
ز عدم إتاحة إمكانية الوصول هو نوع من أنواع التمي�ي
ي مجتمع متاح به إمكانية الوصول يُمكن للجميع المشاركة عىل قدم المساواة بغض النظر عن قدراتهم الوظيفية.

�ز

ويتعلق الأمر عىل سبيل المثال بأن يكون الشخص قادراً عىل التعلم والعمل والسفر وإنجاز المسائل المختلفة. 

ي هيئة عدم إتاحة إمكانية الوصول
ز الذي يكون �ز ي كث�ي من الأحيان. ويهدف حظر التمي�ي

إل أنه يوجد بعض العوائق �ز

ي مجتمع متاح به إمكانية الوصول.
ز إىل المساهمة �ز ي قانون مكافحة التمي�ي

المنصوص عليه �ز

ما الذي ينص عليه القانون؟
ز ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات من ز أن يتم التمي�ي ي قانون مكافحة التمي�ي

ي �ز
إن عدم إتاحة إمكانية الوصول تع�ز

خالل عدم قيام أحد الأنشطة/المرافق - عىل سبيل المثال مكان للعمل أو مدرسة أو متجر - باتخاذ التداب�ي المعقولة لكي 

عاقة. ي وضع مماثل مع الأشخاص الذين ل يعانون من هذه الإ
يتمكن الشخص من أن يكون �ز

ي وضع أسوأ.
ة ما، أو أن يتم وضع الشخص �ز ز ي ببساطة التعامل بشكل غ�ي عادل، وفقدان م�ي

ي المعاملة هنا يع�ز
ز �ز فالتمي�ي

ي يُمكن أن يتعلق بها الأمر؟
ما هي تداب�ي إمكانية الوصول ال�ت

ي يحتاج إليها الشخص لكي يتمكن من حضور الحصص المدرسية أو 
ي يُمكن اتخاذها، توف�ي الأدوات ال�ت

من أمثلة التداب�ي ال�ت

ي أحد المطاعم
ي المرافق المختلفة أو قراءة قائمة الطعام �ز

لكي يتمكن من العمل، أو أن يتم تسوية العتبات الموجودة �ز

لالأشخاص الذين يحتاجون إىل ذلك. 

ي النشاط، ح�ت وإن كان من غ�ي الممكن أن
ي من إعاقة قادراً عىل المشاركة �ز

ويتعلق الأمر بأن يكون الشخص الذي يُعا�ز

ي تحدث مع الآخرين.
يحدث ذلك بنفس الطريقة ال�ت

ما الذي تشمله تلك القاعدة؟
ي
ي العمل والمدرسة و�ز

وط معينة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، �ز ي وضع �ش
لدى الأشخاص الذين يُعانون من إعاقة الحق �ز

قطاع الرعاية الصحية والطبية، والمتاجر والمطاعم إىل جانب أماكن أخرى.

فالشخص المسؤول عن النشاط - عىل سبيل المثال رب العمل أو المسؤول الرئيسي عن المدرسة أو صاحب المتجر - ينبغي 

ي من إعاقة.
أن يقوم باتخاذ تداب�ي معقولة لجعل النشاط متاحاً للشخص الذي يُعا�ز



ما هي المجالت المشمولة؟
ي 

ز �ز ي يغطيها قانون مكافحة التمي�ي
ي كافة القطاعات المجتمعية ال�ت

ي شكل عدم إتاحة إمكانية الوصول �ز
ز �ز يرسي حظر التمي�ي

ي
ي يتم فيها تأج�ي أو بيع العقارات. وهو يرسي �ز

، باستثناء الحالت ال�ت الوقت الحاىلي

الحياة العملية	 

نظام التعليم	 

كات الرعاية الصحية الخاصة(	  ي ذلك �ش
الرعاية الصحية والطبية )بما �ز

الخدمات الجتماعية	 

اتصالت الأفراد بالسلطات )المعاملة(	 

اء السلع والخدمات 	  �ش

ما مع�ز أن تكون التداب�ي معقولة؟
مكانية الوصول. ما هي التداب�ي المعقولة؟ ل يُمكن الإجابة  ينبغي عىل الشخص المسؤول عن النشاط اتخاذ تداب�ي معقولة لإ

ي كل حالة عىل حده. 
عىل السؤال بشكل عام بل يتوقف ذلك عىل الظروف �ز

ز وقواعد أخرى. وقد يشمل ذلك، عىل سبيل المثال، قانون  ي قوان�ي
وأساس التقييم هو متطلبات إمكانية الوصول الواردة �ز

بيئة العمل أو قانون المدارس أو قانون التخطيط والبناء. وإذا لم تكن هناك تلك المتطلبات، فإن الأمر يتعلق فقط بتداب�ي 

ي أحد وسائل النقل العام.
ي أحد المتاجر أو مرافقة مسافر �ز

إمكانية الوصول. ومن أمثلة ذلك نقل البضائع �ز

ي 
عندما نقوم بتقييم ما هو معقول فإن الأمر يتعلق أيضاً بالظروف العملية والقتصادية الخاصة بالنشاط. كما يتم الأخذ �ز

ز الفرد والنشاط. فعىل سبيل المثال قد يُعت�ب من المعقول أن يتطلب الكث�ي عند  العتبار أيضاً المدة وشمولية العالقة ب�ي

ة. ي التصالت القص�ي
امج التعليمية الطويلة أك�ش مما يكون عليه الحال �ز الحصول عىل وظيفة وعند ارتياد الدورات وال�ب

من الأرض إىل السقف
. يُمكن أن نقول أن  ي شكل عدم إتاحة إمكانية الوصول هو الحد الأد�ز

ز �ز إن المتثال للقانون وعدم الإخالل بحظر التمي�ي

عاقات - فإن الأمر يتطلب  هذا يُمثل الأرض. وللوصول إىل السقف - أي أن يكون النشاط متاحاً بالكامل لالأشخاص ذوي الإ

المزيد من الإجراءات. إن العمل من أجل مجتمع يمكن الوصول إليه هو العمل من أجل الشمولية والستدامة وحقوق 

نسان. ومن إحدى الطرق هي محاولة تهيئة النشاط لكي يكون متاحاً لأك�ب عدد ممكن من البداية. الإ

ز  ز المظالم لشؤون التمي�ي  أم�ي
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