلن ــوب دول ــة الكوي ــت،
وتقدر مساحة إقليم كردستان الـ ( )38650كم.2

املؤشرات االقتصا ية الرئيسة (ابملليون ينار)
 -6إن الـ ــدأل القـ ــومي ( )15013422.3مليـ ــون دينـ ــار عراقـ ــي سـ ــنة  1998ارتفـ ــر إىل
( )85431538.8ملي ــون دين ــار عراق ــي س ــنة  2006وارتف ــر إىل ( )100271093.3ملي ــون
دين ــار عراق ــي س ــنة  2007وارتف ــر إىل ( )199060339.6ملي ــون دين ــار عراق ــي س ــنة .2011
وقد اللغ معدل النمـو ( )23,6%أـالل املـدة  .2007-1998وان معـدل سـعر صـرف الـدينار
مقاالل الدوالر األمريكي (دوالر/دينار) .1,200

الاايانت والقومبيات
 -7مجهوريــة العـراق اللــد متعــدد األداين واملــذاه والقوميــات ،غالبيــة الشــع العراقــي يــدين
ابلداين ــة اإلس ــالمية م ــر وج ــود م ــن ي ــدينون ابلداين ــة املس ــيحية والص ـاالئة وااليزيدي ــة ،وه ــو عض ــو
م س ــس يف من م ــة األم ــم املتح ــدة واجلامع ــة العرالي ــة ومجهوري ــة الع ـ ـراق عض ــو يف من م ــة العم ــل
اإلسالمي وحركة عدم االحنياز.

املعلومبات السياسية
 -8ن ام احلكم يف مجهورية العراق ن ام مجهوري نيايب (الرملاين) داقراطي وهي دولـة إحتاديـة
واحدة ذات سيادة كاملة وحس ما أشارت إليه املادة األوىل من الدستور العراقي يف .2005
 -9أسســت الدولــة العراقيــة منــذ عــام  1921كن ــام ملكــي انقل ـ إىل مجهــوري يف 14
متوز عام .1958
 -10لقــد شــهدت احلقبــة مــا العــد ســقوا الن ــام الــديكتاتوري يف راليــر  2003مجلــة أحــدا
دراماتيكية متثلت يف تعين السفري األمريكي الول الراـر يف  19أاير  2003إلدارة السـلطة املدنيـة
لالئــتالف والــيت كانــت أول ســلطة ن اميــة وقانونيــة شــكلت إلدارة األمــور يف الــبالد العــد ســقوا
الن ـ ــام البائ ـ ــد ،واس ـ ــتندت يف حكمه ـ ــا للع ـ ـراق اىل ق ـ ـرار جمل ـ ــس األم ـ ــن امل ـ ــرقم  1483الص ـ ــادر
يف .2003
 -11شــكلت أول حكومــة انتقاليــة يف  30حزي ـران  ،2004وقــد تســلمت الســلطة والســيادة
وإدارة الدول ــة مبوجـ ـ قـ ـرار جمل ــس األم ــن  1546لس ــنة  2004كان ــت مهمته ــا الرئيس ــة تتعل ــق
التســيري أمــور الــبالد .وتشــكيل جملــس وطــين انتقــايل يتــألف مــن  100شخصــية الضــمنهم أعضــاء
جمل ــس احلك ــم ال ــذين يتس ــلموا أي ــة مناصـ ـ  .وانتخـ ـ أعض ــاء اجملل ــس مـ ـ متر ض ــم ()1000
شخصــية عراقيــة مــن تلــف االجتاهــات وامليــول السياســية والطوائــف العراقيــة وكانــت صــالحيات
هذا اجمللس رقاالية وحمدودة.
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 -12يف  30كــانون الثــاين  2005أجريــت انتخــاابت الأتيــار اجلمعيــة الوطنيــة الــيت تتــألف
م ــن  275عض ــوا كان ــت مهمته ــا األساسـ ـية إع ــداد دس ــتور دائ ــم لل ــبالد واإلع ــداد لالنتخ ــاابت
الربملانيــة العامــة الــيت أجريــت الحقــا يف  2005/12/15وقــد صــوت علــق الدســتور الــدائم للــبالد
يف  ،2005/10/15والــذي ترت ـ عليــه مراجعــة شــاملة للبنيــة التش ـريعية مبــا يــتالءم مــر الن ــام
السياس ــي واالقتص ــادي واالجتم ــاعي اجلدي ــد وط ــر لالس ــتفتاء اس ــتنادا إىل ق ــانون إدارة الدول ــة
للمرحلة االنتقالية.
 -13شــهدت مجهوريــة الع ـراق حتــوال سياســيا كب ـريا العــد اايــار الن ــام الــدكتاتوري البائــد والــدأ
عهد داقراطي جديد ودستور جديد للبالد جرى االستفتاء عليه ونشر يف الوقائر العراقية ابلعـدد
( )4012يف  ،2005/12/28وقــد حــدد هــذا الدســتور مالمــل الن ــام السياســي واالقتصــادي
واالجتماعي للدولة العراقية اجلديدة وكان من أهم تلك املبادئ األساسية املادة ( )1من الدستور
الــيت نصــت علــق أن (مجهوريــة الع ـراق دولــة احتاديــة واحــدة مســتقلة  ،ذات ســيادة كاملــة  ،ن ـام
احلكم فيها مجهوري نيايب (الرملاين) داقراطي  ،وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).
 -15أجري ــت انتخ ــاابت عام ــة النتخ ــاب جمل ــس نـ ـواب اس ــتنادا إىل الدس ــتور ال ــدائم ليص ــار
إىل تــويل حكومــة جديــدة عــرب انتخــاابت داقراطيــة وتشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة منتصــف
عام .2006
 -16وأجريت انتخاابت جملس النواب عام  2010ويف عام  2013جرت انتخاابت جمـالس
احملاف ات وانتخاابت إقليم كوردستان.
 -17يف أدانه جــدول يبــن تفاصــيل العمليــات االنتخااليــة الــيت جــرت عــام  2010انتخــاابت
جملس النواب العراقي وعام  2013انتخاابت جمالس احملاف ات وانتخاابت إقليم كوردستان.
البيان

نسبة املشاركن يف االنتخاابت
عدد الناأبن املسجلن
عدد الناأبن املصوتن
عدد الكياانت السياسية املصادق عليها
عدد الكياانت السياسية املشاركة يف االنتخاابت
عدد االئتالفات
عدد املرشحن
عدد الذكور املرشحن
عدد اإلان املرشحن
عدد املقاعد
عدد املراقبن احمللين
عدد املراقبن الدولين
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انتخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاابت جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس انتخ ــاابت جم ــالس انتخـ ـ ـ ـ ــاابت إقلـ ـ ـ ـ ــيم
النواب العراقي  2010احملاف ات  2013كوردستان 2013

%44,63
%62,39
16,286,568
19,240.093
7,269,352
12,002,962
265
305
139
86
50
12
8057
6234
5863
4428
2194
1806
 325موزع ـ ـ ـ ـ ـ ــة (447 )310
حس احملاف ات و()8
أقليات و( )7تعويضية
100180
114615
348
1447

%72,78
2,666,145
1,939,247
39
31
2
1129
763
366
111
5867
580
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 -18كم ـ ــا أجري ـ ــت انتخ ـ ــاابت جمل ـ ــس النـ ـ ـواب ع ـ ــام  2014وك ـ ــان ع ـ ــدد املقاع ـ ــد يف ه ـ ــذه
االنتخاابت ( )328مقعدا.
 -19انضم العراق إىل اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسة املعنية حبقوق اإلنسان ،وهي:
االتفاقية

االتفاقية الدولية للقضاء علق مجير أشكال التمييز العنصري
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية ،والسياسية
اتفاقية القضاء علق مجير أشكال التمييز ضد املرأة
اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكــول االأتيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل الشــأن اشـرتا األطفــال يف النزاعــات
املسلحة
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفرل ا راص ببير األطفرال ،واسرتغلل
األطفال يف البغاء ،واملوا اإلابحية
االتفاقية الدولية حلماية مجير األشخاص من االأتفاء القسري
اتفاقي ـ ــة مناهض ـ ــة التع ـ ــذي وغ ـ ــريه م ـ ــن ض ـ ــروب املعامل ـ ــة ،أو العقوال ـ ــة القاس ـ ــية،
أو الالانسانية ،أو املهينة
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

اتريخ االنضمام

1970/1/14
1971/1/25
1971/1/25
1986/8/13
1994/6/15
2008/6/24
2008/6/24
2010/11/23
2011/7/7
2013/3/20

 -20وانضم العراق إىل االتفاقية الدوليـة لقمـر اهلجمـات اإلرهااليـة ابلقناالـل  2012واالتفاقيـة
الدولية ملناهضة أأذ الرهائن  2012واتفاقية الهاي اخلاصة ابجلوان املدنية لالأتطاف الـدويل
للطفــل  2013واتفاقيــة محايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبــري الثقــايف  2012والروتوكــول مكافحــة
صــنر األســلحة الناري ــة وأجزائه ــا ومكواناــا وال ــذأرية واالجت ــار ــا الص ــورة غ ــري مش ــروعة 2013
وامليثــاق العــريب حلقــوق اإلنســان  2012ومعاهــدة من مــة التعــاون اإلســالمي ملكافحــة اإلرهــاب
الدويل .2012

اهلياكل املؤسسية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف العراق
 -21وزارة حقــوق اإلنســان ،واســتحدا املركــز الــوطين حلقــوق اإلنســان ،ومكات ـ الــوزارة يف
احملاف ات.
 -22املفوضية العليا حلقوق اإلنسان.
 -23جمل ــس القض ــاء األعل ــق م ــن أ ــالل سس ــيس(:حمكمة حلق ــوق اإلنس ــان ،وحمكم ــة النش ــر
واإلع ــالم ،وإنش ــاء حمكم ــة األس ــرة ،واس ــتحدا أرال ــر حم ــاكم تص ــة ابلعن ــف األس ــري ،ومعه ــد
للقضــاة يف إقلــيم كردســتان ،وحمكمــة املنازعــات الرايضــية ،واســتحدا شــعبة يف رائســة اإلدعــاء
العام ترتب الرئيس االدعاء العام وتتلقق الشكاوى من املفوضية العليا حلقوق اإلنسان).
 -24جلان معنية حبقوق اإلنسان يف جملس النواب ،ويف احلكومات احمللية.
 -25األمانــة العامــة جمللــس الــوزراء/دائرة شـ ون املـواطنن .وتـرتب
املواطنن يف مجير امل سسات احلكومية.
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 -26م سســات العدالــة االنتقاليــة (م سســة الشــهداء ،وم سســة الســجناء السياســين ،وهيئــة
املساءلة والعدالة).
 -27اهليئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ،واجمللــس األعلــق للمـرأة ،واللجنــة العليــا ملكافحــة العنــف
ضد املرأة يف إقليم كردستان.
 -28هيئة اإلعالم واالتصاالت.
 -29دوائر ومديرايت واقسـام وشـع حقـوق اإلنسـان ،ووحـدات النـوع االجتمـاعي يف مجيـر
امل سسات احلكومية.
 -30مديرية محاية األسرة ومديرية الرعاية االجتماعية يف وزارة الداألية.

القيمة القانونية للتفاقية يف القانون الوطين العراقي
 -31نـ ــص البنـ ــد راالع ـ ـا مـ ــن املـ ــادة ( )61مـ ــن الدسـ ــتور علـ ــق تن ـ ــيم عمليـ ــة املصـ ــادقة علـ ــق
املعاه ـ ــدات واالتفاقي ـ ــات الدولي ـ ــة الق ـ ــانون يس ـ ــن وغلبي ـ ــة ثلث ـ ــي أعض ـ ــاء جمل ـ ــس النـ ـ ـواب ،ون ـ ــص
البن ـ ــد (اثني ـ ـ ا) م ـ ــن امل ـ ــادة ( )73م ـ ــن الدس ـ ــتور عل ـ ــق عاملص ـ ــادقة عل ـ ــق املعاه ـ ــدات واالتفاقي ـ ــات
الدوليــة العــد موافقــة جملــس الن ـواب ويعــد مصــادقا عليهــا العــد مضــي رســة عشــر يوم ـا مــن اتريــخ
تسـ ـ ــلمهاع ،كمـ ـ ــا نـ ـ ــص البنـ ـ ــد (اثلث ـ ـ ـا) مـ ـ ــن ذات املـ ـ ــادة علـ ـ ــق أن عيصـ ـ ــادق رئـ ـ ــيس اجلمهوريـ ـ ــة
ويصدر القـوانن الـيت يسـنها جملـس النـواب وتعـد مصـادق ا عليهـا العـد مضـي رسـة عشـر يومـ ا مـن
اتريــخ تســلمهاع .وابلتــايل تصــبل االتفاقيــة جــزءا مــن الق ـوانن الوطنيــة يف الع ـراق مبجــرد نشــرها يف
اجلريدة الرمسية.

اثنيا -احملور األول :األحكاق العامبة للتفاقية :املوا مبمل ()4-1
 -32ومــن منطلــق حــرص مجهوريــة العـراق علــق عــدم التمييــز ،نــص الدســتور العراقــي علــق أن
مجيــر امل ـواطنن متســاوون يف احلقــوق والواجبــات ،الغــل الن ــر عــن اجلــنس .كمــا كفــل الدســتور
حقوق ذوي اإلعاقة من أشكال التمييز كافـة حبيـث تتـوفر هلـم فـرص لتنميـة قـدراام وإشـراكهم يف
تنمية اجملتمر ،ومن أهم املبادئ األساسية الواردة يف الدستور اليت توضل مبدأ املساواة:
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املادة ( :14العراقيـون متسـاوون أمـام القـانون دون متييـز السـب اجلـنس أو العـرق
أو القوميـ ـ ــة أو األصـ ـ ــل أو اللـ ـ ــون أو الـ ـ ــدين أو املـ ـ ــذه أو املعتقـ ـ ــد أو ال ـ ـ ـرأي
أو الوضر االقتصادي أو االجتماعي)؛



املــادة ( :15تكــاف الفــرص حــق مكفــول جلميــر العـراقين ،وتكفــل الدولــة ا ــاذ
اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك)؛



املــادة ( :20للمـواطنن رجــاالا ونســاءا ،حــق املشــاركة يف الشـ ون العامــة ،والتمتــر
ابحلقوق السياسية ،مبا فيها حق التصويت واالنتخاب والرتشيل)؛



املادة  22أوال( :العمل حق لكل العراقين مبا يضمن هلم حياة كراة)؛
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املادة  30اثنيا( :تكفل الدولة الضمان االجتمـاعي والصـحي للعـراقين يف حـال
الشيخوأة أو املرب أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليـتم أو البطالـة ،وتعمـل
علــق وقــايتهم مــن اجلهــل واخلــوف والفاقــة ،وتــوفر هلــم الســكن واملنــاه اخلاصــة
لتأهيلهم والعناية م ،وين م ذلك القانون)؛



املــادة ( :32ترعــق املعــاقن وذوي االحتياجــات اخلاصــة ،وتكفــل سهــيلهم الغيــة
دجمهم يف اجملتمر ،وين م ذلك القانون)؛



املادة  34راالع ا( :التعليم اخلاص واألهلي مكفول ،وين م القانون)؛



املادة :46علكل فرد احلق يف اطبة السلطات العامةع؛



امل ــادة  :49عالتعل ــيم ح ــق لك ــل م ـواطن وتس ــعق الدول ــة لتحقي ــق إلزامي ــة وجماني ــة
التعليم العام ،وفقا للن م والقوانن املعمول ا يف الدولةع؛



املـ ــادة  :135عالتقاضـ ــي حـ ــق مصـ ــون ومكفـ ــول للنـ ــا كافـ ــة ،ويبـ ــن القـ ــانون
إجراءات وأوضاع ممارسة هذا احلقع؛



املادة  :146عاألحكام اخلاصة ابحلقـوق واحلـرايت العامـة ال ـوز طلـ تعـديلها إال يف
احلدود اليت يكون الغرب منها منل املزيد من احلقوق والضماانت لصاحل املواطنع.

 -33عرف ــت امل ــادة ( )1م ــن ق ــانون رعاي ــة ذوي اإلعاق ــة واالحتياج ــات اخلاص ــة رق ــم ()38
لسنة  2013املصطلحات التالية ألغراب هذا القانون املعاين املبينة ازاؤها:
أوال -اإلعاق ــة :أي تقيي ــد أو انع ــدام ق ــدرة الش ــخص الس ــب عج ــز أو أل ــل الص ــورة
مباشرة علق أداء التفاعالت مر حميطه يف حدود املدى الذي يعد فيه اإلنسان طبيعي ا.
اثنيا -ذو اإلعاقة :كل من فقد القدرة كليا أو جزئيا علق املشاركة يف حيـاة اجملتمـر أسـوة
اب أرين نتيجة أصاالته العاهة الدنية أو ذهنية أو حسية أدى إىل قصور يف أدائه الوظيفي.
اثلثا -الرعاية :هي اخلدمات الشاملة اليت تقـدم لـذوي اإلعاقـة واالحتياجـات اخلاصـة
دف ضمان حقوقهم.
راالعا -التأهي ـ ــل :عملي ـ ــة منس ـ ــقة لتوظي ـ ــف اخل ـ ــدمات الطبي ـ ــة واالجتماعي ـ ــة والنفس ـ ــية
والرتالويــة واملهنيــة ملســاعدة ذوي اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة يف حتقيــق أقصــق درجــة
ممكنـ ــة مـ ــن الفاعليـ ــة الوظيفيـ ــة لتمكيـ ــنهم مـ ــن التوافـ ــق مـ ــر متطلبـ ــات اليئـ ــتهم الطبيعيـ ــة
واالجتماعية وتنمية قـدراام لالعتمـاد علـق أنفسـهم وجعلهـم أعضـاء منتجـن يف اجملتمـر
ما أمكن ذلك.
أامسا -الــدم  :التــداالري والـربام واخلطـ والسياســات الــيت اــدف إىل حتقيــق املشــاركة
الكاملة لذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصـة يف شـجم جمـاالت احليـاة داأـل اجملتمـر دون
أي شكل من أشكال التمييز.
سادسا -التمييز :أية تفرقة أو اسـتبعاد أو تقييـد السـب اإلعاقـة أو االحتياجـات اخلاصـة
يرتت ـ عليهــا األض ـرار أو إلغــاء االع ـرتاف وي مــن احلقــوق املقــررة مبوج ـ التش ـريعات
أو التمتر ا أو ممارستها علق قدم املساواة مر ا أرين.
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ساالعا -ذو االحتياج اخلاص :الشخص الذي لديه قصور يف القيـام الـدوره ومهامـه ابلنسـبة
لن رائــه يف الســن والبيئ ــة االجتماعيــة واالقتص ــادية والطبيــة ك ــالتعليم أو الرايضــة أو التك ـوين
املهين أو العالقات العائلية وغريها ،ويعد قصار القامة من ذوي االحتياجات اخلاصة.

اثلثا -احملور الثاين :إعمال احلقوق واحلرايت
املا ( )5املساوا وعاق التمييز
 -34تكر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املادة  5منهـا مبـدأ املسـاواة وعـدم التمييـز
علــق النحــو املعلــن يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان (املــاداتن  2و )25والعهــد الــدويل اخلــاص
ابحلق ــوق املدني ــة والسياس ــية (امل ــادة  )24والعه ــد ال ــدويل اخل ــاص ابحلق ــوق االقتص ــادية واالجتماعي ــة
والثقافية (املادة  )10واتفاقية حقوق الطفل (املادة  )2املصادق عليها من قبل مجهورية العراق.
 -35ويتواف ــق التشـ ـرير العراق ــي يف جم ــال النه ــوب ابألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف ج ــوهره ويف
أحكامــه مــر هــذه املبــادئ مــن أــالل إقـرار قــانون رعايــة ذوي اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة رقــم
( )38لسنة  2013وابالمكان االطالع علق هذا القانون يف املرفق رقم (.)1
 -36وقد عدت من قبيل التمييز ضمن أحكام القانون املـذكور يف أعـاله كـل األحكـام أو األعمـال
اليت يرتت عليها إقصاء ينت عنه تقليص من احل وظ أو ضرر لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -37ويف السياق نفسـه أقـر املشـرع عمبـدأ التمكـن اخلـاصع ابعتمـاد اإلجـراءات التشـجيعية اخلاصـة
واهلادفة إىل ضمان املساواة الفعلية يف احل وظ واملعاملة الن األشخاص ذوي اإلعاقة والقية األشخاص.
 -38ووفقــا لألهــداف ال ـواردة ابملــادة ( )5املــذكورة يف أعــاله املتعلقــة ابملســاواة وعــدم التمييــز
اعتمد القانون العراقي يف جمال النهوب ابألشخاص ذوي اإلعاقـة مبـدأ التمكـن اخلـاص ابعتمـاد
ن ــام احلصــص مــن أــالل صــيص نســبة ( )5%هلــم يف التعيــن ويف جمــال التشــغيل واملش ــارير
اخلاصة واحلصول علق القروب فأن الفرص متساوية مر القية األشخاص دون متييز.
 -39كما كفلـت التشـريعات الوطنيـة املسـاواة أمـام القـانون واحلمايـة القانونيـة جلميـر املـواطنن
مــن أــالل من ومــة تشـريعات أاصــة ابحملــاكم حتقــق احملاكمــة العادلــة ،ويســتطير األشــخاص ذوي
اإلعاقة التقاضي استنادا إىل أحكام القانون وهذا ما جاء يف الدستور وقانون املرافعات املدنية.
 -40ومبوج قانون التعليم اإللزامي رقم ( )118لسنة  1976املادة األوىل منه:
اوالا :التعل ــيم يف مرحل ــة الدراس ــة االالتدائي ــة جم ــاين وإلزام ــي جلمي ــر األوالد ال ــذين
يكملون من العمر عنـد االتـداء السـنة الدراسـية أو يف  12/31مـن تلـك السـنة كمـا نصـت
املادة التاسعة منـه (واملعدلـة) علـق :تعمـل وزارة الرتاليـة علـق التوسـر يف فـتل صـفوف الرتاليـة
اخلاصــة يف مرحلــة التعلــيم االالتــدائي يف املــدار االعتياديــة للفئــات الطيئــة الــتعلم وضــعاف
البصــر وضــعاف الســمر وغــريهم ممــن ال يصــنفون ضــمن فئــات املعــوقن املشــمولن القــانون
الرعاي ـ ــة االجتماعي ـ ــة رق ـ ــم ( )126لس ـ ــنة  1980املع ـ ــدل مب ـ ــا يكف ـ ــل تعل ـ ــيمهم ورع ـ ــايتهم
وتوجيههم وتطوير قااللياام إىل املستوى املطلوب (عدلت يف العام .)1987
 -41واســتنادا إىل ن ــام وزارة الرتالي ــة/رقم ( )13لس ــنة  1972وف ــتل قس ــم متخص ــص ل ــذوي
اإلعاقة ابسم (قسم الرتالية اخلاصة) ملحق ابملديرية العامة للتعليم العام.
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املا ( )8إذكاء الوعي
 -42وفقــا لألهــداف الــيت حــدداا الصــكو الدوليــة اخلاصــة حبقــوق اإلنســان ،تعمــل مجهوريــة
العراق علق التوعية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والتـدري عليهـا علـق أوسـر نطـاق ممكـن،
يف الوقــت الــذي وض ــعت ال ـرام مالئمــة لتع ــديل مجيــر املنــاه  ،مب ــا فيهــا الكت ـ املدرســية دون
استثناء ،يف تلف مراحل التعليم االالتدائي والثانوي وتعميم تعليم حقوق اإلنسان.
 -43اسـ ــتحدثت يف العـ ــام  2004وحـ ــدة إداريـ ــة متخصصـ ــة ملتاالعـ ــة عمليـ ــة تضـ ــمن املنـ ــاه
الدراس ــية مبب ــادئ ومف ــاهيم حق ــوق اإلنس ــان وم ــن مهامه ــا الرئيس ــة إع ــادة سلي ــف املن ــاه الدراس ــية
مبا يتالءم ومـا نصـت عليـه االتفاقيـات واملعاهـدات الدوليـة الكـل مـا تـص املكـوانت الدينيـة والعرقيـة
واملساواة الن اجلنسن وذوي اإلعاقة والعمل علق رفر أي مفهوم يتقاطر مر حقوق اإلنسان.
 -44ن مت وزارة حقوق اإلنسان جمموعة من الورش والربام التدريبيـة للمـوظفن ومن مـات
اجملتمر املدين للتعريف ابالتفاقية وآبليات رفر الوعي حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -45قامــت وزارة العمــل والش ـ ون االجتماعيــة أــالل عــام  2014إبقامــة ( )5دورات حــول
اتفاقية ذوي اإلعاقة و( )6ورش تثقيفية حول كيفية التعامل مر األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -46أقامــت وزارة الداأليــة حماضـرات للتعريــف الواجبــات مديريــة املــرور العامــة ومديريــة الــدفاع
املدين العامـة الغيـة نشـر التوعيـة واملعرفـة مبهـام رجـل الشـرطة لـدى شـرةة ذوي اإلعاقـة كمـا زودت
معاهد املعوقن ابلبوسرتات اخلاصة الواجبات مديرية املرور العامة ومديرية الدفاع املدين العامة.
 -47الي ـزال نق ــص وحمدودي ــة املعلوم ــات املتعلق ــة حبج ــم اإلعاق ــة وتوزيعه ــا اجلغ ـرايف والرتكي ـ
العمــري وأصــائص وظــروف املعيشــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة أحــد أالــرز التحــدايت الــيت تواج ـه
جهود رفر الوعي والرام االتصال واخلدمة والناء القدرات.

املا ( )9إمبكانية الوصول
 -48ن ــص الدس ــتور العراق ــي يف امل ــادة ( )40عل ــق (حري ــة االتص ــاالت واملراس ــالت الربيدي ــة
والربقيــة واهلاتفيــة وااللكرتونيــة وغريهــا مكفولــة ،وال ــوز مراقبتهــا أو التنصــت عليهــا ،أو الكشــف
عنها ،إال لضرورة قانونية وأمنية ،والقرار قضائي).
 -49أص ـ ــدرت األمان ـ ــة العام ـ ــة جملل ـ ــس ال ـ ــوزراء األعم ـ ــام امل ـ ــرقم  38832يف 2011/11/1
واملتضــمن األأــذ الن ــر االعتبــار متطلبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد تصــميم املبــاين أو تنفيــذ
املشــارير كاملــداأل اخلاصــة ابلكراســي املتحركــة وأمــاكن مناســبة لالســتعالمات و صــيص مصــاعد
هلم و صيص موظف يف االستعالمات لتسهيل مهمة املـراجعن مـن ذوي اإلعاقـة ،كمـا أصـدرت
األمان ــة العام ــة جملل ــس ال ــوزراء األعم ــام امل ــرقم  7306يف  2012/2/23ح ــول متطلب ــات حتدي ــد
أماكن صصة لذوي اإلعاقة يف استعالمات الدوائر احلكوميـة مـن أـالل وضـر ملصـقات داللـة
حتمــل شــعار اإلعاقــة الــدويل علــق املقاعــد املخصصــة وال يســمل ابســتعماهلا مــن القيــة امل ـراجعن،
ت ــوفري معين ــات احلرك ــة والوص ــول للمع ــاقن ،،ت ــوفري مس ــتلزمات القرطاس ــية واالستنس ــا املطلوال ــة
أ ــالل مـ ـراجعتهم ،ت ــوفري وس ــائل االتص ــال م ــن موق ــر االس ــتعالمات م ــر أقس ــام ال ــدائرة املعني ــة
ابملراجع ــة أو اس ــتدعاء امل ــوظفن املختص ــن إلمت ــام متطلب ــات املراجع ــة وإض ــافة الع ــل التح ــويرات
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املخصصــة للم ـراجعن مــن ذوي اإلعاقــة لتســهيل االســتخدام ،ابإلضــافة إىل ق ـرار جملــس الــوزراء
رقم  10لسنة  2012حـول السـما لـذوي اإلعاقـة ابسـترياد السـيارات ذات املواصـفات املالئمـة
لوصفهم واستثنائهم من الضرائ  ،كما أصدرت األمانة العامـة جمللـس الـوزراء تعليمـات واملتضـمنة
شروا السالمة الضرورية والراحة لشرةة كبار السن واملعاقن يف م سسـات الدولـة كافـة وتتضـمن
ما يلي:


توفري منحدر ( )rampيف املداأل اخلاصة ابملراجعن للم سسات كافة؛



توفري مقاالل ( )hand railيف املمرات؛



ت ـ ــوفري نق ـ ــاا اس ـ ــتعالمات الع ـ ــد ك ـ ــل عق ـ ــدة (تق ـ ــاطر ممـ ـ ـرين أو أكث ـ ــر) لتوجي ـ ــه
األشخاص ذوي اإلعاقة؛



توفري لوحات داللة من أالل ن ام االستدالل ( )way findingمتكامل؛



مراعــاة التهويــة الطبيعيــة وإمكانيــة اســتغالل املنــاور واحلــدائق لتــوفري اليئــة مناســبة
ومناظر طبيعية توفر الراحة النفسية لكبار السن واملعاقن واملواطنن كافة؛



ت ــوفري كراس ــي متحرك ــة لنق ــل كب ــار الس ــن مم ــن ال يس ــتطيعون الس ــري وتوض ــر يف
االستعالمات ونقاا االستقبال لنقلهم السهولة؛



األأــذ الن ــر االعتبــار تــوفري محامــات أاصــة الــذوي اإلعاقــة حس ـ املتطلبــات
الفنية اخلاصة ذه الشرةة؛



توفري مرآب للسـيارات أـاص ابلشـرةة مـدار البحـث علـق أن يـتم األأـذ الن ـر
االعتبار سهولة الوصول إىل مدأل البناية.

املا ( )10احلق يف احليا
 -50يعـد احلــق يف احليــاة مــن احلقــوق األساســية الــيت ضــمنتها املواثيــق الدوليــة املصــادق عليهــا
من قبل الدولة والقوانن الوطنية ،ويتمتر األفراد كافة ذا احلق علق قدم املساواة ودون متييز.
 -51نــص الدســتور العراقــي الناف ــذ يف مادتــه ( )15علــق (لك ــل ف ــرد احل ــق يف احلي ــاة واألم ــن
واحلريـة ،وال ــوز احلرمــان مــن هــذه احلقــوق أو تقييــدها إال وفقـا للقــانون ،والنــاء علــق قـرار صــادر
من جهة قضائية تصة).
 -52نــص البنــد (اثلث ـا) مــن امل ــادة ( )2مــن ق ــانون رعايــة ذوي اإلعاق ــة واالحتياجــات اخلاص ــة
رقـ ــم ( )38لسـ ــنة  2013علـ ــق (سمـ ــن احليـ ــاة الكراـ ــة لـ ــذوي اإلعاقـ ــة واالحتياجـ ــات اخلاصـ ــة)،
كما نصت املادة ( )19علـق (لـذوي اإلعاقـة ممـن درجـة عجـزهم حتـول دون تلبيـة متطلبـات حيـاام
العاديــة وةتــاجون ملــن يالزمــوام لقضــاء حاجــاام الشــكل مســتمر ،والــيت حتــدد مــن قبــل جلنــة طبيــة
تصــة وحس ـ التعليم ــات الص ــادرة مــن قب ــل وزارة الص ــحة يف  1998/11/16واخلاص ــة التق ــدير
درجة العجز ،هلم حق املعن املتفرغ وعلق نفقة احلكومة ويستحق املعن املتفرغ احلقوق ا تية:
 -53إذا ك ــان املع ــن املتف ــرغ موظف ــا ويتقاض ــق راتبـ ـا م ــن الدول ــة ا ــنل إج ــازة الراتـ ـ اتم م ــر
املخصصات الثاالتة والقية االمتيازات أسوة إبقرانه يف الوظيفة و دد التفرغ سنواي.
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 -54إذا كان املعن املتفرغ ليس من مـوظفي دوائـر الدولـة اـنل راتبـا شـهراي يعـادل راتـ احلـد
األدىن يف سلم روات املوظفن.
 -55حتج ـ عــن املعــن املتفــرغ الــذي يعــود إىل عملــه الس ـاالق أو الــذي ينصــرف إىل الدراســة
داأل أو أارج العراق االمتيازات اليت منحت له يف هذا القانون) واليت حتـدد مـن قبـل جلنـة طبيـة
تصــة وحسـ التعليمــات الصــادرة مــن قبــل وزارة الصــحة يف  1998/11/16واخلاصــة التقــدير
درجة العجز هلم حق املعن املتفرغ.
 -56أشارت املادة ( )1من الفصل األول األهداف العامة من قـانون الصـحة العامـة رقـم 89
لســنة  1981إىل أن اللياقــة الصــحية الكاملــة الــدنيا وعقليــا واجتماعيــا حــق يكفلــه اجملتمــر لكــل
مواطن وعلـق الدولـة أن تـوفر مسـتلزمات التمتـر الـه لتمكنـه مـن املشـاركة يف النـاء اجملتمـر وتطـويره.
وتقــدم اخلــدمات الوقائيــة والعالجيــة ضــمن فعاليــات الرعايــة الصــحية األوليــة أســوة البقيــة املـواطنن
ابإلضافة لوجود مراكز سهيلية لذوي االحتياجات اخلاصة واملوزعة علق حماف ات العراق.
 -57يوج ـ ــد ( )21مرك ـ ــز سهي ـ ــل يف عم ـ ــوم حماف ـ ــات الع ـ ـ ـراق وإقل ـ ــيم كوردس ـ ــتان إض ـ ــافة إىل
وج ــود ( )19مرك ــز أطـ ـراف ص ــناعية ومس ــاند الالس ــتيكية و( )2مستش ــفق سهي ــل إص ــاابت احلب ــل
الش ــوكي م ــر وج ــود ( )3مستش ــفيات سهي ــل قي ــد اإلنش ــاء ،إذ الل ــغ ع ــدد امل ـراجعن ملراك ــز التأهي ــل
مــن  2013/1/1حــجم  )394962( 2013/12/31مراجعـا يف حــن اللــغ عــدد املـراجعن ملراكــز
األط ـ ـراف الص ــناعية ( )21841مراجع ـ ـ ا واللـ ــغ ع ــدد املعينـ ــات الطبي ــة واملسـ ــتلزمات الطبي ــة اجمله ــزة
للم ـ ـ ـراجعن ( )29631لع ـ ــام  2012و( )32103لع ـ ــام  2013و( )33242لع ـ ــام  2014يف
حن اللغ عـدد األطـراف الصـناعية اجملهـزة لعـام  )3643( 2010طرفـا سـفليا و( )295طرفـا علـوايا
و( )23583مس ـ ــندا لع ـ ــام  )1882( 2012طرف ـ ـ ـا س ـ ــفليا و( )175طرف ـ ـ ـا عل ـ ــوايا و()13007
مسندا ولعام  )2229( 2014طرف ا علوايا و( )205أطراف سفلية و( )25326مسندا.

املا ( )11حاالت ا طر والطوارئ اإلنسانية
 -58عمــال ابملــادة ( )11مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحرصــا علــق مراعــاة
اجلان اإلنساين الـذي تكتسـبه حالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـذين يوجـدون يف حـاالت تتسـم
ابخلطورة مبا يف ذلك حاالت النزاع املسلل والطوارئ اإلنسانية والكوار الطبيعية تعطي مجهوريـة
العراق األولوية يف تقدمي املساعدات الضرورية لفائدة حمتاجيها من هذه الفئة عند الضرورة.
 -59كم ــا كف ــل املش ــرع العراق ــي احل ــق لألفـ ـراد امل ــدنين يف الس ــالمة والص ــحة واحلماي ــة م ــن
األأطــار والتهديــدات مبــا يف ذلــك الك ـوار واألزمــات .وقــد جــاء ذلــك يف قــانون الــدفاع املــدين
رقم ( )44لسنة .2013
 -60كما قرر جملس الوزراء القراره املرقم ( )414لسنة  2014التخصيص مبلغ ( )3مليارات
دينار لتغطية نفقات عالج النازحن اجلرحق.
 -61إن الع ـراق يطب ــق ن ــام الرعاي ــة الص ــحية اجملاني ــة الش ــاملة م ــر مراع ــاة أصوص ــية الرعاي ــة
الصحية للمعاقن.
 -62ون ـرا لألوضــاع األمنيــة احلاليــة يف الع ـراق والــيت أدت إىل نــزو العديــد مــن العوائــل إىل
مناطق تلفة قامت وزارة الصحة وأالل عام  2014التجهيز كراسي متحركـة الواقـر ()33242
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كرسـي متحـر وعكـازات طبيـة الواقـر ( )10296عكـازة طبيـة جت جتهيزهـا علـق األشـخاص ذوي
اإلعاقة والضمنهم النازحن.
 -63كمـ ــا صـ ــدر قـ ــانون تعـ ــويل املتضـ ــررين ج ـ ـراء العمليـ ــات احلراليـ ــة واألأطـ ــاء العسـ ــكرية
والعمليــات اإلرهااليــة رقــم ( )20لســنة  2009إذ يهــدف هــذا القــانون إىل تعــويل كــل شــخص
طبيع ــي أص ـااله ض ــرر ج ـراء العملي ــات احلرالي ــة واألأط ــاء العس ــكرية والعملي ــات اإلرهاالي ــة وحتدي ــد
الضرر وجسامته وأسس التعويل منـه وكيفيـة املطالبـة الـه ،ونصـت املـادة ( )2مـن القـانون املـذكور
آنفا ابن يشمل التعويل املنصوص عليه يف هذا القانون األضرار املتمثلة يف االستشهاد والفقدان
جراء العمليات املذكورة يف هذا القانون وكذلك حاالت العجـز الكلـي أو اجلزئـي النـاءا علـق تقريـر
جلنة طبية تصة.
 -64صــدر القــانون رقــم ( )59لســنة  2009قــانون تعــويل املتضــررين الــذين فقــدوا جــزءا مــن
أجســامهم ج ـراء ممارســات الن ــام البائــد ،إذ يهــدف هــذا القــانون إىل تعــويل املتضــررين الــذين
فقدوا جزءا من أجسـادهم أو أصـيبوا مبـرب مـزمن أو تعرضـوا إىل التشـويه ألسـباب سياسـية للمـدة
من  1968/7/17حجم .2003/3/19
 -65عدل قانون اخلدمة والتقاعد العسكري رقم ( )3لسـنة  2010مبوجـ القـانون رقـم ()41
لس ــنة  2013إذ ع ــدل ن ــص امل ــادة ( )69م ــن الق ــانون امل ــذكور ون ــص يف البن ــد (اثنيـ ـا) م ــن امل ــادة
املــذكورة ا يت (اثنيـ ا -تســري أحكــام هــذا القــانون علــق املصـاالن يف اخلدمــة ومــن جرائهــا ولــيس لــه
اليـ ــد يف حـ ــدوثها ومـ ــن ذوي العجـ ــز الكلـ ــي واجلزئـ ــي واحملـ ــالن إىل التقاعـ ــد وفـ ــق األمـ ــر التش ـ ـريعي
رقم ( )30لسـنة  2005الصـادر عـن جملـس الـوزراء يف  2005/9/24وذوي املتـو مـنهم واعتمـاد
التقارير الطبية الصادرة حبقهم من أمرية اللجان الطبية الساالقة لغرب تطبيق هذا البند).
 -66ص ـ ــدر التع ـ ــديل األول لق ـ ــانون اخلدم ـ ــة والتقاع ـ ــد لق ـ ــوى األم ـ ــن ال ـ ــداألي رق ـ ــم ()18
لسنة  2011مبوج القانون رقم ( )22لسنة  2013إذ أضـيف البنـد (اثنيـا) للمـادة ( )65مـن
القانون املـذكور (اثنيـ ا -ت سـس مبوجـ هـذا القـانون مديريـة تعـ الرعايـة ذوي الشـهداء واجلرحـق
واملعــاقن ومتعاقــديهم وتصــدر هويــة أاصــة ــم توثــق إحصــائياام واملســتلزمات كافــة الــيت تراهــا
ضرورية لتقدمي هذه اخلدمة االجتماعية وتكون هلا موازنة.
 -67علما أن العراق يطبق ن ام الرعاية الصحية اجملانية الشاملة مر مراعاة أصوصـية الرعايـة
الصحية للمعاقن.

املا ( )12االعترراف ابألشخاص ذوي اإلعاقة على قراق املسراوا مبر ايخرريمل
أمباق القانون
 -68أشــار الدســتور العراقــي النافــذ يف البــاب الثــاين ابب احلقــوق واحلـرايت إىل مبــدأ املســاواة
وعدم التمييز الن العراقين مجيع ا يف احلقوق والواجبات أمام القانون مبا يف ذلك األشخاص ذوي
اإلعاقة الذين يتمتعون جبمير احلقوق ويتحملون الواجبات نفسها دون أي متييز.
 -69فيم ــا يتعل ــق ابألهلي ــة القانوني ــة :ن ــم الق ــانون امل ــدين العراق ــي رق ــم ( )40لس ــنة 1951
اجلوان القانونية لألهلية املدنية .وتنقسم األهلية علق وفق أحكامـه علـق قسـمن :أهليـة وجـوب
وأهلي ــة أداء ،وفيم ــا يتعل ــق وهلي ــة الوج ــوب مت ــنل الش ــخص احل ــق يف اكتس ــاب احلق ــوق ك ــاملريا
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والوص ــية ويتس ــاوى مجي ــر األش ــخاص فيه ــا .كم ــا ن ــم الق ــانون امل ــذكور اجلوانـ ـ املتعلق ــة ال ــدعم
الش ـخص ذي اإلعاقــة يف ا ــاذ الق ـرار إذ الينــت املــادة ( )104منــه (أنــه إذا كــان الشــخص أصــم
أالكم أو أعمق أصـم أو أعمـق أالكـم وتعـذر عليـه السـب ذلـك التعبـري عـن إرادتـه جـاز للمحكمـة
أن تنصـ ـ علي ــه وص ــيا وحت ــدد تص ــرفات ه ــذا الوص ــي) ،فالوص ــاية يف ه ــذه احلال ــة تقتص ــر عل ــق
مساعدة الشخص ذي اإلعاقة يف ا اذ القرار.

املا ( )13إمبكانية اللجوء إىل القضاء
 -70كفــل الدســتور العراقــي حــق التقاضــي للجميــر ،فاحملــاكم مفتوحــة للجميــر ومصــونة مــن
التدأل يف ش واا وتضر املادة  19من الدستور ضماانت احملاكمة العادلة ابإلشارة إىل:
أوالا:

القضاء مستقل ال سلطان عليه لغري القانون.

اثنيا :ال جرا ــة وال عقوال ــة إال ال ــنص ،وال عقوال ــة إال عل ــق الفع ــل ال ــذي يع ــده الق ــانون
وقت اقرتافه جراة ،وال وز تطبيق عقوالة اشد من العقوالة النافذة وقت ارتكاب اجلراة.
اثلثا:

ومكفول
حق مصو ٌن
ٌ
التقاضي ٌ

للجمير.

ومكفول يف مجير مراحل التحقيق
ٌ
راالعا :حق الدفاع مقد ٌ
أامس ا :املــتهم الــريء حــجم تثبــت إدانتــه يف حماكمـ اـة قانونيـ اـة عادلـ اـة ،وال ةــاكم املــتهم عــن
التهمة ذااا مراة أأرى العد اإلفراج عنه ،إال إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.
سادس ا :لكل ا
فرد احلق يف أن يعامل معاملةا عادلةا يف اإلجراءات القضائية واإلدارية.
ساالع ا :جلسات احملاكم علنيةٌ إال إذا قررت احملكمة جعلها
اثمنا :العقوالة

شخصيةٌ.

واحملاكمة.

سريةا.

اتسعا :ل ــيس للقـ ـوانن اث ـ ٌـر رجع ــي م ــا ييــنص عل ــق أ ــالف ذل ــك ،وال يش ــمل ه ــذا
االستثناء قوانن الضرائ والرسوم.
أصلل
عاشرا :ال يسرى القانون اجلزائي وث ار رجعي إال إذا كان َ
حادي عشر :تنتدب احملكمة حمامي ا للدفاع عـن املـتهم جبناي اـة أو جنح اـة ملـن لـيس لـه
ا
حمام يدافر عنه ،وعلق نفقة الدولة.
للمتهم.

اثين عشر:

(أ)

ة ر

احلجز.

(ب) ال وز احلبس أو التوقيـف يف غـري األمـاكن املخصصـة لـذلك
وفق ا لقوانن السجون املشمولة ابلرعاية الصحية واالجتماعية واخلاضعة لسلطات الدولة.
تعــرب أوراق التحقيــق االالتــدائي علــق القاضــي املخــتص أــالل مــدة
اثلث عشر:
ال تتجاوز أرالع ا وعشـرين سـاعة مـن حـن القـبل علـق املـتهم ،وال ـوز متديـدها إال مـرة
واحدة وللمدة ذااا.
ويتفق كل من قانون العقوابت وقانون أصول احملاكمات اجلزائية مر ذلك املبدأ.
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 -71كما نص البند سادسا من املادة ( )15من قانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة
رقم ( )38لسنة  2013فيما يتعلق مبهام جملس القضاء األعلق ووزارة العدل ون يقوما اباليت:
مراعــاة ال ــروف الصــحية لــذوي اإلعاقــة واالحتيــاج اخلــاص يف أمــاكن التوقيــف
(أ)
واحلجز والسجون إذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها ا اذ هذه اإلجراءات.
(ب) ت ــوفري التقني ــات املس ــاعدة ل ــذوي اإلعاق ــة واالحتياج ــات اخلاص ــة مب ــا يف ذل ــك
ترمجة اإلشارة وأية تقنيات أأرى تساعدهم يف الدفاع عن حقوقهم أو التمتر مبركز مساو للطـرف
ا أر يف الدعوى.
 -72ونصــت املــادة ( )86مــن قــانون اإلثبــات رقــم ( )107لســنة  1979علــق أن للمحكمــة
قبول شهادة األأر واألعمق واألصم كما جتوز شهادة الشخص علق الفعل الذي قام اله.
 -73كما نصت املـادة ( )107مـن القـانون املـدين العراقـي رقـم ( )40لسـنة  1951ون املعتـوه
(هـو يف حكـم الصــغري املميـز) ،كمــا نصـت املــادة ( )108مـن القــانون نفسـه ون اجلنــون املطبـق هــو
يف حكم الصغري غري املميز أما اجلنون غري املطبق فتصرفاته يف حالة إفاقته كتصرفات العاقل.

املا ( )14حرية الشخص وأمبنه
 -74تــنص املــادة ( )15مــن الدســتور العراقــي علــق (لكــل فــرد احلــق يف احليــاة واألمــن واحلريــة،
وال وز احلرمان من هذه احلقـوق أو تقييـدها إال وفقـ ا للقـانون ،والنـاءا علـق قـرار صـادر مـن جهـة
قضائية تصة).
 -75وتــنص املــادة ( )38مــن الدســتور العراقــي علــق (تكفــل الدولــة ،مبــا ال تــل ابلن ــام العــام
وا داب :أوال :حريــة التعبــري عــن الـرأي الكــل الوســائل ،اثنيـ ا :حريــة الصــحافة والطباعــة واإلعــالن
واإلعالم والنشر ،اثلثا :حرية االجتماع والت اهر السلمي،وتن م القانون.
 -76ونص ــت امل ــادة ( )40عل ــق (حري ــة االتص ــاالت واملراس ــالت الربيدي ــة والربقي ــة واهلاتفي ــة
وااللكرتونيـة وغريهــا مكفولـة ،وال ــوز مراقبتهـا أو التنصــت عليهـا أو الكشــف عنهـا ،إال لضــرورة
قانونية وأمنية ،والقرار قضائي) وجاء يف املادة (( )42لكل فرد حرية الفكر والضمري والعقيدة).
 -77كما تنص الفقرة (ج) من املـادة (/37أوال) مـن الدسـتور علـق (ةـرم مجيـر أنـواع التعـذي
النفس ــي واجلس ــدي واملعامل ــة غ ــري اإلنس ــانية ،وال ع ــربة وي اعـ ـرتاف انت ــزع ابإلكـ ـراه أو التهديـ ـد أو
التعذي  ،وللمتضرر املطالبة ابلتعويل عن الضرر املادي واملعنوي الذي أصااله وفق ا للقانون).
 -78ونصــت املــادة  92مــن قــانون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة رقــم ( )23لســنة  1971علــق
(ال وز القـبل علـق أي شـخص أو توقيفـه إال مبقتضـق أمـر صـادر مـن قاضـي أو حمكمـة أو يف
األحوال اليت يز فيها القانون ذلك).
 -79كمــا نصــت املــادة ( )421مــن قــانون العقــوابت رقــم  111لســنة  1969املعــدل علــق
(يعاقـ ابحلــبس مــن قــبل علـق شــخص أو حجــزه أو حرمــه مــن حريتـه ويــة وســيلة كانــت الــدون
أمر سلطة تصة يف غري األحوال اليت تصر فيها القوانن واألن مة الذلك).
 -80أصص ــت وزارة الداألي ــة اخل ـ الس ــاأن امل ــرقم ( )130لإلال ــالغ ع ــن أي ج ـرائم مت ــس
أمن املواطنن.
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 -81شــكلت قيــادة عمليــات الغــداد أليــة أاصــة ملكافحــة اخلطــف تعـ مبعاجلــة ومتاالعــة كــل
عصــاابت اخلطــف وأصــص أ ـ ســاأن هلــذه اخلليــة الــرقم ( )181والعــد تشــكيل هــذه اخلليــة
أعلنــت وزارة الداأليــة وقيــادة عمليــات الغــداد تراجع ـ ا كب ـريا لعمليــات أطــف امل ـواطنن يف الغــداد
وهذه اإلجراءات ا ذت للحفاظ علق أمن املواطنن.
 -82فتحــت وزارة الداأليــة نقطــة مراالطــة علــق مــدار الســاعة يف جممــر معاهــد املعــاقن الت ـاالر
لوزارة العمل كما نصبت كامريات مراقبة يف هذا اجملمر للدواعي األمنية.

املا ( )15عاق التعرض للتعذي أو املعامبلة أو العقوبرة القاسرية أو اللانسرانية
أو املهينة
 -83نصت املادة ( )37من الدستور العراقي علق أوال:
(أ)

حرية اإلنسان وكرامته مصونة.

(ب)

ال وز توقيف أحد أو التحقيق معه إال مبوج قرار قضائي.

(ج) ةرم مجيـر أنـواع التعـذي النفسـي واجلسـدي واملعاملـة غـري اإلنسـانية ،وال عـربة
وي اع ـرتاف انت ــزع ابإلك ـراه أو التهدي ــد أو التع ــذي  ،وللمتضــرر املطالب ــة ابلتعــويل ع ــن الض ــرر
املادي واملعنوي الذي أصااله وفقا للقانون.
 -84انضــم الع ـراق إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة اخلاصــة مبناهضــة التعــذي وغــريه مــن ض ـروب
املعاملة أو العقوالة القاسية أو الالانسانية أو املهينة مبوج القانون رقم ( )30لسنة .2008
 -85كم ــا نص ــت امل ــادة  333م ــن ق ــانون العق ــوابت رق ــم  111لس ــنة  1969املع ــدل عل ــق
(يعاق ـ ابلســجن أو احلــبس كــل موظــف أو مكلــف بدمــة عامــة عــذب أو أمــر التعــذي مــتهم
أو شاهد أو أبري حلمله علق االعرتاف جبراة أو لإلدالء وقـوال أو معلومـات الشـأاا أو لكتمـان
أمرا من األمور أو إلعطاء أمر معن الشأاا ويكون حبكم التعذي استعمال القوة أو التهديد).
 -86كما نصت الفقرة  2من املادة  3من أمر سلطة االئتالف املنحلـة رقـم  7لسـنة 2003
علــق (ة ــر التعــذي وحت ــر املعاملــة أو العقوالــة القاســية أو املهينــة أو غــري اإلنســانية) ،كمــا أن
االعرتافــات الصــادرة عــن التعــذي أو اإلك ـراه ال يكــون هلــا قيمــة قانونيــة وال تعــد أساســا للحكــم
مبوج املادة  218املعدلة مبوج مذكرة سلطة االئتالف املنحلة رقم  3لسنة .2003
 -87قض ـ ــت امل ـ ــادة ( )10م ـ ــن ق ـ ــانون انض ـ ــباا م ـ ــوظفي الدول ـ ــة والقط ـ ــاع الع ـ ــام رق ـ ــم 14
لســنة  1991التــأليف جلنــة حتقيقي ـة تتــوىل التحقيــق حتري ـراي مــر املوظــف احملــال عليهــا  ،وإذا رأت
اللجنة أن فعل املوظـف احملـال عليهـا يشـكل جراـة نشـأت عـن وظيفتـه أو ارتكبهـا الصـفته الرمسيـة
فيج أن توصي إبحالته إىل احملاكم املختصة ومنها جرائم االعتداء أو قيامه ابلتعـذي  ،كـذلك
ابلنســبة إىل الــوزير أو رئــيس الــدائرة أو املوظــف املخــول مــن الــوزير إذا ظهــر هلــم أن فعــل املوظــف
احملال إىل التحقيق أو يف حمتوايت التهمة جرما نشـأ عـن وظيفتـه أو ارتكبـه الصـفته الرمسيـة فيجـ
إحالته إىل احملاكم املختصة.
 -88كما أن قانون احملكمة اجلنائية العراقية العليـا رقـم  10لسـنة  2005عـد التعـذي جراـة
من اجلرائم ضد اإلنسانية وهذا ما نصت عليه املواد ( )14 ،13 ،12 ،11منه.
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 -89توجــد عــدة قنـوات مــن األجهــزة الرقااليــة املسـ ولة عــن تلقــي شــكاوى بصــوص حــاالت
التعذي وهي :وزارة حقوق اإلنسان ،املفوضـية العليـا حلقـوق اإلنسـان ،مـديرايت وأقسـام حقـوق
اإلنســان يف وزارات العــدل والداأليــة والــدفاع والعمــل والش ـ ون االجتماعيــة ،االدعــاء العــام مــن
أ ــالل مكاتـ ـ االدع ــاء الع ــام املوج ــودة الش ــكل دائ ــم يف مراك ــز االحتج ــاز ،إض ــافة إىل اللج ــان
الربملانيــة املختصــة وهيئــة النزاهــة ،واهليئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان يف إقلــيم كردســتان ومن مــات
اجملتمر املدين ،وتشكل جلان فورية من األجهزة الرقااليـة لتقصـي احلقـائق حـول ادعـاءات التعـذي
يف مراك ــز التوقي ــف االحتي ــاطي أو ادع ــاءات االحتج ــاز غ ــري الق ــانوين أو إس ــاءة املعامل ــة و ــري
التحقــق علــق الفــور مــن املعلومــات أو االدعــاءات ورفــر التوصــيات إىل املراجــر لغــرب التوســر يف
التحقيقات وا اذ اإلجراءات الضرورية يف حالة وجود أروق قانونية.

املا ( )16عاق التعرض للستغلل والعنف واالعتااء
 -90نــص البنــد (اوالا) مــن املــادة ( )3مــن قــانون رعايــة ذوي اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة
رق ــم ( )38لس ــنة  2013اب يت (وض ــر اخلط ـ وال ـربام اخلاص ــة لض ــمان حق ــوق ذوي اإلعاق ــة
واالحتياج ــات اخلاص ــة وف ــق أحك ــام الق ــانون واالتفاقي ــات واملواثي ــق الدولي ــة ال ــيت تك ــون مجهوري ــة
العراق طرفا فيها).
 -91كما نصت الفقرة (و) من البنـد (راالعـا) مـن املـادة ( )15مـن قـانون رعايـة ذوي اإلعاقـة
واالحتياج ــات اخلاص ــة ون ي ــتم ت ــدري اس ــر ذوي اإلعاق ــة واالحتياج ــات اخلاص ــة عل ــق كيفي ــة
التعام ــل الس ــليم معه ــم والعناي ــة ــم ورع ــايتهم الص ــورة ال مت ــس ك ـرامتهم وإنس ــانيتهم ،كم ــا نص ــت
الفقــرة ( ) مــن البنــد نفس ـه ون يــتم اإلش ـراف علــق مجيــر امل سســات واملراكــز الــيت تع ـ التأهيــل
ذوي اإلعاقـة واالحتياجــات اخلاصــة ورعـايتهم وإعــانتهم ومــنل الرتاأــيص هلـا مــن قبــل وزارة العمــل
والش ون االجتماعية مبوج أحكام القانون املذكور آنفا.
 -92أصــدر قــانون االجتــار ابلبشــر رقــم ( )28لســنة  2012الــذي مبوجبــه شــكلت جلنــة مركزيــة
ملكافح ــة االجت ــار ابلبش ــر مبوجـ ـ األم ــر ال ــديواين املـ ـرقم ( )75لس ــنة  2012والرائس ــة الس ــيد وزي ــر
الداأليــة وعضــوية عــدد مــن الــوزارات واجلهــات املعنيــة إذ قــدمت هــذه اللجنــة عــددا مــن التوصــيات
ومــن ضــمنها اســتحدا قســم ملكافحــة االجتــار ابلبشــر ضــمن هيكليــة وزارة الداأليــة ورالـ مبكتـ
السيد وزير الداألية ويضـم القسـم عـددا مـن البـاحثن االجتمـاعين مـوزعن الـن القسـم ودار اإليـواء
التاالر لوزارة العمل والش ون االجتماعية كما أصص هـاتف لتلقـي الشـكاوى وةمـل الـرقم ()533
واكن االتصال اله علق مدار  24ساعة ويتم تثبيت الشكاوى الواردة السجل أاص.
 -93فتح ــت ش ــع يف م ــديرايت الش ــرطة يف احملاف ــات كاف ــة تت ــوىل وابلتنس ــيق م ــر اللجن ــة
الفرعية اإلحاطة التفاصيل قضااي االجتار ابلبشر كافة واليت حتد يف احملاف ة.
 -94كمــا أن مجيــر األن مــة والتعليمــات واإلجـراءات اخلاصــة ابلرتاليــة متنــر اســتعمال الضــرب
مر الطـالب دون سـب كمـا أن هنـا إعمامـات تصـدر سـنوايا ومـر الـدء العـام الدراسـي مـن قبـل
وزارة الرتاليـة إىل املـديرايت العامـة للرتاليـة يف احملاف ـات كافــة الضـرورة إتبـاع أسـالي املتاالعـة واملراقبــة
والنص ــل واإلرش ــاد والتوجي ــه الرتال ــوي الص ــحيل العي ــدا مـ ـن أي م ــاهر القس ــوة والعن ــف والعق ــاب
البــدين ومــا يرتت ـ عليــه مــن إهانــه ونتــائ ســلبية وه ـذا مــا ي كــد منــر اســتخدام العقــاب البــدين
GE.17-18651

17

CRPD/C/IRQ/1

للتالميذ والطلبة منعا ابات وكل ما من شأنه االهانة واإلذالل واملسا الشخصـيتهم وتبليـغ إدارات
املدار كافة للعمل مبوجبه وا اذ اإلجراءات احلازمة حبق املخالفن.
 -95يف الع ـ ــام الدراس ـ ــي  2012-2011ال ـ ــدأ العم ـ ــل مبش ـ ــروع امل ـ ــدار الص ـ ــديقة للطف ـ ــل
وابلتنسيق مر من مة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) يهدف إىل توفري اليئة مدرسية (جاذالـة،
حمببة ،صحية ،آمنة) حترتم التنوع واالأتالف وعدم التمييز ويتمكن التالميذ فيها من التعبـري عـن
آرائهــم واملشــاركة الفاعليــة يف عمليــة التعلــيم وتضــمن هلــم جــودة التعلــيم مبــا يــتالءم ومــا نصــت عليــه
اتفاقي ــة حق ــوق الطف ــل إذ وص ــل ع ــدد امل ــدار املش ــمولة يف املش ــروع إىل ( )972مدرس ــة للع ــام
الدراســي  2014-2013موزعــة علــق احملاف ــات كافــة عــدا إقلــيم كوردســتان إضــافة إىل تنفيــذ
املشروع يف إقليم كردستان العراق.
 -96اســتحدثت مديريــة قســم شــرطة محايــة األســرة والطفــل مــن العنــف األســري وهــي مديريــة
اأتصاصية مبستوى مديرية شرطة قسم يف كل حماف ة إضافة إىل الغداد تكون مديريتان واحدة يف
الك ــر واألأ ــرى يف الرص ــافة ت ـرتب مباش ــرة ابمل ــدير الع ــام لش ــرطة احملاف ــة معني ــة حبماي ــة األس ــرة
والطفــل م ـن العنــف واملش ـاكل األس ـرية الــيت تقــر علــق أف ـراد األســرة مــن داأــل األســرة الواحــدة
والعنف اخلارجي ذي الطاالر األسري من األقرابء من الفـروع واألصـول مـن درجـات القراالـة األوىل
ـاب ــتص وتعمــل علــق محايــة األســرة والطفــل
والثانيــة تعمــل ابلتحقيــق االالتــدائي حتــت رعايــة قـ ا
وكبــار الســن يف حــل املشــكالت األسـرية وإحالــة القضــااي املستعصــية إىل القضــاء املخــتص وإي ـواء
املعنفات واألطفال يف دور أاصة لدى وزارة العمل والش ون االجتماعية مـر العـرب ون اهلـدف
اإلس ـرتاتيجي هلــذه املديريــة ون يكــون العنصــر النســوي هــو الغال ـ فيهــا جلميــر املســتوايت أمــام
مدير الدائرة فيبقق تقدير ذلـك يعـود إىل وكيـل شـ ون الشـرطة ومـدير عـام شـرطة احملاف ـة املرتبطـة
املديرية ا.
 -97اس ــتحدثت الش ــرطة اجملتمعي ــة ،وه ــي إح ــدى تش ــكيالت وزارة الداألي ــة جت اس ــتحدثت
لتعم ــل ق ــوة كوس ــي ال ــن امل سس ــة األمني ــة (مركــز الش ــرطة) وم سس ــات وا ـ اجملتم ــر ،مهمته ــا
التواصــل والتفاعــل هلــدف حتقيــق أكــرب قــدر مــن املشــاركة احلقيقيــة الــن الشــرطة واجملتمــر يف حتمــل
املس ـ ـ وليات األمني ــة عل ــق وف ــق مفه ــوم األم ــن االجتمـ ــاعي .تع ــين إدارة الشـ ــرطة اجملتمعي ــة واـ ــا
إسرتاتيجية شرطوية متثل أسلواب جديدا يف العمل الشـرطوي تسـتند إىل فلسـفة جديـدة يف التعامـل
مــر احتياجــات ومشــكالت اجملتم ــر احمللــي مبشــاركة امل ـواطنن واملقيمــن مــر الشــرطة يف مواجه ــة
املشكالت وتفعيل دوره يف احلد من اجلراة ومكافحتها والوقاية منها.

املا ( )17محاية السلمبة الشخصية
 -98ضــمنت التش ـريعات الوطنيــة احلــق يف الســالمة الشخصــية مــن أــالل الدســتور يف املــادة
( -19اثين عشــر) الــيت تــنص علــق (أ) ة ــر احلجــز( .ب) ال ــوز احلــبس أو التوقيــف يف غــري
األمـ ــاكن املخصص ـ ــة ل ـ ــذلك وفق ـ ـا لق ـ ـوانن الس ـ ــجون املش ـ ــمولة ابلرعاي ـ ــة الص ـ ــحية واالجتماعي ـ ــة
واخلاضعة لسلطات الدولة).
 -99كما أشار قانون العقوابت العراقي يف البـاب الثـاين اجلـرائم املاسـة حبريـة اإلنسـان وحرمتـه
امل ـ ـواد ( )424 ،423 ،422 ،421الـ ــيت ت ك ـ ــد أألي ـ ــة محايـ ــة األش ـ ــخاص وس ـ ــالمتهم وتف ـ ــرب
عقوابت مشددة يف حال ارتكاب أي فعل يسب اإلساءة واإليذاء هل الء األشخاص.
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 -100كم ــا يعاق ـ املش ــرع العراق ــي يف ق ــانون العق ــوابت عل ــق اإلجه ــاب العق ـوالتن ،إبح ــدى
العق ـ ـوالتن حس ـ ـ طبيعـ ــة جراـ ــة اإلجهـ ــاب كمـ ــا ورد يف املـ ــادة ( )417مـ ــن قـ ــانون العقـ ــوابت
رقــم  111لســنة  1969الــيت عاقبــت علــق اجلنحــة العقوالــة احلــبس مــدة ال تزيــد عــن ســنة والغرامــة
ماليـة أو إبحـدى هـاتن العقـوالتن ،كمـا عاقبـت العقوالـة اجلنايــة يف املـادة ( )418الـيت قضـت ونــه
يعاق ابلسجن مدة ال تزيد علق عشر سنن من أجهل عمدا امرأة دون رضاها.
 -101ج ــاء يف ق ــانون الص ــحة العام ــة رق ــم  89لس ــنة  1981الب ــاب الراال ــر أحك ــام تن يمي ــة
وعقاالية ما يلي:


ال ـوز إج ـراء عملي ــة جراحي ــة إال مبوافق ــة امل ـريل ذات ــه إذا ك ــان واعي ــا أو اح ــد
أقاراله املرافقن لـه إذا كـان فاقـد الـوعي أو قاصـرا ويسـتث مـن ذلـك تعـرب حيـاة
املـ ـريل إىل م ــوت أو أطـ ـرا عن ــد سأ ــر إجرائه ــا فيج ــوز عندئ ــذ إجـ ـراء العملي ــة
اجلراحية إنقاذا حلياة املريل دون حتقق املوافقة املذكورة؛



هن ــا فعالي ــات للرعاي ــة النفس ــية األولي ــة ودجمه ــا م ــر أ ــدمات الرعاي ــة الص ــحية
األولية واملتمثلة الوحدات الصحة النفسية يف مراكز الرعاية الصحية األوليـة تقـدم
لذوي االحتياجات اخلاصة املواطنن ا أرين؛



وضـر األطبـاء حتـت طائلــة املسـ ولية القانونيـة يف حـال وقــوع أي أطـأ طـي يـ ثر
يف ســالمة األشــخاص والضــمنهم األشــخاص ذوي اإلعاقــة واســتنادا اىل مــا جــاء
يف امل ــادة ( )23م ــن الفص ــل اخلـ ــامس األحك ــام االنضـ ــباطية م ــن قـ ــانون نقاالـ ــة
األطباء رقم  81لسنة  1984الـيت تـنص علـق (كـل عضـو تـل الواجبـات املهنـة
ويقوم وحد األعمال املمنوعة أو تصرف تصرفا ة من قدر املهنة أو اتنر عن
تنفيذ مقررات النقاالة حس أحكام هذا القانون يعرب نفسه للعقوابت الـواردة
فيه مر عدم اإلأالل مبا قد يتخذ ضده من إجراءات حس القوانن األأرى.

املا ( )18حرية التنقل واجلنسية
 -102كفــل الدســتور العراقــي يف املــادة ( )44احلــق للم ـواطنن يف حريــة التنقــل واأتيــار مكــان
اإلقامة وعـدم إلزامهم ابإلقامة يف مكان معن ،وكـذلك احلـق ابجلنسـية يف املـادة ( )18الـيت تـنص
علق:
أوال:

اجلنسية العراقية حق لكل عراقي ،وهي أسا مواطنته.

اثنيا:

يعد عراقيا كل من ولد ألب عراقي أو الم عراقية ،وين م ذلك القانون.

 -103والن ـ ــاءا عل ـ ــق امل ـ ــادة ( )18م ـ ــن الدس ـ ــتور العراق ـ ــي ص ـ ــدر ق ـ ــانون اجلنس ـ ــية رق ـ ــم ()26
لسنة  2006الذي مبوجبه أعطق احلق يف امتال اجلنسية العراقية لكل شخص ولـد ألب عراقـي
أو الم عراقية.
 -104ح ــدد ق ــانون الص ــحة العام ــة  89لس ــنة  1981الب ــاب الراال ــر أحك ــام تن يمي ــة وعقاالي ــة
امل ــادة  92الف ــرع الث ــاين اإلحص ــاء (تق ــوم اجله ــة املختص ــة ابإلحص ــاء يف وزارة الص ــحة تس ــجيل
الوالدات للعراقين وغريهم).
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 -105إن أي طفــل يولــد يســجل يف مكات ـ الــوالدات املوجــودة يف قطاعــات الرعايــة الصــحية
األولية كافة يف البلد وتثبت نوع اإلعاقة ليتم متاالعتها ضمن مراكز الرعاية الصحية األولية ومراكز
سهيــل املعــاقن مــر إعــالم ذوي الطفــل النــوع اإلعاقــة وضــرورة املتاالعــة كــذلك إج ـراء املشــاورة مــر
األالوين فيما تص األمراب الوراثية والعائلية ليتخذ القرار من قبلهم.
 -106قيــام وزارة الداأليــة إبرســال مفــارز اتالعــة ملديريــة اجلنســية العامــة إىل جممــر املعاهــد التـاالر
لـوزارة العمـل والشـ ون االجتماعيـة لغـرب إصـدار شـهادات اجلنسـية لـذوي اإلعاقـة ،كمـا سـهلت
حصــول ذوي اإلعاقــة وذويهــم واملدرســن العــاملن يف معاهــد ذوي اإلعاقــة علــق ج ـوازات ســفر،
وأوصــت مديريــة حقــوق اإلنســان التاالعــة لــوزارة الداأليــة إبصــدار ابجــات تعريفيــة (للصــم والــبكم)
لتسـهيل متييـزهم عنـد مــرورهم ابلسـيطرات أو أقـراص تعريفيـة مشــا ة ألقـراص اهلويـة املســتخدمة يف
احلروب أو النزاعات.
 -107قيام مديريـة حقـوق اإلنسـان التاالعـة لـوزارة الداأليـة التسـهيل معـامالت إصـدار اجلـوازات
واجلنسية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

املا ( )19العيش املستقل واإل مباج يف اجملتم
 -108يــنص الدســتور العراقــي علــق احلــق يف العــيش املســتقل لألفـراد وحرمــة املســاكن وذلــك مــا
نصت عليه املادة (:)17
أوال :لكــل فــرد احلــق يف اخلصوصــية الشخصــية ،مبــا ال يتنــا مــر حقــوق ا أ ـرين،
وا داب العامة.
اثني ا :حرمــة املســاكن مصــونة ،وال ــوز دأوهلــا أو تفتيشــها أو التعــرب هلــا إال القـرار
قضائي ،ووفقا للقانون.
 -109م ــر مراع ــاة وج ــود ه ــذا احل ــق يف التشـ ـريعات إال أن األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يعيش ــون
ضمن البيئة األسرية ويتلقون مساعدة أفرادها وال توجد الكثري من حـاالت العـيش املسـتقل األمـر
الذي أسهم يف حمدودية اإلجراءات والتداالري املتخذة لتوفري التخطي للعيش املستقل.
 -110أص ــدرت األمان ــة العام ــة جملل ــس ال ــوزراء األعم ــام امل ــرقم  44130يف 2011/12/20
واملتضــمن العمــل علــق تن ــيم ال ـرام وفعاليــات لتكييــف البيئــة االجتماعيــة والطبيعيــة وإأضــاعها
لتلبية حاجات ذوي اإلعاقة.

املا ( )20التنقل الشخصي
 -111لغرب ضمان تعزيز فرص تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة يف اليئة آمنة تتخذ جمموعـة مـن
التداالري منها:
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تــوفري األجهــزة التأهيليـة واملعاينــات الطبيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الــيت تصــرف
يف مجي ـ ــر املراك ـ ــز التأهيلي ـ ــة ومستش ـ ــفيات التأهي ـ ــل الط ـ ــي وال ـ ــيت ورد ذكره ـ ــا يف
املادة  10الفقرة  30آنفا؛
التنسـ ـ ــيق مـ ـ ــر الـ ـ ــوزارات املعنيـ ـ ــة واملن مـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة لغـ ـ ــرب تـ ـ ــوفري متطلبـ ـ ــات
واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة كافة.
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 -112قي ــام وزارة الداألي ــة التس ــهيل م ــرور العج ــالت احلكومي ــة التاالع ــة ل ــوزارة العم ــل والش ـ ون
االجتماعية اخلاصة النقل املعاقن من أالل املمر املخصص ملرور العجالت العسكرية.
 -113وأشار قانون ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة إىل مهام وزارة النقل وعلق أن تتوىل ما أييت:
ايئ ــة وس ــائل النق ــل الع ــام لتحقي ــق تنق ــل ذوي اإلعاق ــة واالحتياج ــات اخلاص ــة
(أ)
ومرافقيهم ومن وسالمة جماانا.

(ب) إلزام الشركات السياحية التأمن واسطة نقل واحدة يف األقل مبواصفات أاصـة
تكفل لذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة استخدامها واالنتقال ا اليسر وسهولة.
ف ــيل أس ــعار ت ــذاكر الس ــفر اجل ــوي ل ــذوي اإلعاق ــة واالحتياج ــات اخلاص ــة
(ج)
مبقدار ( )50%وملرتن يف السنة الواحدة.

املا ( )21حرية التعبري والرأي واحلصول على مبعلومبات
 -114نصــت املــادة ( )38مــن الدســتور العراقــي علــق (تكفــل الدولــة ،مبــا ال تــل ابلن ــام العــام
وا داب :أوال :حريــة التعبــري عــن الـرأي الكــل الوســائل .اثنيـ ا :حريــة الصــحافة والطباعــة واإلعــالن
واإلع ــالم والنش ــر .اثلثـ ـا :حري ــة االجتم ــاع والت ــاهر الس ــلمي ،وت ــن م الق ــانون) ،كم ــا أش ــارت
امل ـ ــادة ( )40م ـ ــن الدس ـ ــتور عل ـ ــق (حري ـ ــة االتص ـ ــاالت واملراس ـ ــالت الربيدي ـ ــة والربقي ـ ــة واهلاتفي ـ ــة
وااللكرتونية وغريها مكفولة ،وال وز مراقبتها أو التنصـت عليهـا ،أو الكشـف عنهـا ،إال لضـرورة
قانونيــة وأمنيــة ،والق ـرار قضــائي) ،وتبعتهــا املــادة ( )42الــيت نصــت علــق (لكــل فــرد حريــة الفكــر
والضــمري والعقيــدة) إذ جنــد أن الدســتور العراقــي أاب للفــرد احلريــة يف التعبــري عــن الـرأي واحلصــول
علق املعلومات الكل الوسائل والطرق ما ال يتعارب مر الن ام العام أو ا داب العامة.
 -115وهنا مشروع قانون ين م احلق يف حرية الرأي والتعبري يف جملس النواب.
 -116وجود حمكمة تصة القضااي النشر واإلعالم يف جملس القضاء األعلق.
 -117يوج ــد ( )81مكتب ــا ،وقن ــاة ،وإذاع ــة جم ــازة رمسيـ ـا تعم ــل يف العـ ـراق ت ــن م عمله ــا هيئ ــة
اإلعالم واالتصاالت.
 -118وأص ــبل اس ــتخدام االس ــتقبال الفض ــائي واهل ــاتف النق ــال والتعام ــل م ــر ش ــبكة االنرتن ــت
وإنشــاء حمطــات اإلذاعــة وإصــدار الصــحف واجملــالت واســترياد الصــحف واجملــالت األجنبيــة غــري
أاضر ألي قيود ،وأضحت حريـة التعبـري عنصـرا جـوهراي مـن الثقافـة السياسـية السـائدة يف الـبالد
العد عزلة طويلة عن العا .

املا ( )22احرتاق ا صوصية
 -119نص الدستور العراقي علق محاية احلياة اخلاصة وحرمة املنازل يف مادته ( )17اليت تنص علق:
أوال :لكــل فــرد احلــق يف اخلصوصــية الشخصــية ،مبــا ال يتنــا مــر حقــوق ا أ ـرين،
وا داب العامة.
اثني ا :حرمــة املســاكن مصــونة ،وال ــوز دأوهلــا أو تفتيشــها أو التعــرب هلــا إال القـرار
قضائي ،وفقا للقانون.
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 -120كمــا تضــمن قــانون العقــوابت رقــم  111لســنة  1969يف البــاب الثــاين الفصــل األول
والفص ــل الث ــاين الن ــودا أاص ـة تتعل ــق حبري ــة اإلنس ــان وحرمت ــه وع ــدم أ ــرق حرم ــة املن ــازل .وف ــرب
الق ــانون يف م ـواده ( )436/435/434/433عقوال ــة عل ــق ك ــل ش ــخص يعت ــدي عل ــق ا أ ـرين
سواء ابلقذف أو الس ابحلبس أو ابلغرامة.
 -121أش ــارت امل ــادة  24م ــن ق ــانون الص ــحة العام ــة رق ــم  89لس ــنة  1981الص ــحة النفس ــية
والعقلية والعصبية إىل إن تقوم وزارة الصحة مبا يلي:


إنشــاء امل سســات الوقائيــة والعالجيــة الالزمــة والكافيــة لتقــدمي أــدمات الصــحة
النفسية والعقلية والعصبية للمواطنن؛



تقدمي اخلدمات الوقائية يف جمال الصحة النفسـية يف مراحـل منـو املـواطن املختلفـة
منذ والدته حجم شيخوأته؛



توفري العناية الصحية الالزمة والعالج املناس للحاالت ا تية:
(أ)

التخلف العقلي؛

(ب)

أرف الشيخوأة؛

(ج)

الصرع.

وذلك ابلتعاون مر الوزارات ذات العالقة ابعتبار إن مشاكل هذه الفئات تتجاوز النواحي الصحية.
 -122متاالعة األشخاص ذوي اإلعاقة وةافظ علق أصوصـية أي مـنهم ضـمن حقـوق املـريل
اليت تنص علق وجـود هـذه اخلصوصـية وكيفيـة التعامـل مـر ذوي االحتياجـات اخلاصـة وان توضـل
احلالة املرضية مر االحتفاظ بصوصـية املـريل وإذا كـان املـريل ابلـغ سـن الرشـد فـأن لـه احلـق يف
البــو وي أصوصــية أاصــة الــه ،وتتخــذ احلالــة نفســها فيمــا تــص املشــاورة قبــل الــزواج مبــا يـ من
مــا ورد ضــمن هــذه الفقــرة وضــمن إدأــال حقــوق املـريل سـواء أكــان معاقـ ا أم غــري معــاق ضــمن
التحديث األأري لقانون الصحة العامة.
 -123ال متيز التشريعات الوطنية املتعلقة حبمايـة احليـاة اخلاصـة الـن األشـخاص ذوي اإلعاقـات
وغريهم الوصفها حقوق ا أصيلة لألشخاص.
 -124ابلرغم من وجود نصوص حتمـي حقـوق األشـخاص يف احليـاة اخلاصـة إال أن األشـخاص
ذوي اإلعاقــة يقعــون عرضــة النتهــا هــذا احلــق الصــور تتمثــل يف إأفــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ومنعهم من االستمتاع حبقوقهم واملشاركة يف احلياة العامة لدوافر وأسباب تلفة منها:
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تدين مستوى وعي العل العوائل حبق احرتام اخلصوصية؛



الن ــر إىل حــق محايــة اخلصوصــية علــق أنــه حــق لألســرة ولــيس للفــرد ممــا يــدفر
األس ــر إىل إأف ــاء ح ــاالت اإلعاق ــة حبج ــة محاي ــة أصوص ــية األس ــرة ابعتب ــار أن
وجــود أشــخاص ذوي إعاق ــة ش ــديدة فيه ــا ي ـ ثر يف مكانتهــا االجتماعي ــة ون ــرة
ا أرين هلا وألفرادها.

GE.17-18651

CRPD/C/IRQ/1

املا ( )23احرتاق البيت واألسر
 -125نص الدستور العراقي يف املادة (/29أوال) علق ((أ) األسرة أسا اجملتمـر ،وحتـافظ الدولـة
عل ــق كياا ــا وقيمه ــا الديني ــة واألأالقي ــة والوطني ــة ( -ب) تكف ــل الدول ــة محاي ــة األموم ــة والطفول ــة
والش ــيخوأة ،وترع ــق ال ــنشء والش ــباب ،وت ــوفر هل ــم ال ــروف املناس ــبة لتنمي ــة ملك ــاام وق ــدراام)،
ونصت املادة نفسها (راالعا) علق (متنر كل أشكال العنف والتعسف يف األسرة واملدرسة واجملتمر).
 -126تضمنت املادة ( )6من البـاب الثـاين الصـحة الوقائيـة مـن قـانون الصـحة العامـة رقـم 89
لســنة  1981علــق (هــدف رعايــة األمومــة والطفولــة وصــحة األســرة هــو حتقيــق واج ـ اجملتمــر
والدولة جتاه األم والطفل منذ تكوينه جنينيا).
 -127تضـمنت املـادة ( )7مــن القـانون آنفــا إىل أن وزارة الصـحة تســعق إىل حتقيـق أهــدافها يف
جمال رعاية األمومة والطفولة وصحة األسرة ابلوسائل ا تية:
أوال:

العمل علق تغطية البلد مبراكز صحية لرعاية األمومة والطفولة وصحة األسرة.

اثنيا :إجراء الفحوصات الطبية للمتقدمن للزواج لبيان أهليتهم وسـالمتهم وتزويـدهم
ابلشهادة الصحية.
اثلثا:

ايئة الزوجة صحيا ونفسيا متهيدا لتحمل دورها ومس وليتها املستقبلية كأم.

راالعا :تتبر صحة احلامل وجنينها ابلفحوص الدورية املستمرة وسهيلها غذائيا.
أامسا :إرشــاد العائلــة إلعطــاء فــرتة زمنيــة معقولــة الــن محــل وأأــر وفــق مــا تطلبــه صــحة
األم والطفل واألسرة.
سادسا :إجـراء الفحوصــات الدوريــة علــق الطفــل للتأكــد مــن منــوه واحلفــاظ علــق صــحته
وإرشاد األم حول الغذاء الواج تقداه لطفلها أالل فرتة النمو.
ساالعا :إلزام املواطن إبجراء التلقيحات الدورية وفق تعليمات اجلهات الصحية املختصة.
علمــا أن هــذه اإلج ـراءات املــذكورة آنفــا ال متيــز الــن امل ـواطنن س ـواء أكــانوا أصــحاء أم أشخاص ـا
ذوي إعاقة.
 -128كما ت كد املشاورة قبل الزواج والتوضيل للفـرد ذوي اإلعاقـة ويف حـاالت أاصـة ألسـرته
فيمـا تـص نــوع حالتـه املرضـية كــذلك انتقـال هـذه احلالــة إذا كانـت وراثيـة أو عائليــة ويـتم التأكيــد
كــذلك ضــمن فعاليــات صــحة األســرة الــيت أدألــت يف مراكــز الرعايــة الصــحية ضــمن ن ــام طـ
األسرة واملمارسات املبنيـة علـق صـحة األسـرة والـيت اـدف إىل أن تكـون األسـرة الرائـدة األساسـية
لصحة ذوي االحتياجات اخلاصة املوجودين ضمن أسرته.

املا ( )24التعليم
 -129كفل الدستور العراقي التعليم يف املادة ( )34اليت تنص علق (أوال :التعليم عامل أسا
لتقــدم اجملتمــر وحــق تكفلــه الدولــة ،وهــو إلزامــي يف املرحلــة االالتدائيــة ،وتكفــل الدولــة مكافحــة
األميــة .اثنيـا :التعلــيم اجملــاين حــق لكــل العـراقين يف تلــف مراحلــه .اثلثـا :تشــجر الدولــة البحــث
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العلمي لألغراب السلمية مبـا تـدم اإلنسـانية ،وترعـق التفـوق واإلالـداع واالالتكـار و تلـف م ـاهر
النبوغ .راالع ا :التعليم اخلاص واألهلي مكفول ،وين م القانون).

 -130يرتكز الن ام الرتالوي يف مجهورية العراق االحتادية علـق اإلاـان ابس سـبحانه وتعـاىل وعـد
اإلنس ــان قيم ــة علي ــا .والن ــاءا عل ــق م ــا تض ــمنه الدس ــتور العراق ــي ابن تكف ــل الدول ــة وح ــدة الع ـراق
واس ــتقالله وحت ــرتم حق ــوق اإلنس ــان وحرايت ــه األساس ــية وح ــق التعل ــيم اجمل ــاين يف املراح ــل الدراس ــية
للم ـواطنن كافــة وااللت ـزام مبحــو األميــة وحتقيــق مبــادئ تكــاف الفــرص ونشــر التعلــيم الكــل فروعــه
ورالطه الشكل ط وهداف التنمية ليضمن تنشئة إنسان متكامل البنـاء علميـ ا وترالـوايا وصـحي ا،
وهــذا مــا أكدتــه الفلســفة الرتالويــة وأهــدافها يف عــام  2008واإلسـرتاتيجية الوطنيــة للرتاليــة والتعلــيم
العايل يف العراق للسنوات .2022/2011
 -131ومن أهم التداالري التشريعية وغريها مـن التـداالري الـيت تكفـل إمكانيـة الوصـول إىل املـدار
وامل ـ ـواد الدراسـ ــية وتـ ــوفري ترتيبـ ــات تيس ـ ـرييه معقولـ ــة حس ـ ـ احتياجـ ــات الفـ ــرد والـ ــدعم املطلـ ــوب
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ضــماانا للتــوفري الفعــال واإلدمــاج الكامــل صــدر قــانون التعلــيم اإللزامــي
رقم ( )118لسنة  1976ومبوج هذا القانون ووفقـا للمـادة األوىل منـه :اوالا :التعلـيم يف مرحلـة
الدراس ــة االالتدائي ــة جم ــاين وإلزام ــي جلمي ــر األوالد ال ــذين يكمل ــون م ــن العم ــر عن ــد االت ــداء الس ــنة
الدراســية أو يف  12/31مــن تلــك الســنة كمــا نصــت املــادة التاســعة منــه (واملعدلــة) علــق :تعمــل
وزارة الرتاليــة علــق التوســر يف فــتل صــفوف الرتاليــة اخلاصــة يف مرحلــة التعلــيم االالتــدائي يف املــدار
االعتياديــة للفئــات الطيئــة الــتعلم وضــعاف البصــر وضــعاف الســمر وغــريهم ممــن ال يصــنفون ضــمن
فئات املعوقن املشـمولن القـانون الرعايـة االجتماعيـة رقـم ( )126لسـنة  1980املعـدل مبـا يكفـل
تعليمهم ورعايتهم وتوجيههم وتطوير قااللياام إىل املستوى املطلوب (عدلت يف العام .)1987
 -132واســتنادا إىل ن ــام وزارة الرتالي ــة/رقم ( )13لس ــنة  1972وف ــتل قس ــم متخص ــص ل ــذوي
اإلعاقة ابسم (قسم الرتالية اخلاصة) ملحق ابملديرية العامة للتعليم العام.
 -133يف العام  2005والعد إصدار دستور عراقي جديد دائم نص يف مادته ( )34علق ا يت:
اوالا :التعلــيم عامــل أســا لتقــدمي اجملتمــر وحــق تكفلــه الدولــة وهــو إلزامــي يف املرحلــة
االالتدائية ،وتكفل الدولة مكافحة األمية.
التعليم اجملاين حق كل العراقين يف تلف مراحله.

اثني ا:
اثلث ا :تشــجر الدولــة البحــث العلمــي لألغ ـراب الســلمية مبــا تــدم اإلنســانية ،وترعــق
التفوق واإلالداع واالالتكار و تلف م اهر النبوغ.
راالع ا :التعليم اخلاص واألهلي مكفول ،وين م القانون.
 -134جت العمل علق استحدا شع داأل قسم الرتالية اخلاصة وهي كا يت:
شعبة ذوي االحتياجات اخلاصة (جاء استحدا الشعبة الناءا علق طلـ مـن
(أ)
األمانة العامة جمللس الوزراء ومبوج البيان ذي العدد ( )25913يف  ،)2011/5/9ومن مهـام
هــذه الشــعبة تقــوم إبدارة شـ ون ذوي اإلعاقــة ضــمن مشــروع الــدم الرتالــوي (للتعلــيم الشــامل) يف
الصفوف االعتيادية وأطة التوسـر يف املـدار (الداجمـة والشـاملة) ،متاالعـة تطبيـق مشـروع املرحلـة
التكميلية للتالميذ ذوي اإلعاقـة وسهـيلهم مهنيـا ،متاالعـة عمليـة فحـص وتشـخيص التالميـذ ذوي
اإلعاقة ابلتنسيق مر وزارة الصحة؛
24
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(ب) شــعبة املعلومــات (جــاء االســتحدا مبوجـ البيــان  1038يف  18آذار ،)2004
وم ــن مه ــام ه ــذه الش ــعبة متاالع ــة ت ــوفري قاع ــدة الي ــاانت ع ــن أط ــة التوس ــر الس ــنوية لص ــفوف الرتالي ــة
اخلاص ــة للس ــنوات االرال ــر االوىل (األول -الراال ــر اخل ــاص) ،متاالع ــة أط ــة التوس ــر الس ــنوية للص ــفن
(األول والثاين) يف ضوء تعليمات السنة التشخيصـية األوىل ،تـوفري قاعـدة اليـاانت عـن أطـة التوسـر
عــن مشــروع التعلــيم الشــامل يف املــدار االعتياديــة ومشــروع املرحلــة التكميليــة للصــفن (اخلــامس
والساد اخلاص) التعليم املوازي؛
(ج) شــعبة االأتبــارات واملقــاييس النفســية التشخيصــية (جــاء االســتحدا مبوج ـ
البي ــان ( )1038يف /18آذار  )2004وم ــن مهـ ــام ه ــذه الشـ ــعبة العم ــل عل ــق إع ــداد (احلقيب ـ ـة
االأتباريــة) ألغـراب التشــخيص املبكــر ،إعمــام احلقائ ـ االأتباريــة املنجــزة إىل املــديرايت العامــة
للرتالية يف احملاف ات للعمل مبوجبها من قبل ذوي االأتصاص ،تن ـيم دورات لـذوي االأتصـاص
حول كيفية تطبيق احلقيبة االأتبارية؛
(د) شـ ــعبة رعايـ ــة املوه ـ ـوالن واملتفـ ــوقن (جـ ــاء اسـ ــتحدا الشـ ــعبة مبوج ـ ـ البيـ ــان
( )5357يف  )2013/12/22ومـ ــن مهـ ــام هـ ــذه الشـ ــعبة تطبيـ ــق مشـ ــروع تشـ ــخيص األطفـ ــال
املوه ـوالن وس ــبل رع ــايتهم يف س ــن مبك ــرة عل ــق مس ــتوى امل ــديرايت العام ــة للرتالي ــة يف احملاف ــات،
إعمــام ض ـواال التشــخيص األوليــة علــق املــديرايت العامــة للرتاليــة يف احملاف ــات كافــة عنــد اأتيــار
األطفال املرشحن للموهبة ،تطبيق االأتبارات واملقاييس النفسية املعتمدة علق األطفال مركزايا.
 -135أم ــا ع ــن األع ــداد والنسـ ـ املئوي ــة للط ــالب ذوي اإلعاق ــة يف التعل ــيم والتح ــاقهم فن ــدرج يف أدانه
وحس السنوات جدوالا يوضل املدار اليت فيها صفوف الرتالية اخلاصة للعام الدراسي .2010/2009
املدار
عدد التالميذ
عدد الشع
عدد اهليئات التعليمية

النون

338
5056
353
215

النات

343
4647
356
1097

تل

218
364
-

اجملموع

899
9703
1073
1312

اوال يوضح املاارس اليت فيها صفوف الرتبية ا اصة للعاق الاراسي 2011/2010
املدار
عدد التالميذ
عدد الشع
عدد اهليئات التعليمية

النون

374
5399
423
251

النات

380
5160
399
1168

تل

254
401
-

اجملموع

1008
10559
1223
1419

اوال يوضح املاارس اليت فيها صفوف الرتبية ا اصة للعاق الاراسي 2014/2013
املدار
عدد التالميذ
عدد الشع
عدد اهليئات التعليمية
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النون

375
7617
467
322

النات

462
7591
510
1391

تل

412
490
-

اجملموع

1249
15208
1467
1713
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 -136اسـتحدثت وحــدة إداريـة متخصصــة التـأليف منــاه ذوي اإلعاقـة واالحتياجــات اخلاصــة
تكون مرتبطة هيكليا ابملديرية العامة للمناه يف وزارة الرتالية.
 -137وأش ــار ق ــانون ذوي اإلعاق ــة واالحتياج ــات اخلاص ــة رق ــم ( )38لس ــنة  2013إىل مه ــام
وزارة الرتالية وعلق أن تتوىل ما أيتـ ــي:
سمــن التعلــيم االالتــدائي والثــانوي ونواعــه لــذوي اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة
(أ)
حس قدراام والرام الرتالية اخلاصة والدم الرتالوي الشامل والتعليم املوازي؛
(ب) اإلش ـ ـراف علـ ــق امل سسـ ــات التعليميـ ــة الـ ــيت تع ـ ـ الرتاليـ ــة وتعلـ ــيم ذوي اإلعاقـ ــة
واالحتياجات اخلاصة؛
(ج) إعـ ـ ــداد املنـ ـ ــاه الرتالويـ ـ ــة والتعليميـ ـ ــة الـ ـ ــيت تتناس ـ ـ ـ واسـ ـ ــتعداد ذوي اإلعاقـ ـ ــة
واالحتياجات اخلاصة؛
(د) حتديــد وتــوفري التجهي ـزات األساســية الــيت تســاعد ذوي اإلعاقــة واالحتياجــات
اخلاصة علق التعليم والتدري جماانا؛
(ه) تــوفري املالكــات التعليميــة والفنيــة امل هلــة للتعامــل مــر التالميــذ والطلبــة ومنحهــا
املخصصات املهنية املطلوالة ومن مرحلة الطفولة املبكرة.

 -138وأشـار قـانون ذوي اإلعاقـة واالحتياجـات اخلاصـة إىل مهـام وزارة التعلـيم العـايل والبحــث
العلمي وعلق أن تتوىل ما أيتـ ــي:
(أ)

توفري فرص التعليم لذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة حس قدراام وإمكانياام؛

(ب) إعــداد مالكــات تعليميــة متخصصــة فنيــة م هلــة للعمــل مــر تلــف فئــات ذوي
اإلعاقة االحتياجات اخلاصة؛
صــيص مقعــد دراســي واحــد يف كــل اأتصــاص للقبــول يف الدراســات العليــا
(ج)
لذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة.
 -139أمــا يف إقلــيم كوردســتان العـراق فــأن أطــة وزارة الرتاليــة لـدم ذوي االحتياجــات الرتالويــة
اخلاصة يف املدار إذ ادف هذه اخلطة إىل دم ذوي االحتياجـات الرتالويـة اخلاصـة يف املـدار
وإزالة التفاوت الن الفئات أصوصا يف جمال التعليم األساسي مر الرتكيز يف سمن تكاف الفرص
وسكيــد حتســن كــل اجلوان ـ النوعيــة الــيت تقــدمها املدرســة للجميــر حبيــث ةقــق نتــائ ملموســة
أصوصا يف املهارات األساسية للحياة .وادف هذه اخلطة أيضـ ا إىل رفـر مسـاألة التعلـيم الرمسـي
حيــث ت هــر احلاجــة وحيــث يقصــر التعلــيم عــن تلبيــة حاجــات كــل فئــات املتعلمــن ،أصوصــا
االلتزامات املبدئية لتوفري التحاق ذوي االحتياجات اخلاصة ضـمن املـدار وتـوفري الـدعم الرتالـوي
واإلداري هلــم إىل جانـ اهليئــات وامل سســات الــيت تعـ التــوفري التعلــيم األساســي يف عــام 2007
واسـ ــتحدثت مديريـ ــة الرتاليـ ــة اخلاصـ ــة يف الـ ــوزارة اتالعـ ــة للمديريـ ــة العامـ ــة للتعلـ ــيم األساسـ ــي تع ـ ـ
ابملوض ــوعات املتعلق ــة ال ــذوي االحتياج ــات اخلاصـ ـة وا ــذت الت ــداالري التالي ــة لتحقي ــق األه ــداف
املنشودة اليت تصبو إليها اخلطة وهي:
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ضمان حق ذوي االحتياجات اخلاصة يف احلصـول علـق فـرص متكافئـة لاللتحـاق
ابملرافق الرتالوية والتعليمية ضمن إطار املناه املعمول ا يف هذه املرافق؛
GE.17-18651

CRPD/C/IRQ/1



توفري التشخيص الرتالوي الالزم لتحديد طبيعة اإلعاقة واليان درجتها؛



توفري املناه والوسائل الرتالوية والتعليمية والتسهيالت املناسبة؛



توفري التعليم ونواعه ومستوايته املختلفة للمعوقن حبس احتياجاام؛



إعداد امل هلن ترالوايا لتعليم املعوقن كل حس إعاقته.

 -140وحتقيقـا ألهـداف سياسـة التعلـيم يف وزارة الرتاليـة الـيت نصـت يف موادهـا مـن قـانون الــوزارة
امل ــرقم ( )4لس ــنة  ،1994ويف ع ــام  2007ال ــدأت ال ــوزارة التنفي ــذ ال ـرام ال ــدم الش ــامل ل ــذوي
االحتياجــات اخلاصــة يف املــدار فقــد وضــعت أطــة ترالوي ـة اــدف إىل تــوفري أــدمات الرتاليــة
اخلاص ــة جلمي ــر الط ــالب ع ــن طري ــق تطبي ــق مش ــروع ال ــدم ولتحقي ــق أه ــداف التعل ــيم للجمي ــر
واســتنادا لقــانون رقــم ( )22لســنة  2011قــانون حقــوق وامتيــازات املعــاقن وذوي االحتياجــات
اخلاصة يف إقليم كوردستان  -العراق.
اخلاصـة يف إقلـيم كوردسـتان
 -141كما نبن حماور اخلطَّة الوطنيَّة الرتالويَّة لـدم ذوي االحتياجـات َّ
العراق وجدول يبن إحصـاء الرتاليـة اخلاصـة يف وزارة الرتاليـة يف اإلقلـيم للعـام  2015/2014وحسـ
اجلدول املبن يف امللحق رقم (.)2
 -142كم ــا قام ــت وزارة العم ــل والشـ ـ ون االجتماعي ــة يف إقل ــيم كوردس ــتان ويف جم ــال الدراس ــة
وسهيل ذوي اإلعاقة وذلك من أالل ( )4معاهـد أاصـة لكـل املـديرايت العامـة لشـ ون الرعايـة
والتنميــة االجتماعيــة يف حماف ــات اإلقلــيم (اراليــل ،دهــو  ،الســليمانية ،ومعهــد للصــم والــبكم يف
قضــاء كويــة) ،و ــذا الصــدد يتضــمن (معهــد للمكفــوفن ومعهــد للصــم والــبكم ومعهــد للتأهيــل
والتــدري للمعــوقن فيزيكــي ،ومعهــد لتأهيــل املتخلفــن عقليــا) عــدد إمجــايل  13معهــدا يف إقلــيم
كوردستان وعـدد الطـالب للسـنة الدراسـية ( )930( )2015-2014طالبـ ا وطالبـة واجلـدول يف
أدانه يبن توزيعهم حس نوع اإلعاقة يف املعاهد:
إان

دهو
ذكور

28
20
10

34
24
22

11
161

12

إان

السليمانية
ذكور

56
18
5

55
27
20

15
233

37

إان

104
35
49
7
16
533

اراليل
ذكور

125
92
67
16
22

االسم املعهد

معهد هيواي للصم والبكم
معهد ائوات للتخلف العقلي
معهد رووانكي للمكفوفن
معهد الصم والبكم يف قضاء كوية
معهد هاان لتأهيل املعوقن
 927اجملموع الكلي

املا ( )25الصحة
 -143كفــل الدســتور العراقــي التمتــر ابحلــق يف الصــحة إذ نصــت املــادة (/31أوال) علــق (لكــل
عراقــي احلــق يف الرعايــة الصــحية ،وتع ـ الدولــة ابلصــحة العامــة ،وتكفــل وســائل الوقايــة والعــالج
إبنشاء تلف أنواع املستشفيات وامل سسات الصحية).
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 -144مبوجـ قـانون الصــحة العامـة تقــدم الدولـة اخلـدمات الطبيـة والوقائيــة والعالجيـة والرقااليــة
من أالل املستشفيات واملراكز الصحية جلمير املواطنن دون متييز.
 -145تشمل األهـداف العامـة مـن قـانون الصـحة العامـة رقـم  89لسـنة  1981وحسـ املـواد
( )3-1إىل أن اللياقــة الصــحية الكاملــة الــدنيا وعقليــا واجتماعيــا حــق يكفلــه اجملتمــر لكــل مـواطن
وعلق الدولة أن توفر مستلزمات التمتر اله لتمكنه من املشاركة يف الناء اجملتمر وتطويره.
 -146تقــر علــق وزارة الصــحة مسـ ولية تن ــيم العمــل يف القطــاع الصــحي وإعــداد أطــة دقيقــة
لتوفري املستلزمات املادية والبشرية الجنازها لضمان تقدمي اخلدمات الصحية املتكاملة.
 -147االســتخدام األمثــل لقــوى العــاملن يف القطــاع الصــحي واإلالقــاء علــق العــدد الضــروري
ابملس ــتوى ال ــالزم الجن ــاز اخلط ــة الص ــحية لك ــل م سس ــة واالهتم ــام الت ــدريبهم وجتدي ــد معلوم ــاام
وضمان ثبات مالكهم يف مواقر عملهم واالستفادة من احد املنجزات العلمية والتكنولوجية.
 -148العمــل مــر اجلهــات األأــرى ذات العالقــة علــق ايئــة م ـواطن صــحيل جســميا وعقليــا
واجتماعيا أال من األمراب والعاهات معتمدة علق اخلدمات الصـحية والوقائيـة أساسـا ومرتكـزا
حلف ها وذلك من أالل:


سسيس وإدارة امل سسات واملراكز الصحية وتطويرها واملساألة يف رفر املستوى الصحي؛



مكافحة األمراب االنتقالية ومراقبتها؛



العناية الصحة األسرة ورعاية األمومة والطفولة والشيخوأة؛



رفر املستوى الغذائي جلمير أفراد الشع ؛



غر الرتالية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي ابلوسائل كافة؛



العناية ابلصحة النفسية والعقلية وتوفري البيئة واخلدمات الضامنة هلا؛



توفري األدوية واملصول واللقاحات وحتاليل الزرق واملستلزمات الطبية املختلفة؛



تعميم أدمات مراكز التأهيل الطي والعـالج الطبيعـي واألطـراف الصـناعية علـق
مستوى القطر.

وتعد هذه اإلجراءات ضمن سياسة وزارة الصحة يف جمال الوقاية من العوق.
 -149وأشار قانون ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصـة إىل مهـام وزارة الصـحة وعلـق أن تتـوىل
ما أييت:
تق ــدمي اخل ــدمات الوقائي ــة والعالجي ــة مب ــا فيه ــا اإلرش ــاد ال ــوراثي الوق ــائي وإج ـ ـراء
(أ)
الفحوص والتحليالت املختربية املختلفة للكشف املبكر عن األمراب وا اذ التحصينات الالزمة؛
(ب) وض ــر وتنفي ــذ الـ ـربام الوقائي ــة والتثقي ــف الص ــحي مب ــا فيه ــا إجـ ـراء املس ــوحات
املختربية وامليدانية للكشف املبكر عن اإلعاقات؛
(ج)
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تقدمي أدمات التأهيل الطي والنفسي واخلدمات العالجية مبستواياا املختلفة؛
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(د) تقــدمي الرعاي ــة الص ــحية األولي ــة للم ـرأة املعاق ــة أو ال ــيت حتت ــاج إىل رعايــة أاص ــة
أالل مدة احلمل والوالدة وما العدها؛
(ه)

منل التأمن الصحي جماانا لذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة؛

(و)

تسجيل األطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة لإلصاالة ابإلعاقة ومتاالعة حاالام؛

(ز) التنســيق مــر اجلهــات ذوات العالقــة لتــوفري املتطلبــات احلياتيــة واالجتماعيــة الــيت
تسهل زج املعوق ابجملتمر الصورة طبيعية وفاعلة؛
( ) التأهيـل اجملتمعــي لــذوي اإلعاقــة مــن أـالل توصــيف املشــارير الفرديــة واملشــرتكة
مبا يتالءم وحالتهم الصحية وتقدمي املشورة الفنية للجهات املعنية التقدمي وإعداد السكن هلم؛
(ا) الس ــعي إىل سم ــن تكـ ــاليف العـ ــالج داأ ــل الع ـ ـراق وأارجـ ــه مبـ ــا فيهـ ــا إج ـ ـراء
العمليات اجلراحية وأية متطلبات أأرى؛
(ل) حتديـد نسـبة العجـز مـن قبـل جلنـة طبيـة تصـة حسـ التعليمـات الصـادرة مـن
قبــل وزارة الصــحة واخلاصــة التحديــد درجــة العجــز يف  1998/11/16وةــدد يف ضــوئها فئــات
ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة املشمولن وحكام هذا القانون.

املا ( )26التأهيل وإعا التأهيل
 -150أول ــت التش ـريعات الوطني ــة املتعلق ــة ابلص ــحة اهتمام ــا واض ــحا ملوض ــوع التأهي ــل وإع ــادة
التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة إذ كفلت املادة ( )32مـن الدسـتور علـق (ترعـق الدولـة املعـاقن
وذوي االحتياجات اخلاصة ،وتكفل سهيلهم الغية دجمهم يف اجملتمر ،وين م ذلك القانون).
 -151كم ــا ع ــرف ق ــانون رعاي ــة ذوي اإلعاق ــة واالحتياج ــات اخلاص ــة رق ــم  38لس ــنة 2013
املصطلحات ا تية:
التأهيل :عملية منسقة لتوظيف اخلدمات الطبية واالجتماعية والنفسية والرتالويـة واملهنيـة
ملساعدة ذوي اإلعاقـة واالحتياجـات اخلاصـة يف حتقيـق أقصـق درجـة ممكنـة مـن الفاعليـة
الوظيفية لتمكينهم من التوافق مر متطلبات اليئتهم الطبيعيـة واالجتماعيـة وتنميـة قـدراام
لالعتماد علق أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجن يف اجملتمر ما أمكن ذلك.
اإلعاقررة :أي تقييــد أو انعــدام قــدرة الشــخص الســب عجــز أو ألــل الصــورة مباشــرة إىل
أداء التفاعالت مر حميطه يف حدود املدى الذي يعد فيه اإلنسان طبيعي ا.
ذو االحتي رراج ا رراص :الش ــخص ال ــذي لدي ــه قص ــور يف القي ــام ال ــدوره ومهامــه ابلنس ــبة
لن رائه يف السن والبيئة االجتماعية واالقتصـادية والطبيـة كـالتعليم أو الرايضـة أو التكـوين
املهين أو العالقات العائلية ويعترب قصار القامة من ذوي االحتياجات اخلاصة.
 -152كمــا إن وزارة الصــحة تعمــل علــق وفــق إس ـرتاتيجية التأهيــل اجملتمعــي وضــمن مصــفوفة
التأهيل اجملتمعي اليت أعـداا من مـة الصـحة العامليـة والـيت تتكـون مـن رسـة مكـوانت رئيسـة هـي
(الصحة والتعليم وكس العيش واملكون االجتماعي والتمكن).
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 -153إن أهداف التأهيل اجملتمعي وحس قانون الرعاية االجتماعية رقـم  126لسـنة 1980
نص علق حيث ورد يف املادة ( )7من القانون ما يلي:
تسعق الدولة إىل تقليص ظـاهرة العـوق يف اجملتمـر وترعـق املعـاقن الـدنيا وعقليـا
عن طريق تقييمهم وسهيلهم وزجهم يف العمـل حبسـ قـدراام متهيـدا لـدجمهم يف اجملتمـر
والعناية الغري القـادرين علـق العمـل كليـا مـن مجيـر النـواحي املاديـة والصـحية واالجتماعيـة
والنفسية.
 -154نصت املادة ( )2من الفصل الثاين من قانون رعاية ذوي االحتياجـات اخلاصـة رقـم 38
لسنة  2013علق إن القانون يهدف إىل حتقيق ما يلي:
أوال :رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة والقضاء علق التمييز السـب اإلعاقـة
أو االحتياج اخلاص.
اثنيا:

ايئة مستلزمات دم ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة يف اجملتمر.

اثلثا:

سمن احلياة الكراة لذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة.

راالعا :احرتام العوق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة اإلنسانية.
أامسا :إ ـ ــاد فـ ــرص العمـ ــل لـ ــذوي اإلعاقـ ــة واالحتياجـ ــات اخلاصـ ــة يف دوائـ ــر الدولـ ــة
والقطاع العام واملختل واخلاص.
 -155تقوم وزارة العمل والش ون االجتماعية إبعادة سهيـل ودمـ األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف
اجملتمر ورفر املستوى أملعاشـي مـن أـالل ملـوهلم الـربانم التأهيـل اجملتمعـي الـذي يقـرب منـه ذوو
اإلعاقة مبالغ ال تزيد علق ( )3مالين دينار إذ ملل هـذا الـربانم احملاف ـات الثالثـة هـي (نينـوى
وابالل وكرالالء) كما سيشملون الـربانم صـندوق اإلقـراب عـن طـرق شـعبة التأهيـل اجملتمعـي ،كمـا
تعمل علق دم ذوي اإلعاقة يف اجملتمر مـن أـالل سهـيلهم يف معاهـد التأهيـل املهـين مـن أـالل
تشــغيلهم وتعييــنهم يف الــورش واجلمعيــات اإلنتاجيــة ابإلضــافة إىل البحــث هلــم عــن فــرص عمــل يف
القطاعات األأرى لتعزيز سوق العمل.
 -156كما أن قانون التقاعد والضمان االجتماعي رقم ( )39لسـنة  1971قـد عـاج وضـعهم
وفق ـ ا للقــانون إذ تقــدم دائــرة التقاعــد والضــمان االجتمــاعي اخلــدمات التأهيليــة يف حالــة حصــول
عجــز للعامــل املغبــون وتقــدمي األط ـراف واألجهــزة الصــناعية والتعويضــية وكــل مــا تســتدعيه حالــة
امل ـريل واملــادة ( )5الــيت قضــت مبــنل العامــل املغبــون الــذي يتعــرب إلص ـاالة عمــل وثبــت عجــزه
النسبة  %35من العجز الكامل فأكثر راتبا تقاعدايا جزئيا.
 -157أمـ ــا يف إقلـ ــيم كوردسـ ــتان الع ـ ـراق فقـ ــد صـ ــدر قـ ــانون حقـ ــوق وامتيـ ــازات املعـ ــاقن وذوي
االحتياج ــات اخلاص ــة امل ــرقم  22لس ــنة  ،2011واألس ــباب املوجب ــة إلص ــدار ه ــذا الق ــانون ه ــي
ال اذ التداالري الالزمة ملساعدة املعـاقن وذوي االحتياجـات اخلاصـة لالنـدماج النفسـي والبيئـي يف
اجملتمــر وتــوفري ف ــرص الرعايــة واحلماي ــة والتــدري والتأهيــل والعم ــل علــق إزال ــة احل ـواجز اجلس ــدية
واالجتماعي ــة ال ــيت أدت إىل حرم ــاام م ــن احلق ــوق واحلـ ـرايت وم ــنحهم امتي ــازات مادي ــة ومعنوي ــة
إضــافية وانســجاما مــر املبــادئ الرئيســة للقــانون الــدويل اإلنســاين واالتفاقــات واملعاهــدات الدوليــة
اخلاصة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
30
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 -158وهــذا القــانون يشــمل سمــن وضــمان وتقــدمي اخلــدمات املطلوالــة يف ن ـواحي احليــاة كافــة
للمعــوقن وذوي االحتياجــات اخلاصــة يف اإلقلــيم عــن عــدة املفــاهيم املتعلقــة الشـ ون املعــوقن ومنــه
(ذوي االحتياجات اخلاصة ،املعـاق ،الطاقـة املعـاق وذوي االحتياجـات اخلاصـة ،التأهيـل ،ومراكـز
التأهيل ومراكز اإليواء) .ويهدف هذا القانون إىل:
 -159كفال ــة حق ــوق مجي ــر األش ــخاص املع ــاقن وذوي االحتياج ــات اخلاص ــة وض ــمان مت ــتعهم
جبمير احلقوق واحلرايت األساسية علق قدم املساواة مر ا أرين.
 -160ضمان كرامتهم واستقالهلم الذايت مبا يف ذلك حرية تقرير أياراام ونفسهم واستقالليتهم.
 -161تطوير قدرات األطفال املعاقن وذوي االحتياجات اخلاصة.
 -162ا اذ اإلجراءات كافة الكفيلة ابندماجهم يف احلياة العامة للجمير.
 -163وعل ــق وف ــق ه ــذا الق ــانون أس ــس (جمل ــس رعاي ــة وسهي ــل املع ــاقن وذوي االحتياج ــات
اخلاصة) ،يرتأسه وزير العمل ،ويكون ابلعضوية كل من مدير الرعاية والتنمية االجتماعية العام يف
احملاف ــات وممثلــن عــن الــوزارات ا تيــة علــق أن ال تقــل درجــتهم عــن مــدير عــام (التعلــيم العــايل
والبح ـ ــث العلم ـ ــي ،الرتالي ـ ــة ،الص ـ ــحة ،الثقاف ـ ــة ،الش ـ ــباب وممث ـ ــل ع ـ ــن مجعي ـ ــات املع ـ ــاقن وذوي
االحتياجات اخلاصة)
 -164يتــوىل اجمللــس املهــام ا تيــة :مناقشــة ووضــر االسـرتاتيجيات وإقـرار السياســات االمنوذجيــة
املتكامل ـ ـ ـة ،وحتدي ـ ــد اإلج ـ ـ ـراءات ووض ـ ــر التوص ـ ــيات لت ـ ــوفري الرعايـ ـ ــة والتأهي ـ ــل للمع ـ ــاقن وذوي
االحتياج ـ ـ ــات اخلاص ـ ـ ــة ،وإق ـ ـ ـرار الـ ـ ـ ـرام أاص ـ ـ ــة للتوعي ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ــة حبق ـ ـ ــوق املع ـ ـ ــاقن وذوي
االحتياجات اخلاصة.
 -165كم ــا ف ــتل يف إقل ــيم كوردس ــتان العـ ـراق مراك ــز اوتي ــزم يف حماف ــات (ارالي ــل ،الس ــليمانية،
دهــو ) عــام  ،2010ومــن مهــام هــذه املراكــز هــي التــأمن وضــمان احلقــوق لألطفــال املص ـاالن
مبــرب اوتيــزم واأــذ كــل التــداالري الالزمــة مــن اجــل ضــمان التعلــيم والتــدري والتأهيــل ودجمهــم مــر
احليــاة الطبيعيــة يف اجملتم ــر عــدد املص ـاالن ووتي ــزم يف اقلــيم كوردســتان املســجلة واملســتفيدين م ــن
الروات حبس اجلدول ا يت:
اراليل
ذكور

186

إان

42

السليمانية
إان
ذكور
64

20

دهو
ذكور
88

إان

24

اجملموع

424

 -166و ــذا الص ــدد أص ــدرت التعليم ــات املرقم ــة ( )1لس ــنة ( 2014سهي ــل وت ــدري وتعل ــيم
األطفال املصاالن ووتيزم يف مراكز األوتيـزم يف إقلـيم كوردسـتان وهـذه التعليمـات متكونـة مـن 21
مادة يف كل حـاالت هـذه املراكـز اهلـدف هـو تقـدمي أفضـل اخلـدمات للمـريل ومسـاعدة عـوائلهم
وتقــدمي اخلــدمات يف الن ـواحي الصــحية كافــة وسهيــل وتــدري وسمــن حيــاة أفضــل هلــم وإعــداد
الوس ــائل التعليمي ــة وسهي ــل وت ــدري ه ــذا كل ــه يس ــاعد يف إجن ــا العملي ــة الرتالوي ــة وسه ــيلهم م ــن
الناحية العملية والن رية ابلتعاون مر وزارة الصحة ووزارة الرتاليـة .عـدد املسـجلن يف املركـز األوتيـزم
(اراليل ( ،)17سليمانية ( ،)30دهو (.))12
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املا ( )27العمل والعمالة
 -167ن ــص الدس ــتور العراق ــي لع ــام  2005يف امل ــادة ( )22من ــه عل ــق أن العم ــل ح ــق لك ــل
العراقين مبا يضمن هلم حياة كراة.
 -168كما نصت املادة ( )20من قانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة رقـم ()38
لســنة  2013مبعاقبــة صــاح العمــل الغرامــة مقــدارها ( )500000رســمائة ألــف دينــار عنــد
الفتـه أحكـام البنـد (اثنيـ ا) مـن املـادة ( )16مــن هـذا القـانون الـيت أوجبـت علـق صـاح العمــل
يف القطــاع املخــتل ابســتخدام عامــل واحــد مــن ذوي اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة ممــن تتــوفر
فــيهم احلــد األدىن مــن املـ هالت املطلوالــة إذا كــان يســتخدم عــددا مــن العمــال ال يقــل عــن ()30
ثالثن عامالا وال يزيد علق ( )60عامالا و( )3%يف األقل منه جممـوع العمـال إذا كـان يسـتخدم
أكثر من ( )60ستن عامالا.
 -169قرار جملـس الـوزراء املـرقم  205لسـنة  2013ومضـمونه إلـزام دوائـر الدولـة التشـغيل ذوي
اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة فيهــا ،و صــيص نســبة  %3مــن الــدرجات الوظيفيــة يف الــوزارات
واجلهات غري املرتبطة الوزارة كافة واحملاف ات لتعين ذوي االحتياجات اخلاصة.
 -170العراق طرف يف االتفاقيات الدولية ا تية:
العراق طـرف يف العديـد مـن اتفاقيـات من مـة العمـل الدوليـة ومنهـا االتفاقيـات
املتعلقة ابالستخدام ،وسوق العمـل واألجـور ،وتنميـة املـوارد البشـرية ،وضـماانت تشـغيل
املـرأة العاملــة ،ومحايــة الســكان األصــلين ،واإلجــازات والراحــة (وهــي االتفاقيــات املرقمــة
-78-77-42-30-29-27-26-23-22-19-17-16-14-11-8-1
-107-106-105-100-98-95-94-93-92-89-88-81-80
( 1958/111-108الش ـ ــأن التميي ـ ــز يف االس ـ ــتخدام والعم ـ ــل)115-116-118-
( 1964/122-120-119الش ـ ـ ــأن سياس ـ ـ ــة العم ـ ـ ــل) 131-132-135-136-
-149-148-147-146-145-144-142-140-139-138-137
.)182-172- 167-153-152-150
 -171كما إن العراق طرف يف اتفاقيات من مة العمل الدولية التالية:


االتفاقية رقم  131لعام  1970الشأن ع حتديد احلد األدىن لألجور ع؛



االتفاقية رقم  100لعام  1951الشأنع املساواة يف األجورع؛



االتفاقية رقم  14لعام  1921الشأنع تطبيق الراحة األسبوعية يف املنشآت الصناعية؛



االتفاقية رقم  106لعام  1957الشأن عالراحة األسبوعية يف التجارة واملكات ع؛



االتفاقية رقم  132املنقحة لعام  1970الشأن عاإلجازات السنوية املدفوعة األجر؛



االتفاقية رقم  81لعام  1947الشأن عتفتيش العملع؛

 -172إن سياســة التشــغيل يف الع ـراق اــدف إىل توظيــف العمــل يف أدمــة عمليــة النــاء االقتصــاد
الــوطين مــن اجــل الرفاهيــة وحتســن ظــروف احليــاة .ولطال ـ العمــل أن ةصــل علــق فرصــة العم ــل
املناس ــبة ل ــه يف دوائ ــر الدول ــة والقط ــاع اخل ــاص أو املخ ــتل والتع ــاوين الص ــورة مباش ــرة أو التس ــجيل
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لــدى مكاتـ العمــل التاالعــة لــدائرة العمــل والتــدري املهــين/وزارة العمــل والشـ ون االجتماعيــة لتــوفري
فرص ــة العم ــل املناسـ ـ يف ض ــوء طلب ــات أص ــحاب العم ــل م ــن العم ــال واملواص ــفات ال ــيت يش ــرتا
صــاح العمــل توفرهــا يف العامـل .ومتثــل مكاتـ العمــل التاالعــة لــدائرة العمــل والضــمان االجتمــاعي
(وهي اإلدارة املس ولة عن العمل يف العراق) إحدى الوسائل األساسية ملراقبـة االسـتخدام واجتاهـات
س ــوق العم ــل م ــن أ ــالل املس ــجلن واملش ــغلن ع ــن طري ــق ه ــذه املكاتـ ـ مباش ــرة أو غ ــري مباش ــرة
أو املشــغلن عــن طريــق أصــحاب العمــل الــذين ــري إشــعار املكاتـ إبشــغاهلم .وتتــوىل الــدائرة مجــر
البياانت وحتليلها عن واقر التشغيل واجتاهات سوق العمل وتصدرها يف تقارير فصـلية وسـنوية ،كمـا
جتــري مســوحات دوريــة للمشــارير والقــوى العاملــة واألجــور ودراســات عــن واقــر التجمعــات العماليــة
و ري نشرها وتوزيعها علق اجلهات ذات العالقة وعلق األأص وزارة التخطي .
 -173وجت ـ ــدر اإلش ـ ــارة إىل ان ـ ــه ال توج ـ ــد اس ـ ــتثناءات أو متيي ـ ــز أو قي ـ ــود أو تفاص ـ ــيل قانوني ـ ــة
أو ابملمارس ـ ــة اإلداري ـ ــة أو ابلعالق ـ ــات العملي ـ ــة ،ال ـ ــن األش ـ ــخاص عل ـ ــق أس ـ ــا الع ـ ــرق أو الل ـ ــون
أو اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي أو اجلنسية أو األحوال االجتماعية.
 -174قيام الوزارات التوجيه جلان املشرتايت فيها لغرب التنسيق مر اجلمعية التعاونية اإلنتاجيـة
للخياطة إلمكانية شراء منتجااا دعما لشرةة املعاقن.

املا ( )28مبستوى املعيشة اللئق واحلماية اال تماعية
 -175ن ــص الدس ــتور العراق ــي عل ــق ح ــق املـ ـواطن يف العم ــل والتعل ــيم وتك ــاف الف ــرص ومحايت ــه
ورعايته يف املراحل كافة.
 -176تض ـ ـ ــمن ق ـ ـ ــانون حق ـ ـ ــوق األش ـ ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ـ ــة ( )38لس ـ ـ ــنة  2012الناف ـ ـ ــذ يف
املادة ( )17انل ذوو اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة ما أييت:
أوالا -إعفاء نسبة ( )10%من مدأوالته من ضريبة الدأل.
اثني ا -قروب ميسرة وفق ا للقانون.

اثلث ا -إعانة نقدية شهرية تتناس مر نسبة العجز املقدر من جلنة طبية ووفقا لقـانون
شبكة احلماية االجتماعية.

 -177كما تضمن قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف املـادة ( )18تعفـق مـن الضـرائ
والرســوم وســائل النقــل الفرديــة واجلماعيــة اخلاصــة الــذوي اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة إذا كانــت
مستوردة منهم مباشرة أو من اهليئة و دد اإلعفاء العـد مـرور ( )5رـس سـنوات قبـل شـراء سـيارة
أأــرى ،وتســتو الرســوم والضـرائ عنــد انتقــال امللكيــة لشــخص غــري ذي إعاقــة واحتيــاج أــاص
قبل انتهاء املدة ،وأشارت املادة ( )19مـن القـانون نفسـه علـق لـذوي اإلعاقـة ممـن درجـة عجـزهم
حتول دون تلبية متطلبات حياام االعتيادية وةتاجون إىل من يالزمـوام لقضـاء حاجـاام الشـكل
مس ـ ــتمر ،وال ـ ــيت حت ـ ــددها جلن ـ ــة طبي ـ ــة تص ـ ــة وحسـ ـ ـ التعليم ـ ــات الص ـ ــادرة م ـ ــن وزارة الص ـ ــحة
يف  1998/11/16واخلاصــة التقــدير درجــة العجــز ،هلــم حــق املعــن املتفــرغ وعلــق نفقــة احلكومــة
ويستحق املعن املتفرغ احلقوق ا تية:
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إذا كــان املعــن املتفــرغ موظفــا ويتقاضــق راتبـا مــن الدولــة اــنل إجــازة الراتـ اتم مــر
املخصصات الثاالتة والقية االمتيازات أسوة إبقرانه يف الوظيفة و دد التفرغ سنواي؛
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إذا كــان املعــن املتفــرغ لــيس مــن مــوظفي دوائــر الدولــة اــنل راتبــا شــهراي يعــادل
رات احلد األدىن يف سلم روات املوظفن؛



حتج ـ عــن املعــن املتفــرغ الــذي يعــود إىل عملــه الس ـاالق أو الــذي ينصــرف إىل
الدراسة داأل أو أارج العراق االمتيازات اليت منحت له يف هذا القانون.

 -178فيم ــا يتعل ــق الـ ـربام اإلس ــكان الع ــام تش ــري إىل أن مجي ــر املع ــوقن وم ــن أي فئ ــة كان ــت
يش ـ ــملون ابلتخف ـ ــيل الب ـ ــالغ ( )75%م ـ ــن قيم ـ ــة الوح ـ ــدة الس ـ ــكنية املخصص ـ ــة لفئ ـ ــة املع ـ ــوقن
واملسجلن يف مركز رعاية املعوقن يف الغداد واحملاف ات كافة.
 -179كمــا يشــخص العــوق يف مراكــز تشــخيص العــوق التـاالر لــدائرة رعايــة ذوي االحتياجــات
اخلاصــة يف وزارة العمــل والش ـ ون االجتماعيــة مــن أــالل سمــن االأتصاصــات كافــة (النفســية،
عيــون ،أنــف ،حنجــرة ،سهيــل طــي) وهنــا جلــان طبيــة أأــرى موجــودة يف وزارة العمــل تشــخص
العوق لغرب حتديد املشمولن منهم الرات شبكة احلماية االجتماعية وفقا للقانون.
 -180صـ ــدر قـ ــانون احلمايـ ــة االجتماعيـ ــة رقـ ــم ( )11لسـ ــنة  2014الـ ــذي ملـ ــل مجيـ ــر أن ـ ـواع
اإلعاقــات وذوي االحتياجــات اخلاصــة/الرات شــبكة احلمايــة االجتماعيــة مــن أجــل رفــر مســتواهم
املعيشي ويوضل اجلدول يف أدانه إحصائية ابملستفيدين من ذوي اإلعاقة حجم عام .2014
احملاف ة

الغداد
واس
دايىل
االنبار
البصرة
ميسان
ذي قار
ابالل
كرالالء
الديوانية
كركو
نينوى
املث
النجف
صال الدين
اللد والدجيل
اجملموع

اجملموع

48400
7732
5530
15336
22090
8827
6969
9782
6270
4976
7296
33311
5231
10294
8174
4993
205211

 -181أمــا يف إقلــيم كوردســتان الع ـراق فيــوفر رات ـ شــهري لكــل معــوق وذوي احتيــاج أــاص
مق ـ ـ ـ ــداره ( )150ألـ ـ ـ ـ ــف دين ـ ـ ـ ــار شـ ـ ـ ـ ــهراي ،وجمم ـ ـ ـ ــوع املس ـ ـ ـ ــتفيدين يف اإلقل ـ ـ ـ ــيم حس ـ ـ ـ ـ ـ آأـ ـ ـ ـ ــر
اإلحصــائيات ( )107655فــردا ،وحتــدد نســبة العجــز جلنــة طبيــة تصــة حبس ـ قــانون حقــوق
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وامتيازات املعاقن وذوي االحتياجات اخلاصة يف إقليم كوردستان العراق املرقم  22لسـنة 2011
وتعليمــات وزارة العمــل رقــم ( )2لســنة  ،2012ونــوع املســتفيدين مــن املعونــة (املعــاقن فيزيكيــا،
مكف ــوفن ،الش ــلل اجلس ــدي ،ش ــلل ال ــدماغ ،ق ــزم ،ئ ــوتيزم ،الص ــم وال ــبكم ،اتالس ــيما ،هيموفيلي ــا،
التخلــف العقلــي ،شــيزوفرينا ،منكــول ،وم ـرب الســكرى الشــديد ).ونســبة العــوق حمــددة حبس ـ
التعليمات الصحية.
 -182وعلـ ــق وفـ ــق املـ ــادة الس ـ ـاالعة مـ ــن قـ ــانون االسـ ــتثناء مـ ــن أحكـ ــام قـ ــانون اخلدمـ ــة املدنيـ ــة
رقم ( )24لسنة ( )1960ون ام اإلجازات ،تستحق املوظفة املعاقـة وذوي االحتياجـات اخلاصـة
إجــازة أاصــة الرات ـ اتم ال حتتس ـ مــن إجازااــا األأــرى إذا كانــت حــامال ،حبس ـ توصــيات
اللجنة الطبية ون تتطل حالتها ذلك.
 -183ومن املادة الثامنة جاء التفرغ لرعاية املعاق علق وفق هذه املـادة يسـتحق كـل شـخص قـائم
علق رعاية املعاق وذوي االحتياجات اخلاصة كونه ال يستطير تليبة متطلبات حياتـه اليوميـة ورعايتـه
الشكل مستمر ،وتكون نسبة العوق والعجز ( )% 100حبس تقرير من جلنة طبيـة أاصـة ،وةـق
لــه االســتفادة مــن تعــويل التفــرغ ..إذا كــان للمتفــرغ راتـ مــن احلكومــة اــنل إجــازة الراتـ اتم مــر
املخصصــات الثاالتــة كمــا يســتحق العــالوات والرتفيعــات واحلقــوق كافــة وإضــافة إىل ذلــك يف الفقــرة
الساالقة يصرف له رات يعـادل احلـد األدىن لراتـ موظـف يف اإلقلـيم لرعايـة اثنـن .كـل إجـازة تفـرغ
جتدد سنواي ،وإذا يكن للمتفـرغ راتـ مـن احلكومـة ،اـنل راتبـا يعـادل احلـد األدىن لراتـ املوظـف
يف اإلقل ــيم لرعاي ــة مع ــاق واح ــد .إذا ك ــان للش ــخص يق ــوم الرعاي ــة مع ــاقن اثن ــن ا ــنل راتب ــا يع ــادل
نس ــبة ( )150%للح ــد ألدىن لراتـ ـ موظ ــف يف اإلقل ــيم ،وص ــدرت تعليم ــات مالي ــة ــذا الص ــدد
وحبس ـ التعليم ــات ال ـرقم ( 12يف  2013/3/25و 12يف  )2014/7/1تنف ــذ م ــن اج ــل تق ــدمي
املزيد من اخلدمات االجتماعية للمعاقن وذوي االحتياجات اخلاصة.

املا ( )29املشاركة يف احليا السياسية والعامبة
 -184ضمنت التشريعات الوطنية احلق يف املشاركة السياسية للمواطنن كافة .وقد جـاء سكيـد
هذا احلق يف كل من:
 -185الدســتور العراقــي يف الفصــل الثــاين يف املــادة ( )20الــيت تــنص علــق (للم ـواطنن رجــاالا
ونس ـ ــاءا ،املش ـ ــاركة يف الش ـ ـ ون العام ـ ــة ،والتمت ـ ــر ابحلق ـ ــوق السياس ـ ــية ،مب ـ ــا فيه ـ ــا ح ـ ــق التص ـ ــويت
واالنتخاب والرتشيل).
 -186مبوج قانون االنتخاب النافذ إذ تنص املادة ( )4علق:
أوال -االنتخــاب حــق لكــل عراقــي ممــن تـوافرت فيــه الشــروا املنصــوص عليهــا يف هــذا
الق ــانون ملمارس ــة ه ــذا احل ــق دون متيي ــز الس ــب اجل ــنس أو الع ــرق آو القومي ــة أو األص ــل
أو اللون أو الدين أو املذه أو املعتقد أو الرأي أو الوضر االقتصادي أو االجتماعي.
اثنيا -اــار كــل انأ ـ حقــه يف التصــويت لالنتخــاب الصــورة حــرة ومباشــرة وس ـرية
وفردية وال وز التصويت ابإلانالة.
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املا ( )30املشاركة يف احليا الثقافية وأنشطة الرتفيه والتسلية والرايضة
 -187ن ــص الدس ــتور العراقـ ــي يف مادت ــه ( )35علـ ــق (ترعـ ــق الدول ــة النشـ ــاطات وامل سسـ ــات
الثقافيــة مبــا يتناس ـ مــر اتريــخ العـراق احلضــاري والثقــايف ،وحتــرص علــق اعتمــاد توجهــات ثقافيــة
عراقية أصيلة).
 -188كمـا نــص الدســتور يف مادتـه ( )36علــق (ممارســة الرايضـة حــق لكــل فـرد ،وعلــق الدولــة
تشجير أنشطتها ورعايتها ،وتوفري مستلزمااا).
 -189وأشار قانون ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة إىل مهام وزارة الشباب والرايضة وعلـق
ان تتوىل ما أيتـ ــي:
إنش ــاء املراك ــز واألندي ــة الرايض ــية ودعمه ــا ــدف ف ــتل اجمل ــال ل ــذوي اإلعاق ــة
(أ)
واالحتياجات اخلاصة ملمارسة أنشطتهم املختلفة مبا يلي حاجاام ويطور قدراام.
(ب) دعـ ــم مشـ ــاركة املتمي ـ ـزين رايضـ ــي ا مـ ــن ذوي اإلعاقـ ــة واالحتياجـ ــات اخلاصـ ــة يف
األنشطة وامل مترات الوطنية والدولية.
(ج) إدأــال الـربام واألنشــطة الرايضــية والرتوةيــة ضــمن الـرام امل سســات واملراكــز
واملدار العاملة يف جمال اإلعاقة وتوفري املالكات املتخصصة والتجهيزات املناسبة.
 -190يش ــار الع ـ ـراق يف املس ـ ـاالقات والبط ــوالت احملليـ ــة والوطني ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة وةق ــق
اجن ــازات رايض ــية متقدم ــة ،ابالمك ــان االط ــالع عل ــق اجن ــازات اللجن ــة الباراملبي ــة الوطني ــة العراقي ــة
لألعوام ( 2012 ،2011و )2013يف امللحق رقم (.)3
 -191تعــد البيــوت الثقافيــة التاالعــة لــدائرة العالقــات الثقافيــة التاالعــة لــوزارة الثقافــة واملوزعــة علــق
مجيــر حماف ــات العـراق ،أهــم املنافــذ الــيت يــتم أالهلــا تشــجير املشــاركة الشــعبية يف احليــاة الثقافيــة.
كمــا ان الــدائرة تتــوىل دعــم من مــات اجملتمــر املــدين الثقافيــة مــادايا ومعنــوايا واملشــاركة يف نشــاطااا
وفعاليااا املتنوعة.
 -192م ــن املتيس ــر الوص ــول إىل قاع ــات الع ــرب وت ــوفري وس ــائ النق ــل اايم الع ــرب ووس ــعار
معقولة ويف كثري من األحيان تتا الفرصة لعروب فنية جمانية لألطفال.
 -193تعتم ــد اغل ـ دوائ ــر وزارة الثقاف ــة اس ــتخدام التكنولوجي ــا احلديث ــة يف التوثي ــق واألرش ــيف
ومجــر املعلومــات ،فضـالا عــن محايــة الـرتا الثقــايف الشــعي احمللــي والــوطين والعــاملي وتيســر للعديــد
م ــن ال ــدوائر مواق ــر انرتن ــت أاص ــة ــا .ي ــتم حت ــديثها وتنوي ــر الفعالي ــات فيه ــا مب ــا ي ــتالءم وطبيع ــة
اأتصاص كل دوائر الوزارة.
 -194تس ـ ــهم ال ـ ــوزارة م ـ ــن أ ـ ــالل دار ثقاف ـ ــة األطف ـ ــال ال ـ ــزج طلب ـ ــة امل ـ ــدار ورايب األطف ـ ــال
ابلفعاليات الفنية والثقافيـة (مسـر  ،موسـيقق) .وتوزيـر املطبوعـات مـن جمـالت وكتـ وإصـدارات
أأــرى .ويشــار عــدد مــن طلبــة املــدار أنفســهم يف تلــك الفعاليــات .وتن ــيم الــدورات الثقافيــة
والفنية هلم ،او تعليم احلاسوب ،وزايرة املواقر السياحية واألثرية.
 -195تس ــعق وزارة الثقاف ــة دائم ــا إىل ت ــذليل أو تقل ــيص احلـ ـواجز املانع ــة ملش ــاركة كب ــار الس ــن
واملعوقن يف احلياة الثقافية ومن أالل دعوااا املفتوحة دائما هلذه الشرةة ويف مناسبات عدة.
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 -196يقتصر التعليم املدرسي واملهين يف وزارة الثقافة علق امل سسات ا تية:


معهد الدراسات النغمية/العد الدراسة املتوسطة انل شهادة الداللوم يف املوسيقق؛



مدرسة املوسيقق والباليه :مبراحل الدراسة الثال /االالتدائية ،املتوسطة ،اإلعدادية؛



املعهد احلريف للفنون والرتا الشعي :التاالر لدائرة الفنون التشكيلية؛



فضال عن الدورات وورش العمل اليت تقيمها الدوائر ضمن اأتصاصها يف التدري
علق عرب األزايء ،اخل العريب ،النحت ،الطرق علق املعادن ،حفر اخلش .

 -197هنــا ســبل تلفــة للوصــول إىل منج ـزات التقــدم العلمــي والتقــين عــرب وســائل االتصــال
احلديثة ،وإقامة الدورات الكلف معقولة تتحملها الدوائر الثقافية.
 -198وتتوفر يف مع م الدوائر.


املكتبات؛



الصحف؛



االنرتنت؛



وهي متاحة للجمير ودون أجور.

 -199تق ــوم وزارة العم ــل والشـ ـ ون االجتماعي ــة وم ــن أ ــالل الـ ـرام وفعالي ــات ا ــتم ابلنش ــاطات
الرتفيهية والرايضية من أالل املهرجاانت الرايضية والسفرات الرتفيهية لالماكن الدينية والسياحية.
 -200أمـ ـ ــا يف إقلـ ـ ــيم كوردسـ ـ ــتان الع ـ ـ ـراق فقـ ـ ــد أسسـ ـ ــت اللجنـ ـ ــة الباراملبيـ ـ ــة الكوردسـ ـ ــتانيية يف
عام  2008ومقرها الرئيس يف اراليل ،ويتكـون هيكلـة اللجنـة مـن اهليئـة العامـة واملكتـ التنفيـذي
واملمثليات يف حماف ات اإلقليم (اراليل  -السليمانية  -دهو ) واالحتادات الرايضية املتكونة من:


احتاد تنس الطاولة وله اجنازات كبرية علق مستوى كوردستان والعراق ولكال اجلنسن؛



احتاد السلة علق الكراسي املتحركة وله اجنازات علق مسـتوى كوردسـتان والعـراق
وله ثالثة فرق موزعة علق حماف ات اإلقليم؛



احتــاد كــرة اهلــدف للمكفــوفن ولــه اجنــازات علــق الصــعيدين الــداألي واخلــارجي
كما له ثالثة فرق موزعة علق حماف ات اإلقليم؛



احتاد العاب القوى له ثالثة فرق لكل لعبة من العـاب القـوى موزعـة علـق حماف ـات
اإلقليم كما له اجنازات علق مستوى كوردستان والعراق  -ولديهم الطل عاملي؛



احت ــاد ك ــرة الق ــدم للص ــم ل ــه ثالث ــة ف ــرق موزع ــة عل ــق حماف ــات اإلقل ــيم ،كم ــا ل ــه
اجنــازات علــق مســتوى كوردســتان ولــه مشــاركات يف الطــوالت العـراق ،وان هنــا
العبات للصم يف تنس الطاولة وهلن اجنازات كبرية؛



احتاد الطائرة علق اجللو .

 -201ويف الربانم املستقبلي سـتقوم هـذه اللجنـة التأسـيس احتـادات السـباحة واألثقـال واملبـارزة
والقو والسهم والريشة الطائرة.
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رابعا -احملور الثالث :احلقوق ا اصة ابألوال والبنات والنساء ذوي اإلعاقة
املا ( )6النساء ذوات اإلعاقة
 -202تض ــمن الدس ــتور العراق ــي لع ــام  2005إش ــارات ت ك ــد اـ ـ الدول ــة يف اعتم ــاد مب ــادئ
املســاواة واملشــاركة ،ففــي ديباجــة الدســتور ورد كمــا يلــي عحنــن شــع العـراق عقــدان العــزم الرجالنــا
ونســائنا علــق اح ـرتام قواعــد القــانون وحتقيــق العــدل واملســاواة لكافــة الع ـراقينع .كــذلك تضــمنت
مواد عديدة من الدسـتور احلقـوق االقتصـادية والسياسـية واالجتماعيـة ،والثقافيـة كافـة كمـا ورد يف
النصوص يف أدانه:
املادة  14واليت تنص علق ما يلي :عالعراقيون متساوون أمام القانون دون متييـز
الســب اجلــنس أو العــرق أو القوميــة أو األصــل أو اللــون أو الــدين أو املــذه أو املعتقــد
أو الرأي أو الوضر االقتصادي أو االجتماعيع.
تضــمنت املــادة  1/18حــق املـرأة يف مــنل جنســيتها ألوالدهــا ،وقــد صــدر قـرار
جملس الوزراء رقم  434التاريخ  29كانون األول/ديسمرب  2009املتضمن املوافقة علـق
مشـروع قـانون إلغـاء حتفـظ مجهوريـة العـراق علـق املـادة  9مـن اتفاقيـة القضـاء علـق مجيـر
أشكال التمييز ضد املرأة الذي تقدمت ابقرتاحه وزارة حقوق اإلنسان ورفعه إىل الربملـان
للمصادقة علق رفـر الـتحفظ وذلـك النتفـاء األثـر القـانوين للـتحفظ املـذكور ،وعلـق وفـق
امل ــادة /18اثنيـ ـا م ــن الدس ــتور الناف ــذ وق ــانون اجلنس ــية العراق ــي رق ــم  26لس ــنة 2006
املتضمنن منل املرأة حقوقا مساويةا للرجل يف منل اجلنسية ألطفاهلا.
املـادة (( )20للمـواطنن رجـاالا ونسـاءا حـق املشـاركة يف الشـ ون العامـة والتمتـر
ابحلقوق السياسية).
أكدت املادة ( )1/22علق أن العمل حق لكل العراقين.
تناولت املواد ( ،31و ،32و )33حقـوق العراقـي يف احلقـوق الصـحية ،وتـوفري
سبل الوقاية والعالج يف ظروف اليئية سليمة.
املادة  34ت كد كفالة الدولة حلق التعليم لكل العراقين.
 -203أمـ ــا املـ ــادة ( )41الـ ــيت نصـ ــت علـ ــق مـ ــا يلـ ــي :عالعراقيـ ــون أح ـ ـر ٌار يف االلت ـ ـزام وح ـ ـواهلم
الشخص ــية ،حسـ ـ دايانا ــم أو م ــذاهبهم أو معتق ــداام أو اأتي ــاراام ،وي ــن م ذل ــك الق ــانونع.
وأاثرت ه ـ ــذه امل ـ ــادة ج ـ ــدالا كب ـ ـريا لتوجهه ـ ــا حن ـ ــو إلغ ـ ــاء ق ـ ــانون األحـ ـ ـوال الشخص ـ ــية الناف ـ ــذ ذي
الرقم  188لسنة  1959وملا ستسببه من آاثر اجتماعية األمر الذي دفر ابلعديـد مـن املن مـات
غري احلكومية لعمل احلمالت والتأييد العل القوى السياسية وأعضاء مـن جملـس النـواب للمطالبـة
إبلغائه ــا واس ــتطاع ه ــذا اجله ــد ال ــوطين أن يوص ــل إىل اعتب ــار ه ــذه امل ــادة م ــن املـ ـواد اخلالفي ــة يف
الدسـتور وأحيـل الن ــر يف موضـوعها إىل الـدورة االنتخااليــة احلاليـة ،مـر اإلشــارة إىل أن هـذه املــادة
تع ــرب ع ــن رو القـ ـرار  137الص ــادر يف  29ك ــانون األول/ديس ــمرب  2003ال ــذي قض ــق إبلغ ــاء
قانون األحوال الشخصـية املـرقم  188لسـنة  1959هـو ا أـر ،وقـد ألغـي كـذلك نتيجـة تضـافر
مجر غفري من القوى الوطنية والسياسية واملن مات غري احلكومية من احلركة النسائية العراقية.
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 -204وقد أصص قانون العمل املرقم  71لسنة  1987املعدل فصالا كامالا عن حقـوق املـرأة
العاملة ومحايتها وقد أعدت وزارة العمل والش ون االجتماعية مسودة مشروع قانون جديد للمـرأة
العاملة يف القطاع اخلاص أضاف العديد من االمتيازات للمرأة العاملة.
 -205ا ذت احلكومة العراقية إجـراءات وسياسـات عديـدة وعلـق تلـف املسـتوايت للنهـوب
الواقر املرأة أألها:
 -206وزارة حقوق اإلنسان:
استحدثت قسما لرصد حقوق املرأة تعمل علق رصد االنتهاكات اليت تتعـرب
(أ)
هلـا املـرأة يف العـراق ومـن مهامـه إعـداد تقريـرا سـنوي حـول واقـر حقـوق املـرأة إضـافة إىل ذلـك فــان
الــوزارة عضــو يف العديــد مــن اللجــان ذات الصــلة وعملــت علــق مفاحتــة اجلهــات املعنيــة يف حماولـة
منها لتعديل العل القوانن والتشريعات وكذلك يف اقرتا سياسات جديدة.
(ب)

أنشأت املركز الوطين حلقوق اإلنسان الذي عمل علق:



التوعية والتدري علـق حقـوق اإلنسـان الشـكل عـام ونفـذ املركـز ورش متخصصـة
يف التوعيــة يف اتفاقيــة محايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة واتفاقيــة القضــاء علــق كافــة
أشكال التمييز ضد املرأة يف الغـداد واحملاف ـات كافـة جت فيهـا اسـتهداف مشـاركن
من تلف الفئات جمموعة كبرية منهم مـن النسـاء ،كمـا عمـل املركـز علـق التوعيـة
يف جمال العنف األسري والعنف ضد املرأة وكذلك توعية يف جمال االجتـار ابلبشـر
العدد من الورش اليت استهدفت فئات تلفة يف مع م احملاف ات؛



التوعيــة علــق مضــامن اتفاقيــة محايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة واتفاقيــة القضــاء
علق كافـة أشـكال التمييـز ضـد املـرأة (سـيداو) ضـمن مجيـر الـدورات األساسـية
اليت نفذها املركز؛



كمــا نفــذت مكاتـ وزارة حقــوق اإلنســان يف احملاف ــات كافــة دورات تدريبيــة
عديدة تضمنت حقوق املرأة والتعريف ابتفاقية محايـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة
واتفاقي ـ ــة القض ـ ــاء عل ـ ــق كاف ـ ــة أش ـ ــكال التميي ـ ــز ض ـ ــد امل ـ ـرأة واس ـ ــتهدفت فيه ـ ــا
م سسات متنوعة يف مركز احملاف ة واالقضية والنواحي التاالعة هلا.

 -207وزارة الدولة لش ون املرأة وقامت هذه الوزارة إبجراءات عدة منها:
محل ــة وطني ــة ملناهض ــة العن ــف ض ــد امل ـ ـرأة تناول ــت فيه ــا عق ــد ن ــدوات قانوني ــة
(أ)
كمرحلــة أوىل مللــت وزارات الدولــة ،اتســعت لتشــمل احملاف ــات .وتبنــت ابالش ـرتا مــر عــدد
من الوزارات املعنية ومن مات غري حكومية إعداد مقرت ملشروع قانون ملكافحة العنف األسـري،
وأطلقت محلة ملناهضة العنف األسري مللت أغل وزارات الدولة؛
(ب) تصــميم ال ـرانم التوعيــة مبفهــوم النــوع االجتمــاعي وتنفيــذه ومتاالعتــه مــن أــالل
عضوات ارتباا من وزارات الدولة وم سسـااا ومن مـات غـري حكوميـة .ورسـم السياسـات املاليـة
إلدمــاج هــذا املفهــوم حيــز التطبيــق الفعلــي ،وعالقــة هــذا املفهــوم ابلتنميــة املســتدامة مــن أــالل
التعــاون مــر من مــات األمــم املتحــدة املهتمــة ــذا اجلان ـ  ..ابإلضــافة إىل اإلش ـراف علــق إج ـراء
املسوحات ذات العالقة ابملرأة للوقوف علق واقر املرأة يف مواقر العمل ومراكز صنر القرار؛
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(ج) التثقيـف ابتفاقيـة القضــاء علـق كافــة أشـكال التمييــز ضـد املـرأة  ،وتبـين محــالت
واسعة ادف إىل حمو األمية القانونية لدى املرأة العراقية ،وتعريفها الكـل حقوقهـا املنصـوص عليهـا
دسـتورايا علـق وفـق املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان مـن أـالل اسـتهداف املوظفـات واملــوظفن يف
ورش تدريبية وتثقيفية يف احملاف ات كافة.
 -208دائرة رعاية املرأة التاالعة إىل وزارة العمل والش ون االجتماعية:
تش ـ ــكلت ه ـ ــذه ال ـ ــدائرة الت ـ ــأريخ  2008/7/22وال ـ ــدأت وعماهل ـ ــا التنفيذي ـ ــة
التــأريخ  2009/1/15وتع ـ هــذه الــدائرة ومــور النســاء مــن األرامــل واملطلقــات وغــري
املتزوجــات وزوجــات املفقــودين مــر وجــود شــبكة احلمايــة االجتماعيــة الــيت تقــدم الرواتـ
للنساء اللوايت الال معيـل والنسـاء املعاقـات وغـري العـامالت .كمـا اـتم ابجلوانـ التثقيفيـة
والتدريبية الـيت اـدف إىل النـاء قـدرات املـرأة ومتكينهـا ومـن جانـ آأـر تسـعق إىل إ ـاد
فــرص عمــل تتناس ـ مــر قــدرات النســاء األكادايــة واملهنيــة واحلصــول علــق نســبة مــن
التعيينات يف دوائر الدولة ونسبة من الوحدات السكنية ونسبة من القروب الصغرية.
 -209جلنة قطاعية من الوزارات املعنية
مبوج األمر الديواين رقم  80لسنة  2009الصادر عن األمانـة العامـة جمللـس
الوزراء الرائسة وزارة الدولة لش ون املـرأة ،ومشـاركة كـل مـن وزارة الداأليـة ،وزارة وحقـوق
اإلنسان ،وزارة العمل والش ون اإلجتماعية ،ووزارة الدولـة لشـ ون اجملتمـر املـدين مهمتهـا
إعادة الن ر يف املن ومة التشريعية علق حنو يضمن عدم التمييز ضد املرأة وتطبيـق قـانون
األح ـوال الشخصــية الشــأن الفق ـرات الــيت تتعلــق الضــمان حقــوق امل ـرأة ،وإقامــة مكات ـ
للصــلل األســري ،وإنشــاء قســم أــاص للمـرأة يف مراكــز الشــرطة وتــدري شــرطيات هلــذا
اإلأتص ــاص ،وق ــدمت ه ــذه اللجن ــة توص ــيات تتمح ــور ح ــول محاي ــة املـ ـرأة م ــن العن ــف
األسري وضمان حقوقها اإلنسانية ،ومن أهم تلـك التوصـيات كانـت التوصـية اخلاصـة ال ـ
(إســتحدا مديريــة محايــة األســرة) حلمايــة األســرة مــن العنــف وتقــدمي أقصــق درجــات
احلمايــة للفــرد املعنــف ،والــيت ابشــرت أعماهلــا يف حماف ــة الغــداد كن ـواة ،ليــتم العــد جنــا
التجرالــة إعمامهــا علــق احملاف ــات األأــرى كافــة ،وعليــه فقــد أنشـ هلــا مركـزان األول يف
جان ـ ـ الكـ ــر التـ ــأريخ  28شـ ــباا ،2010والثـ ــاين يف جان ـ ـ الرصـ ــافة أفتـ ــتل يف 20
مت ـ ــوز  .2010كم ـ ــا تت ـ ــوىل ه ـ ــذه اللجن ـ ــة القطاعي ـ ــة وض ـ ــر االس ـ ـرتاتيجيات يف جم ـ ـاالت
النهـوب الواقــر املـرأة ابلتعــاون مـر املن مــة الدوليـة  .UNDPكــذلك تقـدمت وزارة حقــوق
اإلنســان مبقــرت إلش ـرا تلــك الــوزارات مــن اجــل وضــر مشــروع قــانون ملناهضــة العنــف
األســري .كمــا قامــت الــوزارة املــذكورة إبعــداد دراســة حــول م ــاهر التمييــز ضــد املـرأة يف
قــانون العقــوابت املــرقم  111لســنة  1969فض ـالا عــن تقــداها توصــية مبراجعــة قــانون
األحوال الشخصية رقم  188لسنة .1959

املا ( )7األطفال ذوو اإلعاقة
 -210يع ـ ـد االهتم ــام الرعاي ــة الطفول ــة الوص ــفها اللبن ــة األس ــا يف تنمي ــة امل ـ ـوارد البش ـ ـرية وق ــد
اض ــطلعت وزارة العم ــل والش ـ ون االجتماعي ــة ــذه املهم ــة م ــن أ ــالل هيئ ــة رعاي ــة الطفول ــة ال ــيت
يرأســها الســيد وزيــر العمــل والش ـ ون االجتماعيــة وتضــم يف عضــويتها ممثلــن مــن الــوزارات ذات
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الصلة (وزارة العمل والش ون االجتماعية ،الصحة ،الثقافة ،التخطي  ،وزارة الدولـة لشـ ون املـرأة،
اخلارجي ــة ،الع ــدل ،الداألي ــة ،البيئ ــة ،حق ــوق اإلنس ــان) ول ـرئيس اهليئ ــة ح ــق ترش ــيل عض ــوين م ــن
اخلرباء املختصن ودعوة ممثلـن عـن مجعيـة اهلـالل األمحـر العراقيـة ومجعيـة تن ـيم األسـرة لالسـتئنا
ال ـرأيهم يف أثنــاء اجتماعــات اهليئــة وقــد انيط ـت هــذه اهليئــة الدولــة رئــيس الــوزراء مباشــرة الوصــفها
املشــرف علــق أعماهلــا واملصــادقة علــق حماضــر اجتماعااــا وتتب ـ اهليئــة حاليــا إعــداد إس ـرتاتيجية
وطنية للطفولة (قيد اإلعداد) ويتعلق عمل اهليئة الـ:


األطفال اليتامق؛



األطفال احملرومن من اليئتهم العائلية؛



األطفال املعاقن.

 -211أرس ــلت مس ــودة ق ــانون محاي ــة الطف ــل م ــن قب ــل وزارة العم ــل والشـ ـ ون االجتماعي ــة ع ــام
 2013إىل جملس شورى الدولة وال يزال قيد الدراسـة ويهـدف القـانون إىل سمـن احلمايـة الفعليـة
حلقوق الطفل يف العراق من أالل:


االسرتشاد ابلتعاليم السماوية واملبادئ الواردة يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية؛



إ اد انسجام الن النصوص التشريعية اخلاصة يف محاية الطفل والواقر العملي؛



إلـزام الدولــة واألســرة ومن مــات اجملتمــر املــدين واألفـراد النصــوص تشـريعية حمــددة
ملا عليها من واجبات حلماية حقوق الطفل؛



حتدي ـ ــد إجـ ـ ـراءات محاي ـ ــة الطف ـ ــل م ـ ــن األمـ ـ ـراب واالحنراف ـ ــات واجله ـ ــل إبجـ ـ ـراءات
وقائية وعالجية.

 -212وتتكون مسـودة القـانون مـن ( )100مـادة موزعـة علـق ( )9أالـواب وهـي احلقـوق العامـة
للطفل ،حق الطفل يف الرعاية الصحية ،الرعايـة مـن أـالل إيوائـه يف دور احلضـاانت ودور الدولـة
(الرعاية البديلة) ،حق الطفل يف الرتالية والتعليم يف مراحله كافة مبا يف ذلك مراحل ما قبل التعلـيم
املدرسي ،وحقه يف املشاركة يف احليـاة الثقافيـة مـن أـالل إشـباع حاجـات الطفـل الثقافيـة يف شـجم
جماالاــا مــن آداب وفنــون ومعرفــة ومعلومــات ورالطهــا القــيم اجملتمــر وتقــدم العلــم احلــديث ،وحــق
الطف ــل يف احلماي ــة م ــن االس ــتقالل االقتص ــادي ورعاي ــة الطف ــل م ــن ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة
وسهيله إذ تكفل الدولـة محايـة الطفـل يف كـل عمـل مـن شـأنه عرقلـة تعلمـه أو اإلضـرار يف صـحته
ومنوه البدين أو العقلي ،ومحاية الطفل من العنف واإلألال والنزاعات املسلحة وكذلك ضـم البـاب
التاسر معاملة األحدا املنحرفن أو املهددين بطر االحنراف.
 -213كما جت تبـين موضـوع العيـوب الوالديـة كونـه مـن املوضـوعات املهمـة لألطفـال ذوي اإلعاقـة
إذ اجنــز مســل يضــم  18منطقــة الــيت تع ـد أكثــر أطــورة والــيت تعرضــت إىل مشــاكل أمنيــة وظهــر يف
املســل ابن نســبة انتشــار العيــوب الوالديــة هــي مــا يقــارب مــن  23عيب ـ ا والدايا لكــل  1000والدة
حية وهي مقارالة للنس العامليـة الـيت تـنص ون العيـوب الوالديـة مـا يقـارب  40-20عيبـ ا والدايا
لكــل  1000والدة حيــة ولــذلك هنالــك أطــة وضــعت النــاء علــق قاعــدة البيــاانت املتــوفرة حــول
العوق عنـد الطفولـة ت كـد الرصـد الـوابئي حلـاالت اإلعاقـة عنـد الطفولـة منـذ الـوالدة علـق مسـتوى
اجملتم ـ ــر وامل سس ـ ــات الص ـ ــحية م ـ ــن قب ـ ــل املالك ـ ــات العامل ـ ــة يف امل سس ـ ــات الص ـ ــحية ابإلض ـ ــافة
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إىل االكتشاف املبكر ضمن حاالت الوالدة وضمن التوعية والتدري للقاالالت من أـالل أطـة
إسرتاتيجية للقبالة ت كد توعية األسر الشكل عام واألمهات الشكل أـاص وأأليـة متاالعـة األطفـال
ذوي االحتياجــات اخلاصــة كمــا ت كــد هــذه املوضــوعات ضــمن آليــة الش ـراكة مــر القيــة األط ـراف
وضمن هيئة رعاية الطفولة اليت متثل وزارة الصحة فيها دائرة الصحة العامة.
 -214كما يوجد يف إقليم كردستان العراق مسودة قـانون حقـوق الطفـل وطـورت هـذه املسـودة
وزارات إقلــيم كردســتان وهــي (وزارة العمــل والشـ ون االجتماعيــة ووزارة الرتاليــة ووزارة الثقافــة ووزارة
الصــحة) ومفوضــية حقــوق اإلنســان ومن مــة إنقــاذ األطفــال يف كردســتان مبســاعدة اليونيســيف،
ويتعامــل هــذا القــانون مــر كــل أشــكال احليــاة الــيت ــص األطفــال مثــل الرتاليــة والصــحة واحلالــة
االجتماعية وقد أرسل إىل جملس الوزراء.
 -215إع ــداد املن ــاه األكاداي ــة واملهني ــة اخلاص ــة ابألطف ــال ذوي اإلعاق ــة (التعل ــيم األك ــاداي
واملهــين) ،وإعــداد املشــروع الــوطين االس ـرتاتيجي للــدم الرتالــوي للتعلــيم الشــامل ،ويشــمل أيضــا
نســبة  %30مــن مــدار كــل حماف ــة ،والعمــل علــق رعايــة األطفــال مــن ذوي زراعــة القوقعــة يف
صفوف الرتالية اخلاصة ملحقة ابملدار االالتدائية.
 -216اللــغ عــدد التالميــذ مــن ذوي اإلعاقــة ( )9703للعــام الدراســي  ، 2010-2009واللــغ
( )13005للع ــام الدراس ــي  ،2013-2012والل ــغ ع ــدد امل ــدار ذات ص ــفوف الرتالي ــة اخلاص ــة
( )899للعـ ـ ــام الدراسـ ـ ــي  ، 2010-2009واللـ ـ ــغ ( )1213للعـ ـ ــام الدراسـ ـ ــي ،2013-2012
وعدد املدار يف إقليم كردستان ذات الصفوف اخلاصة ( )544مدرسة لعام .2013-2012
 -217وضــر تعليمــات حمــددة للرعايــة داأــل املدرســة للــذين يعــانون إعاقــة ابألط ـراف الســفلق
والعليا ،وتوفري البيئة ا منة لدأوهلم وأروجهم من املدرسة ،وتوفري املعوانت الطبية الساندة هلم.
 -218كما تتوىل دائـرة رعايـة ذوي االحتياجـات اخلاصـة تقـدمي اخلـدمات هلـذه الشـرةة مـن أـالل
تنفيذ قانون الرعاية االجتماعية رقم  126لسنه  1980ومن أالل أقسام متخصصة وكما يلي:
(أ) قسم ور الاولة
 -219دور الدولــة هــي م سســات اجتماعيــة إيوائيــة ترعــق األطفــال والصــغار واإلحــدا الــذين
يعــانون حــاالت التفكــك األســري أو فقــدان احــد الوالــدين أو كليهمــا وتــوفري أج ـواء ســليمة هلــم
للتعويل من احلنان العائلي الذي افتقـدوه وجتنـ كـل مـا يشـعرهم واـم دون ا أـرين .وتسـتقبل
من عمر يوم واحد وحجم الثامنة عشرة من العمـر ممـن يعـانون احلـاالت يف أعـاله السـب الوفـاة أو
العــوق أو احلجــز أو الســجن أو الفقــدان أو عــدم األهليــة وتســتقبل كــذلك جمهــول النسـ  .تـ من
دور الدولــة للمســتفيدين املأكــل وامللــبس جمــاان ومصــروفات اجليـ واحتياجــاام األأــرى كافــة مــن
أــدمات صــحية وترالويــة وتعليميــة وترفيهيــة وابلتنســيق مــر اجلهــات الرمسيــة واجلماهرييــة مــن اجــل
تقــدمي أفضــل اخلــدمات هلــم كــوزارات الرتاليــة والصــحة والشــباب والثقافــة ومن مــات اجملتمــر املــدين
املختص ــة وغريه ــا كم ــا تق ــوم إبحل ــاق املس ــتفيدين ون ـواع ومبراح ــل التعل ــيم املختلف ــة حس ـ فئ ــاام
العمري ــة .وا ــدف دور الدول ــة إىل تنش ــئة املس ــتفيد م ــن الن ـ ـواحي البدني ــة والروحي ــة واالجتماعي ــة
والعقلية الصورة طبيعية ويف ظروف تتسم ابحلرية والكرامة وتكوينهم شخصية متكاملـة للطفـل عـن
طري ــق إش ــعارهم ابحملب ــة والتف ــاهم وت ــوفري ج ــو م ــن احلن ــان يكف ــل ل ــه األم ــن م ــن الن ــاحيتن املادي ــة
واألدالية .ويبلغ عدد دور الدولة ( )23دارا.
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 -220ا امبات والربامبج اليت تقامبها ور الاولة للمستفيا:


تــوفر دور الدولــة للمســتفيد كــل مــا ينمــي قااللياتــه وقدراتــه وذلــك الوضــر ال ـرام
تدريبيـ ــة وثقافيـ ــة وفنيـ ــة ورايضـ ــية (تروةيـ ــة وترفيهيـ ــة) وصـ ــحية وتعليميـ ــة وتـ ــوفري
األلعاب املتنوعة الـيت تناسـ شـرائل العمـر املختلفـة وتن ـيم السـفرات واجلـوالت
إض ــافة إىل ت ــدريبهم عل ــق الفعالي ــات الفني ــة وابلتنس ــيق م ــر اجله ــات امل ــذكورة يف
أعاله هنا الرام للتدري املهين لألحدا علق املهن املختلفة لألعمار 17-16
س ــنة كرعاي ــة الحق ــة قب ــل مغ ــادرام ال ــدار أاص ــة للمس ــتفيدين غ ــري امل ـ ـرتبطن
ابملدرس ــة و ،ابلنس ــبة لـ ـربام الص ــغار يف املرحل ــة األوىل ص ــص للص ــغار ح ــجم
سـ ـ ــن  8سـ ـ ــنوات وتعتم ـ ـ ــد عل ـ ـ ــق مراعـ ـ ــاة مسـ ـ ــتوى النم ـ ـ ــو العقلـ ـ ــي واجلسـ ـ ــدي
للمس ــتفيدين إض ــافة إىل الـ ـربام ال ــيت تس ــتهدف النش ــاا الع ــام الـ ـوارد ذك ــره يف
الرام دور الدولة لألحدا مر مراعاة العمر يف تنفيذ مفردات الربانم ؛



أمــا يف ســن  18-12ســنة لــدور البنــن والبنــات تعتمــد النشــاطات أساســا علــق
الرام النشاا العام الذي يعتمد علق سياسـة الرعايـة االجتماعيـة يف دور الدولـة
اليت تعد يف مفهومها احلقيقي اكرب الكثري من إيـواء احلـد وسـد حاجاتـه املاديـة
والتعليمي ــة ؛ ألن دور الدول ــة ه ــي الب ــديل م ــن األس ــرة وه ــي الب ــديل م ـن اجملتم ــر
الص ــغري ال ــذي يتمث ــل يف املنطق ــة الس ــكنية او احل ــي الك ــل م ــا في ــه م ــن عالق ــات
اجتماعية وأنشطة داألية تتميز إىل حد كبري ابحلرية وأيضا العالقات مـر اجملتمـر
الكبــري ولكــي يكــون الــديل انجــل مــن انحيــة الرتاليــة االجتماعيــة ومــن اجــل أن
يكــون العمــل يف دور الدولــة اقــرب مــا اكــن لتمثيــل املفــاهيم اإلنســانية العالقــة
اال االيــة ـ أن تكــون ال ـربام املنفــذة يف دور الدولــة (شــاملة) ألوجــه احليــاة
املختلفــة القــدر اإلمكــان ومتيزهــا وســلوب داقراطــي حقيقــي يــوفر قــدرا مــن احلريــة
للحد وابلذات يف الناء شخصية ا االية له وإأراجه من الشعور ونه ةيـا مـدة
م قتــة وجنعلــه يشــعر ابن األايم الــيت يعيشــها يف الــدار مثمــرة وممتعــه معــا .ولتنفيــذ
الرانم النشاا العام يتشكل يف كل دار اللجان ا تية:
اللجنة االجتماعية تتوىل:
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تنسيق العالقات االجتماعية داأل امل سسات واهليئات األأرى وأارجها؛



تن ـ ــيم الس ـ ــفرات وال ـ ـزايرات لالم ـ ــاكن التارتي ـ ــة والرتفيهي ـ ــة واملت ـ ــاحف
والتعرف اىل حماف ات الوطن؛



تن يم االحتفاالت واملهرجاانت يف املناسبات الوطنية والدينية واألعيـاد
وحفالت السمر؛



تســجيل نشــاطات الــدار واحتفاالتــه وســفراته ابلصــور الوســاطة مجاعــة
التصوير يف الدار.
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اللجنة الثقافية:


اإلعالم الـداألي واإلذاعـة الداأليـة واإلشـراف علـق النشـرات اجلداريـة
ونشر اجلرائد اليومية وإذاعة فقرات منها؛



تن يم املساالقات األداليـة يف الشـعر والوصـف وتشـجير وتنميـة املواهـ
والقاالليات األدالية لدى األحدا ؛



إقام ــة الن ــدوات الثقافي ــة والتع ــاون الع ــل احملاضـ ـرين م ــن ذوي اخلـ ـربات
األدالية والثقافية والدينية.
اللجنة الفنية:



ومهمتهـا تـوفري مسـتلزمات الفنـون التشـكيلية واملوسـيقية وحبسـ ميــول
املستفيدين.
اللجنة الرايضية:



مهمتها تشكيل الفرق الرايضية وتدريبها علق تلف األلعاب.

 -221تشكيل هذه اللجان املذكورة آنفا الرائسة ابحث اجتماعي وعضوية ثالثة من األحدا
وعضو أاص من العاملن يف الدار.
 -222أمــا جلنــة النشــاا العــام فريأســها مــدير الــدار وتضــم يف عضــويتها رؤســاء اللجــان األرالعــة
املذكورة وتكون مهمتها:


التنسيق الن نشاطات اللجان وتوقيتااا؛



العمل علق توفري إمكاانت ومستلزمات ممارسة اللجان نشاطااا؛




صيص اجلوائز للطالب املتفوقن دراسيا؛
اإلش ـ ـراف عل ــق مجاع ــة العل ــوم (وه ــي اجلماع ــة املتمي ــزة يف إح ــدى العل ــوم التطبيقيـ ــة
كالكهرابء وامليكانيك اخل) يف الدار وتوفري مستلزمات هذه اجلماعة وعرب نتاجااا.

(ب) مبركز العوق الباين
 -223مركز العوق البدين يشرف علق ( )34وحـدة إداريـة موزعـة يف الغـداد واحملاف ـات ويقسـم
عمله يف أرالر حماور وهي:
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معاهــد الصــم والــبكم وهــي ( )22يف الغــداد ( )7معاهــد و( )15يف احملاف ــات
الواقر معهد واحد يف كل حماف ه ابستثناء إقليم كردستان؛



معاهــد املكفــوفن (رســة) يف الغــداد ومعهــد واحــد يف كــل مــن نينــوى والبصــرة
والنجف االشرف والديوانية؛



معاهد العوق الفيزايوي او احلركي وألا معهدان يف الغداد فق ؛



معاهــد التأهيــل املهــين (رســة يف الغــداد اثنــان وواحــد يف كــل مــن نينــوى والبصــرة
وكركـ ــو ) واسـ ــتنادا إىل تعليمـ ــات رقـ ــم  6-4لعـ ــام  1992مـ ــن قـ ــانون الرعايـ ــة
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االجتماعي ــة  126لس ــنه  1980الوص ــف ه ــذه املعاه ــد ه ــي معاه ــد اجتماعي ــة
وتعليمية يكمن الفرق الن هذه املعاهد ومعاهد العوق العقلي كـون هـذه املعاهـد
تطبــق من ــاه وزارة الرتاليــة للمرحلــة االالتدائيــة واملتوس ــطة ابلنســبة ملعاه ــد الع ــوق
الفيزايوي ومرحلة االالتدائية ملعاهد املكفوفن أما معاهد الصم والبكم تطبق فيهـا
من ــاه الرتالي ــة للمرحل ــة االالتدائي ــة كمنه ــاج جتـ ـريي م ــن اج ــل م ــنحهم الش ــهادة
االالتدائية والقسم الصـدد تقواهـا مـن أـالل جلنـة وزاريـة مشـرتكة الـن وزارة العمـل
ووزارة الرتالية وان اهلدف من معاهد العوق البدين هي يف األسا ترالوي تعليمي
والعمــل علــق دم ـ املعــوق ابجملتمــر مــن أــالل ممارســة حقــه الطبيعــي يف التعلــيم
واحلص ــول عل ــق فرص ــة عم ــل لالرتق ــاء ابملس ــتوى املعاش ــي وجعله ــم ق ــوى عامل ــة
إضــافية واســتثمار طاقــاام وتوظيفهــا ابلشــكل الــذي تــدم اجملتمــر وهنــا ال ـرام
ترفيهية وفنية ورايضية تقدم هلم.
(ج) مبركز العوق العقلي
 -224يهـتم مركــز العـوق العقلــي والنفسـي ابألطفــال املعـاقن عقليــا مـن عمــر ( )6سـنوات حــجم
اايــة اخلامســة عشــرة مــن العمــر ويشــمل القبــول مجيــر فئــات اإلعاقــة العقليــة (البســي  ،املتوسـ ،
دون املتوس ) ومتالزمة داون واضطراب التوحد ،ويرتب ابملركز ( )17معهدا حكوميـا ( )6منهـا
يف الغداد و( )11منها يف احملاف ات ويستقبل املستفيدين العد إحالتهم من مركز تشخيص العـوق
إىل اقرب معهد من حمل سكناهم واهم اخلدمات اليت تقدمها هذه املعاهـد هـي أـدمات تعليميـة
وترالوية وأدمات صحية ونشاطات رايضية وفنية وأدمات البحث االجتماعي وأدمات النقل.
( ) قسم الورش واجلمعيات
 -225تقوم الورش واجلمعيات التعاونية واالنتاجية للمعـوقن الـدم املعـوقن يف اجملتمـر الوسـاطة
تــوفري العمــل املناسـ لقـاالليتهم الفكريــة والبدنيــة واالســتفادة مــن طــاقتهم االنتاجيــة ويـرتب القســم
ال ــورش واجلمعي ــات ( )4ورش حممي ــة لتش ــغيل املع ــاقن م ــن فئ ــة ش ــديدي الع ــوق والق ــادرين عل ــق
العمــل جزئيــا و( )7مجعيــات تعاونيــة انتاجيــة للمعــوقن لتشــغيل املعــاقن مــن كــال اجلنســن ومــن
القادرين علق العمل وتقدمي اخلدمات ا تية:
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توفري وسائل النقل لنقلهم من مناطق سكناهم اىل الورشة او اجلمعية وابلعكس؛



تــوفري العمــل املناس ـ لق ـاالليتهم الفكريــة والبدنيــة ومتكيــنهم مــن االعتمــاد علــق
قــدراام الذاتيــة واحلصــول علــق روات ـ جمزيــة تســد احتيــاجهم وكــذلك مســاعدة
عوائلهم؛



أدمات ترفيهية ونشاطات رايضية؛



أدمات صحية إذ يفحص املرضق منهم ويقدم العالج اجملاين هلم؛



إشراكهم يف عرب منتوجاام يف املعارب احمللية والدولية؛



تذليل املشكالت اليت تواجههم يف العمل ويف حمي األسرة.
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 -226يبــن اجلــدول يف أدانه أعــداد الوحــدات واملســتفيدين يف الغــداد واحملاف ــات لقســم الــورش
واجلمعيات:
ت اسم الورشة او اجلمعية واحملاف ة

 1الورشة احملمية للخياطة/الغداد ( تل /عقلي والدين)
 2الورشة احملمية/الغداد (صم والكم وعوق عقلي السي )
 3ورشة النجارة/الغداد (صم والكم وعوق الدين)
 4مجعية الصم والبكم للخياطة/الغداد (صم والكم)
 5مجعية الصم والبكم للنجارة/الغداد (صم والكم)
 6مجعية العوق الفيزايوي/الغداد (عوق فيزايوي وعوق الدين)
 7الورشة احملمية/الغداد (صم والكم وعوق عقلي السي )
 8اجلمعية التعاونية اإلنتاجية/االنبار (صم والكم)
 9اجلمعية التعاونية اإلنتاجية/نينوى (صم والكم)
 10اجلمعية التعاونية اإلنتاجية/البصرة (صم والكم)
 11اجلمعي ـ ــة التعاوني ـ ــة اإلنتاجي ـ ــة للمعوقن/النج ـ ــف االش ـ ــرف
(صم والكم)
اجملموع

اجملموع

ذكور

إان

6
2
صفر
17
صفر
8
4
2
30
64
16

44
26
7
25
13
13
31
7
50
64
19

150

149

299

38
24
7
8
13
5
27
5
20
0
3

(ه) قسم العا زيمل كليا
 -227تقــدمي اخلــدمات للمعــوقن شــديدي العــوق وكبــار الســن الــذين يعــانون التفكــك األســري
والذين ليس لديهم مأوى وتوفري الفرص متكافئة للجمير من أالل:


تقدمي اخلدمات اإليوائيـة والصـحية واالجتماعيـة والتأهيليـة كافـة للمعـوقن شـديدي
العــوق وفاق ــدي الرعايــة األس ـرية وتكــون أعم ــارهم مــن س ــن  4ســنوات فم ــا ف ــوق
عــددها  2احــدألا يف الغــداد وا أــر يف كـرالالء املقدســة ويكــون القبــول علــق وفــق
تعليمات رقم  2لسنة  1991وهي السنة اخلاصة ابملعوقن من شديدي العوق؛



وعلق وفق ن ام دور رعاية املسنن رقم  4لسنة  1985تقدم اخلدمات اإليوائية
كافــة وأــدمات املأكــل وامللــبس واخلــدمات الصــحية واالجتماعيــة والنفســية إىل
كب ــار الس ــن رج ــاال ونس ــاءا ويك ــون ش ــروا القب ــول يف ال ــدور ابلنس ــبة لألعم ــار
مــن  55ســنة ابلنســبة لــإلان و 60ســنة ابلنســبة للــذكور .وعــدد الــدور اخلاصــة
ابملسنن ( )1يف الغداد و( )6يف احملاف ات.

خامبسا -احملور الراب  :االلتزامبات ا اصة
املا ( )31مج اإلحصاءات والبياانت
 -228تلتزم امل سسات واألفراد ابإلدالء ابلبياانت املتعلقة ووضاعهم للجهـات الـيت تتـوىل إدارة
التعداد السكاين واملسوحات اإلحصائية.
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 -229يت ـ ــوىل اجله ـ ــاز املرك ـ ــزي لإلحص ـ ــاء مج ـ ــر وتص ـ ــنيف البي ـ ــاانت الداوغرافي ـ ــة واالقتص ـ ــادية
واالجتماعية الصورة دورية مبا يف ذلك البياانت املتعلقة ووضاع األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -230كمــا نــود اليــان ون اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء ينفــذ املســل الــوطين لإلعاقــة أــالل ســنة
 2014السب الوضر األمين الذي ار اله اللدان.
 -231كمــا نبــن نســبة العــوق حبسـ نوعهــا مــن نتــائ مســل أارطــة الفقــر ووفيــات األمهــات
لسنة  2013وهي:


نسبة السكان الذين يعانون صعوالة يف الن ر %3,4؛



نسبة السكان الذين يعانون صعوالة يف السمر %1,4؛



نسبة السكان الذين يعانون صعوالة يف احلركة %2,4؛



نسبة السكان الذين يعانون صعوالة يف الفهم واإلدرا %0,7؛



نسبة السكان الذين يعانون صعوالة يف التواصل .%0,6

املا ( )32التعاون الاود
 -232حتــرص مجهوريــة الع ـراق علــق التعــاون مــر امل سســات واجلهــات الدوليــة واإلقليميــة ذات
العالقة من أالل املشاركة يف امل مترات والندوات وورش العمل واملبادرات وتبادل اخلربات.
 -233هنــا تنســيق مــر من مــة الصــحة العامليــة ،من مــة اليونيســيف ،من مــة األمــم املتحــدة،
ال ـرام التنمي ــة ،ص ــندوق األمــم املتح ــدة للس ــكان ومشــروع الرعاي ــة الص ــحية األوليــة امل ــدعوم م ــن
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية علق تعزيز اخلط اخلاصة الفعاليات الرعاية الصحية األولية ت كـد
ذوي االحتياجات اخلاصة من النواحي ا تية:
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تقــدمي الــدعم الطــي فيمــا تــص وضــر قاعــدة اليــاانت حــول ذوي االحتياجــات
اخلاصة من أالل املسوحات ومن أالل استمارات الرصد الوابئي؛



رفر قدرات العاملن والقدرات امل سساتية ادف إىل االكتشاف املبكـر حلـاالت
اإلعاقــة مــن أــالل االكتشــاف مــن قبــل الــوالدة وكــذلك يف أثنــاء الــوالدة والعــدها
لضــمان التعامــل مــر حــاالت اإلعاقــة الشــكل مبكــر ومنــر حــدو املضــاعفات
اليت ت ثر يف نوعية احلياة؛



املشــاركة يف احملافــل العامليــة مــن نــدوات ومـ مترات لغــرب التعــرف إىل جتــارب البلــدان
األأرى فيما تص الوقاية واالكتشاف املبكر والتعامل مر حاالت اإلعاقة؛



املشــاركة يف وضــر ال ـربام اخلاصــة فيمــا تــص الوقايــة مــن العنــف الشــكل ع ــام
والعنـف األسـري الشـكل أـاص لضـمان تقليـل احلـواد الـيت غالبـا مـا تـ دي إىل
إعاقة م كدين أسس تعزيز الصحة والتوعية والتثقيف ذا االجتاه؛



وضر اخلط اخلاصة ابالستعداد للطوارئ واألزمات والكـوار مبـا يـ من التقليـل
من حاالت اإلعاقة والتعامل مر احلاالت اليت قد حتد الشكل مبكر.
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املا ( )33التنفيذ والرصا على الصعيا الوطين
 -234عملـت احلكومـة العراقيـة علـق تنفيـذ املـادة  33مـن االتفاقيـة ومـن أـالل ا ـاذ العديـد مـن
اإلجـراءات علــق صــعيد التنفيــذ والرصــد الــوطين ،إذ عينــت عــدد مــن اجلهــات والــوزارات التنفيــذ هــذه
االتفاقيــة ،لرصــد مــدى تنفيــذ هــذه االتفاقيــة ومــن هــذه الــوزارات (وزارة حقــوق اإلنســان/دائرة رصــد
األداء ومحاية احلقـوق ،شـعبة رعايـة املعـوقن وذوي االحتياجـات اخلاصـة يف الـوزارات احلكوميـة كافـة
واجلهــات األأــرى غــري املرتبطــة الــوزارة اتالعــة إىل مكتـ الــوزير ضــمن هيكليــة قســم شـ ون املـواطنن،
مديرايت وأقسام حقوق اإلنسان يف الـوزارات واجلهـات كافـة غـري املرتبطـة الـوزير) كجهـات حكوميـة
تعمـل علــق رصـد هــذه االتفاقيــة ومـدى متتــر األشـخاص ذوي اإلعاقــة ابحلقــوق الـيت كفلهــا الدســتور
العراق ــي الناف ــذ لس ــنة  2005واحلق ــوق املنص ــوص عليه ــا يف االتفاقي ــة .إذ نف ــذت زايرات رص ــد إىل
فئــات تلفــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن قبــل وزارة حقــوق اإلنســان/دائرة رصــد األداء ومحايــة
احلقوق/قســم الش ـ ون االجتماعيــة أــالل األع ـوام ( 2014-2013-2012حــجم حزي ـران) ()69
زايرة لرصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتلك الشرةة.
 -235بص ــوص إح ــدا آلي ــة مس ــتقلة لتعزي ــز ه ــذه االتفاقي ــة ومحايته ــا ورص ــد تنفي ــذها ،فق ــد
عملــت احلكومــة العراقيــة علــق إنشــاء عــدد مــن امل سســات الوطنيــة املعنيــة حبمايــة حقــوق اإلنســان
وتعزيزه ــا ،إذ أنش ـ ـئت (املفوض ــية العلي ــا حلق ــوق اإلنس ــان ،هيئ ــة حق ــوق اإلنس ــان يف كردس ــتان،
وستنشأ هيئة رعاية املعـوقن وذوي االحتياجـات اخلاصـة مبوجـ القـانون رقـم  38لسـنة ،2013
وهيئــة احلمايــة االجتماعيــة مبوج ـ القــانون رقــم  11لســنة  2014والــيت يــدأل األشــخاص ذوو
اإلعاقة ضمن مهامها يف توفري الرعاية االجتماعية هلم).
 -236الع ــد تغيـ ـري الن ــام السياس ــي يف العـ ـراق ع ــام  2003كون ــت ع ــدد م ــن املن م ــات غ ــري
احلكومية إذ تصل إىل ما يقارب  4000آالف من مة مسجلة يف دائرة املن مـات غـري احلكوميـة
التاالعــة إىل األمانــة العامــة جمللــس الــوزراء ،وتعمــل املن مــات املعنيــة القضــااي حقــوق اإلنســان ،إذ
أسسـ ــت عـ ــدد مـ ــن املن مـ ــات والشـ ــبكات والتجمعـ ــات املتخصصـ ــة يف تقـ ــدمي الرعايـ ــة لشـ ــرةة
األشخاص ذوي اإلعاقة كما تعمل هذه املن مات والشبكات علق رصد مدى تنفيذ االتفاقية.

ا امتة
 -237ويف اخلتام فأن مجهورية العراق ت كد التزامها التعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وستعمل علق
التعــاون مــر مكت ـ املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان علــق تبــادل اخل ـربات والنــاء القــدرات مــن
أجــل االرتقــاء الواقــر حقــوق اإلنســان يف العـراق كمــا أن حكومــة مجهوريــة العـراق ماضــية قــدما يف
تنفيــذ اخلطــة املرســومة ملزيــد مــن الضــماانت اخلاصــة القضــااي حقــوق اإلنســان متطلعــن إىل تعــاون
مجير الشركاء ذوي الصلة لتحقيق األهداف املرجوة.
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