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االشخاص ذوي اإلعاقة و املنظامت
املُمثلة لهم يف العراق  :املعوقات
و التحديات و األولويات

ملنظمة الدولية للهجرة ( )IOMهي وكالة األمم املتحدة للهجرة و تلتزم مببدأ أن الهجرة اإلنسانية واملنظمة

تفيد املهاجرين واملجتمع .وكمنظمة حكومية دولية ،تعمل املنظمة الدولية للهجرة مع رشكائها يف املجتمع
الدويل من أجل :املساعدة يف مواجهة التحديات التشغيلية للهجرة وتعزيز فهم قضايا الهجرة وتشجيع التنمية

االجتامعية واالقتصادية من خالل الهجرة والحفاظ عىل الكرامة اإلنسانية ورفاهية املهاجرين.

اآلراء املعرب عنها يف هذا التقرير هي آراء املؤلفني وال تعرب بالرضورة عن آراء املنظمة الدولية للهجرة .و إن

املعلومات الواردة يف هذا التقرير هي ألغراض املعلومات العامة فقط .األسامء والحدود ال تعني املصادقة

أو القبول الرسمي من قبل املنظمة الدولية للهجرة .تسعى املنظمة الدولية للهجرة يف العراق إىل الحفاظ
عىل دقة هذه املعلومات قدر اإلمكان ،ولكنها ال تقدم أي مطالبة رصيحة أو ضمنية بشأن اكتامل ودقة ومالمئة

املعلومات املقدمة من خالل هذا التقرير.
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نُقدر بشدة وقت األشخاص الذين متت محاورتهم ووجهات نظرهم.
تم متويل هذا التقرير من ِ
قبل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ( )DFATالتابعة للحكومة

األسرتالية (يُشار إليها باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة" تحت مظلة مرشوع "دعم
التامسك االجتامعي من خالل دعم إعادة الدمج والتنشيط واالستقرار داخل العراق".

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق – 2021
جميع الحقوق محفوظة ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا املنشور أو تخزينه يف نظام اسرتجاع أو إرساله
بأي شكل أو بأي وسيلة سواء إلكرتونية أو ميكانيكية أو نسخ مستندات أو تسجيل أو بطريقة أخرى دون إذن
خطي مسبق من النارش.
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مقدمة من املنظمة الدولية للهجرة
تأثر األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق بشكل غري متناسب بالحرب والنزاع املسلح واإلرهاب والعنف والصعوبات االقتصادية .يحتل العراق مراتب متقدمة
بني دول العامل من حيث نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة .عىل الرغم من الجهود املبذولة من قبل أصحاب املصلحة الرئيسيني يف الدولة  ،فقد كان هناك

نسبة قليلة من استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة واملجموعات التي متثلهم من قبل الحكومة والوكاالت اإلنسانية واإلمنائية .األشخاص ذوو اإلعاقة
واملنظامت التي متثلهم هم األفضل لتقديم معلومات عن التحديات التي يواجهونها.

عىل الصعيد العاملي  ،تلتزم املنظمة الدولية للهجرة مبعالجة وتقليل نقاط الضعف وتقليل املعوقات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة .ويشمل
ذلك تحسني جمع البيانات حول اإلعاقة وتنمية قدرات موظفي املنظمة الدولية للهجرة ورشكائها بشأن إدماج اإلعاقة . .وبدعم سخي من حكومة

أسرتاليا  ،تعمل املنظمة الدولية للهجرة يف العراق عىل تعزيز نهجها يف دمج االشخاص ذوي اإلعاقة .يف عام  ، 2019أطلقنا اسرتاتيجية املنظمة
الدولية للهجرة إلدماج اإلعاقة يف العراق .2021-2019

تدعم اإلسرتاتيجية املنظمة الدولية للهجرة يف العراق يف تطوير القدرة عىل تلبية متطلبات املهاجرين من ذوي اإلعاقة والنازحني داخليًا من ذوي
اإلعاقة واملجتمعات املضيفة من ذوي اإلعاقة بشكل فعال  ،ودعم حكومة العراق يف جمع البيانات وتصميم سياسة دامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

يف عام  ، 2020قمنا ببناء أسس متينة يف دمج اإلعاقة  ،مبا يف ذلك التعرف عىل منظامت االشخاص ذوي اإلعاقة الفاعلة والتعاون معها  ،والعمل

عىل جعل مراكزنا املجتمعية قابلة للوصول  ،وتطوير إرشادات سياقية للموظفني حول كيفية تنفيذ الربمجة الدامجة لإلعاقة.

يحدد هذا التقرير طرقًا ملموسة ألصحاب املصلحة  ،مبا يف ذلك األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية ومنظامت املجتمع املدين
املحلية  ،ملعالجة املعوقات التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة  ،مبا يف ذلك معالجة التحديات واألولويات الرئيسية للمنظامت املمثلة لهم.

يف النهاية  ،نأمل أن يساعد دعم املنظمة الدولية للهجرة يف تحقيق أقىص استفادة من املهارات واملوارد والتضامن الذي عرب عنه بالفعل
األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظامت املمثلة لهم  ،بهدف نهايئ يتمثل يف املساهمة يف عراق أكرث دمجا.

جريارد وايت
رئيس البعثة
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ملخص تنفيذي
ُ
تم إجراء مشاورات محدودة مع األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت

2.معظم األشخاص ذوي اإلعاقة قد يكون لديهم دخل محدود أو

املمثلة لهم من ِ
قبل الحكومات والوكاالت العاملة يف مجال العمل

معدوم .فقد تم استبعادهم من فرص كسب الرزق مثل تلقي

شامل قائم عىل أساس الحقوق بشأن العقبات التي يواجهها األشخاص

أن الكثري منهم مل يتسن له الحصول عىل إعانات الحامية االجتامعية.

اإلنساين والوكاالت اإلمنائية حتى اآلن .وقد حال ذلك دون إجراء تقييم

ذوي اإلعاقة ووضع السياسات والربامج املالمئة .وعىل الرغم من

ذلك ،فنحن عىل دراية بأن األشخاص ذوي اإلعاقة قد تأثروا عىل نح ٍ
و

متفاوت بالحرب والنزاع امل ُسلح واإلرهاب والعنف وغري ذلك من الصعوبات

االقتصادية األخرى.

1

يهدف هذا التقرير واملشاورات التي اسرتشد بها إىل تعزيز فهمنا بشأن
العقبات التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يف ذلك التحديات
الرئيسية وأولويات املنظامت املمثلة لهم بغرض إثراء الربامج .يعرض

هذا التقرير وجهات النظر املختلفة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق
منظامتهم املعنية بتمثيلهم ،فليس
والتي تم التعبري عنها عن طريق ُ

هناك من هم أقدر عىل التعبري عن تلك التحديات من األشخاص ذوي
اإلعاقة واملنظامت املمثلة لهم .يستند التحليل عىل مقابالت أُجريت مع
ممثالً من املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة ( )OPDالقامئة
ُ 81

يف العراق؛  59مشارك من الذكور و 22مشاركة من اإلناث .وبلغت نسبة

املشاركني من األشخاص ذوي اإلعاقة  96باملائة.

32

يُلقي هذا التقرير الضوء عىل خمسة نتائج أساسية تتناول العقبات التي

يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق فضالً عن التحديات األساسية
واألولويات الرئيسية للمنظامت املعنية بهم.

العقبـات التـي يواجهها األشـخاص ذوي اإلعاقة
1.هناك افتقا ٍر عام مبعرفة دمج اإلعاقة وفهمها فضالً عن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة من ِ
قبل العائالت واملجتمعات وامل ُعلمني
والعاملني يف مجال العمل اإلنساين واملسؤولني الحكوميني.

وترتب عىل ذلك الوصم االجتامعي والعزل واإلقصاء .تفتقر

امل ُجتمعات إىل معرفة كيفية دمج األطفال والبالغني من ذوي
اإلعاقة واحتضانهم باحرتام .فضالً عن كون أعضاء امل ُجتمع لديهم
فهم محدود لحقوق هؤالء األشخاص .فالعديد من األشخاص ذوي
اإلعاقة تم استبعادهم من األنشطة الثقافية واالجتامعية والفنية
مجتمعاتهم بسبب السلوكيات السلبية وعدم
والرياضية داخل ُ

التجهيز والتكلفة .كام أن الكثري من العائالت يف العراق ال تعي
مفهوم دمج اإلعاقة وحقوق ذوي اإلعاقة .كام تم إقصاء النساء
ذوات اإلعاقة عىل وجه الخصوص ومنعهن من الوصول إىل الدعم

التدريب املهني والتوظيف ودعم تطوير األعامل .هذا إىل جانب

الكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة عاطلون عن العمل وال يحظون
سوى بوصو ٍ
ل محدود إىل فرص التدريب عىل املهارات أو فرص

التوظيف أو دعم تطوير األعامل .وهذا يعني أنهم لديهم دخل
ٍ
حاالت أخرى يكافحون لتلبية احتياجاتهم
ضئيل أو معدوم ويف
األساسية يف الحياة .أما النساء ذوات اإلعاقة فلديهن فرص وظيفية
أقل مقارنة بالرجال من ذوي اإلعاقة .ويف اآلونة األخرية ،أدت القيود

عزلة األشخاص ذوي اإلعاقة
املفروضة ج ّراء جائحة كوفيد 19 -إىل ُ
عىل نح ٍ
و أكرب نظرا ً لنقص فرص كسب الرزق والتباعد االجتامعي فضالً

عن تعليق أنشطة املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة .فقد

أفاد العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة بعدم قدرتهم عىل الحصول
عىل إعانات الرعاية االجتامعية.

3.يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة صعوبات الوصول إىل التعليم واألماكن
العامة واملواصالت والرعاية الصحية نظرا ً لعدم توافر التجهيزات

والسلوكيات السلبية .باإلضافة إىل ذلك ،فهو يواجهون صعوبات

يف الوصول إىل األجهزة املساعدة ووسائل االتصاالت امل ُجهزة

نظرا ً لعدم توافرها وارتفاع تكلفتها .يُكافح النظام التعليمي حالياً

يف العراق لدمج األطفال ذوي اإلعاقة حيث يتم رفض دخول العديد
منهم يف املدارس .فاملباين واملناطق العامة داخل العراق غري

مجهزة؛ والعديد من تلك املباين يفتقر إىل وجود املنحدرات
ُ
واملصاعد فضالً عن الشوارع واألرصفة التي يصعب التجول بها ج ّراء
ممهد أو لوحات إرشادية.
القاممة والعوائق وعدم وجود رصف ُ

هذا إىل جانب ارتفاع تكلفة املواصالت وعدم إمكانية العديد من
األشخاص ذوي اإلعاقة تحمل هذه التكلفة .كام يعاين هؤالء األفراد

من صعوبة الوصول إىل العديد من الخدمات والسيام الخدمات
الصحية نظرا ً لعدم توافر التجهيزات والسلوكيات وارتفاع التكلفة.
ٍ
نقص واضح يف األجهزة امل ُساعدة مبا يف ذلك
وبشكلٍ عام ،مثة
عيص البيضاء
الكرايس امل ُتحركة والعكازات واألطراف االصطناعية وال ُ

للمكفوفني والنظارات الطبية وأجهزة تقوية السمع .كام تؤثر عوائق
االتصال عىل حياة األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق بسبب انخفاض

مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة وعدم معرفة استخدام طريقة

برايل وبرامج قراءة الشاشات فضالً عن االفتقار إىل معرفة لغة
اإلشارة وقلة عدد امل ُرتجمني بها.

م يظهر التفاوت
الذي يحتاجونه بسبب العادات االجتامعية .ومن ث ّ
امللحوظ يف عدم املساواة بني النساء والرجال من ذوي اإلعاقة
ويُلحق املزيد من الرضر مبصلحة النساء.

1

بعثة األمم امل ُتحدة لتقديم املساعدة إىل العراق /مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان2016 ،أ ،تقرير حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق.

2

تم تجميع بيانات حول اإلعاقة عن طريق مجموعة األسئلة القصرية حول اإلعاقة الصادرة عن فريق واشنطن ( .)WQSSQكل من وردت إجابته “قد ٍر من الصعوبة” أو “الكثري
يكنني القيام بذلك عىل اإلطالق” تم اعتباره من ذوي اإلعاقة .أما من وردت إجابته من املشاركني “ال يوجد صعوبة” أو “قد ٍر ضئيل من الصعوبة”
من الصعوبة” أو “ال ُ
ٍ
ٍ
حينئذ بوصفه شخصاً من ذوي اإلعاقة
بشخص من ذوي اإلعاقة؟” فإذا أجاب بنعم ،فيتم تسجيله
عىل األسئلة الست التي تم طرحها ،تم سؤاله فيام بعد “هل تصف نفسك
ألغراض إجراء مشاورات.

3

ٍ
ء ألطفا ٍ
لشخص أصم وهو امل ُتحدث
ل من ذوي اإلعاقة؛ وكان أحدهام فرد بالعائلة
متت محاورة ثالثة مشاركني مل يكونوا من ذوي اإلعاقة .اثنان من املشاركني كانوا آبا ً

الرسمي للمنظامت املعنية باألشخاص ذوي إعاقة الصم تحديدا ً.

6
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التحـدي الرئيسي الذي يواجـه املنظامت املعنية باألشـخاص
ذوي اإلعاقة ()OPD
4.نقص التمويل والدعم امل ُقدم من الحكومات والوكاالت العاملة يف
مجال العمل اإلنساين والوكاالت اإلمنائية يؤثر وبشدة عىل قدرة
املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة عىل تنفيذ مهامها

املتمثلة يف متثيل هؤالء األشخاص ووضع األنشطة وتنفيذها .ينشأ

عن نقص التمويل العديد من الصعوبات يف الوفاء بتكلفة إيجار

املكتب واالحتياجات اإلدارية واألنشطة .كام يؤثر أيضاً عىل قدرة
أعضاء املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة يف السفر لحضور
عاليات فضالً عن القيام بجوالت ميدانية وضامن توافر
االجتامعات والف ّ

م أدى هذا
الوصول املادي للمكاتب ومواقع/مراكز األنشطة .ومن ث ّ
إىل تقويض قدرة أعضاء تلك املنظامت عىل تقديم األنشطة لدعم

األشخاص ذوي اإلعاقة داخل مجتمعاتهم.

األولويـة الرئيسـية لـدى املنظامت املعنية باألشـخاص ذوي
اإلعاقة
5.تتمثل األولويات الرئيسية لدى املنظامت املعنية باألشخاص ذوي
اإلعاقة يف تعزيز املعرفة والفهم مبفهوم اإلعاقة عىل كافة
املستويات عن طريق رفع الوعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ومنارصتهم .وتتضمن املجاالت التي يجب إيالئها اهتامماً خاصاً جائحة

كوفيد 19 -والقوانني الشاملة وفرص سبل كسب الرزق املتاحة .تشمل
مجاالت التأييد امل ُهمة التي حددتها املنظامت املعنية باألشخاص
ذوي اإلعاقة التعليم الشامل والوقاية من كوفيد 19 -والتصدي له

سبل كسب
وتعزيز قوانني اإلعاقة والقوانني ذات الصلة وزيادة فرص ُ
الرزق لهم .وت ُعد مجاالت التوعية والتأييد تلك ذات رضورة حيوية

وض األشخاص ذوي اإلعاقة من
ملعالجة العقبات التي من شأنها أن تق ّ
املشاركة يف امل ُجتمع عىل قدم املساواة مع األشخاص الطبيعية.

نشأ عن تلك النتائج مجموعة من امل ُقرتحات التي ورد رشحها تفصيالً يف
التقرير عىل النحو اآليت .ونُلقي هنا الضوء عىل امل ُقرتحات واألمثلة

ممكّن وحيوي لألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت
2.تيسري دور نشط و ُ
املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة داخل برامج العمل اإلنساين والربامج
اإلمنائية .تُ ثل اإلجراءات املعنية بالعمل اإلنساين واإلجراءات اإلمنائية

الشاملة لإلعاقة مبثابة عملية ونتيجة يف آنٍ واحد .فمن خالل إرشاك

األشخاص ذوي اإلعاقة يف هذه العملية ،سيتسنى لنا تعزيز النتائج
لهم عن طريق زيادة املعرفة إلدماج ذوي اإلعاقة .وتتضمن األمثلة
يكن اتخاذها التشاور مع األشخاص ذوي
املعنية باإلجراءات التي ُ

اإلعاقة واملنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق عقد

االجتامعات ومقابالت مع املشاركني الرئيسيني ومناقشات مجموعات
الرتكيز وغري ذلك من اإلجراءات التشاورية األخرى عىل نطاقٍ أوسع.
هذا إىل جانب رضورة إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة يف أدوا ٍر نشطة

باللجان واالضطالع بكونهم جامعي بيانات وأعضاء بفرق التدقيق

مدربني ومتطوعني وجهات التنسيق وموظفني.
امل ُجهزة و ُ

ميض قُدماً يف إدماج ذوي اإلعاقة .يتطلب إدماج
3.تخصيص التمويل لل ُ
م ،ينبغي عىل املنظامت العاملة
ذوي اإلعاقة التمويل؛ ومن ث ّ
يف مجال العمل اإلنساين واملنظامت اإلمنائية ضامن تخصيص

التمويل ضمن ميزانيتهم التنظيمية لتضمني دمج ذوي اإلعاقة داخل
منظامتهم ومرشوعاتهم .وبالتايل تتضمن اإلجراءات التي يجب
اتخاذها توفري متويل متواصل للمنظامت املعنية باألشخاص ذوي
اإلعاقة وتعميم دمج ذوي اإلعاقة يف بنود امليزانية الحالية بدالً من
وضع ميزانية منفصلة لألنشطة املتعلقة باإلعاقة وأخرى للتدابري التي
يكن الوصول إليها واملقرتحات املعقولة 5أثناء املشاورات وأنشطة
ُ

عاليات.
املرشوعات والف ّ

سبل كسب الرزق أولوية من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة
4.إيالء فرص ُ
ٍ
اإلعاقات
عن طريق تحديد العقبات التي يواجهها األشخاص من ذوي
املختلفة وتناول هذه العقبات لنرش الدعم لتوفري التدريب املهني
والتوظيف ودعم تطوير األعامل .ينبغي عىل املنظامت اإلنسانية
واملنظامت اإلمنائية إيالء األولوية لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف

برامجهم الحالية وامل ُستقبلية لسبل كسب الرزق .هذا إىل جانب
رضورة متايش كافة فرص سبل كسب الرزق لألشخاص ذوي اإلعاقة

يتعي اتخاذها عن طريق التوجيه العام
الرئيسية لإلجراءات امل ُحددة التي
ّ

مع النهج القائم عىل الحقوق عن طريق ضامن االختيار واالستقاللية

1.ضامن أن الحكومات والجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين و

لسبل كسب الرزق خاصة
يعني رضورة تجنب توفري فرص ُ
مستقلة ُ

للوكاالت العاملة يف مجال العمل اإلنساين والوكاالت اإلمنائية:

4

االمنايئ لديها فهم قائم عىل الحقوق مبفهوم اإلعاقة وال ُنهج

الذاتية والتعرف عىل التجارب واملعرفة والقدرات املتنوعة .وهذا

باإلعاقة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

6

يكن
الدامج لإلعاقة ودور املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقةُ .

تناول هذه املسألة عن طريق تنظيم جلسات لرفع الوعي وحمالت
دعائية إعالمية (عن طريق وسائل التواصل االجتامعي) فضالً عن إقامة

يتعي تنظيم مثلجلسات رفع الوعي
عاليات التأييد وتوفري املنشورات.
ف ّ
ّ
هذه وتنفيذها عىل نح ٍ
و مثايل بالتعاون مع األشخاص ذوي اإلعاقة

ومنظامتهم املعنية بتمثيلهم؛ حيث إن هذا النهج مينح للجمهور فرصاً

عظيمةلفهممشكالتاإلعاقةوالعقباتالتييواجههاهؤالءاألشخاص.

 4تتضمن تلك الوكاالت أعضاء فريق األمم امل ُتحدة القطري واملنظامت غري الحكومية املحلية والدولية ومنظامت املجتمع املدين املحلية وغري ذلك من الجهات املعنية
عىل املستوى الدويل واملحيل.

5

ارجع إىل التغيريات أو التعديالت التي أُجريت من أجل أحد األشخاص ذوي اإلعاقة ممن طلب إليهم تيسري املشاركة عىل قدم املساواة مع اآلخرين .يجب توفري سكن
معقول عند الطلب.

منفصلة لهم .يضمن التعميم عدم وقوع
سبل كسب الرزق الحالية العامة أكرث ف ّ
عالية وشمولية من إيجاد أنشطة ُ
 6يُعد إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة يف مرشوعات ُ
األشخاص ذوي اإلعاقة يف مناذج مقولبة أو أدوار منطية (فعىل سبيل املثال يُتاح للنساء ذوات اإلعاقة دورات تدريبية يف الخياطة فقط أو استبعاد كافة األشخاص
ذوي اإلعاقة من أي أعامل تتضمن مجهود بدين).
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5.تحديد العقبات التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة ومعالجتها التي

الربامج تصل إىل املجموعات امل ُستهدفة وتنتفع بها عىل قدم املساواة

اإلنساين والوكاالت اإلمنائية والسيام يف مجاالت التعليم والصحة

حول اإلعاقة ( )WGSSQعند تجميع البيانات عىل مستوى الفرد والعائلة.

قد تنشأ أثناء الربامج التي يضطلع بتنفيذها الوكاالت العاملة يف املجال
ج مدروس إلدماج ذوي
العقلية والدعم النفيس .دون وجود نه ٍ
اإلعاقة ،فمن امل ُحتمل أن تُزيد الربامج من هؤالء تهميش األشخاص
ٍ
مستويات ملحوظة من الفقر والتهميش .ومن
ممن يعانون بالفعل من
م تتضمن األمثلة عىل التدابري الوقائية لتقليل من حدة هذه النتائج
ث ّ

دمج التدابري الشاملة لإلعاقة يف مقرتحات الربامج وتصميامتها فضالً

عن رفع الوعي لدى موظفي الوكاالت العاملة يف املجال اإلنساين
بشأن أهمية إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف الربامج وضامن وجود

سبل اإلقامة املالمئة يف إطار املرشوعات.
ميزانية تُالئم ُ

6.جمع البيانات امل ُص ّنفة حسب اإلعاقة وتحليلها واإلبالغ بها إلثراء الربامج
يكن أن تضمن البيانات امل ُص ّنفة حسب اإلعاقة تحديدا ً
وتطوير األدلةُ .
أكرث دقة لألشخاص ذوي اإلعاقة إلثراء التخطيط وتحديد ما إذا كانت

أم ال .يجب استخدام مجموعة األسئلة القصرية الخاصة بفريق واشنطن
7

7.إجراء املزيد من التحقيقيات بشأن املشكالت امل ُعقدة ذات الصلة
باإلعاقة يف العراق ثم تنفيذ املقرتحات الالحقة .أُجريت هذه
الدراسة كتحقيقِ رسيع لتقديم فهم أويل بشأن املشكالت التي
يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظامتهم املعنية بتمثيلهم.
معقدة وتتطلب املزيد من التحقيق.
فالعديد من ا مل ُشكالت ُ
ٍ
مزيد من التحقيقات
وبالتايل تتضمن املوضوعات التي تتطلب

موقف إعانات الرعاية االجتامعية لألشخاص ذوي اإلعاقة واملعرفة

الصم
املحدودة واالفتقار إىل استخدام لغة اإلشارة لألشخاص
ُ

وضعاف السمع وتجارب األشخاص النازحني داخلياً من ذوي اإلعاقة
والالجئني ذوي اإلعاقة.
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شكل  :1تايل اثناء مشاركتها يف تدريب حول املشاريع املمولة يف سنجار© املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
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ملزيد من املعلومات ،يرجى االطالع عىل إرشادات املنظمة الدولية للهجرة يف العراق حول استخدام مجموعة األسئلة القصرية الصادرة عن فريق واشنطن املتعلقة
باإلعاقة لجمع بيانات عن اإلعاقة يف العراق متوفرة باللغتني اإلنجليزية والعربية.

8

يجب أن يسرتشد التحقيق بالتوصيات العاملية لالتحاد العاملي للصم ،والتي تويص عىل وجه التحديد بعدم نقل لغة اإلشارة من بلد إىل آخر ألن لغة اإلشارة يجب أن تتأثر
محددا ً دعا فيه إىل وقف توحيد لغة اإلشارة يف املنطقة العربية
بثقافة كل دولة وتقاليدها .يف عام  ،2009أصدر االتحاد العاملي للصم بياناً ُ

8
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مقدمة
يف عام  ،2019أطلقت املنظمة الدولية للهجرة ( )IOMيف العراق

واملجموعات مع ا مل ُنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة يف

اسرتاتيجية املنظمة الدولية للهجرة إلدماج منظور اإلعاقة يف العراق

تسعة محافظات حيث تعمل وحدة استقرار ا مل ُجتمع عىل تحديد

مساءلة الكيان التابع السرتاتيجية األمم املتحدة
امل ُستمدة من إطار ُ

ذلك ،ولسوء الحظ ،مل تتمكن املنظمة الدولية للهجرة يف العراق من

منظمة الدولية للهجرة بالعراق،
لعام  .2021-2019تسعى اسرتاتيجية ُ
إلدماج منظور اإلعاقة ،إىل ضامن دمج األشخاص ذوي اإلعاقة والتشاور

العقبات والتحديات واألولويات لدى تلك امل ُنظامت إلثراء الربامج .ومع

تنفيذ تلك املشاورات يف عام  2020نظرا ً لقيود جائحة كوفيد 19 -ومن

متطلباتهم والوفاء
معهم عىل قدم املساواة بحيث يتسنى9تحديد ُ

م ،تسعى املنظمة الدولية للهجرة يف العراق إىل إجراء مشاورات
ث ّ

عىل الحقوق.

العراق الثامين عرش .وت ُعد تلك املشاورات الرسيعة هي املرحلة

بأنشطة املنظمة الدولية للهجرة يف العراق باستخدام النهج القائم
ويف عام  ،2020وضعت وحدة األستقرار امل ُجتمعي( )CSUالتابعة

للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق إطار العمل التايل :نهج وحدة
استقرار امل ُجتمع يف تعميم دمج ذوي اإلعاقة ضمن الربامج يف عام
 2020لضامن دمج األشخاص ذوي اإلعاقات املختلفة يف كافة مرشوعات
ومبادرات وحدة استقرار امل ُجتمع .ومن ضمن األنشطة التي تضمنها
هذا اإلطار هو عقد مشاورات قامئة عىل الجوالت امليدانية والتشارك

رسيعة مع املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة عرب محافظات
األوىل ملسألة عقد مشاورات مع تلك املنظامت .أما املرحلة التالية
فتتضمن استخدام كل من موظفي املنظمة الدولية للهجرة يف

العراق ورشكاء التنفيذ نتائج هذا التقرير وامل ُقرتحات من أجل املتابعة
واالستمرار يف إجراء املشاورات مع املنظامت املعنية باألشخاص

ذوي اإلعاقة والتعاون والعمل معها.

شكل  :2امكانية الوصول يف احد املراكز املجتمعية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة يف دهوك© املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
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9

فاالحتياجات البرشية (التي تتضمن الغذاء واملأوى والخدمات الصحية وما إىل غري ذلك) هي مسألة عامة لألشخاص ذوي اإلعاقة وغري املعاقني .يف حني قد يحتاج
ٍ
يكن أن تتضمن تلك اإلجراءات توفري املساعدة الشخصية أو أمناط
األشخاص ذوي اإلعاقة إىل
محددة للوفاء بتلك االحتياجات البرشية الفطرية العامة .ومن ث ّ
إجراءات ُ
م ُ
متنوعة من االتصاالت أو التكيف بشأن إمكانية الوصول املادي .وعادة ما يحل مصطلح “املتطلبات” محل مصطلح “االحتياجات” لدى الجهات الفاعلة القامئة عىل الحقوق
إذ يُضفي ذلك تركيزا ً عىل االعرتاف بحقوقهم.
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معلومات أساسية
تأثر األشخاص ذوي اإلعاقة داخل العراق بشكلٍ غري متناسب عىل مدار

منعدمة .فاألشخاص ذوو اإلعاقة واملنظامت املعنية بتمثيلهم هم
ُ

عقو ٍد من الحرب والنزاع امل ُسلح واإلرهاب والعنف وغري ذلك من الصعوبات

األفضل تأهيالً لتقديم معلومات حول التحديات التي يواجهونها .ولسد

وحكومة اقليم كوردستان ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية

ممثيل املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة لإلعالن عن سياسات

م تبذل كل من الحكومة االتحادية العراقية
االقتصادية األخرى 10.ومن ث ّ
غري الحكومية واملجتمعات املدنية قصارى جهدها ملعالجة العديد

من العقبات املتداخلة التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة 11.ولسوء

الحظ ،أدى نقص املوارد وتضارب األولويات لدى املؤسسات واإلرادة

املؤسسية غري الكافية فضالً عن تفيش استخدام النهج القائم عىل
اإلحسان ،حيث يتم اإلشفاق عىل األشخاص ذوي اإلعاقة بدالً من متكينهم
عن طريق النهج القائم عىل الحقوق لتعميم إدماج منظور اإلعاقة ،إىل

إعاقة كافة الجهود املبذولة.

12

فجوة املعرفة تلك ،يستند هذا التقرير إىل مقابالت حوارية أجريت مع
وبرامج إدماج ذوي اإلعاقة.

ا ملصطلحا ت
يستخدم هذا التقرير املصطلحات اآلتية:

األشخاص ذوو اإلعاقة
جرى تصور مفهوم اإلعاقة باستخدام النهج القائم عىل الحقوق،

ويُقدّر بأن  15باملائة من إجاميل السكان حول العامل يعانون من إعاقة؛

مسرتشدة يف ذلك بتوجيهات اتفاقية األمم امل ُتحدة لحقوق األشخاص
ُ

13

تنص املادة الثالثة من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن "يشمل

يف حني يعيش ما يقارب من مثانني باملائة من األشخاص ذوي اإلعاقة
يف بلدان ذات دخل متوسط ومتدين مثل العراق عىل سبيل املثال.

ذوي اإلعاقة (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  .)CRPDوعليه

وال يوجد حالياً إحصاءات دقيقة حول عدد األشخاص ذوي اإلعاقة داخل

مصطلح” األشخاص ذوي اإلعاقة“كل من لديهم عاهات طويلة األجل

 16ومع ذلك ،يُبدي املدافعون عن اإلعاقة بالعراق واملنظامت الدولية

العوائق من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم

العراق .إذ ترتاوح اإلحصاءات الحكومية ما بني  0.9باملائة و 8.4باملائة.

15 14

الخاصة باإلعاقة تحفظاً عىل هذه األرقام ،وتُشري بان األرقام الفعلية
معدل اإلعاقة
أعىل من ذلك بكثري .فمع األخذ يف االعتبار احتامل ارتفاع ُ
يف األوضاع اإلنسانية ،فمن امل ُحتمل أن يتجاوز تقدير العراق املتوسط
العاملي بنسبة  18 17 15%وباملثل نصت اللجنة املعنية بحقوق األشخاص

ذوي اإلعاقة يف عام  2019أن العراق يضم أكرب عدد من األشخاص ذوي

اإلعاقة عىل مستوى العامل.

19

وعىل جانب آخر ،صادقت الحكومة االتحادية العراقية عىل اتفاقية األمم

امل ُتحدة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة  )CRPDيف عام  .2013فعىل الرغم من الحجم التقديري
لنسبة السكان من ذوي اإلعاقة داخل العراق ،فإن املشاورات بني

االشخاص ذوي اإلعاقة ومنظامتهم املعنية بتمثيلهم من ِ
قبل الحكومة
والوكاالت العاملة يف مجال العمل اإلنساين والوكاالت اإلمنائية تكاد تكون

حسيَة ،قد متنعهم لدى التعامل مع مختلف
بدنية أو عقلية أو ذهنية أو ّ
املساواة مع اآلخرين".

املنظمات املعنيـة باألشـخاص ذوي اإلعاقة:
يصف التعليق العام رقم  7من اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة

( )CRPDاملنظامت املعنية باألشـخاص ذوي اإلعاقة بوصفها أي
ٍ
أشـخاص ذوي
منظامت أو رابطات يقودها أو يوجهها أو يرأسـها
20

اإلعاقة متمسـكون باملبادئ والحقوق امل ُعرتف بها يف اتفاقية

حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة ( )CRPDويلتزمون بها ويحرتمونها

منظامت تم تأسيسـها يف املقام األول بهدف العمل
بالكامل .فهي ُ

الجامعي من أجل حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة و/أو التعبري عنها و/

أو تعزيزهـا و/أو السـعي لتحقيقها و/أو الدفاع عنها فضالً عن تقديم

منظـور فريد للتحدث نيابة عنهم.

 10بعثة األمم املُ تحدة لتقديم املساعدة إىل العراق /مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان2016 ،أ.

11

بعثة األمم املُ تحدة لتقديم املساعدة إىل العراق /مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان2016 ،أ.

 12املُ نظمة الدولية للهجرة بالعراق2019 ،أ ،اسرتاتيجية إدماج منظور اإلعاقة .2021 – 2019
 13منظمة الصحة الدولية والبنك الدويل2011 ،أ ،التقرير العاملي حول اإلعاقة.
ٍ
بيانات حول اإلعاقة.
 14مل يُستدل عىل الطُرق املُ ستخدمة لتجميع
 15منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل2011 ،أ.
 16ورد ذكره يف اسرتاتيجية املنظمة الدولية للهجرة يف العراق إلدماج منظور اإلعاقة مثل وزارة الصحة ،ولكن مل يتم تقديم أي مرجع.
 17اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت2019 ،ـ ،املبادئ التوجيهية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين.
 18نظرا ً لنقص البيانات املُ تاحة ،فإن تقرير ملحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية يف العراق (ملحة عاملة عن االحتياجات اإلنسانية)  2020يستعني بالتقدير العاملي البالغ نسبته
 15باملائة.
 19بيان صحفي صادر عن اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن تأثري النزاع املُ سلح عىل األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق.
مصطلح “املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة”؛ يف حني تتضمن املصطلحات األخرى الشائع استخدامها “منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة”،
 20يستخدم هذا التقرير ُ
أو “املنظامت الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة” أو “الجامعات املعنية بتمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة و”حركة منارصة األشخاص ذوي اإلعاقة”.
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تتضمن املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة تحت طياتها املنظامت
الراعية واالئتالفية واملنظامت الخاصة بإعاق ٍ
محددة واملنظامت
ة ُ

ٍ
بوقت محدد
صبغة رسمية (مثل التقييم الرسيع لالحتياجات) والتي تتقيد

و/أو أقارب لألشخاص ذوي اإلعاقة وجامعات الدعوة الذاتية واملنظامت

أو إرساء تفكري يتضمن املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة .وعادة

الرسمية أو الجامعات غري الرسمية واملنظامت التي تتضمن أعضاء أرسة
املعنية بالنساء ذوات اإلعاقة أو املنظامت الخاصة باألطفال والشباب
ٍ
منظامت أخرى 21 .يُشري التعليق العام رقم 7
ذوي اإلعاقة من بني

من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل أن املنظامت املعنية

باألشخاص ذوي اإلعاقة "ال تنتمي يف غالبية الحاالت إىل أي حزب
ٍ
سلطات عامة وأي منظامت
سيايس وهي تحظى باالستقاللية عن أي

ء منها/عضوة بها" 22.وعىل الرغم من
غري حكومية أخرى قد تكون جز ً

ذلك ،فغالباً ما تنتمي املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة يف

أحزاب سياسية واإلدارات الحكومية.
العراق إىل
ٍ

ييز هذا التقرير بني املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة التي
ُ
ٍ
ٍ
االشخاص ذوي
شخص من
توىل قيادتها أو توجيهها أو رئاستها أي
اإلعاقة واملجتمع املدين املعني بإعاق ٍ
محددة واملنظامت الدولية
ة ُ

املعنية بتقديم خدمات و/أو تأييد نيابة عن هؤالء األشخاص ،ولكن مل
م
يتوىل قيادتها يف املقام األول ٍ
أي من األشخاص ذوي اإلعاقة (ومن ث ّ
ٍ
منظامت معنية باألشخاص ذوي اإلعاقة).
ال يُنظر إليها بوصفها

إدماج ذوو اإلعاقة
يضمن إدماج ذوو اإلعاقة امل ُشاركة الهادفة لألشخاص ذوي اإلعاقة

يكّن من تعزيز حقوقهم ومراعاة وجهات النظر
بكافة اختالفاتهم .فهو ُ

ذات الصلة باإلعاقة مبا يوائم مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

املشاركة العاملية للمنظامت املعنية باألشخاص
ذوي اإلعاقة
مطالبة بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة وإرشاكهم عن
الحكومات ُ

طريق منظامتهم املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة بشأن تنفيذ اتفاقية

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورصدها 23.ويُعد هذا التأكيد عىل مشاركة
األشخاص ذوي اإلعاقة مبثابة ر ٍد عىل إقصائهم امل ُمنهج من آليات
ٍ
سياسات
التشاور واتخاذ القرارات ذات الصلة بتصميم وتخطيط ورصد أي
24
ٍ
مجتمعاتهم.
أو برامج أو
خدمات من شأنها التأثري عىل حياتهم و ُ
أظهرت إحدى الدراسات العاملية بشأن مشاركة املنظامت املعنية بذوي
اإلعاقة يف السياسات والربامج أن تلك املنظامت تشعر باالستياء من ج ّراء
مستوى إرشاكهم مع حكوماتهم وكونها أقل انخراطاً مع األمم امل ُتحدة

ووكاالت التمويل .كام أوضحت الدراسة أنه متى يتم إرشاك املنظامت
ٍ
وكاالت معنية بإعاقة
املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة ،فغالباً ما يكون مع
محددة 25.فعىل سبيل املثال ،يُجرى غالبية عمل الجهات الفاعلة يف مجال
ُ

العمل اإلنساين لتناول مسألة إدماج اإلعاقة عن طريق إجراءات راسخة ذات

وميزانيات محدودة ،وعىل هذا املنوال ،فهي نادرا ً ما تسعى إىل فتح حوار

ما ينشأ عن ذلك اتخاذ الوكاالت العاملة يف مجال العمل اإلنساين طُرقاً

مخترصة لتتجنب املنظامت املحلية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة وهو ما
يرتتب عليه وضع وتنفيذ استجابات إنسانية شاملة لإلعاقة دون املستوى.

26

املشاركة املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة
داخل العراق
ٍ
نقص يف األدلة التجريبية باللغتني العربية واإلنجليزية بشأن
مثة
املشاورات واملشاركة النشطة للمنظامت املعنية باألشخاص ذوي
اإلعاقة حول تخطيط السياسات وتنفيذها مبا يشمل الربامج اإلنسانية
واإلمنائية فضالً عن الخدمات امل ُقدمة من ِ
قبل الحكومة والوكاالت العاملة
م،
يف مجال العمل اإلنساين والوكاالت اإلمنائية داخل العراق .ومن ث ّ
ال تُجرى حالياً استشارة االشخاص ذوي اإلعاقة ومنظامتهم املعنية

بتمثيلهم بوصفهم جزءا ً من آليات التخطيط اإلنساين واإلمنايئ .وعليه،

ال تقدم التقارير القليلة املوجودة حالياً سوى بعض املعلومات حول

كيفية إرشاك املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة و/أو دعمها،
ٍ
قطاعات
يف كثريٍ من األحيان فيام يتعلق باألنشطة امل ُحددة باإلعاقة يف

محدودة ،بدالً من إرشاكها عىل نطاقٍ أوسع بشأن مشكالت املواطنني
العراقيني .فعىل سبيل املثال ،عملت بعض املنظامت العراقية املعنية

باألشخاص ذوي اإلعاقة عىل تنقيح املسودة النهائية للتقرير املوازي
الخاص بتقرير الحكومة بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
27
والتصديق عليها وتقديم التعقيبات والتوصيات بشأنها.
وعىل الرغم من ذلك ،فهناك بعض االهتامم الذي تبديه الحكومة

االتحادية للعراق وحكومة إقليم كوردستان لإلقرار بدور املنظامت املعنية
باألشخاص ذوي اإلعاقة .فعىل سبيل املثال ،ينص القانون رقم ( )38لسنة

 2013عىل رضورة تخصيص سبعة مقاعد يف هيئة رعاية ذوي اإلعاقة و
االحتياجات الخاصة ملمثيل املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة.

28

بينام يُطالب قانون حكومة إقليم كوردستان رقم  22لعام ( )2011أن يكون
ممثلو املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة والوزارات بوصفها جزءا ً

من مجلس رعاية وتأهيل املعاقني وذوي االحتياجات الخاصة.

29

وعىل الرغم من وجود بعض األنشطة ،فال يزال إرشاك املنظامت

م،
املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة داخل العراق محدودا ً للغاية .ومن ث ّ
عالة مع األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل املنظامت
فإن املشاورات الف ّ

املعنية بهم من شأنها توفري معلومات إلثراء تخطيط مامرسات إدماج
ذوي اإلعاقة وتنفيذها داخل العراق.

 21التعليق العام رقم  7من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة2018 ،أ.
 22التعليق العام رقم  7من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة2018 ،أ.
 23املادة الرابعة من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 24سد الفجوة2020 ،أ ،الطريق غري املُ مهد :نحو مشاركة هادفة للمنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية
املستدامة .دراسة تجريبية.
 25التحالف الدويل لإلعاقة2019 ،أ ،دراسة استقصائية عاملية بشأن مشاركة املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة يف وضع الربامج والسياسات :تقرير أ ّويل.

 26الجعبة كيه وعبد الله ألف2020 ،أ ،ثورة املشاركة :خلق حوار حقيقي ورشاكات بني الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين وحركة منارصة األشخاص ذوي اإلعاقة.
 27منظامت تجمع املعوقني يف العراق2019 ،أ ،التقرير املوازي الخاص بتقرير الحكومة بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة).
 28منظامت تجمع املعوقني يف العراق2019 ،أ.
 29اللجنة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة2015 ،أ ،التقرير األويل املُ قدم من ِ
قبل العراق مبوجب املادة  35من االتفاقية.
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الغرض
ٍ
نقص واضح يف املعلومات املتعلقة
مسبقاً ،مثة
حسبام ذكرنا ُ

ملخصات من صفحتني حول العقبات التي يواجهها االشخاص
 .ب إعداد ُ

عىل نح ٍ
و ملحوظ .ولسد فجوة املعلومات تلك ،كلّفت املنظمة الدولية
للهجرة يف العراق بإجراء مشاورات رسيعة مبثابة خطو ٍ
ة أوىل

ذوي اإلعاقة وأولوياتها ورسائلها األساسية للمحافظات التسع التي

باألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظامتهم املعنية بتمثيلهم يف العراق

لتوفري معلومات حول العقبات التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة

ومنظامتهم املعنية بتمثيلهم.

ومتثل الغرض من تلك املشاورات الرسيعة مع املنظامت املعنية

باألشخاص ذوي اإلعاقة فيام ييل:

1.تحديد العقبات التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة حسبام أفاد
ممثلو املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة.
ُ

2.تحديد التحديات واألولويات لدى املنظامت املعنية باألشخاص ذوي
اإلعاقة.

3.جمع معلومات قد ت ُستخدم فيام ييل:
 .أالتحقق من التخطيط الحايل لدى املنظامت املعنية باألشخاص
ذوي اإلعاقة التي اضطلع بتنفيذها وحدة استقرار امل ُجتمع التابعة

للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق يف بداية  ،2020والتي سيتم
استخدامها إلصدار دليل عىل تلك املنظامت من ِ
قبل الحكومة.

ذوي اإلعاقة والتحديات التي تعرتض املنظامت املعنية باألشخاص

تعمل بها وحدة استقرار امل ُجتمع التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

يف العراق.

 .ت جمع الرسائل األساسية من املنظامت املعنية باألشخاص ذوي
اإلعاقة والتي قد يتسنى للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق
استخدامها لتأييد األنشطة ورفع الوعي بها مثل النصوص الخاصة

مبقاطع الفيديو املتعلقة باملنارصة.

يهدف هذا التقرير إىل اإلجابة عىل أول سؤالني وردا يف
املشاورات الرسيعة وهام:
1.ما هي العقبات التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة داخل
العراق؟

2.ما هي التحديات واألولويات الرئيسية لدى املنظامت املعنية
باألشخاص ذوي اإلعاقة داخل العراق؟

شكل :3داستان اثناء تصوير فديو حول املدافعة عن حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة© املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
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ا ملنهجية
استندت املعلومات التي تم تجميعها ووردت بهذا التقرير عىل نهج

االستعانة باألسئلة امل ُتبقية للتحقق من صحة تخطيط املنظمة الدولية

باألشخاص ذوي اإلعاقة وتلخيصها.

اإلعاقة .مع األخذ يف االعتبار أن هذا التحقيق يُعد املرحلة األوىل من
مشاورات املنظمة الدولية للهجرة يف العراق ،فقد ارتكزت األسئلة عىل

استفساري متطور لجمع البيانات من ممثيل املنظامت املعنية

جرى تجميع البيانات عن طريق إجراء مقابالت حوارية عرب الهاتف باللغتني
العربية والكردية مع  18مشارك من  18محافظة يف ترشين األول .2020
جرى التخطيط األويل من ِ
قبل وحدة استقرار امل ُجتمع التابعة للمنظمة
الدولية للهجرة يف العراق ما بني نيسان إىل حزيران  2020تم خاللها

تحديد ما يزيد عىل  50منظمة معنية باألشخاص ذوي اإلعاقة يف 18

محافظة .واضطلعت منظامت تجمع املعوقني يف العراق مبسؤولية

تنقيح هذه القامئة والتصديق عليها من أجل املشاورات .وألزمت
ٍ
مقابالت مع ما ال يقل عن  23باملائة من مشاركات
هذه املعايري إجراء
ٍ
سيدات .فعند إجراء مقابلة حوارية مع ممثل إلحدى املنظامت املعنية
فتبي التفضيل األكرب لدى
محددة،
باألشخاص ذوي اإلعاقة ذات إعاقة ُ
ّ
املنظمة الدولية للهجرة يف العراق التحدث إىل ممثل بعينه لهذا

النوع من اإلعاقة .كام كانت تتطلع إىل محاورة ثالثة مشاركني عىل األقل
يف كل محافظة.

أجرى فريق أبحاث مكون من  16فر ٍد من جامعي البيانات لدى املنظمة

الدولية للهجرة يف العراق مقابالت حوارية عرب الهاتف .وكان مقرهم
يف بغداد وكركوك وإربيل والبرصة والسليامنية.

ويف اإلجامل ،بلغ عدد املشاركني الذين متت محاورتهم  81مشارك ترتاوح

أعامرهم ما بني  22و 70عاماً .وبلغ عدد الذكور املشاركني سبعة وخمسني

بنسبة ( )% 37وبلغ عدد النساء اثنني وعرشين بنسبة ( )27%يف حني بلغت
نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركني ستة وتسعني باملائة.

للهجرة يف العراق فيام يتعلق باملنظامت املعنية باألشخاص ذوي

تجميع املعلومات األساسية إلثراء الربامج التالية .تم وضع االستبيان باللغة

اإلنجليزية ومتت ترجمته إىل اللغة العربية .قبل بدء مرحلة التنفيذ ،خضع
هذا االستبيان لالختبار من ِ
قبل جامعي البيانات املعنيني بتحديد ومعالجة
املشكالت ذات الصلة بالصالحية واالعتامدية واملعايري األخالقية من أجل

عال لالستبيانات امل ُرتجمة.
استخدام كفء وف ّ

تم استخدام عد ٍد من االجراءات التيسريية اإلضافية لضامن املشاركة

الهادفة ملمثيل املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة أثناء
املشاورات .قبل بدء تجميع البيانات ،خضع جامعو البيانات املحليني إىل

تدريب بشأن إدماج ذوي اإلعاقة وكيفية التفاعل باحرتام مع األشخاص
ٍ
ذوي اإلعاقة وكيفية طرح مجموعة األسئلة القصرية الخاصة بفريق
واشنطن حول اإلعاقة ( )WGSSQإىل جانب كيفية إدارة االستبيان 34.ويف

أثناء جمع البيانات ،تم سؤال املشاركني أوالً عام إذا كانوا يرغبون يف
ٍ
مزيد من الدعم للمشاركة يف املقابلة الحوارية .باإلضافة إىل ذلك،
تم التواصل مع بعض املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة قبل
ٍ
محددة
إجراء املقابالت الحوارية لتحديد وتوفري الدعم للوفاء
مبتطلبات ُ

مسبقاً مع بعض
من أجل املساعدة .فعىل سبيل املثال ،تم التواصل ُ

املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة الخاصة بإعاقة الصم تحديدا ً

مرتجمي لغة إشارة
قبل بدء تجميع البيانات ،وهو ما ترتب عليه توفري ُ
من ِ
قبل املشاركني الصم أو املنظمة الدولية للهجرة.

31,30

ومثّل املشاركون  53من املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة
محددة والهيئات
و 15من منظامت املجتمع املدين املحلية ذات إعاقة ُ

الحكومية 32.وقدّر املشاركون أن العضوية الجامعية بتلك املنظامت تصل

إىل  172,250شخص تقريباً من ذوي اإلعاقة .تم التخطيط إلجراء سبعة
ومثانني مقابلة حوارية ،إال أنه أُجريت  81مقابلة حوارية فقط عىل أرض
الواقع نظرا ً للمشكالت غري املتوقعة مبا يف ذلك الحاالت التي رفض

فيها األشخاص إجراء املقابلة.

33

منظّم يضم  33سؤاالً (انظر
أُجريت املقابالت باستخدام استبيان شبه ُ

امل ُلحق ب) .تُ ثل األجوبة عىل األسئلة البالغ عددها سبعة عرش سؤاالً
الواردة يف تلك الدراسة االستقصائية جوهر هذا التقرير ،يف حني تم

 30بيانات اإلعاقة تم تجميعها باالستعانة مبجموعة األسئلة القصرية حول اإلعاقة الصادرة عن فريق واشنطن ( .)WGSSQكل من وردت إجابته “قد ٍر من الصعوبة” أو “الكثري من
يكنني القيام بذلك عىل اإلطالق” تم اعتباره من ذوي اإلعاقة .أما من وردت إجابته من املشاركني “ال يوجد صعوبة” أو “قد ٍر ضئيل من الصعوبة” عىل
الصعوبة” أو “ال ُ
ٍ
ٍ
حينئذ بوصفه شخصاً من ذوي اإلعاقة
بشخص من ذوي اإلعاقة؟” فإذا أجاب بنعم ،فيتم تسجيله
األسئلة الست التي تم طرحها ،تم سؤاله فيام بعد “هل تصف نفسك
ألغراض إجراء مشاورات.
ٍ
ء ألطفا ٍ
لشخص أصم وهو املُ تحدث
ل من ذوي اإلعاقة؛ وكان أحدهام فرد بالعائلة
 31متت محاورة ثالثة مشاركني مل يكونوا من ذوي اإلعاقة .اثنان من املشاركني كانوا آبا ً
الرسمي للمنظامت املعنية باألشخاص ذوي إعاقة الصم تحديدا ً.
 32تم تصنيف املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق سؤال املشاركني“ :هل غالبية رؤساء منظمتك أشخاصاً من ذوي اإلعاقة؟”
 33تتضمن أيضاً األسباب عمل أحد املشاركني لدى الحكومة ،أو رفض أحد األشخاص إجراء املقابلة بسبب وعد العديد من املنظامت (سابقاً) تقديم املساعدة ومل تفي بوعدها
أو عدم إمكانية الوصول إىل البعض اآلخر.
 34تستفرس مجموعة األسئلة القصرية حول اإلعاقة الصادرة عن فريق واشنطن ()WGSSQحول ست مجاالت وظيفية؛ وتسعى تلك األسئلة يف املقام األول إىل تحديد مدى
الصعوبة التي يواجهها الشخص يف القيام بالوظائف األساسية (مثل السري والرؤية والسمع واملعرفة والرعاية الشخصية والتواصل) بدالً من السؤال مبارشة عن اإلعاقة
متعارف بها دولياً لالستفسار عن اإلعاقة ضمن السياقات اإلنسانية.
ذاتها .وت ُعد مجموعة األسئلة القصرية حول اإلعاقة الصادرة عن فريق واشنطن ( )WGSSQطريقة ُ
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أُجري التحليل النوعي للبيانات باستخدام نهج مواضيعي .وخضعت البيانات
ٍ
مجموعات معنونة للمساعدة يف
إجامالً للتحليل وتم تجميع النتائج يف

ٍ
أشخاص من ذوي اإلعاقات الذهنية أو اضطرابات عقلية
•مل يتم مقابلة
حادة كجز ٍء من هذه املشاورات 35.وهو ما يُعزى إىل ٍ
حد كبري نظرا ً

مرتجمي لغة اإلشارة.
طريق اجتام ٍ
ع عرب اإلنرتنت ُ
عقد باللغة العربية مع ُ

محددة ليك متثل تلك املجموعات من األفراد وعدم رئاسة
إعاقة ُ
ٍ
منظامت أخرى
أي من هؤالء األشخاص أي مناصب قيادية يف أي

عرض هذا التقرير .تم التحقق من صحة النتائج املؤقتة واملقرتحات عن
وتضمن ذلك مشاركة تسعة أشخاص من ذوي اإلعاقة ممن ميثلون
املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة من ست محافظات .و باإلضاقة

لذلك فقد تم مشاركة التقرير باللغتني العربية و الكوردية لغرض املراجعة

و التنقيح مع اثنتان من املنظامت املعنية باالشخاص ذوي اإلعاقة .

القيـود والعقبات
يحتوي هذا التقرير عىل القيود والعقبات التالية:
•نظرا ً لضيق الوقت ،ال تتضمن تلك املشاورات األولية مراجعة مكتبية
لألدلة التجريبية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت املعنية

باألشخاص ذوي اإلعاقة .ويوىص بإجراء تلك املراجعة املكتبية يف

لحقيقة عدم وجود منظامت معنية باألشخاص ذوي اإلعاقة ذات

معنية بهؤالء األشخاص.

• يستقيص هذا التقرير فقط عن تجارب األشخاص ذوي اإلعاقة ممن
يعيشون يف املناطق الحرضية حيث تُ ثلهم املنظامت املعنية
باألشخاص ذوي اإلعاقة .وهو ال يستقيص عن تجارب األشخاص

النازحني داخلياً من ذوي اإلعاقة والالجئني ذوي اإلعاقة نظرا ً لعدم

وجود منظامت معنية باألشخاص ذوي اإلعاقة يف املخيامت

بالعراق.

•كام كان من الصعب العثور عىل نسا ٍء من ذوات اإلعاقة بوصفهن
ٍ
ممثالت للمنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة.

املستقبل لفهمٍ أعمق.

• أُجريت املقابالت الحوارية باللغتني العربية والكوردية ومتت ترجمتها
الحقاً إىل اللغة اإلنجليزية من أجل تحليل البيانات ،والتي من الوارد أن

تكون قد قدمت دون قصد فهامً مختلفاً للمالحظات الشخصية.

شكل  :4خريطة العراق تظهر  18محافظة

 35يُستخدم هذا املُ صطلح من ِ
قبل برامج الصحة النفسية والدعم النفيس لدى املنظمة الدولية للهجرة لوصف األشخاص ذوي االضطرابات النفسية.
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النتائج
يُحدد القسم التايل النتائج األساسية للمشاورات مع املنظامت املعنية

باألشخاص ذوي اإلعاقة ويقدم معلومات حول العقبات التي يواجهها

األشخاص ذوي اإلعاقة والتحديات الرئيسة واألولويات األساسية لدى
تلك املنظامت.

العقبـات التي يواجهها األشـخاص ذوي اإلعاقة
1.مثة افتقا ٍر عام مبعرفة دمج اإلعاقة وفهمها فضالً عن حقوق
األشخاص من ذوي اإلعاقة من ِ
قبل العائالت واملجتمعات وامل ُعلمني
والعاملني يف املجال اإلنساين واملسؤولني الحكوميني .ونشأ عن

ذلك وصمة اجتامعية وتباعد واستبعاد لهؤالء األشخاص.

الخاصة بأعضائها مثل تكوين فرق رياضية وعقد بطوالت رياضية.
"نواجه إنتقادات كثرية مثل "انت معوقة وال تستطيعني
فعل او عمل يشء خارج املنزل"
مشاركة من ذوات اإلعاقة الجسدية ،محافظة دياىل.

العائلات ال تعـي مفهـوم دمج اإلعاقـة وبالتايل يتـم بالفعل
عـزل أفراد األرسة ذوي اإلعاقة
ال تعي الكثري من العائالت يف العراق مفهوم الحقوق املمنوحة

ملثل هؤالء األشخاص .بل غالباً ما تنظر تلك العائالت إىل هؤالء األشخاص

فهـم محـدود مبفهوم دمج اإلعاقـة من قبل افـراد املجتمع
نشـأ عنه االسـتبعاد الفعيل

بوصفهم عبء وال يتم تشجيعهم للوصول إىل الخدمات أو دعمهم

تفتقر امل ُجتمعات إىل معرفة كيفية دمج األطفال والبالغني من ذوي

األرس تُخفي حقيقة وجود طفل من ذوي اإلعاقة لديها خوفاً من تعرضهم

اإلعاقة واحتضانهم باحرتام .فالعديد من أفراد امل ُجتمع ال يعرفون
مصطلحات مالمئة لإلعاقة أو استخدامها عىل نح ٍ
و مناسب .فاألشخاص

ذوو اإلعاقة يعانون من التنمر والسخرية والتعليقات امل ُسيئة نتيجة

النعدام الفهم مبعنى اإلعاقة .فعىل سبيل املثال ،يتعرض األشخاص
الصم للتنمر ويبدون خوفهم بصف ٍ
ة عامة من التعرض للتنمر عند
ُ
مغادرتهم ملنزلهم .ونتيجة لذلك ،يُقرر العديد من األشخاص ذوي
اإلعاقة عدم مغادرة منزلهم ،حسبام ذكر أحد املشاركني من ذوي
القامة القصرية:

"نواجه الكثري من السخرية عند القيام بجوالت ميدانية
من اجل الرتفيه و هذا السلوك هو موروث شعبي ناتج
عن الجهل لذلك هناك الكثري من املطالبات ببث الوعي و
حامية األشخاص قصار القامة"
مشارك من ذوي القامة القصرية ،محافظة بغداد.
باإلضافة إىل ذلك ،مع وجود فهمٍ محدود مبفهوم النهج القائم عىل
الحقوق ضمن دمج اإلعاقة ،يُبدي أفراد املجتمع تعاطف تجاه األشخاص

ذوي اإلعاقة ويعتربونهم غري قادرين عىل االكتفاء الذايت .وأوضح
املشاركون أن تلك الوصمة االجتامعية ال تُقر بقدرات االشخاص ذوي

لالندماج مع املنظامت املحلية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة .فبعض

للتنمر العام .يف حني تتجاهل بعض األرس أطفالهم من ذوي اإلعاقة.
ٍ
عائالت أخرى ألطفالهم من ذوي اإلعاقة باملشاركة يف
بينام تسمح
محددة مثل الذهاب إىل املدرسة.
مجتمعهم ولكن عن طريق أنشطة ُ
ُ
"تنزعج عوائل االشخاص ذوي اإلعاقة من وجود االشخاص
ذوي اإلعاقة ضمن افراد ارسهم و ال يوفروا الدعم
الكايف لهم و بالتايل تقل الزيارات اىل الطبيب و التعليم
و حتى النزهات البسيطة"
مشاركة من ذوات اإلعاقة البرصية ،محافظة دياىل.

النسـاء ذوات اإلعاقـة يتم عزلهـن عىل وجه الخصوص ج ّراء
التقاليـد االجتامعية التـي يصاحبها الوصمـة االجتامعية والتمييز
املرتبط بإعاقتهن.
عىل غرار أقرانهن من غري اإلعاقة ،يواجه النساء ذوات اإلعاقة من العزلة

الشديدة بفعل التقاليد املحلية التي تحد من التفاعل بني الذكور واإلناث

فضالً عن تقييد حركتهن .ومع ذلك ،فهن يواجهن مستويات أكرب من عدم
املساواة مقارنة بأقرانهن من غري اإلعاقة بسب العقبات والتحديات التي

تتمثل يف الوصمة االجتامعية والتمييز املرتبط بإعاقتهن .ففي بعض

مجتمعات .فمتى ال
اإلعاقة واإلسهامات التي بإمكانهم تقدميها لل ُ

األماكن ،ال يُسمح للنساء ذوات اإلعاقة بالتسجيل أو االشرتاك يف أنشطة

يف مجتمعاتهم ،يصريوا منعزلني ويتم تهميشهم ويؤثر عليهم ذلك

يُعزى إىل العادات ومخاوف بشأن السالمة ومواقف األرسة وانعدام الثقة.
عمر الزواج من فرصة الزواج
وغالباً ما تُحرم الشابات ذوات اإلعاقة يف ُ

يصبح األشخاص ذوي اإلعاقة (أو يُنظر إليهم بوصفهم) أفرادا ً نشطة
بالطبع من الناحية النفسية ويؤدي بهم إىل الشعور بالذنب والقلق
والخوف من املستقبل.

العديد من األشخاص من ذوي اإلعاقة قد تم استبعادهم من األنشطة

الثقافية واالجتامعية والفنية والرياضية من ج ّراء السلوكيات السلبية من

قبل افراد املجتمع وغياب امكانية الوصول والتكلفة .وهو ما يؤدي بالطبع
إىل العزلة .كام سعت بعض املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة
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إىل التخلص من مثل هذا التأثري عن طريق تنظيم فرص التواصل االجتامعي

املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة مبا يشمل املنارصة وهو ما

وتأسيس أرستهن بسبب التقاليد االجتامعية ومواقف العائالت .وباإلضافة
إىل ذلك ،فقد تقع حاالت طالق يف حال حدوث إعاقة ألحد زوجني أثناء الزواج.

وعليه ،فغالباً ما ت ُعزل الفتيات والنساء من ذوي اإلعاقة مبنزلهن أو يتم
مرافقتهن خارج املنزل من ِ
قبل أحد أفراد األرسة (خوفاً من حدوث اعتداء

جنيس) ،وهو ما ينشأ عنه شعورهن باإلحباط والدونية واحرتام متدين للذات.
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"التمييز املجتمعي ضد املرأة املعاقة و كأنها يجب ان
تدفن يف الحياة و بالتايل تصبح حبيسة األعراف و التقاليد
و اإلعاقة "
مشاركة من ذوات اإلعاقة الجسدية ،محافظة البرصة.
ونظرا ً للعادات والتقاليد ذات الصلة بالتفاعل مع الرجال وغري األقارب،

تواجه بعض النساء ذوات اإلعاقة صعوبة الحصول عىل الرعاية الصحية
واملشاركة يف األنشطة الرياضية نظرا ً لسيطرة املوظفني الرجال عىل

تلك الوظائف .وبالتايل ،غالباً ما تختار النساء عدم الحضور؛ وهو ما يؤثر
بدوره عىل قدرة النساء ذوات اإلعاقة من الحصول عىل وظائف.

األشـخاص ذوو اإلعاقـة يواجهـون اإلحباط اثنـاء التعامل مع
املسـؤولني الحكوميني بشـأن مشـكالت اإلعاقة.
ٍ
سنوات عديدة ،تقدمت املنظامت املعنية باألشخاص ذوي
عىل مدار
بالتامسات إىل الحكومة ولكن دون جدوى لتناول مشكالتٍ
ٍ
اإلعاقة

تتضمن مسألة إمكانية الوصول يف البنية التحتية العامة والتعليم .ففي
معظم األوقات ،مل يكن هناك أي استجابة أو إجراء وعليه تشعر تلك

املنظامت بالتجاهل واالستبعاد .وأوضح املشاركون أنه نشأ عن هذا األمر

شعورهم باإلحباط وانعدام الثقة .ألقى املشاركون الضوء عىل العديد
من املالبسات التي ساعدت يف تعظيم شعور اإلحباط لديهم لتشمل

مقدار الوقت املطلوب لتحديد مواعيد حكومية والتأكيد عليها؛ إذ يلغي
املسؤولون الحكوميون مثل هذه االجتامعات يف الدقيقة األخرية؛ فضالً
عن تلقي القليل من الردود املقدمة يف إطار استجابات أو إجراءات املتابعة

ومواجهة صعوبات بشأن الحصول عىل التصاريح الالزمة إلمتام أعاملهم.

كام يشعر هؤالء األشخاص بخيبة آمالهم ألن قضايا اإلعاقة ال يُنظر إليها

غالباً بوصفها أولوية سوى يف حالة تسجيل الناخبني يف إطار االستعداد

إلجراء انتخابات حكومية .كام أفادوا بوجود مقدا ٍر ضئيل من االهتامم من
ِ
قبل الحكومة بعد انتهاء تلك املرحلة.
"التحديات التي نواجهها يف املجتمع ال تعترب
من تلك التحديات التي تؤثر علينا وعىل تنفيذ عملنا عندما
يتم مقارنتها مع التحديات التي نواجهها عندما نتقدم
بطلب يش من الحكومة".
مشارك من ذوي اإلعاقة السمعية ،محافظة كركوك
2.غالبية األشخاص من ذوي اإلعاقة قد يكون لديهم قد ٍر ضئيل من
الدخل أو عدم وجود دخلٍ عىل اإلطالق .فقد تم حرمانهم من فرص
سبل كسب الرزق مثل التدريب املهني والتوظيف ودعم تطوير
ُ
األعامل .هذا إىل جانب أن الكثري منهم مل يتسنى له الحصول عىل
إعانات الحامية املدنية.

شكل  :5احدى النساء من اربيل وهي تطبخ الطعام لعائلتها© املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
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نقـص الدخل ينشـأ عنه تبعات مالية ونفسـية اجتامعية
سـيئة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة
الكثري من األشخاص من ذوي اإلعاقة عاطلون عن العمل وال يحظون
سوى بوصو ٍ
منعدم إىل التدريب عىل
ل محدود أو يكاد يكون ُ

املهارات أو فرص التوظيف أو دعم تطوير األعامل .وهذا يعني أنه

ليس لديهم سوى قد ٍر ضئيل من الدخل ويكاد يكون معدوماً يف
ٍ
حاالت أخرى وهم يكافحون للحصول عىل احتياجاتهم األساسية يف
الحياة مبا يف ذلك املسكن واملواصالت .وهو ما ينجم عنه وجود
آثار مالية ونفسية اجتامعية خطرية .فانعدام الفرص لكسب الدخل

بوصفك موظفاً أو عن طريق العمل الحر إىل جانب نقص الوصول إىل

باألشخاص من ذوي اإلعاقة .إذ فقد بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة

لوظائفهم أو مل يتمكنوا من الحصول عليها بسبب اإلغالق يف حني
أُغلقت الرشكات التي ميتلكها هؤالء األشخاص .أما بالنسبة لألشخاص
ذوي اإلعاقة ممن أصبحوا عاطلني عن العمل ،فقد نشأ عن فقدان

سبل كسب الرزق تأثري نفيس اجتامعي حيث أصبحوا أكرث انفصاالً
فرص ُ
عن عائالتهم وحياة امل ُجتمع.

"شل الحالة املعيشية للكثري من الصم الذين يعتمدون
ّ
عىل االجر اليومي حيث ان االغلبية فقدوا اعاملهم خالل
فرتة الحظر".

عزلة .وقد وقع
إعانات الرعاية االجتامعية أدى إىل الشعور بالقلق وال ُ

مشاركة من ذوات اإلعاقة السمعية ،محافظة النجف

باإلضافة إىل ذلك ،أضفى نقص الدخل ضغطاً هائالً عىل العالقات وهو

األشـخاص ذوو اإلعاقة يواجهـون صعوبات يف الحصول
على إعانات الرعاية االجتامعيـة واإلبقاء عليها

ذلك حتى يف حال العائالت التي تدعم ذويها من ذوي اإلعاقة مالياً.

ما نتج عنه وقوع حاالت انفصال أو طالق .هذا إىل جانب عدم وجود

دخل لألشخاص ذوي اإلعاقة لبدء حياتهم ،فلم يتسنى لهم الزواج أو

تأسيس أرسة .وقد أقر املشاركون أن وجود وظيفة لألشخاص ذوي
اإلعاقة قد يساهم يف إضفاء العديد من املنافع التي تتضمن اإلدماج

داخل امل ُجتمع واالستقاللية والكرامة وظروف معيشية أفضل.
"من االجدر حل مشاكل االشخاص ذوي اإلعاقة من خالل
تطوير مهاراتهم مثل توفري فرص عمل لهم بدال من
مساعدتهم بشكل مؤقت من خالل مشاريع قصرية "

لقد أفاد العديد من األشخاص من ذوي اإلعاقة بعدم قدرتهم عىل الحصول

عىل إعانات الرعاية االجتامعية .كام تضمنت األسباب املذكورة عدم األهلية؛
وتعذر الحصول عىل االختبار الطبي أو الوصول إىل املنشآت الحكومية غري

املجهزة؛ وارتفاع تكلفة املواصالت وامل ُرافق الذي يتطلب مرافقته لهم؛
وتأخر ظهور نتائج االختبارات الطبية بسبب العمليات الطويلة واإلجراءات

امل ُعقدة إىل جانب عدم القدرة عىل الوصول إىل املراكز بفعل القيود

املفروضة منج ّراءجائحةكوفيد .19-ومتى يحصل األشخاص ذوو اإلعاقة عىل

إعاناتالرعايةاالجتامعية،تكونقليلةللغاية.وعليه،اليتسنىلألشخاصذوي

مشارك من ذوي اإلعاقة الجسدية ،محافظة دهوك.

معتمدون عىل املؤسسات
اإلعاقة الوفاء باحتياجاتهم الشخصية ويصريوا ُ

النسـاء ذوات اإلعاقة يواجهن املزيـد من العقبات
مقارنـة بالرجال ذوي اإلعاقة بشـأن الحصول عىل دخل

كام أثرت القيود املفروضة من ج ّراء جائحة كوفيد19 -عىل قدرتهم يف

أما النساء من ذوات اإلعاقة فلديهن فرص وظيفية أقل مقارنة بالرجال

من ذوي اإلعاقة .فعىل سبيل املثال ،أوضحت العديد من املشاركات أن

يكنهن القيام بالحرف اليدوية ،ولكن يفتقرن إىل
النساء ذوات اإلعاقة ُ
إمكانية الوصول إىل األسواق لبيع منتجاتهن .كام تؤثر العادات والتقاليد

الخريية للوفاء باحتياجاتهم األساسية مبا يف ذلك تكاليف اإلعاقة اإلضافية.
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الوصول إىل مراكز الرعاية االجتامعية وهو ما نشأ عنه انقطاع تلك اإلعانات.
"الكثري منهم (االشخاص ذوي اإلعاقة) يقوم برتك عمل التقرير
الطبي بسبب تأخري اإلجراءات و بالتايل يفقد راتب الرعاية"
مشاركة من ذوات اإلعاقة البرصية ،محافظة البرصة.

ذات الصلة بالتعامل مع الرجال وغري األقارب عىل قدرة هؤالء النساء يف

الحصول عىل عمل .وقد تحدثت املشاركات عن حاجتهن إىل أنشطة متكني

اقتصادية تضع النساء ذوات اإلعاقة ضمن أولوياتها.

"التحديات التي يوجهها النساء ذوات اإلعاقة اكرث بكثري حيث
تتوفر فرص عمل محدودة لهم مقارنة بالرجال و ذلك بسبب
العوائق الناتجة عن الثقافة و التقاليد يف املجتمع".
مشاركة من ذوات اإلعاقة الجسدية ،محافظة السليامنية.

القيـود املفروضة من ج ّراء جائحة كوفيد 19-أثرت عىل نح ٍ
و
ملحوظ عىل موارد الدخل لدى األشـخاص ذوي اإلعاقة
يف اآلونة األخرية ،أدت القيود املفروضة من ج ّراء جائحة كوفيد 19 -إىل
عزلة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل نح ٍ
سبل كسب
ُ
و أكرب نظرا ً لنقص فرص ُ

الرزق والتباعد االجتامعي فضالً عن تعليق أنشطة املنظامت املعنية

شكل  ©:6املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

ٍ
محددة (مثل أجهزة االنتقال أو
 36يُشري ذلك إىل ارتفاع نفقات األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم مقارنة ببقية السكان .وغالباً ما تنبع التكاليف اإلضافية من سلع
وخدمات ُ
مجهزة).
املساعدة الشخصية أو املنازل امل ُجهزة) و/أو نقص الوصول إىل السلع والخدمات العامة (مثل استخدام سيارات األجرة حيث إن مواصالت النقل العامة غري ُ
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3.يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة صعوبات الوصول إىل خدمات التعليم
مجهزة
واألماكن العامة واملواصالت والرعاية الصحية نظرا ً لكونها غري ُ
والسلوكيات السلبية .باإلضافة إىل ذلك ،فهم يواجهون صعوبات يف
الوصول إىل األجهزة املساعدة ووسائل االتصاالت غري امل ُجهزة نظرا ً
لعدم توافرها وتكلفتها املرتفعة.

األطفال ذوو اإلعاقة غري قادرين عىل الوصول إىل النظام التعليمي
يُكافح النظام التعليمي حالياً يف العراق و اقليم كوردستان لدمج األطفال
ذوي اإلعاقة؛ نظرا ً لرفض دخول العديد منهم يف املدارس؛ إذ رفضت
املدارس دخولهم نظرا ً للتحديات التي تواجهها مثل نقص امل ُعلمني ذوي
الخربة ذات الصلة فضالً عن املوارد لتنفيذ تعليم دامج داخل الفصول أو البنية
التحتية غري امل ُجهزة باملدارس .كام تفتقر املدارس إىل بعض املواد مثل
الكتب السمعية أو املطبوعة بلغة برايل إىل جانب عدم استخدام لغة اإلشارة
يف التعليم .أما األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية فال يُلقى إليهم باالً .فبعض
األطفال ذوي اإلعاقة ال يُسمح لهم بااللتحاق باملدارس املتوسطة والثانوية
مع أقرانهم من غري اإلعاقة .ويف بعض الحاالت ،قد يتسنى لهم إمتام
يكنهم االلتحاق بالجامعات .كام أن األطفال ذوي
املرحلة الثانوية ولكن ال ُ
عرضة للتعرض للتنمر واالستهزاء القايس من ِ
قبل زمالئهم وهو ما
اإلعاقة ُ
ينشأ عنه عدم رغبة هؤالء األطفال يف الذهاب إىل املدرسة أو رغبة ذويهم
يف إبقاء أطفالهم بعيدا ً عن املدارس.
أما مسألة االنتقال إىل التعليم االلكرتوين عرب اإلنرتنت نتيجة للقيود املفروضة
من ج ّراء جائحة كوفيد 19 -قد نشأ عنها وجود صعوبات لدى الطالب من ذوي
اإلعاقة البرصية؛ نظرا ً العتامدهم حالياً عىل طريقة برايل وآالت القراءة التي ال
يكن استخدامها يف التعليم عرب اإلنرتنت .أوضح املشاركون أن األطفال ذوي
ُ
اإلعاقة لديهم مشكالت نفسية إجتامعية بسبب استبعادهم من املدارس
والتعليم .يف حني مثة بعض التقارير اإليجابية لدى املدارس يف إقليم حكومة
كوردستان التي تتضمن األطفال ذوي اإلعاقة .وبالتايل ،أعطت املنظامت
املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة األولوية لرفع الوعي بشأن التعليم الشامل
لدى اإلدارات التعليمية واملدارس وامل ُعلمني وأفراد امل ُجتمع يف البلديات

ٍ
مزيد من الجهد ،والسيام يف املجاالت
املحلية .ولكن ال تزال هناك حاجة إىل
ذات األولوية التي حددها املشاركون .إذ أدرجوا الحاجة إىل وجود بنية تحتية
مجهزة يف املدارس يف كافة املدارس العامة واملزيد من الفصول التعليمية
ُ
الخاصة وتنفيذ التعليم الشامل يف كافة املدارس العامة إىلجانب دعم التعلم
الرسيع لألطفال ممن مل يلتحقوا باملدرسة ملساعدتهم عىل اللحاق بالركب.
" قمنا قبل فرتة بعمل استبيان لنسبة املتعلمني من ذوي
اإلعاقة وكانت النتائج صادمة حيث ان أكرث من  85%من عينة
البحث هم ممن ال ميلكون شهادة تعليم ابتدايئ وهذه من
أكرب املشاكل التي تواجهنا"³⁷
مشارك من ذوي اإلعاقة الجسدية ،محافظة النجف.

مجهزة لألشـخاص ذوي اإلعاقة
األماكـن العامـة واملباين غري ُ
مجهزة؛ حيث تفتقر العديد
ت ُعد املباين واملناطق العامة داخل العراق غري ُ
من املباين إىل املطبات أو املصاعد .فضالً عن الشوارع واألرصفة التي يصعب
ممهد أو
التجول بها من جراء وجود القاممة والعوائق وعدم وجود رصف ُ
لوحات إرشادية .بل تتميز تلك الشوارع واألرصفة بحركة مرورية عالية عىل
مدار الساعة ،مام يتطلب وجود شخص داعم ملرافقة األشخاص ذوي اإلعاقة.
كام أُصيب بعض األشخاص ذوي اإلعاقة يف تلك الشوارع من ج ّراء وجود تلك
مجهزة
العوائق .أما األماكن االجتامعية املتمثلة يف املطاعم فهي ليست ُ
عىل اإلطالق .يف حني ال تحتوي العديد من املواقع عىل أماكن حيث يتسنى
لألشخاص ذوي اإلعاقة الحضور معاً ملقابلة مجموعة من األشخاص ذوي
اإلعاقة و/أو املشاركة يف أنشطة جنباً إىل جنب مع األشخاص من غري اإلعاقة.
كام أوضح املشاركون أن وجود تلك األماكن التي تُتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة
مقابلة أقرانهم بها تُعد واحدة من األولويات لديهم.
"واجهه الكثري من االشخاص ذوي اإلعاقة حوادث سيارات اثناء
خروجهم من املنزل و عبور الشوارع"
مشارك من ذوي اإلعاقة البرصية ،محافظة السليامنية.

شكل :7شارع يف اربيل © املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
 . 37تم ذكر هذه النسبة من قبل مشارك واحد فقط ,حيث ال توجد احصائية واضحة حول عدد املتعلمني من االشخاص ذوي اإلعاقة
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األشـخاص ذوو اإلعاقـة غير قادرين عىل الوصول أو اسـتخدام
خيارات وسـائل مواصلات النقل
مخصصة
مجهزة؛ فهي غري مزودة مبقاعد ُ
وسائل مواصالت النقل غري ُ
لألشخاص ذوي اإلعاقة .ويشعر بعض األشخاص ذوي اإلعاقة بالقلق إزاء
مقدمي
انتقالهم إىل وجهة خاطئة نظرا ً لوجود عوائق يف التواصل مع ُ

خدمة النقل .هذا إىل جانب ارتفاع تكلفة املواصالت ،مام يصعب عىل الكثري
تحمل تكلفتها والسيام يف ظل وجود دخل محدود .باإلضافة إىل ذلك،
فإن غالبية سائقي املواصالت لن يقدموا الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة

للوصول إىل املركبة .وعليه أوضحت النساء ذوات اإلعاقة أن التحديات

اإلضافية بشأن استخدام وسائل املواصالت تتضمن عدم قدرتهن عىل
ٍ
شخص غريب نظرا ً للعادات املحلية.
طلب املساعدة من
"...عدم توفر املال الكايف للمواصالت الخاصة مثل سيارات
التكيس"

واعتامدهم عىل اآلخرين .ودامئاً ما تُطلق املنظامت املعنية باألشخاص

ذوي اإلعاقة دعوات عرب وسائل التواصل االجتامعي لتقديم تربعات من
أجل توفري الكرايس املتحركة أو التكاليف ذات الصلة بالعالج.

"كمثال فقد تواصلت معنا احدى العوائل التي المتتلك
االمكانية املادية لرشاء كريس متحرك البنهم املعاق و
قمنا يجمع التربعات من االصدقاء و الجريان و االعضاء من
النساء لتأمني كلفة الكريس "
مشاركة من ذوات اإلعاقة الجسدية ،محافظة األنبار.
باإلضافة إىل ذلك ،يوجد عدد محدود من خدمات إعادة التأهيل

واملوظفني املعنيني بهذا األمر مبا يتضمن خدمات العالج الطبيعي
بالنسبة إىل عدد األشخاص ذوي اإلعاقة ممن يف حاجة إىل عالج .هذا

مشارك من ذوي اإلعاقة البرصية ،محافظة البرصة.

إىل جانب وجود خدمات دعم محدودة من أجل األشخاص ذوي إعاقة

األشـخاص ذوو اإلعاقـة غري قادرين على الوصول إىل خدمات
الرعايـة الصحية

يواجعون صعوبة التواصل مع املوظفني عند الحصول عىل خدمة رعاية

يواجه االشخاص ذوي اإلعاقة صعوبة الوصول إىل العديد من الخدمات

م ،تم رفع طلبات إىل الحكومات
مرتجمي لغة اإلشارة امل ُتاحني .ومن ث ّ
ُ

واملامرسات والتكلفة .فتكلفة األدوية والعالج باهظة للغاية وغالباً ال

املدعوم من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة ممن يف حاجة إىل رعاية

والسيام الخدمات الصحية نظرا ً لصعوبة الحصول عىل مثل تلك الخدمات

يستطيع هؤالء األشخاص تحمل تكلفة األطباء .ونظرا ً إىل انعدام جودة

الخدمات يف ظل األنظمة الصحية الحالية ،يطمح العديد من األشخاص
ذوي اإلعاقة إىل طلب الرعاية الصحية خارج البالد وهو أمر يف أغلب

األحوال لن يتمكنوا من تحمل تكلفته .فعند الحصول عىل الخدمات ،يواجه

ذهنية .أما األشخاص ذوي اإلعاقات األخرى مثل اإلعاقة السمعية فهم
صحية وهو ما يرجع إىل عدم اإلملام بلغة اإلشارة أو وجود نقص يف

من أجل الحصول عىل التأمني الصحي/املزايا الصحية إىل جانب العالج

صحية متواصلة ،ولكن حتى الوقت الحايل مل تتم معالجة هذا األمر.

األشـخاص ذوو اإلعاقـة يواجهـون العديد مـن التحديات عند
التواصل

األشخاص ذوو اإلعاقة صعوبات بسبب الطوابري الطويلة يف املستشفيات

تؤثر أيضاً حواجز االتصال عىل حياة الكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة داخل

عليا.
باملطبات أو املصاعد التي تسمح بالوصول إىل الطوابق ال ُ

األشخاص ذوي اإلعاقة من ج ّراء االستبعاد من التعليم عىل قدرتهم يف

مجهزة
واملراكز الطبية ،كام أن يف كثري من الحاالت ،املنشآت الصحية غري ُ

"عند مراجعة العيادات الطبية نواجه مشاكل ألننا نعيش ببلد
حتى األطباء مل يفكرو بذوي األحتيجات الخاصة واملعوقني
كيف تريد من األخرين االهتامم بنا انا راجعت احد العيادات
الطبية لغرض العالج والتتصور كم املشقة والعناء حتى
وصلت اىل الطابق الثاين بسبب عدم وجود مصعد"
مشاركة من ذوات اإلعاقة الجسدية ،محافظة كركوك.
وأشار املشاركون أن األشخاص ذوي اإلعاقة يف حاجة إىل الصحة
النفسية والدعم النفيس ( ) MHPSSنظرا ً للتأُثري النفيس االجتامعي

الناشئ عن انعدام الدخل واالستبعاد من التعليم والرعاية الصحية
عزلة .ويف بعض
واملعاناة من اإلساءة والوصمة االجتامعية فضالً عن ال ُ

الحاالت ،قد يفكر البعض من األشخاص ذوي اإلعاقة يف محاوالت االنتحار
أو قاموا بها بالفعل.

األجهـزة ا مل ُسـاعدة والخدمات األخـرى الخاصـة باإلعاقة مثل
العلاج الطبيعـي مـن النـادر توافرها يف العراق
ٍ
نقص واضح يف األجهزة امل ُساعدة مبا يف ذلك الكرايس امل ُتحركة
مثة

عيص البيضاء للمكفوفني والنظارات
والعكازات واألطراف االصطناعية وال ُ

الطبية وأجهزة تقوية السمع (مبا يتضمن البطاريات  -والتي تكون غري
متوفرة يف بعض املحافظات) .وغالباً ما تكون األجهزة املتوفرة باهظة
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الثمن وهو ما يعني أن غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة غري قادرين عىل

تحمل تكلفتها عىل نح ٍ
و مستقل .وقد أدى هذا إىل فقدانهم الستقالليتهم

العراق؛ إذ تؤثر املستويات املنخفضة مبعرفة القراءة والكتابة لدى
استخدام وسائل التواصل االجتامعي والوصول إىل املعلومات .وال يزال

األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية يعتمدون عىل طريقة برايل نظرا ً لنقص

الوصول إىل األجهزة الذكية وبرامج قراءة الشاشات وإتاحتها .فهم يف
ٍ
بحث دائم عن املواد والكتب املطبوعة بلغة برايل .أما األشخاص ذوي
اإلعاقة السمعية ممن هم عىل دراية بلغة اإلشارة اليزالون يواجهون

مرتجمي لغة اإلشارة يف جميع
صعوبات ترجع إىل وجود نقص عام يف ُ

أنحاء الدولة؛ يف حني يضطر االشخاص ذوي اإلعاقة السمعية ممن مل تتح
لهم فرصة تعلم لغة اإلشارة إىل االعتامد عىل قراءة الشفاه والحركات،

والتي غالباًما تكون طريقة غري موثوقة للتواصل والحصول عىل املعلومات.
"عىل املجتمع تعلم لغة االشخاص الصم و خاصة يف امكان
عملهم  ,حيث ان تدريبات لغة االشارة رضورية للمجتمع ايضا "
مشارك من ذوي اإلعاقة الجسدية ،محافظة دهوك.

وعىل جانب آخر يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية االشخاص الصم من

صعوبة التواصل معاً .وبالتايل ،تواجه املنظامت املعنية باألشخاص ذوي
محددة صعوبة يف التعاون بشأن رسائل املنارصة.
اإلعاقة ذات إعاقة ُ

ويواجه كل من األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية واألشخاص الصم وذوي
اإلعاقة الذهنية وذوي االضطرابات العقلية الحادة صعوبات ملحوظة يف

الحصول عىل معلومات ذات الصلة بالوقاية من كوفيد 19 -والحامية منه.
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التحـدي الرئييس الذي يواجه املنظمات املعنية
باألشخاص ذوي اإلعاقة
4.نقص التمويل والدعم من الحكومات والوكاالت اإلنسانية واإلمنائية

كام يؤثر نقص التمويل عىل قدرة أعضاء املنظامت عىل السفر لحضور

االجتامعات والفعاليات ،وإجراء الزيارات امليدانية ،والوصول إىل املكاتب
ومواقع  /مراكز األنشطة .ويف ظل غياب التمويل لن تتمكن املنظامت

املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة من توفري أو تقديم الدعم املايل

يؤثر بشكل كبري عىل قدرة املنظامت املعنية بذوي اإلعاقة عىل

لتغطية تكلفة نقل األعضاء فضالً عن كون األعضاء أنفسهم لديهم دخل
ضئيل أو معدوم ال ميكنهم من سداد تكاليف السفر الخاصة بهم ،خاص ً
ة

ميثل نقص التمويل أكرب التحديات التي تواجه املنظامت املعنية باألشخاص

آراء املشاركون عىل إنه إذا توفر للمنظامت األموال الالزمة لدفع تكاليف

تنفيذ مهامها املتمثلة يف متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة وتخطيط

األنشطة املعنية بهم وتنفيذها

ذوي اإلعاقة .38يجب أن يكون لتلك املنظامت دخل سنوي ثابت يك تتمكن من

تخطيط أنشطتها وتنفيذها فضالً عن سداد أجور املوظفني .واملنظامت التي
لديها دخل ،غالباً ما يكون هذا الدخل تربعات مقدمة من أعضاء املنظامت
أنفسهم أو من أفراد املجتمع .وعانت بعض املنظامت من انخفاض حجم
التربعاتأوتوقفهاج ّراءجائحةكوفيد. 19-وق ّدتلقتبعضاملنظامتاملعنية

باألشخاص ذوي اإلعاقة يف إقليم كردستان العراق متويالً من الحكومة
قبل عام  ،2014ولكن توقف هذا التمويل بسبب الوضع االقتصادي .وغياب

التمويل يخلق صعوبات يف سداد تكاليف إيجار املكتب وتلبية مستلزمات
اإلدارة واألنشطة .وقد وصل الحال إىل قيام بعض أعضاء املنظامت بسداد

قيمة اإليجار والكهرباء من أموالهم الخاصة بينام اضطر آخرون إىل إغالق

مكاتبهم بسبب عدم قدرتهم عىل دفع اإليجار .وتكافح املنظامت األخرى
لرشاء اللوازم املكتبية ،ويتطوع األعضاء باستمرار بوقتهم لتنفيذ العمل.
"من أكرب التحديات التي تواجهها منظمتنا هي بالطبع قلة التمويل
وعدم وجود الجهات املانحة و التي أدت اىل توقف النشاطات

من قبل املنظامت ذوي اإلعاقة ,أنا بدئت بالعمل وبإدارة املنظمة

منذ سنتني ومن بداية األمر واىل اآلن أتذكر أننا ناشدنا العديد من
الجهات سوآءا الحكومية والغري الحكومية لتلقي االهتامم و

يد العون لرفع اسم املنظمة وإشهاره ولكنها كانت دون جدوى"

إذا كانوا بحاجة الستخدام وسائل نقل مخصصة لذوي اإلعاقة .وقد اجتمعت
النقل ،سيتمكن األعضاء ذوي اإلعاقة من السفر بشكل مستقل دون

الحاجة إىل مرافقة شخص آخر .وبدون دعم مايل لتغطية تكلفة النقل،
لن يتمكن العديد من ذوي اإلعاقة حضور اجتامعات وفعاليات املنظامت

املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة مام يجعلهم مبعزل عن أقرانهم.

وقد أث ّر التمويل املحدود عىل قدرة املنظامت عىل تقديم أنشطة لدعم
األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمعات ،وهو ما يؤدي بدوره إىل انعدام

ثقة األعضاء من ذوي اإلعاقة يف تلك املنظامت لعدم قدرتها عىل
تقديم الدعم لهم بدون توافر التمويل لذلك .ويقول املشاركون أنه

عندما ال تكون املنظامت قادرة عىل القيام بعملها ،فمن املرجح أن يصبح
األشخاص ذوو اإلعاقة معزولني ومستبعدين.

"من أكرب التحديات التي تواجهها منظمتنا هي
قلة الجهات املانحة بل وانعدامها تقريبا ،حيث إن هذا األمر بدا
بالتضاؤل واىل اإلن ،فقلة املنح املالية من جهة
الحكومة أو املنظامت هذه أثرت عىل العديد من األمور التي
تخص اعضاء املنظمة منذ عام " 2014
مشارك من ِ
قصار القامة ،رئيس أحد املنظامت املعنية باألشخاص ذوي

اإلعاقة مبحافظة كركوك

مشارك من ذوي اإلعاقات السمعية ،رئيس إحدى املنظامت املعنية
ُ
م املكفوفني مبحافظة كركوك
بالص ّ

شكل :8رابطة االشخاص الصم يف العراق اثناء مشاركتها يف تدريب يف بغداد© املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
 38التحديات األخرى التي واجهتها املنظامت ترتبط بشكل مبارش بالعوائق التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة (أعضاء تلك املنظامت) وتم استعراضها يف النتائج الثالثة األوىل.

20

االشخاص ذوي اإلعاقة و املنظامت امل ُمثلة لهم يف العراق  :املعوقات و التحديات و األولويات

األولويـة الرئيسـية للمنظامت املعنيّة باألشـخاص
ذوي اإلعاقة
5.األولوية الرئيسية التي حددتها املنظامت املعنية باألشخاص ذوي
اإلعاقة هي تحسني مستوى املعرفة والفهم لإلعاقة عىل جميع
املستويات من خالل التوعية والدعوة إىل حقوق األشخاص ذوي

اإلعاقة .واملجاالت التي يجب الرتكيز عليها تشمل جائحة كوفيد-

19والقوانني والتعليم الشامل وتوفري فرص كسب الرزق لذوي اإلعاقة.

العديد من املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة لديها خطط لعقد
جلسات منارصة وتوعوية لص ّناع القرار واألشخاص املؤثرين حول كيفية
التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم ومتكينهم من حقوقهم؛
ولكن ال يزال نقص التمويل واملوارد يُشكّل تحدياً أساسياً .والجمهور
املقرتح لحضور تلك الجلسات يشمل املسؤولني الحكوميني ورؤساء
البلديات ومديري املدارس جنباً إىل جنب مع أعضاء املجتمع اآلخرين .كام
تُخطط املنظامت إىل توعية األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم وكيفية
مامرستها .وسيتم تحقيق ذلك من خالل امللصقات والحمالت التلفزيونية
واإلذاعية ومواقع التواصل االجتامعي واألنشطة التي تتم وجهاً لوجه .كام
تفضّ ل املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة أن تضع بنفسها جدول
عملها الخاص ،بدالً من أن تُ ليه عليها الوكاالت األخرى.
"هناك العديد من املنظامت الدولية العاملة و التي تفرض

•التعليم الدامج :قيام املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة
مبناشدة وزارة الرتبية والتعليم لضامن حصول األطفال ذوي اإلعاقة
عىل فرصة لتلقي التعليم.

•الوقاية من كوفيد 19 -وتدابري التصدي له :أث ّرت جائحة كوفيد 19-بشكل
كبري عىل األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتضع املنظامت املعنية بذوي
اإلعاقة خططاً لضامن حسن اطالعهم ودرايتهم بتدابري الوقاية من
كوفيد-19من خالل عقد جلسات توعية إىل ذوي اإلعاقة .وعىل وجه
التحديد ،تحرص املنظامت عىل تيسري الوصول إىل هذه املعلومات
وأنها تُناسب متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة خاص ً
ة من يعانون من
إعاقات برصية والصم وذوي اإلعاقة الذهنية واألطفال ذوي اإلعاقة.
•القوانني الوطنية :تضع املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة
خططاً حالية للدعوة إىل تعزيز قانون الحكومة الفيدرالية العراقية رقم
 38وقانون حكومة إقليم كردستان رقم 22؛ وكالهام ترشيعات متعلقة
40 39
فضال عن الدعوات إىل تغيري بعض القوانني القامئة التي
ً
باإلعاقة.
تستبعد األشخاص ذوي اإلعاقة .عىل سبيل املثال ،األشخاص ِ
قصار القامة
يكنهماستخراجرخصةقيادةبسببالحداألدىنملتطلباتطولالسائق.
ال ُ
•سبل كسب العيش :تعتزم املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة
التعاون مع الحكومة والجهات املعنية الرئيسية للدعوة إىل إتاحة
الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة يف أنشطة كسب العيش
والتوظيف الرئيسية.

نشاطاتها عىل املنظامت .نحن كمظمة لدينا مشاريع و

"رسالتي الرئيسية اىل اصحاب القرار تطبيق قانون العمل

اهداف و التي تحتاج اىل دعم حيث ال نرغب بتغيري نشاطاتنا

العراقي فيام يخص االشخاص ذوي االعاقة الذي ينص

اىل نشاطات املنظامت الدولية".

عىل عمل  5%من االشخاص ذوي االعاقة يتم تعيينهم يف

مشارك من ذوي اإلعاقة الجسدية ،مدير إحدى املنظامت املعنية

باألشخاص ذوي اإلعاقة مبحافظة كركوك

مجاالت الدعوة الرئيسية هي:

الدوائر الحكومية و 3%يتم تعيينهم يف الرشكات االهلية"

41

مشاركة من ِ
قصار القامة ،نائب رئيس إحدى املنظامت املعنية باألشخاص
ُ
ذوي اإلعاقة مبحافظة نينوى

شكل  :9لؤي يخاطب الحضور اثناء فعالية اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف كركوك© املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
 39قانون رقم ( ) 38لسنة  2013بشأن رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة.
 40قانون رقم ( )22لسنة  2011بشأن حقوق وامتيازات املعاقني وذوي االحتياجات الخاصة.
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ذكر املشارك اسم القانون الخاطئ ,حيث ان القانون رقم  38لسنة  2013ينص الفصل السادس املادة  16عىل ان القاطاع العام يجب ان يوفر فرص عمل بنسبة  5%لألشخاص
ذوي اإلعاقة و ان عىل القطاع املختلط ان يوظف شخص واحد من ذوي اإلعاقة يف اماكن العمل اللتي اليقل موظيفهة عن  30موظف و  3%من الوظائف يجب ان تعطى
لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اماكن العمل التي يتجاوز عدد موظيفهة ال 60موظف.
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التوصيات
تحدد التوصيات التالية اإلجراءات التي ميكن أن تتخذها الوكاالت اإلنسانية
واإلمنائية ملعالجة العوائق والتحديات الواردة يف هذا التقرير .تسرتشد

هذه التوصيات بشعار حركة منظامت اإلعاقة " :ال يشء عنا ،بدوننا" مام

يعني أن األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت التي متثلهم يجب أن تشارك

بفعالية يف أي عمل يؤثر عليهم.

1.ضامن أن الحكومات والجهات الفاعلة يف امليدان اإلنساين و
االمنايئ لديها فهم للنهج القائم عىل الحقوق لذوي اإلعاقة،
ونُهج دمج ذوي اإلعاقة ودور املنظامت املعنية بهم.

تتفاقم العديد من العقبات التي يواجهها ذوو اإلعاقة نظرا ً ألن معظم

األفراد والهيئات يف العراق ليس لديهم فهم لإلعاقة وال معرفة
بنهج دمج ذوي اإلعاقة عىل أساس الحقوق ،مام يؤدي إىل الوصم

واالستبعاد .ويف سبيل التغلب عىل هذه التحديات ،من الرضوري أن
تقوم الحكومات والوكاالت اإلنسانية واإلمنائية بتعزيز وزيادة فهمها
لإلعاقة وبنهج دمج ذوي اإلعاقة ودور املنظامت املعنية بهم .ميكن

معالجة ذلك من خالل جلسات التوعية والحمالت عىل مواقع التواصل
االجتامعي واملنشورات والفعاليات الدعوية .ينبغي تنظيم ذلك بشكل

مثايل وتنفيذه بالرشاكة مع األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت التي
متثلهم ألن هذا النهج يُتيح للجمهور فرصة أكرب لفهم قضايا اإلعاقة
والحواجز التي قد تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة.

بعض اإلجراءات املحددة تشمل:
•تقديم املنظمة الدولية للهجرة يف العراق الدعم الفني للمنظامت
املعنية بذوي اإلعاقة ،ومتكينهم من مشاركة نتائج هذا التقرير

وغريها من املعلومات عن تجارب األشخاص ذوي اإلعاقة مع مختلف

املستويات الحكومية.

2.متكني األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت املعنية بهم من القيام
عال يف الربامج اإلنسانية واإلمنائية.
بدور مركزي وف ّ

يُنظر إىل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين و االمنايئ
كونه عملية ونتيجة يف آن واحد؛ فمن خالل إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة

يف العملية ،سنعمل عىل تحسني النتائج لألشخاص ذوي اإلعاقة من

خالل زيادة املعرفة مبفهوم دمج ذوي اإلعاقة .يجب أن تقوم الوكاالت

اإلنسانية واإلمنائية بإرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة بفعالية يف جميع
مراحل تخطيط الربامج وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
تشمل اإلجراءات املحددة ما ييل:
•التشاور مع االشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت املعنية بهم من
مطلعني ومناقشات
خالل عقد االجتامعات وإجراء مقابالت مع أشخاص ُ

مجموعات الرتكيز وعقد جلسات تشاورية عىل نطاق أوسع.

•مشاورة الفئات غري املمثلة بشكل كايف مبا يف ذلك النساء ذوات
اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية واإلعاقة السمعية أو مجاالت
برنامجية محدَّدة مبا يف ذلك النازحني أو الالجئني من ذوي اإلعاقة.

•إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة لالضطالع بأدوار نشطة يف اللجان،

وبني جامعي البيانات ،وفرق تدقيق إمكانية الوصول ،واملدربني،
واملتطوعني ،ومسؤويل نقاط االتصال.

•التأكد من أن أي آليات تلقي اآلراء من الجهات املعنية واملستفيدين
(مثل املشاورات أو التقييامت) تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة
ومتاحة لهم.

•الحرص عىل إتاحة آليات التمويل -مثل املنح -لألشخاص ذوي اإلعاقة
واملنظامت املعنية بهم .وقد يشمل ذلك تعديل إجراءات العناية

•الرشاكة مع املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة لتقديم

الواجبة لألهلية لضامن أن املنظامت املعنية بذوي اإلعاقة مؤهلة

مبختلف مستوياتهم ،وإىل مختلف مستويات الحكومة حيثام أمكن

املجتمع املدين للدخول يف رشاكات إذا كانت املنظامت املعنية

جلسات توعية حول اإلعاقة إىل موظفي الوكاالت اإلنسانية واإلمنائية
ذلك.

•إعداد حملة إعالمية وتنفيذها بالرشاكة مع املنظامت املعنية
باألشخاص ذوي اإلعاقة حول حقوق ذوي اإلعاقة وقدراتهم.

•البحث عن فرص جديدة للدعوة إىل الرشوط األساسية 42لدمج اإلعاقة
عند التحدث مع الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان.

•إعداد حزمة  /موارد تدريبية شاملة يسهل الوصول إليها حول الرعاية

للعمل ،مثل تشجيع املنظامت املعنية بذوي اإلعاقة ومنظامت

بذوي اإلعاقة غري مؤهلة للعمل مبفردها.

•تعيني موظفني من ذوي اإلعاقة يف جميع مستويات الوكاالت.
قد يتطلب ذلك تعزيز النهج التنظيمي ،ومراجعة تصميم الوظائف
وتوصيفها وإعالنها من خالل املنظامت املعنية باألشخاص ذوي

اإلعاقة ،ومراجعة إجراءات املقابلة واالختيار النهايئ والتأكد من توفري

سبل راحة معقولة 43يف مكان العمل.

الصحية وتدابري الوقاية القامئة عىل األدلة والتي ميكن للمنظامت

املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة استخدامها لزيادة وعي أعضائها.

 42تحدد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ستة رشوط أساسية عرب عدة قطاعات لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة ،والتي تعترب رضورية للسياسات واألنظمة والخدمات
وهي :املساواة وعدم التمييز ،وتقديم الخدمات ،وإمكانية الوصول ،ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ،وامليزنة املتوافقة مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
واإلدارة املالية واملساءلة والحكم.
 43يشري إىل إجراء تعديالت لشخص من ذوي اإلعاقة لتسهيل مشاركته بالعمل باملساواة مع اآلخرين .يجب توفري إجراءات الراحة املعقولة عند الطلب.
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شكل  :10تقييم تشاريك للمركز املجتمعي التابع للمنظمة الدولية للهجرة يف كركوك © املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
3.تخصيص التمويل إلحراز تقدم يف دمج األشخاص ذوي اإلعاقة.
دمج األشخاص اإلعاقة يتطلب التمويل .ويجب عىل املنظامت اإلنسانية

واإلمنائية أن تُخصص متويالً ضمن ميزانياتها إلعطاء األولوية لدمج ذوي

اإلعاقة يف مؤسساتها ومشاريعها.

املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة هي األقدر عىل املناداة

بحقوق ذوي اإلعاقة ومتثيلهم ،ولكن يكمن التحدي الرئييس يف
الحصول عىل التمويل الكايف لتحقيق ذلك .ينبغي توفري التمويل الالزم-

يكّنها من تحقيق
حيثام أمكن -إىل املنظامت املعنية بذوي اإلعاقة مبا ُ
األولويات املشرتكة مع الوكاالت اإلنسانية واإلمنائية ،وأولوياتها الخاصة.
وقد يشمل ذلك القيام بأنشطة توعية ودعوية لجمهورها وجمهور

الوكاالت اإلنسانية واإلمنائية.

تشمل اإلجراءات املحددة ما ييل:
•السعي لتوفري متويل ثابت يدعم املنظامت املعنية بذوي اإلعاقة
(بخالف متويل املنظامت لتنفيذ مرشوع من اختيار إحدى وكاالت

املساعدة اإلنسانية أو املشاركة يف تنفيذه).

•تخصيص متويل لبناء القدرات املؤسسية للمنظامت املعنية بذوي
اإلعاقة لتلبية املتطلبات اإلدارية واملالية لوكاالت املساعدة اإلنسانية

التي قد تكون قادرة عىل تقديم التمويل أو املنح لها.

•الدفع مقابل االستعانة بخدمات املنظامت املعنية بذوي اإلعاقة ،مثل
طلب املشورة أو املعلومات ،وسدد التكاليف التي تحملوها ،وتقديم

سبل الراحة املعقولة لهم.
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•مراعاة دمج االشخاص ذوي اإلعاقة عند إعداد بنود ميزانية املرشوع
الحالية بدالً من متويلها من األنشطة املنفصلة لدمج ذوي اإلعاقة.

عىل سبيل املثال ،التأكّد من إدراج تدريبات دمج ذوي اإلعاقة يف

مدرجة ببنود
بنود ميزانية التدريب العامة وأن تجهيزات ذوي اإلعاقة ُ

ميزانية التجديدات واإلنشاءات .هذا من شأنه ضامن االستخدام الفعال

لألموال وسيزيد من فرص األشخاص ذوي اإلعاقة للوصول إىل جميع

فرص املرشوع.

•وضع ميزانية لتجهيزات ذوي اإلعاقة وتوفري سبل راحة معقولة
عند إعداد الربامج (عىل سبيل املثال توفري وسائل النقل ،ومرتجمي

اإلشارة ،وأجهزة املساعدة حيثام أمكن) واملشاورات وأنشطة

املرشوع والفعاليات لضامن مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة

بفعالية.

•وضع ميزانية لتوفري سبل راحة معقولة للموظفني من ذوي اإلعاقة
يف أماكن العمل لدى وكاالت املساعدة اإلنسانية.

•وضع ميزانية لالستعانة بخربات دمج األشخاص ذوي اإلعاقة ومسؤويل
نقاط االتصال لتقديم الدعم عند إعداد الربامج.

 4.إيالء أولوية لتوفري فرص كسب الرزق لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل
تحديد ومعالجة العقبات التي يواجهها ذوو اإلعاقات املتنوعة يف

تعميم التدريب املهني والتوظيف ودعم تطوير األعامل.
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إن نقص الدخل -الذي يكون يف الغالب بسبب نقص فرص كسب الرزق
والوصول إىل التعليم -له آثار مالية ونفسية اجتامعية كبرية عىل حياة
األشخاص ذوي اإلعاقة .لذلك يجب عىل الوكاالت اإلنسانية واإلمنائية أن

تُعطي أولوية لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف برامج كسب سبل الرزق

الحالية واملستقبلية .ويجب أن تتامىش جميع فرص كسب الرزق لذوي
اإلعاقة مع نهج دمج ذوي اإلعاقة القائم عىل الحقوق ،مبا يضمن االختيار

واالستقاللية واالعرتاف بالخربات واملعارف والقدرات املختلفة .لذا ،ينبغي

تجنب تخصيص فرص منفصلة لذوي اإلعاقة.44
تشمل اإلجراءات املحددة ما ييل:

•مراعاة دمج االشخاص ذوي اإلعاقة يف تصميم وإعداد برامج سبل
كسب الرزق.

•عقد جلسات توعية للموظفني العاملني مبشاريع توفري سبل كسب
الرزق حول أهمية دمج االشخاص ذوي اإلعاقة يف فرص كسب الرزق

العامة وكيفية معالجة العوائق التي قد يواجهها ذوو اإلعاقة يف
الوصول إىل مشاريع كسب الرزق الحالية والجديدة.

•مشاورة األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت املعنية بهم لتحديد
العوائق املحددة التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة للوصول إىل

•إجراء تحليل لربامج توفري سبل الرزق الحالية .وقد تتضمن األسئلة
املهمة ما إذا كان األشخاص ذوي اإلعاقة يشاركون يف هذه الربامج

أم ال ومعرفة السبب يف حالة عدم مشاركتهم.

•تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة واستهدافهم عىل وجه التحديد
للمشاركة يف مشاريع توفري سبل كسب الرزق .وهذا يشمل البحث

عن الفئات غري املمثلة بالشكل الكايف من ذوي اإلعاقة ،مثل

النساء ذوات اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية ةاإلعاقة
السمعية .

•وضع ميزانية لتوفري سبل راحة معقولة وزيادة إمكانية وصول
االشخاص ذوي اإلعاقة يف مشاريع كسب سبل الرزق.

•إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة يف أدوار نشطة يف مشاريع سبل
كسب الرزق.

•ضامن توافق فرص كسب العيش لألشخاص ذوي اإلعاقة مع
نهج دمج ذوي اإلعاقة القائم عىل الحقوق ،وضامن االختيار

واالستقاللية (مع رضورة تجنب توفري فرص سبل عيش منفصلة

لألشخاص ذوي اإلعاقة).

فرص كسب الرزق يف العراق.

شكل :11يخدم مصطفى زبونه يف محل تصليح الهواتف املحمولة يف كركوك© املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

 44إن إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة يف مشاريع كسب سبل العيش الحالية أكرث فعالية وشمولية من القيام بأنشطة منفصلة مصممة خصيصاً لهم .يضمن التعميم عدم
وضع األشخاص ذوي اإلعاقة يف قوالب منطية أو يف أدوار منطية (عىل سبيل املثال إتاحة فرصة القيام بدورة الخياطة للنساء ذوات اإلعاقة فقط أو استبعاد جميع
األشخاص ذوي اإلعاقة من األعامل التي تتطلب مجهودا ً بدنياً).
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 5.تحديد ومعالجة العوائق التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة والتي
تتعلق بالربامج التي تنفذها الوكاالت اإلنسانية واإلمنائية ،خاصة يف

مجاالت التعليم والصحة النفسية والدعم النفيس.

يسعى نهج دمج االشخاص ذوي اإلعاقة إىل تحديد ومعالجة التحديات التي
تعوق مشاركتهم يف الربامج واالستفادة منها .بدون اتباع نهج مخصص
لدمج ذوي اإلعاقة ،من املرجح أن تتسبب الربامج يف زيادة تهميش

ذوي اإلعاقة وقد تفشل يف الوصول إىل هذه املجموعة الرئيسية

املستهدفة التي تعاين بالفعل من مستويات كبرية من الفقر والتهميش.
تشمل اإلجراءات املحددة ما ييل:

•تحديد وتنفيذ دراسات لتحديد العوائق التي يواجهها األشخاص ذوو
اإلعاقة يف قطاعات برنامجيه محددة.

•إجراء تحليل للربامج الحالية ملعرفة إذا ما كان األشخاص ذوي اإلعاقة
يُشاركون يف هذه الربامج أم ال ومعرفة السبب يف حالة عدم
مشاركتهم.

•تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة واستهدافهم بشكل ظاهري للمشاركة
يف املشاريع .وهذا يشمل الفئات غري املمثلة بالشكل الكايف من

ذوي اإلعاقة ،مثل النساء ذوات اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة
م.
الذهنية
ُ
والص ّ

•األخذ يف االعتبار دمج االشخاص ذوي اإلعاقة عند تصميم وإعداد

•وضع ميزانية لتوفري سبل راحة معقولة وزيادة إمكانية وصول ذوي

•تقديم جلسات توعية إىل موظفي الوكاالت اإلنسانية واإلمنائية حول

•إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة يف أدوار نشطة يف املشاريع.

جميع الربامج اإلنسانية واإلمنائية.

أهمية دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف تلك الربامج.

•مشاورة األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت املعنية بهم قبل
تصميم الربامج الجديدة أو تطوير الربامج القامئة لتحديد العوائق
التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة يف قطاعات الربامج يف العراق.

اإلعاقة داخل املشاريع.

•إجراء عمليات تدقيق املواقع ،مثل املدارس واملراكز الصحية ،حيث
يتم تنفيذ اإلجراءات الربامجية للتأكد من توافر تجهيزات الوصول
لذوي اإلعاقة.

شكل  :12أفيستا تخاطب الحضور اثناء فعالية اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف كركوك © املنظمة الدولية للهجرة يف العراق
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6.جمع البيانات املص ّنفة حسب اإلعاقة وتحليلها لالسرتشاد بها يف
إعداد الربامج وتطوير األدلة.

ينبغي جمع البيانات املص ّنفة حسب اإلعاقة وتحليلها واإلبالغ عنها من
قبل الجهات املعنية لضامن تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل أكرث
دقة ،واالسرتشاد بتلك البيانات عند تخطيط الربامج وتحديد ما إذا كانت
الربامج تصل إىل األشخاص ذوي اإلعاقة وتفيدهم عىل قدم املساواة

مع اآلخرين أم ال .يجب مراعاة تصنيف البيانات حسب اإلعاقة إىل جانب

الجنس و /أو العمر .عند جمع البيانات عىل صعيد الفرد وللعائلة ،يجب

االستعانة مبجموعة األسئلة القصرية الخاصة بفريق واشنطن حول
اإلعاقة (.)WGSSQ
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تشمل اإلجراءات املحددة ما ييل:

أجريت هذه الدراسة كتقيص رسيع وقد نتج عنها فهم مبديئ ملجموعة

من القضايا التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظامت التي
متثلهم .تتسم العديد من تلك القضايا بالتعقيد تتسم وتتطلب املزيد من
التحقيق .ونويص بإيالء أولوية وتوفري املوارد إلجراء املزيد من التحقيق
يف املوضوعات التالية:

•إعانات الرعاية االجتامعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
•محدودية معرفة واستخدام الصم وضعاف السمع للغة اإلشارة.
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•برمجيات قراءة الشاشة الحالية ألجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية
والهواتف الذكية ومدى توافرها وتطبيقاتها يف العراق.

•توفري أجهزة مساعدة كجزء من سبل الراحة املعقولة للربامج.

• تصنيف البيانات حسب اإلعاقة إىل جانب الجنس (والعمر) عند تسجيل

•الحواجز املحددة التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة للوصول إىل

•التأكد من أن جميع املوظفني املسؤولني عن جمع البيانات ورصدها

•كيف ميكن للجهات الفاعلة يف مجال املساعدات اإلنسانية أن تتعاون

عمليات الرصد والتقييم.

وتقييمها عىل دراية بكيفية جمع البيانات املص ّنفة حسب اإلعاقة
وتحليلها واإلبالغ عنها باستخدام مجموعة ألسئلة القصرية الخاصة

بفريق واشنطن حول اإلعاقة ( )WGSSQللبيانات التي تم جمعها عىل

صعيد الفرد والعائلة.

•تدريب مسؤويل جمع البيانات واإلحصائيني عىل دمج ذوي اإلعاقة،
وكيفية طرح األسئلة القصرية الخاصة بفريق واشنطن حول اإلعاقة

( )WGSSQوما يجب فعله وما ال يجب فعله فيام يتعلق بها.
•مراعاة تضمني البيانات املص ّنفة حسب اإلعاقة يف التقارير.

•الحرص عىل تقييم مستوى دمج االشخاص ذوي اإلعاقة يف جميع
التقييامت ،حتى لو مل يكن الربنامج يأخذ اإلعاقة يف االعتبار.

•إرشاك املنظامت املعنية باالشخاص ذوي اإلعاقة يف عملية تخطيط
وتنفيذ جمع البيانات وتحليلها ،وإرشاك ذوي اإلعاقة يف فرق جمع

البيانات.

•طلب املساعدة الفنية حول كيفية جمع البيانات املص ّنفة حسب

فرص كسب الرزق.

مع الحكومات إلحراز تقدم يف دمج ذوي اإلعاقة يف العراق.

•تجارب النازحني داخلياً والالجئني من ذوي اإلعاقة.
•السبل املمكنة لتوفري التمويل الالزم للمنظامت املعنية بذوي
اإلعاقة مبا يُلبي متطلبات العناية الواجبة املالية واإلدارية للوكاالت
اإلنسانية واإلمنائية .عىل سبيل املثال ،تُدار فرص الحصول عىل

املنح من خالل الرشكاء املنفذين أو الرشاكات بني املجتمع املدين
واملنظامت املعنية بذوي اإلعاقة.

باإلضافة إىل ذلك ،يجب إجراء تحليل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
يف العراق يقوم عىل توصيات اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ويتضمن العديد من الجهات املعنية بالرشاكة مع املنظامت املعنية
باألشخاص ذوي اإلعاقة ،ليتم االسرتشاد به عند إعداد األنشطة الدعوية
والربامج التحفيزية عىل مستوى الدولة.

الخالصة

اإلعاقة وتحليلها واإلبالغ عنها باستخدام ألسئلة القصرية الخاصة

يستعرض هذا التقرير آراء األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق من خالل

•إجراء اختبار معريف لرتجامت األسئلة القصرية الخاصة بفريق واشنطن

ص ّناع القرار االستامع إىل األشخاص ذوي اإلعاقة "....
للتقرير:
"يتعي عىل ُ
ّ

بفريق واشنطن حول اإلعاقة (.)WGSSQ

حول اإلعاقة ( )WGSSQاملستخدمة يف العراق للتأكد من صحتها

وموثوقيتها.
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7.إجراء املزيد من التحقيق يف املسائل املعقدة املتعلقة باإلعاقة
يف العراق ،ثم تنفيذ التوصيات الالحقة.

املنظامت التي متثلهم ،حيث تم اقتباس أحد آراء املشاركني ليكون عنواناً

ويهدف التقرير إىل تحسني فهمنا للعوائق التي يواجهها األشخاص ذوو
اإلعاقة ،وكذلك التحديات واألولويات الرئيسية للمنظامت التي متثلهم،
من أجل تعزيز السياسات واالستجابات التي تُعالجها .نأمل أن تكون هذه

النتائج والتوصيات التي متخض عنها التقرير مفيدة لالسرتشاد بها عند
اتخاذ إجراءات فعالة لدمج ذوي اإلعاقة ،وأن متيض الوكاالت اإلنسانية

واإلمنائية قدماً نحو إحراز تقدماً يف تلك اإلجراءات بالرشاكة الوثيقة مع

ذوي اإلعاقة واملنظامت التي متثلهم.

 45ملزيد من املعلومات ،يرجى االطالع عىل إرشادات املنظمة الدولية للهجرة يف العراق حول استخدام مجموعة األسئلة القصرية الصادرة عن فريق واشنطن املتعلقة
باإلعاقة لجمع بيانات عن اإلعاقة يف العراق متوفرة باللغتني اإلنجليزية والعربية.
 46االختبار املعريف هو عملية تقييم نوعي لألسئلة تكشف عن أخطاء الرتجمة ،واالختالف اإلقليمي للمصطلحات املستخدمة ،وعدم اإلملام باملفردات ،والتعابري واملفاهيم
غري املعروفة ثقافياً أو غري ذات الصلة واألسئلة الصعبة من الناحية املعرفية .االختبارات املعرفية موىص بها من قبل مجموعة واشنطن املعنية بإحصاءات اإلعاقة.
 47يجب أن يسرتشد التحقيق بالتوصيات العاملية لالتحاد العاملي للصم ،والتي تويص عىل وجه التحديد بعدم نقل لغة اإلشارة من بلد إىل آخر ألن لغة اإلشارة يجب أن تتأثر
محددا ً دعا فيه إىل وقف توحيد لغة اإلشارة يف املنطقة العربية
بثقافة كل دولة وتقاليدها .يف عام  ،2009أصدر االتحاد العاملي للصم بياناً ُ
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ُ
امللحق أ :قامئة باملنظامت املشاركة يف االستبيان
منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة
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املحافظة

منظمة الشهباء

االنبار

تجمع املعوقني يف العراق  -فرع االنبار

االنبار

جمعية اصدقاء لذوي االعاقة وذوي االحتياجات الخاصة ببابل

بابل

مركز امليزان لدعم القانون

بابل

رابطة النساء ذوات اإلعاقة

بغداد

جمعية بغداد للصم

بغداد

تجمع املعوقني يف العراق

بغداد

جمعية قصري العراقية

بغداد

منظمة برايل لتأهيل املعاقني واملكفوفني

بغداد

صوت املعاق العراقي

بغداد

تجمع عراقيون للمعاقني وذوي االحتياجات الخاصة

بغداد

جمعية املكفوفني  -فرع البرصة

البرصة

جمعية الديوانية للمعوقني

الديوانية

منظمة ملسة انسان اإلنسانية

الديوانية

منظمة خانقني للمعاقني

دياىل

جمعية قصار القامة – فرع دياىل

دياىل

منظمة اليقني للمكفوفني وضعاف البرص

دياىل

مركز أشنونا الريايض للمعاقني

دياىل

منظمة زيكو

دهوك

منظمة نيمونة لذوي اإلعاقة

دهوك

جمعية الصم والبكم – فرع دهوك

دهوك

اتحاد كوردستان للمكفوفني وضعاف البرص  -فرع دهوك

دهوك

جمعية حقوق ذوي اإلعاقة الذهنية والعقلية – فرع دهوك

دهوك

جمعية قصار القامة – فرع دهوك

دهوك

اتحاد كوردستان للمكفوفني وضعاف البرص  -فرع اربيل

اربيل

جمعية ژین لإلعاقة الجسدية

اربيل

جمعية قصار القامة  -فرع اربيل

اربيل

جمعية حقوق ذوي اإلعاقة الذهنية والعقلية – فرع اربيل

اربيل

جمعية الصم و البكم – فرع اربيل

اربيل

جمعية كربالء للمعاقني

كربالء

جمعية كربالء للصم

كربالء

منظمة الشمس

كركوك

منظمة داكوك لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

كركوك

جمعية روژ  -فرع كركوك

كركوك

منظمة اليد البيضاء

كركوك
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منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة
جمعية قصار القامة  -فرع كركوك

كركوك

جمعية املعاقني يف كركوك

كركوك

اتحاد كوردستان للمكفوفني وضعاف البرص  -فرع كركوك

كركوك

منظمة أسوان لألشخاص ذوي اإلعاقة

ميسان

تجمع املعوقني يف العراق  -فرع املثنى

املثنى

منظمة الغدير للصم

النجف

مؤسسة أم ربيعني للمكفوفني وضعاف البرص

نينوى

منظمة سنجار لألشخاص ذوي اإلعاقة

نينوى

منظمة بلد لذوي اإلعاقة

صالح الدين

جمعية صالح الدين لتأهيل املعاقني

صالح الدين

جمعية روژ  -فرع السليامنية

السليامنية

اتحاد املعاقني يف كوردستان

السليامنية

جمعية قصار القامة  -فرع السليامنية

السليامنية

اتحاد كوردستان للمكفوفني وضعاف البرص  -فرع السليامنية

السليامنية

منظمة حلبجة لإلعاقة

السليامنية  -حلبجة

تجمع املعوقني يف العراق  -فرع ذي قار

ذي قار

جمعية سومر

ذي قار

سفراء الرحمة

واسط

املنظامت و الدوائر الحكومية و الغري الحكومية االخرى املهتمة بتوفري خدمات
لإلشخاص ذوي اإلعاقة
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املحافظة

املحافظة

منظمة شمس الحياة

االنبار

جمعية االنبار لألشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة

االنبار

منظمة اإلعاقة الجسدية

بغداد

مركز طوبا التعليمي لصعوبة السمع والنطق.

البرصة

معهد مهد العطاء للتمكني

البرصة

جمعية حقوق االنسان

البرصة

نادي البرصة الريايض لألشخاص ذوي اإلعاقة

البرصة

اللجنة الوطنية العراقية للمعوقني  -فرع البرصة

البرصة

اللجنة الباراملبية الوطنية يف دياىل

دياىل

منظمة خامو

دهوك

منظمة رونايك للمكفوفني

دهوك

جمعية الطفل لذوي االحتياجات الخاصة

املثنى

معهد االمل للصم

النجف

مركز الراصد لحقوق اإلنسان ()OHRC

النجف

معهد الطفولة سعيدة

نينوى
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امللحق ب :دليل املقابالت
الرتحيب باملشاركني واملقدمة
صباح الخري/مساء الخري  .شكرا لتخصييص بعض الوقت لالنضامم الينا ولتعاونكم معنا مسبقاً  .اسمي (___________) وانا اعمل لدى املنظمة الدولية

للهجرة يف العراق
الغرض من البحث

تسعى املنظمة الدولية للهجرة يف العراق إىل تحديد العوائق التي تواجهها منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة ( )DPOوتحديد أولوياتها يف جميع أنحاء

العراق .وسوف تستخدم املنظمة هذه املعلومات العداد الربامج املستقبلية .وال ميكننا أن نعدك بتقديم الدعم لك مقابل هذه املناقشة لكننا نقدر كثريا

مشاركتك واجوبتك .نحن هنا لالستامع من منظمتك امياناً بشعار حركات االشخاص ذوي اإلعاقة " :الشئ عنا دوننا".
االجراءات او الرتتيبات التيسريية اثناء املكاملة:
هل أنت بحاجة إىل أي مساعدة للمشاركة يف هذه املقابلة؟

نعم  /ال ]مالحظة :قد تتضمن املساعدة مرتجم إشارة أو معاودة االتصال يف وقت ميكن أن يكون فيه املستجيب يف موقع هادئ[
الرسية وعدم الكشف عن الهوية
معلوماتك رسية ،يعني هذا أنه لن تتم مشاركة معلوماتك وإجاباتك مع أي شخص غري مشارك يف هذا البحث.

لن يتم مشاركة معلوماتك التعريفية (االسم والعنوان ورقم الهاتف) يف التقرير .ونود أن نعلمك أيضا أن املنظمة الدولية للهجرة سوف تستخدم البيانات

التي تم جمعها العداد التقرير فقط.
املوافقة

لن يستغرق اللقاء أكرث من  30دقيقة ومشاركتك يف هذا اللقاء طوعية.
إذا كان لديك أسئلة  ،فال ترتدد يف طرحها.

خالف ذلك  ،هل توافق عىل املشاركة يف هذه الدراسة؟
نعم  /ال
أخريا ً
"هل لديك أي أسئلة قبل أن نبدأ؟"
األسئلة التالية عنك
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الرتكيبة السكانية
 .1األسم.
 .2الجنس

أخرى

ذكر

أنثى

 .3العمر
 .4األسئلة الجاية تسأل عن الصعوبات اليل ممكن تواجهها من تسوي ببعض النشاطات اليومية بسبب مشكلة صحية.

عندك صعوبة بالنظر حتى بأستخدام
النظارات؟

ال – ماعندي

نعم – صعوبة قليلة

نعم – صعوبة

ابدا مااكدر

عندك صعوبة بالسمع حتى بأستخدام
السامعات؟

ال – ماعندي

نعم – صعوبة قليلة

نعم – صعوبة

ابدا مااكدر

عندك صعوبة بامليش او صعود
الدرج؟

ال – ماعندي

نعم – صعوبة قليلة

نعم – صعوبة

ابدا مااكدر

عندك صعوبة بالذاكرة ا ٔوالرتكيز؟

ال – ماعندي

نعم – صعوبة قليلة

نعم – صعوبة

ابدا مااكدر

عندك صعوبة باالعتناء بنفسك مثل
السبح و لبس الهدوم (املالبس)؟

ال – ماعندي

نعم – صعوبة قليلة

نعم – صعوبة

ابدا مااكدر

عندك صعوبة بالتواصل وية االخرين
بحيث تكدر تفهم الناس ويفتهمون
عليك بأستخدام لغتك املعتادة؟

ال – ماعندي

صعوبة

صعوبة

صعوبة

صعوبة

صعوبة

صعوبة

(بعص الصعوبات)

(بعص الصعوبات)

(بعص الصعوبات)

(بعص الصعوبات)

(بعص الصعوبات)

نعم – صعوبة قليلة
(بعص الصعوبات)

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

نعم – صعوبة
كبرية

ابدا مااكدر

مالحظة لجامعي البيانات :إذا كنت االجابة بـ "صعوبة قليلة" " ،صعوبة كبرية "  " ،ابد مااكدر\ ال استطيع" ملا ال يقل عن واحد من االسئلة ال  6اعاله
اسأل – هل لديك إعاقة؟
إذا كانت االجابة نعم – تابع
إذا كانت اإلجابة "ال"  ،فاسأل عن اسم وبيانات االتصال الخاصة بأحد األشخاص من ذوي اإلعاقة .توقف عن املقابلة
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هذه األسئلة تتعلق مبنظمة االشخاص ذوي اإلعاقة التي متثلها:
معلومات عن منظمة األشخاص ذوي االعاقة

الرتكيبة السكانية
 .5ما هو اسم/اسامء منظمة األشخاص ذوي االعاقة التي متثلها
اليوم؟
 .6ما هي وظيفتك\منصبك يف املنظمة ( )OPD؟
 .7هل غالبية املسؤولني يف منظمتك هم من االشخاص من ذوي
االعاقة ؟

نعم

ال

 .8ما هو موقع منظمتك () OPD؟
 .9ما هي املواقع التي تغطيها منظمتك OPD؟
 .10هل انت مسجل كمنظمة مجتمع مدين يف العراق أو يف

ال

اقليم كردستان ؟

ال

 .11هل انت عضو يف التحالف العراقي ملنظامت االعاقة (تجمع
املعوقني يف العراق)؟

ال

 .12هل تستلم منظمتك متويل ؟

عراق
اقليم
كوردستان

نعم
نعم

نعم

ال

إذا نعم :أي مجموعة بالتحديد؟

 .13كم عدد األفراد ذوي االعاقة يف منظمتك ؟
 .14هل تركز منظمتك عىل مجموعة معينة من ذوي االعاقة؟

نعم

ال

إذا نعم :أي مجموعة بالتحديد؟

 .15هل تُركز منظمتك عىل مكون معني؟

نعم

ال

إذا نعم :أي مجموعة بالتحديد؟

 .16ماهي األنشطة االساسية ملنظمتك؟
 .17هل توافق عىل قيام املنظمة الدولية للهجرة باضافة معلومات
االتصال الخاصة مبنظمتك اىل دليل منظامت األشخاص ذوي االعاقة
يف العراق؟
 .18ماهي اسامء منظامت األشخاص ذوي االعاقة األخرى أو
املجموعات غري الرسمية يف منطقتك؟
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التحديات
 - 20ماهي التحديات الرئيسية التي واجهت اعضاء منظمتك من االشخاص ذوي االعاقة يف  12شهرا املاضية؟  20-ماهي التحديات الرئيسية
التي واجهت اعضاء منظمتك من االشخاص ذوي االعاقة يف  12شهرا املاضية؟

 - 21كيف أثرت هذه التحديات عىل قدرات اعضاء (جامهري) منظمتك من االشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة بشكل كامل يف املجتمع؟

 - 22هل واجهت عضوات (جامهري) منظمتك اي مصاعب محددة خالل  12شهرا املاضية؟

 - 23ماذا عن الصعوبات املحددة التي واجهها أعضاء(جمهور) منظمتك الذين لديهم صعوبة يف السمع خالل الـ  12شهرا املاضية؟

 - 24ماذا عن الصعوبات املحددة التي واجهها أعضاء (جمهور) منظمتك الذين لديهم صعوبة يف الرؤيا خالل  12شهرا؟

 - 25ماذا عن الصعوبات املحددة التي واجهها أعضاء (جمهور) منظمتك الذين لديهم صعوبة يف التذكر والرتكيز خالل  12شهرا؟

 - 26هل يواجه أعضاء (جمهور) منظمتك أي صعوبات محددة لـها صلة بـ  COVID؟

اولويات منظمة األشخاص ذوي االعاقة
 - 27مالذي تعمل عليه منظمة االشخاص ذوي االعاقة  OPDلتحقيقه يف ال  12شهر القادمة؟
 27أ -ماذا تهدف منظمتك ( )OPDاىل تحقيقه يف ال  3اشهر القادمة؟
27ب -ماذا تهدف منظمتك ()OPDاىل تحقيقه مبا له صلة بـفريوس كوفيد 19 -؟
 .28ما هي التحديات التي تواجهها منظمتك ( )OPDيف تنفيذ عملك يف املجتمع؟
 .29من هم بعض الرشكاء والداعمني األساسيني ملنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة  OPD؟
 .30ما هي التحديات التي تواجهها منظمتك ( )OPDيف تنفيذ عملك يف املجتمع؟

اصحاب القرار
 .31ما هي اإلجراءات الرئيسية التي ميكن أن يتخذها صانعو القرار لدعم منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة  OPD؟
 .32ما هي رسالتك الرئيسية إىل اصحاب القرار فيام يتعلق بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة؟
 .33هل هناك أي يشء آخر تود مشاركته مع املنظمة الدولية للهجرة يف العراق؟
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مجمع يونامي (ديوان)٢
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