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امللخص التنفيذي
ً
تتنقل هذه الدراسة من الحديث عن األشخاص ذوي العاقة للحديث عن املؤسسات واملجتمع من مبدأ الجاهزية لدمج ذوي العاقة ،واالنتقال من االستثناء إلى املساواة ،إعماال ملا جاء
في االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي العاقة وللرؤية األوسع للمملكة  2030والتي تقوم على أسس التمكين االجتماعي لجميع األفراد دون أي استثناء أو تمييز ،وذلك لطرح عدد
من التوصيات لتعزيز قدرة اململكة على توفير بيئة حاضنة لذوي العاقة بما يتماش ى مع رؤية اململكة  .2030ومن أجل تحقيق هذا الهدف يعتمد البحث على املنهج الوصفي لتحديد
طبيعة املؤسسات املقدمة لخدمات األشخاص ذوي العاقة في اململكةجودة الحياة ومدى جاهزيتها نحو توفير بيئة مالئمة لتعزيز استفادة ذوي العاقة من الخدمات املوجهة إليهم.
وتعد هذه الدراسة الثالثة من سلسلة الدراسات املكتبية التي تصدرها هيئة رعاية األشخاص ذوي العاقة في اململكة ،التي تصدر لدعم وتوعية صانعي القرار واألفراد والجهات من
املعنيين بقطاع ذوي العاقة في اململكة وخارجها بمختلف قضايا ذوي العاقة .ومن ثم حشد الدعم نحو مزيد من التمكين لألشخاص ذوي العاقة في بيئة حاضنة ومشجعة .ومن املفترض
ً
قريبا من باب التوثيق وتوفير ّ
أن ّ
البينات املحدثة واملستمرة عن ذوي العاقة في اململكة.
تمهد لسلسلة من الدراسات النوعية –املكتبية وامليدانية ،التي تعمل الهيئة على إصدارها
وهذه الدراسة هي الثانية من سلسلة من الدراسات املكتبية التي تصدرها هيئة رعاية األشخاص ذوي العاقة في اململكة .وهي تعتمد كما سابقتها منهجية البحث املكتبي وتستسقي أفضل
ّ
البينات واملراجع والحصائيات املتوفرة في موضوع الدراسة .وتتوجه هذه السلسلة إلى صانعي القرار واألفراد والجهات من املعنيين بقطاع ذوي العاقة في اململكة وخارجها ،وهي تهدف إلى
التوعية بقضايا ذوي العاقة وحشد الدعم نحو مزيد من التمكين لألفراد ذوي العاقة ،في بيئة حاضنة ومشجعة .كما أنها ّ
تمهد لسلسلة من الدراسات النوعية –املكتبية وامليدانية ،التي
ً
ً
ً
قريبا من باب التوثيق وتوفير ّ
البينات املحدثة واملستمرة عن ذوي العاقة في اململكة ،أفرادا وقطاعا.
تعمل الهيئة على إصدارها

الكلمات الدالة :األشخاص ذوي اإلعاقة ،املؤسسات ،رؤية اململكة  ،2030السعودية ،تمكين ذوي اإلعاقة ،اإلندماج االجتماعي.
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مقدمة
تعتبر فئة ذوي العاقة من أكثر الفئات التي ال تزال تعاني من التهميش و/أو التمييز على مستوى العالم ،رغم كل ما شهده مجال دراسات العاقة وقوانين العاقة والتقنية الداعمة لذوي
العاقة من تطورات متسارعة في العقود األخيرة .يأتي هذا على الرغم من التزايد املطرد في أعداد ونسبة األشخاص ذوي العاقة ،حيث تقدر منظمة الصحة العاملية عددهم بما يزيد عن
مليار شخص (منظمة الصحة العاملية ،املكتب القليمي لشرق املتوسط .)2021 ،وهذا ما دفع الدول إلى تطوير واعتماد االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي العاقة ،بهدف تعزيز
ّ
والحد من العقبات التي تحول دون حصولهم على حقوقهم النسانية .ومن األمور اليجابية في هذا السياق أن مفاوضات هذه االتفاقية
الجهود في مجال تمكين األشخاص ذوي العاقة
كانت األسرع في مطلق تاريخ اتفاقيات ومعاهدات حقوق النسان الدولية ،إذ لم تستغرق أكثر من ثالث سنوات ،واعتمدت في كانون األول /ديسمبر  ،2006وفتح باب التوقيع عليها مع
البروتوكول االختياري في آذار /مارس ( 2007األمم املتحدة.)2007 ،
تضمن االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي العاقة لهذه الفئة كافة الحقوق والفرص املتاحة التي يتمتع بها من سواهم ،مثل التعليم والعمل والزواج والرعاية الصحية واملشاركة
في الحياة العامة والحقوق املدنية والثقافية ،واالجتماعية ،واالقتصادية .وتؤكد االتفاقية على أن غرضها األساس ي ليس إقرار الحقوق ،بل تكريسها ،ألن الحقوق أصيلة في مختلف
االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،لكن املطلوب هو "تعزيز وحماية وكفالة تمتع األشخاص ذوي العاقة تمتعا كامال على قدم املساواة مع اآلخرين بجميع حقوق النسان والحريات
األساسية ،وتعزيز احترام كرامتهم املتأصلة (األمم املتحدة ،مكتب املفوض السامي لحقوق النسان.)2007 ،
ً
ً
وكما ناقشنا في الدراسة األولى (األشخاص ذوي العاقة في اململكة :السياق العام والخصائص الديمغرافية واالجتماعية والجهات ذات العالقة) ،فقد شهدت العقود األخيرة تطورا متسارعا
في التعاطي مع قضية ذوي العاقة ،من النموذج الخيري إلى النموذج الطبي ثم النموذج االجتماعي ،حيث تحولت النظرة من العطف والشفقة تجاه ذوي العاقة إلى النظر إليهم باعتبارهم
ً
عاجزين أو غير قادرين على االندماج بسبب حالتهم الصحية والطبية ،وصوال إلى النموذج االجتماعي حيث العاقة جزء من النسيج االجتماعي ،ودعمها هو مسؤولية مجتمعية ،ال تقتصر
على الرعاية الصحية أو الدعم النقدي والحوافز ،بل تتجاوز ذلك إلى الدمج والتمكين في مختلف نواحي املجتمع ،وإعادة بناء تصورات جديدة أكثر شمولية عن الحياة االجتماعية
وتخفيف الحواجز السلوكية والبيئية واملؤسسية التي تحول دون املشاركة الفاعلة واالدماج الكامل لألفراد ذوي العاقة.
هذه التحديات ال تقتصر فقط على األشخاص ذوي العاقة ،بل تتعداهم لتشمل عائالتهم ،ما يعني أن عدد املتأثرين بها أكثر بكثير من عدد األشخاص ذوي العاقة .وبحسب تقديرات
ً
منظمة الصحة العاملية ،فإن األشخاص ذوو العاقة هم أكبر أقلية في العالم وأكثر األقليات حرمانا إذ يشكلون حوالي  %15من سكان العالم والرقم في ازدياد بسبب التقدم الطبي وارتفاع
الشيخوخة (منظمة الصحة العاملية ،املكتب القليمي لشرق املتوسط .)2021 ،ويشكل األشخاص ذوي العاقة  %20من أفقر الناس في العالم .كما أن  %98من األطفال ذوي العاقة
في البلدان النامية ال يدخلون املدرسة ،و %30من أطفال الشوارع في العالم هم من ذوي العاقة ،و %3فقط من البالغين من ذوي العاقة ملمون بالقراءة والكتابة .كما ترجح األدبيات
ً
أن هذه األرقام والظروف املعيشية الصعبة هي غالبا نتيجة الجهل والهمال املمارسين بحق األشخاص ذوي العاقة.
هذه الفجوة التي تثبتها البيانات والحصائيات ،بين النظري (يتمتع األشخاص ذوي العاقة بكافة الحقوق بالتساوي مع غير ذوي العاقة) والواقع ،تطلبت تدخالت إضافية من الناشطين
ً
في مجال حقوق ذوي العاقة ،أفرادا وباحثين ومتخصصين وناشطين ودول ،فكانت االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي العاقة ،وكانت التشريعات الخاصة بتمكين األشخاص
ً
ً
ّ
ذوي العاقة في مختلف املجاالت ،والحوافز الداعمة ملشاركتهم ،والتنظير التأصيلي ألطر العمل واملنهجيات املمكنة ملثل هذه التحوالت .وتناقش هذه الدراسة مبدأ أساسيا في دعم وتمكين
األشخاص ذوي العاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم األصيلة على أكمل وجه ،وهو مبدأ الجاهزية املستمد من مبدأ املساواة والحق في إمكانية الوصول لألفراد ذوي العاقة.
وتعتمد الدراسة منهجية البحث املكتبي ،إذ تعرض خالصة ّ
البينات والحصائيات واألبحاث املتوفرة عن املوضوع بأبعاده التفصيلية من مختلف املصادر املوثوقة .وتقع الدراسة في مقدمة
وأربعة فصول رئيسية وخاتمة .ويعرض الفصل األول املعايير والرشادات الدولية والعاملية بخصوص الجاهزية ،والفصل الثاني السياق التنظيمي املحلي ،والفصل الثالث الواقع
والتحديات على مستوى املمارسات الحالية ،أما الفصل الرابع فهو للمناقشة والتوصيات.
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الفصل األول :املعايير والرشادات الدولية والعاملية بخصوص الجاهزية
مع تزايد القرار بأن العاقة هي مفهوم مجتمعي يتجسد بشكل أساس ي في العقبات والحواجز التي تحول دون قدرة األشخاص ذوي العاقة على ممارسة حياتهم كما باقي األفراد ،تزايدت
ً
ً
أيضا املطالبات والتأكيدات فيما يتعلق بأهمية إزالة العوائق التي تحول دون تمكين األشخاص ذوي العاقة من املشاركة الكاملة ،وهو ما ّ
تقره وتؤكد عليه أيضا اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي العاقة  :أن وجود الحواجز هو عنصر أساس ي في حالة العجز.
ً
ً
هذه القدرة على املشاركة تتجسد في غالبية النصوص واألدبيات من خالل مفهوم رئيس ي هو مفهوم إمكانية الوصول والذي يعتبر شرطا ضروريا للمساواة وتكافؤ الفرص .وتناقش هذه
الدراسة الجاهزية من منطلق هذا املفهوم ،في حين تناقش الدراسة التالية (الثالثة ضمن السلسلة) املفهوم ّ
املكمل والثمرة الطبيعية الناتجة عن مثل هذه الجاهزية وهو مفهوم جودة
الحياة.
من هو صاحب اإلعاقة؟
إن فشلت في أن ترى الشخص ،ولكنك نظرت إلى اعاقته ،فمن هو األعمى؟
ً
وإن لم تسمع أخاك يصرخ مطالبا بالعدل ،فمن هو األصم؟
وإن لم تتواصل مع أختك ،بل عزلتها عنك ،فمن هو املعاق؟
وإن لم تمد يدك ملساعدة جارك ،فمن هو العاجز؟
ً
وإن لم تقف دفاعا عن حقوق اآلخرين ،فمن هو املشلول؟
ً
إن نظرتنا تجاه ذوي العاقة هي أكبر عقبة تقف أمامنا وأمامك أيضا
طوني ونغ ،أمريكي من أصل آسيوي ،يعاني من الشلل الدماغي منذ الوالدة
نبدأ من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي العاقة والتي تقوم على عدد من املبادئ ّ
املبينة في املادة  3من االتفاقية نفسها ،ومن ضمنها مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ إمكانية الوصول
ومبدأ عدم التمييز .وتلزم االتفاقية الدول األطراف باتخاذ جميع التدابير املالئمة ،التشريعية والدارية وغيرها من التدابير ،لنفاذ الحقوق املعترف بها في هذه االتفاقية .وتنص االتفاقية
ً
في سياق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تحديدا على أن تتعهد كل دولة من الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة بأقص ى ما تتيح املوارد املتوافرة لديها ،وحيثما يلزم ،في
ً
ً ً
ً
ً
إطــار التعاون الدولي ،للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعماال تاما ،دون الخالل بااللتزامات الواردة في هذه االتفاقية والواجبة التطبيق فورا ،وفقا للقانون الدولي.
وتخصص االتفاقية املادة  9لمكانية الوصول ،حيث تلزم الدول األطراف باتخاذ التدابير املناسبة "التي تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي العاقة ،على قدم املساواة مع غيرهم ،إلى
البيئة املادية املحيطة ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت ،بما في ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصال ،واملرافق والخدمات األخرى املتاحة لعامة الجمهور أو املقدمة إليه ،في
املناطق الحضرية والريفية على السواء .وهذه التدابير ،يجب أن تشمل تحديد العقبات واملعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها ،بما يشمل (أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة
إمكانية الوصول إلى املرافق والخدمات املتاحة لعامة الجمهور أو املقدمة إليه ،ونشر هذه املعايير واملبادئ ورصد تنفيذها؛ و(ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق
وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول األشخاص ذوي العاقة إليها؛ و(ج) توفير التدريب للجهات املعنية بشأن املسائل املتعلقة بإمكانية الوصول
التي تواجه األشخاص ذوي العاقة؛ و(د) توفير الفتات بطريقة (برايل)وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في املباني العامة واملرافق األخرى املتاحة لعامة الجمهور؛ و(هـ) توفير أشكال من
املساعدة البشرية والوسطاء ،بمن فيهم املرشدون والقراء واألخصائيون املفسرون للغة الشارة ،لتيسير إمكانية الوصول إلى املباني واملرافق األخرى املتاحة لعامة الجمهور؛ و(و) تشجيع
أشكال املساعدة والدعم األخرى لألشخاص ذوي العاقة لضمان حصولهم على املعلومات؛ و(ز) تشجيع إمكانية وصول األشخاص ذوي العاقة إلى تكنولوجيات ونظم املعلومات
واالتصال الجديدة ،بما فيها شبكة النترنت؛ و(ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصاالت يمكن لألشخاص ذوي العاقة الوصول إليها ،في مرحلة
مبكرة ،كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في املتناول بأقل تكلفة (.األمم املتحدة ،مكتب املفوض السامي لحقوق النسان)2007 ،
وننتقل إلى املادة  19من االتفاقية والتي تركز على ضمان العيش املستقل والدماج في املجتمع مساواة بغيرهم ،بخيارات مساوية لخيارات اآلخرين ،مع وجوب اتخاذ الدولة لتدابير فعالة
ومناسبة تضمن منح وتيسير تمتع األشخاص ذوي العاقة بكامل حقوقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في املجتمع .ويشمل ذلك كفالة( :أ) إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي العاقة
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في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم واألشخاص الذين يعيشون معهم على قدم املساواة مع اآلخرين ،وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيش ي خاص؛ و(ب) إمكانية
حصول األشخاص ذوي العاقة على طائفة من خدمات املؤازرة في املنـزل وفي محل القامة وغيرها من الخدمات املجتمعية ،بما في ذلك املساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم
وإدماجهم في املجتمع ،ووقايتهم من االنعزال أو االنفصال عنه؛ و(ج) استفادة األشخاص ذوي العاقة ،على قدم املساواة مع اآلخرين ،من الخدمات واملرافق املجتمعية املتاحة لعامة
الناس ،وضمان استجابة هذه الخدمات الحتياجاتهم (األمم املتحدة ،مكتب املفوض السامي لحقوق النسان.)2007 ،
ً
كما وتتضمن االتفاقية موادا خاصة بحاالت الخطر والطوارئ النسانية (املادة  )11والتنقل الشخص ي (املادة  )20وحرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (املادة  )21واحترام
البيت واألسرة (املادة  )23والتعليم (املادة  )24والصحة (املادة  )25والتأهيل وإعادة التأهيل (املادة  )26والعمل والعمالة (املادة  )27ومستوى املعيشة الالئق والحماية االجتماعية (املادة
 )28واملشاركة في الحياة السياسية والعامة (املادة  )29واملشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (املادة )30؛ وكذلك مادة تتعلق بالتنفيذ والرصد على الصعيد
الوطني لكل ما سبق (املادة .)33

إمكانية الوصول
ً
ً
ضروريا في ضمان الحقوق الكاملة والدماج الشامل لألشخاص ذوي العاقة في املجتمعّ .
وتعرف إمكانية الوصول على أنها توفير املرافق والبيئات ،الفعلية
تعتبر إمكانية الوصول شرطا
والرقمية ،التي تتمتع باملرونة والقدرة على استيعاب مختلف احتياجات وتفضيالت املستخدمين .وينطبق املبدأ نفسه على الخدمات واملنتجات واألماكن وغيرها ،وهو مصطلح يرتبط
ً
ً
ً
ً
بشكل وثيق بمصطلح "عاملية التصميم" أي التصاميم التي تلبي جميع احتياجات وتفضيالت املستخدمين على اختالفهم سواء ثقافيا ،أو مكانيا ،أو جسديا ،أو صحيا أو بخالف ذلك.
ً
إن الوصول هو حق إنساني أصيل ،لكنه أيضا قضية أساسية في التنمية املستدامة .فالوصول هو ما يجسر الهوة بين االحتياجات الخاصة ذوي العاقة وبين القدرة على تحقيق املشاركة
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية الكاملة .وقد تبلور املفهوم عبر عدد من املواثيق واملستندات الدولية ذات املكانة املرجعية والجوهرية في هذا السياق بالضافة إلى االتفاقية
الدولية لحقوق األشخاص ذوي العاقة ،نذكر منها بشكل خاص برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقين الذي أقرته الجمعية العامة في  ٣كانون األول/ديسمبر (األمم املتحدة ،الجمعية
العامة 1982)1982 ،والقواعد املوحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين كما أقرتها الجمعية العامة في  20كانون األول /ديسمبر  ( 1993األمم املتحدة ،الجمعية العامة.)1993 ،
وتؤكد هذه املستندات بشكل خاص على الوصول في البيئة املادية (الحواجز امللموسة) والوصول إلى املعلومات (حواجز التواصل واملعلومات) وعلى أهمية الجاهزية في الخدمات واملرافق
العامة مثل املواصالت والتعليم ،والرعاية الصحية ،واملرافق الحكومية وغيرها.
ً
وحيث أن تعريف العاقة واسع جدا ويصعب حصره كما أسلفنا الذكر في الدراسة السابقة وكما تؤكد االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي العاقة ،فإن املعنيين بحقوق ذوي
العاقة يركزون في سياق الجاهزية على الحواجز التي قد تحول دون وصول ذوي العاقة لحقوقهم وممكناتهم االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية والسياسية .وتتفق غالبية األدبيات
على ستة تصنيفات رئيسية تندرج تحتها غالبية الحواجز واملعيقات التي تواجه األشخاص ذوي العاقة في مجتمعاتنا اليوم ،وهي )(Ontario, 2013
-1
-2
-3

-4
-5
-6

الحواجزاملؤسساتية والنظامية ( :)Institutional Barriersوتتضمن جوانب التشريعات واملمارسات أو الجراءات التي قد تمنع أو ال ّ
تسهل الوصول الذي يسمح بمشاركة
األشخاص ذوي العاقة.
ّ
الحواجز املادية وامللموسة ( :)Physical Barriersوتتضمن كل ما من شأنه الحد من قدرة األشخاص ذوي العاقة على الوصول إلى البيئات الواقعية غير االفتراضية مثل
املباني والطرق والنقل وغيرها من املرافق كاملدارس واملساكن واملؤسسات الطبية ومرافق الرياضة وأماكن العمل.
ً
حواجز املعلومات ( :)Informational Barriersوالتي تشكل تحديا باألخص األشخاص ذوي العاقة البصرية أو الذهنية ،سواء ما يتعلق باملحتوى أو الشكل والصيغة
للمعلومات التي تقدم عادة عبر مختلف الوسائط كاملواقع اللكترونية ،واملنشورات الورقية ،والعالنات والكتب والتلفاز والصحف وغيرها الكثير .ومع التحول إلى الرقمنة،
ً
ً
يبرز اليوم كثيرا مصطلح النفاذ الرقمي والذي سنتناوله بتفصيل أكبر الحقا ضمن هذه الدراسة.
حواجزالتواصل ( :)Communication Barriersوهي الحواجز التي تحول دون املشاركة الكاملة لألشخاص ذوي العاقة في املجتمع ،وتشمل على سبيل الذكر ال الحصر،
الالفتات بصيغ الشارة أو عدم ترجمة التعليمات والتبليغات العامة لألشخاص الذين يعانون من الصمم أو ضعف السمع أو مرافق الترفيه ملن يعانون من التوحد وغيرها.
حواجزالسلوك ( :)Attitudinal Barriersوتتضمن السلوكيات السلبية التي تصدر من البعض تجاه األشخاص ذوي العاقة وعدم فهم قضايا ذوي العاقة بشكل سليم
ً
ً
في بعض الفئات أو املجتمعات ،ما يشكل تحديا إضافيا يفاقم العديد من الحواجز واملعيقات األخرى القائمة التي تحول دون املشاركة الكاملة والعادلة لذوي العاقة.
ً
حواجز الثقافة ( :)Cultural Barriersوهي الحواجز التي غالبا ما تكون وراء الحواجز السابقة كلها ،وتتضمن بشكل رئيس ي املعتقدات غير الصحيحة واألنماط السلبية
ً
الشائعة والتصورات املسبقة املغلوطة عن قدرة األشخاص ذوي العاقة على املشاركة الكاملة .وقد شهدت العقود األخيرة نوعا من التحسن في النظرات السائدة تجاه العديد
ً
من العاقات ،لكن ال تزال حواجز الثقافة كبيرة جدا باألخص تجاه من يعانون من العاقات الذهنية والنفسية والدراكية.
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ً
ً
وغالبا ما يواجه األشخاص ذوو العاقة عددا من هذه الحواجز بالتزامن ،ما يزيد من صعوبة التحدي واملسؤولية تجاه تحقيق الحقوق واملشاركة الكاملة لألشخاص ذوي العاقة،
والجاهزية الكاملة لذلك .مثال ،قد يواجه أحد الراغبين بالعمل تحديات في عدم توفر وسائل نقل مناسبة للوصول إلى مكان العمل وعدم جاهزية املرافق في بيئة العمل ،وعدم مناسبة
سياسات املوارد البشرية في مكان العمل ،وبعض السلوكيات أو الكلمات غير الالئقة بحقه في مكان العمل أو تصورات مغلوطة تتعلق بقدرته أو كفاءته ملمارسة املهام املطلوبة.
ً
رجال كان أو امرأة -ربما يجد صعوبات في الحصول على وظيفة يكسب منها رزقه ،ال بسبب حالته ،وإنما بسبب وجود حواجز بيئية تعوق
الشخص الذي يجلس في كرس ي متحرك –
حركته ،كالحافالت التي ال يستطيع ركوبها أو الدرج الذي ال يستطيع صعوده في مكان العمل.
ً
والطفل املصاب بإعاقة عقلية – ذكرا كان أو أنثى  -ربما يجد صعوبات في املدرسة بسبب مواقف املعلمين واملعلمات منه ،وعدم مناسبة مناهج التعليم أو املواد املستخدمة في التعليم،
ُّ
وعدم إمكانية الوصول إلى اللوح في غرفة الدرس ،وعدم قدرة الوالدين على ُّ
التكيف مع الطالب الذين تكون قدراتهم على التعلم مختلفة.
في املجتمع الذي تتوفر فيه نظارات طبية ملعالجة قصر النظر الشديد ال يعتبر الشخص املصاب بهذا املرض ذا إعاقة .لكن الشخص املصاب بهذه الحالة نفسها في مجتمع ال تتوفر فيه
َّ
النظارات الالزمة يعتبر ذا إعاقة ،ال سيما إذا كان الشخص ال يستطيع القيام باألشياء التي ُيتوقع منه أن يقوم بها ،كرعي الغنم أو الخياطة أو الزراعة.

اإلعاقة تكمن في املجتمع ،ال في الشخص

الترتيبات التيسيرية املعقولة
ً
إن القدرة على الوصول تتعلق اصطالحا بعموم فئة ذوي العاقة والجاهزية العامة ،ويقابلها على مستوى األفراد مصطلح "الترتيبات التيسيرية املعقولة" .واملصطلح األخير هو املصطلح
القانوني امللزم للمؤسسات والجهات لتيسير وصول ومشاركة األشخاص ذوي العاقة على كافة الصعد.
ً
وتعرف االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي العاقة "الترتيبات التيسيرية املعقولة" على أنها "التعديالت والترتيبات الالزمة واملناسبة التي ال تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري،
والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة ،لكفالة تمتع األشخاص ذوي العاقة ،على أساس املساواة مع اآلخرين ،بجميع حقوق النسان والحريات األساسية وممارستها" (األمم
املتحدة ،مكتب املفوض السامي لحقوق النسان.)2007 ،
ويكتسب مصطلح "الترتيبات التيسيرية املعقولة" مكانة أساسية في ضمان "عدم التمييز" بحق األشخاص ذوي العاقة .ففي حين تلزم االتفاقية الدول والحكومات باتخاذ التدابير
ً
ً
والجراءات املناسبة لضمان تحقيق مشاركة األشخاص ذوي العاقة في مختلف السياقات والقطاعات ،فإن هذا اللزام يترجم واقعيا وعمليا في حدود "الترتيبات التيسيرية املعقولة"
التي تحكم أي نزاع قضائي أو قانوني يتعلق بالتمييز أو دعوى التمييز بحق األشخاص ذوي العاقة.
ً
ً
ً
مثال على سبيل الذكر ال الحصر اعتبارات التصميم املدني ،واعتبارات التصميم املعماري
ولعل من أشهر التيسيرات وأكثرها تطورا وتفصيال تلك املتعلقة بالبيئة املبنية ،حيث تتضمن
ً
والتفصيل بحسب أنواع املباني واعتبارات التنفيذ .وتضم اعتبارات التصميم املدني بدورها مثال متطلبات التصميم لجهة املساحات املفتوحة واألماكن الترفيهية ومناطق املشاة واملساحات
العامة بما في ذلك ما يتعلق بالحواجز واملعيقات واليافطات وأثاث الطرق واملساحات العامة واملمرات واملنحدرات ،والتقاطعات وأماكن عبور الطرق للمشاة وأماكن االصطفاف؛ في حين
تضم اعتبارات التصميم املعماري تفاصيل داخلية مثل املداخل واملخارج واملصاعد ومصاعد املنصات والساللم/األدراج وأماكن وضع املفاتيح (األزرار) واملقابض واألبواب والردهات
واملراحيض العامة أو املشتركة .كما تتضمن هذه املعايير ما يتعلق بالسالمة العامة ومخارج الطوارئ وأجهزة النذار والتنبيه وخطط الجالء الطارئ وغيرها.

النفاذ الرقمي
ً
في سياق الوصول أيضا ،اعتمدت الدول األعضاء في األمم املتحدة في 2013م معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي
إعاقات أخرى في قراءة املطبوعات ( املنظمة العاملية للملكية الفكرية (ويبو) )2013 ،لتكون ضمن املعاهدات التي تديرها املنظمة العاملية للملكية الفكرية (ويبو) .وتهدف املعاهدة إلى
وضع مجموعة من التقييدات واالستثناءات اللزامية لفائدة املكفوفين ومعاقي البصر وذوي إعاقات أخرى في قراءة املطبوعات .لكن مع التقدم الكبير في وسائل التواصل الرقمي ،تصدر
املشهد مصطلح "النفاذ الرقمي" أو "إمكانية الوصول الرقمية" فيما يتعلق بتعزيز قدرة ذوي العاقة على الوصول إلى مختلف املواقع والوسائط والخدمات الرقمية.
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ّ
وتعرف "إمكانية الوصول الرقمية" على أنها املمارسات الشاملة لضمان سهولة تصفح املواقع اللكترونية وتطبيقات األجهزة املحمولة والوثائق اللكترونية وفهمها من قبل جميع
األشخاص ذوي القدرات املحدودة أو العاقات وإتاحة املحتوى االلكتروني لتمكين التصفح باستخدام التقنيات املساعدة مثل قارئات الشاشة أو مؤشرات الرأس ،بالتركيز بشكل أساس ي
على مبدأ تصميم مواقع رقمية ووسائط وخدمات رقمية متاحة للجميع .وتعتبر "مبادئ النفاذ إلى محتوى الويب"  - Web content Accessibility Guidelines WCAGالصادرة عن اتحاد
الشبكة العاملية  ،W3Cاملعيار الدولي املرجعي في هذا السياق) . (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), 2018وتشترط عدة حكومات خاصة في أوروبا وأمريكا ،أن
تستوفي كافة املواقع والخدمات والوسائط الرقمية التابعة لجهاتها الحكومية هذه املعايير بمستوى  AAفي حين تترك لكافة املواقع األخرى (وباألخص تلك التي تتلقى تمويالت أو منح
ً
حكومية) هامشا للتصرف وفق مبدأ الترتيبات التيسيرية املعقولة.
ً
وتستند مبادئ النفاذ إلى محتوى الويب إلى أربعة مبادئ رئيسية في التصميم تعرف اختصارا باسم مبادئ  )perceivable – operable – understandable – robust( POURويقابلها
ً
ً
ً
بالعربية اصطالحا (قابلية الدراك الحس ي – عملي – سهولة الفهم – املتانة " ،تترجم عمليا في  13توجيها لكل منها معايير خاصة – بالضافة إلى وثائق إضافية داعمة تتضمن تفاصيال
إضافية عن معايير النجاح والتقنيات الكافية املوص ى بها .وتغطي املبادئ والتوجيهات واملعايير بمجموعها حزمة واسعة من التوصيات الرامية إلى زيادة إمكانية النفاذ إلى محتوى شبكة
االنترنت .واتباع هذه املبادئ سيسهل النفاذ إلى محتوى الويب من قبل ذوي العاقة على نطاق أوسع ،بما فيهم ذوي العاقة البصرية وضعاف البصر ،وفاقدي السمع ،وذوي االعاقة
الحركية وإعاقات النطق ومن لهم حساسية للضوء ومن اجتمعت فيهم أكثر من واحدة من هذه العاقات ،كما توفر بعض الدعم لذوي صعوبات التعلم ومحدودي الدراك؛ ولكنها ال
تتطرق لجميع احتياجات كل مستخدم من ذوي هذه العاقات .وتشمل هذه املبادئ النفاذ إلى محتوى الويب على الحواسيب املكتبية والحواسيب املحمولة واألجهزة اللوحية واألجهزة
املحمولة .واتباع هذه املبادئ سيزيد من قابلية استخدام محتوى الويب بشكل عام.
وال ّبد من التأكيد في هذا السياق أن اتباع مبادئ النفاذ الرقمي من شأنه أن يعزز من كفاءة وفعالية املواقع لجميع املستخدمين وملحركات البحث ،وهذا يؤكد على أن فوائد الجاهزية
والوصول هي منفعة عامة وليست خاصة لفئة معينة سواء في النفاذ الرقمي أو في قطاعات أخرى مثل التعليم أو الخدمات العامة واملرافق ،واملؤسسات ،والخدمات وغيرها.
على املستوى التفصيلي ،نعرض في الجدول  1قائمة باملبادئ األربعة والتوجيهات الثالثة عشر ،واملعايير لكل توجيه .ومن الواجب هنا التأكيد على أن هذه املبادئ والتوجيهات عامة وغير
ً
قابلة لالختبار ،بخالف املعايير كما هو مبين في الجدول  .1لكن هذه السمة تعزز من قدرتها على مواكبة التغيرات والتطورات التقنية املتسارعة ،وبما يناسب أيضا التعريف الواسع
والالمحدود ملصطلح األشخاص ذوي العاقة ومختلف أنواع العاقات.
جدول  :1املبادئ والتوجيهات واملعاييراملتعلقة بالنفاذ الرقمي إلى محتوى الويب)(Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), 2018
املعايير
التوجيهات
ّ
املستخدم للمستخدمين بشكل يمكن من إدراكهم حسيا دون عناء.
املبدأ  .1قابلية الدراك الحس ي :يجب أن تعرض املعلومات ومكونات أو عناصر
ِ
ى
معيار النجاح  1.1.1محتو غير نص ي
توجيه  1.1البدائل النصية
1
توفير نص بديل ألي محتوى غير نص ي .بحيث يمكن تحويل هذه
البدائل إلى أشكال أخرى يحتاجها املستخدمون ،مثل الطباعة
بحروف كبيرة أو بطريقة برايل ،أو الكالم املنطوق ،أو الرموز ،أو
لغة مبسطة.
معيار النجاح  1.2.1الصوتية البحتة واملرئية البحتة (املسجلة مسبقا)
توجيه  1.2الوسائط الزمنية
2
معيار النجاح  1.2.2التعليقات (مسجلة مسبقا)
توفير بدائل لوسائل العالم الزمنية.
معيار النجاح  1.2.3وصف صوتي أو بديل للوسائط السمعية البصرية (مسجل مسبقا)
معيار النجاح  1.2.4تعليقات مكتوبة (مباشر)
معيار النجاح  1.2.5وصف صوتي (مسجل مسبقا)
معيار النجاح  1.2.6لغة الشارة (مسجلة مسبقا)
معيار النجاح  1.2.7وصف صوتي إضافي (مسجل مسبقا)
معيار النجاح  1.2.8بديل لوسيط زمني (مسجل مسبقا)
معيار النجاح  1.2.9صوتي فقط (مباشر)
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3

4

التوجيهات
توجيه  1.3قابل للتكيف
إنشاء محتوى يمكن أن ُيقدم بطرق مختلفة (على سبيل املثال
أي معلومة أو بنية.
تخطيط بسيط) دون فقد ِ

توجيه  1.4قابلية التمييز
تيسير رؤية وسماع املحتوى للمستخدمين وذلك بفصل الواجهة
األمامية عن الواجهة الخلفية.

املبدأ  .2عملي :ينبغي أن تكون عناصر واجهة املستخدم والتصفح عملية.
توجيه  2.1إمكانية الوصول إلى لوحة املفاتيح
5
جعل كل الوظائف متوفرة من خالل لوحة املفاتيح.

6

توجيه  2.2الوقت الكافي
منح املستخدمين وقتا كافيا لقراءة املحتوى واستعماله.

7

توجيه  2.3النوبات ُوردود الفعل الجسدية
عدم تصميم محتوى بطريقة ُيعرف عنها أنها تتسبب في نوبات أو
ردود فعل جسدية.
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املعايير
معيار النجاح  1.3.1املعلومات والعالقات
معيار النجاح  1.3.2ترتيب ذو داللة
معيار النجاح  1.3.3الخصائص الحسية
معيار النجاح  1.3.4التوجيهي
معيار النجاح  1.3.5تحديد الغرض من الدخال
معيار النجاح  1.3.6تحديد الغرض
معيار النجاح  1.4.1استخدام اللون
معيار النجاح  1.4.2التحكم بالصوت
معيار النجاح  1.4.3التباين (الحد األدنى)
معيار النجاح  1.4.4تغيير حجم النص
معايير النجاح  1.4.5صور النص
معايير النجاح  1.4.6التباين (محسن)
معايير النجاح  1.4.7صوت خلفية منخفض أو منعدم
معايير النجاح  1.4.8التمثيل املرئي
معايير النجاح  1.4.9صور النص (بدون استثناء)
معيار النجاح  1.4.10إعادة التدفق
معايير النجاح  1.4.11التباين غير النص ي
معايير النجاح  1.4.12تباعد النص
معيار النجاح  1.4.13املحتوى عند تمرير املؤشر أو التركيز
معايير النجاح  2.1.1لوحة املفاتيح
معايير النجاح  2.1.2التنقل من خالل لوحة املفاتيح دون عوائق
معايير النجاح  2.1.3لوحة املفاتيح (بدون استثناء)
معيار النجاح  2.1.4اختصارات مفتاح األحرف
معيار النجاح  2.2.1التوقيت القابل للتعديل
معايير النجاح  2.2.2إيقاف مؤقت ،التوقف ،إخفاء
معيار النجاح  2.2.3بدون توقيت
معيار النجاح  2.2.4العوائق
معيار النجاح  2.2.5إعادة تسجيل الدخول
معيار النجاح  2.2.6انقضاء املهلة املحددة
معيار النجاح  2.3.1ثالث ومضات أو أقل من القيمة املعيارية
معيار النجاح  2.3.2ثالث ومضات
معيار النجاح  2.3.3الحركات عند التفاعالت

8

9

التوجيهات
توجيه  2.4القدرة على التصفح
ُ
توفير سبل تساعد املستخدمين في التصفح والعثور على املحتويات
وتحديد موضع تواجدهم في املحتوى.

توجيه  2.5بدائل الدخال
تيسير تشغيل الوظائف للمستخدم من خالل وسائل إدخال
مختلفة عالوة على لوحة املفاتيح.

املعايير
معيار النجاح  2.4.1تجاوز مقاطع من املحتوى
معيار النجاح  2.4.2الصفحةاملعنونة
معيار النجاح  2.4.3مسار املؤشر
معيار النجاح  2.4.4الغرض من الرابط (في السياق)
معيار النجاح  2.4.5تعدد الطرق
معيار النجاح  2.4.6العناوين والتسميات
معيار النجاح  2.4.7ظهور املؤشر
معيار النجاح  2.4.8تحديد املوضع
معيار النجاح  2.4.9الغرض من الرابط (الرابط فقط)
معيار النجاح  2.4.10عناوين األقسام
معيار النجاح  2.5.1إيماءات املؤشر
معيار النجاح  2.5.2إلغاء النقر
معيار النجاح  2.5.3التسمية في االسم
معيار النجاح  2.5.4التشغيل الحركي
معيار النجاح  2.5.6آليات الدخال املتزامنة

املبدأ  .3سهل الفهم :يجب أن تكون املعلومات وتشغيل واجهة املستخدم مفهومة.
معيار النجاح  3.1.1لغة الصفحة
توجيه  3.1قابل للقراءة
10
معيار النجاح  3.1.2لغة األجزاء
جعل محتوى النص مفهوما وقابال للقراءة.
معيار النجاح  3.1.3الكلمات النادرة
معيار النجاح  3.1.4االختصارات
معيار النجاح  3.1.5مستوى القراءة
معيار النجاح  3.1.6النطق
معيار النجاح  3.2.1عند التركيز
توجيه  3.2قابل للتنبؤ
11
ُ
معيار النجاح  3.2.2عند الدخال
جعل صفحات الويب تظهر وتعمل بشكل يسهل توقعه.
معيار النجاح  3.2.3التصفح الثابت
معيار النجاح  3.2.4التعريف الثابت
معيار النجاح  3.2.5التغيير عند الطلب
معيار النجاح  3.3.1اكتشاف الخطأ
توجيه  3.3مساعدة في الدخال
12
معيار النجاح  3.3.2التسميات والتعليمات
مساعدة املستخدمين على تجنب األخطاء وتصحيحها.
معيار النجاح  3.3.3مقترحات إصالح الخطأ
معيار النجاح  3.3.4تفادي األخطاء (القانونية ،املالية ،البيانية)
معيار النجاح  3.3.5املساعدة
معيار النجاح  3.3.6تفادي األخطاء (الكل)
املستخدم بما في ذلك التكنولوجيات املساعدة.
كاف حتى يكون قابال للتأويل بواسطة مجموعة متنوعة من وكالء
ِ
املبدأ  .4املتانة :ينبغي أن يكون املحتوى متينا بقدر ٍ
معيار النجاح  4.1.1التحليل البنائي
توجيه  4.1متوافق
13
معيار النجاح  4.1.2االسم والدور والقيمة
املستخدم الحالية
ضمان أقص ى درجة من التوافق مع وكالء
ِ
معيار النجاح  4.1.3رسائل الحالة
املساعدة.
واملقبلة ،بما في ذلك التكنولوجيات
ِ
ً
بهذا ،يكون على املطورين واملبرمجين واملصممين التفكير بالوسائل املختلفة التي يتفاعل بها األفراد مع املحتوى ،مثال من ال يملكون القدرة على استخدام لوحة املفاتيح أو الفأرة ،أو من
يستخدمون التقنيات املساعدة للقراءة وتحويل النص إلى صوت ،أو من يحتاجون إلى املكبرات املدمجة في تقنيات تصفح الشاشات ،أو من يعانون من حساسية أللوان محددة وغيرهم.
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وحيث أن املعايير قابلة لالختبار ،جرى االتفاق على ثالثة مستويات مطابقة :املستوى األدنى  Aواملستوى املتوسط  AAواملستوى األعلى  .AAAوتعتبر مواصفات واختبارات املطابقة
ضرورية ،خاصة في مواصفات التصميم والشراء والتعديل واالتفاقات التعاقدية .بالتالي ،كي تكون صفحة الويب مطابقة ملبادئ النفاذ إلى محتوى الويب (الصدار  ،)2.1يجب أن ُتراعى
مجموعة من متطلبات املطابقة ،أبرزها:
✓ استيفاء أحد مستويات التطابق التالية بالكامل A :أو  AAأو  ،AAAمع عدم التوصية باعتبار مستوى التطابق  AAAكسياسة عامة في املواقع ألنه غير ممكن االستيفاء
ً
كامال في بعض املحتويات.
✓ تحقيق التطابق (واملستوى املطلوب) في جميع صفحات الويب املعنية دون أي استثناء ألجزاء منها أو بعضها .ويمكن ُ
لصناع املحتوى غير القادرين عن تحقيق املطابقة
بسبب املحتويات الخارجة عن سيطرتهم ،القرار بمطابقة جزئية.1
وعلى مستوى التكنولوجيا ،يجب أن تكون كيفية استخدام تكنولوجيا محتوى الويب مدعومة بواسطة التكنولوجيات املساعدة للمستخدمين بحسب املبادئ .وهذا يعني أن الطريقة
ُ
ُ
املساعدة
ساعدة للمستخدمين في اللغات املستخدمة املحتوى .كما يجب أن تتوفر البرامج
التي است ِ
ِ
خدمت بها التكنولوجيا قد تم اختبار إمكانية تشغيلها البيني مع التكنولوجيات امل ِ
تكلفه لغير املعاقين ،وأن ْ
يس ُهل العثور والحصول عليها من طرف الشخص
تكلف األشخاص ذوي العاقة أكثر مما ِ
الداعمة للوصول ملستخدمي تكنولوجيا محتوى الويب ،على أن ال ِ
ِ
من ذوي العاقة كما هو الحال بالنسبة إلى الشخص بدون إعاقة .ومن التكنولوجيات املساعدة التي تعتبر مهمة في هذا السياق بحسب الوثيقة :مكبرات الشاشة وغيرها من األدوات
املساعدة على القراءة ،وقارئات الشاشة املستخدمة من قبل املكفوفين لقراءة النصوص عبر الصوت املركب أو البرايل ،وبرامج تحويل النص إلى صوت التي يستخدمها بعض
األشخاص من ذوي العاقة الدراكية أو محدودي التعليم أو اللغة ،لتحويل النص إلى صوت مركب ،وبرامج التعرف على األصوات التي يمكن استخدامها من قبل األشخاص ذوي
العاقة الحركية ،ولوحات املفاتيح البديلة التي يستخدمها بعض األشخاص ذوي العاقة الحركية ملحاكاة لوحة املفاتيح ،وأدوات التأشير البديلة التي يستخدمها األشخاص ذوي
العاقة الحركية ملحاكاة التأشير بالفأرة وتفعيل األزرار). (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), 2018

1
مطابقة للمعايير ،لكن يمكن أن
مطابقة ،لكن يمكن مطابقتها بعد حذف أجزاء محددة من املحتوى .وتكون صيغة البيان على الشكل التالي" :هذه الصفحة غير ِ
يمكن إصدار "بيان تطابق جزئي" يفيد بأن الصفحة غير ِ
ُ
تطابق مبادئ النفاذ إلى محتوى الويب  2.1باملستوى  Xإذا تم حذف املحتويات التالية من املصادر غير املتحكم بها ".ويكون ما يلي صحيحا بالنسبة للمحتوى غير املتحكم به الذي تم وصفه في بيان التطابق الجزئي.
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الفصل الثاني :الجاهزية وإمكانية الوصول في السياق املحلي السعودي
تلزم االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي العاقة الدول األعضاء بتشريع وإنفاذ قوانين وتشريعات وسياسات تضمن حقوق ذوي العاقة ومشاركتهم وعدم التمييز ضدهم ،وذلك
ُّ ً
ً
من منطلق أن السبيل الوحيد لضمان ُّ
تمتعا كامال بحقوقهم هو ضمان ذلك بموجب القانون الوطني وآليات النفاذ والقضاء الوطنية .ويشمل هذا على
تمتع األشخاص ذوي العاقة
سبيل الذكر ال الحصر :اعتماد تشريعات وتدابير إدارية لتعزيز حقوق النسان لألشخاص ذوي العاقة ،واعتماد تدابير تشريعية وغير تشريعية للغاء التمييز ،وحماية وتعزيز حقوق
األشخاص ذوي العاقة في كل السياسات والبرامج ،ووقف أي ممارسة تخرق حقوقهم ،وضمان احترام القطاع العام والخاص واألفراد لحقوق األشخاص ذوي العاقة ،والقيام بعمليات
بحث وتطوير في السلع والخدمات والتكنولوجيا التي يمكن لألشخاص ذوي العاقة أن يصلوا إليها وتشجيع اآلخرين على إجراء بحوث من هذا القبيل ،وتقديم معلومات يسهل الوصول
إليها عن التكنولوجيا املساعدة لألشخاص ذوي العاقة ،وتعزيز تدريب الفنيين واملوظفين العاملين مع األشخاص ذوي العاقة في مجال الحقوق الواردة في االتفاقية ،والتشاور مع
األشخاص ذوي العاقة وإشراكهم في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات وفي عمليات اتخاذ القرارات التي تهمهم ،و إعطاء حقوق لألفراد واملجموعات للتقدم ّ
بادعاءات بالتمييز على
ِ
أساس العاقة والحصول على تحقيق وحكم منصف ،والتماس سبل التغيير ،واعتبار التقصير عن توفير الترتيبات التيسيرية املعقولة بمثابة تمييز على أساس العاقة .كما نؤكد في هذا
السياق على أهمية الشارة الصريحة إلى االتفاقية كمرجع أساس ي في التشريعات ،خاصة فيما يتعلق باملفاهيم واملصطلحات الهامة مثل مفهوم تعريف العاقة و"الترتيبات التيسيرية
املعقولة" و"التمييز على أساس العاقة".2
ً
ً
ً
ً
اما عالي ًا بما ورد في االتفاقية لجهة السعي نحو ّ
الحد من
حيث إن اململكة العربية السعودية كانت من أولى الدول التي صادقت على االتفاقية ،فإنها أيضا أبدت احتراما ملحوظا والتز
العوائق التي ّ
تحد من مشاركة األشخاص ذوي العاقة ،وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى مختلف البرامج ،والخدمات ،واملعلومات وغيرها.
املادة  - 4االلتزامات العامة
تتعهد الدول األطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق النسان والحريات األساسية إعماال تاما لجميع األشخاص ذوي العاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس العاقة .وتحقيقا
لهذه الغاية ،تتعهد الدول األطراف بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير املالئمة ،التشريعية والدارية وغيرها من التدابير ،لنفاذ الحقوق املعترف بها في هذه االتفاقية؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير املالئمة ،بما فيها التشريع ،لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد األشخاص ذوي العاقة؛
(ج) مراعاة وحماية وتعزيز حقوق النسان لألشخاص ذوي العاقة في جميع السياسات والبرامج؛
(د) االمتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه االتفاقية وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة بما يتفق معها؛
(هـ) اتخاذ كافة التدابير املناسبة للقضاء على التمييز على أساس العاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛
(و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات واملعدات واملرافق املصممة تصميما عاما ،3والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من املواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية
االحتياجات املحددة لألشخاص ذوي العاقة ،وتشجيع توفيرها واستعمالها ،وتعزيز التصميم العام لدى وضع املعايير واملبادئ التوجيهية؛
(ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة ،وتعزيز توفيرها واستعمالها ،بما في ذلك تكنولوجيات املعلومات واالتصال ،والوسائل واألجهزة املساعدة على التنقل،
ُ
والتكنولوجيات امل ِعينة املالئمة لألشخاص ذوي العاقة ،مع إيالء األولوية للتكنولوجيات املتاحة بأسعار معقولة؛
ُ
(ح) توفير معلومات سهلة املنال لألشخاص ذوي العاقة بشأن الوسائل واألجهزة املساعدة على التنقل ،والتكنولوجيات امل ِعينة ،بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة ،فضال عن أشكال
املساعدة األخرى ،وخدمات ومرافق الدعم؛

ً
ً
 2ينبغي أن يشمل التشريع التنفيذي أحكام االتفاقية أو إشارة محددة إليها لكي يبين بوضوح أن القوانين يجب أن ُت َّ
فس َر وفقا لنص االتفاقية وروحها ،وباألخص أساس فهم أن العاقة تنتج عن التفاعل بين شخص ما ،رجال
ً
لعلة ما ،وهو ما له آثار هامة على التشريع وفي تعيين العقبات التي تعوق العمال التام لحقوق األشخاص ذوي العاقة ولتقرير سبل االنتصاف املالئمة.
كان أو امرأة ،وبيئته وأن العاقة ليست شيئا يكمن في الفرد نتيجة ٍ
(املصدر( :األمم املتحدة.)2007 ،
 3تعرف املادة  2من االتفاقية ”التصميم العام“ على أنه تصميم املنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس ،بأكبر قدر ممكن ،دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص .وال يستبعد ”التصميم العام“
ُ
األجهزة امل ِعينة لفئات معينة من األشخاص ذوي العاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.
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(ط) تشجيع تدريب األخصائيين واملوظفين العاملين مع األشخاص ذوي العاقة في مجال الحقوق املعترف بها في هذه االتفاقية لتحسين توفير املساعدة والخدمات التي تكفلها تلك
الحقوق.
املادة  4من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

إمكانية الوصول في التشريعات والقوانين السعودية
ً
يعود تاريخ السياسات التي تهدف لتمكين ذوي العاقة في اململكة إلى حوالي  50عاما ،مع املرسوم امللكي رقم  1219الذي يعتبر أول قانون لحماية ذوي العاقة في اململكة العربية السعودية،
تاله في  1987تشريع العناية بذوي االحتياجات الخاصة ،ثم في عام  2000نظام رعاية املعوقين الذي يركز بشكل أكبر على الحقوق املدنية لألفراد ذوي العاقة وال يزال حتى اليوم القانون
املرجعي األبرز لكل ما يتعلق بحقوق ذوي العاقة في اململكة ) .(Mulazadeh & Al-Harbi, 2016لكن جميع هذه القوانين لم تتطرق لحق الوصول والخدمات صراحة ،باستثناء قوانين
ً
وتشريعات املباني والتنظيم املدني ،حيث ينص قانون البناء السعودي لعام  2007مثال على أن تكون جميع املباني قابلة للوصول لذوي االحتياجات الخاصة .وهذا ما يدفع بعض الخبراء
واملتخصصين لوصف تعامل اململكة مع قضية ذوي العاقة بأنه يطغى عليه املنظور الطبي ،خاصة وأن نظام رعاية املعوقين (نظام رعاية املعوقين ،اململكة العربية السعودية ،مرسوم
يعرف املعوق بشكل ّ
ملكي رقم م 37/بتاريخ  1421/9/23هجريّ )1( :)2000 ،.
محدد ومحدود بخالف املفهوم األوسع الذي تستند إليه االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي العاقة،
ويعتمد في التعريف املفهوم الطبي وليس املفهوم االجتماعي؛ و( )2يعرف الرعاية بالخدمات التي تقدم لكل معوق بحكم حالته الصحية أو وضعه االجتماعي ،وبالتالي ليس من منظور
شمولي أوسع لكون الرعاية والخدمات التيسيرية والجاهزية منفعة عامة؛ و( )3التأهيل عملية محورها الشخص ذو العاقة بشكل رئيس ي وليس املجتمع املحلي األوسع من مبدأ الدمج
واملساواة .كما تصف غالبية البرامج والخدمات هدفها بأنها تسعى للحد من تأثير العاقة على الفرد ،مقابل الهدف األسمى املتمثل في ال ّ
حد من العوائق والحواجز التي تحول دون املشاركة
الكاملة والفاعلية لجميع األفراد في املجتمع بغض النظر عن حالتهم الصحية.
لكن ال بد من التنويه في هذا السياق إلى أن ما شهدته اململكة بعد انضمامها لالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي العاقة في  ،2008وباألخص مع رؤية  2030وما رافقها من إصالحات
ورؤية رشيدة واسعة األفق ،تجاوزت بشكل كبير ما تقف عنده النصوص التشريعية املشار إليها أعاله ،كما سنبين فيما يأتي ،وذلك عبر البرامج والسياسات والتسهيالت الكبيرة التي ركزت
على تعزيز قدرة األشخاص ذوي العاقة على التمتع بحقوقهم واملشاركة واملواطنة الفاعلة في اململكة والتي سنتناولها في الفقرة التالية.

إمكانية الوصول على مستوى املبادرات والبرامج والقطاعات
فيما يلي أبرز الجراءات التي تنتهجها اململكة لتعزيز جاهزية القطاعات العامة والخاصة لدمج ذوي العاقة وتعزيز قدرتهم على الوصول بحسب القطاعات الرئيسية.4

التعليم
ً
يعتبر القطاع التعليمي من أكثر القطاعات تقدما على مستوى فرص الدمج وإمكانية الوصول لذوي العاقة – وإن كانت إمكانية الوصول تتفاوت بحسب طبيعة العاقة ومستواها.
وتعتمد وزارة التربية واملؤسسات التعليمية الدمج الجزئي والكلي وكذلك املدارس املنفصلة في توفير فرص التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ،مع تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية
املساندة التي تضمن مسايرتهم ألقرانهم في الصفوف الدراسية املختلفة.
وتحرص الوزارة واملؤسسات التعليمية على تهيئة املدارس لتلبية االحتياجات األساسية لذوي العاقة بما في ذلك إجراء التعديالت الضرورية ،وإزالة العقبات التي تحد من تنقلهم داخل
املدرسة أو من قدرتهم على االستفادة من املرافق والخدمات كافة .كما تحرص على تكييف البيئة بشكل يناسب احتياجات األشخاص ذوي العاقة من خالل توفير الضاءة املناسبة،
والقاعات الدراسية املنظمة بشكل ال يعيق الحركة ،واملقاعد املناسبة للطالب والطالبات في القاعات الدراسية ،وأماكن بديلة كتوفير قاعة خالية من املشتتات ،أو اختبارهم بشكل
فردي؛ والتكييف التنظيمي من خالل املناهج املخصصة والطرق الحديثة واملناسبة لعرض وتقديم املعلومات واعتماد وسائل تقييم متنوعة تناسب مختلف الطالب وقدراتهم؛ وصرف

ً
 4كما أسلفنا الذكر ،تركز هذه الدراسة على الجاهزية وإمكانية الوصول حصرا في حين تعنى الدراسة القادمة بمفهوم جودة الحياة واملمارسات الحياتية والقطاعية لألفراد ذوي العاقة وعائالتهم في اململكة.
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األجهزة التعويضية كاملعينات السمعية والبصرية والكراس ي املتحركة لهم ،وطباعة املحتوى الدراس ي بطريقة (برايل) والتسجيل الصوتي وغيرها ،واستخدام لغة الشارة للتواصل ،وإعداد
ً
أدلة إجرائية خاصة للمعاقين فكريا.
هذا إلى جانب تأهيل وتأمين الكوادر املتخصصة واملدربة في التربية الخاصة وفق املسارات التخصصية لكل إعاقة ،والتدريب املستمر لهم مع منحهم امتيازات وظيفية تشجعهم على حسن
ً
اتقان عملهم وتجاذب مزيدا من الكفاءات إليه – خاصة مع إتاحة فرص االبتعاث واملنح الدراسية في مختلف مجاالت التربية الخاصة.

التعليم العالي
ً
لتشجيع األشخاص ذوي العاقة على استكمال تعليمهم الجامعي ،تعتمد اململكة أيضا منهج الدمج للطالب والطالبات ذوي العاقة في مؤسسات التعليم العالي ،وتلزم هذه املؤسسات
بتطوير برامج تهيئة ومتابعة .كما توفر للطالب ما يلزمهم من تقنيات مساعدة ومنح ودعم مادي ّ
للحد من أي عوائق قد تمنعهم من إكمال دراستهم الجامعية أو املهنية.
ومن األمثلة البارزة في مجال برامج التهيئة واملتابعة للطالب والطالبات من ذوي العاقة" :برنامج الوصول الشامل" الذي تقدمه جامعة امللك سعود بهدف دعم األشخاص ذوي العاقة
وتحقيق أعلى مستويات االلتزام باملعايير الدولية في تذليل أية عوائق معمارية أو تقنية لضمان املشاركة ودعم التحول نحو جامعة متاحة للجميع ،وخدمة "وصول" االلكترونية التي تسهل
التبليغ عن أي عوائق معمارية أو الكترونية تحد من قدرة األفراد على الوصول إلى مرافق وخدمات الجامعة كما تتيح فرصة تزويد برنامج الوصول الشامل باقتراحاتهم حول رفع مستوي
الجامعة في تسهيل وصول ذوي االعاقة الى كافة مرافق وخدمات الحرم الجامعي.

العمل
على مستوى العمل ،يبرز بشكل خاص "برنامج مواءمة" التابع لوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ،الذي يمثل نظام ترخيص لبيئات العمل املوائمة لذوي العاقة وخلق بيئة عمل
آمنة ومساندة لذوي العاقة عن طريق تبني أفضل املعايير واملمارسات في هذا املجال .ويعتمد البرنامج أداة قياس الكترونية لوضع األسس السليمة لدعم بيئات العمل واملنشآت في ّ
الحد
من العوائق التي قد ّ
تحد من قدرة ذوي العاقة على املشاركة االقتصادية الفاعلة .وتمنح شهادة البرنامج في أربع فئات ،الذهبية والفضية والبرونزية واملشارك ،حيث تتطلب الفئة األدنى
(املشارك) الحصول على  %15في التقييم كحد أدنى ،والفئة العليا (الذهبية) الحصول على ما ال يقل عن  %70في التقييم .ويعتمد التقييم ثمانية محاور هي :االلتزام ،واملعرفة ،والتوظيف،
وإدارة املوارد البشرية ،واملنتجات والخدمات ،والتواصل ،واملرافق ،وتقنية املعلومات ،واالتصاالت.
ً
من جهتها أيضا ،أطلقت وزارة العمل برنامج "توافق" بهدف توظيف األشخاص ذوي العاقة وتوفير بيئة العمل املناسبة لهم ،وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشغيلهم من خالل
منح تلك املنشآت ميزات نسبية في احتساب ذوي العاقة العاملين في برنامج "نطاقات" الذي يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص .وبموجب القرار الوزاري رقم  3249وتاريخ
 1438/3/9سيتم في موعد أقصاه تاريخ  1439/4/1تخفيض وزن احتساب العامل من ذوي العاقة في " نطاقات " إلى عاملين فقط ثم بعد مض ي عام على ذلك يخفض وزن احتساب
العامل من ذوي العاقة إلى عامل واحد فقط في حال عدم الحصول املنشأة على شهادة مواءمة للمنشآت الكبيرة والعمالقة فقط ،لتشجيع كافة املؤسسات على املشاركة في برنامج
مواءمة.

الرعاية الصحية
إلى جانب املبادرات العامة التي تساهم من إمكانية وصول الجميع إلى الرعاية الصحية مثل خدمة (موعد) لتيسير حجز املواعيد وإدارتها ،وتطبيق (صحة) لالستشارات الطبية عن بعد،
وخدمة ( )937لالستشارات الطبية عبر الهاتف؛ ّ
تقدم وزارة الصحة والجهات الصحية السعودية خدمتين رئيسيتين لتعزيز إمكانية وصول ذوي العاقة ،هما:
.1

.2

ً
مكاتب مساندة :والتي تقدم الخدمات اللوجستية لألشخاص ذوي العاقة وكبار السن ومرض ى الطب املنزلي ابتداء من مواقف السيارات لحاملي تصاريح الوقوف ومرورا
ً
وانتهاء بالحصول على التقارير الطبية بغية االرتقاء بآلية تقديم الخدمة وتعزيز استقاللية
بخدمات فتح امللف الطبي والحصول على املواعيد والتنقل داخل املنشأة الصحية
املريض.
بطاقة أولوية :والتي تهدف إلى حصول األشخاص ذوي العاقة على الخدمات الصحية بيسر وسهولة عبر نظام التسجيل اللكتروني للحصول على بطاقات التسهيل.

املجاالت األخرى
بجانب ما سبق ،تبرز مبادرات وسياسات اململكة العربية السعودية لتحسين الجاهزية وتعزيز إمكانية الوصول في مجاالت وقطاعات أخرى ،نذكر منها :املواصالت والنقل ،والحقوق
املدنية والسياسية ،والحقوق االجتماعية والثقافية ،والعالم واملعلومات.
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أ .املواصالت والنقل
تبرز العديد من البرامج واملبادرات في هذا املجال ،والتي تهدف إلى تهيئة وسائل املواصالت العامة لتحقيق تنقل األشخاص ذوي العاقة بأمن وسالمة وبأجور مخفضة للشخص ذوي
العاقة ومن يرافقهم:
.1
.2
.3
.4

السيا ات املخصصة لذوي العاقة :تمنح الدولة األشخاص من ذوي العاقة وأسرهم ً
مبلغا ً
ماليا بقدر  150ألف ريال سعودي لتأمين سيارة ذوي العاقة (عند استيفاء
ر
شروط معينة).
إعفاء عن رسوم التأشيرة :حيث يمكن لذوي العاقة املسجلين لدى وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية تقديم طلب الكتروني لعفاء رسوم التأشيرات لهم حسب
الشروط والضوابط.
ً
ً
بطاقة تخفيض أجور األركاب :يمكن إصدار بطاقة رقمية لتخفيض أجور السفر (برأ وبحرا وجوا) لألشخاص من ذوي العاقة السعوديين ومرافقيهم بقيمة تخفيض %50
على وسائل النقل الحكومية (وفق شروط وضوابط معينة).
بطاقة التسهيالت املرورية :يمكن لألفراد ذوي العاقة الحصول على بطاقة للتسهيالت املرورية ،تمكنهم من الدخول إلى مواقف املرافق العامة ،والوقوف في مواقف السيارات
املخصصة لهم دون قيود في جميع أنحاء اململكة.

لكن األبرز في هذا املجال هي جهود مركز امللك سلمان ألبحاث العاقة في إعداد األدلة والتنظيمات الالزمة لتهيئة البيئة العمرانية ووسائل النقل واألماكن العامة لتيسير حركة ذوي العاقة
ضمن برنامج الوصول الشامل ،حيث أصدر املركز حتى تاريخه:
.1
.2
.3
.4

الدليل الرشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية :تم وضع هذا الدليل بناء على املعايير واملمارسات الدولية املقبولة التي شملت املنشآت واملباني ،ويستهدف هذا
الدليل املخططين واملهندسين وصانعي القرار في هذا القطاع.
الدليل الرشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية :تم وضع هذا الدليل بناء على املعايير واملمارسات الدولية املقبولة التي شملت املنشآت واملباني ،ويستهدف هذا
الدليل املخططين واملهندسين وصانعي القرار في هذا القطاع.
الدليل الرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية :تم وضع هذا الدليل بناء على املعايير واملمارسات الدولية املقبولة التي شملت املنشآت واملباني ،ويستهدف هذا الدليل
املعماريين واملهندسين ومصممي الديكور الداخلي وصانعي القرار في هذا القطاع.
الدليل الرشادي للوصول الشامل للوجهات السياحية وقطاعات اليواء :وهو دليل تكميلي خاص بالسياحة يستخدم كأداة ملوفري خدمات السياحة ،وجميع العاملين في
قطاع السياحة للحصول على معلومات خاصة متصلة بمعلومات تتعلق بالسياحة.

ب .الحقوق املدنية والسياسية
تحرص كافة الجهات الحكومية والعديد من الجهات الخاصة على رقمنة كافة الخدمات واملعلومات واتاحتها الكترونيا قدر املستطاع .ويشمل هذا بشكل خاص الجهات الحكومية التي
ً
تتطلب زيارتها التعامل مع الوثائق الشخصية بشكل حساس حيث تقدم هذه الجهات خدمات متنقلة إلى مقر القامة الشخصية ،مثال تقدم األحوال املدنية خدمة "تقدير" لصدار
وتجديد الوثائق الشخصية لكبار السن واملرض ى وذوي العاقة في مقر إقامتهم ،كما تقدم وزارة العدل خدمة كتابات العدل املتنقلة دون أية رسوم إضافية.
وفيما يتعلق بمشاركة ذوي العاقة في الوظائف العمومية وصناعة القرار على مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص ،فإن ذوي العاقة يتمتعون بمجاالت وفرص التعيين للمناصب التنفيذية في
اململكة كغيرهم من املواطنين للمشاركة في صنع القرار والدارة ،لكن مشاركتهم ال تزال دون املستوى املطلوب أو املرغوب ،وإن كان بعضهم قد وصل ملناصب إدارية وحكومية رفيعة
املستوى.

ج .الحقوق االجتماعية والثقافية
بالضافة إلى ما يلزمهم من أجهزة طبية وتقنيات مساعدة ،يتمتع األشخاص ذوي العاقة بأولوية في الحصول على منتجات الدعم السكني ومنح األراض ي ،والتقديم على صندوق التنمية
ً
ً
وخارجيا بما يتناسب مع قدراتهم.
داخليا
العقارية ملنح القروض امليسرة دون فوائد لبناء املساكن الشخصية ،وبالقدرة على املشاركة في األنشطة الثقافية والرياضية
ً
وتنفذ الرئاسة العامة لرعاية الشباب عددا من األنشطة الرياضية والشبابية املوجهة لذوي العاقة واالحتياجات الخاصة ،من خالل أندية الصم وأندية ذوي االحتياجات الخاصة في
مختلف مناطق اململكة.
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د .العالم واملعلومات
ً
ً
ً
تولت وسائل العالم واملواقع الحكومية اهتماما متزايدا باالحتياجات املتعددة واملختلفة لألفراد ذوي العاقة ،كما برز مثال في الجائحة األخيرة لفيروس كورونا املستجد ،حيث حرصت
ً
الحكومة على توفير املعلومات حول الفيروس والجراءات الوقائية والصحية بلغة الشارة أوال بأول .لكن بشكل عام ،فإن مستوى إتاحة املعلومات سواء بتقنيات النفاذ الرقمي أو بلغة
ً
الشارة ال يزال ضعيفا على الرغم من وجود بعض املبادرات الواعدة مثل مبادرة "إشارة" التي تهدف ملساعدة فئة الصم من خالل توفير منصة رقمية داعمة لالتصال املرئي ويمكن من
خاللها الحصول على ترجمة بلغة الشارة من مترجمين يعملون كطرف ثالث بين العميل واملوظف.
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الفصل الثالث :الواقع والتحديات
باالنتقال من التشريعات والبرامج إلى واقع املمارسات ،نعرض في هذا الفصل خالصة البينات املتاحة عن واقع إمكانية الوصول واملشاركة في مختلف القطاعات لذوي العاقة في اململكة
العربية السعودية" .التشريعات واملوارد املادية بمفردها ال تكفي إذا لم تكن مترافقة مع تغير أوسع على مستوى النظرة تجاه ذوي العاقة واهتمام جدي بالسعي لزالة كافة العوائق التي
تحول دون تحقيق املشاركة الكاملة" هذه الجملة هي بإيجاز الرسالة األبرز ملختلف الدراسات امليدانية التي سعت ملعاينة واقع ذوي العاقة في اململكة العربية السعودية.
ً
فقد أظهرت دراسة في  2019استمرار وجود فجوة كبيرة جدا على مستوى واقع التنفيذ ملختلف سياسات وبرامج الدمج ،وفارق كبير بين واقع الدمج والتمكين واملشاركة لذوي العاقة
ً
نظريا وعلى أرض الواقع .وأشار املشاركون في الدراسة التي تهدف لتحديد وتوصيف الحواجز واملعيقات (املادية واملجتمعية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية) التي تحول دون املشاركة
املجتمعية والدمج لذوي العاقة في مدينة جدة إلى استمرار معاناتهم من عدة معيقات أبرزها :الهمال الطبي ،وعدم منحهم الدعم املادي واالمتيازات الخاصة بهم بحسب القانون،
وضعف جودة الرعاية الطبية املتخصصة لحاالتهم ،وتحديات تتعلق بالقدرة على الحركة والنظرة السلبية والسلوكيات غير اليجابية من املجتمع تجاههم .وخلصت الدراسة إلى أهمية
مشاركة ذوي العاقة في جعل السياسات والتشريعات الخاصة بهم أكثر فعالية وصلة على أرض الواقع وتوسيع دائرة االلتزام بها وانفاذها نحو تحقيق الدمج واملشاركة الكاملة والعادلة
).(Yousef, 2019
وفي دراسة أخرى تتناول مدى مساهمة التشريعات والسياسات السعودية في تحسين إمكانية الوصول في املباني ألصحاب العاقات الحركية (من يستخدمون الكرس ي املتحرك) في العاصمة
ً
الرياض ،تبين أن تطبيقات إمكانية الوصول في املباني والطرق محدودة جدا .وقد شملت الدراسة عينة عشوائية من  13مبنى حكومي من أصل  130في العاصمة السعودية الرياض،
واملعاينة امليدانية لستة طرقات رئيسية من وسط العاصمة ،وأتت نتائج االلتزام بممارسات الوصول دون  %50في  10من أصل  13من املباني املعاينة ،وفي جميع الطرقات الستة
).(Mulazadeh & Al-Harbi, 2016
وفي دراسة استقصائية كان الغرض منها استكشاف إمكانية وصول الكراس ي املتحركة إلى املساجد في الرياض من منظور مستخدمي الكراس ي املتحركة والقائمين على رعايتهم تبين ان
املساجد غير متاحة ملستخدمي الكراس ي املتحركة حيث أعرب  ٪86من مستخدمي الكراس ي املتحركة و  ٪84من مقدمي الرعاية عن عدم رضاهم عن إمكانية الوصول إلى املساجد
ملستخدمي الكراس ي املتحركة .هذا يعني ان املساجد غير متاحة ملستخدمي الكراس ي املتحركة على الرغم من إصدار القوانين التي تفرض إمكانية الوصول إلى األماكن العامة ملستخدمي
الكراس ي املتحركة في اململكة العربية السعودية  ،ال يتم تنفيذ هذه الجراءات بطرق يمكن أن تسهم في حياة هادفة ومستقلة ملستخدمي الكراس ي املتحركة .ويجبر الوضع الحالي الحالي
عزل مستخدمي الكراس ي املتحركة عن الصالة في منازلهم ويمنعهم من ممارسة جزء مهم من عقيدتهم غالبا يجب أن يكون مستخدمو الكراس ي املتحركة برفقة شخص ما للتغلب على
العوائق البيئية التي تمنعهم من ممارسة استقالليتهم مما يضيف ً
ً
إضافيا على عائالتهم ).(Abu Tariah, Ghasham, & et al., 2018
عبئا
ً
ً
نشير في هذا الفصل أيضا إلى دراسة عن احتياجات عائالت األطفال ذوي العاقات املركبة في اململكة العربية السعودية في  2016بمشاركة  196أب وأم ( 98زوجا من العائالت التي تضم
ً
أطفاال ذوي إعاقات مركبة) ممن يشارك أطفالهم في برامج العاقة املركبة لدى  10مؤسسات تديرها وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية في مختلف مناطق اململكة ،حيث أكدت
الدراسة على النقص املستمر في تلبية احتياجات هذه العائالت .وركزت األمهات املشاركات في الدراسة بشكل خاص على أهمية توفير الدعم املجتمعي ،معتبرات أن احتياجات الدعم
املجتمعي أهم بالنسبة لهن من االحتياجات التعليمية واملادية .هذه الخالصة تعبر عن املنظور املجتمعي في التعامل مع العاقة ،بالتأكيد على أن املساواة والدمج وإمكانية الوصول شرط
أساس ي ومساهم في تمكين كافة الجوانب األخرى من تعليم وعمل ورعاية صحية وتأهيل ومشاركة ثقافية ومدنية واقتصادية ).(Alkohaiz, 2018
ولعل من أبرز ّ
البينات الحديثة واملتوفرة نتائج دراسة شاملة عن مشاركة ذوي العاقة في اململكة ( )2018وما يحيط بها من سلوكيات وتصورات وممارسات ،بالتركيز على ذوي العاقة
الجسدية والعوائق دون املشاركة املجتمعية .واستخدمت الدراسة منهجية كمية وكيفية مختلطة ،بمشاركة  14من ذوي العاقة في املقابالت املعمقة و 403في االستبيان الكمي .وخلصت
الدراسة إلى أن التحديات األساسية التي تواجه األشخاص ذوي العاقة في اململكة تتمثل في :البيئات التي تفتقد لمكانية الوصول ،واألحكام املجتمعية ،والنظرة العائلية والنظرة للذات،
وخدمات الرعاية الصحية ،والقدرة على انفاذ التشريعات والقوانين املوجودة .وحملت الدراسة عنوان "ملاذا يوجد عدد أقل من القيادات من ذوي العاقة في اململكة العربية السعودية؟"
وسلطت الضوء على جوانب مختلفة من تجارب ذوي العاقة في اململكة .ويعرض جدول ( )2أبرز نتائجها ).(Kadi, 2018
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جدول  :2أبرز نتائج دراسة "ملاذا يوجد عدد أقل من القيادات من ذوي اإلعاقة في اململكة العربية السعودية" )(Kadi, 2018

الحياة الشخصية
ً
األشخاص األكثر تأثيرا في الحياة الشخصية لذوي العاقة
هل لديك أي مسؤوليات في املنزل/األسرة املعيشية؟
من هو مقدم الرعاية الرئيس ي لك؟
التعليم
نوع التعليم االبتدائي الذي تلقوه

الرعاية الصحية
نسبة النفاق على الرعاية الصحية من إجمالي ميزانيتكم؟

هل لديكم ديون بسبب تكاليف الرعاية الصحية؟
العمل
الحالة الوظيفية

مجال العمل
ً ً
األشخاص األكثر تأثيرا سلبا على حياتك املهنية

املشاركة املجتمعية
هل تشاركون في األنشطة االجتماعية؟
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ً
إيجابا :األم (أكثر من )%50
ً
ً
سلبا :أشخاص آخرين (حوالي  %50أيضا)
نعم ()%58.6
كال ()%41.4
ال أحد (أكثر من )%60
األم ()%20
لم يتلقوا أي تعليم ()%26.5
مدارس حكومية ()%53.1
مدارس خاصة ()%12.2
مؤسسات لذوي العاقة أو ذوي االحتياجات الخاصة ()%8.2
ال ش يء (حوالي % 32من املشاركين)
من  30إلى ( %50حوالي  %25من املشاركين)
أكثر من ( %70حوالي  %10من املشاركين)
نعم ()%74.5
كال ()%25.5
موظف قطاع عام ()%18
ربة منزل ()%14
عمل خاص ()%4
طالب ()%16
موظف قطاع خاص ()%17
غير قادر على العمل ()%9
متقاعد ()%7
انقطعت وأبحث عن عمل جديد ()%11
انقطعت وال أبحث عن عمل جديد ()%3
قطاع عسكري (.)%1
التعليم ()%38
البرمجة والكومبيوتر ()%26
الرعاية الصحية ()%8
أشخاص غير معروفين ()%47.9
الزوج أو الزوجة ()%12.5
املدير ()%10.4
أحد زمالء العمل ()%8.3
األم ()%8.3
األب ()%8.3
نعم ()%83
كال ()%17

ملاذا قد تتجنبون األنشطة االجتماعية؟

التنقل واملواصالت
هل لديكم إمكانية الوصول إلى سيارة بشكل يمكن االعتماد عليه؟

عدم جاهزية الوصول في املوقع (أكثر من )%40
أفتقد لوسيلة التنقل (حوالي )%30
عدم الراحة في الظهور العام بسبب العاقة أو العجز ()%25

نعم ()%72.7
كال ()%27.3
نعم ()%59.2
هل تستخدمون إذن وقوف خاص لذوي العاقة في أماكن االصطفاف
كال ()%40.8
املخصصة؟
نعم ()%30.9
هل سيارتكم معدلة للتكييف مع احتياجاتكم؟
كال ()%69.1
نعم ()%41.5
هل لديكم إمكانية وصول ملكان اصطفاف خاص لذوي العاقة؟
كال ()%58.5
ً
هل استخدام أماكن االصطفاف املخصصة لذوي العاقة محفوظ دائما لذوي نعم ()%12.5
كال ()%87.5
العاقة؟
الدعم واملساعدات الحكومية
نعم ()%65.6
هل تلقيت أي مساعدة حكومية؟
كال ()%34.4
دعم مالي (أكثر من )%75
ما هو نوع املساعدة التي تلقيتموها؟
دعم من خالل خدمات الرعاية الصحية ()%22
دعم من خالل الخدمات املنزلية ()%12
إعادة التأهيل ()%25
التقنيات املساعدة ()%2
النظرة املجتمعية والنظرة إلى الذات
نعم ()%15.3
هل تشعرون بأنكم موضع استغالل بسبب العاقة؟
ربما ()%34.7
كال ()%50.0
نعم ()%20.5
هل تمانعون مساعدة الناس لكم بسبب العاقة؟
ربما ()%27.8
كال ()%51.6
االحترام (حوالي )%50
كيف تعتقدون أن نظرة الناس إليكم في األماكن العامة؟
التعاطف والشفقة ()%20
التضامن (حوالي )%15
ذو إعاقة ()%21.4
ما هو املصطلح الذي تفضلونه لوصف حالتكم؟
ذو احتياجات خاصة ()%53.1
مقعد ()%11.2
أخرى ()%14.3
التمييز
ً
أبدا ()%73.3
ما مدى معاناتكم من التمييز بسبب العاقة؟
ً
يوميا ()%4.4
ً
 2-1شهريا ()%12.3
كل مرة أخرج من املنزل ()%10.0
املجتمع (أكثر من )%60
ممن تواجهون التمييز؟
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هل تبلغون عن التمييز الذي تتعرضون له أو تتحدثون عنه؟
هل تسعون لتجنب املواقف التي ستتعرضون فيها لتمييز؟

أشخاص ال أعرفهم (أكثر من )%45
نعم ()%38.9
كال ()%61.1
نعم ()%60.4
كال ()%39.6

ً
وباالطالع سريعا على نتائج الدراسة ،نجد أن حوالي ربع املشاركين من ذوي العاقة لم يتلقوا أي تعليم ،كما أن ثالثة أرباع املشاركين يعانون من ديون مالية بسبب تكاليف الرعاية الصحية،
ً
رغم أن حوالي ثالثة أرباعهم أيضا يتلقون مساعدات مالية من الحكومة ،وهذا يشير إلى حجم العبء املادي الكبير لإلعاقة وتبعات التكيف في حال انتهاج منظور فردي يتعامل التكييف
على أنه منفعة فردية وليس منفعة عامة .وبالرغم من اعتقاد حوالي  %50من املشاركين أن الناس تنظر لهم نظرة احترام ،وإقرار حوالي ثالثة أرباع املشاركين بعدم تعرضهم للتمييز أبدا،
ً
ً
وهي نسبة عالية وإيجابية جدا ،إال أن ميل حوالي  %60من املشاركين لعدم التبليغ عن التمييز أو الحديث عنه في حال مواجهته هي أيضا نسبة مثيرة للقلق ،إذ أن التبليغ ومشاركة
التجارب مدخل أساس ي في تطوير تجربة ذوي العاقة وإزالة التحديات والعوائق .ومع التأكيد على محدودية الدراسة كون العينة غير تمثيلية على مستوى اململكة ،إال أن مشاركة مثل
هذه البينات ضرورية لسببين ،السبب األول أنها تلقي الضوء على واقع تنفيذ التشريعات والبرامج الخاصة بدعم وتمكين ذوي العاقة ،والسبب الثاني أنها في الوقت الحالي ّ
البينات امليدانية
الوحيدة املتاحة عن تجارب ذوي العاقة.

التعليم
يعتبر قطاع التعليم من التجارب املشرقة للمملكة العربية السعودية في مجال تمكين ودعم ذوي االحتياجات الخاصة وذوي العاقة .وبحسب إحصائيات وزارة التعليم السعودية ،فقد
ً
ارتفع عدد املؤسسات التعليمية التي تتوجه أو تستقبل طالبا وطالبات من ذوي العاقة واالحتياجات الخاصة من  47في العام الدراس ي  1992/1991إلى  4796في العام الدراس ي
ً
ً
 ،2015/2014أي أكثر من عشرة أضعاف ،وارتفع عدد الطالب للفترة الزمنية نفسها موضوع املقارنة من  5730إلى  63461طالبا وطالبة (أيضا ما يفوق عشرة أضعاف) وهذا دليل على
األثر الواسع لهذه الجراءات ونجاح هذه التجربة.
ً
نشير إلى أن عدد الطالب أعاله يشمل حصرا األطفال ذوي العاقات املركبة والحادة ،حيث يقدر عدد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في اململكة بشكل عام بعشرة أضعاف الرقم
األخير ،ليصل حوالي  665ألف طالب وطالبة ،غالبيتهم ممن يعانون من صعوبات التعلم ( 250ألف) وصعوبات في اللغة أو الكالم ( 145ألف) وصعوبات ذهنية ( 50ألف) وعاطفية (45
ألف) وطيف التوحد ( 35ألف) أو تأخر في النمو ( 35ألف) .وتقدم حوالي  %92من الخدمات التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة في املدارس العادية ،و %8فقط في مدارس منفصلة
وهذا يوكد على التجربة املتميزة للمملكة في تعزيز الدمج على مستوى التعليم). (Bin Battal, 2016

ومن العوامل التي ساهمت في نجاح هذه التجربة): (Bin Battal, 2016
.1
.2
.3
.4

الدعم الذي تقدمه حكومة اململكة العربية السعودية واالهتمام الخاص لتعليم ذوي العاقة واالحتياجات الحاصة.
الكادر املتخصص مع الشارة إلى أن الجيل األول كان من املتخرجين من أفضل الجامعات العاملية في أمريكا وأوروبا عبر برامج االبتعاث واملنح ،ممن ساهموا في نقل التجربة
إلى اململكة ،وتحقيق التميز في تدريب الكوادر في جامعة امللك سعود ،وتطوير املزيد من الكفاءات والكوادر املحلية املتخصصة في التعليم الخاص.
الحرص على إشراك املدارس في هذه التجربة وتشجيعهم على لعب دور فاعل في دمج وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة.
تشجيع األبحاث والدراسات املتخصصة لغرض تطوير التجربة السعودية في الدمج في التعليم وتحسين جودة ونوعية التعليم لذوي العاقة واالحتياجات الخاصة.

لقد قدمت اململكة العربية السعودية تجربة متميزة في دمج التعليم وتوفير برامج التعليم لذوي العاقة واالحتياجات الخاصة ،وإن كانت ككل التجارب ال تخلو من التحديات ومواضع
التطوير .ولم تقتصر الزيادة على عدد الطالب ،بل شملت التوسع امللحوظ في التوزع الجغرافي لتاحة هذه الخدمات والتنوع والقدرة االستيعابية للتعامل مع مختلف حاالت العاقة
واالحتياجات املتعددة لذوي العاقة.
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رسم بياني :تطور التعليم لذوي العاقة وذوي االحتياجات الخاصة في اململكة العربية السعودية (املصدر :مركز امللك سلمان ألبحاث العاقة)

ً
ومما ال شك فيه أن استثمار اململكة العربية السعودية كان كبيرا في توظيف التقنيات املساعدة وتطوير البنية التحتية واملوارد التعليمية لذوي العاقة واالحتياجات الخاصة .وترى بعض
ً
الدراسات أن عائد االستثمار في هذا املجال تحديدا كان دون املأمول ،وهذا يعود بشكل أساس ي إلى الضعف في العوامل املحفزة لنجاح توظيف التقنيات مثل الخبرة واملهارات التقنية
ً
تدريجيا وبناء تجربة تراكمية فيها لتحقيق أفضل النتائج.
والدعم الداري وقضايا التوافق بين األجهزة والبرمجيات واملنهج واللغة العربية ،وهي العوامل التي يجري العمل على معالجتها
)(Akrudeen, Miraz, & Excell, 2017
ً
ً
ً
ً
مثال ،افتتحت وزارة التعليم السعودية بين العامين  2006و 2010أكثر من  38برنامجا صوتيا و 18مركزا للطالب من الصم والذين يعانون من تحديات في السمع ،بالضافة إلى 362
ً
برنامجا للطالب الكفيفين ومن يعانون من ضعف البصر ،وذلك للمستويات املتوسطة والثانوية .لكن غالبية التقييمات امليدانية وإذ تشيد بمستوى الخدمات الصحية والطبية املتوفرة
ً
للطالب في قطاع التعليم ،لكنها تشير أيضا إلى ضعف خدمات العمل االجتماعي والتأهيل والدمج في املؤسسات نفسها .وهذا الضعف ال يؤثر فقط على اندماج ومشاركة الطالب من ذوي
ً
العاقة ،بل أيضا على القدرة من توظيف واستخدام التقنيات املساعدة بالشكل األمثل(Akrudeen, Miraz, & Excell, 2017) .
وحول الصعوبات الدارية والفنية التي تواجه تطبيق برامج دمج ذوي العاقة العقلية ،توصلت دراسة ميدانية أجريت لهذا الغرض على مدارس التربية والتعليم للمرحلة االبتدائية في
القطاع العام بمنطقة عسير أن هناك صعوبات إدارية تواجه مشرفي التربية الخاصة ومعلميها ومديري مدارس الدمج ،أهمها :قلة كفاية الزيارات امليدانية التي يقوم بها املشرفون على
عملية الدمج ،وحرص بعض مديري املدارس على فتح برامج للدمج من أجل املخصصات املالية املمنوحة لهم .كما أظهرت الدراسة أن هناك صعوبات فنية تواجه مشرفي التربية الخاصة
ومعلميها ومديري مدارس الدمج ،منها افتقار بعض أولياء أمور الطالب إلى الوعي الكافي بأهمية الدمج في املرحلة االبتدائية ،وعدم مناسبة املناهج الدراسية الخاصة لذوي العاقة العقلية
في املرحلة االبتدائية مع قدراتهم العقلية والنفسية والجسمية ،وعدم وجود غرف مصادر تعلم كافية تسهم في تحقيق احتياجات طالب الدمج في املرحلة االبتدائية( .القحطاني)2008 ،
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وفي دراسة مشابهة حول تقييم واقع الدمج التربوي للطالبات ذوات العاقة في مدارس التعليم العام في مكة املكرمة ،توصلت نتائج الدراسة إلى أن املباني املدرسية ليست باملستوى املأمول
لدمج ذوي العاقة ،إذ إن أغلب املدارس ال توجد بها ممرات ومنحدرات مناسبة ،وأن دورات املياه غير مخصصة لذوي العاقة ،وأن هناك نقصا في الخدمات املساندة ومعلمات التربية
الخاصة ،وأن ما نسبته  %61من معلمات التعليم العام لم يلتحقن بدورات تدريبية لتساعدهن في التعامل مع ذوات العاقة ،وأن هناك نقصا في الخبرة لدى مديرات املدارس امللحقة بها
ً
برامج لدمج ذوي العاقة لدارة برامج الدمج .وبحسب الدراسة أيضا ،فإن من أهم الصعوبات التي تواجه برامج دمج ذوات العاقة في مدارس التعليم العام قلة الدعم املالي املخصص
لتنفيذ تلك البرامج ،ونقص مصادر التعلم وقلة خبرة معلمات التعليم العام وعدم مرونة املنهج (بابا.)2007 ،
يعتمد التنفيذ الناجح للتعليم الشامل على العديد من العوامل ،من أهمها مواقف املعلمين ووجهات نظرهم حول التعليم الشامل .هناك دراسة استكشافيه حدد فيها املعلمون
السعوديون عدة عوامل تعيق بشكل خاص التعليم الشامل ،بما في ذلك االستعداد للمدرسة ،ونقص تدريب املعلمين ،وعدم وجود شراكات فعالة مع أولياء األمور .اشار املعلمين
أمرا ً
السعوديين انهم يعتبرون التدريب في التربية الخاصة ً
حيويا للتنفيذ الناجح للتعليم الشامل .وانه يجب على مؤسسات التعليم العالي تطوير برامج في تعليم املعلمين تدمج الدورات في
التربية الخاصة لتزويد املعلمين باملهارات واملعرفة لتلبية املتطلبات املختلفة للطالب في الفصول التي يدرسونها .يمكن لوزارة التعليم السعودية ،بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي ،
تصميم برامج التطوير املنهي التي ستساعد املعلمين املوجودين بالفعل في هذا املجال على اكتساب املهارات واملعرفة املطلوبة لتسهيل التنفيذ الناجح للتعليم الشامل .تشير نتائج البحث
الحالي ً
أيضا إلى أنه من املهم للمسؤولين عن تدريب املعلمين وصياغة السياسات تحليل األدبيات املوجودة حول تأثير الدورات الدراسية على مواقف ).(Shackelford & Abed, 2021
ً
ً
كما تلمح بعض الدراسات إلى احتمال وجود نظرة سلبية تجاه األطفال ذوي العاقة في النظام التعليمي ،وتحديدا لدى الكادر التعليمي في بعض مدارس ومناطق اململكة ما يشكل عائقا
دون تحقيق االستفادة القصوى من املوارد والبرامج التي تخصصها الوزارة واملؤسسات املعنية لتعزيز تجربة الدمج في التعليم ) . (Alquariani, 2010لكن جميع هذه البينات تبقى محدودة
مقارنة بالبينات األغلب التي ترجح وجود نظرة إيجابية في اململكة وخارجها تجاه إتاحة فرص التعليم لذوي العاقة ،خاصة في سياق املوروثات الدينية والثقافية التي تشجع قيم الرعاية
واالهتمام واملساواة.

التعليم العالي
ً
تشير الحصائيات إلى وجود  3956طالبا وطالبة من ذوي العاقة في الجامعات الحكومية في اململكة ،غالبية في التخصصات النظرية ،كما أن معظمهم من أصحاب العاقات البصرية
( %31من جملة املنتسبين) والعاقات الحركية ( %26.2من جملة املنتسبين) .ويتوزع هؤالء الطالب على  27جامعة حكومية لكن غالبيتهم في جامعة امللك عبدالعزيز ( 1067طالب وطالبة
من أصل  )3956ثم جامعة امللك فيصل ( 414طالب وطالبة) وجامعة امللك سعود ( 326طالب وطالبة) وجامعة طيبة ( 323طالب وطالبة) .وتبين الحصائية نفسها أن مستويات التوظيف
ً
في الجامعات ال تزال ضعيفة إذ يوجد  211كادرا من ذوي العاقة في جميع الجامعات ( )27التي شملتها الدراسة 107 ،منهم في جامعة امللك سعود ،و 15في جامعة امللك عبدالعزيز (صحيفة
عكاظ ،انفوغراف.)2021 ،
ً
وفي سياق ذي صلة ،نشير إلى دراسة حول تقييم برامج التخصص في التعليم لذوي االحتياجات الخاصة في الجامعات السعودية بحسب املعايير الوطنية ،في عينة شملت  17رئيسا
ألقسام التعليم الخاص في الجامعات السعودية ،أظهرت أن هذه البرامج متميزة في أربعة محاور هي :شؤون الطلبة وخدمات الدعم ،وخدمات التوظيف بعد التخرج ،والتعليم والتدريس،
والرؤية والرسالة؛ ومتوسطة األداء في خمسة محاور هي :العالقة مع املجتمع ،والبحث العلمي ،وإدارة البرنامج ،وجودة البرنامج ،واملرافق واملعدات؛ وضعيفة األداء في محورين هما :موارد
التعلم ،والتخطيط والدارة املالية). (Al-Zoubi & Bani Abdel Rahman, 2013
ً
وخالصة القول أن اململكة قدمت وال تزال تجربة تستحق التوثيق املستقل في مجال تعليم ذوي العاقة ،إال أنه كباقي دول العالم ،ال يزال التعليم تحديا لألشخاص ذوي العاقة ،حيث
تقدر نسبة األمية لدى األشخاص ذوي العاقة بحوالي  %33.11عبر جميع الفئات مقارنة بنسبة  %5.02فقط عبر جميع الفئات على مستوى اململكة ،أي بفارق  25نقطة مئوية( .الهيئة
ً
ً
العامة لإلحصاء . )2017 ،وفي الجانب اليجابي أيضا فإن هذا الفارق في تراجع ملحوظ ومستمر ،إذ بات يقتصر عند حوالي  7.5نقاط مئوية فقط في الفئة العمرية  14-10عاما مقارنة
ً
ب 13نقطة مئوية في الفئة العمرية التي تسبقها مباشرة أي  19-15عاما (الهيئة العامة لإلحصاء.)2017 ،
تفرض قوانين العاقة في اململكة العربية السعودية على مؤسسات التعليم العالي تقديم الدعم للمتعلمين من ذوي االحتياجات الخاصة من أجل ضمان فرص تعليمية مكافئة للفرص
املتاحة ألقرانهم من غير ذوي العاقة .تواجه هذه املؤسسات تحديات ،في توفير الدعم الالزم للطالب الجامعيين وطالب الدراسات العليا الذين يعانون من صعوبات التعلم .في دراسة
استكشافية الهدف منها تقييم متطلبات الدعم التعليمي واملبالغ املالية للطالب الجامعيين وطالب الدراسات العليا الحاصلين على صعوبات التعلم في مؤسسات التعليم العالي في اململكة
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العربية السعودية .أظهرت النتائج أن هناك حاجة إلى خدمات دعم إضافية للطالب الجامعيين وطالب الدراسات العليا الذين لديهم صعوبة في االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي في
السعودية وايضا هناك حاجة واضحة لتحسين الوعي بين أعضاء هيئة التدريس والداريين باحتياجات الطالب ذوي صعوبات التعلم ،في كل من املستويين الجامعي والدراسات العليا.
ً
مسبقا والتي تضمن الدعم التعليمي ،بما في ذلك مشاكل في إكمال
وسلط الطالب الضوء على أشكال الدعم التعليمي لدعم الداري وما إذا كان يتم تقديمها عدد من الشروط املوجودة
ً
ملخصا لهذه القضايا( .الرجاء الرجوع الى الدراسة املرفقة) ).(Shackelford & Abed, 2020
االختبارات وواجبات الدورة .يقدم الجدول 2, 3, 4

العمل
بحسب وزارة العمل ووزارة املوارد االجتماعية والتنمية االجتماعية ،يقدر عدد العاملين من ذوي العاقة بحوالي  62,728في ( 2016مقارنة بحوالي  15,500في  )2011يتوزعون على 31,970
شركة ،تستلم  17,400منها حوافز حكومية لهذا الغرض .وهذا الرقم متواضع نسبة إلى عدد األشخاص ذوي العاقة في اململكة ،وحجم القوى العاملة وفرص العمل .لكن أغلب التقدير
ً
أنه يشمل فقط أصحاب العاقات الشديدة .فبحسب مسح ذوي العاقة الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء في  ،2017سجل إجمالي عدد الناشطين اقتصاديا من ذوي العاقة في اململكة
 %28.07من إجمالي األشخاص ذوي العاقة في اململكة ،بالضافة إلى  %20.39من املتقاعدين .وتراوحت هذه النسبة بين  %32.29لدى من يعانون من صعوبة خفيفة ،و %16.53لدى
ً
ً
من يعانون من صعوبة بالغة أو انعدام االستطاعة تماما .واتخذت معدالت املتقاعدين منحى شبيها بمعدالت الناشطين اقتصاديا ،فسجلت أعالها لدى من يعانون صعوبة خفيفة بنسبة
 %22.56وأدناها لدى من يعانون من صعوبة بالغة بنسبة  %13.85وهو اتجاه متوقع بطبيعة الحال (الهيئة العامة لإلحصاء.)2017 ،
كما نشير إلى دراسة ميدانية عن سياسات التوظيف لألفراد من ذوي العاقة في اململكة العربية السعودية ( ،)2015باستخدام منهجية بحث مختلطة ومقابالت عبر  50من املؤسسات
املستهدفة في سياسات دعم توظيف ذوي العاقة في اململكة .ورجحت الدراسة أن بيئات العمل والسلوكيات املجتمعية تساهم بشكل كبير في التقليل من قدرة ذوي العاقة على العمل
بكفاءة وضعف مستويات التوظيف في أوساطهم وقلة فرص العمل املتاحة لهمّ .
وبينت الدراسة أن املسؤولين عن قرارات التوظيف في القطاعين العام والخاص يفتقدون إلى االهتمام
الجدي بقضايا العاقة واحتياجات املوظفين من ذوي العاقة ،خاصة مع وجود توقعات ضعيفة أو سلبية تجاه أداء ذوي العاقة لدى املدراء واملسؤولين عن التوظيف ،وسياسات غير
فعالية لتمكين األشخاص ذوي العاقة في بيئات العمل بحسب الدراسة .واتضح أن غالبية املؤسسات التي شملتها الدراسة ال توفر لألفراد ذوي العاقة األدوات والتجهيزات املناسبة
لتمكينهم من أداء عملهم بالشكل املطلوب ،بغياب أي أولوية لذلك ،خاصة باملقارنة مع ما توفره الجهات نفسها ألفراد فريق العمل من غير ذوي العاقة .ورجحت الدراسة أن طبيعة بيئة
ً
العمل تساهم في تعزيز أو تقليل فرص العمل واالتجاهات بحق ذوي العاقة ،وأرجعت ذلك غالبا إلى التكاليف املرتفعة املرتبطة بتوظيف ذوي العاقة ،وإلى ضعف الخبرة في التعامل
ً
معهم ،والقلق بخصوص أي مسؤوليات إضافية تتعلق بسالمتهم وأمنهم في بيئة العمل ) .(Alkhouli, 2015ومن التحديات التي أشارت إليها الدراسة أيضا امليل إلى توظيف ذوي العاقة في
ً
وظائف بسيطة جدا مقارنة بمؤهالت األشخاص ذوي العاقة وقدراتهم ،ما يثبط من رضاهم الوظيفي وحماستهم ،ويقلل من إحساسهم باملشاركة والنجاز). (Alkhouli, 2015
ً
اصدرت بي دبليو س ي الشرق األوسط تقريرا يسلط الضوء على الوضع الراهن لألشخاص ذوي العاقة في سوق العمل (بي دبليو س ي ،)2021 ،حيث أشار التقرير إلى أن الحواجز التي
تعوق توظيف األشخاص ذوي العاقة في منطقة الخليج تشمل التحيز املجتمعي ،والحواجز البيئية التي تعيق التنقل ،والسياسات املؤسسية والتنظيمية التي قد تنطوي على تمييز
ضدهم ،وعدم مراعاة أهمية صقل وعدم تمكينهم من الوصول إلى الفرص الرقمية .غير أن التحول الحالي نحو العمل عن بعد (بسبب جائحه كورونا) إلى جانب التركيز على االرتقاء
ً
باملهارات قد يساهمان في كسر بعض الحواجز التي تحد من مشاركة األشخاص من ذوي الهمم في القوى العاملة ،حيث يمثل األشخاص ذوو الهمم موردا من املوارد البشرية التي لم تقدر
حق قدرها والتي يمكن لها في وجود إطار تنظيمي مناسب وبيئة داعمة أن تتحول إلى عنصر منتج وفعال بين األيدي العاملة وتساهم في تعزيز ثروات بالدهم  .ومن خالل التقرير (بي دبليو
إطارا ً
س ي ،)2021 ،حددت بي دبليو س ي الشرق األوسط ً
دوريا يتمحور حول البيانات ويركز على األشخاص لدعم الدماج املستدام لألشخاص ذوي العاقة في القوى العاملة .يركز هذا
ً
الطار على ثالثة عوامل تمكين رئيسية .أوال ،تحتاج الحكومات إلى االستثمار في بناء قدرات مكاتب الحصاء الوطنية ،حتى تتمكن من فهم أفضل ملن يحتاج إلى الدعم يجب بعد ذلك
تشغيل هذه البيانات من قبل أصحاب املصلحة املتعددين والشراكات عبر القطاعات لدعم الحكومات التي تشرك مجتمع املعوقينً .
أخيرا ،سيحتاج هذا إلى رؤية سياسات ومبادرات
جديدة تم تطويرها لدعم األشخاص ذوي العاقة في جميع التركيبة السكانية ،وبغض النظر عن مستوى إعاقتهم.
وحدد التقريرأربع تدخالت ،تشمل (بي دبليو س ي:)2021 ،
•

تطوير تحليالت بيانات مبتكرة وشاملة لسوق العمل لتمكين صنع القرارات والسياسات القائمة على البيانات واألدلة ،وإزالة التحيزات البشرية واملجتمعية الالواعية ضد
األشخاص ذوي العاقة.
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•

تصميم سياسات سوق العمل بحيث تكون شاملة للجميع ومبنية على أدلة :يتمثل محور دمج األشخاص ذوي العاقة في إدراج التحديات والحواجز التي تعيق األشخاص
ذوي الهمم في عملية صنع السياسات ،وتحديد املؤشرات الخاصة باألشخاص ذوي العاقة من أجل تقييم السياسات وتنفيذها ورصدها

•

دعم رحالت تحسين املهارات مدى الحياة لألشخاص ذوي العاقة

•

ُ
نشر التقنيات املعينة التي أصبح من السهل الوصول إليها بصورة متزايدة وبأسعار معقولة.

الرعاية الصحية
تبرز في هذا الجانب إشكالية قلة البينات املتاحة ،حيث إن املؤسسات واملرافق الصحية هي من املؤسسات األكثر التزاما بمعايير الوصول للمباني واملرافق ،لكن هذا ال ينفي الحاجة إلى
دراسة العوائق غير املادية التي قد تحول دون وصول ذوي العاقة إلى مؤسسات الرعاية الصحية أو حصولهم على الرعاية الصحية الالئقة وتمتعهم بالرعاية الصحية.
أبدى العديد من مقدمي الرعاية املنزلية والشخصية لألطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي في اململكة استياء من افتقاد مقدمي الرعاية الصحية للياقة أو الحس النساني في تبليغهم
ً
بالوضع الطبي ألطفالهم ،وعدم مناقشة الحالة والعالج واآلفاق املستقبلية بالشكل الكافي من وجهة نظرهم .كما أبدى البعض نوعا من الغضب وعدم الثقة في الجهاز الطبي بسبب التأخر
في تشخيص حالة أطفالهم ،وعدم أخذ مخاوف األهل على محمل الجد ).(Madi, Mandy, & et al., 2019
ً
لكن باملقابل ،أظهرت دراسة ميدانية عن السلوكيات تجاه ذوي العاقة في أوساط مقدمي الرعاية الصحية في اململكة العربية السعودية أنماطا واتجاهات إيجابية ومبشرة ،حيث أن هذه
ً
ً
السلوكيات تلعب دورا رئيسيا في تمكين ذوي العاقة ليس فقط في الرعاية الصحية بل في املجتمع األوسع .وشملت الدراسة عينة من  130من مقدمي الرعاية الصحية في  4مؤسسات
للرعاية الصحية في اململكة باستخدام قياس السلوكيات تجاه ذوي العاقة  Scale of Attitudes Towards Disabled Personsبالتركيز على العاقة الجسدية ،وسجل متوسط السلوكيات
ً
ً
جدا)). (Al-Abdulwahab & Al-Gain, 2003
لدى مقدمي الرعاية ( 17+100يعتمد املقياس تقييما من  0أي سلوكيات سلبية جدا إلى  144أي سلوكيات إيجابية
ً
وتبين دراسة عن التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب العاقات الجسدية في العاصمة الرياض – تحديدا في مدينة امللك عبد العزيز الطبية ،وجود صعوبات في الوصول إلى
خدمات الرعاية الصحية ،وأبرزها :الحاجة إلى من يرافقهم ( ،)%88عدم الرض ى عن املواقف ( ،)%52عدم الرض ى عن أماكن االنتظار ( )%49.8وخدمات الكراس ي املتحركة (،)%51.3
ً
وعدم الرض ى عن مرافق الحمامات ( .)%45وأظهرت النتائج فارقا ذو داللة إحصائية في مستويات الرض ى عن مختلف الخدمات واملرافق مثل املواقف واالستقبال واملواعيد واملصاعد
ً
والعالج التأهيلي ،إذ أتت مستويات الرض ى أقل لدى من ال يستطيعون التحرك مطلقا بدون الكرس ي .باملقابل ،أظهرت غالبية املشاركين رض ى إيجابيا عن سلوكيات فريق العمل ومقدمي
الرعاية ،وهو ما يتوافق مع البينات التي أشرنا إليها أعاله). (Alkawai & Alowayyed, 2017

املجاالت األخرى
ال تتيح ّ
البينات والدراسات املتوفرة االطالع على كافة جوانب الواقع والتحديات املتعلقة بالجاهزية وإمكانية الوصول في اململكة العربية السعودية ،وباألخص ما يتعلق بمجاالت
ملواصالت والنقل ،والحقوق املدنية والسياسية ،والحقوق االجتماعية والثقافية ،والعالم واملعلومات ،والتي أشرنا أعاله لوجود مبادرات وسياسات وبرامج متخصصة تشملها .وتعمل
هيئة رعاية ذوي العاقة على تنفيذ دراسات ميدانية تعالج هذه الثغرة وتهدف لتوفير ّبينات محدثة ومستمرة عن واقع وفعالية سياسة وبرامج دعم ذوي العاقة وتمكينهم.
ً
ً
ً
باملقابل ،هناك ّبينات متوفرة عن مجاالت أخرى ،نوردها أيضا ضمن سياق الدراسة ،وهي تتعلق أوال بالسلوكيات وثانيا بالنفاذ الرقمي.

أ .السلوكيات
ً
ً
ً
ً
تشكل املعتقدات الدينية والثقافة عامال رئيسيا في النظرة هذه ،إيجابا لجهة تقبل واقع العاقة والتعاطي معه ،وسلبا لجهة اعتبار البعض أن العاقة سببها الجن أو الحسد أو االبتالء
بالرغم من وجود تشخيص طبي واضح يبين السبب(Madi, Mandy, & et al., 2019).
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ً
ً
وإذ ترجح غالبية الدراسات أن السلوكيات الصادرة من اآلخرين ليست بمفردها عائقا أساسيا دون املشاركة املجتمعية لذوي العاقة ،إال أن األمر يختلف فيما يتعلق على مستوى األهل
ومقدمي الرعاية ،والتصورات املجتمعية تجاههم وباألخص تحميل ذوي العاقة وعائالتهم بشكل مباشر لعبء وتبعات العاقة وكأنها قضية فردية ،فيما أنها قضية مجتمعية سببها
األساس ي عجز املجتمع عن تأمين أطر الدمج والتكييف املناسبة لجميع أبنائه.
وفي دراسة ذات صلة ،عبر عدد من آباء وأمهات األطفال املصابين بالشلل الدماغي عن مشاعرهم السلبية تجاه ما يعانيه أطفالهم وما يسببه ذلك من تبعات مجتمعية ،فوصفت إحدى
ً
املشاركات تشخيص ابنها البالغ من العمر  11عاما بالشلل الدماغي على أنه "نهاية العالم بالنسبة لها" .وأظهرت الدراسة أن النظرة املجتمعية تتجه للوم األم على إنجاب طفل ذو إعاقة،
وأن هناك العديد من الحواجز املستمرة التي تحول دون مشاركة ذوي العاقة وعائالتهم في املجتمع ،وأن معاناة العاقة لدى أطفالهم تركت لديهم حالة من الشعور بالعجز والضعف
ً
بسبب عدم قدرتهم على تمكين أبنائهم وبناتهم من ممارسة حياتهم .ويفاقم من هذه املشاعر تركيز املجتمع على مشاعر الشفقة بدال من توفير املرافق القابلة للوصول بحسب املشاركين
).(Madi, Mandy, & et al., 2019
ً
وفي سياق السلوكيات والنظرة املجتمعية أيضا ،نشير إلى دراسة جان وآخرون ( )2017عن املعارف والسلوكيات واملمارسات تجاه من يعانون من متالزمة داون في مدينة جدة في اململكة
العربية السعودية ،بعينة من  360مشارك من الذكور والناث من مختلف األعمار والخلفيات التعليمية ومستويات الدخل .وأظهرت الدراسة أن غالبية املشاركين ( 338من أصل )360
يمتلكون معرفة ضعيفة بمتالزمة داون ،بعض النظر عن خصائصهم الديمغرافية واملجتمعية باستثناء مستوى التعليم (ازداد مستوى املعرفة لدى من يتمتعون بمستوى تعليمي أعلى
ً
ضعيفا لدى الجميع)). (Jan & et al., 2017
– وإن كان مستوى املعرفة أتى

ب .النفاذ الرقمي
ً
ً
ً
على مستوى النفاذ الرقمي ،وكما أشرنا سابقا ،تخصص غالبية املواقع الحكومية ومواقع كبرى الشركات الخاصة قدرا ملحوظا من االلتزام بمعايير النفاذ الرقمي من خالل متطلبات
ً
القياسات العاملية  .W3Cمثال يتيح موقع وزارة الصحة حدمة القارئ اآللي وخاصية تغيير حجم النصوص وخاصية تغيير ألوان البوابة وخدمة لغة الشارة مع مقاطع الفيديو املعروضة.
لكن باستخدام تطبيق  Axeلتقييم مدى مناسبة عدد من املواقع الكبرى في اململكة للنفاذ الرقمي ،نجد أنها جميعها تتضمن تجاوزات في هذا الجانب .ويقسم التطبيق التجاوزات التي
تحتاج مراجعة إلى أربع مستويات :تجاوزات أساسية ( )criticalوتجاوزات جدية ( )seriousوتجاوزات متوسطة ( )moderateوتجاوزات ثانوية ( )Minorوتجاوزات أخرى (الباقي من الجمالي)
كما هو مبين في الجدول ا( )3مع الشارة إلى أن تاريخ معاينة املواقع هو أيار/مايو .2021

الجهة

جدول  :3تقييم تطبيق  Axeملدى مناسبة عدد من املواقع الكبرى ملبادئ النفاذ الرقمي
التجاوزات في املوقع بحسب تطبيق Axe
عنوان املوقع
تجاوزات
تجاوزات
تجاوزات
الجمالي
اللكتروني

البنك املركزي السعودي
جامعة امللك سعود
وكالة األنباء السعودية
وزارة الصحة
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
املنصة الوطنية املوحدة
وزارة التعليم
وزارة النقل
منصة البيانات املفتوحة
مصرف الراجحي
مدارس مسك
األكاديمية السعودية للطيران املدني
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
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الجهة

عنوان املوقع
اللكتروني

مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال النسانية
عبداللطيف جميل
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التجاوزات في املوقع بحسب تطبيق Axe
الجمالي
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بالنظر إلى الجدول نجد أن وزارة الصحة هي املوقع الوحيد الخالي من أي تجاوزات أساسية ضمن جميع املواقع التي جرى اختبارها (الخانة الخضراء) في حين هناك عدد من املواقع التي
ً
ً
ً
تتمتع أيضا بأداء جيد جدا باحتوائها عدد محدود جدا من التجاوزات األساسية (خمسة تجاوزات أساسية أو أقل) وهي مواقع البنك املركزي السعودي وجامعة امللك سعود ووزارة التعليم
واملنصة الوطنية املوحدة ومنصة البيانات املفتوحة ومصرف الراجحي ومدارس مسك – وجميعها نتائج جيدة ،لكن باملقابل هناك بعض النتائج التي تستدعي التوقف عندها مثل موقع
وزارة التعليم ووكالة األنباء السعودية خاصة بالنظر لدور األخيرة في العالم واملعلومات وأهمية استيفاء معايير النفاذ الرقمي وإمكانية الوصول عبر موقعها.
كما نشير في هذا السياق إلى دراسة عن اهتمام الحكومة السعودية بقضايا النفاذ وسهولة االستخدام ألنظمة الحكومة االلكترونية في اململكة ،وبالتحديد األنظمة التعليمية مثل أنظمة
نور وفارس و .iENاستخدمت الدراسة منهجية مختلطة (تقييم أشخاص ذوي إعاقة وأدوات تقييم إلكترونية) للتحقق من العوائق التي قد تحول دون قدرة املعلمين واملعلمات من ذوي
العاقة على الوصول إلى هذه األنظمة .ولم تستوف أي من األنظمة الثالث خاصية الدعم الفعال لقارئات الشاشة لذوي الصعوبات البصرية واملكفوفين ،حيث كان هذا العائق هو
ً
التحدي الرئيس ي ملن شملتهم الدراسة (جميعهم من ذوي العاقة البصرية) .وأظهرت أدوات التقييم اللكتروني التلقائي أن مبدأ "قابلية الدراك الحس ي" هو األكثر انتهاكا في األنظمة
الثالث إذ تعود إليه  %73من التحديات والعوائق ،يليه مبدأ "عملي" ،ثم مبدأ "املتانة"(AlSaeed, Alkhalifa, & et al., 2020) .
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الفصل الرابع :املناقشة والتوصيات
ً ً
لقد قطعت اململكة العربية السعودية شوطا كبيرا على مستوى دعم وتمكين ذوي العاقة في اململكة في مختلف املجاالت ،لكن الجاهزية لدعم وتمكين ذوي العاقة ال تزال محدودة بسبب
ً
عوامل مختلفة .وإذ تشير الحصائيات إلى تقدم على مستوى مشاركة ذوي العاقة ،إال أن هذا التقدم سيصبح محدودا في حال االستمرار في اختزال حقوق ذوي العاقة بمفهومي الرعاية
والتأهيل ،وتجاهل ضرورة إيجاد نهج أوسع ميسر لتحقيق النقلة النوعية املطلوبة في التعاطي مع قضية ذوي العاقة على أنها قضية عامة وأولوية مجتمعية ّ
تهم جميع األفراد وجميع
أصحاب القرار وجميع املؤسسات التعليمية والشركات وقطاعات االقتصاد واملجتمع املدني واألكاديميا واملجتمع األوسع.
بناء على ما سبق ،يتمثل التحدي الرئيس ي أمام الحكومة السعودية والجهات ذات العالقة ،وفي طليعتها هيئة رعاية ذوي العاقة ،في إحداث النقلة النوعية املأمولة في التعاطي مع قضايا
ذوي العاقة من االستثناء إلى املساواة ،وترجمة التحول من النموذج الطبي إلى النموذج االجتماعي من خالل االنتقال من التركيز على التأهيل واملنح والحوافز إلى التركيز على استكشاف
وتحديد العوائق والعمل على ازالتها والحد من تأثيرها.
إن التحول من املنظور الخيري إلى الطبي إلى املجتمعي يجب أن يتم عبر ثالثة مستويات:
•
•
•

التحول في التركيز :من تأهيل األشخاص ذوي العاقة إلى تأهيل املجتمعات والبيئات التمكينية ،ومن السعي لوضع حد لحالة العجز الطبي أو الصحي للسعي لوضع حد
للعوائق التي تحول دون املشاركة الفاعلة لجميع أبناء املجتمع ،ومن االستثناء إلى املساواة.
ً
التحول في التشريع :عدم وجود قوانين ثم قوانين التعاطف والجانب الخيري والعانات ،ثم قوانين الرعاية واالمتيازات (املرحلة الحالية) ،وصوال إلى قوانين أساسها الحقوق
واملساواة (نهج قائم على التمكين).
ً
التحول في السياسات العامة :من تركز الرعاية في أطر العائلة (البقاء في املنزل ،العزل) ،إلى تركزها في أطر املؤسسات (املرحلة الحالية – التأهيل والحماية) ،لتصبح اهتماما
واسع قوامه املجتمع املحلي ككل (الدمج واملشاركة).

ً
ً
إن تحقيق إمكانية الوصول لم يعد رفاهية بل حقا أصيال في مجتمعات اليوم التي يشكل ذوو العاقة أكثر من  %10من أفرادها ،خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار التوجهات الديمغرافية
العاملية مثل تراجع معدل الزيادة السكانية وتقدم الرعاية الطبية وتطوير التقنيات املساعدة ،وازدياد حجم فئة املسنين ،وكذلك أن غالبيتنا سوف يعاني خالل فترة من حياته من أحد
أشكال العاقة سواء بشكل مؤقت أو دائم.
ّ
وفيما يلي مجموعة من التوصيات لتعزيز الجاهزية لتمكين ذوي العاقة في اململكة العربية السعودية ،وتحسين إمكانية الوصول
والحد من العوائق التي تحول دون املشاركة الكاملة
والفاعلة لذوي العاقة على مختلف املستويات:

ً
أوال :على مستوى ّ
البينات
إن معاينة وتحديد العوائق التي تحول دون قدرة ذوي العاقة على املشاركة الكاملة والتمتع بجميع حقوقهم على قدر املساواة هي املدخل الرئيس ي نحو تحقيق هذه الحقوق وإحداث نقلة
نوعية في تمكين ذوي العاقة في اململكة .إن القرار بطبيعة العاقة مفهوم مجتمعي سببه التفاعل بين الفرد واملجتمع ،يقتض ي بطبيعة الحال توفير آليات قياس ورصد من املنظور نفسه،
ال تقتصر على حصر العاقة بعدد األفراد وطبيعة حالتهم الصحية وخصائصهم الديمغرافية ،بل تتجاوز ذلك إلى معاينة البيئات التمكينية ،وحصر العوائق في مختلف سياقاتها ،في
بيئات العمل والتعليم والترفيه والثقافة وفي مراكز الخدمات الحكومية ومؤسسات الرعاية الصحية ،وفي خطط الطوارئ والجالء ،وفي دوائر صناعة السياسات ،وغيرها .كما ال ّبد من
توثيق مختلف املمارسات والتجارب في مجال تمكين ذوي العاقة ،وتعلم الدروس املستفادة منها ،لتطويرها أو استبدالها أو مشاركتها.

ً
ثانيا :على مستوى الوعي
ً
تحد من قدرة ذوي العاقة على الوصول ّ
تعكس األدبيات حالة من ضعف الوعي بأهمية تمكين ذوي العاقة وتعزيز قدرتهم على الوصول في مختلف املجاالت .إن العوائق التي ّ
تحد أيضا
ً
ضمنيا من قدرة أشخاص آخرين من غير ذوي العاقة على الوصول بشكل ضمني أو مباشر .وإن تعزيز قدرة الوصول أساسه عاملية الحقوق ،واحترام التنوع النساني ،واالحتياجات
ً
املختلفة لألفراد .وقد أثبتت التجارب والدراسات أن تعزيز إمكانية الوصول ينعكس إيجابا على جميع األفراد وليس فقط على ذوي العاقة .كما أثبتت أن تكلفة حصر الوصول ببرامج
خاصة فردية أعلى بكثير وأقل من حيث عائد االستثمار من تكلفة برامج الوصول األوسع واألكثر شمولية .وهذا ينطبق على مختلف الخدمات كالتعليم واملواصالت والنقل وتهيئة بيئات
العمل ومراكز الترفيه وغيرها ،بالضافة إلى أثره النفس ي والقيمي على جميع أفراد املجتمع املحلي وعلى الترابط والنسيج املجتمعي.
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ً
ثالثا :على مستوى األولويات
ينبني على الوعي إعادة ترتيب لألولويات ،لتكون قضايا واحتياجات ذوي العاقة ضمن األولويات وطنية في مختلف السياقات والبرامج التنموية .إن وضع قضايا ذوي العاقة على سلم
األولويات يعني بطبيعة الحال تعزيز مشاركة ذوي العاقة وهو ما سيعزز بدوره من الوعي وبالتالي من آليات التصحيح والتطوير الذاتي في مختلف املجاالت والقطاعات كنتيجة طبيعية
لزيادة مستويات مشاركة ذوي العاقة في مختلف املجاالت وفي صناعة السياسات واتخاذ القرارات وغير ذلك.
كما أن وضع قضايا ذوي العاقة على سلم األولويات ال يعني بالضرورة الحاجة إلى تخصيص موارد مالية كبيرة أو يترتب عليه أعباء باهظة .فهناك تدخالت وتغيرات تتطلب بالفعل تكاليف
ً
ً
مادية ،لكن هناك أيضا العديد من التدخالت والتغيرات عالية األثر وذات التكاليف الرمزية .وإن توسيع دائرة املسؤولية واملشاركة في إزالة العوائق يعني أيضا التعاون األوسع في مشاركة
ً
ً
هذه األعباء املادية .إن اشتراط إمكانية الوصول في تراخيص املباني مثال يوفر الحقا من تكلفة إعادة التهيئة ،واألمر نفسه ينطبق في قطاع املواصالت ،حيث أن جعل وسائل النقل العام
متاحة لذوي العاقة هو أقل تكلفة من توفير وسائل نقل عام خاصة ومستقلة لذوي العاقة ،وأكثر استدامة على املدى البعيد.

ً
رابعا :على مستوى التشريع
ً
على مستوى التشريع ،ال بد أوال من مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بذوي العاقة وضمان اتساقها مع روح االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي العاقة ،بما في ذلك مبدأ
عدم محدودية العاقة ،ومبدأ إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية املعقولة فيما يخص موضوع هذه الدراسة – خاصة وأن هذه التشريعات سابقة لتاريخ االتفاقية الدولية لحقوق
األشخاص ذوي العاقة ،وبالنظر إلى ما شهده مجال حقوق ذوي العاقة من تطورات متسارعة في السنوات األخيرة .وبحسب أفضل املمارسات املتبعة ،فإن مشاركة ذوي العاقة في هذه
ً
ً
املراجعات من شأنها أن ترفع من جودة مخرجات العملية وتجعلها أكثر فاعلية واستدامة وقابلية للتطبيق .وال ينبغي أن تكون املراجعة حدثا وحيدا بل مسؤولية مستمرة.
ً
وفي سياق التشريع أيضا ،فإن الدول األعضاء في االتفاقية ملزمة بالرصد الفعال ملدى تنفيذ االلتزامات الواردة في املادة  9من االتفاقية (إمكانية الوصول) .ويجب أن يتضمن الرصد
الجراءات والخطوات املتخذة وكذلك النتائج املتحققة لجهة ّ
الحد من العوائق والحواجز .ويتطلب هذا إيجاد التشريع واآلليات الالزمة لتمكين مثل هذه العملية بشكل دوري ومنهجي
ومؤسس ي .كما يجب إشراك األشخاص ذوي العاقة بفعالية في صياغة مشاريع مختلف القوانين وتشجيعهم على إبداء مالحظاتهم وتقديم مدخالتهم في مختلف الشؤون.

ً
خامسا على مستوى املجتمع املحلي
التأكيد على أهمية إعادة التأهيل املستندة إلى املجتمع املحلي .فكما أن التأهيل وإعادة التأهيل على املستوى الطبي والصحي والنفس ي مهم في تمكين ذوي العاقة ،فإن إعادة التأهيل
ًّ
ً
املستندة إلى املجتمع املحلي من شأنها أن تضمن لألشخاص ذوي العاقة حصولهم على نفس الحقوق والفرص التي يحصل عليها غيرهم من أفراد املجتمع ،وباتت اليوم عنصرا أساسيا
ً
في التنمية املجتمعية .كما أن املشاركة الهرمية املعكوسة أثبتت نجاحا في التقليل من تكاليف التدخالت ،وزيادة فعاليتها ،خاصة عندما يتعلق األمر بالتغيرات على مستوى األعراف
ُّ
تمك َن األشخاص ذوي العاقة من ُّ
التمتع بحقوقهم.
املجتمعية أو التقاليد واملمارسات السائدة ،والسلوكيات والتصورات السلبية الخاطئة بحق ذوي العاقة .فالتشريع وحده ال يضمن
ّ
تحول أحكام االتفاقية إلى ممارسات يكون لها أثر حقيقي على حياة األشخاص ذوي العاقة.
وال بد على الدول من وضع سياسات وبرامج فعالةِ ،
ويبرز في هذا املجال دور املؤسسات والجهات والهيئات املتخصصة واملجتمع املدني ،في التوعية املستمرة والرصد والتقييم والدراسات امليدانية ومشاركة التجارب ،وفي الدعم لذوي
ً
العاقة وإيصال صوتهم ووجهات نظرهم ،وفتح باب الشكاوى والنقد ّ
البناء (مثل خدمة وصول) والتطوير وتعزيز االلتزام ،بما ينساب خصوصية السياق السعودي والثقافة املحلية ،بدال
من االكتفاء بوضع املبادئ التوجيهية واملعايير النظرية التي قد ال تناسب بالضرورة املمارسات على أرض الواقع .ومن األهمية بمكان تعزيز مشاركة ذوي العاقة في مختلف مجاالت
األنشطة والفعاليات في املجتمع املحلي ،لتتوثق مكانتهم املهمة كعناصر أساسية وفاعلة في أي مجتمع ،وتنكسر حواجز الرهبة أو القلق أو الحرج في تعامل الناس معهم أو تعاملهم مع
الناس ،والخروج من دوائر الشفقة أو التعاطف إلى دوائر التضامن والتعاون والتكاتف.
طرق يمكنك من خاللها دعم األشخاص ذوي اإلعاقة على املستوى الفردي
ً
اسأل أوال :ال تفترض أن الناس بحاجة إلى املساعدة .اسأل عما إذا كانوا بحاجة إلى أي ش يء لجعل العملية أكثر فعالية أو أسهل بالنسبة لهم ،ألنهم هم الخبراء في احتياجاتهم وكيفية
تلبيتها على أفضل وجه .إذا طلبوا املساعدة ،فاطلب تعليمات محددة حول كيفية املساعدة.
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ً
ً
مستمعا ً
جيدا .إذا كنت تعمل مع شخص يعاني من إعاقة في النمو أو مشاكل معرفية أخرى ،فاستخدم جمال واضحة وكلمات بسيطة ومفاهيم ملموسة .قم
تحدث بوضوح ،وكن
بقياس وتيرة وتعقيد ومفردات كالمك ملطابقة مستوى كالمهم .ما لم يتم إبالغك بخالف ذلك ،تذكر أنه يمكنهم اتخاذ قراراتهم بأنفسهم .اسمح لألشخاص الذين يعانون من إعاقات في
الكالم بإنهاء جملهم الخاصة .ال تتحدث نيابة عنهم أو تقاطعهم.
تحدث مباشرة إليهم :قم باالتصال بالعين وتحدث إليهم مباشرة ،حتى لو كان مرافق الرعاية الشخصية أو املترجم الفوري معهمً .
أيضا ،إذا كنت ستتحدث لبعض الوقت مع شخص
على كرس ي متحرك ،فاجلس حتى ال يضطر إلى إجهاد رقبته للنظر إليك ،وال تتكئ على شخص على كرس ي متحرك.
انتبه للمساحة الشخصية :يرى بعض األشخاص الذين يستخدمون وسيلة مساعدة على الحركة ،مثل الكرس ي املتحرك أو املشاية أو العصا ،أن هذه األدوات جزء من مساحتهم
ً
الشخصية .وباملثل ،ال تبدأ ً
أوال .ال تلمس أو تتحرك أو تتكئ على الوسائل املساعدة على الحركة ،فهذا مهم ً
أيضا لسالمتهم.
أبدا في دفع كرس ي متحرك لشخص ما دون طلب إذنه
عند تحديد اللقاء مع األشخاص من ذوي العاقة تحقق من إمكانية الوصول إليهم ،قم بتأكيد املكان قبل اللقاء وأرسل تعليمات مفصلة حول إمكانية الوصول إلى املكان .اسأل عما إذا
كان هناك أي ش يء يمكنك القيام به للتحضير للقاء للتأكد من أن الجميع قادر على املشاركة بشكل كامل( ,صحيفة الغد (األردن))2020 ،
إن الفائدة التي يمكن أن يجنيها شخص واحد من إمكانية الوصول في البيئات املبنية وتقنيات املعلومات واالتصاالت ال تقلل بأي شكل من األشكال من فرص اآلخرين في التمتع بسهولة
ً
ً
ومرونة بالقدرة على استخدام السلعة أو الخدمة أو املحتوى – بل ّ
تحسن من تجربة الوصول واالستخدام للجميع .وبالتالي يمكن اصطالحا اعتبار "إمكانية الوصول" نوعا من املنفعة
العامة العاملية وليس فائدة محددة ملجموعة معينة.
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الخاتمة
سعت هذه الدراسة إلى معاينة السياق النظري والعملي املرتبط بجاهزية القطاعات العامة والخاصة في اململكة لدعم وتمكين ذوي العاقة بالتركيز على مبدأي املساواة وإمكانية الوصول.
إن الجاهزية لتمكين ذوي العاقة ،واملتمثلة في تعزيز إمكانية الوصول ،هي قيمة مضافة ألي بيئة حياتية وسياق تنموي ،وهي منفعة عامة لجميع أفراد املجتمع .وإن تحقيق مثل هذه
الجاهزية يكون بالشكل األمثل من خالل املشاركة األوسع لجميع أفراد املجتمع ،بمن فيهم األشخاص ذوي العاقة ،في كافة املجاالت والدوائر .وباملقابل ،فإن تهميش ذوي العاقة وإبقائهم
تابعين للغير أو موضوع رعاية أفراد أو مؤسسات هي عملية باهظة الكلفة لهم وألسرهم وللمجتمع ،كما أنها غير مستدامة.
ورغم محدودية البيانات واألدبيات املتوفرة عن واقع ذوي العاقة في اململكة وإمكانية الوصول ومستويات التمكين ،إال أن جميع هذه البينات تؤكد على وجود تحول إيجابي وتطوير تراكمي
مستمر ،ورغبة جادة وصادقة لدى صانعي القرار في تمكين ذوي العاقة للتمتع بكافة حقوقهم بصورة كاملة ومتساوية .يضاف إلى ما سبق أهمية إمكانية الوصول في التنمية .فإزالة
الحواجز ستساهم في زيادة مشاركة أفراد من مختلف الفئات واألعمار في الحياة املجتمعية والتنمية.
ً
ً
ً
عندما ننظر إلى إمكانية الوصول على أنها مشكلة امتثال ومعايير محددة ،غالبا ما سنعتبرها عبئا إضافيا وتكاليف مادية لتوفير وصيانة املرافق والخدمات للمؤسسات أو االستعانة
ً
ً
ً
بمصادر خارجية لتشغيلها .أما عندما ننظر إليها بصفتها عنصرا من مقومات البيئة التمكينية الحيوية ،فإن هذه التكاليف تصبح نوعا من االستثمار الضروري في البنية التحتية ومدخال
نحو تعزيز وتوسيع الفرص لجميع األشخاص ،وجاهزية لتحقيق قدرات وطموحات وأحالم جميع األفراد – بال أي استثناءات أو أحكام خاصة.
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