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باإلرادة نصنع النجاح

 الحـــمد هلل الـــذي تـــتم بـــنعمته الـــصالـــحات، والـــصالة والســـالم عـــلى 
ســــــــيدنــــــــا وحــــــــبيبنا وقــــــــدوتــــــــنا محــــــــمد عــــــــليه أفــــــــضل الــــــــصالة وأتــــــــم 

التسليم ...

اإلرادة هــــي تــــلك الــــنقطة الــــصغيرة الــــتي تــــصنع املســــتحيل، وهــــي 
الــتي تــعطيك الــدافــع والــحافــز فــي اتــجاه هــدفــك وتــمكنك مــن تــذلــيل 
الــصعاب وتحــدي املــعوقــات إلكــمال طــريــقك وإنــجاز مــبتغاك مــهما 
صـعب املـشوار، مـن ثـم هـي تـلك الـتي تـجعلك تـنطلق كـالـسهم إلـى 

الهدف بخوض التحديات للوصول للنجاح.  

وهـا نـحن فـي مجـلة جسـتر الـثقافـية الـتي أشـرقـت بـعددهـا الـخاص 
بـتضافـر جـهود أبـت إال أن تـقدم مـا هـو جـديـد ومـميز. كـما أن الـكم 
الــــكبير لــــلمشاركــــات فــــي الــــعدد األول دلــــيل عــــلى الــــنجاح والــــدعــــم 
لــــصدوره بــــعد أن أضــــاءهــــا بــــإرادة الــــعامــــلني عــــليها وبــــاجــــتهادات 
وتـــــكاتـــــف طـــــالب أرادوا مـــــن هـــــذه املجـــــلة أن تـــــكون نـــــافـــــذة لـــــلعالـــــم 
الــخارجــي لــتكتب أنــامــلهم مــا تــعلموه فــي مــجال الــتربــية الــخاصــة 
لــيكونــوا أصــواتــاً تــنادي بــحقوق األفــراد ذوي اإلعــاقــة. وهــم بــالــفعل 
أبــــدعــــوا، وزاد اإلبــــداع بــــمشاركــــة عــــمالــــقة مــــن أســــاتــــذة ومــــن ذوي 
الــخبرة والــفكر األكــاديــمي، وذلــك بــتقديــم مــا هــو جــديــد ومــميز فــي 

مجال اإلعاقة بجميع مجاالتها، وهذا ما كنا نسعى له. 

والیوم بالعدد الخاص، الذي یقدمھ طالب الدراسات العلیا 
بقسم التربیة الخاصة في جامعة الملك سعود ویبدعون 
من خالل العدد الجدید من مجلة جستر الثقافیة التي 
بالفعل أشعر بأنھا صبحت مشواراً جمیالً تنثر فیھا من 
حقل األزھار باقات جمیلة من المقاالت ذات فوائد 
متنوعة علمیة وعملیة، والتي نعمل جاھدین لتكون 
ً ممیزاً لثقافة جدیدة في مجاالت التربیة الخاصة  مرجعا
المختلفة. وبالفعل النجاح كلمة نرددھا في كل وقت 
وزمان نرغب بھا ونسعى للوصول لھا وقد وصلت مجلة 
إرادة للنجاح.  وبإذن هللا سوف تستمر بإبداع طالب 

الدراسات العلیا.  
رئیس ھیئة التحریر



 يُــــتاح اســــتقبال املــــشاركــــات فــــي املجــــلة شهــــراً كــــامــــالً، يــــتم اإلعــــالن عــــنه فــــي جــــميع 
حـسابـات الجـمعية عـلى مـواقـع الـتواصـل اإلجـتماعـي، وفـي مـوقـعها الـرسـمي عـلى أن يـكون 

في املجاالت املتاحة وفق الشروط املحددة.  

مجال املشاركة : 
مقاالت علمية في مجال التربية الخاصة. -
ملخصات أبحاث و كتب علمية في مجال التربية الخاصة. -
مواضيع حديثة و قريبة من امليدان التعليمي.  -

ضوابط املشاركة:  
أن تكون املشاركة ضمن املجال املحدد أعاله. -
أن تـــقدم املـــشاركـــات إلـــكترونـــياً بـــصيغة Word و يـــوضـــح فـــيها الـــبيانـــات الـــتالـــية داخـــل -

امللف: 
االسم الثالثي. (١)
التخصص.  (٢)
جهة العمل. (٣)

أال تكون املقالة منشورة سابقاً في مجالت أخرى.  -
أال تقل املشاركة عن صفحة وال تزيد عن أربع صفحات مع املراجع والصور. -
حجــم الخــط يــكون ١٢ و تــباعــد األســطر عــن ١.٥ و نــوع الخــط Arial، والــهوامــش ال تــقل -

عن ٢سم في كل جانب.  
املشاركات تُرسل على االيميل : Gester@ksu.edu.sa في املواعيد املحددة. -
لــإلعــالن فــي املجــلة يــرجــى إرســال بــريــد إلــكترونــي عــلى Gester@ksu.edu.sa يشــتمل -

عـلى كـافـة بـيانـات الـجهة و انـجازاتـها و الـحسابـات الـرسـمية لـها عـلى مـواقـع الـتواصـل 
االجتماعي و رقم جوال للتواصل.
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إبراهيم بن علي الذوادي 

محاضر بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل – باحث دكتوراه في قسم التربية الخاصة 
بجامعة امللك سعود 

إن أنــظمة الــتربــية الــخاصــة فــي الــدول الــعربــية 
تـعتمد عـلى جـهود كـل دولـة بـشكل خـاص فـي هـذا 
املــجال و نــظرتــها لــذوي اإلحــتياجــات الــخاصــة، 
لــكن هــناك دول مــثل املــملكة الــعربــية الــسعوديــة 
تــقدمــت عــلى غــيرهــا وبــذلــت جــهودا واضــحة فــي 
ســــبيل االرتــــقاء بــــالخــــدمــــات الــــتي تــــقدم لــــذوي 
االحـــتياجـــات الـــخاصـــة. مـــع هـــذا الـــتقدم؛ ال زالـــت 
األنــظمة والتشــريــعات الــخاصــة بهــذه الــفئة فــي 
طـور الـنضج. فـي هـذه الـورقـة يسـتعرض الـباحـث 
واقــع الــقوانــني والتشــريــعات فــي املــملكة الــعربــية 
الـــسعوديـــة و أبـــرز التحـــديـــات الـــتي تـــواجـــه تـــلك 
الـقوانـني بـشكل عـام. و مـاهـي أبـز الـطرق واألفـكار 
الــتي تــساعــدنــا فــي تــطويــر تــلك الــتنظيمات لــكي 

تكون أكثر نضجا و مالئمة للواقع.

 
املــــــبحث األول: الــــــقوانــــــني و التشــــــريــــــعات فــــــي 

التربية الخاصة باململكة العربية السعودية 

كــان لــلمملكة الــعربــية الــسعوديــة الســبق لــتقديــم 
خـــدمـــات الـــتربـــية الـــخاصـــة ورعـــايـــة األفـــراد ذوي 

االحتياجات الخاصة، ويظهر ذلك جليا من 

مـن خـالل األنـظمة و الـهيئات و املؤسـسات الـتي 
تـأسسـت حـديـثا فـي املـملكة. و قـد أشـار أبـونـيان 
(2014) أن الـــقواعـــد الـــتنظيمية ملـــعاهـــد وبـــرامـــج 
الـــتربـــية الـــخاصـــة فـــي املـــملكة تـــقوم عـــلى عـــدة 

أسس، وهي: 

١. بيئة التعلم: 
بـــــناء عـــــلى الـــــقواعـــــد الـــــتنظيمية فـــــإن املـــــدرســـــة 
الــــعاديــــة هــــي الــــبيئة الــــطبيعية مــــن الــــنواحــــي 
الـتربـويـة و االجـتماعـية والـنفسية لـلتالمـيذ ذوي 
االحـتياجـات الـتربـويـة الـخاصـة، كـما يـمكن تـقديـم 
خــدمــات الــتربــية الــخاصــة عــبر األنــماط األخــرى 
وفــقا لــنوع ودرجــة الــعوق واالحــتياجــات الــفرديــة 

للتلميذ. 
٢. التشخيص والتقويم: 

أكــدت الــقواعــد الــتنظيمية عــلى اســتخدام أدوات 
الــتشخيص املــناســبة لــألطــفال و يــجب أن تــشمل 
املـقايـيس الـرسـمية وغـير الـرسـمية، كـما يـجب عـدم 
االكـتفاء بـنتائـج مـقياس واحـد عـند تحـديـد أهـلية 
الــــتلميذ لخــــدمــــات الــــتربــــية الــــخاصــــة و أن تــــتم 
عـــــــــمليات الـــــــــقياس مـــــــــن قـــــــــبل فـــــــــريق مـــــــــتعدد 
الــتخصصات، ومــن املــهم أيــضا جــمع املــعلومــات 

من مصادر متعددة. 



٣. حقوق و واجبات الوالدين واألسرة:
نــــــصت الــــــقواعــــــد املــــــتعلقة بــــــحقوق و واجــــــبات 

الوالدين على اآلتي:
أوال: املـــوافـــقة الخـــطية لـــولـــي األمـــر بـــإجـــراء أي 
عـــــــــملية تـــــــــشخيص شـــــــــرط أســـــــــاســـــــــي لـــــــــلبدء 
بــالــتشخيص مــالــم يــتجاهــل ولــي األمــر اإلشــعار 
الــرســمي أو عــدم رده خــالل أســبوعــني مــن تــاريــخ 

االستالم.
ثـــانـــيا: مـــشاركـــة األســـرة أمـــر مـــطلوب فـــي جـــميع 
مراحل تقييم وتطبيق الخطة التربوية الفردية .

٤. التدريس التعليم الفردي:
مـن الـواجـب عـلى املؤسـسة الـتربـويـة إعـداد خـطة 
تــربــويــة فــرديــة لــكل تــلميذ مــن ذوي االحــتياجــات 
الــخاصــة مــهما كــان نــوع وزمــان و مــكان الخــطة 

املطلوبة.

٥. الخدمات اإلنتقالية: 
أكـــدت الـــقواعـــد الـــتنظيمية عـــلى ضـــرورة تـــدويـــن 
نــــوع الخــــدمــــات اإلنــــتقالــــية الــــتي يــــحتاج إلــــيها 
الـتلميذ فـي الخـطة الـتربـويـة الـفرديـة الـخاصـة بـه 
مــــع تــــوضــــيح أهــــدافــــها و مــــراحــــلها و املــــراحــــل 

الدراسية التي يلزم إعدادها فيها.

٦. تأهيل مقدمي الخدمات: 
حـــــددت الـــــقواعـــــد الـــــتنظيمية جـــــميع املؤهـــــالت 
املــطلوبــة لــلتخصصات و الــوظــائــف ذات الــعالقــة 

بذوي االحتياجات الخاصة.

املبحث الثاني: التحديات التي تواجه القوانني 
والتشريعات في التربية الخاصة 

بــناء عــلى مــاســبق إيــراده فــي املــبحث األول؛ فــإن 
تشـــريـــعات الـــتربـــية الـــخاصـــة فـــي كـــثير مـــن دول 
الــــــعالــــــم بــــــشكل عــــــام و فــــــي املــــــملكة الــــــعربــــــية 
الـــــسعوديـــــة بـــــشكل خـــــاص تـــــتميز بـــــخصائـــــص 
تـــــضمن الـــــجودة فـــــي تـــــقديـــــم الخـــــدمـــــات لـــــذوي 
اإلحـــتياجـــات الـــخاصـــة وضـــمان نـــجاح الـــبرامـــج 
الــتعليمية عــمومــا، إال أن تــلك التشــريــعات أفــرزت 
بـعض التحـديـات الـتي جـعلتها أصـعب مـن غـيرهـا 
فــي الــتنفيذ و أكــثر عــبئا عــلى الــعامــلني فــي هــذا 
املــيدان و مــن أمــثلة تــلك التحــديــات ذكــر الخــطيب 

والحديدي (2003) :
١. املسؤوليات الغامضة واملتناقضة:

حـــــيث يـــــواجـــــه املـــــعلمون فـــــي مـــــيدان الـــــتربـــــية 
الــخاصــة تــوقــعات غــير واضــحة ومــتناقــضة مــن 
أســــــر الــــــطالب و املــــــعلمني اآلخــــــريــــــن و كــــــذلــــــك 
اإلداريـــني. فـــأحـــيانـــا يـــتوجـــب عـــليهم أن يـــكونـــوا 
اســـتشاريـــني و أحـــيانـــا أخـــرى يـــجب أن يـــكونـــوا 
مـــعدلـــي ســـلوك وهـــذا قـــد يؤدي مـــع الـــوقـــت إلـــى 
إحـــــباط يـــــكون ســـــببه إمـــــا الـــــدعـــــم اإلداري غـــــير 

الكافي أو الكم الهائل من األعمال الورقية.
٢. العمل الورقي الهائل:

حـيث تـعطى األولـويـة أحـيانـا لـإلجـراءات اإلداريـة 
ولـــيس التـــخاذ الـــقرارات الـــحكيمة مـــع الـــطالـــب و 
أســــرتــــه. وبــــما أن الــــعامــــلني فــــي تــــدريــــس ذوي 
اإلحــتياجــات الــخاصــة يــدركــون أهــمية الــبرنــامــج 
الـــتربـــوي الـــفردي إال أنـــهم يـــعانـــون بســـبب الـــكم 
الــــهائــــل مــــن الــــعمل املــــكتبي الــــذي تــــتطلبه هــــذه 

البرامج. 



٣. عدم كفاية التركيز على تحسني آداء الطلبة:
بسـبب قـضاء مـعظم وقـت مـعلم الـتربـية الـخاصـة 
فــي تــنفيذ أنشــطة ال تــعود بــالــنفع عــلى الــنواتــج 
الــتعليمية لــدى الــطلبة، وهــذا بســبب مــا يــواجــهه 
مـعلمو الـتربـية الـخاصـة أعـباء يـومـية خـالل الـيوم 
الــدراســي تــجعل إمــكانــية تــقديــم تــدريــس نــوعــي 

لكل الطلبة أمرا صعبا.

٤. الـــحاجـــة إلـــى مـــعلمي الـــتربـــية الـــخاصـــة ذوي 
التأهيل العالي:

فـي الـواقـع إن كـثير مـن مـعلمي الـتربـية الـخاصـة 
فــــي املــــدارس غــــير مؤهــــلني و هــــناك كــــذلــــك آالف 
الــشواغــر فــي الــتربــية الــخاصــة ال يــشغلها أحــد، 
كـــــــــما أن هـــــــــناك اآلالف مـــــــــن الـــــــــطلبة مـــــــــن ذوي 
الــحاجــات الــخاصــة مــمن تــقدم لــهم الخــدمــات مــن 
قـــــبل مـــــعلمني لـــــديـــــهم أعـــــباء تـــــدريـــــسية تـــــفوق 
طـــــاقـــــتهم. ويـــــرى شـــــيراديـــــن (2006) أن مـــــعلمي 
الــتربــية الــخاصــة يــتعرضــون لــضغوطــات كــبيرة 

بسبب متطلبات التأهيل العالية. 

املــبحث الــثالــث: ســبل مــعالــجة التحــديــات الــتي 
تواجه قوانني التربية الخاصة

هــــناك الــــكثير مــــن الــــعوائق و التحــــديــــات الــــتي 
تــواجــه جــميع الــعامــلني فــي غــالــب املــهن ولــيس 
املـعلمني عـمومـا أو مـعلمي الـتربـية الـخاصـة عـلى 
وجــــه الــــخصوص. لــــذلــــك فــــإنــــه مــــن اإليــــجابــــي 
الـتفكير بـأهـمية مـواجـهة تـلك التحـديـات و إيـجاد 
وســـــــائـــــــل ملـــــــعالـــــــجتها حـــــــتى تـــــــصبح قـــــــوانـــــــني 
وتشـريـعات الـتربـية الـخاصـة أكـثر نـضجا و أكـثر 
مـالئـمة لـحاجـات و خـصائـص الـطالب واملـعلمني 
عــــلى حــــد ســــواء. ويــــشير الخــــطيب والحــــديــــدي 

(2003) أن من طرق مواجهة تلك التحديات: 
١. تـعريـف أدوار كـل مـن مـعلمي الـتربـية الـخاصـة 
ومــعلمي الــصفوف الــعاديــة فــيما يتعلق بــالــطلبة 
ذوي الــــــحاجــــــات الــــــخاصــــــة:فــــــمعلمي الــــــتربــــــية 
الخاصة لديهم خبرة واسعة في تكييف املناهج 

وتحقيق أهـــدافـــها مـــن خـــالل اســـتخدام أســـالـــيب 
الـتدريـس الـفردي، كـما أن مـعلمي الـفصل الـعادي 
لـــديـــهم مـــعرفـــة واســـعة ومـــصادر غـــنية يـــمكن أن 

يستفيد منها الجميع.

٢. إدارة الــوقــت بــمساعــدة األدوات الــتكنولــوجــية 
للحد من عبء العمل الورقي:

مـن الـواجـب عـلى املـدارس تـفعيل الـوقـت الـذي يـتم 
تـــخصيصه لـــألنشـــطة املـــهمة مـــن خـــالل تـــزويـــد 
املــعلمني بــاألدوات الــتكنولــوجــية املــناســبة إلدارة 

الحاالت والتوصل وحفظ السجالت.

٣. تقنني عملية اتخاذ القرار :
يـجب اإلتـفاق بـني املـعلمني وإدارات الـتعليم عـلى 
جــملة مــوحــدة ومــعروفــة لــتوثيق نــتائــج الــتقييم 
والتخـــطيط لـــلبرامـــج. حـــيث أن اســـتثمار الـــوقـــت 
بــــشكل فــــاعــــل يــــفضي إلــــى تــــطويــــر واســــتخدام 

تصاميم محددة للتوثيق.



املـــبحث الـــرابـــع: طـــرق تـــطويـــر مـــقترحـــة لـــزيـــادة 
فــــعالــــية الــــقوانــــني والتشــــريــــعات فــــي الــــتربــــية 

الخاصة
مـن املـهم إيـجاد الـطرق املـناسـبة الـتي مـن شـأنـها 
أن تــجعل قــوانــني وتشــريــعات الــتربــية الــخاصــة 
أكـثر فـاعـلية وقـابـلية للتطبيق عـلى أرض الـواقـع، 
حـــتى يتحقق املـــقصود مـــنها. ومـــن هـــذه الـــطرق 

من وجهة نظر الباحث:

١. تـأهـيل مـعلمي الـتربـية الـخاصـة بـشكل مـكثف 
و الــــتركــــيز عــــلى قــــوانــــني وتشــــريــــعات الــــتربــــية 
الــخاصــة. حــيث أنــه يــساهــم بــشكل كــبير فــي رفــع 
كـــــــفاءة املـــــــعلمني التـــــــخاذ الـــــــقرارات الـــــــصحيحة 

والسلوك املناسب أثناء تعاملهم مع األطفال. 

٢. تـأهـيل مـعلمي الـتعليم الـعام لـلتعرف بـأنـظمة 
و قـــوانـــني الـــتربـــية الـــخاصـــة ال يـــقل أهـــمية عـــن 
زمــالئــهم املــتخصصني حــيث أنــه يــساهــم بــشكل 
فــاعــل فــي إيــجاد تــعاون مــثمر بــينهم و زمــالئــهم 
فـــي تطبيق الخـــطة الـــتربـــويـــة. حـــيث يـــرى رودي 
(2000) أن مـعلمي الـتربـية الـخاصـة أكـثر مـعرفـة 
بــأنــظمة وقــوانــني الــتربــية الــخاصــة مــن مــعلمي 

التعليم العام.

٣.أهــمية تــأهــيل اإلداريــني و املشــرفــني الــعامــلني 
مــع ذوي اإلحــتياجــات الــخاصــة بــأنــظمة الــتربــية 
الـخاصـة وتشـريـعاتـها. حـيث وجـد لـوتـس (2005) 
مـــــن خـــــالل الـــــدراســـــة الـــــتي طـــــبقها عـــــلى مـــــدراء 
مـــدارس بـــرامـــج الـــتربـــية الـــخاصـــة، أنـــه ال يـــوجـــد 
بـرامـج لـتأهـيل مـدراء املـدارس لـلتعامـل مـع  قـوانـني 
الـتربـية الـخاصـة كـما يـرى أنـه يـجب إيـجاد تـعلم 
مســتمر ملــدراء املــدارس لــرفــع أهــليتهم الــقانــونــية 

في قضايا التربية الخاصة. 

الخاتمة والتوصيات: 
بــــعد اســــتعراض لــــلقوانــــني و التشــــريــــعات فــــي 
الـتربـية الـخاصـة فـي املـملكة الـعربـية الـسعوديـة 
ومـــعرفـــة أهـــم التحـــديـــات الـــتي تـــواجـــه قـــوانـــني 
الـــتربـــية الـــخاصـــة عـــمومـــا ، يـــرى الـــباحـــث أنـــه 
الزالــــت هــــناك حــــاجــــة أكــــثر إلصــــدار املــــزيــــد مــــن 
الـــــقوانـــــني والتشـــــريـــــعات الـــــتي تـــــضمن حـــــقوق 
الــطالب ذوي االحــتياجــات الــخاصــة فــي املــملكة 
وتـنظم تـقديـم الخـدمـات لـهم بـشكل أكـثر مـالئـمة. 
و قـــد أشـــار أبـــونـــيان (2014) أنـــه التـــوجـــد حـــتى 
اآلن وثــــيقة حــــقوق رســــمية لــــذوي االحــــتياجــــات 
الـــــخاصـــــة بـــــاملـــــملكة تطبق وتـــــخضع ملـــــنظومـــــة 
تـحاكـم، لـكن يـوجـد نـظام رعـايـة املـعوقـني بـاملـملكة 
الــعربــية الــسعوديــة الــتي مــازالــت وثــيقة تــنتظر 

التوجيه بتنفيذها منذ عام 1421هـ . 
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جبريل عطية عقيلي
باحث دكتوراه في قسم التربية الخاصة بجامعة امللك سعود

املــــــحور األول : واقــــــع الــــــقوانــــــني والتشــــــريــــــعات 
املــتعلقة بــذوي االحــتياجــات الــتربــويــة الــخاصــة 

في اململكة العربية السعودية:
تـعتبر املـملكة الـعربـية الـسعوديـة مـن الـدول الـتي 
اهــــــتمت بــــــالــــــقوانــــــني والتشــــــريــــــعات الــــــخاصــــــة 
بـــاملـــعوقـــني وذلـــك لحـــمايـــة حـــقوقـــهم كـــما نـــصت 
املــــادة) ٢٦ ( مــــن الــــنظام األســــاســــي لــــلحكم فــــي 
املـملكة الـعربـية الـسعوديـة الـصادر وفق بـاملـرسـوم 
املـلكي رقـم )  أ / ٩٠(بـتاريـخ ٢٧/٥ /١٤١٢ هـ عـلى 
الــتزام الــدولــة بحــمايــة حــقوق اإلنــسان الشــريــعة 
اإلسـالمـية، كـما نـصت املـادة)  ٢٧  ( حق الـضمان 
االجــــتماعــــي ورعــــايــــة املــــعوقــــني بــــقولــــها ( تــــكفل 
الدولة حق املواطن وأسرته في حالة الطوارئ،

واملــــرض، والعجــــز، والــــشيخوخــــة، وتــــدعــــم 
نــــــــظام الــــــــضمان االجــــــــتماعــــــــي، وتــــــــشجع 
املؤســـــسات واألفـــــراد عـــــلى املـــــشاركـــــة فـــــي 
األعـمال الـخيريـة، وكـما أقـرت املـادة) ٨ ( مـن 
الـنظام األسـاسـي لـلحكم مـبدأ املـساواة بـني 
جــــميع املــــواطــــنني فــــنصت عــــلى أن (يــــقوم 
الـحكم فـي املـملكة الـعربـية الـسعوديـة عـلى 
أســــــاس الــــــعدل والــــــشورى واملــــــساواة وفق 
الشريعة اإلسالمية " ( الطريقي، 2004).



وفـي املـملكة الـعربـية الـسعوديـة صـدر نـظام رعـايـة 
املـعوقـني بـموجـب املـرسـوم املـلكي رقـم(م/37) فـي 
23/9/1421هـ ، وقـــــد ألـــــزم هـــــذا الـــــنظام الـــــدولـــــة 
بــــــرعــــــايــــــة حــــــقوق األطــــــفال ذوي االحــــــتياجــــــات 
الـخاصـة فـي خـدمـات الـوقـايـة والـرعـايـة والـتأهـيل 
فــــي املــــجاالت الــــصحية والــــتعليمية والــــتربــــويــــة 
واالجــتماعــية والــثقافــية والــريــاضــية واإلعــالمــية 
ومـــجاالت الخـــدمـــات الـــتكميلية كـــتهيئة وســـائـــل 
املـــواصـــالت وتـــوفـــير أجهـــزة الـــتقنية املـــساعـــدة، 
حـيث نـصت املـادة الـثانـية مـنه عـلي أن : " تـكفل 
الـدولـة حق املـعوق فـي خـدمـات الـوقـايـة والـرعـايـة 
والــــتأهــــيل، وتــــشجيع املؤســــسات واألفــــراد عــــلى 
اإلسـهام فـي األعـمال الـخيريـة فـي مـجال اإلعـاقـة ، 
وتــــقدم هــــذه الخــــدمــــات لهــــذه الــــفئة عــــن طــــريق 
الــجهات املــختصة فــي املــجاالت اآلتــية: (حــسن ، 
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١. املجاالت الصحية :
نــصت (املــادة الــثانــية) مــن نــظام رعــايــة املــعوقــني 
الـذي صـدر بـموجـب املـرسـوم رقـم (م/37) وتـاريـخ 
23/12/1420 ه بـأن الـدولـة تـكفل حق املـعوق فـي 
خــدمــات الــوقــايــة والــرعــايــة والــتأهــيل ، وتــشجع 
املؤســـسات واألفـــراد عـــلى اإلســـهام فـــي األعـــمال 
الــــــخيريــــــة فــــــي مــــــجال اإلعــــــاقــــــة ، وتــــــقدم هــــــذه 
الخـــــــدمـــــــات لهـــــــذه الـــــــفئة عـــــــن طـــــــريق الـــــــجهات 
املـختصة فـي الـعديـد مـن املـجاالت مـنها املـجاالت 

الصحية والتي تشمل:

- تـقديـم الخـدمـات الـوقـائـية والـعالجـية والـتأهـيلية 
، بـــما فـــيها اإلرشـــاد الـــوراثـــي الـــوقـــائـــي وإجـــراء 
الـــــفحوصـــــات والتحـــــليالت املـــــخبريـــــة املـــــختلفة 
لــــــــــلـكـشـف املــــــــــبـكـر عــــــــــن األمــــــــــراض ، واتــــــــــخِــاذ 

التحصينات الالزمة. 

- تــــدريــــب الــــعامــــلني الــــصحيني ، وكــــذلــــك الــــذيــــن 
يــــباشــــرِون الــــحوادث عــــلى كــــيفية الــــتعامــــل مــــع 
املـــــصابـــــني وإســـــعافـــــهم عـــــند نـــــقلهم مـــــن مـــــكان 

الحادث.

تـدريـب أسـر املـعوقـني عـلى كـيفية الـعنايـة بـِهم -
ورعايتهم. 

٢. املجاالت التعليمية :

      تــضمن املــملكة حق الــتعليم لــلمواطــنني ، إذ 
تـــذكـــر (املـــادة الـــثالثـــون) مـــن الـــنظام األســـاســـي 
لـــلحكم أن الـــدولـــة تـــوفـــر الـــتعليم الـــعام ، وتـــلتزم 
بــــمكافــــحة األمــــية. وعــــلى هــــذا األســــاس ، تســــلم 
املــــــــملكة بحق األشــــــــخاص ذوي اإلعــــــــاقــــــــة فــــــــي 
الـتعليم دون تـمييز ، وعـلى أسـاس تـكافؤ الـفرص 
لــهم ، حــيث تــكفل املــملكة نــظامــاً تــعليمياً جــامــعاً 

على جميع املستويات.

     أصــــدرت وزارة الــــتعليم الــــقواعــــد الــــتنظيمية 
ملـــعاهـــد وبـــرامـــج الـــتربـــية الـــخاصـــة الـــحكومـــية 
واألهـلية بـالـقرار الـوزاري رقـم (1647/27) وتـاريـخ 
5/04/1422 ه ، وهــذه الــقواعــد تــمثل االلــتزامــات 
الـعامـة لـلوزارة تـجاه األطـفال ذوي اإلعـاقـة ، وقـد 
اشــتملت هــذه الــقواعــد الــتنظيمية عــلى عــدد مــن 
األهـداف تـتمحور حـول الـتعليم والـتأهـيل لهؤالء 
األطـــــفال بـــــفئاتـــــهم املـــــختلفة ، وتـــــدريـــــبهم عـــــلى 
اكـــتساب املـــهارات املـــناســـبة حســـب إمـــكانـــاتـــهم 

وقدراتهم وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة



بـــــغرض الـــــوصـــــول بـــــهم إلـــــى أفـــــضل مســـــتوى ، 
وإعـدادهـم لـلحياة الـعامـة واالنـدمـاج فـي املـجتمع. 
كـــــما أنـــــها تـــــنص عـــــلى االســـــتفادة مـــــن الـــــبحث 
الــــــعلمي فــــــي تــــــطويــــــر الــــــبرامــــــج واألســــــالــــــيب 
املســتخدمــة فــي مــجال الــتربــية الــخاصــة ( مــركــز 

املك سلمان ألبحاث اإلعاقة ، 1421 ).  

٣. مجاالت التدريب و العمل : 

وتــــشمل الــــتوظــــيف فــــي األعــــمال الــــتي تــــناســــب 
قـــــدرات املـــــعوق ومؤهـــــالتـــــه إلعـــــطائـــــه الـــــفرصـــــة 
لـــــلكشف عـــــن قـــــدراتـــــه الـــــذاتـــــية ، ولـــــتمكينه مـــــن 
الـــــحصول عـــــلى دخـــــل كـــــباقـــــي أفـــــراد املـــــجتمع ، 
والـــسعي لـــرفـــع مســـتوى أدائـــه أثـــناء الـــعمل عـــن 
طـريق الـتدريـب. فـقد صـدر املـرسـوم املـلكي رقـم (م/
51) وتـــــاريـــــخ 23/8/1426 هـ بـــــاملـــــصادقـــــة عـــــلى 
نــظام الــعمل الــصادر مــن مجــلس الــوزراء بــالــقرار 
رقــــــم (219) وتــــــاريــــــخ 22/8/1426 هـ الــــــقاضــــــي 

باملوافقة على نظام العمل . 

أشــارت (املــادة الــثانــية) مــن نــظام رعــايــة املــعوقــني 
الــــصادر بــــموجــــب املــــرســــوم املــــلكي رقــــم (م/37) 
وتــاريــخ 23-12-1421ه إلــى أن الــدولــة تــكفل حق 
الـشخص ذي اإلعـاقـة فـي خـدمـات عـدة تـقدم لـهم 
عــــن طــــريق الــــجهات املــــختصة فــــي الــــعديــــد مــــن 
املـــجاالت مـــنها مـــجال الـــعمل ويـــشمل الـــتوظـــيف 
فـــي األعـــمال الـــتي تـــناســـب قـــدرات الـــشخص ذي 
اإلعـاقـة ومؤهـالتـه إلعـطائـه الـفرصـة لـلكشف عـن 
قـدراتـه الـذاتـية ولـتمكينه مـن الـحصول عـلى دخـل 
كــباقــي أفــراد املــجتمع ، والــسعي لــرفــع مســتوى 
أدائـه أثـناء الـعمل عـن طـريق الـتدريـب ( مـركـز املـك 

سلمان ألبحاث اإلعاقة ، 1421 ) .
كــــما أن املــــملكة مــــن خــــالل وزارة الــــعمل تحــــرص 
عـــلى الـــعمل عـــلى تـــوفـــير كـــافـــة الســـبل لـــضمان 
تــــوظــــيف األشــــخاص ذوي اإلعــــاقــــة فــــي الــــقطاع 

الخاص، حيث نصت املادة الثامنة والعشرون 

مــنه بــشأن تــوظــيف املــعوقــني عــلى : " عــلى كــل 
صــاحــب عــمل يســتخدم خــمسة وعشــريــن عــامــالً 
فـــأكـــثر ،وكـــانـــت طـــبيعة الـــعمل لـــديـــه تـــمكنه مـــن 
تـــشغيل املـــعوقـــني الـــذيـــن تـــم تـــأهـــيلهم مـــهنياً أن 
يـشغل 4% عـلى األقـل مـن مجـموع عـدد عـمالـه مـن 
املـــعوقـــني املؤهـــلني مـــهنياً ،ســـواء أكـــان ذلـــك عـــن 
طــــريق تــــرشــــيح وحــــدات الــــتوظــــيف أو غــــيرهــــا ، 
وعـليه أن يـرسـل إلـى مـكتب  الـعمل املـختص بـيانـاً 
بـعدد الـوظـائـف واألعـمال الـتي يـشغلها املـعوقـون 
الـــــذيـــــن تـــــم تـــــأهـــــيلهم مـــــهنياً وأجـــــر كـــــل مـــــنهم 

"(خطابي ، 2006).

٤. املجاالت الثقافية والرياضية:

وتـشمل االسـتفادة مـن األنشـطة واملـرافق الـثقافـية 
والــــــريــــــاضــــــية وتــــــهيئتها لــــــيتمكن املــــــعوق مــــــن 
املـــشاركـــة فـــي أنشـــطتها داخـــليا ً وخـــارجـــياً بـــما 

يتناسب مع قدراته. 

٥. املجاالت اإلعالمية : 

 وتـشمل قـيام وسـائـل اإلعـالم ـ املـرئـية واملـسموعـة 
واملقروءة ـ بالتوعية في املجاالت اآلتية:

- الـتعريـف بـاإلعـاقـة وأنـواعـها وأسـبابـِها، وكـيفية 
اكتشافها والوقاية منها. 

- تــعزيــز مــكان املــعوقــني فــي املــجتمع، والــتعريــف 
بـحقوقـهم واحـتياجـاتـهم، وقـدراتـهم وإسـهامـاتـهم، 
وبـالخـدمـات املـتاحـة لـهم، وتـوعـيتهم بـواجـباتـهم 

تجاه أنفسهم  وبدورهم في املجتمع.  



- تــخصيص بــرامــج مــوجــهة لــلمعوقــني تــكفل لــهم 
التعايش مع املجتمع. 

- حــــث األفــــراد واملؤســــسات عــــلى تــــقديــــم الــــدعــــم 
املــــادي واملــــعنوي لــــلمعوقــــني ، وتــــشجيع الــــعمل 

التطوعي لخدمتهم. 

٦. مجاالت الخدمات التكميلية :

- تـهيئة وسـائـل املـواصـالت الـعامـة لتحقيق تـنقل 
املـعوقـني بـأمـن وسـالمـة وبـأجـور مـخفضة لـلمعوق 

ومرافقه ، حسب ظروف اإلعاقة

تـقديـم الـرعـايـة الـنهاريـة والـعنايـة املـنزلـية مـع -
توفير أجهزة التقنية املساعدة. 

ومــن الــتدابــير التشــريــعية الــتي اتخــذتــها املــملكة 
أيــــضاً لــــتهيئة الــــبيئة الــــعمرانــــية ، مــــا صــــدر بــــه 
الــــــــــتعميم رقــــــــــم (7/هـ/1402هـ) فــــــــــي تــــــــــاريــــــــــخ 
19/11/1981م املـوجـه لجـميع الـجهات الـحكومـية 
والــذي قــضى بــضرورة مــراعــاة تــيسير الــوصــول 

والخدمات الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
  وعـــــــلى إثـــــــره قـــــــامـــــــت وزارة الشؤون الـــــــبلديـــــــة 
والـقرويـة بـإعـداد كـتيب يـحتوي عـلى االشـتراطـات 
واملـــعايـــير الـــفنية الـــخاصـــة بـــالخـــدمـــات الـــبلديـــة 
املـــتعلقة بـــاألشـــخاص ذوي اإلعـــاقـــة ألخـــذهـــا فـــي 
االعــــتبار عــــند الشــــروع فــــي أعــــمال الــــتصميم أو 
الــــــترمــــــيم مــــــن أجــــــل تــــــيسير وتــــــسهيل حــــــركــــــة 
األشــــــخاص ذوي اإلعــــــاقــــــة ، وتــــــهيئة األوضــــــاع 
واألبــعاد املــناســبة فــي األمــاكــن الــعامــة والــخاصــة 
الــــتي يــــرتــــادونــــها ، حــــيث تــــلتزم بــــها األمــــانــــات 
والــبلديــات وتــطالــب بــها عــند إصــدار الــتراخــيص 
لــــلمبانــــي الــــعامــــة والــــخاصــــة ، وذلــــك بــــموجــــب 
الــــــتعميم الــــــوزاري رقــــــم (887/4/و/ف) وتــــــاريــــــخ 
5/02/2006م. كـــــــما اهـــــــتم هـــــــذا الـــــــكتيب أيـــــــضاً 
بــااللــتزام بــاالشــتراطــات الــواجــب مــراعــاتــها عــند 
تـــــصميم املـــــساجـــــد واخـــــتيار مـــــواقـــــعها لـــــضمان 

سهولة الوصول إليها (خطابي ، 2006).

املــحور الــثانــي : التحــديــات االقــتصاديــة والــبيئية 
الــــتي تــــواجــــه الــــقوانــــني والتشــــريــــعات لــــلتربــــية 

الخاصة 

إن قـــضية ذوي االحـــتياجـــات الـــتربـــويـــة الـــخاصـــة 
ليســـت قـــضية عـــطف وإحـــسان وإنـــما هـــي قـــضية 
حــقوق نــصت عــليها الــديــانــات الــسماويــة وأقــرتــها 

املنظمات الدولية ( يوسف، ٢٠٠٠).

 إن ظهور القوانني والتشريعات الخاصة باألطفال 
ذوي االحــــــــتياجــــــــات الــــــــخاصــــــــة جــــــــاءت نــــــــتيجة 
لـلمشكالت الـتربـويـة والـصحية واالجـتماعـية الـتي 
عـانـى مـنها املـعاقـون وذووهـم ولـلجهود اإلنـسانـية 
الـــتي قـــام بـــها عـــلماء الـــنفس والـــتربـــية واالجـــتماع 
والقانون والدين و للجهود الرسمية التي مارستها 
الــحكومــات والــهيئات الــدولــية فــي مــجال الــقوانــني 
والتشــــريــــعات الــــتي تــــكفل حــــقوقــــهم الــــتربــــويــــة 
والصحية واالجتماعية أسوة بغيرهم من األسوياء 

(الروسان، ١٩٩٨) .

 وهـــناك اتـــجاهـــات حـــول أهـــمية إصـــدار الـــقوانـــني 
والتشــريــعات الــخاصــة بــاملــعوقــني ومــنها: االتــجاه 
األول) املؤيدون للقوانني والتشريعات : ( بحجة أن 
الـنصوص الـواردة فـي الـقوانـني املـختلفة فـي الـدولـة 
ال تشكل ضمانة كافية لهم، وأن وجود قانون سوف 
يــــسهم بــــاعــــتراف املــــجتمع بــــقضية اإلعــــاقــــة ورفــــع 
مستوى الوعي املجتمعي لهم وسوف يساعد على 
رفــــع مــــعنويــــات املــــعاقــــني وإشــــعارهــــم بــــذاتــــيته م 
واهـتمام املـجتمع بـهم. االتـجاه الـثانـي) املـعارضـون 
لـلقوانـني والتشـريـعات  : ( بـحجة أنـها تـتنافـى مـع 
املطالبة بدمجهم في املجتمع ويعزز مفاهيم العزلة 
االجتماعية ويتعامل معهم كفئة متمايزة على نحو 
مــختلف مــن فــئات املــجتمع األخــرى وكــأن ذلــك إقــرار 
غير مباشر باستثنائهم من شمولية القانون العام. 

(السرطاوي، ١٩٩٣).



التحديات التي تواجه تلك القوانني والتشريعات:  

يــــعانــــي املــــجتمع الــــسعودي مــــن بــــعض الــــعقبات 
والـعوامـل االجـتماعـية والـثقافـية والـسياسـية الـتي 
قـد تـحول دون التطبيق الـعملي لتشـريـعات الـتربـية 
الخاصة ، فرغم صدور العديد من التشريعات إال أن 
بـعضها لـم يـدخـل حـيز الـتنفيذ ، كـما تـحول الـعوامـل 
االجتماعية والثقافية دون قيام أولياء أمور األطفال 
ذوي اإلعــاقــة بــمحاســبة املــقصريــن الــقائــمني عــلى 
تـــربـــية أبـــنائـــهم ، ورفـــع دعـــاوى  لـــلمطالـــبة بـــحقوق 
أبــنائــهم ، كــما قــد تــحول تــلك الــعوامــل أيــضاً دون 
مـنح املـجتمع املحـلى االهـتمام املـطلوب لـدفـع حـركـة 
تــربــية وتــعليم ذوي االحــتياجــات الــخاصــة لــألمــام ، 
أمــا الــعوامــل االقــتصاديــة عــلى وجــه التحــديــد فــقد 
تـــحول دون تـــوفـــير الـــتمويـــل الـــالزم لـــتقديـــم كـــافـــة 
الخــدمــات الــتربــويــة لــذوي االحــتياجــات الــخاصــة ، 
ورغم ذلك ال يمكن التوقف عند تلك القوى والعوامل 
دون الــــقيام بــــمحاوالت لــــلتصدى لــــها ، أو الــــتغلب 

عليها ومواجهتها. (السرطاوي، ١٩٩٣). 

تحديات اقتصادية : 

- مـشاكـل مـرتـبطة بـتقديـم الخـدمـات: والـتي تـتمثل 
فــي ضــعف التنسيق بــني الخــدمــات ،عــدم كــفايــة 
املـوظـفني وقـلة كـفاءاتـهم كـل ذلـك يؤثـر عـلى جـودة 

التدريب وكفاية الخدمات املقدمة للمعوقني. 
- عـدم كـفايـة الـتمويـل واملـوارد املـخصصة لـتنفيذ 

السياسات والخطط الخاصة باملعوقني. 

- ال يــتمتع املــعوقــني بــنتائــج صــحية جــيدة كــما أن 
االنـجازات الـعلمية لـديـهم مـتدنـية فـكثير مـن األسـر ال 
تــرى قــيمة فــي تــعليم أطــفالــهم املــعوقــني هــذا إلــى 
جــــانــــب عــــدم قــــدرتــــهم عــــلى املــــواصــــلة فــــي الســــلم 

التعليمي )الكيالني، 2006 ) .

تحديات اجتماعية وبيئية :
- املــواقــف الســلبية واملــعتقدات واألفــكار املســبقة 
والـتي تـشكل حـاجـز عـند الـعامـلني الـقائـمني عـلى 
الـــرعـــايـــة الـــصحية لـــلمعوقـــني ، إلـــى جـــانـــب ذلـــك 

التمييز ضد املعوقني من أرباب العمل.
- قــــصور الــــسياســــات واملــــعايــــير والتشــــريــــعات 
والــتي ال تــأخــذ دائــما بــعني االعــتبار احــتياجــات 
األشـــخاص املـــعوقـــني ، ومـــن أمـــثلة ذلـــك ســـياســـة 
الـتعليم الـجامـع ، ومـنح أولـويـة مـنخفضة إلعـادة 

التأهيل.
- نـقص الـبيانـات واملـعلومـات املـتعلقة بـاإلعـاقـة . 

(السرطاوي، 1994).

املحور الثالث : سبل مواجهة التحديات 

طــرق الــتطويــر املــقترحــة لــزيــادة فــعالــية الــقوانــني 
والتشريعات للتربية الخاصة : 

 يـأتـي الـتطويـر وزيـادة فـعالـية الـقوانـني لـلتربـية 
الـخاصـة مـن تـفعيل اإلدارة الـتربـويـة لـها وذلـك ملـا 
نـصت عـليه املـعايـير الـعاملـية ملجـلس األطـفال غـير 
الـــــعاديـــــني مـــــن ضـــــرورة مـــــعرفـــــة إدارة الـــــتربـــــية 
الــخاصــة بــالــقوانــني والتشــريــعات الــصادرة فــي 
حق هؤالء، وكـــــيفية تطبيق مـــــرادهـــــا فـــــعلياً فـــــي 
املـيدان، وعـليه ومـن واقـع الـتتبع لـقانـون املـعوقـني 
الـــــسعودي يجـــــد أن مـــــواده تـــــتطلب مـــــن اإلدارة 
الـــــتربـــــويـــــة أن تـــــعمل عـــــلى تـــــشخيص األطـــــفال 
املــــــعوقــــــني ضــــــمن مــــــعايــــــير محــــــددة، ومــــــن ثــــــم 

تصنيفهم وتسميتهم وذلك بعد توحيد 



املــصطلحات الـدالـة عـلى كـل فـئة مـن فـئات األطـفال 
ذوي االحتياجات الخاصة، وكذلك يقوم دورها على 
تـحويـلهم إلـى األمـاكـن الـتربـويـة املـناسـبة، والـعمل 
عــــلى دمــــجهم وتــــقديــــم كــــافــــة الخــــدمــــات الــــتي قــــد 
يحتاجونها سواء كانت خدمات تربوية أو ترفيهية 
أو صـــحية، هـــذا بـــاإلضـــافـــة عـــلى تـــقديـــم املـــناهـــج 
الــــتربــــويــــة املــــناســــبة لــــكل فــــئة مــــن فــــئات اإلعــــاقــــة 
وتــطويــرهــا وتــقديــمها عــلى أيــدي مــعلمني مــن ذوي 
االخــتصاص مــدربــني عــلى الــعمل مــع األطــفال ذوي 
االحتياجات الخاصة ، وأسرهم ،هذا باإلضافة إلى 
مـراعـاة دور األسـرة فـي تـفعيل تـلك الـقوانـني ، ومـما 
ســبق يؤدي كــل مــا ســبق لــزيــادة فــعالــية الــقوانــني 
والتشريعات للتربية الخاصة (السرطاوي، ١٩٩٣).

سبل معالجة التحديات والعقبات :

- الـعمل عـلى تـطويـر تشـريـعات الـتربـية الـخاصـة 
فــــــي ضــــــوء نــــــتائــــــج تــــــقاريــــــر الــــــتقييم املســــــتمر 

للتطبيق امليداني للتشريعات القائمة .
- ســن الــقوانــني الــتي تــكفل الــتوســع فــي املــراكــز 
الــبحثية ،وفــي إرشــاد األســر فــي بــرامــج الــتدخــل 

املبكر.
- تـعديـل املـسميات مـن لـفظ مـعاقـني إلـى لـفظ ذوي 
إعـــاقـــة وأخـــيراً لـــفظ ذوي االحـــتياجـــات الـــخاصـــة 
لــلتغلب عــلى كــثير مــن املــشكالت الــنفسية الــتي 
قــد يــعانــي مــنها هؤالء األفــراد داخــل املؤســسات 

التعليمية أو خارجها.
- إصــــدار تــــقاريــــر دوريــــة حــــول الــــقرارات الــــوزاريــــة 
الــــصادرة ، تــــعكس مــــدى مــــالئــــمتها ، وجــــدواهــــا ، 
لــلوقــوف عــلى مــا بــها مــن ثــغرات ومــحاولــة الــتغلب 
عــليها بتحــديــث تــلك الــقرارات.(عــبد الــعليم ،  د.ت : 
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      املراجع:
األمـــانـــة الـــعامـــة لـــلتعليم الـــخاص). ١٤١٢ ه. (جــهود وزارة املــعارف 
فــي مــجال املــعوقــني خــالل  عــقد (1982-1992) ،  هـــيئة األمـــم 

املتحدة ملشاركة العجزة واملعوقني في الحياة العملية  ، الرياض. 

حــسن ، حــازم صــالح الــديــن (1434 ه ) : الحــمايــة الــقانــونــية 
لــحقوق األطــفال ذوي االحــتياجــات الــخاصــة فــي املــملكة 
الــعربــية الــسعوديــة وجــمهوريــة مــصر الــعربــية ، جــــامــــعة 

نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض .
الحـمدان ، عـبد اهلل ؛ الـقريـوتـي ، يـوسـف ؛ السـرطـاوي ، عـبد الـعزيـز). 
١٩٩٤ م. (مشروع قانون للمعوقني في دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية ، مجلة جامعة امللك سعود ، مجلد 6 ، العلوم 
الــتربــويــة والــدراســات  اإلســالمــية ،كــلية الــتربــية ، جــامــعة املــلك ســعود ،  

الرياض .

خـــــطابـــــي ، أحـــــمد (2006 م). الـــواقـــع االجـــتماعـــي وحـــقوق 
ذوي االحــتياجــات الــخاصــة فــي املــجتمع الــعربــي ، مجـــلة 
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية ، املجلد 3 ، العدد 3.

الــروســان ، فــاروق). ١٩٩٨ م . ( قــضايــا ومــشكالت فــي الــتربــية 
الخاصة ، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

الســــرطــــاوي ، عــــبد الــــعزيــــز). ١٩٩٣ م . ( التشــريــعات والــقوانــني 
الـخاصـة بـاملـعوقـني ، نـدوة حـقوق املـعوقـني مـجاالت الـتعليم والـتأهـيل 

والعمل واإلعالم ، الشارقة: دبي.
عــــــبد الــــــعليم ، فــــــاطــــــمة عــــــبد الــــــحفيظ (د.ت) : تــــــشريـــعات الـــتربـــية 
الـخاصـة بـالـواليـات املتحـدة األمـريـكية وإمـكانـية االسـتفادة 

منها في مصر ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة .
عـــبده ، يـــوســـف عـــلى) . ٢٠٠٠ م. ( التشــريــعات وســيلة لحــمايــة 
املـعاقـني ، بـحث مـقدم فـي املـؤتـمر الـدولـي الـثانـي لـإلعـاقـة والـتأهـيل ، 

الرياض في الفترة(26-29 ) أكتوبر .
الـكيالنـي ، عـبد اهلل زيـد و الـروسـان ، فـاروق فـارع (2006): الـتقويـم 
فــي الــتربــية الــخاصــة ، دار امليســـرة للنشـــر والـــتوزيـــع والـــطباعـــة ، 

عمان . 
مجلس الوزراء (1412 ) . النظام األساسي للحكم ، السعودية .

مـــــــركـــــــز املـــــــلك ســـــــلمان ألبـــــــحاث اإلعـــــــاقـــــــة ( 1421 ) . نــــظام رعــــايــــة 
املعوقني في اململكة العربية السعودية ، الرياض .
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محمد بن فهد األحمد

معلم تربية خاصة وباحث دكتوراه في قسم التربية الخاصة بجامعة امللك سعود

مقدمة

تـعد الـقوانـني والتشـريـعات أمـراً البـد مـنه لـضمان 
سـير مـختلف أمـور الـحياة الـيومـية واالقـتصاديـة 
والــتربــويــة وغــيرهــا، وأيــضاً تــكفل حــفظ حق كــل 
شــخص فــي هــذا الــكون، فــالــقرآن الــكريــم والــسنة 
الــنبوة كــانــت مــنهاجــاً وتشــريــعاً ســماويــاً لــضبط 
جـميع األمـور الـدنـيويـة والـسماويـة للمخـلوقـات، 
وفـي جـميع الـدول تـم اعـتماد دسـتور رسـمي لـسن 
جــميع الــقوانــني والــضوابــط الــتي تــحكم مــختلف 
أعــــمال ومؤســــسات الــــدولــــة. وفــــي الحــــديــــث عــــن 
التشـريـعات املـتعلقة بـذوي االحـتياجـات الـخاصـة 
فـقد كـانـت نـتاجـاً ملـطالـبات اسـتمرت لـسنوات مـن 
قــبل أشــخاص كــانــوا يــعانــون إمــا إلعــاقــة بــهم أو 
بــأحــد أفــراد أســرتــهم بــاإلضــافــة إلــى اهــتمام عــدد 
مـــــن املـــــتخصصني واملـــــتابـــــعني مـــــجال الـــــتربـــــية 
الخاصة، ولم يكن االهتمام بحقوق ذوي اإلعاقة

ولـيد سـنوات قـريـبة مـضت وإنـما كـان مـنذ عـصور 
اإلســـالم األولـــى إذ كـــانـــت هـــناك الـــعديـــد اآليـــات 
واألحــاديــث والــتي كــانــت تــتطرق لهــذا األمــر، فــقد 
ورد عـن رسـول اهلل عـليه الـصالة والسـالم أنـه قـال: 
(ال تظهــر الــشماتــة ألخــيك فــيرحــمه اهلل ويــبتليك)-
رواه الــــترمــــذي- وهــــذا دلــــيل مــــن ضــــمن مــــعانــــيه 
احــــترام املــــشاعــــر الــــنفسية ألصــــحاب اإلعــــاقــــات 
املـختلفة وعـدم االسـتهزاء بـهم. وغـيرهـا مـن األدلـة 
ولــقد كــان لــذوي االعــاقــة فــي الــعصر اإلســالمــي 
شـأنـهم واهـتمامـهم وال فـرق بـينهم وبـني الـعاديـني, 
فـلقد كـان عـطاء بـن ربـاح لـديـة عـدد مـن اإلعـاقـات 
ولــكن لــم تــعقه أن يــكون ســيداً بــعلمه فــي زمــانــه 
وكــان ال يــفتي الــناس فــي مــوســم الــحج إال عــطاء 
بـــن ربـــاح، واســـتمر هـــذا االهـــتمام فـــي الـــعصور 
الـــتالـــية فـــفي عهـــد الخـــليفة عـــمر بـــن عـــبدالـــعزيـــز 
طـــلب حـــصر ألعـــداد مـــن لـــديـــهم اعـــاقـــات ثـــم أمـــر 
بتعيني أشخاص مساعدين لجميع املكفوفني  و



واملــقعديــن، وبــدايــة فــكرة املــراكــز الــخاصــة بــذوي 
االحـــتياجـــات الـــخاصـــة كـــانـــت عـــلى يـــد الخـــليفة 
األمـوي الـولـيد بـن عـبداملـلك فـي عـام (88ه/ 707م) 
حـيث أنـشاء مـركـز يـضم األطـباء واملـعلمني والخـدم 
وذلـك لـرعـايـة جـميع مـن لـديـهم اعـاقـات بـاإلضـافـة 

إلى صرف رواتب شهرية لهم.

 وكــان لــلملكة الــعربــية الــسعوديــة دوراً بــارزاً فــي 
إطـار خـدمـة ذوي االحـتياجـات الـخاصـة وذلـك مـن 
خـــالل اتخـــذاهـــا لـــلعديـــد مـــن الـــتدابـــير الـــتي مـــن 
شـأنـها أن تـعزز حـفظ حـقوق جـميع مـن يـندرجـون 
تـــحت فـــئات الـــتربـــية الـــخاصـــة وتحقيق الـــدمـــج 
االجــتماعــي الــكامــل لــهم فــي املــجتمع. إذ تــم ذلــك 
مـن خـالل إيـجاد إطـار قـانـونـي وآخـر مؤسـساتـي 

وبرامجي يرعى ويكفل كافة حقوقهم.

 لـقد أدرك املـجتمع الـدولـي أن لـذوى االحـتياجـات 
الـــخاصـــة حـــاجـــات وحـــقوق البـــد مـــن احـــترامـــها، 
ولــذلــك فــقد حــرصــت مــختلف دول الــعالــم والــعديــد 
مـــن املـــنظمات الـــدولـــية عـــلى تـــأكـــيد حـــقوق ذوى 
االحـــتياجـــات الـــخاصـــة مـــن خـــالل مجـــموعـــة مـــن 
اإلعـــالنـــات واملـــواثيق الـــدولـــية الـــتي تـــم عـــقدهـــا 

واالتفاق عليها.

الــــقوانــــني والتشــــريــــعات فــــي الــــتربــــية الــــخاصــــة 
باململكة العربية السعودية

     كــانــت املــملكة الــعربــية الــسعوديــة أحــد الــدول 
املــوقــعة عــلى املــعاهــدة الــدولــية لحــمايــة حــقوق 
ورعـايـة ذوي االحـتياجـات الـخاصـة فـي الجـمعية 
الـعامـة لـألمـم املتحـدة، واسـتكماالً لـدور الـسعوديـة 
فـــــي دعـــــم قـــــضية ذوي االحـــــتياجـــــات الـــــخاصـــــة 
وضــــمان حــــقوقــــهم، فــــقد صــــدرت املــــوافــــقة عــــلى 
اطــــالق نــــظام رعــــايــــة املــــعوقــــني وذلــــك بــــموجــــب 
املـــــرســـــوم املـــــلكي الـــــكريـــــم رقـــــم (م/37) وتـــــاريـــــخ 

23/9/1421هـ القاضي باملوافقة على قرار 

مجــلس الــوزراء رقــم(224) وتــاريــخ 15/9/1421ه 
والـــذي يـــقرر الـــعديـــد مـــن الـــحقوق والتشـــريـــعات 
الـــتي تـــتناســـب مـــع االحـــتياجـــات الـــفرديـــة لـــذوي 
االحــتياجــات الــخاصــة، فــنص عــلى حــقوقــهم فــي 
املــــــجاالت الــــــطبية واالجــــــتماعــــــية والــــــتربــــــويــــــة 
والـــــــتعليمية والـــــــثقافـــــــية والـــــــتشغيل واإلســـــــكان 

والنقل. 

ولـــقد ظهـــرت هـــذا األنـــظمة والـــقوانـــني فـــي إطـــار 
نـــظامـــي وإطـــار مؤســـسي لـــرعـــايـــة حـــقوق ذوي 
اإلعـاقـة، حـيث ورد فـي اإلطـار الـنظامـي فـي املـادة 
الـــثانـــية أن تـــكفل حق الـــشخص ذي اإلعـــاقـــة فـــي 
خــدمــات الــوقــايــة والــرعــايــة والــتأهــيل وتــشجيع 
املؤســسات واألفــراد عــلى تــقديــم هــذه الخــدمــات، 
وجــــــاء ايــــــضاً فــــــي اإلطــــــار الــــــنظامــــــي لــــــحقوق 
األشـخاص ذوي اإلعـاقـة فـي الحـمايـة االجـتماعـية 
ورود مــــا يــــنظم ذلــــك فــــي األنــــظمة ذات الــــعالقــــة 
والــــتي راعــــت اإلعــــاقــــة مــــثل: الــــنظام الــــصحي، 
ونــــظام الخــــدمــــة املــــدنــــية، ونــــظام الــــعمل، ونــــظام 
اإلجـراءات الجـزائـية، ونـظام املـرافـعات الشـرعـية، 
ونــظام الــتأمــينات االجــتماعــية، ونــظام الــتقاعــد، 

ونظام االتصاالت. 

     وفـــي عـــام(1433) صـــدر قـــرار مجـــلس الـــوزراء 
رقــم(291) وتــاريــخ (4/9/1433هـ) بــاملــوافــقة عــلى 
الــالئــحة الــتنظيمية ملــراكــز تــأهــيل املــعوقــني غــير 
الــحكومــية بهــدف تــشجيع الــقطاع األهــلي عــلى 
املــــشاركــــة فــــي رعــــايــــة األشــــخاص ذوي اإلعــــاقــــة 
وتــــأهــــيلهم بــــما يــــساهــــم فــــي تــــطويــــر الــــبرامــــج 
والخـــدمـــات املـــقدمـــة لـــهم مـــن الـــنواحـــي املـــهنية، 
واالجــتماعــية، والــنفسية، والــتربــويــة، والــصحية، 
والـترويـحية، والـتأهـيلية مـن خـالل مـراكـز تـأهـيل 

مهني واجتماعي ومراكز للرعاية النهارية.  



وفـــي الـــجانـــب املؤســـسي فـــإن املؤســـسات الـــتي 
تــــــعنى بخــــــدمــــــة ذوي االحــــــتياجــــــات الــــــخاصــــــة 
وحـقوقـهم تـتعدد كـوزارة الـصحة، ووزارة الـتعليم, 
ووزارة الــــعمل والــــتنمية االجــــتماعــــية وغــــيرهــــا، 
وفـــيما يـــلي نـــعرج عـــلى بـــعض هـــذه املؤســـسات 
ومــــا تــــكفله الــــقوانــــني والتشــــريــــعات وتــــلزم هــــذه 
املؤسـسات عـلى تـوفـيره لـلمعاقـني، ابـتداًء بـوزارة 
الـصحة والـتي تـقدم خـدمـاتـها لـلطفل ذوو اإلعـاقـة 
مـــنذ مـــرحـــلة املـــيالد، ومـــن ثـــم املـــرحـــلة الـــتعليمية 
والــتي تــعنى بــها وزارة الــتعليم، وخــتامــاً بــوزارة 
الــعمل والــتنمية االجــتماعــية إذ هــناك الــعديــد مــن 

اللوائح الخاصة بتوظيف األفراد املعاقني: 

وزارة الصحة: 

      تـــعد وزارة الـــصحة مـــن أهـــم الـــوزارات الـــتي 
تـقدم خـدمـاتـها لـذوي اإلعـاقـة مـنذ املـيالد وخـاصـة 
فــــيما تعلق بخــــدمــــات الــــكشف والــــتدخــــل املــــبكر، 
وفـي نـظام الـحكم األسـاسـي نـصت املـادتـني (املـادة 
الـــــــــسابـــــــــعة والعشـــــــــرون) و(املـــــــــادة الـــــــــحاديـــــــــة 
والــثالثــون) عــلى تــكفل حق املــواطــن وأســرتــه فــي 
حــالــة العجــز والــطوارئ واملــرض بــاإلضــافــة إلــى 
تــوفــير الــرعــايــة الــصحية لجــميع املــواطــنني وبــما 
فــــيهم أصــــحاب اإلعــــاقــــات، ايــــضاً نــــصت (املــــادة 
الثانية) من نظام رعاية املعوقني على ذات األمر

وفــيما يــختص بــأحــقية املــعاقــني بــكافــة الخــدمــات 
الــطبية مــن وقــايــة ورعــايــة وتــأهــيل وعــالج، وأكــد 
عـلى ذلـك (املـادة أربـعة) فـقرة رقـم (3) فـي الـنظام 
الـــصحي الـــصادر بـــاملـــرســـوم املـــلكي رقـــم (م/11) 
وتــاريــخ(16/2/2012م).  وعــلى الــرغــم مــن وجــود 
الـقوانـني والتشـريـعات الـتي تـضمن حـقوق ذوي 
االحــــتياجــــات الــــخاصــــة فــــي الــــرعــــايــــة الــــصحية 
بــمختلف جــوانــبها إال أنــه هــناك بــعض الــقصور 
فــي عــدد مــن الخــدمــات الــصحية أهــمها الــنقص 
الــــكبير فــــي خــــدمــــات الــــكشف والــــتدخــــل املــــبكر 
لــألطــفال املــولــوديــن بــأحــد اإلعــاقــات فــاملــملكة ال 
زالـت فـي بـدابـة الـطريق فـيما بتعلق بهـذه الخـدمـة 
فـــنقص املـــتخصصني فـــي مـــجال الـــتدخـــل املـــبكر 
إلــى الــصعوبــات االقــتصاديــة الــداخــلية والــدولــية 
تــقف عــائــقاً أمــا تــوفــير هــذه الخــدمــة. وجــميعنا 
نـالحـظ كـثرة املـراكـز الـطبية والـتأهـيلية الـخاصـة 
والـــــتي قـــــد تـــــكون الـــــوزارة شـــــريـــــكة فـــــي إعـــــطاء 
الــــتصاريــــح الــــرســــمية ملــــثل هــــذه املــــراكــــز والــــتي 
تـشكل بـعضها خـطراً عـلى الـطفل املـعاق وأسـرتـه 
بــــدءاً مــــن الــــتشخيص الــــخاطئ وانــــتهاء بــــعض 
الــــعالجــــات الــــطبية الــــتي قــــد تســــبب مــــضافــــات 
ســلبية لــلطفل، البــد أن يــكون هــناك جــهة رقــابــية 
صـــارمـــة ضـــد مـــثل هـــذه املـــراكـــز. ويـــعانـــي بـــعض 
األطــفال املــعاقــني والــذيــن يــحتاجــون إلــى تــدخــل 
جـراحـي طـول فـترة االنـتظار حـتى مـوعـد الـعملية 
مـــما قـــد يســـبب بـــعض املـــضاعـــفات إمـــا طـــبية أو 
نــفسية لــلطفل وأســرتــه, وهــناك غــيرهــا الــكثير مــن 
املــــعانــــاة املــــتعلقة بــــذوي اإلعــــاقــــة وأســــرهــــم فــــي 
الـجوانـب الـصحية. وعـلى سـبيل املـثال فـاألطـفال 
املـــحتاجـــني لـــزراعـــة الـــقوقـــعة يـــنتظرون فـــي ســـلم 
انـــتظار طـــويـــل جـــداً لـــيتم الـــزراعـــة. ومـــن األمـــثلة 
عــــلى غــــياب بــــعض حــــقوق ذوي اإلعــــاقــــة حــــيث 
يــعانــي االصــم عــند زيــارتــه إلســعاف املســتشفى 
إذا كـانـت الـحالـة طـارئـه مـن صـعوبـة فـي الـتواصـل 

وعدم وجود مترجم لغة إشارة. 



وزارة التعليم:

     تـــــشكل وزارة الـــــتعليم أحـــــد أهـــــم املؤســـــسات 
الـحكومـية والـتي تـقدم خـدمـاتـها لـألطـفال املـعاقـني 
مـنذ سـن الـسادسـة مـن خـالل مـراحـل الـتعليم الـعام 
وحـــتى ســـن الـــبلوغ مـــن خـــالل الـــتعليم الـــعالـــي, 
وســـعياً لتحقيق مســـتوى عـــالـــي مـــن حـــصول ذو 
اإلعــاقــة عــلى كــامــل حــقهم الــتعليمي فــقد صــاغــة 
الـــــحكومـــــة الـــــسعوديـــــة مـــــمثلة بـــــوزارة الـــــتعليم 
الــــقواعــــد الــــتنظيمية ملــــعاهــــد وبــــرامــــج الــــتربــــية 
الـخاصـة الـحكومـية واألهـلية بـالـقرار الـوزاري رقـم 
(1647/27) وتـــاريـــخ (27/06/2001م)، وتـــتضمن 
هـــذه الـــقواعـــد مجـــموعـــة مـــن التشـــريـــعات والـــتي 
تــضبط الــعملية الــتعليمية ملــختلف فــئات اإلعــاقــة 
بـــــغرض اكـــــتساب املـــــهارات املـــــناســـــبة لـــــهم وفق 
احــتياجــاتــهم وقــدراتــهم ونــوع إعــاقــاتــهم، ايــضاً 
تـــضمنت الـــقواعـــد الـــتنظيمية أشـــكال الخـــدمـــات 
الــتعليمية املــقدمــة (مــعاهــد األمــل لــلصم، مــعاهــد 
الــنور لــلمكفوفــني, بــرامــج دمــج، ...إلــخ)، مــقسمة 
إلـــى عـــدة مـــراحـــل (املـــرحـــلة االبـــتدائـــية، املـــرحـــلة 
املــــتوســــطة، املــــرحــــلة الــــثانــــويــــة). وتــــعد اإلدارة 
الـعامـة لـلتربـية الـخاصـة هـي اإلدارة املسؤولـة عـن 
إدارة جـميع أقـسام الـتربـية الـخاصـة فـي مـختلف 
مــــناطق املــــملكة، ومــــن خــــالل ســــعي الــــعديــــد مــــن 
املــختصني واملهــتمني فــي اإلدارة الــعامــة لــلتربــية 
الـــــخاصـــــة تـــــم تطبيق بـــــرامـــــج الـــــدمـــــج فـــــي عـــــام 
(1412) حــــــيث كــــــانــــــت نــــــقطة تــــــحول لــــــلتربــــــية 

الخاصة في اململكة. 

عــلى الــرغــم مــن كــل هــذه الــقوانــني والتشــريــعات 
فــــي الــــتعليم إال أن املــــيدان حــــتى هــــذه اللحــــظة 
يـــحتاج الـــكثير مـــن الخـــدمـــات الـــتي تـــنقصه مـــن 
تــهيئة الــبيئة الــتعليمية، وضــعف تــأهــيل بــعض 
املـــــعلمني، واخـــــطاء الـــــتشخيص، وعـــــدم تـــــوفـــــير 
بــرامــج دراســية لــبعض فــئات اإلعــاقــات كــالــتوحــد 
وفـــرط الحـــركـــة وتشـــتت االنـــتباه والـــذيـــن يجـــدون 
مـعانـاة فـي قـبولـهم فـي مـرحـلة الـتعليم االبـتدائـي 
بســـــبب نـــــقص الـــــبرامـــــج واملـــــتخصصني. وفـــــيما 
يــــخص الــــتعليم الــــعالــــي لــــذوي اإلعــــاقــــة فــــإنــــه 
يــقتصر عــلى فــئات مــعينة كــاملــكفوفــني واملــعاقــني 
سـمعياً وفـي بـعض املـدن الـرئـيسة. وقـد تـعد أبـرز 
مـــــــشاكـــــــل الـــــــتعليم هـــــــو عـــــــدم الـــــــتزام املـــــــعلمني 
واملشـــرفـــني وقـــادة املـــدرســـة بـــالـــقواعـــد الـــتنظيمية 

ملعاهد وبرامج التربية الخاصة. 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية:

     وضـــعت الـــحكومـــة الـــعديـــد مـــن الـــقوانـــني فـــي 
هــذا املــجال حــيث مــن بــينها أنــه تــم إنــشاء إدارة 
عـامـة لـرعـايـة األشـخاص ذوي اإلعـاقـة وتـأهـيليهم 
لــتولــي إدارة اإلعــانــات وصــرفــها لــلمحتاجــني مــن 
ذوي اإلعـــــــاقـــــــة إذ نـــــــصت املـــــــادتـــــــني (الـــــــثالـــــــثة 
والعشــرون) و(الــرابــعة والعشــرون) مــن الــالئــحة 
األساسية لبرامج تأهيل املعوقني الصادرة بقرار



مجــلس الــوزراء رقــم (34) وتــاريــخ (28/1/1980م) 
و قــــــــرار مجــــــــلس الــــــــوزراء رقــــــــم (88) وتــــــــاريــــــــخ 
(17/05/2005م) والــــقاضــــي بــــمنح أولــــياء أمــــور 
ذوي اإلعــــاقــــة مــــعونــــة مــــالــــية بشــــرط عــــدم قــــبول 
الــــطفل املــــعاق فــــي مــــراكــــز الــــتأهــــيل الــــحكومــــية 
وتــوفــير تــقريــر طــبي لــلحالــة. وامــتداداً لخــدمــات 
وزارة الــعمل والــتنمية االجــتماعــية فــهناك إعــانــة 
كــرســي متحــرك لــلمعاقــني حــركــياً بــاإلضــافــة إلــى 
تـــوفـــير ســـيارة بـــتصميم خـــاص لـــرفـــع الـــكرســـي 

املتحرك.

     وأصــدرت وزارة الــعمل والــتنمية االجــتماعــية 
(وزارة الــــــــعمل ســــــــابــــــــقاً) الــــــــقرار الــــــــوزاري رقــــــــم 
(4072/4/5) وتـاريـخ (11/03/2008م) املـوظـف مـن 
ذوي اإلعـــاقـــة يـــشغل مـــكان أربـــعة مـــوظـــفني فـــي 
نســـــبة الـــــسعودة فـــــي املـــــنشآت األهـــــلية؛ وذلـــــك 
لـتحفيز مُـَلك الـقطاع الـخاص عـلى تـوفـير الـفرص 
الـوظـيفية لـألشـخاص ذوي اإلعـاقـة بـما يـتناسـب 
مـــع قـــدراتـــهم وذلـــك مـــن خـــالل بـــرنـــامـــج تـــوظـــيف 
األشـــخاص ذوي اإلعـــاقـــة (تـــوافق)، ايـــضاً وضـــع 
نـظام الحـتساب األجـر الشهـري لـذوي اإلعـاقـة فـي 
بـرنـامـج نـطاقـات بـناء عـلى قـرار رقـم (1/1/4624/
ع) بــــتاريــــخ (8/9/2012م). وحــــرصــــاً مــــن املــــملكة 
عــــــلى اســــــتغالل جــــــميع الــــــطاقــــــات واملــــــواهــــــب 
املــوجــودة لــدى ذوي اإلعــاقــات فــقد نــصت (املــادة 
الـــخامـــسة) مـــن نـــام رعـــايـــة املـــعوقـــني عـــلى مـــنح 

قروض ميسرة للبدء بأعمال ومشاريع مهنية. 

وزارة الشؤون البلدية والقروية:

     مـــن أبـــرز الـــفئات الـــتي تـــعانـــي بســـبب عـــدم 
تطبيق مــواصــفات ومــقايــيس الــوصــول الــشامــل 
هـم ذوي اإلعـاقـة الحـركـية واملـكفوفـني, حـيث صـدر 
األمــــــــــر الــــــــــسـامــــــــــي رقــــــــــم (35362) وتــــــــــاريــــــــــخ 
(29/7/2013م) الــــــقاضــــــي بــــــاعــــــتماد بــــــرنــــــامــــــج 
الـوصـول الـشامـل بـصيغته الـنهائـية وتـطبيقه فـي 
كـــــافـــــة املـــــنشآت. وايـــــضاً قـــــامـــــت وزارة الشؤون 
الـــبلديـــة والـــقرويـــة بـــإعـــداد كـــتيب يـــحتوي عـــلى 
االشـتراطـات واملـعايـير الـفنية الـخاصـة بـالخـدمـات 
الــبلديــة املــتعلقة بــاألشــخاص ذوي اإلعــاقــة وذلــك 
بـــــموجـــــب الـــــتعميم الـــــوزاري رقـــــم (887/4/و/ف) 
وتـــــاريـــــخ (5/02/2006م) فـــــي تـــــنفيذ املـــــشاريـــــع 
املـــختلفة وتـــهيئتها بـــما يـــتوافق مـــع احـــتياجـــات 

ذوي اإلعاقة.

     ويظهـر اهـتمام املـملكة فـي هـذا األمـر وتـنفيذا 
التــفاقــية األمــم املتحــدة لــحقوق ذوي اإلعــاقــة مــا 
نـشاهـده فـي تـسهيل كـافـة الـصعاب لـذوي اإلعـاقـة 
فـــي الحـــرمـــني الشـــريـــفني مـــكة املـــكرمـــة واملـــديـــنة 
املـنورة مـن تـوفـير املنحـدرات والـكراسـي املتحـركـة 
واملــصاعــد الكهــربــائــية وغــيرهــا مــن خــدمــات. وال 
يـزال هـناك الـكثير مـن املـبانـي الـحكومـية واألهـلية 
عــلى عــكس الحــرمــني الشــريــفني إذ يجــد صــعوبــة 
ذوي اإلعـاقـة وخـاصـة املـعاقـني حـركـياً فـي الـتنقل 

بشكل ميسر.




