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بتسوى بلدي تكون متاحة

هل تعلم أن؟!
- 1 من كل 4 أشخاص قد ال يستطيع الذهاب الى البنك مبفرده

- في املطعم، يوجد أشخاص يعيشون بيننا ال يستطيعون اختيار وجبة طعام من القائمة
- يوجد اشخاص ليس بامكانهم الذهاب حلضور مسرحية او برنامج ثقافي او مباراة رياضية

هل تعتقد بأن ذلك سببه »االعاقة« ؟! 
خطأ!!!! 

السبب االساسي هو عدم االتاحة

يعتبر احلق في االتاحة من الركائز األساسية في ادماج االشخاص مع اعاقة في املرافق احلياتية 
األساسية مثل املدرسة، صندوق املرضى، املتجر، البلدية، البنك وغيرها. تقسم االتاحة إلى فرعني 
كاألرصفة  العامة  للمرافق  الفيزيائية  االتاحة  تشمل  والتي  التحتية  البنية  اتاحة  وهو  األول   :
والطرقات، مداخل املباني، واملنافع وغيرها. الفرع الثاني يتضمن اتاحة اخلدمات من املرافق املذكورة 

من خالل احلصول على املعلومات من مقدم اخلدمة بشكل محترم، آمن، متساٍو ومستقل.

يعرّف قانون مساواة احلقوق لألشخاص مع اعاقة اإلتاحة بأنها إمكانية الوصول، التنقل والتأقلم 
في املكان. استعمال واالستمتاع باخلدمة، احلصول على املعلومات التي تقدم في املكان أو عن 
التكافل  تعزز  االتاحة  وآمن.  مستقل  اإلحترام،  يكفل  متساٍو،  بشكل  هذا  وكل  اخلدمة.  طريق 
االجتماعي بني كافة فئات اجملتمع على مختلف شرائحه وتسهم في تشكيل مجتمع متحضر 

يسعى لكفالة املساواة.

تسعى جمعية املنارة لدعم االشخاص مع اعاقة، منذ انطالقة مسيرتها التوعوية والنضالية 
وأنواع  اجيالهم  على مختلف  اعاقة  مع  االشخاص  بشريحة  النهوض  إلى  العقد،  منذ حوالي 
احمللية  القوانني  تكفلها  التي  واملتأصلة  الطبيعية  حقوقهم  استحقاق  أجل  من  اعاقتهم، 
واملساواة  االنسانية  الكرامة  تعتمد  والتي  االنسان،  حقوق  مبادئ  مبوجب  الدولية،  واالتفاقيات 
“بتسوى  املنارة حملتها  أطلقت  املذكورة  االنسانية  القيم  بتجذير  وإميانا منها  الفرص.  وتكافؤ 

بلدي تكون متاحة”.

ندعوكم للتضامن مع حملتنا لنشر رسالتنا الصادقة في تعزيز احلق في االتاحة في مدننا 
وقرانا العربية ولنردد مًعا  “بتسوى بلدي تكون متاحة”
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تطبيق اإلتاحة 
في هذا الفصل سيتم تفسير مبادئ االتاحة ومركباتها املطلوبة في اجملاالت االربعة: مبان، بنية 

حتتية، بيئة وخدمات.

مبادئ عامة لإلتاحة
1. التسلسل: التمكن من امكانية امتام فعاليات واالنتقال فيما بينها بشكل متسلسل وسلس. 

2. الشمول: اخلدمات تعطى لألشخاص مع اعاقة كجزء من اخلدمات التي تعطى جلميع الناس. 
وعلى  اخلدمة  وتلقي  والتنقل  للوصول  مالئمات  تزويد  يجب  املؤقتة:  املالئمات  وتزويد  املرونة   .3

املالئمات ان تكون متنوعة لكي تالئم تنوع اخلدمات. 
4. تأمني اتاحة في فترة مالئمة االمكنة واخلدمات: عملية املالئمة تستهلك الكثير من الوقت 

لهذا يجب تزويد اتاحة ايضا في مراحل االنتقال. 

بشكل  فيها  والتنقل  املباني  على  التعرف  الى  االمكانية  فتح  الى  تهدف  املباني:  إتاحة 
متساو، محترم، مستقل وآمن. 

1. اتاحة من والى املبنى: يجب فتح طريق رئيسية متاحة للدخول الى املبنى واخلروج منه. 
2. أبواب، مداخل وبوابات: املدخل الرئيسي للمبنى يجب ان يسمح جلمبع الناس بالدخول منه. 

وهبوط  صعود  ميكن  الذي  بسيط  بانحناء  تكون  املنحدرات  املرتفعات:  بني  توصل  منحدرات   .3
بشكل مستقل وآمن. 

4. ممرات: املمرات يجب ان تكون واسعة مبا فيه الكفاية وخالية من العوائق. 
5. مصاعد: تكون مقاييسها مريحة لشخص متنقل بكرسي عجالت مع مرافق. 

6. مصفات: توفر مصفات لألشخاص مع اعاقة بحسب انظمة التخطيط والبناء. 
7. ادراج: يجب توفر ممسك لأليدي على أطراف الدرج بأكمله والفتات حتذير ملن لديه اعاقة بصرية. 
8. الفتات توجيه: الفتات من مدخل البناية وحتى نقطة الفعالية املطلوبة، الفتات الى اخلروج من 

املبنى، الى املنافع، الدرج واملصعد. 
9. أرضية: االرضية يجب ان تكون من مواد صلبة وخشونة بسيطة للتمكن من التنقل بشكل 

آمن ومريح. 
10. منافع خاصة: بحسب أنظمة التخطيط والبناء. 

11. اجهزة تنبيه وإنذار: صوتية ومرئية. 
12. مناطق آمنة: متاحة بشكل كاف لكي يتمكن شخص مع اعاقة الوصول اليه بسرعة واستعماله. 

13. أكوستيكا وأجهزة سمع مالئمة في القاعات ومراكز خدمات اجلمهور. 
14. أثاث: ميكن اشخاص مع إمكانيات جسدية مختلفة من التنقل واستعمالها بشكل مريح. 

إتاحة البنى التحتية: تهدف الى التنقل من مكان الى آخر بشكل حر وآمن. 
1. رصيف: قطاع مشي خال من العوائق، واسع، مريح وآمن للتمكني التنقل احلر لألشخاص الذين 
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يستعينون بوسائل تنقل. 
2. مفترقات: قانون السلطات احمللية يجبر السلطات احمللية أن تخفض األرصفة لتمكني األشخاص 

املتنقلة بواسطة كرسي عجالت الصعود والنزول من الرصيف بشكل آمن. 
3. محطات الباص: هي حتت مسؤلية السلطة احمللية وتكون بحسب األنظمة اخلاصة بذلك. 

الى  او  الرصيف  الى  ومريح  آمن  يقام في مكان يضمن وصول  إعاقة:  4. مصف لألشخاص مع 
مدخل املباني القريبة. 

إتاحة البيئة: تهدف الى متكني التنقل في أماكن الترفيه واستعمالها. 
1. أماكن عامة مثل املنتزهات واملالهي: يجب تصميمها كي يتمكن االوالد واألشخاص مع اعاقة 

استعمالها بشكل آمن. 
ذلك  في  مبا  املكان  استعمال  إعاقة  مع  االشخاص  الهدف هو متكني  برك وشواطئ سباحة:   .2

املنافع وغرف التغيير املالئمة. 
3. املنشآت الرياضية: متكني استعمالها كمشارك وكمشاهد. 

4. مقابر ومقدسات: التمكني من الوصول الى القبور، املشاركة بالطقوس املقامة في املكان. 

إتاحة اخلدمات: تهدف الى تلقي اخلدمة بشكل مستقل ومحترم، في املكان الذي تعطى اخلدمة 
فيه جلميع اجلمهور. 

1. مالئمة املكان الذي تعطى فيه اخلدمة. 
2. مالئمة اإلجراءات لتزويد اخلدمة لكي متكن من اعطاء جواب مالئم ألشخاص مع تنوع اإلعاقات. 
تنوع  مع  لألشخاص  مالئمة  خدمة  تزويد  كيفية  تعلم  العمال  على  عمال:  وإرشاد  توعية   .3

اإلعاقات وتعلم كيفية استعمال  أدوات املساعدة إلعطاء اخلدمة. 
4. مالئمة وسائل تزويد اخلدمات واملعلومات: إنتاج بدائل للمعلومات املطبوعة، مالئمة الوسائل 
التكنولوجية لألشخاص مع إعاقة، إعطاء خدمات بواسطة وسائل تكنولوجية مثل الفاكس، 

البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة وإعطاء معلومات شفهيا ملن يحتاج ذلك.

خطة شاملة لإلتاحة - استراتيجة وطرق عمل
مقدمة: 

إتاحة البلدة لألشخاص مع اعاقة هي خطة استراتيجية مركبة من شّقي عمل. الشق األول، 
تغيير طريقة التفكير للسلطة احمللية بهدف متكني األشخاص مع اعاقة من املشاركة بشكل تام 
في احلياة اإلجتماعية. الشق الثاني هو املبادرة في برامج وخطوات التي تهدف الى إزالة احلواجز 

واألمكنة التي تقام فيها اخلدمات والبرامج. 
هذان الشقان ميّسان بأربعة نطاقات مسؤولية للسلطة احمللية جتاه اجلمهور: 

1. السلطة كمالك وكمبادر: كل األمكنة العامة التى حتت مسؤولية السلطة احمللية يجب ان 
تكون متاحة. 

اجلمهور  لكافة  تعطيها  التي  اخلدمات  إتاحة  السلطة  على  للخدمات:  كمزوّد  السلطة   .2
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واألمكنة التي تعطى فيها. 
في  اخلاصة  القوانني  تطبيق  تستطيع  السلطة  الترخيص:  عن  مسؤول  كجسم  السلطة   .3

إتاحة امكنة ومصالح قدمية وجديدة. 
4. السلطة كمشّغل: عليها تأمني تشغيل أشخاص مع إعاقة بني جميع العمال. 

وتطبيقها  العملية  قيادة  احمللية.  السلطات  عمل  نطاقات  كل  على  تنطبق  اإلتاحة  مسؤلية 
تتطلب قيادة حازمة ومجندة للنجاح. لهذا: 

1. إتاحة البلدة يجب ان تكون ضمن اإلستراتيجية الشاملة للسلطة احمللية. 
2. رئيس السلطة وأعضاء اجمللس البلدي يجب أن يعطوا الدعم الشامل للخطة. 

3. شرط أساسي للنجاح هو تأسيس ملف إتاحة ممول الذي يعطى لإلدارة. 
4. لوظيفة قائد اخلطة يجب تعيني مدير اجمللس أو شخص موازي له. 

5. يجب إنتاج مسئولية لدى أصحاب املناصب في السلطة وتوضيح مسئولياتهم. 
وظيفة املسؤول عن الإلتاحة في السلطة احمللية: هو قائد التغيير في الفهم وفي النظام جتاه 

األشخاص مع إعاقة في التنظيم املسؤول عن إدارته. 

نطاق العمل: 
1. مبادرات تطويرة، بنائية وجتارية جديدة تهدف ألن يكون كل امر حديث متاح. 

2. إتاحة الوضع الراهن: العملية حتتاج مسح املمتلكات واألمكنة في البلدة التي حتتاج الى إتاحة 
وذلك خالل وضع سلم أولويات وبرامج عمل. 

3. إتاحة اخلدمات: فحص طرق إعطاء اخلدمات واملعلومات للجمهور. 

مرحلة البنية التحتية – خطة متعددة املراحل لإلتاحة
مرحلة التخطيط والبناء للبنية التحتية لتنفيذ االتاحة في السلطة احمللية هي مرحلة حاسمة 
االتاحة  لتنفيذ  املراحل  متعددة  خطة  بناء  املرحلة  هذه  مركز  في  السلطة.  اتاحة  عملية  في 
في السلطة احمللية. نظرا لعمق التغيير املطلوب لتنفيذ اإلتاحة، يجب أن نتعامل مع البرنامج 

متعدد املراحل لتسهيل االتاحة وتنفيذها كخطة استراتيجية.
اجراء  ابتداء من   - السلطة  اتاحة  إمكانية  املراحل على جميع جوانب  اخلطة متعددة  وتنطبق 
استفتاء عن االتاحة والتكاليف املقدرة، اجلدول الزمني للتنفيذ حسب األولويات، ووضع امليزانيات 

للتخطيط، التنسيق، اإلدارة لتنفيذ ومراقبة العملية.

تعيني الهيئات املهنية
للمساعدة  املهنية  الهيئات  تعيني  ينبغي  السلطة  إلتاحة  املراحل  متعددة  اخلطة  كتابة  قبل 
في تنفيذ اخلطة: مسؤول اتاحة البيئة والبنية التحتية ومسؤول اتاحة اخلدمات باألضافة الى 

منسق إتاحة مبوجب القانون. 
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بناء برنامج متعدد املراحل لإلتاحة
اخلطة  القانون.  في  املذكورة  االتاحة  مالئمات  كل  الى  إشارة  املراحل  متعدد  البرنامج  يشمل 
متعددة املراحل تقسم مهام االتاحة بحسب اجلدول الزمني املعرف في القوانني، وتوفر تقديرات 

للميزانية بكل فترة.

بناء برنامج متعدد املراحل لإلتاحة
تغيير  املسؤوليات،  حتديد  االتاحة:  لتنفيذ  احمللية  السلطة  لتحضير  استراتيجية  حتديد   .1
اإلجراءات والعمليات والعادات، آليات للتنفيذ، آليات لالستيعاب، آليات السيطرة، آليات الترخيص 

والتفتيش والتطبيق. 
2. حتديد مالءمات االتاحة املطلوبة وتقدير امليزانية

 3. حتديد املبادئ لتحديد األولويات.
4. توزيع عملية االتاحة بحسب السنوات على أساس األولويات وأحكام القوانني واملساواة.

حتديد املسؤوليات وآليات للتنسيق بني االقسام
يجب حتديد مجاالت املسؤولية لتنفيذ االتاحة واحلفاظ عليها مع مرور الزمن وفي جميع اجملاالت.

ملعاجلة  والتعليم  التربية  قسم  ملدير  املباشرة  املسؤولية  تعيني  يجب  املثال:  سبيل  على 
االستفسارات حول االتاحة الفردية للمؤسسات التعليمية.

في عملية االتاحة تشارك كل اقسام السلطة احمللية والعديد من العمال في املناصب األخرى. 
من املهم التنسيق بني االقسام ملنع حاالت سوء االتاحة بسبب غياب التنسيق. لذلك يجب حتديد 
شخص ليكون مسؤول عن ذلك. آليات املالئمة حتددها مجموعة من املندوبني عن كل قسم. على 
سبيل املثال، التعامل مع طلبات عن احلواجز التي متنع االتاحة أو طلب املساعدة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة. كل هذا دون النقص من مسؤولية االقسام اخملتلفة ملعاجلة االستفسارات العامة. ميكن 
الحتياجات  يستجيب  حال  الطلب  ملقدم  تعطي  كي  اخملتصة  الدائرة  مساعدة  مبنسق  االتصال 

االتاحة.

حتديد مالئمات االتاحة وتقدير امليزانية
جمع البيانات عن مالئمات االتاحة في السلطات وبناء تقديرات امليزانية لإلتاحة تشكل األساس 
للخطة متعددة السنوات لإلتاحة وحتديد أألولويات لتوزيع مراحل العمل إلتاحة السلطة بأكملها.

تنقسم البيانات إلى أربعة أجزاء رئيسية تتكامل مع بعضها: 
1. أملباني: جميع املباني التابعة للسلطة احمللية واملباني غير التابعة لها.
2. البنية التحتية: عدد إشارات املرور، حجم الرصيف، ومحطات احلافالت.

3. بيئة من املساحات املفتوحة: احلدائق وأي مكان آخر السلطة احمللية هي املسؤولة عن صيانته.
4. اخلدمات: قائمة بجميع اخلدمات التي تقدمها السلطة احمللية واألماكن التي تعطي اخلدمة 

العامة، مبا في ذلك املعلومات املقدمة للخدمات اجلمهور.
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يجب أن تصنف البيانات بواسطة:
• املوقع اجلغرافي.

والترفيهية،  االجتماعية  الفعاليات  اجلامعي،  التعليم  التربية،  اخلدمات،  أنشطة   - الهدف   •
الصحة والعمل واملواصالت العامة، وأي مجال من مجاالت النشاط الذي تقدمه البلدية.

• االندماج في خطط التطوير املستقبلية.
• وضع االتاحة وفقا للبيانات مع التركيز على مالئمات االتاحة.

• درجة اهمية األنشطة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
• الشكاوى العامة مبا يتعلق باإلتاحة.

حتديد االولويات لإلتاحة
واجب   .2021 عام  الثاني  نوفمبر/ تشرين  بحلول  االنتهاء  االتاحة  إجراءات  أن على  القانون  ينص 
االتاحة يبدأ حاال عند حلول قوانني االتاحة. ينص القانون أيضا على أن االتاحة ستقسم الى أجزاء 

متساوية في كل عام. 
وكما ذكر أعاله، فإن حتديد توزيع نشاط االتاحة الى اقسام متساوية كل عام هو جزء ال يتجزأ من 
اخلطة متعددة املراحل. يرجى مالحظة أن قبل التطبيق يجب أن ينشأ استفتاء شامل الوصول 

إلى األماكن واملرشحني لإلتاحة لتحديد امليزانية.
القرار إن كان ينبغي اتاحة مبنى أو شارع أو خدمة معينة في سنة أخرى، سوف حتددها االعتبارات 

التالية:
• األماكن التي خططت بها التجديدات والتحسينات – تنفيذ عملية االتاحة كجزء من حتديث 

وتطوير بشكل كبير يقلل من تكلفة االتاحة ومينع النفقات املكررة.
• هدف املكان أو اخلدمة، ونسبة احلاجة للغرفة.

• اجلدول الزمني للقانون والتعديالت.
• توافر مصادر التمويل والتمويل.

• توافر مكان أو خدمة مماثلة متوفرة في مكان قريب.
• املراكز البلدية: في مركز املدينة حيث تعرض خدمات جتارية ومتنوعة، ويجب النظر في إعطاء 
العامة  العامة واملؤسسات  املواصالت  التجار ومقدمي خدمات  أولوية لبرنامج االتاحة ويشمل 

على مسافة قريبة من هذا املركز.
في  اليومية  االحتياجات  معظم  توفير  يتم  السكنية:  املناطق  في  واخلدمات  للتجارة  مكان   •
منطقة املعيشة. ينبغي أن تعطى أولوية التاحة: املباني، الطرق املؤدية ملركز التجارة املوجود في 
املنطقة ، فروع صناديق املرضى، املراكز اجلماهيرية املدارس واحلضانات، البساتني العامة واملواصالت 

العامة املؤدية من املنطقة الى احملاور املركزية في املدينة او القرية.  
مركز  إلى  وصلت  التي  اجلمهور  شكاوى  وفحص  إعاقة،  مع  األشخاص  مع  التشاور  العجلة:   •
الشكاوى يصنفوا الشكاوى بحسب اهميتهم. ينبغي اقامة إطار لتوفير حل فوري حلواجز االتاحة، 
خللق جو عام لتحسني جودة احلياة لألشخاص مع إعاقة في السلطة. من املهم التصرف بسرعة 
وجناعة  ملالئمة مؤسسات التعليم للطالب او لالهالي مع اعاقة. القانون يرشد السلطات احمللية 



9

للحصول على تصريحات بناء التاحة مؤسسات التعليم، وتعيني مندوب لعملية االتاحة االولية 
ملؤسسات التعليم، من أجل اختصار الوقت املطلوب العمال االتاحة الشاملة عندما تطلب.  

• املظهر: اتاحة االماكن العامة هو عمل بطابع اجتماعي بجوهره. لذلك هنالك اهمية كبيرة 
اإلعاقة  ذوي  االتاحة. ذلك مسبب مركزي الختالف نظرة اجلمهور نحو االشخاص  اعمال  ملظهر 

وبتغيير العالقة بني االشخاص ذوي اإلعاقة وابناء اسرتهم نحو منطقة عيشهم.
احمللية في مباني قدمية  السلطة  تعمل  املناطق  العديد من  اتاحتها: في  التي ال ميكن  األماكن 
مما يجعل اتاحتها مكلفة اكثر أو معقدة جدا نتيجة للضرورة لتغيير هيكل املبنى. القانون ال 
يعفي البلدية من االلتزام بتقدمي خدمات من مباني متاحة. في هذه احلاالت يجب أن االستعداد 
لنقل اخلدمة ملكان اخر. عملية تغيير املكان من املمكن ان تستغرق وقتا طويال لذلك يجب حتديد 

االماكن التي ال ميكن اتاحتها منذ البداية لكي تبدأ عملية تغيير املكان.
• ربط أماكن متاحة للبيئة حولها - اتاحة املكان متصلة مع طرق الوصول إلى املكان. لذلك، فإن 
دور السلطة احمللية يشمل اتاحة الشوارع واملواصالت العامة التي تصل الى املكان. لهذا السبب 
املتاحة حسب االستفتاءات كي يستطيع االشخاص مع  الطرق للمباني  اولوية التاحة  تعطى 

إعاقة التمتع بها في وقت مبكر قدر اإلمكان.

امليزانية
معظم ميزانية االتاحة تأتي من ميزانية السلطة بإطار البناء والتجديدات التي جتري. أن تكاليف 
االتاحة في وقت البناء والتجديدات تعد هامشية. بنود أخرى التي حتتاج ان تظهر كبنود منفصلة 

عن امليزانية داخل السلطة:
• ميزانية إلعداد خطة متعددة املراحل.

• ميزانية الستشارة مهنية من مفوض اتاحة.
• ميزانية إلجراء استفتاءات عن االتاحة ولتخطيط مفصل لإلتاحة.

• ميزانية للتدريب.
• ميزانية للتنفيذ خملتلف االقسام.

• ميزانية إلتاحة وضع قائم كمشروع مستقل يشمل تخطيط مفصل.

هناك بعض القضايا التي متول احلكومة اتاحتها:
البناء  وزارة  اإلعاقة ممولة من قبل  الوالد مع  أو  للطالب  االتاحة  ترتيبات  والتعليم:  التربية  وزارة 

ووزارة التربية والتعليم.
وزارة املواصالت: إستبدال السقف الواقي في محطة احلافالت وترتيب االتاحة في املفارق كجزء 

من مشاريع التحسينات للسالمة )وتخفيض األرصفة وإشارات املرور للمشاة(. 
وزارة اإلسكان: شمل ترتيبات لإلتاحة في برامج لتنفيذ شوارع حديثة في مناطق حديثة.

عمليات  لتنفيذ  بنود  عادية  الغير  بامليزانية  تشمل  ان  تصلح  احمللية  السلطة  الداخلية:  وزارة 
تخطيط وتطوير لإلتاحة.
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تطبيق البرنامج املتعدد املراحل لإلتاحة
إدارة ومراقبة تطبيق برنامج اإلتاحة املتعدد املراحل

املسؤول عن عملية اإلتاحة بالسلطة احمللية عليه أن يدير بشكل منظم تطبيق برنامج اإلتاحة 
املتعدد املراحل.

نظرا لتعقيد العملية، فمن املستحسن على املسؤول-
- تعيني نطاق املسؤولية اإلدارية لتطبيق البرنامج، وضمن دمج تعليماتها بخطة العمل.

وقت  بأقرب  التطبيق نفسه وحتديد  وبني  للتطبيق  اخلطة  بني  يقارن  الذي  تقرير شهري  تلقي   -
االنحرافات احملتملة عن العملية متعددة املراحل، وإدارة عملية إلصالحها.

- تلقي تقارير شهرية عن عدد الطلبات الفردية لألشخاص ذوي اإلعاقة وحالة كل طلب. 
- تعيني جلسة شهرية مع )מטה נגישות( كي يأخذ تقرير منظم عن النشاطات وحتديد احلواجز 

التي متنع التنفيذ، ويشارك بشكل مباشر في حتديد مسؤولية املديرين إلزالة احلواجز. 
- يقيم قناة لإلبالغ املباشر عن كل عمليات اإلتاحة وعن الصعوبات التي تتطلب تدخله. 

االستعدادات إلجراء تعديالت اإلتاحة بشكل تدريجي في السنوات املقبلة. 
إتاحة السلطة احمللية بشكل تدريجي وسنوي يتطلب حتضير للسلطة في كل عام للسنوات 
نقيم  أن  علينا  القادمتني،  السنتني  أو  السنة  في  العمل  طريقة  نحدد  لكي  بعده.  القادمة 
استطالع عن اإلتاحة في األماكن املعدة للعمل فيها ضمن البرنامج. باإلضافة إلى متويل أعمال 
اإلتاحة في السنة القريبة. استطالع اإلتاحة سيدار من قبل مهنيني وبالتشاور مع مخول إتاحة 

مباني، البنية التحتية والبيئة واخملول عن اإلتاحة. 
ضمان اإلتاحة من خالل آليات الترخيص واإلشراف على بناء

الترخيص واإلشراف على بناء
في حتديث لقانون التخطيط والبناء من سنة 2005، أدخل شرط اخذ الرأي املهني خملول اإلتاحة 
باجرئات الترخيص واإلشراف على البناء. ينص القانون على أنه لن يتم منح رخصة بناء، ومنح 
إتاحة  مخول  مع  وبالتشاور  اإلتاحة،  خملول  املهني  الرأي  بدون  جديد  لبناء  واإلسكان  الشهادات 

مباني، البنية التحتية والبيئة. 

التراخيص التجارية
خملول  املهني  الرأي  اخذ  شرط  أدخل   ،2005 لعام  التجارية  التراخيص  قانون  في   8 املادة  تعديل 
الرخص  جتديد  وعملية  اجلديدة  التجارية  التراخيص  بإجراءات  والبيئة  التحتية  البنية  اإلتاحة، 
التجارية القائمة. وينص القانون على أنه متطلب من السلطة أن توظف مخول إتاحة من قبلها. 

إذن إلقامة حدث متعدد احلضور
في  املساواة  لوائح  األعمال.  ترخيص  سلطة  دور  من  جزء  هو  احلضور  متعدد  حدث  إلقامة  إذن 
احلقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة )خدمة اإلتاحة( 2008 يتضمن تعليمات كاملة عن أحداث متعددة 

احلضور. بلوائح التخطيط والبناء يوجد تعليمات فيما يتعلق بإتاحة قاعات.
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إجراءات عملية التنفيذ والعمل
حتديث إجراءات وإجراءات العمل 

دمج مبادئ االتاحة في اجراءات االقسام واالدارات اخملتلفة بحسب مجاالت عملهم.
املواضيع التي تستلزم حتديث وحتلنة:

• تراخيص األعمال: ادخال إجراءات مراقبة التصميم، الترخيص والتنفيذ؛
• تصميم وترخيص البناء: تنفيذ إجراءات التخطيط، الترخيص واإلشراف على تنفيذها؛

•  إجراءات جتديد وصيانة املباني والبنية التحتية والبيئة؛
•  تخطيط لتنفيذ االتاحة في جميع املباني والبنية التحتية والبيئة واخلدمات العامة التي

حتت مسؤولية السلطة احمللية؛
•  عقود اتفاق ألعمال التصميم والبناء والتطوير؛

• عقود لتوفير اخلدمات للسكان.
•  اشراف وتنفيذ صيانة إمكانية االتاحه: موقف السيارات، احملال التجارية والصحة العامة.

• توفير ممر مشاه متاح في تقاطعات الطرق واالرصفة،وتوفير اشارات صوتية.
ذلك  مبا في  إليهم  الوصول  اتاحتهم وسهولة  الباصات وضمان  توفير سقيفة في محطات    •

تخفيض األرصفة عند التقاطعات القريبة وازالة العقبات إلى احملطة.
•  حتسني املدينة: الصيانة الروتينية واستجابة لطلبات محددة؛

• توفير االتاحة ملؤسسات التربية والتعليم؛
• إجراءات االمتالك والشراء: أثاث ومعدات مكتبية، مكونات املبنى )املصاعد والسباكة الثابتة( 

واسطول السيارات وما شابه ذلك.
•  إجراءات خدمات املواطنني: اجلباية، التسجيل للمؤسسات التعليمية، احملكمة احمللية؛

• ناطق بلسان واجراءات نشر املعلومات بشكل متاح: طباعة، في شبكة اإلنترنت وفي لوحات اإلعالنات.
•   تخطيط مناسبات: معايير إلصدار التراخيص، مخارج طوارئ وإجراءات اإلنقاذ.

•  األمن )مبا في ذلك موقع للتفتيش األمني( .
•  التحضير حلاالت الطوارئ: الكوارث الطبيعية، األعمال العدائية، واحلرائق أو أي أزمة أخرى؛

•  تدريب العاملني)مبا في ذلك املقاولون(.
•  املوارد البشرية: تعيني موظفني جدد ذوي إعاقة ورعاية العاملني ذوي اخلبرة.

البرامج احملوسبة الحتياجات املستخدمني ذوي اإلعاقة، مبا في ذلك مواقع  •  محوسبة:مالئمة 
شبكة االنترنت ومحطات اخلدمة وما شابه ذلك.

•  أي نطاق غير مذكور بالقائمة اعاله وله تأثير على مستوى معيشة السكان والزائرين ذوي اعاقة.

مراقبة
بناء برنامج منظم ملراقبة املشاكل، حتليل مراحل التخطيط، تنفيذها واعادة تطويرها هو مهم 
الجناح اتاحة منطقة السكن لالشخاص ذوي اعاقة. مراقبة مراحل التخطيط هو امر غير مقبول 
في اسرائيل، لكن في هذه احلاله االمر الزامي – الزمن اخملصص ملنطقة السكن لن يكفي اذا لم  

تتم ادارة العمل بشكل متقنة والتي متكن من تصحيح االخطاء بالتوازي مع التطور. 
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التوجيه والتذويت في شريحة املدراء والعمال.
برنامج التوجيه هو أداة مجدية لتذويت االجراءات اجلديدة في العمل املشترك.

عملية التذويت يفضل أن تنفذ من أعلى الى أسفل. أوال يجب القيام بعملية التذويت للمدراء 
ذوي اخلبرة، بعد ذلك للمدراء ذوي خبرة متوسطة وفي النهاية جلميع العمال، الذين يشملون أيضا 
املتطوعني واملقاولون. تبعا لذلك، هنالك إمكانيات اخرى. التجربة تظهر أن هناك مناطق سكنية 
التي بها عملية التذويت بدأت عند الدرجة املتوسطة باألخص، وفقط بعد ذلك انتقل الى درجة 
إلجناح  األهل  هي  الفعالة  العام  واملدير  احمللي  اجمللس  رئيس  إدارة  األحوال  كل  في  العليا.  اإلدارة 
اخلطوة كاملة وإلنشاء شراكة بني العمال واجلمهور. التجربة تظهر أن املوظفني الذين يعملون 
في أماكن حتت ُسلَطة مجلس محلي الذي يخصص أهمية للموضوع، ويبذل جهد حقيقي في 

االتاحة، يهتم العاملون بااللتزام للعمل بانتظام.
في بداية برنامج التذويت يفضل لتنفيذ حملة داخل التنظيم التي تشمل إعالن عن رؤية منطقة 
سكنية متاحة، نشر مواد اعالنية بكل احملطات الداخل تنظيمية يشمل )منشورات وملصقات 
وما الى ذلك( تخصيص ايام لالنفتاح على  املوضوع) باالشتراك مع سكان ذوي اعاقة (، مسابقات 

ُمبادرة في مجال االتاحة وما الى ذلك. 

حقوق  مساواة  قانون  لتعليمات  شديد  إتباع  هي  املراحل  متابعة 
االشخاص مع إعاقة: 

ْل إيصال معلومات مفصلة لطاقم العمل حسب احلاجة حول مضمون  1. يتوجب على املَُشغِّ
القانون والتشريعات الثانوية ) منع متييز االشخاص ذوي االعاقة باعطاء اخلدمات، االلتزام باعطاء 

خدمة متساوية في بيئة العمل، تنفيذ مالئمات في املكان وفي خدمات اجلماهير(. 
2. تأهيل العاملني العطاء خدمات الشخاص مع اعاقة يتضمن االمور التالية: 

• انواع االعاقات اخملتلفة وكيفية ظهورهم وقت تلقي اخلدمة.
• قوانني تصرف الئقة اجتاه اشخاص مع اعاقة وقت تلقي اخلدمة.

اثناء تنفيذ مالئمات االتاحة، يشمل تشغيل وسائل مساعدة  التي يجب االخذ بها  • اخلطوات 
وصيانتها، خدمات مساعدة وصيانة مالئمات االتاحة.

3. توجيه طاقم العمل وتاهيله يتم بواسطة:
• توجيهات نظرية التي تتم مرة كل سنة على االقل.
• توجيه حول خدمات املساعدة او وسائل املساعدة.

• خطوات التأهيل لعمال جدد.

برنامج التأهيل الذي يكتبه التنظيم يصادق على يد مندوب اتاحة اخلدمات.
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زيادة معرفة اجلمهور وايصال املعلومات عن تقدم املراحل: 
زيادة وعي اجلمهور للحق باملساواة لالشخاص مع إعاقة ولواجب االتاحة هي أحد املركِّبات االكثر 
اهمية في مراحل حتويل اجملتمع الى مجتمع شامل. زيادة التوعية عند اجلمهور وإيصال املعلومات 

تتم بالطرق التالية: 
• إظهار أعمال االتاحة – الفتات، أعالنات وتوجيه ملالئمة االتاحة تبرز أعمال االتاحة ووعي اجلماهير 

إلستيعاب األشخاص مع إعاقة بجميع اجملاالت احلياتية. 
املعلومات  وتوصيل  اإلعالن  وسائل  بكل  وباخلدمة  باملكان  نفذت  التي  االتاحة  مالئمات  إعالن   •
للجمهور – في مواقع االنترنت، عن طريق منشورات في الساحات ووسائل االتصال واملطبوعات. 
توفر مالئمات لالتاحة ضروري من اجل  االولية للجمهور بخصوص  التوعية  ان  الذكر  املهم  من 

اتخاذ قرارات التي يتخذها شخص مع اعاقة قبل ان يخرج من بيته الى مكان ما. 
اخلاص  الهاتفية  اخلدمات  مركز  في  الوقت  طيلة  موجودة  تكون  ومحتلنة  كاملة  معلومات   •
لطة ومبوقع االنترنت خاصتها، يشمل معلومات حول اتاحة االماكن واملناسبات ومعلومات  بالسُّ

عن عرقلة االتاحة الناجتة عن انسداد طرق وصول، تعديالت او احداث غير متوقعة.
• إعالن اسم مركز االتاحة والطرق التي من خاللها ميكن االتصال به بصورة مباشرة. 

التي جتسد حق  احمللية،  لطة  السُّ بها  التي تقوم  اإلعتبار وجود حملة نشر  • محبذ األخذ بعني 
لطة.   األشخاص مع إعاقة مبشاركة كاملة وجتسد عملية اإلتاحة التي تقوم بها السُّ

• من املهم تشجيع اجلمهور على إبالغ السلطة في حال تواجد عراقيل باالتاحة.

خامتة:
فصل اإلتاحة في قانون مساواة حقوق االشخاص مع إعاقة يضع أمام اجملالس احمللية حتدٍّ اجتماعي 

وقيمي مبضمونه – تطبيق حقوق االشخاص مع اعاقة باملشاركة بجميع اجملاالت احلياتية. 
لتغيير  بخطوات  بالقيام  متكنهم  التي  الفرص  وال  لالشخاص  يومي  بشكل  تتوفر  ال  احلقوق 
اميانهم بصدقها  العملية،  قّواد  التي تخص  واالدارية  القيادية  القدرات  حياتهم  بشكل جذري. 
الواسع.  الدرب، مدراء، عّمال واجلمهور  اليهم شركاء  واهمّيتها، يجعلهم االساس الذي يجذب 
لطة احمللية امللتزمة بالعمل مبختلف اجملاالت كما  العملية تتطلب حتضيرات مركَّبة من ِقبل السُّ

هو مفصل بالكتّيب هذا. 
من جتربتنا، املشتركون يرتبطون ارطبات تام بشكل عام. اجلمهور االسرائيلي، وباالخص االشخاص 
مع اعاقة جاهزون للعملية ويتتوقون اليها. مفوضّية االشخاص مع اعاقة، اجلمعّيات واملنّظمات 

لالشخاص مع اعاقة ورجاالت املهن في خدمتكم في كل وقت – استعينوا بهم وقت احلاجة. 
 نتمنى لكم النجاح. 
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آالف الكتب املتاحة صوتيا ورقميا للجميع مجانا
قصص لألطفال، روايات عاملية وعربية، تنمية بشرية، 

كتب علمية ومهنية وكتب بالعربية واالنجليزية
تواصلوا معنا:

هاتف رقم: 046011574
arabcast@almanarah.org :بريد الكرتوني

مكتبة املنارة العاملية
منارة للثقافة وجسر للسالم بني الشعوب

َََأْغمض عينيك واقرأ...
َ

مكتبة المنارة العالمية
َ

بدعم من:
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