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حقوق ذوي اإلعاقة في توفير إمكانية الوصول
توفير إمكانية الوصول لذوي االحتياجات الخاصة
لعل البعض يتساءل عن الصلة بين توفير إمكانية الوصول للمعوقين أو ما يعرف بحق الوصول ,وھو عنوان ھذا
المطلب ,وبين عنوان المبحث ,وھو إذكاء الوعي بذوي االحتياجات الخاصة؟ إال أن الجواب يكمن فيما أسلفنا من
أن المعوقين ھم األقدر على شرح أوضاعھم ومشاكلھم والمطالبة بحقوقھم ,وبالتالي إذكاء الوعي العام بحالتھم,
ولكن البد أوالً من أن نتيح لھم الفرصة للوصول إلى المجتمع ومختلف جوانب الحياة العامة ,لكي يتمكنوا من
التعبير عن ذواتھم.
فحق الوصول يسمح للمعوق بممارسة حقوقه األخرى كالحق في العمل أو التعليم أو المشاركة في األنشطة
االجتماعية ,وھذا الحق يشمل توفير إمكانية الوصول من الناحية الجسدية الحركية عن طريق تجھيز األبنية
والمنشآت العامة والمرافق الحيوية في المجتمع تجھيزاً مناسبا ً ,يمكن المعاقين على اختالف إعاقاتھم ,من
الوصول إليھا واستخدامھا ,كما يشمل ھذا الحق أيضا ً توفير إمكانية الوصول الفكرية لمختلف المعلومات التي
يحتاجھا المعوق في حياته اليومية ,سواء أكانت معلومات قانونية أم اجتماعية أم تقنية ,تعينه على تخطي الحواجز
التي تعرقل طريقه .وسنقوم بدراسة ھذا الحق كما فعلنا ,فيما تقدم ,عن طريق بحث الجھود الدولية أوالً ,ثم
الجھود اإلقليمية وذلك في الفرعين التاليين:
الفرع األول :الجھود الدولية وحق ذوي االحتياجات الخاصة في الوصول
الفرع الثاني :الجھود اإلقليمية وحق ذوي االحتياجات الخاصة في الوصول.
الفرع األول
الجھود الدولية وحق ذوي االحتياجات الخاصة في الوصول
من الطبيعي أن يكون الحديث عن توفير إمكانية الوصول لذوي االحتياجات الخاصة مقتصراً على االتفاقيات
الخاصة بحقوق المعوقين ,وفي ھذا المجال نالحظ اھتماما ً متزايداً بصورة تدريجية بحق الوصول ففي اإلعالن
الخاص بحقوق المتخلفين عقليا ً لعام  ,1971لم تتم اإلشارة ولو تلميحا ً أو بصورة غير مباشرة إلى حق الوصول.
أما اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين لعام  ,1975فقد تطرق إلى ھذا الموضوع بصورة غير مباشرة من خالل
نصه في المادة الخامسة على أن يكون للمعوق الحق في التدابير التي تستھدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن
من االستقالل الذاتي[1].
لم يوضح اإلعالن :ما المقصود بكلمة التدابير؟ ولكن من المنطقي أن تشمل التدابير التي تمكن المعوق من أن
يكون مستقالً ,اإلجراءات والتسھيالت التي تمكنه من الوصول إلى مختلف المواقع واألماكن العامة ,بأقل قدر
ممكن من االعتماد على اآلخرين ,وبالتالي فإن المنشآت والمرافق العامة يجب أن تكون مھيأة ومؤھلة الستقبال
المعوقين وتحركھم ,فيكونون قادرين على الوصول إليھا متى شاؤوا.
والبد من اإلشارة في ھذا المجال إلى ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة لألمم
المتحدة عام  1989في مادتھا الثالثة والعشرين الفقرة األولى ,المتعلقة باألطفال المعوقين والتي أكدت على حق
الطفل المعوق في حياة كريمة في ظل ظروف تكفل االعتماد على النفس[2].
إن ھذه المادة تشبه إلى حد كبير المادة التي شرحناھا آنفا ً في اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين لعام  ,1975من
حيث أن االعتماد على الذات للمعوقين ,يتطلب توفير إمكانية الوصول لھم إلى كافة األماكن العامة ,ولكن ھذا كله
يبقى استنتاجا ً من عبارة لم تذكر صراحة وال مباشرة حق المعوقين في الوصول.
أما أولى الوثائق الحقوقية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن األمم المتحدة ,والتي تعرضت لفكرة توفير إمكانية
الوصول للمعوقين ,أو ما يعرف بحق الوصول بصورة صريحة ومباشرة ,كانت القواعد الموحدة بشأن تحقيق
تكافؤ الفرص للمعوقين لعام  ,1993فقد خصصت ھذه االتفاقية القاعدة الخامسة من قواعدھا للموضوع ,وذلك
تحت عنوان فرص الوصول إذ نصت على ضرورة اعتراف الدول بما تتسم به فرص الوصول من اھمية عامة
في عملية تحقيق تكافؤ الفرص في جميع مجاالت المجتمع ,لذلك ينبغي على الدول فيما يتعلق بالمعوقين أن تضع
برامج عمل لتتيح الفرصة للمعوقين للوصول إلى البيئة المادية ,وأن تتخذ التدابير الالزمة لتيسير حصولھم على
المعلومات وتمكينھم من إجراء االتصاالت[3].
إن ھذه القاعدة قد ركزت على فرص الوصول بوصفھا أساسية وضرورية ,ليس في حد ذاتھا ,وإنما من أجل
تحقيق الھدف األكبر ھو تكافؤ الفرص للمعوقين ,كما يستنتج من القاعدة أن الوصول ينقسم إلى نوعين :األول ھو
الوصول إلى البيئة المادية ,والمقصود بالبيئة المادية ھو المرافق الحياتية والمنشآت العمرانية.
أما النوع الثاني فيتمثل بالوصول إلى المعلومات إي البيئة الفكرية وما تتضمنه من معلومات ,سواء عن المعوقين
أنفسھم ,أم عن طريق المجتمع بشكل عام.
ثم تتابع ھذه المادة لتنص على أھم اإلجراءات والتدابير الالزمة لتيسير فرص الوصول بنوعيه للمعوقين ,فقد
نصت فيما يتعلق بالوصول إلى البيئة المادية ,على ضرورة أن تتخذ الدول التدابير الالزمة إلزالة الحواجز التي

تعترض سبيل المشاركة في مرافق البيئة المادية ,ومن ھذه التدابير وضع المبادئ التوجيھية وسن القوانين
الوطنية التي تضمن إمكانية الوصول إلى مختلف االماكن في المجتمع مثل المساكن والمباني وخدمات النقل العام
والشوارع وغير ذلك من عناصر البيئة الخارجية.
كما ينبغي للدول أن تكفل للمھندسين الذين يشتركون في تصميم مرافق البيئة المادية ,فرصة الحصول على
معلومات عن سياسات العجز والتدابير الرامية إلى تيسير وصول المعوقين إلى األماكن المقصودة ,حيث يفترض
أن تدرج مستلزمات إمكانية الوصول ضمن تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية منذ بداية عملية التصميم ,ومن
الواجب استشارة منظمات المعوقين لدى وضع معايير وقواعد لتيسير الوصول إلى األماكن المقصودة][4
الواضح من ھذه القواعد انھا ترمي إلى تھيئة المرافق العامة ,وحتى أيضا ً المنشآت الخاصة ,لكي تكون جاھزة
من الناحية العملية لوصول المعوقين إليھا واستخدامھم إياھا ,وفي سبيل ھذا الھدف البد من سن التشريعات
الالزمة ,إال أن المميز ھنا ھو ضرورة إطالع المھندسين المختصين على الخطط المتعلقة بالمعوقين ,وذلك لكي
تكون المنشآت العامة مجھزة الستقبال المعوقين منذ بداية التخطيط لھا ,وليس بعد إنشائھا وإتمام بنائھا يتم إعادة
تنظيمھا لھذا الھدف ,وفي النھاية فإن كل ذلك ينبغي أن يكون بالتشاور مع منظمات المعوقين ,ألن المعوقين ھم
األقدر على شرح احتياجاتھم ومتطلباتھم للمھندسين المختصين ,لكي يراعوا ھذه االحتياجات في تصاميمھم
وإنشاءاتھم.
أما فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات فقد نصت نفس القاعدة على ضرورة حصول المعوقين وأسرھم
والمجموعات المھتمة بھم ,على المعلومات الكاملة عن تشخيص حاالتھم وحقوقھم ,والخدمات والبرامج المتاحة
لھم في جميع المراحل ,وذلك كله يكون بطرق وأساليب يستطيع المعوقين االطالع عليھا[5].
كما ينبغي للدول أن تعد استراتيجيات لوضع خدمات اإلعالم والتوثيق في متناول مختلف فئات المعوقين ,وذلك
من خالل استخدام التكنولوجيات المالئمة بغية وضع المعلومات والوثائق المكتوبة في متناول األشخاص ذوي
العاھات البصرية ,وبالمثل ينبغي استخدام التكنلوجيات المالئمة لوضع المعلومات المنطوقة في متناول األشخاص
ذوي العاھات السمعية  ,أو الذين يشكون من صعوبات في الفھم ,كما ينبغي النظر في احتياجات من يعانون من
حاالت عجز أخرى تمنعھم من التخاطب مع غيرھم ,ومن الضروري تشجيع وسائل اإلعالم  ,وخاصة التلفزيون
واإلذاعة والصحافة على جعل خدماتھا في متناول األشخاص المعاقين ,كما ينبغي أن تكفل الدول ,فيما يتصل
بنظم المعلومات وخدمات الحاسوب العامة ,جعل ھذه النظم من األصل في متناول المعوقين أو تكييفھا بحيث
يسھل عليھم تناولھا .والبد من استشارة منظمات المعوقين في ھذه التدابير واإلجراءات المتعلقة بالوصول إلى
المعلومات[6].
إن ھذه اإلجراءات تركز على إيصال المعلومات إلى المعوقين بالدرجة األولى,ولكن في بعض الحاالت ,تكون
أسر المعوقين أو المجموعات المھتمة بھم ,ھي أيضا ً معنية بالحصول على المعلومات المتعلقة بحقوق المعوقين,
ألن المعوقين في بعض األحيان يكونون عاجزين بمفردھم عن االستفادة من المعلومات كما يالحظ اھتمام ھذه
االتفاقية بنقل المعلومات والسياسيات واالستراتيجيات إلى المعوقين ,ولكن بوسائل وتقنيات تناسب إعاقة كل
منھم ,كاستخدام لغة برايل أو األشرطة الصوتية أو الحروف الكبيرة بالنسبة للمصابين بإعاقات بصرية ,أو لغة
اإلشارة بالنسبة للمصابين بإعاقات سمعية  ,وذلك للتأكد من استيعاب المعوق لھذه المعلومات.
ومن المھم أيضا ً ما أشارت إليه االتفاقية فيما يتعلق بنظم المعلومات وبرامج الحاسوب ,من حيث تجھيزھا
الستخدام المعوقين ,وھذا برأيي ضروري جداً ,ألن شبكة المعلومات )االنترنت( أصبحت في عصرنا الحاضر
المصدر الرئيسي واألكثر اتساعا ً وشموالً لمختلف المعلومات والبرامج المتعلقة بالمعوقين ,ومن المنطقي أن ال
يكون المعوقون بعيدين عن استخدام ھذه الشبكة واالستفادة منھا .وبالرغم من كون ھذه االتفاقية صادرة عام
 1993أال أن المميز فيھا استشرافھا ألھمية الحاسوب وشبكة المعلومات بالنسبة للمعوقين.
أما اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام
 ,2006فقد تناولت توفير أمكانية الوصول في مادتھا التاسعة التي تنص في جزئھا االول [7].لتمكين األشخاص
ذوي اإلعاقة من العيش في استقاللية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ,تتخذ الدول األطراف
التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات
واالتصاالت ,وھذه التدابير تشمل تحديد العقبات أمام وصول المعوقين وإزالتھا ,وتنطبق بوجه خاص على ما
يلي:
أ ـ المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق األخرى داخل البيوت وخارجھا ,بما في ذلك المدارس والمساكن
والمرافق الطبية وأماكن العمل.
ب ـ المعلومات واالتصاالت والخدمات األخرى بما فيھا الخدمات االلكترونية وخدمات الطوارئ[8].
إن ھذه المادة تحدد في البداية الھدف من توفير إمكانية الوصول  ,وھو العيش بصورة مستقلة ,والمشاركة الكاملة
في المجتمع بالنسبة للمعوقين ,وھو الھدف األعظم الذي تسعى إليه كل الجھود الدولية في مجال حقوق المعوقين.
فالتدابير الھادفة إلى تسھيل وصول المعوقين إلى المرافق العامة ,وبنفس الوقت إلى المعلومات ,البد أن تبدأ
بتحديد العقبات التي تعترض سبيل المعوقين ,ثم العمل على إزالتھا ,وبالتالي فإن ھذا الجھد يحتاج إلى دراسة

عملية واقعية من قبل باحثين وفنيين مختصين في مجال اإلعاقة ,وإال فلن تحقق الھدف منھا ,سواء في مجال
الوصول إلى المرافق العامة ووسائل النقل ,أم في الوصول إلى المعلومات ووسائل االتصاالت االلكترونية
الحديثة.
أما الجزء الثاني من نفس المادة )المادة التاسعة( ,فيحدد التدابير التي يجب على الدول األعضاء اتخاذھا في ھذا
المجال ,والتي تھدف إلى وضع معايير دنيا ومبادئ توجيھية لتھيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات
العامة ,ونشر ھذه المعايير ورصد تنفيذھا.
كما يجب على الھيئات والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات لعامة الجمھور أن تراعي توفير إمكانية الوصول
للمعوقين ,والبد من توفير التدريب للجھات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بامكانية الوصول ,كما يجب توفير
وسائل المساعدة للمعوقين لتسھيل وصولھم إلى المباني والمرافق العامة ,وذلك كل حسب إعاقته .باإلضافة إلى
تشجيع مختلف أشكال المساعدة للمعاقين لضمان حصولھم على المعلومات ,وينبغي أيضا ً تشجيع وصول
األشخاص ذوي اإلعاقة إلى نظم المعلومات واالتصاالت الجديدة بما فيھا االنترنت ,وتشجيع تطوير وإنتاج
تقنيات وبرامج ونظم معلومات يسھل على المعوقين الوصول إليھا واستخدامھا[9].
إن ھذه االتفاقية تدعو إلى وضع حد معياري أدنى لتوفير إمكانية الوصول للمعوقين ,ثم وضع الخطط والعمل
على تنفيذھا ,بناء على ھذا الحد األدنى ,حتى يستطيع المعوقون على اختالف درجاتھم استخدام المرافق العامة,
ومن المالحظ ان ھذه االتفاقية تدعو الجھات الخاصة أيضا ً ,المعنية بتوفير الخدمات للجھمور إلى تسھيل وصول
المعوقين إليھا.
وبنظر االتفاقية فإن تدريب المعنيين بمسائل توفير الوصول ھو أمر ھام ,والمقصود بھؤالء االختصاصيون
والمھندسون والفنيون الذين يعملون على تھيئة المرافق العامة ,لكي يمكن الوصول إليھا واستخدامھا من قبل
المعوقين.
كما يجب أن تقدم للمعوقين وسائل مساعدة  ,ضمن ھذه المرافق ,تسھل عليھم الوصول إليھا والتنقل فيھا,
كالالفتات المكتوبة بلغة برايل أو التسجيالت الصوتية ,وذلك بالنسبة للمصابين بإعاقة بصرية أو وجود مساعدين
اختصاصيين بلغة اإلشارة ,يسھلون الوصول بالنسبة للمصابين بإعاقة سمعية.
كما تركز ھذه االتفاقية كسابقتھا على وصول المعوقين إلى المعلومات واالتصاالت الحديثة واستخدام الحاسوب
وشبكة االنترنت ,وھي تدعو في ھذا المجال ,ومن أجل تسھيل استخدام المعوقين لھذه التقنيات ,إلى ابتكار
وتطوير برامج موضوعة خصيصا ً ,من أجل استخدام المعوقين لنظم المعلومات الحديثة ,فيصبح المعوق قادراً
على استخدام الحاسوب أو الھاتف أو الدخول إلى شبكة االنترنت ,بمساعدة ھذه البرامج دون الحاجة إلى مساعدة
شخص آخر.
فاتفاقية عام  2006قريبة إلى حد كبير إلى مادعت إليه القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين لعام
 1993سواء من حيث تقسيم حق الوصول إلى قسمين :الوصول إلى البيئة المادية أو الوصول إلى بيئة المعلومات
أم من حيث وضع الخطط والبرامج وإعداد الفنيين المؤھلين واستخدام النظم والبرامج والتقنيات المناسبة
للمعوقين من أجل توفير حق الوصول  ,مع مالحظة أن اتفاقية عام  2006أكثر تطوراً في بعض التفصيالت
التقنية ,ذلك عائد إلى الفارق الزمني بين االتفاقيتين باإلضافة إلى فارق آخر وھو أن القواعد الموحدة بشأن تحقيق
تكافؤ الفرص للمعوقين حددت الھدف من حق الوصول بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوق في حين أن اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة حددته في تحقيق أكبر قدر ممكن من االستقالل الذاتي للمعوقين ,وھي بذلك تكون اقرب
إلى ما أشارت إليه اتفاقية حقوق المعوقين السابقة التي بحثناھا )اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا ً عام
 1971واإلعالن الخاص بحقوق المعوقين عام .(1975
وفي مجال حق الوصول البد من اإلشارة إلى ما دعا إليه المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة في
قراره رقم  26عام  2002والمتعلق بتحسين تكافؤ الفرص للمعوقين وحماية حقوقھم ,والذي أكد فيه على أن
للمعاقين حقا ً متساويا ً في الوصول إلى التعليم ,الصحة  ,االستخدام الخدمات االجتماعية ,الوصل للبيت ,النقل
العام ,المعلومات ,الحماية القانونية ,وعمليات صنع القرارات السياسية[10].
إن المميز في ھذا القرار ھو المجال المستھدف من توفير إمكانية الوصول  ,فالوصول إلى التعليم واالستخدام
ووسائل النقل والمرافق العامة ھو امر بديھي ,أما الجديد فھو الوصول إلى الحماية القانونية وصنع القرار
السياسي ,فقد أصبح من حق المعوق أن تقوم الدولة بتوفير حق الوصول له إلى الوسائل واألساليب القانونية التي
تحميه وتحافظ على حقوقه ,وكذلك األمر فإن من واجب الدولة أن تدخله في عملية صنع القرار السياسي ,وذلك
من خالل مشاركته في الحياة السياسية ,ولكن ھذا يتطلب في البداية تسھيل وصوله وتفاعله في مجال الحياة
العامة .وھذه النقطة تفوق بھا قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي على مختلف اتفاقيات حقوق األنسان التي
بحثناھا والتي أغفلت حق المعوقين في الوصل إلى الحياة السياسية والقانونية بصورة واضحة.

الفرع الثاني
الجھود اإلقليمية وحق ذوي االحتياجات الخاصة في الوصول
سوف نقوم بدراسة الجھود اإلقليمية كما اتبعنا في المطالب السابقة ,ووفقا ً لنفس الترتيب ونبدأ بالمواثيق العربية:
أوالً ـ حق الوصول لذوي االحتياجات الخاصة في المواثيق العربية
كما الحظنا فيما أسلفنا ,فإن النصوص العربية المتعلقة بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة قليلة ,وتقتصر على
المواثيق الصادرة عن منظمة العمل العربية ,باإلضافة إلى الميثاق العربي لحقوق اإلنسان عام  ,2004فبالنسبة
لالتفاقية العربية رقم  17لعام  1993بشأن تأھيل وتشغيل المعوقين الصادرة عن منظمة العمل العربية ,فقد نصت
في مادتھا الحادية والعشرين على ضرورة إصدار كل دولة ,التشريعات الالزمة لتسھيل حركة وتنقل المعوقين
أثناء العمل ,عند إقامة المنشآت الجديدة ,وتعمل على إجراء التحويرات الضرورية على القائم منھا[11].
إن االتفاقية لم تنص على حق الوصول بشكل صريح ومباشر وإنما نصت على تسھيل الحركة والتنقل للعمال
والمعوقين ,ولكن حصراً أثناء العمل ,أي أنھا لم تول توفير إمكانية الوصول أوالً إلى المنشأة أي قدر من
االھتمام ,وكان األولى واألجدر لالتفاقية أن تنص على توفير حق الوصول للمعوقين ,والتسھيالت المرافقة له,
إلى المنشأة في البداية ثم بعد ذلك تسھيالت الحركة ضمن المنشأة نفسھا.
كما أن ھذه االتفاقية لم تدع فقط إلى مراعاة حركة وتنقل العمال المعوقين في المنشآت المراد إقامتھا ,بل أنھا
تدعو إلى إجراء تعديالت وتحسينات في المنشآت القديمة من أجل ھذا الغرض ,وذلك لكي تشمل تسھيالت
الحركة ھذه كل العمال المعوقين ,سواء في منشآت حديثة أم قديمة دون أي تمييز.
أما التوصية العربية رقم  7لعام  1993بشأن تأھيل وتشغيل المعوقين ,الصادرة عن منظمة العمل العربية ,فقد
نصت في مادتھا التاسعة والعشرين أنه ينبغي على كل دولة إصدار التشريعات التي تكفل قيام أصحاب األعمال
بمراعاة الھندسة التأھيلية عند تصميم المنشآت الصناعية الجديدة ,وتعمل على إجراء التحويرات الضرورية على
القائم منھا ,بھدف تسھيل حركة المعوقين داخل المنشآت .كما ينبغي العمل على إجراء التحويرات الالزمة على
الطرق العامة لتسھيل تنقل وحركة المعوقين ,وينبغي أيضا ً إجراء التحويرات الالزمة في المباني الحكومية
واألماكن العامة ,بما يتيح للمعوق سھولة الحركة واستخدام مختلف المرافق[12].
بما أن التوصية قد وضعت كي يتم االسترشاد بھا في تطبيق أحكام االتفاقية رقم  17فإنھا قد تداركت النقص في
ھذه االتفاقية ,فبعد ان أكدت التوصية على ما جاء في االتفاقية من مراعاة حركة وتنقل المعوقين أثناء العمل,
وتأھيل المنشآت الصناعية لھذا الغرض سواء حديثة أم قديمة ,دعت التوصية إلى إعداد الطرقات العامة ,لتكون
مؤھلة الستخدامھا من قبل المعوقين ,كي يكونوا قادرين على الوصول إلى أعمالھم بصورة سھلة ومريحة ,بعيدة
عن أي عراقيل.
ولم تكتف التوصية بذلك بل دعت أيضا ً إلى تأھيل مختلف المرافق والمؤسسات العامة ,لكي تكون مالئمة
ومناسبة لحركة المعوقين فالتوصية بذلك ال تھتم بوصول المعوقين وحركتھم ضمن المنشأة الصناعية فقط ,كما
فعلت االتفاقية ,وإنما تدعو إلى تسھيل حركتھم في المجتمع ككل بمختلف مرافقه.
في حين أن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان عام  ,2004الذي اقتصر بشأن توفير إمكانية الوصول ,على النص في
مادته األربعين ,الفقرة السادسة ,على أن تمكن الدول األطراف األشخاص ذوي اإلعاقة من استخدام مرافق
الخدمة العامة والخاصة[13].
لقد فرض الميثاق التزاما ً صريحا ً على الدول العربية ,بجعل المرافق العامة والخاصة صالحة لالستخدام من قبل
المعوقين ,إال أن نصوص الميثاق جاءت عامة من حيث أنھا لم تدع إلى توفير إمكانية الوصول للمعوقين بصورة
واضحة ,بل اكتفت بعبارة )تمكن الدولة المعوقين من استخدام  (....فكيف يمكن للمعوقين استخدام المرافق سواء
أكانت عامة أم خاصة؟ بل كيف يمكنھم الوصول إليھا أصالً إذا لم تجر تعديالت ولم يتم تأھيل ھذه المرافق
والطرقات ,كي تكون صالحة الستخدامھا من قبل المعوقين ,وكان أولى بالميثاق أن يوضح بعض الشيء ھذا
األمر.
ثانيا ً ـ حق الوصول لذوي االحتياجات الخاصة في المواثيق األوربية
لقد تنبھت المواثيق األوربية إلى أھمية حق الوصول بالنسبة للمعوقين منذ فترة طويلة ,وإن كانت في بداية األمر
لم تورد ھذا الحق بشكل واضح ومتكامل ,فالميثاق االجتماعي األوربي لعام  1961ذكر في مادته الخامسة عشرة
متعلقة بالتأھيل المھني للمعوقين ,اتخاذ التدابير الالزمة لوضع المؤسسات المتخصصة العامة والخاصة تحت
تصرف األفراد المعوقين[14].
إن ھذا النص يعتبر بداية لوعي أھمية حق الوصول للمعوقين ,دون أن يوضح ھذا النص ما المقصود بعبارة
)تحت تصرف المعوقين(؟
وان كان الھدف المنطقي ھو إمكانية استخدام ھذه المؤسسات والمرافق.
في حين أن الميثاق االجتماعي االوربي المعدل عام  ,1996قد نص في مادته الخامسة عشرة ,على تشجيع
اندماج المعوقين ومشاركتھم في المجتمع من خالل اإلجراءات التي تھدف إلى التغلب على عوائق االتصال
والتنقل ,وتمكينھم من سھولة استخدام وسائل النقل ,واإلسكان واألنشطة الثقافية وأنشطة وقت الفراغ[15].

لقد حدد الميثاق المعدل الغرض من اإلجراءات التي تستھدف توفير توفير إمكانية الوصول ,وھو اندماج
المعوقين ومشاركتھم في المجتمع ,وبالتالي فإن كل التسھيالت واإلجراءات التي تمكن المعوقين من تجاوز
العقبات المعرقلة الستخدام وسائل النقل أو االتصال ,او تعيق تنقلھم ضمن مناطق سكنھم ,تقع ضمن التدابير
الحاثة على دمجھم في المجتمع .كما تنبه ھذا الميثاق إلى ضرورة تسھيل وصول المعوقين إلى كافة نواحي
المجتمع ,وليس وصولھم فقط إلى وسائل النقل والمساكن والمرافق العامة .وإنما أيضا ً إلى مراكز األنشطة
االجتماعية والثقافية ,لكي يكون اندماج المعوقين في المجتمع كامالً.
فھذه االتفاقية قريبة إلى حد كبير لما نصت عليه اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عن األمم المتحدة
عام  2006من حيث أن الھدف الرئيسي من توفير حق الوصول للمعوقين ھو تمكينھم من االعتماد على ذواتھم
والمشاركة الكاملة في المجتمع ,في حين أن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  2004أغفل ھذه النقطة تماما ً واكتفت
باإلشارة إلى استخدام المعوقين لمرافق الخدمة العامة والخاصة الذي يعتبر خطوة أولى في اندماج المعوقين في
المجتمع.
والبد من بحث موضوع حق الوصول من خالل التقارير والوثائق والبرامج الصادرة عن عدد من الھيئات
واللجان األوربية ,ونبدأ بمھمة لجنة المجتمعات االوربية بتاريخ  2000-5-12فقد اعتبرت اللجنة أن حرية التنقل
للمعاقين تلعب دوراً حاسما ً لتأكيد المشاركة في النشاطات االجتماعية واالقتصادية ,ونقصھا ھو عامل مانع ضد
حقوق المعاقين ,ويسبب ضرراً للجميع وحرية التنقل ھذه يجب أن تشمل كل المرافق العامة إلعطاء أفضل النتائج
لھذه العملية ففي المجتمع الحديث ال يمكن االندماج في الحياة االجتماعية واالقتصادية بدون تنقل,فالتنقل ليس
مجرد مالءمة أو ضرورة اجتماعية واقتصادية ,بل يجب أن يكون حقا ً لكل شخص ,دون تقييد اقتصادي أو
عملي.
ھذا األمر ينطبق بشكل كبير جداً على المعوقين الذين يتوقف اندماجھم في الحياة بمختلف جوانبھا االقتصادية
والتجارية واالجتماعية والسياسية ,على حل مشكلة تنقلھم ,وفي مجال الوصول إلى المعلومات ,ترى الجنة ان
المعاقين لھم نفس الحق كبقية المواطنين اآلخرين ,في الوصول إلى المعلومات ,واللجنة تعتمد على شبكة
االنترنت بشكل كبير ,لتمكين أكبر قدر من المعوقين ,من الوصول إلى المعلومات وبكلفة قليلة[16].
إن نظرة اللجنة إلى حق التنقل ,الذي يعتبر جوھر عملية توفير فرص الوصول للمعاقين في البيئة المادية ,ھي
نظرة حديثة فبعد أن أكدت اللجنة على دور التنقل في اندماج المعوقين في المجتمع ,اعتبرت أن نقص القدرة على
التنقل يعتبر مانعا ً للمعوقين من ممارسة حقوقھم ,وبالتالي وقفت قدرة المعوقين على التمتع بمختلف الحقوق
كالتعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة ,على مدى تمتعھم بحق التنقل ,والذي من دونه ال يمكن الوصول إلى
بقية الحقوق.
فالتنقل ھو أساس االندماج في المجتمع ,وبدونه يبقى األفراد منعزلين ,فھو ليس ضرورة أو حاجة ,بل ھو حق
لكل الناس فكيف ال يكون حق لھذه الفئة التي يتوقف اندماجھا في المجتمع وممارستھا لحقوقھا عليه؟ وبالتالي البد
من وضع خطط لتسھيل تنقل المعوقين ,وإزالة الحواجز التقنية أمام استعمالھم لوسائل النقل ,بمختلف أنواعھا
البرية والبحرية والجوية ,من خالل إعداد وسائل النقل بتجھيزات مالئمة للمعوقين ,والنص على ذلك في وثائق
رسمية صادرة عن المنظمات المعنية بوسائل النقل ,وأخيراً تولي اللجنة حق الوصول إلى المعلومات اھتماما ً
كبيراً  ,وتعتبره حقا ً أصيالً للمعاقين ,يتساوون فيه مع جميع المواطنين وإن تركيز اللجنة على شبكة االنترنت في
ھذا المجال ,نابع من سھولة توافرھا في كل األماكن وفي كل األوقات ,مما يمكن المعوقين من التعامل معھا ضمن
منازلھم أو مراكزھم ,فضالً عن تكلفتھا المادية القليلة ,التي تعتبر عامالً رئيسيا ً بالنسبة للعصر الحالي.
وفيما بعد تبنت اتفاقية عام  2006الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ,والصادرة عن األمم المتحدة نفس
الفكرة من حيث اإلشارة إلى أھمية شبكة االنترنت في تسھيل وصول المعوقين إلى المعلومات التي يحتاجونھا
وإلى ضرورة توفير ھذه الخدمة لمختلف المعوقين بمساعدة البرامج المناسبة إلعاقتھم.
أما مجلس االتحاد األوربي في قراره المتعلق بتشجيع االستخدام واالندماج االجتماعي للمعوقين في  15تموز
 ,2003فقد دعا إلى إزالة الحواجز التي تعيق مشاركة المعوقين في حياة المجتمع ,وبشكل خاص في حياة العمل
ومنع إيجاد حواجز من خالل تعزيز التخطيط للجميع[17].
إن دعوة المجلس إلزالة الحواجز أمام المعوقين ,وإبعاد كل ما يعرقل حياتھم ,أمر بديھي ,إال أن المجلس دعا إلى
تحقيق ذلك من خالل ما يسمى بالتخطيط للجميع ,أي أن الخطط التي توضع من أجل التطوير االقتصادي
والعمراني ,يجب أن تشمل جميع المواطنين ,بما فيھم ذوي االحتياجات الخاصة  ,وبالتالي البد أن تراعي ھذه
الخطط احتياجاتھم ,وتؤمن وصولھم إلى كل األماكن.
وفي الملحق االول لخطة العمل ,االتحاد االوربي لإلعاقة  2005 -2004لألعمال الجارية ,اعتبر الوصول مسألة
أساسية بالنسبة لالتحاد األوربي ,واالتجاه السائد في ھذا المجال ,ھو تعزيز الوصول لالتصاالت ,فالوصول إلى
خدمات المجتمع يتم عن طريق االستفادة من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وتحت بند الوصول إلى البيئة المجھزة العامة ,تم تشجيع مشروع التصميم العالمي للبناء ,عن طريق الدعم
المادي ,وتعزيز التدريب المتخصص ,والوعي للتخطيط المدني والمعماري ,والتركيز على جوانب الوصول من

الدراسة ,وحتى الممارسة ,ودعم حقوق المسافرين من ذوي االحتياجات الخاصة ,سواء السفر جواً ,أو عن طريق
السكك الحديدية ,أو بحراً ,أو بواسطة الباصات والمركبات العادية[18].
إن أھمية الوصول إلى المعلومات واالتصاالت تكمن بنظر ھذا الملحق ,في عدم إمكانية االستفادة من الخدمات
العامة ,دون استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ,وخاصة في العصر الراھن ,وبذلك يبقى المعاق بعيداً
عن حياة المجتمع ومرافقه وخدماته ,إذا كان بعيداً عن تقنيات االتصاالت الحديثة ,وخاصة االنترنت ,وھذا ما
أكدت عليه مختلف مواثيق حقوق المعوقين الدولية واإلقليمية الحديثة .أما في مجال الوصول إلى البيئة المادية,
فاالتحاد األوربي يقوم بمجموعة من اإلجراءات التحفيزية ,فدعم المشروع العالمي للبناء ما ھو إال تشجيع لفكرة
وضع معايير عالمية في األبنية لكي تكون مؤھلة الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ,وذلك ال يكون إال من خالل
إجراءات الدورات التدريبية للمتخصصين ,ونشر الوعي بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة ,ومتطلباتھم لدى
المھندسين والمخططين ,وسواء كانوا مدنيين أم معماريين ,فحق ذوي االحتياجات الخاصة في الوصول إلى البيئة
يجب أن يكون مركز االھتمام ,ليس فقط من خالل الممارسة العملية ,وإنما في مرحلة سابقة لذلك ,أي عند إجراء
الدراسات ووضع المخططات وبالمقارنة مع اتفاقية عام  2006الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة نالحظ
أنھا تبنت نفس الفكرة وھي ضرورة إعداد المھندسين والفنيين وتوعيتھم بأوضاع ذوي االحتياجات الخاصة لكي
يتمكنوا من تلبية حاجات ھذه الفئة في المنشآت والمرافق التي يشيدونھا.
أما في مھمة لجنة المجتمعات األوربية بتاريخ  ,2007-11-26فقد تم اعتبار الوصول أولوية لالندماج الفعال
ولبلوغ الحقوق ,فالوصول إلى البنى التحتية والخدمات والبضائع ھو أمر ضروري لعدم التمييز واالندماج في
المجتمع ,فتوفير إمكانية الوصول يتطلب إزالة الحواجز التي تمنع ذوي االحتياجات الخاصة من ممارسة
قدراتھم ,والمشاركة بشكل كامل ,وفقا ً لمبادئ متساوية ,وھذا يتطلب التصميم للجميع والحلول المساعدة األخرى,
وذلك من خالل وضع سياسات عامة لعدم التمييز[19].
ً
ً
ً
إن التأكيد على دور الوصول في تحقيق االندماج ضمن المجتمع أصبح أمرا بديھيا وتقليديا ,وقد أدخلت اللجنة
عنصراً جديداً ھو الوصول إلى البضائع ,لقد كان في الماضي يتم الحديث عن الوصول إلى الخدمات والمرافق
العامة ,والمقصود بالبضائع ھنا ,ھي السلع التي يستھلكھا ذوي االحتياجات الخاصة ,والتي يجب أن يكون
الوصول إليھا من قبلھم ميسراً تماما ً ,مثل الوصول إلى المرافق العامة.
كما أن اللجنة تصب اھتمامھا بشكل كبير على دور حق الوصول ,في إزالة كافة أشكال التمييز ضد ذوي
االحتياجات الخاصة ,فمنح المعوق ھذا الحق يمكنه من إثبات ذاته وإبراز مواھبه وطاقاته واستخدامھا بشكل يثبت
كفاءته ,ويزيل كافة أنواع التمييز بينه وبين بقية المواطنين ,وھذه فكرة جديدة تفردت بھا ھذه الوثيقة األوربية عن
مختلف الوثائق الدولية واإلقليمية التي بحثناھا بإشارتھا إلى دور حق الوصول للمعوقين في مكافحة التمييز
الممارس ضدھم.
ثالثا ً ـ حق الوصول لذوي االحتياجات الخاصة في المواثيق األمريكية:
نبدأ دراستنا للجھود األمريكية ,فيما يتعلق بتوفير إمكانية الوصول بما جاء في البروتوكول اإلضافي لالتفاقية
األمريكية لحقوق اإلنسان ,في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ,بروتوكول سان سلفادور عام
 ,1988فقد نص على ضرورة أن يتلقى المعاق االھتمام المصمم لتنمية شخصيته ,وأن يتم تبني البرامج الالزمة
لتأمين الموارد والبيئة الضرورية لتحقيق ھذا الھدف[20].
نالحظ أن ھذه الوثيقة لم تتطرق مباشرة إلى توفير إمكانية الوصول تماما ً ,كما فعلت بالنسبة لنشر الوعي
للمعوقين ,ولقد استعنا بنفس العبارة التي بحثناھا في المطلب الخاص بنشر الوعي ,والتي يمكن من خاللھا استنتاج
ما يتعلق بتوفير إمكانية الوصول ,فما المقصود باالھتمام المصمم الذي يجب أن يتلقاه المعوقون لتنمية
شخصيتھم؟ وما المقصود بالبرامج الالزمة لتأمين الموارد والبيئة الضرورية لتنمية شخصيته؟
إن ھذه العبارات ,كما شملت فيما سبق نشر الوعي ,يمكن أن نستنتج منھا الدعوة إلى توفير إمكانية الوصول,
فالبيئة ال يمكن أن تساھم في تنمية شخصية المعاق ,إذا كان قادراً على الوصول إليھا ,وذلك من خالل االھتمام
بإعداد ھذه البيئة ,وإجراء التغييرات الالزمة فيھا ,لكي تصبح قادرة على استقباله ,إال أن كالم الميثاق يبقى عاما ً
وشامالً ,يمكن االستنتاج منه ,وفق ما يتناسب مع ضرورات البحث ,خاصة وأنه يتحدث بصورة عامة عن تھيئة
البيئة المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة ,ھذا األمر الذي يشمل نشر الوعي باإلضافة إلى توفير إمكانية
الوصول ,وإن طريقة معالجة ھذا الميثاق لمسألة حق الوصول لذوي االحتياجات الخاصة قريبة إلى حد كبير إلى
ماجاء في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان عام  ,2004من حيث عدم التصريح والتفصيل بحق الوصول والتدابير
الالزمة لضمان تمتع ذوي االحتياجات الخاصة به.
أما الوثيقة التي اھتمت بحق الوصول للمعوقين ,وجاءت مفصلة وواضحة ,فقد كانت االتفاقية األمريكية بشأن
إزالة كافة أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين ,في  7حزيران  ,1999فقد نصت في مادتھا الثالثة ,الفقرة
األولى ,على ضرورة اتخاذ اإلجراءات التشريعية واالجتماعية الالزمة إلزالة التمييز ضد المعوقين ,ودمجھم في
المجتمع بصورة كاملة ,بما في ذلك اإلجراءات الالزمة لتوفير السلع والخدمات والتسھيالت واألنشطة والبرامج ,
مثل النقل واالتصاالت واإلسكان ...

واإلجراءات الالزمة لضمان أن المباني والمركبات والمرافق الجديدة التي تبنى أو تضع في أماكن تواجدھم,
تسھل النقل واالتصاالت ,وأن ھناك حرية في استعمالھا من قبل األشخاص المعاقين ,واإلجراءات الالزمة إلزالة
العقبات المعمارية والخاصة بالنقل وعقبات االتصال لتسھيل استخدامھا من قبل األشخاص المعاقين ,وأخيراً البد
من ضمان أن يكون األشخاص المسؤولون عن طبيق ھذه القواعد مدربون ومؤھلون لھذه المھمة[21].
إن مكافحة التمييز ضد ذوي االحتياجات الخاصة ودمجھم في المجتمع ,تتطلب إتخاذ مجموعة من الخطوات
الھادفة إلى توفير الحاجات والخدمات الالزمة لھم ,والتي عددتھا االتفاقية ,كالسلع والخدمات والنقل واالتصاالت,
ومن دون وصول ذوي االحتياجات الخاصة إليھا بشكل سھل يبقى ھؤالء عرضة للتمييز الممارس ضدھم في
المجتمع .ومن اإلجراءات الكفيلة بمكافحة التمييز إعداد المباني والمرافق والمركبات الحديثة ,لكي تكون صالحة
الستخدامھا من قبل ذوي االحتياجات الخاصة .وقد أشارات االتفاقية إلى نقطة ھامة ,وھي أن يتمتع ذوو
االحتياجات الخاصة بالحرية الكاملة في استعمالھا ,وبتالي فإن تجھيز ھذه الموافق والخدمات لمواءمة متطلبات
ذوي االحتياجات الخاصة ,شرط أساسي ليكونوا أحراراً في استخدامھا ,وإال ينعدم شرط الحرية النعدام إمكانية
االستعمال  ,ولذلك البد من إزالة كل العقبات بكافة أشكالھا ,سواء أكانت في مجال البناء واإلعمار أم في مجال
االتصاالت .وأخيراً فاألشخاص المسؤولون عن مراقبة تنفيذ ھذه اإلجراءات والبرامج البد أن يكونوا من
أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال اإلعاقة ,وفي المجاالت المتعلقة باإلنشاءات واالتصاالت ,من أجل الوصول
بھذه اإلجراءات إلى غايتھا.
لقد عالجت ھذه االتفاقية حق الوصول لذوي االحتياجات الخاصة بطريقة متطورة مماثلة لما نصت عليه معظم
الوثائق األوربية التي بحثناھا ,ولما أكدت عليه اتفاقية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة عام 2006الصادرة عن
األمم لمتحدة وال سيما من حيث تأھيل المرافق والمباني لتكون مؤھلة الستقبال المعاقين ,وضرورة أن يتم ذلك
تحت إشراف فنيين ذوي خبرة باإلعاقة ,إال أن ما تتميز به االتفاقية األمريكية ھو إصرارھا على منح ذوي
االحتياجات الخاصة الحرية الكاملة في الوصول واستخدام ھذه المرافق العامة ,وبالتالي اتخاذ كل اإلجراءات
الالزمة لتحقيق ھذا الھدف.
رابعا ً ـ حق الوصول لذوي االحتياجات الخاصة في المواثيق اإلفريقية:
إن الجھود اإلفريقية في ميدان توفير إمكانية الوصول لذوي االحتياجات الخاصة تقتصر على ما نص عليه
الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاھية الطفل لعام 1990م في مادته الثالثة عشرة ,الفقرة الثالثة ,المتعلقة باألطفال
المعوقين ,والتي نصت على استخدام الدول لمواردھا المتاحة ,بھدف تحقيق التوافق الكامل واالندماج للشخص
المعاق ,للتحرك ودخول األماكن العامة واألماكن األخرى التي يجوز للمعاقين دخولھا بشكل مشروع[22].
إن ھذه االتفاقية أشارت ,كما فعلت معظم االتفاقيات اإلقليمية األخرى ,إلى أن توفير إمكانية الوصول لذوي
االحتياجات الخاصة ھو جزء أساسي من عملية إدماجھم في المجتمع ,إال أنھا لم تميز بين الوصول إلى البيئة
المادية والوصول إلى المعلومات ,كما أنھا وضعت قيداً عندما أشارات إلى تسھيل دخول األطفال المعوقين إلى
األماكن التي يجوز لھم دخولھا بصورة مشروعة ,فما المقصود بكلمة مشروعة؟ إن ھذا القيد يعتبر قيداً إيجابيا ً,
فھناك أماكن ال يجوز لألطفال دخولھا بسبب أعمارھم وبالتالي ليس من المفترض أن يكون فيھا تسھيالت
لألطفال المعوقين.
فتوفير إمكانية الوصول لذوي االحتياجات الخاصة ,أو حق الوصول للمعوقين ھو أساس الندماج المعوقين في
المجتمع ,وبدونه ال يمكن لھم العيش بصورة منسجمة مع اآلخرين ,سواء أكان حق الوصول ھذا يستھدف البيئة
المادية أم المعلومات ,وفيه يستطيع المعوقون استخدام كل طاقاتھم إمكانياتھم والمشاركة في بناء المجتمع.
نستنتج من خالل دراستنا لھذا الفصل  ,وما نصت عليه معظم المواثيق الدولية واإلقليمية ,إن ذوي االحتياجات
الخاصة ھم األشخاص الذين يعانون من أمراض أو عاھات طويلة األمد ,بمختلف أنواعھا الجسدية أوالنفسية أو
العقلية أو الحسية ,بحيث يكونون غير قادرين على التعامل مع مختلف العقبات التي تواجھھم في حياتھم اليومية
مما يحد من اندماجھم في المجتمع ,ومن مساواتھم مع اآلخرين .وبالتالي لكي تتم مساعدة ھؤالء البد في البداية
من تھيئة البيئة المناسبة لھم ,وذلك ال يكون إال عبر نشر الوعي بحقوقھم ,بمختلف الوسائل والتدابير الممكنة,
سواء عن طريق اإلعالم أم األنشطة االجتماعية أم الدورات التثقيفية ,وغيرھا من التدابير الھادفة إلى جعل
المجتمع برمته مطلعا ً على حقوقھم واحتياجاتھم.
ولكن ذلك كله ال يكفي لدمجھم في المجتمع ,بل البد من تسھيل وصولھم إلى مختلف جوانبه ,عن طريق توفير
السبل التي تكفل لھم وصولھم إلى المجتمع ,كيما يحققوا اندماجا ً كامالً في الحياة العامة .فإذا توافرت كل ھذه
العناصر نكون قد أمنا البيئة المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة ,وبالتالي تزداد فرص اندماجھم في المجتمع ,من
خالل ممارسة حقوقھم ,والتزام الدول بتطبيق المواثيق المتعلقة بھم ,وھذا ما سندرسه في الفصل التالي.
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