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تُ َّعرف منظمة الصحة العاملیة اإلعاقة على النحو التايل" :اإلعاقة هو مصطلح یغطي
العجز ،والقیود على النشاط ،ومقیدات املشاركة .والعجز هي مشكلة يف وظیفة اجلسم
أوهیكله ،واحلد من النشاط هو الصعوبة اليت یواجهها الفرد يف تنفیذ مهمة أو عمل ،يف
حني أن تقیید املشاركة هي املشكلة اليت یعاين منها الفرد يف املشاركة يف مواقف احلیاة،
وابلتايل فاإلعاقة هي ظاهرة معقدة ،واليت تعكس التفاعل بني مالمح جسم الشخص
ومالمح اجملتمع الذي یعیش فیه أو الذي تعیش فیه".
ویعرف املعاق أبنه "الشخص الذي اخنفضت إمكانیات حصوله على عمل مناسب بدرجة
َّ
یعرف املعاق أبنه
كبرية مما حيول دون إحتفاظه به نتیجة لقصور بدين أو عقلي .كما َّ
الشخص الذي خيتلف عن املستوى الشائع يف اجملتمع يف صفة أو قدرة شخصیة سواء
كانت ظاهرة كالشلل وبرت األطراف وكف البصر أو غري ظاهرة مثل التخلف العقلي
والصمم واإلعاقات السلوكیة والعاطفیة حبیث یستوجب تعدیالا يف املتطلبات التعلیمیة
والرتبویة واحلیاتیة بشكل یتفق مع قدرات وإمكاانت الشخص املعاق مهما كانت حمدودة
لیكون ابالمكان تنمیة تلك القدرات إىل أقصى حد ممكن.
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حقوق املعاقني يف االتفاقیات الدولیة
إذ یشري اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املعتمد من قبل اجلمعیة العامة لألمم املتحدة
عام  2491على محایة واحرتام حقوق اإلنسان بغض النظر عن جنسه أو عرقه ودینه أو
وضعه الصحي و . ...وجاءت االتفاقیة الدولیة تكملة ملعاهدات حقوق اإلنسان القائمة .
تناولت األمم املتحدة مسألة حقوق اإلنسان واإلعاقة عدة مرات قبل التفاوض بشأن
هذه االتفاقیة واعتمادها .ففي عام  2411اعتمدت اجلمعیة العامة برانمج العاملي املتعلق
ابملعوقني ،الذي یعزز املشاركة الكاملة لألشخاص املعوقني يف احلیاة االجتماعیة والتمنیة
يف مجیع البلدان ،بغض النظر عن مستوى تنمیتها .
تشتمل االتفاقیة على مخسني مادة وهي جاءت تكملة ملعاهدات حقوق اإلنسان القائمة
وهي التعرتف أبي حقوق إنسان جدیدة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وإمنا توضح االلتزمات
والواجبات القانونیة للدول ابحرتام مجیع األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان متتعهم على
قدم املساواة جبمیع حقوق اإلنسان.
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أعداد املعاقني وأنواع اإلعاقة يف األحواز
تشري احصائیات دولة االحتالل الفارسیة إىل وجود  76ألف معاق مسجال لدى "منظمة
رعایة املعوقني " يف مشال األحواز فقط .ولكن العدد احلقیقي أكثر بكثري مما هو معلن
بسبب سیاسة التعتیم والتهمیش والتمییز اليت متارسه دولة االحتالل ضد الشعب
األحوازي وتنصلها الكامل عن أداء واجباته كدولة احتالل جتاه الشعب األحوازي .أضف
إىل ذلك الوضع االجتماعي والثقايف األحوازي بطابعه احملافظ الذي یعترب احلدیث أو
االعرتاف بوجود شخص معاق يف األسرة من األمور اخلاصة ومن العیب البوح به ،لذا
هنالك آالف من املعوقني مل یتم تسجیلهم لدى الدوائر املعنیة برعایة املعوقني فضالا عن
عملیات األمهال املتعمد وغیاب املتابعة من االحتالل الفارسي ألوضاع هذه الفئة من
اجملتمع العريب األحوازي.
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اجلدول التايل یوضح نوعیة اإلعاقة ونسبة املصابني هبا.نوع

فقدان

اإلعاقة

البصر

عدد

6941

الصمم

خلل يف

برت الید

التكلم

عجز

برت

عجز يف

عجز

خلل يف

يف الید

الرجل

الرجل

يف

العقل

6411

1404

26695

اجلسم
5729

4919

2246

6999

26494

املعاقني
ذكور

9957

9166

5611

497

5759

1050

22562

9741

22154

أانث

9097

1996

9747

152

1919

154

7279

1619

7740

أسباب اإلعاقة يف األحواز
أسباب متعددة ولكن حياول احملتل الفارسي إىل حصرها يف مشاكل وراثیة نتیجة عملیة
الزجيات بني األقارب .وما یدحض كالم االحتالل ،قوانینه متنع الزواج الذي یتسبب يف
ازدايد حاالت االعاقة ،انهیك عن عدم قبول األسر األحوازیة ابلزواج الذي فیه اختالف
اجلینات بني املتزوجني .إذن كیف حدثت هذه الزجيات يف ظل القانون الفارسي؟!
وأما االسباب احلقیقیة فهي:
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حوادث السري :وتعترب الطرق يف األحواز من أخطر الطرق على مستوى
الدولة الفارسیة واملناطق الواقعة حتت احتالهلا.



حوادث العمل :وغالبا ما یعمل العمال األحوازیون يف ظروفا صعبة مع غیاب
ابسط مستلزمات األمن يف العمل ویتعرضون حلوادث مؤملة ومل یتم تعوضهم.



أمراض تؤدي إىل برت األعضاء مثل السكري والسرطان و ...ویتعمد االطباء
الفرس يف هذا العمل ابلرغم من وجود خیارات أخرى ميكن االعتماد علیها
ملعاجلة املریش بدون برت أحد أعضائه.



عملیات التعذیب اليت متارسها أجهزة املخابرات والشرطة يف السجون
واملعتقالت السریة.



عقوابت مفروضة من قبل قضاء الدولة الفارسیة مثل احلكم ببرت األطراف،
وهذا االحكام تطبق بطریقة وحشیة ومضاعفة يف األحواز مقارنة أبقالیم الدولة
الفارسیة.
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صراعات قبلیة تتغذى يف أغلب األحیان من احملتل الفارسي.
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مشاكل املعاقني يف األحواز
یعاين املعاقون يف األحواز مثل ابقي أبناء جلدهتم من التهمیش والتمییز ضدهم وتفاقمت
مشاكلهم فضالا عن كوهنم عراب ،بسبب ما یعانونه من إعاقة وغیاب القوانني املناسبة من
الدولة الفارسیة يف هذا اإلطار .
وتعددت وكثرت مشاكل املعوقني يف األحواز ،إذ حيتاج األمر لدراسات تفصیلیة ودقیقة
ولكن بسبب وجود االحتالل الفارسي وحظر املؤسسات املدنیة غري احلكومیة ومنع
نشاطها يف هذا اجملال ،فمن الصعب يف الوقت احلايل معرفة احلجم احلقیقي ملعاانة هذه
الفئة من اجملتمع األحوازي.

قلة مراكز الرعایة وایواء
ال یوجد حالیا يف األحواز إال  221مركزا إلیواء املعاقني ،بطاقة استیعابیة تصل إىل
 2000معاق ابألضافة إىل مخسة مراكز تقدم الرعایة الصحیة اخلاصة ابملعوقني .وابلنظر
إىل العدد الكبري للمعوقني يف األحواز الذي یقدر أبكثر  76ألف حبسب احصائیات دولة
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االحتالل الفارسیة ،وكما أشران سابقا وألسباب اليت ذكرانه العدد احلقیقي أكثر من هذا
الرقم املعلن یظهر حجم املعاانة والتمییز الذي یعاين منه املعوقون العرب.

قلة املؤسسات واملراكز الصحیة اخلاصة ابملعوقني
یوجد يف األحواز فقط مخسة مراكز فیها بعض اخلدمات الصحیة املناسبة للمعوقني مع
كادر طيب متواضع ومعدات وأجهزة قدمية وبسیطة ال یكاد أن تفي ببعض احتیاجات
املعوقني .وبشكل عام أن هذه املراكز عاجزة عن تقدمي اخلدمات للحاالت املعقدة
والصعبة كما أن طاقتها ال تستوعب إال بضعة من أصحاب االحتیاجات اخلاصة.
وهذا یعد حتدي وأزمة ألعداد الكبرية من املعاقني املقدرین أبكثر من  76ألف شخص.
كما أن احلصول على اخلدمات الطبیة واخلدمات األخرى ال یتم إال مقابل مثن ابهظ
نتیجة قلة املراكز وقلة الكوادر الطبیة املخصصة هلذه الفئة .ومل تعمل الدولة الفارسیة يف
هذا اإلطار على تقدمي خدمة ضمان الصحي اجملاين خاصا ابملعوقني.

قلة املدارس اخلاصة ابملعوقني
هنالك  71مدرسة خاصة بتعلیم املعوقني يف األحواز وهي تعاين من قلة الكادر التعلیمي
واالمكانیات ومسلتزمات التدریس العلمي واملناسب للمعوقني .وتشمل هذه املدارس
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 99مركزا خمصصا ملرحلة األبتدائیة و 26مركزا ملرحلة املتوسطة و 4مراكز ملرحلة الثانویة.
وحيرم الكثري من املعوقني الذین یعیشون يف القرى من التعلیم بسبب بعد املسافات
وغیاب املراكز التعلمیة -اخلاصة هبم -ابلقرب من مناطق سكناهم وال تتوفر سیارات نقل
خاصة هلم .كما أن هذه املدارس املذكورة ال تتوزع يف كل املدن بل يف بعض املدن
واملناطق .إضافة لذلك أن التعلیم لیس جمانیا يف غالب األحیان.

التمییز يف احلصول على التعلیم العايل
مل حتدد الدولة الفارسیة للمعوقني نسبة من املقاعد يف التعلیم اجلامعي بل حددت قبوهلم
يف فروعا معینة یكاد أن ال حيصل املتخرج منها على أبسط فرصة عمل .وتشري
احصائیات الدولة الفارسیة إىل أن  625معوقا فقط حاصل على الشهادة اجلامعیة أي
بنسبة  %2من جممل املعوقني يف األحواز.

التمییز يف احلصول على فرص العمل
وحبسب القانون الدولة الفارسیة على كافة املؤسسات والدوائر احلكومیة أن تصمم املباين
مبا یتناسب مع أوضاع املعوقني وتوفر هلم اخلدمات الالزمة .كما جيب أن ختصص ثالثة
ابملئة من التوظیف احلكومي هلذه الفئة مع توفر الشروط الالزمة .ولكن كل هذه القوانني
بقیت جمرد حرب على ورق مل تنفذ حلد هذه اللحظة .إذ إبمكان أي شخص مشاهدة املباين
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احلكومیة اليت ال تتناسب مع حاالت املعوقني انهیك عن غیاب كامل لتوظیف املعوقني
إال من كان یتمتع مبیزات خاصة مثل أبناء املنتسبني لألجهزة األمنیة والعسكریة واملسؤلني
واملوظفني من الصف األول يف الدوائر احلكومیة وغالبا ما یكونون من املستوطنني.

غیاب االمكان واملساحات واخلدمات املناسبة للمعاقني يف املدن
ال توجد حدائق ومالعب رايضیة أو مركز ترفیهیة ختص املعوقني ،بل تتضاعف معاانهتم
عندما یضعون أول قدم خارج بیوهتم حیث البناء غري املناسب حلافة الشوارع وعدم وجود
مصاعد مناسبة يف سیارات النقل العام وغیاب اجلسور فوق الطرق السریعة لتسهیل تنقل
املعوقني تسبب هلم الكثري من املتاعب واملشاكل.
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املصادر
 – 2منشور اإلعاقات ،األمم املتحدة
 – 1اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 – 9مركز اإلحصاء العام يف الدولة الفارسیة (مركز آمار ایران)
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