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المستخلص
يتسم السكان من شريحة ذوي االعاقة بجملة من الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية
 اذ ان تأثيرها ال يقتصر على,ً بكونها من الفئات الهشة األكثر تهميشا,والتي تميزهم عن فئات المجتمع االخرى
 السيما بعد تراجع نسب المتزوجين وانخفاض الخصوبة,الشخص المعاق نفسه بل يشمل االسرة والمجتمع ككل
,من جهة وتباعد المعاق ونفوره عن مواصلة التعليم من جهة ثانية وما يلحقهم من تردي في وضعهم االقتصادي
اذ يهدف البحث الى تحديد مفهوم االعاقة وأنواعها وأوسعها انتشارا َ في محافظة, ومشاركتهم الفاعلة في العمل
 فضال عن تحليل الخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية لهم باالعتماد على الدراسة الميدانية لـ,االنبار
 وتحديد أبرز,  استمارة استبانة من عينة قصدية احتمالية ضمن المنهج القائم على الوصف والتحليل587
المشكالت االسرية واالجتماعية التي تعترضهم ومحاولة وضع الحلول الالزمة الندماجهم في المجتمع بشكل
 كما وبيّنت النتائج ارتفاع%67,3  اذ أظهرت نتائج البحث الميداني تفوق نسب االعاقة من الذكور بنسبة,فاعل
 من اجمالي ذوي%41,4  فضالً عن غلبة االعاقة الحركية بنسبة,%46,2 نسب السكان غير المتزوجين بنسبة
. االعاقة في محافظة االنبار
 اعاقة, ذوي االحتياجات الخاصة, المجتمع:الكلمات المفتاحية

Abstract
People with special needs are featured by a set of demographic, social and
economic characteristics that distinguish them from other groups of society, being one
of the most marginalized vulnerable groups, as their impact is not limited to the
disabled person himself, but includes the family and society as a whole, especially after
the decline in the rates of married couples and the decline in fertility on the one hand.
On the other hand, the distance of the disabled and their reluctance to pursue
education, and the deterioration of their economic conditions and their effective
participation in work. , as well as analyzing the demographic, social and economic
characteristics of them based on the field study of 587 questionnaire forms from a
potential intended sample within the approach based on description and analysis,
identifying the most prominent family and social problems they face and trying to
develop the necessary solutions for their effective integration into society, where the
results of the field research showed that The percentage of male disability exceeded
67.3%. The number of unmarried people increased by 46.2%, in addition to the
predominance of movement disabilities by 41.4% of the total number of people with
disabilities in Anbar Governorate
Keywords: Society, People with special needs, disability

سبل تمكينهم لسنة  2021دراسة في
التباين المكاني لذوي االعاقة في محافظة االنبار و ُ
الجغرافيا االجتماعية

المقدمة -:
تعد شريحة السكان من ذوي االعاقة أكثر الفئات تهميشاً في المجتمع,
بكونها احدى المشكالت االجتماعية المتفشية في العديد من بلدان العالم
النامي ,السيما بعد وصول معدالتها الى اكثر من  %51من اجمالي السكان
في العالم لعام 1051م ( ,)5بشكل يتنامى تدريجياً باتجاه متسارع في العراق
ومحافظة االنبار على وجه الخصوص في ظل ما أحاط بها من متغيرات كان
لها الوقع األكبر على المجتمع السيما بعد عام  , 1002بسبب العمليات
العسكرية االمريكية وما خلفته من تبعات أمنية وسياسية متدهورة انعكست سلباً
على المجتمع في زيادة أعداد المعاقين وارتفاع معدالت الحرمان االجتماعي
واالقتصادي ,لذا فمن الطبيعي أن تتصف هذه الفئة من المجتمع بخصائص
وسمات اجتماعية واقتصادية معينة دون غيرها من فئات المجتمع األخرى ,لذا
جاء البحث لدراسة شريحة ذوي االعاقة وتوزيعهم الجغرافي وتباين خصائصهم
السكانية ,وفي ظل انعدام البيانات الرسمية وعدم شمول المحافظة في المسح
الشامل لذوي االعاقة في العراق الذي أجرته و ازرة التخطيط عام  1052بسبب
النزوح السكاني آنذاك  .لذا اعتمد الباحث العينة االحتمالية – القصدية بتوزيع
( )200استمارة أعتمد منها ( )185استمارة موزعة على أقضية المحافظة
بحسب أهميتها النسبية واهمال ( )52منها بسبب نقص المعلومات فيها .
مشكلة البحث :تتحدد مشكلة البحث بالكشف عن ماهية التوزيع الجغرافي
لشريحة ذوي االعاقة في محافظة االنبار؟ وتباين خصائصهم السكانية؟ وماهي
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أسباب وأنواع االعاقة االكثر انتشا اًر ؟وماهي المشاكل التي يعاني منها ذوي
وسبل تمكينهم في المجتمع؟
االعاقة ُ
فرضية البحث :يتباين التوزيع الجغرافي لذوي االعاقة وخصائصهم السكانية في
أقضية محافظة االنبار وتفاوت أسباب وأنواع االعاقة تبعاً لجملة من المتغيرات
الجغرافية المؤثرة فيها ,بما يعيق تأهيلهم واندماجهم في المجتمع .
أهداف البحث :تتمثل أهداف البحث في التعرف على الخصائص السكانية
لذوي االعاقة في محافظة االنبار ,وتحديد أنواع االعاقة االكثر انتشا اًر في
أقضيتها االدارية واالسباب المؤدية لها والوقوف عند الوسائل والمتطلبات
الالزمة لتأهيلهم واندماجهم الفاعل في المجتمع.
منهجية ومصادر البحث :فرضت طبيعة البحث استعمال المنهج الوصفي
التحليلي القائم على وصف الظاهرة وتحليلها ,وفي ظل انعدام البيانات الرسمية
وعد شمول المحافظة بالمسح الوطني الشامل لإلعاقة في العراق لعام 1052
بسبب النزوح السكاني ,اعتمد الباحث استعمال الدراسة الميدانية القائمة على
جمع البيانات من خالل توظيفها في استمارة االستبانة ملحق( )5التي وزعت
على شريحة ذوي االعاقة لعينة قصدية احتمالية لـ ( )200استمارة موزعة على
أقضيتها االدارية اثنتي عشر قضاء بحسب أهميتها النسبية اهملت منها ()52
استمارة واعتمد ( )185استمارة فقط .
الحدود المكانية والزمانية للبحث :تتحدد منطقة البحث بمحافظة االنبار
قضاء  ,وتقع فلكياً كما تظهره الخريطة ( )5بين
بأقضيتها االدارية اثني عشر
ً
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دائرتي عرض (  ) 21 - 2511شماال وخطي طول (  ) 44-23شرقاً ,أما الحدود
الزمانية للبحث فتتمثل بدراسة واقع حال لشريحة ذوي االعاقة لسنة  1015م.
خريطة( )5الموقع الجغرافي لمحافظة االنبار بالنسبة للعراق والدول المجاورة
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المصدر :و ازرة الري ,الهيئة العامة للمساحة ,خريطة العراق االدارية,
مقياس  500000 :5لسنة .1000
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أولا -مفهوم ذوي العاقة
يقصد بذوي االعاقة

()1

بحسب القانون االجتماعي العراقي لذوي االعاقة

المرقم 512لسنة  5380بأنه كل من انعدم عن العمل أو الحصول عليه أو
االستقرار فيه بسبب نقص أو االضطراب في قابليته العقلية والبدنية والنفسية
( .)2وهي في قانون  28لسنة 1052م أي تقييد أو انعدام قدرة الشخص من
ذوي االعاقة بسبب عجز وضرر ما لحق به يعيق أداء التفاعالت االجتماعية
في محيطه االجتماعي  .وهي اصابة جسدية أو عقلية تحد أو تعيق من أنشطة
ذوي االعاقة من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية ( .)4وقد عرفتها منظمة الصحة
العالمية بانها وجود صعوبة في القيام بعمل اساسي بالنسبة لنشاط الشخص
اليومي ,كاالعتناء بنفسه أو القيام بنشاط اجتماعي واقتصادي الذي يتماشى مع
الشخص المعاق ودوره الطبيعي في المجتمع (.)1أو هو حالة من العجز تمنع
الشخص المصاب من استخدام جانب أو أكثر من قدراته الجسمية والحسية أو
العقلية  ,وجاءت في نتائج المسح الوطني العراقي لذوي االعاقة الصادر عن
الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات بأنها القصور والعجز الكلي أو
الجزئي وفي أي نوع من االنشطة يؤديها الفرد وفي أي حواسه النفسية والعقلية
والبدنية استمرت لمدة ستة أشهر مما تعيقه من مواصلة التعليم والعمل( .)2وقد
عرفها مؤتمر السالم والتأهيل العالمي بانها كل فرد يختلف عما يطلق عليه لفظ
سوي أ و عادي جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا الى الحد الذي يستوجب اجراء
عمليات تأهيلية وحتى يحقق اقصى تكييف تسمح به قدراته الباقية .ويرى
الباحث أن شريحة ذوي االعاقة احدى شرائح المجتمع الهشة والمهمشة
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اجتماعيا واقتصاديا بسبب ما يعانيه االشخاص من ذوي االعاقة من خلل أو
تلف في أحد أعضاء جسم االنسان البدني أو العقلي نتيج ًة لعارض خلقي وراثي
أو بسبب متغيرات بشرية وما ينتج عنها محدودية مشاركتهم الفاعلة  ,مما
يتطلب تظافر الجهود الحكومية وغير الحكومية لتمكينهم واعادة

تأهيلهم

واندماجهم في المجتمع.
ثانيا -التوزيع الجغرافي لذوي العاقة في محافظة النبار
يتفاوت توزيع االشخاص من ذوي االعاقة نسبياً بحسب االقضية االدارية
لمحافظة االنبار ,اذ ّبينت نتائج البحث الميداني وحسبما هو مؤشر في الجدول

( )5الى تركز ذوي االعاقة في قضاء الرمادي والفلوجة بنسبة ( )%5515

و( )%5211على التوالي من اجمالي االشخاص من ذوي االعاقة في محافظة
االنبار كونهما أهم مدنها التي تتميز بارتفاع حجمها السكاني وتركز أغلب
المؤسسات االدارية والخدمية فيهما فضالً أنهما مركز تجاري مهم بسبب موقعها
الجغرافي المميز
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الجدول ( )5التوزيع العددي والنسبي والبيئي لذوي االعاقة في محافظة االنبار
لسنة 1015
القضاء

حضر

المجموع

ريف

%

العدد

%

العدد

%

العدد

الرمادي

58

51

12

11

5515 504

الفلوجة

52

5112

14

1415

35

5211

عنه

52

8411

2

5118

53

212

الرطبة

25

5112

50

1414

45

5

القائم

55

5512

1

1115

11

215

حديثة

15

51

3

11

22

215

هيت

15

5215

52

1213

25

5514

راوه

52

5211

1

1218

15

212

الحبانيه

25

2115

11

2512

13

5015

العامرية

12

1211

10

4211

42

512

الكرمة

11

1211

11

4218

45

8

العبور

58

1815

52

4513

25

112

المحافظة 500 185 1318 551 5011 451

المصدر :الدراسة الميدانية ( استمارة االستبانة)
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خريطة ( )1التوزيع الجغرافي لذوي االعاقة في محافظة االنبار بحسب البيئة (حضر وريف)
لسنة 1015

المصدر :بيانات الجدول ()5
أما قضاء عنه فقد جاء بالمرتبة االخيرة بنسبة ( )%212من مجموع ذوي
االعاقة في محافظة االنبار ,وتقع بقية االقضية بين أعلى وأدني نسبة سجلت
في منطقة البحث .كما ويتباين التوزيع البيئي لذوي االعاقة في محافظة االنبار
تفو َّق حضر المحافظة بنسبة ( )%5011عن ريف المحافظة التي سجلت
 ,اذ ّ
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نسبة ( )%1318ويجع ذلك لطبيعة الحياة المدنية المعقدة بسبب الحوادث
البشرية بأنواعها والعمليات العسكرية منذ  1002وما تالها من أحداث أمنية
متدهور تمثلت بسيطرة ما يسمى بتنظيم القاعدة وداعش االرهابي على أغلب
مناطقها ,وبشكل يتفاوت بين أقضية المحافظة االدارية  ,اذ سجل حضر قضاء
عنه أوالً بنسبة بلغت ( )%8411مقابل ( )%1211في ريف القضاء.
ثالثا -الخصائص السكانية لذوي العاقة:
 -5الخصائص الديموغرافية :يعد تصنيف السكان من شريحة ذوي االعاقة
بحسب النوع والعمر المصدر الرئيس لبقية خطوات البحث االخرى ,وتحديد
نسبهم ومواطن تركزهم لتقدير احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم االجتماعية ,اذ

أظهرت نتائج البحث الميداني للتركيب النوعي وحسبما مؤشر في الجدول()1

الى تفوق االشخاص الذكور من ذوي االعاقة بنسبة ( )%2512مقابل

( )%2115اناث ,ويرجع ذلك الى طبيعة العمل الذي يمارسه الرجل الذي يحتم

علية الخروج والتنقل وممارسة االعمال الشاقة والخطرة مما يكون أكثر عرض ًة
للحوادث البشرية والعنف ,فضالً عن االلتحاق بالخدمة العسكرية وما ينتج عنها

الكثير من االضرار الجسدية
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جدول ()1
التوزيع العددي والنسبي لذوي االعاقة في محافظة االنبار بحسب الخصائص
الديمغرافية لسنة 1015

النوع

القضاء

العمر

ذكور

54-0

اناث

المجموع

24-51

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

 21فأكثر
العدد %

العدد

%

الرمادي

51

2311

21

2018

25

1318

23

2214

4

218

500 504

الفلوجة

25

2315

20

2013

24

21

25

2113

1

115

35

500

عنه

51

53

4

15

5

2218

55

1513

5

112

53

500

الرطبة

15

2113

54

2415

52

2515

12

2214

1

413

45

500

القائم

52

1315

3

4013

4

5811

52

5115

1

315

11

500

حديثة

12

5111

50

1518

52

2215

11

2515

5

118

22

500

هيت

23

1811

18

4518

11

2118

42

2411

1

2

25

500

راوه

51

5514

2

1812

1

1218

51

5514

5

418

15

500

الحبانية

40

2518

53

2111

58

2011

21

1312

2

13 5011

500

العامرية

18

2115

51

2413

52

2011

18

2115

1

415

42

500

الكرمة

22

5011

54

1318

3

5311

24

5112

4

811

45

500

العبور

10

2411

55

2111

3

13

10

2411

1

211

25

500

المحافظة 2415 280 2012 558 2115 531 2512 231

13

1

500 185

المصدر :الدراسة الميدانية ( استمارة االستبانة)
أما على مستوى االقضية االدارية فقد بلغت أعلى النسب من ذوي االعاقة
الذكور في قضاء عنه بنسبة ( ,)%53أما أدناها فقد سجلت في قضاء هيت
بنسبة ( , )%1811في حين بلغت أعلى النسب لإلعاقة من االناث في قضاء
 )%4518في قضاء هيت وجاءت أدنى النسب في قضاء عنه بنسبة ()%15
 ,وتقع بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في المحافظة .
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خريطة( )3التوزيع الجغرافي لذوي العاقة في محافظة النبار لسنة
0202بحسب النوع (ذكور واناث)

المصدر :بيانات الجدول ()1
أما فيما يخص التركيب العمري لذوي االعاقة فيتبين من معطيات الجدول()1
أن الفئة العمرية ( )54-0سنة بلغت نسبتها( )%2012من اجمالي ذوي
االعاقة في محافظة االنبار التي جاءت اغلبها من االعاقة الخلقية الوراثية
واالمراض التي تصيب االطفال حديثي الوالدة كونهم أكثر تعرضاً لمسببات
االعاقة الذهنية ,وبشكل يتفاوت بين أقضية المحافظة ,اذ جاء قضاء عنه
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بالمرتبة االولى بنسبة ( )%2218وسجل قضاء القائم أدنى النسب ()%5811
وتقع بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في المحافظة.
خريطة( )4التوزيع الجغرافي لذوي االعاقة في محافظة االنبار لسنة 1015
بحسب الفئات العمرية

المصدر :بيانات الجدول()1
أما الفئة العمرية (24-51سنة) ,فقد احتلت نسبة ( )%2415من اجمالي ذوي
االعاقة في محافظة االنبار بسبب تراكم االعداد طيلة الحقبة الزمنية المنصرمة
سواء نتيجة االعاقة الوالدية أو الحوادث البشرية وغيرها ,وتتفاوت نسب ذوي
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االعاقة ضمن هذه الفئة بين أقضية المحافظة فقد جاء قضاء القائم بأعلى
النسب ( )%5115وأدنى النسب في قضاء عنه ( . )%1513في حين جاءت
الفئة العمرية (21سنة ) فأكثر بنسبة ( ,)%1بشكل يتفاوت بين أقضية
المحافظة استأثر قضاء الحبانية بأعلى النسب(  )%5011وقضاء الفلوجة
بادناها بنسبة ( )%115من اجمالي ذوي االعاقة في محافظة االنبار ويرجع
انخفاض هذه النسبة في منطقة البحث الى التراجع في البنية البدنية ومتالزمة
االمراض المزمنة ,فضالً عن ضعف الخدمات الصحية المقدمة لذوي االعاقة .
 -1الخصائص الجتماعية :تهتم الجغرافيا االجتماعية بدراسة الكائن البشري
وانشطته االجتماعية في البيئة المحيطة به ,السيما خصائصه االجتماعية
بكونها مرتك اًز هاماً لرسم السياسات التنموية ألي مجتمع ومعرفة توصيفه .ومن
هذا المنطلق يمكن رصد وتحليل أبرز خصائصه على النحو التالي :
أ -الحالة الزواجية -يعد الزواج من أبرز التنظيمات االجتماعية شيوعا في
المجتمعات االسالمية ,ولكي يكون معترفا به يجب أن يكون علنيا ,ولما كان
زواج ذوي االعاقة يحمل طابعا ممي از في منطقة البحث  .اذ كانت أغلب
عمليات االختيار الزواجي تتم من قبل االهل بتسمية تلك المرأة ألبن عمها وان
كان فيه عاهة جسدية أو ذهنية ,أو يكون عن طريق المقايضة ( زواج كصة
بكصة) وما ينتج عن هذا الزواج من مشاكل صحية وراثية خطيرة تمتد آثارها
الى الجيل الخامس غير أنه في الوقت الحاضر وبعد التقدم العلمي واالنفتاح
الثقافي للمجتمع على العالم الخارجي بدأت دعوات تنادي بضرورة التشجيع
على الزواج من األباعد بعد أن ثبت علمياً أنه أفضل باعتباره يساعد على
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وجود جيل من األبناء االصحاء وذلك ليس ببعيد فقد أوصت التوجهات الدينية
بذلك فقد قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ( اغتربوا وال تضووا) وبالعودة الى الجدول( )2أن
الحالة االجتماعية "أعزب" جاءت بالمرتبة األولى بنسبة ( )%4211من اجمالي
ذوي االعاقة في محافظة االنبار وبشكل يتفاوت بين أقضيتها االدارية ,فقد جاء
قضاء الكرمة بأعلى النسب ( )%1112وقضاء القائم بأدنى النسب ()%2818
وتقع بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في المحافظة ,ويعود

 | 363العدد الثامن والعشرون

سبل تمكينهم لسنة  2021دراسة في
التباين المكاني لذوي االعاقة في محافظة االنبار و ُ
الجغرافيا االجتماعية

*تمثل بيانات الحالة الزواجية لشريحة ذوي االعاقة بعمر  51سنة فأكثر .
** تمثل بيانات الحالة التعليمية لشريحة ذوي االعاقة بعمر  50سنوات فأكثر
.
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ذلك الى العوامل االجتماعية التي تعيق زواج النساء ذوات االعاقة التي يتطلب
منها واجبات زوجية ومنزلية ,فضالً عن عوامل صحية تتعلق باألمراض
الوراثية .أما الحالة االجتماعية "المتزوجين" جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة
( )%42كان نصيب قضاء الفلوجة أوال بنسبة ( )%14وقضاء حديثة بأدنى
النسب( ,)%2311ويرجع ذلك الى رغبة المجتمع االنباري الى تزويج ذوي
االعاقة مبك اًر قبل اساءة حالته الصحية  ,السيما امكانية انجاب االطفال وبناء
االسرة لتعيله عند العجز ,فضالً أن أغلبهم كان متزوجاً قبل حدوث االعاقة,
وجاءت حالة "الطالق" بالمرتبة الثالثة بنسبة ( )%211من اجمالي ذوي االعاقة.
خريطة ( )4التوزيع الجغرافي لذوي االعاقة في محافظة االنبار لسنة 1015
بحسب الحالة الزواجية
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المصدر :بيانات الجدول()2
كان للعوامل النفسية واالجتماعية االثر االكبر في خلق فجوة بين المتزوج
وزوجته مما تضطر الى االنفصال عنه على النقيض ,أما الحالة االجتماعية
"الترمل" فقد استأثرت المرتبة االخيرة بنسبة ( )%412من مجموع ذوي االعاقة
في المحافظة  ,والتي تعود لمجموعة من المتغيرات البشرية منها تقدم أمد الحياة
للنساء عن الرجال ,فضالً عن الحوادث البشرية والعنف الذي يتعرض له الرجال
خلف الكثير من النساء االرامل في المجتمع .وهي تتفاوت بين أقضية المحافظة
فقد بلغت أعلى النسب في قضاء عنه بنسبة ( )%812وأدنى النسب في قضاء
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الحبانية ( ,)%114وتقع بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في
المحافظة.
ب -الحالة التعليمية -أن المستوى التعليمي ألي مجتمع يعد معيا اًر لقياس
تطور ورقي ذلك المجتمع السيما شريحة ذوي االعاقة الذين ينعكس تطور
مستواهم العلمي والثقافي على اندماجهم في المجتمع من جهة ,وأكثر حرية في
عمليات االختيار الزواجي عن غيرهم من جهة ثانية ,اذ تظهر نتائج البحث
الميداني وحسبما هو مؤشر في الجدول ( )2أن أغلب ذوي االعاقة يندرجون
ضمن الحاصلين على دون االبتدائية والتي جاءت بالمرتبة االولى بنسبة
( )%2114من اجمالي ذوي االعاقة في محافظة االنبار والتي تفوق فيها قضاء
القائم بواقع ( )%4414و وأدنى النسب ( )%10في قضاء عنه ,ويعود ذلك الى
شدة نوع االعاقة من جهة ومدى تأثر العوامل النفسية واالجتماعية للمعاق من
جهة ثانية التي تحول بينها وبين االلتحاق بالدراسة ,السيما االناث ذوات
االعاقة اللواتي يواجهن تميي اًز مضاعفاً بسبب الجنس واالعاقة ,وجاءت نسبة
الحاصلين على الشهادة االبتدائية بالمرحلة الثانية بنسبة ( )%12من اجمالي
ذوي االعاقة بنسبة ( )%4014في قضاء الرمادي ونسبة ( )%5518في راوه ,
وتقع بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في هذه المرحلة في محافظة
وي ْعّلل ذلك الى أن أغلب ذوي االعاقة المبكرة ال يستطيع اكمال دراسته
االنبارُ ,
الثانوية فيحصل على الشهادة االبتدائية فقط أو من خالل دخوله مدارس التعليم

المسرع بما تعادل االبتدائية ,وجاءت مرحلة الحاصلين على الشهادة المتوسطة
بالمرحلة الثالثة بنسبة (  )%5215بشكل يتفاوت بين أقضية المحافظة فقد جاء
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قضاء حديثة بنسبة ( )%1812و( )%214في قضاء العبور ,في حين جاءت
مرحلة الحاصلين على الشهادة االعدادية بالمرتبة الرابعة بنسبة ()%5215
وبشكل يتفاوت بين أقضية المحافظة فقد سجل قضاء حديثة أعلى النسب
( )%1812أدنى النسب في قضاء العبور( )%215وتقع بقية االقضية بين أعلى
وأدنى نسبة سجلت في هذه المرحلة في المحافظة ,أما الحاصلين على الشهادة
الجامعية ( االولية والعليا) فجاءت بالمرتبة االخيرة بنسبة (  )%314من اجمالي
ذوي االعاقة وهي نسبة جيدة مقارنة بمجتمع يعاني من االعاقة بمختلف
أنواعها ,ال يستطيع مواصلة تعلمه الجامعي بسبب انخفاض المستوى المعاشي,
بيد أن تخصيص مقعد دراسي وقناة خاصة بذوي االعاقة خارج خطة الدراسات
َ

العليا أسهم في اكمال بعض االشخاص من ذوي االعاقة دراستهم الجامعية
العليا.
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خريطة( )4التوزيع الجغرافي لذوي االعاقة في محافظة االنبار لسنة 1015
بحسب الحالة التعليمية

المصدر :بيانات الجدول()2
واخي ار وليس آخ ار علينا أن ننوه الى مسألة مهمة لمستها من خالل البحث
الميداني أن الكثير من ذوي االعاقة الحركية والبصرية منهم ذكو ار واناثا ممن
يحفظ القران الكريم أو جزء منه بإتقان وتمكن لغوي ولفظي على الرغم من أنه
لم يحصل على الشهادة االبتدائية.
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 -2الخصائص القتصادية :يهدف تحليل الخصائص االقتصادية لذوي االعاقة
الى معرفة متغيرات القوة البشرية واالقتصادية لهم ,وتحديد الوضع االقتصادي
العام واتجاهاته المختلفة .وبالعودة الى نتائج البحث الميداني وحسبما مؤشر في
الجدول ( )4والخريطة ( )1يتبين االتي:
أ -استأثرت المرتبة االولى باألشخاص العاجزين عن العمل بنسبة ()%2114
من اجمالي ذوي االعاقة في محافظة االنبار ,وبشكل يتفاوت بيت أقضيتها
االدارية فقد ارتفعت في قضاء راوه الى ( )%4113وانخفضت الى ( )%21في
قضاء الفلوجة ,وتقع بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في المحافظة.
ب-

جاء االشخاص من هم دون سن العمل بالمرتبة الثانية بنسبة

( )%2011من اجمالي ذوي االعاقة في المحافظة  ,بلغت أعلى النسب في
قضاء الفلوجة بنسبة ( )%21وأدنى النسب ( )%5311في قضاء الكرمة ,وتقع
بقية االقضية بين اعلى وأدنى نسبة سجلت في المحافظة.
ت-

تمثلت المرحلة الثالثة باألشخاص العاملين فعالً بنسبة ( )%5411بشكل

يتفاوت بين أقضية المحافظة فقد بلغت ( )%5515في الرطبة ونسبة ()%315
في قضاء القائم ,وتقع بقية االقضية بين اعلى وأدنى نسبة سجلت في
المحافظة.
ث-

احتل االشخاص العاطلين عن العمل بالمرتبة الرابعة بنسبة ()%5013

من اجمالي ذوي االعاقة في المحافظة تفوق فيها قضاء العبور بنسبة ()%11
 ,في حين لم تسجل أي نسبة في قضاء عنه.
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ج -تذيل االشخاص من الطلبة وأرباب البيوت المرتبة االخيرة بنسبة ( )%3في
عموم المحافظة  ,وبشكل يتفاوت بين أقضيتها االدارية فقد استأثر قضاء
الحبانية أعلى النسب ( )%5513وأدنى النسب ( )%112في قضاء عنه ,وتقع
بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في المحافظة
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جدول( )4التوزيع العددي والنسبي لذوي االعاقة في محافظة االنبار لسنة
 1015بحسب الخصائص االقتصادية

المصدر :الدراسة الميدانية ( استمارة االستبانة)
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خريطة()1
التوزيع الجغرافي لذوي االعاقة في محافظة االنبار لسنة  1015بحسب
الخصائص االقتصادية

المصدر :بيانات الجدول()4
أما فيما يخص جهة أعالة ورعاية ذوي االعاقة فيظهر الجدول( )4وجود تباين
في جهة اعالة ذوي االعاقة فقد جاءت (اسرته) بالمرتبة االولى بنسبة
( )18121في عموم المحافظة ,وبشكل يتفاوت بين اقضيتها جاء قضاء
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العامرية أعلى النسب ( )%2014و قضاء العبور بأدنى النسب (,)%1512وتقع
بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت فب المحافظة ,ويرجع ذلك الى
الكثير من ذوي االعاقة ال يستطيعون العمل بسبب حدة اصابتهم الجسدية مما
تضطر اسرهم الى رعايتهم واالهتمام بهم السيما النساء ذوات االعاقة ,وجاءت
وزارة العمل بالمرتبة الثانية بنسبة ( )%1014في عموم المحافظة كان النصيب
االعلى لقضاء راوه بنسبة ( )%1218واالدنى لقضاء الرطبة بنسبة (,)%5415
أما المعاق نفسه

ويندرج ضمنها ذوي االعاقة الذين لديهم رواتب كونهم

موظفين أو متقاعدين ,أغلبهم موظفين في القطاع العام قبل حدوث االعاقة فقد
استأثرت بالمرتبة الثالثة برعاية ذوي االعاقة بنسبة ( )%5115بشكل يتفاوت
بين االقضية االدارية للمحافظة.
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خريطة( )2التوزيع الجغرافي لذوي االعاقة في محافظة االنبار لسنة 1015
بحسب جهة اعالتهم

المصدر :بيانات الجدول()4
فقد احتل قضاء حديثة بأعلى النسب ( )%5311وأدنى النسب قضاء هيت(
 ,)%315وجاءت اقاربه بالمرتبة الرابعة بنسبة ( )%113من اجمالي ذوي
االعاقة ,في حين تذيلت مؤسسة خيرية بالمرتبة االخيرة بنسبة ( )114من
اجمالي ذوي االعاقة في المحافظة ,وبشكل يتفاوت بين أقضية المحافظة  ,فقد
تفوق قضاء القائم بنسبة ( )%315على قضاءي العامرية والكرمة اذ لم تسجل
ّ
أي نسبة فيهما  ,وتقع بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في
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المحافظة ,وعلى الرغم من أن مجتمع منطقة الدراسة عشائري ذوو طابع ديني
تعاوني بامتياز بيد أن حجم المشكلة كبير يفوق قدرة المجتمع مما ساهم بجزء
من المشكلة بتوفير دعم مالي على شكل رواتب شهرية دورية لبعض االسر
الفقيرة والمتعففة ومنهم غير القادرين على العمل.
رابع ا-أسباب العاقة  :تتباين أنواع االعاقة في مدينة الرمادي بحسب االسباب
المؤدية اليها التي قد تكون طبيعية ( خلقية وراثية) أو نتيجة حادث بشري
تعرض له الشخص المعاق نتيجة العمل واالنتقال والعنف .ومن هذه االسباب
ما يأتي:
 -5أسباب خلقية ولدية :تضم هذه االسباب الخلقية والوالدية من نقص وسوء
التغذية أو أحد االمراض الجسدية والنفسية التي تتعرض لها االم الحامل نتيجة
صدمة قبل واثناء الوالدة أو عدم توافق الدم بين الزوجين والتعرض لألشعة اثناء
الحمل ,فضالً عن الوالدة المبكرة ونقص االوكسجين وتشوهات الكروموسومات,
وأخرى ناتجة عن عسر الوالدة ,أو الوالدة في المراكز غير الصحية السيما
القابلة المأذونة ,اذ جاءت هذه االسباب بالمرتبة االولى بنسبة ( )%1513من
اجمالي أسباب االعاقة في محافظة االنبار ,بشكل يتفاوت بين أقضيتها االدارية
فقد أستأثر قضاء الفلوجة بأعلى النسب ( )%2115وقضاء عنه بأدنى النسب
( )%5118وتقع بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في المحافظة.
 -1وراثية  :تحدث بعض حاالت االعاقة نتيجة لعوامل وراثية جينية البعض
منها ناتج عن زواج االقارب ,اذ تؤكد أغلب الدراسات الطبية والتوجهات
االسالمية على آثارها السلبية اذ قال الرسول دمحم صلى هللا عليه وسلم ( اغتربوا
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وال تضوا) .وبالعودة للجدول ( )1يتبين أن هذه االسباب احتلت المرتبة الثانية
بنسبة ( )%1518من اجمالي اسباب االعاقة في المحافظة بواقع ( )%2212في
قضاء الرطبة ونسبة ( )%112في قضاء عنه ,وتقع بقية االقضية بين أعلى
وأدنى نسبة سجلت في المحافظة.
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جدول( )1التوزيع العددي والنسبي لذوي االعاقة في محافظة االنبار بحسب
أسباب وأنواع االعاقة لسنة 1015

المصدر :الدراسة الميدانية ( استمارة االستبانة)
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خريطة( )5التوزيع الجغرافي لذوي االعاقة في محافظة االنبار لسنة
1015بحسب أسباب االعاقة

المصدر :بيانات الجدول()1
 -2الحروب والرهاب :شهدت محافظة االنبار بشكل خاص والعراق
بشكل عام جملة من الصراعات واالزمات االمنية بدءا من الحرب العراقية
االيرانية في ثمانينيات القرن الماضي مرو ار بحرب  5335وحتى عام
 1002باحتالل االمريكي للعراق وما نتج عنها من تدهور امني راح
ضحيته الكثير من ابناء المدينة  ,اذ يتبين من معطيات الجدول( )1ان
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هذه االسباب احتلت المرتبة الثالثة بنسبة ( )%5318من اجمالي اسباب
االعاقة في المحافظة ,بشكل يتفاوت بين أقضيتها االدارية اذ بلغت أعلى
النسب في قضاء عنه ( )%4514وأدنى نسبة في قضاء راوه ()%5214
 ,وتقع بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في المحافظة.
 -4الحوادث البشرية :وتشمل جميع االسباب المؤدية للعوق بسبب
الحوادث المرورية أو حوادث الغرق والدهس والحرق والسقوط ,وحوادث
العمل وغيرها ,وبالعودة للجدول()1

يتضح ان هذه االسباب جاءت

بالمرتبة الرابعة بنسبة ( )%5215من مجموع أسباب االعاقة في عموم
المحافظة ,جاء قضاء الكرمة بأعلى النسب ( )%1214واحتل قضاء
الفلوجة أدنى النسب(  )%415وتق بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة
سجلت في المحافظة.
وكبر السن :تذيلت هذه أسباب االعاقة في محافظ االنبار
 -1المرض ُ
بنسبة ( )%5514وبشكل يتفاوت بين أقضيتها االدارية فقد تفوق قضاء

الحبانية

أوالً

بنسبة

()5812

واحتل

قضاء

الفلوجة

أدنى

النسب(,)%211وتقع بقية االقضية بين على وأدنى نسبة سجلت في
المحافظة.
خامس ا -أنواع العاقة
من الطبيعي أن تتعدد أنواع االعاقة وتتفاوت شدتها من شخص
ألخر ,تبعاً لتنوع أسباب حدوثها ,اذ أظهرت نتائج البحث الميداني
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وحسبما مؤشر في الجدول ( )1وجود تباين واضح في أنواع االعاقة في
محافظة االنبار وأقضيتها االدارية:
 -5العاقة الجسدية ( الحركية) :وتشمل هذه الفئة من ذوي االعاقة
الذين يعانون من شلل كلي أو جزئي أو بتر أحد أو جميع االطراف
العليا أو السفلى ,أو خلع والدي أو خلل في العمود الفقري أو هشاشة
العظام ,والناتجة عن عوامل وراثية بسبب تنافر وراثي بين االبوين ونقص
االوكسجين الذي يؤدي الى ضمور العضالت واالعصاب  ,وأسباب
المتالزمات ومنها متالزمة داون(,)5اذ جاءت هذه االعاقة بالمرتبة االولى
بنسبة ( )%4514من أجمالي أنواع االعاقة في المحافظة ,وبشكل يتفاوت
بين أقضية المحافظة فقد جاءت أعلى النسب في قضاء راوه بنسبة
( )%2513وأدنى النسب في قضاء حديثة (  ,)%2212وتقع بقية
االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في المحافظة.
 -1العاقة العقلية ( الفهم والدراك) :وتضم هذه الفئة من السكان ذوي
االعاقة ممن يعانون من صعوبة في الفهم واالدراك السيما التخلف
العقلي وتلف وضمور الدماغ التي تحول بينه وبين القيام بمهامه الوظيفية
بشكل طبيعي ,والتي تعود أغلبها الى عوامل وراثية والدية ,اذ يتبين من
معطيات الجدول ( )1ان هذا النوع من االعاقة جاءت بالمرتبة الثانية
بنسبة ( )%18من مجموع أنواع االعاقة في عموم المحافظة ,وبشكل
يتفاوت بين أقضيتها االدارية فقد بلغت أعلى النسب في قضاء العامرية
( )%211وأدنى النسب في قضاء عنه( )%111ويرجع تدني انخفاض
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نسبتها بشكل كبير في قضاء عنه الى انخفاض حاالت الزواج من
االقارب ,فضالً عن تقدم المستوى العلمي للسكان ,اذ ال تكاد تخلو اسرة
من وجود طبيب فيها مما يعني كفاءة الرعاية الصحية المقدمة لالم
الحامل والطفل .وتقع بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في
المحافظة.
-2العاقة اللفظية( اضطراب التواصل الجتماعي) :وتشمل جميع
المعاقين ممن يعانون من اضطراب في التعبير أو اللفظ والكالم غير
السوي أو قواعد اللغة أو الصوت والنطق والتلعثم التي تجلب انتباه
المستمعين والتي تؤثر سلبا في اداء مهامه االجتماعية السيما عمليتي
التعليم واالندماج االجتماعي ,وبالعودة للجدول( )1جاءت هذه االعاقة
بالمرتبة الثالثة بنسبة ( )%55في عموم المحافظة ,وتتفاوت على مستوى
االقضية االدارية فقد بلغت في قضاء العبور ( )%1112و ( )%311في
قضاء راوه ,وتقع بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في
المحافظة.
 -4العاقة البصرية :وتضم ذوي االعاقة( المكفوفين) بسبب ضعف
البصر أو فقدانه بشلل كلي نتيجة لمرض وراثي والدي وتقدم العمر أو
بسبب حادث بشري يؤدي الى حدوث ضرر في العينين ,فضالً عن
االمراض المنتشرة في البيئة ومنها بكتريا التراخوما التي تصيب العينين
أو نتيجة آثار جانبية لبعض العقاقير الطبية ومضاعفات االمراض
المزمنة كالسكر( ,)8مما تعيق الشخص المعاق بصريا من ممارسة حياته
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االجتماعية ,واستأثرت هذه االعاقة بالمرتبة الرابعة بنسبة ( )%518من
اجمالي أنواع االعاقة في المحافظة وبشكل يتفاوت بين أقضية المحافظة
فقد بلغت أعلى النسب في قضاء عنه ( )%5118وأدنى نسبة لها في
قضاء العبور(  ,)%211وتقع بقية االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت
في المحافظة.
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خريطة( )2التوزيع الجغرافي لذوي االعاقة في محافظة االنبار لسنة
1015بحسب أسباب االعاقة

المصدر :بيانات الجدول()1
-1العاقة السمعية :ويعني الصم البكم ذلك الفرد الذي يعاني من
اختالل في الجهاز السمعي يحول بينه وبين

اكتساب اللغة بالطرق

السليمة بعضها ناتج عن عامل وراثي من خالل الكروموسومات الحاملة
لهذ الصفات كالضعف في العصب السمعي السيما الناتجة عن زواج
االقارب وعدم اكتمال الجنين ,فضال عن تناول العقاقير الطبية لالم
الحامل دون استشارة الطبيب المختص وارتفاع درجة ح اررة االم الحامل
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التي تؤدي لإلصابة بالحصبة االلمانية( ,)3واستأثرت هذه االعاقة بالمرتبة
االخيرة بنسبة ( )%118من اجمالي أنواع االعاقة في المحافظة ,وبشكل
يتفاوت بين أقضية المحافظة فقد بلغت أعلى النسب في قضاء عنه
( )%5118وأدنى نسبة لها في قضاء العبور(  ,)%211وتقع بقية
االقضية بين أعلى وأدنى نسبة سجلت في المحافظة.
سادسا -المشاكل التي يعاني منها ذوي العاقة
تعد مشكلة االعاقة من المشكالت الهامة التي يواجها المجتمع في
الوقت الحاضر ,اذ أظهرت احصاءات االمم المتحدة أنها بلغت اكثر من
 %51من السكان في العالم ,لذا تتعدد المشكالت التي تعاني منها
شريحة ذوي االعاقة ومنها المشكالت النفسية الشخصية التي تقف عائقا
أمام ممارسة حياته الطبيعية بصورة صحيحة السيما صعوبة في االكل
والشرب واللعب وقضاء حاجته أو ارتداء وخلع مالبسه ,فضال عن
الحركة والتنقل داخل البيئة السكنية ,مما يولد عند الشخص المعاق
الشعور بالنقص والحسرة وعدم الرضا فترى سماه الشخصية انطوائية
وأحيانا عدوانية( .)50والمشكالت السرية والجتماعية  :وهي جميع
المشاكل التي تواجههم في أُسرهم أو محيطهم االجتماعي بسبب نظرة
اُسرهم أوال اليهم في العائلة بكونه يشكل ثقال عليهم السيما الشعور
بالخجل أو النكران لوجود المعاق في االسرة السيما االعاقة الخلقية
والوراثية التي تعيق وتحد من حرية االختيار الزواجي لفتيات االسرة من

االخوات أو االبناء على ٍ
حد سواء من جهة أو ما يواجها المعاق أو
 | 618العدد الثامن والعشرون

سبل تمكينهم لسنة  2021دراسة في
التباين المكاني لذوي االعاقة في محافظة االنبار و ُ
الجغرافيا االجتماعية

المعاقة نفسها من عدم الرغبة بالزواج بسبب الخوف من الرفض أو من
تأثير عامل الوراثة على االطفال من جهة ثانية والتردد وعدم الرغبة في
الزواج وتكوين اسرة بسبب وضعهم الصحي واالقتصادي في ظل وجود
الكثير من التي ترفض تشغيلهم( .)55فضالً عن المشكالت التعليمية التي
تتمثل بصعوبة التحاق المتعلمين لمقاعد الدراسة أو التسرب المبكر من
الدراسة  ,اذ أظهرت نتائج المسح الوطني لإلعاقة في العراق لسنة
 1052أن أكثر من  %21من ذوي االعاقة غير ملتحقين بالدراسة (,)51
مما ينعكس ذلك سلبا الى تفاقم االمية في المجتمع ,واخي ار ما يواجه
المعاقين من مشكالت صحية

السيما قصور توفير الخدمات الطبية

والعالجية المقدمة لهم في ظل ما يعانيه القطاع الصحي في العراق
بشكل عام من تخلف السيما في عدم توفير متطلبات الطب التأهيلي
واالجهزة والمستلزمات الطبية للمعاقين .
سابعا -تنمية وتمكين أوضاع ذوي العاقة في محافظة النبار
ان مساهمة ذوي االعاقة في التنمية الشاملة وتقليل الفجوة بينهم
وبين السكان االصحاء يتطلب رفع مستواهم االجتماعي واالقتصادي,
وتطوير امكانياتهم واستثمار طاقتهم ,وتوسيع خياراتهم وتنمية قدراتهم
من خالل بناء رأس المال البشري .وال يتم ذلك اال بأحد أركان التنمية
االساسية وهو التمكين الذي يتمثل بمجموعة من االجراءات والق اررات
الحكومية االدارية ومحاولة تذليل كافة العقبات التي تعيق مشاركتهم
الفاعلة ودورهم في المجتمع ,اذ ان قضية تمكينهم ودمجهم في المجتمع
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قضية انسانية تحتاج الى تكاثف الجهود الحكومية وغير الحكومية .لذا
فان مدى نجاح تمكين ذوي االعاقة يعتمد على تلك االجراءات والق اررات
الحكومية و تطوير التعليم والتدريب والتأهيل وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ,
ونظ ار لالهتمام المتزايد بالمعاقين في اآلونة االخيرة فقد نصت المادة21
من الدستور العراقي لعام  1001موضوعهم ثم تالها قانون  28لسنة
فصل مجمل حقوق وامتيازاتهم في العراق( .)52ولغرض
 1052الذي ّ
تحقيق االهداف المنشودة سنركز على المحاور االتية :
 -5التمكين الجتماعي لذوي العاقة  :وهو عملية اكسابهم المعارف
والقيم التي تؤهلهم للمشاركة االيجابية الفاعلة في مختلف االنشطة
االجتماعية وهذا ال يتم بدون التعزيز االجتماعي وتوفير الخدمات
الصحية الالزمة والتعليمية .السيما النساء ذوات االعاقة أكثر الفئات
َّ
األمرين التمييز على
فأنهن يعانين
االجتماعية اهماال وعزلة في المجتمع
ّ
أساس الجنس واالعاقة ( ,)54وعلى الرغم من الكثير من المواد القانونية

التي نصت ادماج ذوي االعاقة في المجتمع وتعليمهم السيما قانون 28
لسنة  1052الذي تضمن اعداد مناهج تربوية وتعليمية خاصة بذوي
االعاقة وتوفير الكوادر البشرية التربوية الخاصة بتعليمهم  ,وتخصيص
قناة خاصة بهم للقبول في الدراسات العليا في الجامعات العراقية اال أن
نسبة تعليم ذوي االعاقة في منطقة البحث ال تزال محدودة .فبالعودة
للجدول( )2يتضح ان أكثر من ( )%2114من ذوي االعاقة دون
االبتدائية وهو مؤشر خطير ينذر بأمية المعاقين بمرور الوقت ,فضالً
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عن أغلب تلك التسهيالت التي تضمنتها المواد القانونية لم َتر النور على
أرض الواقع باستثناء قناة القبول بذوي االعاقة في الدراسات العليا مع
التقيد بضوابط القبول العام من حيث العمر والمعدل وغيرها .وفي المقابل
تناول أيضا القانون حقوقهم الصحية بما فيها تكاليف العالج داخل وخارج
العراق في اجراء العمليات الجراحية مجاناً وتطوير لغة االشارة والترجمة
بما يضمن احتواءهم بشتى الطرق ,السيما االعتماد على بعض طرائق
التربية الخاصة كطريقة برايل

()51

التي تمكن المكفوفين من القراءة,

ومكبر الصوت والسماعة وغيرها من االجهزة
وأجهزة المساعدة التقاط
ّ
الحديثة التي تساعد فاقدي السمع من االندماج في المجتمع  .فضالً عن
تهيئة المالعب والصاالت الرياضية الخاصة بهم اال ان الواقع يشير الى
تدهور الحالة الصحية اذ تفتقر المحافظة لمعاهد المكفوفين أو معاهد
للصم مراكز رعاية المعوقين عقلياً التي تخلو منها المحافظة تماماً التي
تعبر أكبر تحدي يواجه واقع التعليم والتربية الخاصة في منطقة البحث.
 -1التمكين القتصادي لذوي العاقة :يتركز مفهوم التمكين االقتصادي
في قدرة االشخاص على االنخراط بكل حرية في النشاط االقتصادي من
أجل ان يحصل المعاق على حقه في العمل وتوسيع فرص الوصول
للتمويل وتهيئة مناخ اقتصادي يساعد على رعايتهم واالهتمام بهم  .وهنا
ال بد أن أُشير بضرورة تفعيل التشريعات واالنظمة القانونية التي تضمن
وصولهم لتقلد الوظائف في القطاع العام والخاص ومشاركتهم في الحياة
السياسية السيما المشاركة في الورش والندوات السياسية واالنتخابات
النيابية  ,نعم حدد القانون العراقي  28لسنة  1052نسبة  %1من
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الدرجات الوظيفية لهم في القطاع العام و %2في القطاع الخاص

فهنا يجب ان يتبنى مسؤولي الو ازرات كافة تطبيق هذا القرار لتشجيعهم
على االلتحاق بالدراسة ومواصلة دراستهم الجامعية بل يجب وضعهم
على خارطة طريق التنمية االقتصادية في العراق من خالل التنسيق
بإنشاء مؤسسات حرفية مختصة لتدريب وتطوير مواهب المعاقين السيما
النجارة والخياطة وتصليح الكهربائيات وااللكترونيات ودعم المتميزين
منهم وفق استراتيجية وطنية حسبما اعده برنامج العمل العالمي في
الجمعية العامة لألمم المتحدة في تحسين التكافؤ والتأهيل والتدريب
والمشاركة الفاعلة في مختلف مجاالت الحياة .
الستنتاجات
ّ -بينت دراسة الخصائص الديموغرافية لذوي االعاقة أن(  )%2512من

الذكور مقابل ( )%1215اناث بسبب طبيعة العمل والتنقل وبالتالي أكثر
عرضة للحوادث البشرية ,وغلبت فئة السن(  24-51سنة) بالنسبة
االكبر بأكثر من نصفهم في محافظة االنبار بنسبة ( )%2415من
اجمالي ذوي االعاقة.
 ارتفاع نسبة العزوبية لذوي االعاقة اذ بلغت ( )%4211من اجماليذوي االعاقة بعمر  51سنة فاكثر وبشكل يتفاوت بين أقضية المحافظة
فبلغت ( )%1112في قضاء الكرمة وانخفضت ( )%2818ويعود هذا
التفاوت الى الشخص المعاق نفسه وتقبله لفكرة الزواج أوالً وطبيعة بعض
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أفراد المجتمع الرافض لفكرة الزواج من النساء ذوات االعاقة ألسباب
جينية وراثية.
 شيوع ظاهرة االمية بين االشخاص ذوي االعاقة بنسبة ( )%2114مناجمالي المعاقين بعمر 50سنوات فأكثر في محافظة.
 تتحمل أُسرة ذوي االعاقة رعاية واالهتمام بالمعاقين في الدرجة االولىبعدما تبين أن أكثر من ( )%1812في عموم المحافظة هم تحت رعاية
واعالة أُسرهم .مما يعود ذلك بمشاكل شخصية ونفسية يتعرض لها
االشخاص من ذوي االعاقة في االسرة تفقده الرغبة في الحياة مما يولد
عند بعضهم االنطوائية والعدوانية .
 غلبت االعاقة الجسدية على جميع أنواع االعاقة اذ بلغت المرتبةاالولى بنسبة ( )%4514من اجمالي االعاقة في محافظة االنبار في
حين شكلت االعاقة السمعية أدنى نسب االعاقة في المدينة بنسبة
( )%515من اجمالي المعاقين.
-

جاءت االعاقة الناتجة عن أسباب خلقية والدية بالمرتبة االولى

بنسبة (  ,)%1513تالها االسباب الوراثية بنسبة ( )%1518من اجمالي
أسباب االعاقة في محافظة االنبار ,ويعود ذلك الى انتشار ظاهرة زواج
االقارب في عموم المحافظة مما انعكس سلبا على ظهور االعاقة الخلقية
بشكل واضح للعيان ,فضالً عن ما شهدته المحافظة بشكل عام من
عمليات عسكرية منذ عام  1002ولغاية اليوم مما انعكس ذلك سلبا في
انتشار االمراض السرطانية وغيرها .
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المقترحات
 التركيز على خفض نسب االمية بين المعاقين في مدينة الرمادي منخالل تخصيص مدارس خاصة بهم أو على أقل تقدير فصول دراسية
تتالءم وضعهم الصحي بما يضمن التأهيل االجتماعين لذوي االعاقة .
 على الجهات ذات العالقة الوقوف عند مسألة أسباب االعاقة وتحديدأبرز تلك االسباب ووضع الحلول الالزمة لتفاديه السيما الحوادث البشرية
المرورية بمعالجة النقاط االكثر فتكاً بالسكان أو تلك االسباب الناتجة عن
عوامل وراثية بالقيام بحمالت توعية وتثقيف للمجتمع بمنع حاالت الزواج
من االقارب السيما الذين عندهم أمراض وراثية للحد من االعاقة الخلقية
في المحافظة.
 تشكيل لجان مشتركة تضم و ازرة العمل والشؤون االجتماعية وبقيةالو ازرات االخرى بمتابعة تخصيص نسب من جميع الوظائف اإلدارية
الحكومية بنسبة  ,%1ونسبة  %2للقطاع الخاص وكما نص عليها
قانون الرعاية االجتماعية لعام .1052
 تقديم خدمات التأهيل االجتماعي ومراكز للعالج الطبيعي والخدماتالطبية والعالجية على أكمل وجه للمعاقين من خالل تهيئة المستلزمات
الطبية الالزمة لهم وحسب نوع االعاقة السيما ( الكرسي الكهربائي
وأدوات لغة االشارة وسماعات االذن الحديثة ) وغيرها.
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 تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي االعاقة بما يحقق لهمموردا ماليا شهريا وتجنب طلب المساعدة والعون من خالل االعانات
االجتماعية التي تنعكس سلبا على شخصية ووضع المعاق اجتماعيا .
الهوامش
) ) 5االمم المتحدة  ,منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ,التقرير العالمي حول
االعاقة  , 1058 ,ص.8

) ) 1فقد وردت تسميات متعددة حول مفهوم "ذوي االعاقة" اذ أطلق البعض عليهم
ذوي االحتياجات الخاصة بيد أن هذا المفهوم ُرفض بسبب أغلب االشخاص من
األصحاء أو ذوي االعاقة بحاجة الحتياج خاص ,اذ َمن يسافر الى دولة أجنبية

يواجه مشكلة في اللغة وما يترتب عليها من احتياج خاص للفئتين ,واطلق عليهم
البعض باألشخاص المعاقين أو المعوقين وهو مفهوم ال ينطبق عليهم كونه يعبر عن

الوصف السلوكي أحياناً اكثر من الوصف الجسدي  ,فهذا شخص معاق فكرياً أو
ثقافياً فإذن هو معاق  ,ومصطلحات أخرى أطلقت عليهم كأصحاب الهمم والقدرات
الخاصة  ,بيد أن الجمعية العامة لألمم المتحدة حسمت األمر في التقرير الدولي

حول االعاقة و الذي أعدته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البنك الدولي في /2
آب 1005 /بمشاركة أكثر من  515دولة ومنها العراق على اعتماد المصطلح "

ذوي االعاقة " االكثر واقعي ًة ومالئم ًة لهم في جميع المحافل الرسمية وغير الرسمية
 .المصدر :االمم المتحدة  ,اتفاقية حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة ,الدورة الحادية

والستون ,نيويورك.1005 ,

) ) 2جمهورية العراق ,جريدة الوقائع العراقية ,العدد .5380-5-54 ,1582
) )4جمهورية العراق ,جريدة الوقائع العراقية ,العدد1052-50-18 , 4131
ص.22

) ) 1االمم المتحدة  ,اتفاقية حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة ,الدورة الحادية والستون,
نيويورك.1005 ,
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) ) 2جمهورية العراق ,و ازرة التخطيط والتعاون االنمائي ,الجهاز المركزي لإلحصاء

وتكنلوجيا المعلومات  ,مديرية احصاء السكان والقوى العاملة  ,نتائج المسح الوطني

لإلعاقة في العراق لعام ,1055 , 1052ص.2

) ) 5مقابلة شخصية مع د .منى عبد الواحد  ,أخصائية طب االعصاب ,بتاريخ
.1015/3/11

) ) 8مقابلة شخصية مع د .يونس دمحم القيسي ,أخصائي طب العيون  ,بتاريخ
.1015/3/52

9) ) Jackson, psyche social and Economic profile of the

hearing impaired and beef in huller. rehabilitee station third
education by signaler group inp.1973,37-47.

) ) 50مقابلة شخصية مع السيد ,دمحم محمود صالح ,أحد األشخاص من ذوي
االعاقة الحركية ,بتاريخ .1015/55/2

) ) 55مقابلة شخصية مع السيد عبد الجبار سلمان ,أحد أرباب االسر من ذوي
االعاقة ,بتاريخ .1015/55/52

) ) 51جمهورية العراق ,و ازرة التخطيط ,الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا

المعلومات  ,نتائج المسح الوطني لإلعاقة في العراق لسنة  ,1052العراق.1055 ,

) ) 52جمهورية العراق ,جريدة الوقائع العراقية ,العدد 1052-50-18 ,,4131 ,
ص.22

14) (Myra Kovary(International Network of Women with
Disabilities) discussed issues related to violence against
disabled women

) )51برايل ,طريقة كتابة ليلية ألف بائية تساعد المكفوفين من القراءة عن طريق

كتابة الحروف رمو اًز بارزة على الورق بوساطة حاسة اللمس Source; Daniels, .
peter 1996,analon and digital writing into words writing
systeasp,886.
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) ) 52جمهورية العراق ,جريدة الوقائع العراقية ,العدد1052-50-18 , ,4131
ص.22
المصادر
-

األمم المتحدة  ,منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ,التقرير العالمي حول

االعاقة .1058 ,
-

االمم المتحدة  ,اتفاقية حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة ,الدورة الحادية والستون,

نيويورك.1005 ,
-

جمهورية العراق ,جريدة الوقائع العراقية ,العدد .1052-50-18 ,,4131 ,
جمهورية العراق ,جريدة الوقائع العراقية ,العدد .5380-5-54 ,1582

جمهورية العراق ,و ازرة التخطيط والتعاون االنمائي ,الجهاز المركزي لإلحصاء

وتكنلوجيا المعلومات  ,مديرية احصاء السكان والقوى العاملة  ,نتائج المسح الوطني
لإلعاقة في العراق لعام .1055 , 1052
-

مقابلة شخصية مع د .منى عبد الواحد  ,أخصائية طب االعصاب ,بتاريخ

.1015/3/11
-

مقابلة شخصية مع د .يونس دمحم القيسي ,أخصائي طب العيون  ,بتاريخ

.1015/3/52
-

مقابلة شخصية مع السيد ,دمحم محمود صالح ,أحد األشخاص من ذوي االعاقة

الحركية ,بتاريخ .1015/55/2
-

مقابلة شخصية مع السيد عبد الجبار سلمان ,أحد أرباب االسر من ذوي االعاقة

,بتاريخ .1015/55/52
- Jackson, psyche social and Economic profile of the hearing
impaired and beef in huller. Rehabilitee station third education
by signaler group inp.1973 .
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Myra Kovary (International Network of Women with

-

Disabilities discussed issues related to violence against disabled
women

- Daniels, peter 1996, analon and digital writing into words
writing systeasp, 886.

المالحق
استمارة الستبانة
أعدت هذه االستبانة لدراسة (التباين المكاني لذوي العاقة في محافظة النبار

وسبل تمكينهم -دراسة في الجغرافيا الجتماعية) وعليه يرجى
لسنة  0202م ُ
االجابة الدقيقة على االسئلة فيها خدمة للعلم والمجتمع ولكم على وجه الخصوص
علما ان هذه االستبانة خاصة بالمعاقين وفي حالة عدم القدرة على ملئها توجه الى
جاء .
احد افراد اسرته وبحضوره ر ً
 -5الجنس  :ذكر

انثى

 -1محل السكن  :االنبار  ,قضاء
 -2العمر :

حضر

سنة .

 -4حدثت االعاقة في عمر

سنة .

 -1الحالة التعليمية للشخص المعاق :دون االبتدائية
االعدادية

ريف

االبتدائية

الجامعية

 -2الحالة الزواجية :دون سن الزواج

أعزب

 -5اذا كنت متزوج هل حدثت االعاقة قبل الزواج
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متزوج

أرمل

بعد الزواج

متوسطة
مطلق
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 -8صلة القرابة بين والديك  :ابن عم أو عمه
من االباعد

 -3مهنة وعمل المعاق :موظف مدني
) ,خياطة
-50

اخرى تذكر(

تجارة وخدمات

المعاق ال يعمل بسبب :طالب

االقارب

-51

واالرهاب

-54
اجتماعية
-51

االخرين

-52

غير قادر على العمل

ربة منزل

).
احد افراد اسرته

و ازرة العمل

نوع االعاقة  :الذهنية

االعاقة البصرية
-52

متقاعد

الجهة المعيلة والمهتمة للشخص المعاق  :المعاق نفسه
مؤسسة خيرية

االعاقة الحركية الجسدية

االعاقة السمعية

اعاقة التواصل تلعثم في الكالم

سبب اإلعاقة  :خلقية وراثية
واثناء العمل

اثناء الوالدة

المرض وكبر السن

الحروب

حوادث بشرية

اسباب اخرى تذكر(

).

المشاكل التي تواجه الشخص المعاق  :مشاكل شخصية نفسية
مشاكل صحية اخرى (

االلتحاق بالدراسة

الزواج

اسرية

)

ماهي معوقات االعاقة :الحركة والسفر

صعوبة التعامل والتواصل مع

معوقات اخرى تذكر( ).

ما هي الخدمات التي تقدمها الدولة للمعاق :عالج طبيعي

تدريب وتأهيل

سائق(

).

اسباب اخرى (

يرغب ولم يجد فرصة عمل
-55

ابن خال او خاله

موظف عسكري

من العشيرة

اجهزة طبية

خدمات صحية وتعليمية
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