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ته���دف ه���ذه الدراس���ة إل���ى بي���ان وتأصيل حق���وق المس���افرين 

ج���وًا م���ن ذوي االحتياج���ات الخاص���ة ف���ي النظ���ام الس���عودي، 

والت���ي وردت مجمل���ة في ع���دد من األنظمة منه���ا نظام رعاية 

المعوقي���ن وفصلته���ا الم���ادة التاس���عة م���ن الالئح���ة التنفيذية 

لحماي���ة المس���تهلك، حي���ث تناولت حق���وق المس���افر من ذوي 

االحتياج���ات الخاص���ة ب���اإلركاب، والتعوي���ض عن���ه، وحقوقه في 

الحصول على الرعاية الالزمة من قبل الناقل الجوي ومش���غلي 

المطارات ومقدمي خدمات المناولة األرضية.
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المقدمة

وذوي  الضعف�اء  رعاي�ة  يف  اإلس�امية  الرشيع�ة  مب�ادئ  م�ن  انطاق�ًا 
االحتياجات اخلاصة فقد س�عت اململكة العربية الس�عودية إىل اس�تصدار عدد 
م�ن  الترشيع�ات اخلاصة هبذه الفئة م�ن املجتمع، يف حماولة منه�ا لتقديم بعض 
االمتي�ازات والتس�هيات لتذليل ما يمك�ن تذليله من الصعوب�ات التي تواجه 
ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة، ومن ه�ذه الترشيع�ات: الائح�ة التنفيذية حلامية 
املستهلك، الصادرة بقرار جملس إدارة اهليئة العامة للطريان املدين رقم)99-8( 
وتاري�خ 1431/8/1ه��، بناء عىل تنظي�م اهليئة العامة للط�ريان املدين الصادر 
بموج�ب ق�رار جملس ال�وزراء املوق�ر رق�م)33( وتاري�خ 1426/2/11ه�، 
وق�رار نظام الط�ريان املدين الص�ادر بموجب قرار جملس ال�وزراء رقم )185( 
وتاري�خ 1426/7/17ه��، الص�ادر باملرس�وم امللك�ي رق م/44 وتاري�خ 
1426/7/18ه��.(، حي�ث تناول�ت املادة التاس�عة من ه�ذه الائحة حقوق 
املس�افرين م�ن ذوي االحتياج�ات اخلاصة وذلك يف فقرات ث�اث، أفصلها يف 

هذه الدراسة. 
وتتكون الدراسة من مقدمة وثاثة مباحث وخامتة عىل النحو التايل:

ومنهجيته�ا  وأهدافه�ا  وتس�اؤالهتا  الدراس�ة  مش�كلة  وتتضم�ن  املقدم�ة: 
والدراسات السابقة. 

املبح�ث األول: ماهي�ة س�فر ذوي االحتياجات اخلاصة يف الفقه اإلس�امي 
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والنظام السعودي.
املبح�ث الث�اين: ح�ق املس�افر م�ن ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة يف اإلركاب 

والتعويض عنه.
 املبح�ث الثال�ث: ح�ق املس�افر م�ن ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة  يف مراعاة 

احتياجاته.
 اخلامتة: أهم النتائج والتوصيات.

مشكلة الدراسة:

 تتطل�ب فئ�ة ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة مزي�د عناية ممن حوهل�ا، خاصة يف 
تنقاهتا وسفرها، وقد لقيت هذه الفئة يف صدر العرص اإلسامي اهتاممًا وعناية 
شملت مجيع نواحي احلياة ماديًا ومعنويًا، ومن هنا جاءت الترشيعات يف اململكة 
العربية السعودية لتوثق هذه احلقوق يف العديد من األنظمة وعىل رأسها الائحة 
التنفيذية حلامية املس�تهلك والتي خصصت املادة التاسعة لبيان حقوق املسافرين 
ج�وًا من ذوي االحتياج�ات اخلاصة؛ لتعري�ف هذه الفئة واملس�ؤولني بحقوق 

املسافر من ذوي االحتياجات اخلاصة والتي قد ال يعرفها الكثريون.
ومن هنا تبلورت مش�كلة الدراسة لدى الباحثة والتي تكمن يف ثنايا التساؤل 
الرئي�س: م�ا حقوق املس�افرين ج�وًا م�ن ذوي االحتياجات اخلاص�ة يف النظام 

السعودي؟

تساؤالت الدراسة:

يتفرع عن التساؤل الرئيس األسئلة التالية:
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1-ما مفهوم السفر وما مرشوعيته؟
2-ما مفهوم ذوي االحتياجات اخلاصة؟

3-ما مكانة ذوي االحتياجات اخلاصة يف املجتمع اإلسامي؟
4-ما حقوق املسافر يف اإلركاب والتعويض عنه؟

5-م�ا االحتياج�ات الواج�ب رعايته�ا للمس�افرين م�ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة ؟

أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إىل: 
1-بيان مفهوم السفر و مرشوعيته.

2-بيان مفهوم ذوي االحتياجات اخلاصة.
3-بيان مكانة ذوي االحتياجات اخلاصة يف املجتمع اإلسامي.

4-التعريف بحقوق املسافر يف اإلركاب والتعويض عنه.
5-بي�ان االحتياج�ات الواجب رعايتها للمس�افرين م�ن ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

منهج الدراسة:

تعتم�د هذه الدراس�ة املنهج االس�تقرائي التحلي�ي القائم عىل مج�ع جزئيات 
امل�ادة العلمية من مصادره�ا األصيلة وحتليلها وتفس�ريها، و اتبعت فيها املنهج 

التفصيي التايل:
1-استقراء وتتبع املصادر الرشعية األصيلة التي تناولت مفردات الدراسة.
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2-اس�تقراء وتتبع األنظم�ة التي تناولت حق�وق ذوي االحتياجات اخلاصة 
من مصادرها.

الدراسات السابقة:

الدراس�ة األوىل: دراس�ة املطل�ق، عبد العزي�ز بن يوس�ف)2006م( حقوق 
ذوي االحتياجات اخلاصة يف النظام الس�عودي، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة 
ماجستري، قس�م العدالة اجلنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

اململكة العربية السعودية.

أهم أهداف الدراسة:

1-التعريف بذوي االحتياجات اخلاصة وحقوقهم.
2-معرفة مدى اهتامم النظام السعودي بذوي االحتياجات اخلاصة.

3-بي�ان دور الرشيعة اإلس�امية والنظام الس�عودي يف احلف�اظ عىل حقوق 
ذوي االحتياجات اخلاصة.

أهم النتائج

1-إن الرشيع�ة اإلس�امية تؤكد عىل حقيقة تكريم ش�خصية اإلنس�ان دون 
تفريق بني معوق وغريه.

2-إن الرشيعة اإلس�امية بينت حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة بيانًا شافيًا 
وكافيًا وما ذاك إال ألن الرشيعة اإلسامية منهج متكامل جلميع جوانب احلياة.
3-إن النظام الس�عودي من خال إصدار األنظم�ة واللوائح اخلاصة برعاية 



12

د. هالة طالب محمود أبو عامر 

93 مة  |  العدد 74 |  رجب  1437هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

وتأهيل املعوقني يؤكد عىل الدور اإلجيايب جتاه هذه الفئة. 
الدراس�ة الثانية: دراس�ة أبو الكاس، رائد حمم�د)2008م( رعاية املعاقني يف 
الفكر الرتبوي اإلسامي يف ضوء املشكات التي يواجهوهنا، رسالة ماجستري، 

قسم أصول الرتبية، اجلامعة اإلسامية، غزة، فلسطني.

أهم أهداف الدراسة

1-حتديد مفهوم رعاية املعاقني من خال الكتاب والسنة.
2-التعرف اىل املتطلبات الرتبوية لرعاية املعوقني يف الفكر الرتبوي اإلسامي.

3-حتديد املشاكل التي تواجه املعاقني يف البيئة الفلسطينية. 

أهم النتائج:

1- أن اإلسام أوىل املعاقني اهتاممًا كبريًا وحث عىل رعايتهم.
2-الفقهاء املس�لمون ناقش�وا املتطلبات الرتبوية للمعاقني بناء عىل ما ورد يف 

مصادر الترشيع.
3-هناك العديد من املشكات التي تواجه املعوقني يف البيئة الفلسطينية.

اتفقت هذه الدراسة مع الدراستني السابقتني يف تناول كل منها مفهوم اإلعاقة 
ورضورة رعاية املعوقني يف الرشيعة اإلسامية، واختلفت عنهام باآليت: أن هذه 
الدراسة ختصصت يف بيان حقوق املسافرين جوًا من ذوي االحتياجات اخلاصة 

يف النظام السعودي، بينام مل تتطرق الدراستان السابقتان هلذه املسألة.
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المبحث األول

ماهية سفر ذوي االحتياجات الخاصة في الفقه اإلسالمي 

والنظام السعودي

المطلب األول

 مفهوم المسافر لغة واصطالحًا ومشروعية السفر 

الفرع األول: المسافر لغة واصطالحًا

املس�افر لغة: من الس�فر وهو خاف احلرض، وهو مش�تق من ذلك ملا فيه من 
الذهاب واملجيء كام تذهب الريح بالس�فري من الورق وجتيء، واجلمع أس�فار، 
وس�مي الس�فر سفرًا ألنه يس�فر عن وجوه املس�افرين وأخاقهم فيظهر ما كان 

خافيا منها، والسفر: مجع سافر، واملسافرون: مجع مسافر))) .
الس�فر يف االصطاح الرشعي: » االنتقال من موضع اإلقامة مع ربط القصد 
بمقص�د معلوم«))) ، وهو اخل�روج عن عامرة موطن اإلقامة قاص�دًا مكانًا يبعد 

مسافة يصح فيها قرص الصاة«))) 
الس�فر جوًا يف النظام الس�عودي: عرفت امل�ادة االوىل من الائح�ة التنفيذية 
حلامي�ة املس�تهلك الس�فر ج�وًا بانه:» تواج�د املس�تهلك يف نطاق خدم�ة الناقل 
))(اب���ن منظ���ور، جم���ال الدين حممد بن مك���رم)2003م(، ل�صان العرب، )دت(، دار �ص���ادر، بريوت، لبنان،، 

ج7، �ص 96)، مادة )�صفر(.
)2( قلعجي وقنيبي، حممد روا�س وحامد �ص���ادق، )988)م( معجم لغة الفقهاء، ط2، دار النفائ�ص للن�ص���ر 

والتوزيع، عمان، �ص245. مادة )�صفر(.
)3( الغزايل، اأبو حامد حممد بن حممد) 7)4)ه�(، الو�صيط، دار ال�صالم، بريوت، ج2، �ص42).
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اجلوي، بام يف ذلك إجراءات اإلركاب«.

الفرع الثاني: مشروعية السفر: دل على مشروعية السفر أدلة من الكتاب والسنة 

واالجماع، وبيانها:

أواًل: من الكتاب

1- قال تعاىل: چ ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ڦڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ البقرة: 283.

 وجه الداللة: دلت هذه اآلية عىل مرشوعية السفر حيث ورد فيها لفظ السفر 
ع�ىل س�بيل اإلباح�ة، وذكر بعض الس�لف أن الره�ن ال يكون مرشوع�ًا إال يف 

السفر)))  ويف ذلك دليل عىل مرشوعيته.
2-  چ ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مبىبيب  جتحت  ختمت  

ىت يت  جثمثىث  يث  حجچ النساء: 101.

وج�ه الدالل�ة: ان املقصود بالرضب يف األرض هو الس�فر))) ، ويف هذا دليل 
عىل مرشوعيته.

ثانيًا: السنة النبوية

- عن أيب هريرة- ريض اهلل عنه- أن رسول اهلل- صىل اهلل عليه وسلم- قال: 
»الس�فر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه ورشابه فإذا قىض أحدكم 
)4( اب���ن كث���ري، ا�ص���ماعيل بن عمر)2002م(، تف�ص���ر الق���راآن العظي���م،)د.ط(، دار طيبة للن�ص���ر والتوزيع، 

الريا�ص، ج)، �ص728.
)5(  املرجع ال�صابق، ج2، 395.
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هنمته من وجهه فليعجل إىل أهله«))) .
وج�ه الداللة: دل احلديث عىل اس�تحباب تعجيل املس�افر إىل أهله، ويف هذا 

دليل عىل ان السفر مرشوع ابتداًء.

ثالثًا: آثار الصحابة

- ع�ن عائش�ة ريض اهلل عنه�ا قال�ت: » فرض�ت الصاة ركعت�ني ركعتني يف 
احلرض والسفر، فأقرت صاة السفر وزيد يف صاة احلرض«))).

 وجه الداللة: إن يف بيان الس�يدة عائشة ريض اهلل عنها قرص الصاة يف السفر 
دليل عىل مرشوعيته.

رابعًا: اإلمجاع
 نقل ابن املنذر إمجاع الس�لف عىل أحكام الرخص يف الس�فر، ويف ذلك دليل 
عىل مرشوعيته، جاء يف اإلمجاع: »وأمجعوا عىل أن من س�افر سفرًا تقرص يف مثله 
الص�اة مثل حج أو جهاد أو عمرة، أن يقرص الظهر والعرص والعش�اء، فيصي 

كل واحدة منها ركعتني، ركعتني«))) .

)6(م�صل���م، م�صل���م بن احلجاج الني�صاب���وري)4)20م( �صحيح م�صلم، )اعتنى ب���ه وراجعه: هيثم الطعيمي( 
املكتب���ة الع�صري���ة، �صي���دا، ب���روت، كت���اب الإم���ارة، باب ال�صف���ر قطعة من الع���ذاب وا�صتحب���اب تعجيل 

امل�صافر اإلى اأهله بعد ق�صاء �صغله، حديث رقم 927)، �ص743، جملد واحد.
ال�صفر وزيد يف �صالة احل�صر” )7(.

)7(  م�صل���م، �صحي���ح م�صلم، كتاب �صالة امل�صافرين وق�صره���ا، باب �صالة امل�صافرين وق�صرها، حديث رقم 
)685(، مرجع �صابق، �ص 245.  

)8(  اب���ن املن���ذر، حمم���د بن اإبراهي���م الني�صاب���وري) 999)م(، الإجماع، )حتقيق الدكت���ور اأبو حماد حممد 
حنيف( ط2، مكتبة الفرقان، عجمان، �س46.  
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المطلب الثاني

 مفهوم حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 

الفرع األول: مفهوم الحق لغة واصطالحًا 

احل�ق لغ�ة: نقيض الباط�ل، وله يف اللغ�ة معان ع�دة منها الثاب�ت والواجب 
واحلظ والنصيب))) .

واصطاحًا: اختصاص يقرر به الرشع سلطة أو تكليفًا)1)) .
وعرفه فقهاء القانون احلديث، بأنه: مصلحة ذات قيمة مالية حيميها القانون)))) .

الفرع الثاني: مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة

  مل يورد الفقهاء املتقدمون يف مصنفاهتم مصطلح »ذوي االحتياجات اخلاصة« 
للتعبري عن أصحاب اإلعاقات، بل كان التعبري عنها بمصطلحات مشاهبة منها: 
�ث وذوي العاهة، ومن ذلك ما ورد يف كت�اب األموال البن عبيد  من�ى واملكَّ الزَّ
القاسم: »عن عقيل قال: حدثني ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب 
السنة يف مواضع الصدقة فكتب: هذه منازل الصدقات ومواضعها إن شاء اهلل، 
وهي ثامنية أسهم: فس�هم للفقراء وسهم للمساكني....فسهم الفقراء نصفه ملن 
غزا يف سبيل اهلل أول غزوة.... والنصف الباقي للفقراء ممن ال يغزو من الزمنى 
واملكث الذين يأخذون العطاء إن ش�اء اهلل .....وسهم املساكني نصفه لكل ذي 

)9( ابن منظور، ل�صان العرب، مرجع �صابق، ج4، �ص76).  
)0)(  الزرقا، م�صطفى اأحمد)968)م( املدخل الفقهي العام، دار الفكر، بروت، ج3، �ص0).  

)))( ال�صنه���وري، عب���د ال���رزاق)953)م(، م�صادر احل���ق يف الفقه الإ�صالمي، طبعة املجم���ع العلمي العربي 
الإ�صالمي، ج)، �ص5.
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عاهة ال يستطيع حيلة وال تقلبًا يف األرض«)))).
وذهب القدومي إىل أن املقصود بالزمنى واملكث هم أصحاب العجز األصي 
الذي�ن يول�دون بإعاق�ات، كالصمم والعمى والش�لل، أما أصح�اب العاهات 
الذي�ن ال يس�تطيعون عيلة وتقليب�ا يف األرض، فهم أصح�اب العجز الطارىء 

كالعامل الذي يصاب يف عمله، واملجاهد الذي يصاب يف احلرب)))) .
وع�رف املطلق ذوي االحتياجات اخلاص بأهنم: » جمموعة من أفراد املجتمع 
غري العاديني بالنسبة خلصائصهم اجلسمية والنفسية والعقلية األمر الذي يتطلب 
توفري الرعاية اخلاصة هلم بام يتناسب مع قدراهتم وإمكاناهتم وظروفهم اخلاصة 
حت�ى يمك�ن الوصول هبم إىل مس�توى أفضل م�ن التوافق الش�خيص والنفيس 

واالجتامعي)))) .
وبالت�ايل ف�إن مصطل�ح ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة أو »األش�خاص ذوي 
اإلعاق�ة« يش�مل ك�ل م�ن يع�اين م�ن عاهة طويلة األجل، بدني��ة أو عقلي�ة أو 
ذهني�ة أو ح�س�ية، ق��د متنعه لدى التعامل مع خمتلف احل�واجز م�ن امل�ش�اركة 

ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين)))) .

)2)( اأبي عبيد القا�صم بن �صالم)989)م( الأموال، ط)، مكتبة ال�صروق، بروت، �س686.
)3)(القدوم���ي، م���روان) 2004م( حق���وق املع���اق يف ال�صريع���ة الإ�صالمية، جملة جامعة النج���اح لالأبحاث، 

)العلوم الإن�صانية(، املجلد )8)( العدد )2(، �ص520(. 
)4)( املطل���ق، عب���د العزي���ز ب���ن يو�صف، )2006م(، حق���وق ذوي الحتياج���ات اخلا�صة يف النظ���ام ال�صعودي، 
ر�صالة  ماج�صتر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، �س8. وانظر: غباري، حممد �صالمة)2003م( 

رعاية الفئات اخلا�صة، دار الكتاب اجلامعي، الإ�صكندرية، )د.ط(، �س3).
)5)( اتفاقية حقوق الأ�صخا�س ذوي الإعاقة، الأمم املتحدة، الرابط :

h t t p ://w w w .u n .o r g/d i s a b i l i t i e s/d o c u m e n t s/c o n v e n t i o n/
.convoptprot-a.pdf
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ويع�رف املع�اق بأن�ه الف�رد ال�ذي يعاين م�ن حالة ضع�ف أو عج�ز حتد من 
قدرت�ه، أومتنع�ه م�ن القيام بالوظائ�ف واألدوار املتوقعة ممن ه�م يف مثل عمره 

باستقالية)))) .
وك�ام يع�رف املع�اق بأنه كل ش�خص ليس�ت لديه ق�درة كاملة عىل ممارس�ة 
نش�اط أو ع�دة أنش�طة أساس�ية للحياة العادية ، نتيجة إصابة وظائفه احل�سية ، 

أوالعقلي�ة، أو احلركي�ة إصابة ولد هبا أو حلقت به بعد الوالدة)))) .
وقد عرف نظام رعاية املعوقني الس�عودي- الصادر بموجب املرسوم امللكي 
الرق�م )م/37( وبتاري�خ 1421/9/23ه�� - الش�خص املع�وق بأن�ه: »كل 
ش�خص مص�اب بقص�ور كي أو جزئي بش�كل مس�تقر يف قدراته اجلس�مية أو 
احلس�ية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إىل املدى الذي يقلل من  

إمكانية تلبية متطلباته العادية يف ظروف أمثاله من غري املعوقني«)))) .
ك�ام ع�رف اإلعاقة بأهن�ا: »اإلصاب�ة بواح�دة أو أكثر م�ن اإلعاق�ات اآلتية: 
اإلعاقة البرصية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة العقلية، اإلعاقة اجلسمية واحلركية، 
الس�لوكية  االضطراب�ات  وال�كام،  النط�ق  اضطراب�ات  التعل�م،  صعوب�ات 
واإلنفعالي�ة، اإلعاقات املزدوجة واملتعددة، التوحد وغريها من اإلعاقات التي 

)6)( اخلطي���ب، جم���ال ))200 (، اأولي���اء اأم���ور الأطف���ال املعوق���ن، ا�صرتاتيجيات العمل معه���م وتدريبهم 
ودعمهم، اإ�صدارات اأكادميية الرتبية اخلا�صة ،الطبع�ة الأول�ى ، الريا�س، �س5).

)7)(  ال�صيب���اين ، عم���ر الت���وم )989) (: الرعاي���ة الثقافي���ة للمعاق���ن ، ال���دار العربية للكت���اب، طرابل�س ، 
ليبيا. �ص4).  

)8)(امل���ادة الأول���ى م���ن نظام رعاية املعوقن الذي �ص���در مبوجب املر�صوم امللكي بالرق���م )م/37( والتاريخ 
9/23/)42)ه� القا�صي باملوافقة على قرار جمل�س الوزراء  بالرقم )224( والتاريخ 4)/9/)42)ه�. 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

حقوق المسافرين جوًا من ذوي االحتياجات الخاصة في النظام السعودي 

100

تتطلب رعاية خاصة«)))) .
أم�ا اإلعان اخلاص بحق�وق املعوقني املعتمد بموجب ق�رار اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة فقد عرف املعوق بأنه: » أي ش�خص عاجز عن أن يؤمن بنفس�ه، 
بصورة كلية أو جزئية، رضورات حياته الفردية و/أو االجتامعية العادية بسبب 

قصور خلقي أو غري خلقي يف قدراته اجلسامنية أو العقلية«)1)) .
مفهوم املس�افرين م�ن ذوي االحتياجات اخلاصة:  عرف�ت الائحة التنفيذية 
حلامية املستهلك يف مادهتا األوىل املسافرين من ذوي االحتياجات اخلاصة بأهنم: 
»مجيع املس�تهلكني املحتاجني ملعونة خاصة إلهناء إجراءات السفر والصعود إىل 

الطائرة، مثل الكرايس املتحركة«)))) .

المطلب الثالث

 مكانة ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع اإلسالمي

  اهت�م اإلس�ام اهتامم�ًا بالغ�ًا ب�ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة، وت�وىل محاي�ة 
حق�وقهم ف�ي الكرامة اإلنس�انية والرعاي�ة واملس�اندة، وكافة احلقوق اإلنسانية 
األخرى، بل وّجه اإلسام املجتمع املسلم إىل إحاطة هذه الفئات برعاية متميزة 
ع�ن غريه�م نظرًا مل�ا ابتليت به من الضع�ف أو اإلعاقة، وقد ش�هدت العصور 
اإلسامية تطبيقات هلذا التوجيه الرباين مل تشهدها حقبة زمنية عىل مدى التاريخ 

)9)( املرجع ال�صابق.
)20(امل���ادة الأول���ى من الإع���الن اخلا�س بحقوق املعوق���ن، اعتمد ون�صر على املالأ مبوج���ب قرار اجلمعية 
https:// :العامة لالأمم املتحدة رقم3447)د-30( املوؤرخ يف 9 كانون الأول/دي�صمرب 975)م. الرابط

 html.umn.edu/humanrts/arab/b073.www(
))2(الالئحة التنفيذية حلماية امل�صتهلك، املادة الأولى )تعريف امل�صطلحات(. 
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البرشي.
فقد  تعّرض املعاقون يف حقب من الزمن لإلمهال واالحتقار والقسوة والنب�ذ 
االجتم�اعي، وغابت القيم اإلنسانية يف التعامل معهم. وكان يقال: إّن األرواح 

الرشيرة سيطرت عىل أبدان املرىض واملعاقني وعقوهلم)))) .
وكان الفاس�فة »كأفاط�ون« »وأرس�طو« قد أمهل�وا ه��ذه الفئ�ة، وأنكروا 
عىل ذوهيم مساعدهتم. ونادى عدد من علامء االجتامع يف الغرب برضورة إمهال 
ه�ذه الفئ�ات يف املجتم�ع وع�دم إعطائها أي اهت�امم، إلن يف ذل�ك تبديد لطاقة 
وإمكانات املجتمع دون جدوى، فقد نادى عامل االجتامع »هربرت سبنرس« بعدم 
تقديم املس�اعدة هلذه الفئة بحجة أهنا تثقل كاهل الدولة))))  ويقول الفيلس�وف 
»س��منر«:  إّن أصح�اب العاه�ات هم فئ�ة طفيلية، وعبء ع�ىل املجتمع، وإن 

اتسمت تلك الفئة بال�سلبية، واملساملة وعدم اإلرضار باملجتمع)))) .
وكان��ت املجتمع�ات األوربي�ة مت�ارس أن�واع االضطهاد والتنكيل بامُلعاقني 
معت�رًة إياه�م غ�رَي متفّهم�ني لتعاليم الكتاب املق�ّدس، وأهنم يعان�ون من مس 

الشيطان)))).
 ولعل�ه م�ن حقنا القول إن نواة االهتامم بذوي اإلعاقة بدأت مع بداية العرص 
���ةيِ َنْحَوُه يفيِ  ���ُب الأَمّ )22( �صن���دي و�صل����س، اإ�صماعي���ل حمم���د، حمم���د حمم���د،)4)20م( »ُحُق���وُق املَُعاقيِ وَواجيِ
مة اإلى موؤمتر: امل�صوؤولية الجتماعية والأخالقية والقانونية  «، ورقة علمية مقَدّ ّ ييِ يعيِ الإ�ْصالميِ الَتّ�ْصريِ

جتاه رعاية ومتكن ذوي الإعاقة يف املجتمع الفل�صطيني، جامعة القد�س املفتوحة.�س0).
)23(  عيو����س، ذياب، والزعن���ون، في�صل، )2000م(، »الرعاية الجتماعي���ة«، ط)،من�صورات جامعة القد�س 

املفتوحة، عمان، الأردن. �س68  
)24(  �صندي، و�صل�س، �س0). وانظر: عيو�س والزعنون، الرعاية الجتماعية، مرجع �صابق، �س69.

)25( اأبو الكا�ص، رائد حممد)2008م(، رعاية املعاقن يف الفكر الرتبوي الإ�صالمي يف �صوء امل�صكالت التي 
يواجهونها، ر�صالة ماج�صتر، اجلامعة الإ�صالمية، غزة، فل�صطن، �س40.
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اإلس�امي، حيث حث الرشع اإلس�امي عىل رضورة رعاي�ة املعاقني عمومًا، 
وعل��ى جعله�م جزءًا ال يتجزأ من النس�يج اإلنس�اين واملجتمع�ي، اعتامدًا عىل 

مب�دأ املس�اواة ب�ني الب�رش يف التكريم اإلهل�ي، ق�ال تع�اىل:  چ  ک  ک  ک  گ  
ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ  

ڻچ اإلرساء: 70  . 
إن الترشي�ع اإلس�امي ينطل�ق م�ن مب�دأ ثاب�ت، وه�و أن مس�ئولية ويل أمر 
املسلمني عن الرعية تشبه مسؤولية ويّل اليتيم عن اليتيم، وذلك من حيث قيامه 
ع�ىل مصاحله ورعاية ش�ئونه واالجتهاد يف إبعاد كل م�ا فيه رضر عليه، فإن كان 
ام يكونان أكثر طلبًا مع من حيتاج  الر واإلحس�ان مطلوبني مع مجيع الناس، فإهنَّ
إليه�ام حاج�ة ملحة، مث�ل ذوي االحتياجات اخلاص�ة. ومن ثم يك�ون الثواب 

املرتتب عىل اإلحسان، والر معهم أكثر منه مع غريهم)))) .
فالدين اإلسامي ينادي بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بني كل األفراد، ال فرق 
يف ذلك بني غني وفقري، سوي أو معاق ، فالكل سواسية كأسنان املشط، والكل 
ي�س�تطيع أن يش�ارك يف صن�ع احلضارة حس�ب ما تس�مح به قدرات�ه وإمكاناته 
واس�تعداداته، فقد ق�ام الدين اإلس�امي عىل أسس ومبادئ سامية ونبيلة تقوم 
عىل أساس املساواة ب�ني الن�اس، والعلم للجميع دون متييز، وجعله فريضة عىل 
كل مس�لم بقدر ما تسمح قدراته واستعداداته، واهتم بالنمو املتكامل للمسلم، 
ك�ام بلغ�ت رعاية اإلس��ام للمعاقني حدا بالغا من الس�مو والرفع�ة ، وال أدل 
)26( الهم����س، عب���د الفت���اح عب���د الغني، الطفل املع���اق – حقوقه ومتطلبات تربيته م���ن منظور اإ�صالمي، 

www.dawahmemo.com :املفكرة الدعوية،�س2)، الرابط
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ع�ىل ذلك من قصة الصحايب اجلليل ابن مكتوم، الذي نزلت من أجله آيات من 
القرآن الكريم تعاتب النبي- صىل ااهلل عليه وسلم- عندما أعرض عنه والتفت 

لصنادي�د الكفر من قريش)))) ، حيث قال تع�اىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹچ عب�س: 1 - 6 ،  

جاء يف تفسري ابن كثري »إن رسول اهلل- صىل اهلل عليه وسلم- كان يوما خياطب 
بع�ض عظ�امء قريش، وقد طمع يف إس�امه، فبين�ام هو خياطبه ويناجي�ه إذ أقبل 
ابن أم مكتوم، وكان ممن أس�لم قديام، فجعل يس�أل رس�ول اهلل- صىل اهلل عليه 
وس�لم- ع�ن يشء ويل�ح عليه، وود النب�ي- صىل اهلل عليه وس�لم- أن لو كف 
س�اعته تلك ليتمكن من خماطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة يف هدايته، وعبس يف 

وجه ابن أم مكتوم، وأعرض عنه، وأقبل عىل اآلخر، فأنزل اهلل عز وجل: چ ٱ  
ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٹ  ٹ  ٹٹچ  ...... وم�ن هاهن�ا أم�ر اهلل عز وجل - رس�وله صىل اهلل عليه 

وسلم أال خيص باإلنذار أحدا، بل يساوي فيه بني الرشيف والضعيف، والفقري 
والغني، والس�ادة والعبيد، والرجال والنس�اء، والصغ�ار والكبار، ثم اهلل هيدي 

من يشاء إىل رصاط مستقيم، وله احلكمة البالغة واحلجة الدامغة«)))) . 
وقد بني النبي صىل اهلل عليه وس�لم فضل من ابتي بإعاقة البرص فصر عليها، 

)27(اأبو الكا�ص، رائد حممد)2008م(، رعاية املعاقن يف الفكر الرتبوي الإ�صالمي يف �صوء امل�صكالت التي 
يواجهونها، ر�صالة ماج�صتر، اجلامعة الإ�صالمية، غزة، فل�صطن، �س40. 

)28( ابن كثر، تف�صر القراآن العظيم، مرجع �صابق، ج8، �ص9)3.
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فقال: »إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصر عوضته منهام اجلن�ة«)))) .
كام بني اإلس�ام فضل املعاقني يف اإلس�ام فعن جبري بن نفري عن أيب الدرداء 
ق�ال س�معت النب�ي-  ص�ىل اهلل عليه وس�لم- يق�ول:» ابغ�وين ضعفاءكم فإنام 

ترزقون وتنرصون بضعفائكم«)1)) . 
وقد كان رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم- رحياًم بالضعفاء وامُلعاقني، وكان 
يزورهم يف بيوهتم مع الصحابة رضوان اهلل عليهم؛ تطييبًا لقلوهبم وخواطرهم؛ 
وزرع��ًا للثق��ة، وبث�ًا للطمأنين�ة يف نفوس�هم؛ ورس�اًم للبهج�ة والفرح�ة ع�ىل 
وجوههم))))، فعن جبري بن مطعم - ريض اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل -صىل 
اهلل عليه وس�لم-:» اْذَهُبوا بَِن�ا إىَِل َبنِ�ى َواِق�ٍف  َن�ُزوُر اْلَبِصرَي«. وهو رجل كان 

كفيف البرص)))) .
- ص�ىل اهلل عليه وس�لم- مس�اعدة ه�ذه الفئة م�ن املجتم�ع بمثابة    ك�ام ع�دَّ
الصدق�ة،  فق�ال ص�ىل اهلل عليه وس�لم: » وإرش�ادك الرج�ل يف أرض الضال 
ل�ك صدقة، وبرصك للرجل ردي الب�رص صدقة، وإماطتك احلجر والعظم عن 

)29( البخ���اري، حمم���د بن اإ�صماعيل)4)20م(،  �صحي���ح البخاري، ط)، كتاب املر�صى، باب ف�صل من ذهب 
ب�صره، حديث رقم)5653(، املكتبة الع�صرية، بروت، �س032).

)30( الرتم���ذي، اأب���ي عي�ص���ى حمم���د ب���ن عي�ص���ى)996)م( �ص���ن الرتم���ذي، ط)، )حتقي���ق: ب�ص���ار ع���واد 
مع���روف(، دار الغ���رب ال�صالم���ي، ب���روت، كتاب اجلهاد عن ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل علي���ه و�صلم، باب ما 
ج���اء يف ال�صتفت���اح ب�صعالي���ك امل�صلمن، حديث رقم)702)(، ج5، �ص320، وق���ال اأبو عي�صى هذا حديث 

ح�صن �صحيح ».
، �س7). ّ ييِ يعيِ الإ�ْصالميِ ةيِ َنْحَوُه يفيِ الَتّ�ْصريِ ُب الأَمّ ))3( �صندي و�صل�س، ُحُقوُق املَُعاقيِ وَواجيِ

)32( البيهق���ي، اأب���ي بك���ر اأحمد بن احل�ص���ن)2003م( ال�صن الك���ربى، ط3،) حتقيق: حمم���د عبد القادر 
عط���ا(، دار الكت���ب العلمية، ب���روت، لبنان، كتاب ال�صهادات، باب من �صمى امل���راأة قارورة والفر�س بحرا 

والأعمى ب�صرا،  حديث رقم: 20852، ج0)، �ص337.



12

د. هالة طالب محمود أبو عامر 

105 مة  |  العدد 74 |  رجب  1437هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

الطريق صدقة)))) . وكام أن يف إرش�اد األعمى إىل الطريق صدقة فإن يف إضاله 
ع�ن الطري�ق إثام وعقابًا، قال صىل اهلل عليه وس�لم: »ملعون من كمه أعمى عن 

طريق«)))) .
وقد تتابع اخللفاء وأولياء األمر يف خمتلف العصور اإلس�امية عل�ى االهتامم 
بالضعف�اء وذوي االحتياج�ات اخلاص�ة م�ن أبن�اء املجتم�ع، فقس�موا عليه�م 
الزك�وات والصدقات واهلبات، ووقفوا األوقاف كوس�يلة من وس�ائل الرعاية 
االجتامعية، حيث حددوا مصارف تلك األوقاف فيام يي: خاص املس�جونني، 
ووف�اء دي�ن املدينني، وف�كاك أرسى املس�لمني، وجتهيز من مل ي�ؤد فريضة احلج 
لقضاء فرضه، وإطعام الطعام، وتس�بيل املاء الع�ذب، والصدقة عل�ى الفق�راء 
واملس�اكني واأليت�ام واألرامل املنقطعني، والعميان، وأرب�اب العاهات، وذوي 

احلاجات م�ن أرباب البيوت، وأبناء السبيل، وطلبة العلم.. )))) .
  وع�ن عم�ر بن نافع عن أيب بكر- ريض اهلل عنهام- قال: مر عمر بن اخلطاب 
بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبري رضير البرص، فرضب عضده من خلفه 
وق�ال: »م�ن أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: هيودي، فق�ال: فام أجلأك إىل ما أرى، 
قال: أسأل اجلزية واحلاجة والسن، قال: فأخذ به عمر إىل منزله فرضخ له بيشء 
من املنزل-أي أعطاه ش�يئا ليس بالكثري-، ثم أرس�ل إىل خازن بيت املال فقال: 
)33( الرتمذي، �صن الرتمذي، كتاب الرب وال�صلة عن ر�صول اهلل، باب ما جاء يف �صنائع املعروف، حديث 

رقم:956)، مرجع �صابق، ج3، �ص506، وقال الرتمذي هذا حديث ح�صن غريب. 
)34(  اب���ن حنب���ل، اأب���و عب���د اهلل اأحمد ب���ن حمم���د)995)م( م�صند الإمام احم���د، )حققه وخ���رج اأحاديثه: 

�صعيب الأرناوؤوط، عادل مر�صد(، موؤ�ص�صة الر�صالة، بروت: ج)، �ص309(.  
)35( ال�صك���ران، ترك���ي ب���ن عب���د اهلل ب���ن حم���ود )2009م( دور الوق���ف يف رعاي���ة املعوق���ن، املوؤمت���ر الثالث 

لالوقاف باململكة العربية ال�صعودية، ال�صكران، اجلامعة الإ�صالمية، �س50)-)5).
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أنظ�ر هذا ورضباءه، فواهلل ما أنصفناه أن أكلنا ش�بيبته ث�م نخذله عند اهلرم، إنام 
الصدقات للفقراء واملس�اكني، والفقراء هم املس�لمون، وهذا من املس�اكني من 

أهل الكتاب« ، ووضع عنه اجلزية وعن رضبائه)))) . 
ل، وفرض لذوي العاهات راتبًا يف  كام ُأثِر عنه - ريض اهلل عنه- أنه منع التسوُّ

بيت املال، محايًة هلم من ُذلِّ السؤال)))) .
وقد س�ار التابعون وتابعيهم وفق املنهج النبوي ومنهج اخللفاء الراش�دين يف 
رعاية الفئات الضعيفة يف املجتمع، فها هو اخلليفة عمر بن عبد العزيز يويل جل 
ق�ني، يف حلهم وترحاهلم، حيث  رعايته للتيس�ري ع�ىل املرىض واملكفوفني واملعوَّ
رت�ب هلم النفقات الازمة والعطاء املناس�ب، ف�كان إذا كثر عنده أرقاء اخلمس 
جع�ل لكل ُمقعٍد خادمًا يعينه عىل قضاء ش�ؤونه وتنقات�ه، ولكل رضير غامًا 

يقوده ويتنقل به، ويرشده حيث شاء)))) . 
وم�ن مناقبه- ريض اهلل عنه- قيامه بتقس�يم فضول العط�اء يف أهل احلاجات 
ثاثة دراهم لكل ش�خص، وأعطى الزمنى مخس�ني مخسني، فعن شهاب بن أيب 
رشيف�ة املجاش�عي ق�ال: » أحلق عم�ر بن عب�د العزيز- ريض اهلل عن�ه- ذراري 
الرجال الذين يف العطايا، أقرع بينهم، فمن أصابته القرعة جعله يف املائة ومن مل 
تصبه القرعة جعله يف األربعني. وقس�م يف فقراء أهل البرصة لكل إنس�ان ثاثة 

)36( اأبو يو�صف، يعقوب بن اإبراهيم)979)م(، كتاب اخلراج، )د.ط(، دار املعرفة بروت، �س26).
)37( �صاك���ر، حمم���ود ))99)م(، اخللف���اء الرا�صدون والدولة الأموية، ط4، املكت���ب الإ�صالمي، دم�صق، �س 

. (38
)38(اب���ن عب���د احلكم، اأبي حممد عبد اهلل)984)م(، �صرة عمر ب���ن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك 

بن اأن�س واأ�صحابه، ط6، عامل الكتب، بريوت، �ص54. 
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دراهم، فأعطى الزمنى))))  مخسني مخسني«)1)) . 
كام أمر- ريض اهلل عنه- بتجهيز خانات للمسافرين ممن ال مأوى هلم، وخص 
ذوي اإلعاق�ات منه�م بمزيد عناية، فع�ن مقاتل بن حيان ق�ال: »كتب عمر بن 
عب�د العزيز إىل س�ليامن ب�ن أيب الرسي أن اعمل خانات يف ب�ادك فمن مر بكم 
من املسلمني، فاقروهم يوما وليلة وتعهدوا دواهبم، فمن كانت به علة فاقروهم 

يومني وليلتني، فإن كان منقطعًا به فقووه بام يصل به إىل بلده«)))) .
  ك�ام أب�دى اخلليفة الوليد بن عب�د امللك رعاية واهتامم�ًا باملرىض واملكفوفني 
ق�ني، فرتب هل�م النفقات الازمة والعطاء املناس�ب، وجع�ل لكل ُمقعٍد  واملعوَّ
خادمًا، ولكل رضير قائدًا، كام بنى مستشفى للمجذومني يف ضواحي دمشق ال 

يزال قائاًم وحيمل اسمه)))).
ك�ام أوىل اخلليف�ة أبو جعفر املنص�ور ذوي االحتياجات اخلاص�ة جل اهتاممه 
ورعايت�ه، فأمر ببناء مستش�فى للمكفوفني ومأوى للمجذومني وملجأ للعجائز 

يف بغداد)))) .
ومما جيسد أيضًا اهتامم املسلمني برعاية وتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة أمر 

)39(املق�صود بالزمنى اأ�صحاب العاهات، اأنظر: ابن منظور ، ل�صان العرب، مرجع �صابق،  ج7، �ص)6. مادة 
)زمن(. 

)40( الط���ري، اأب���ي جعف���ر بن جري���ر)2007م( تاري���خ الطربي، ط)،) حقق���ه وخرج روايات���ه: حممد بن 
طاهر الربزجني(، دار ابن كثر، دم�صق، بروت، ج4، �ص)25.

))4( الطربي، تاريخ الطربي، مرجع �صابق، �س250.
)42(�صاكر، اخللفاء الرا�صدون والدولة الأموية، مرجع �صابق، �س 38) . 

)43( النج���ار، حمم���د الطيب، واآخرون )988)(: تاريخ الدولة العبا�صية وح�صارتها، جامعة الإمام حممد 
بن �صعود الإ�صالمية، الريا�س، �س87.
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الوليد بن عبد امللك بتوظيف قارئ لكل كفيف)))) ، اهتاممًا منه بتعليم هذه الفئة 
من املجتمع ما هلا وما عليها من حقوق وواجبات دينية ودنيوية.

وبن�اء عىل ما تقدم إذا قارنا القوانني الص�ادرة من املنظامت الدولية واألنظمة 
العربي�ة املتعلقة بحقوق ذوي اإلعاقة نجدها جاءت متأخرة زمنيًا، بينام نجد أن 
الترشبع اإلس�امي والتطبيق العمي له كان س�باقًا لرعاية حقوق هذه الفئة من 
املجتم�ع، كام أن نظرة املجتمع املس�لم لذوي االحتياج�ات اخلاصة متيزت بأهنا 

نظرة احرتام ورعاية وإحسان، كون اإلعاقة قدر وابتاء من اهلل عز وجل)))) .
وانطاق�ًا م�ن ه�ذه املب�ادئ واملث�ل اإلس�امية العلي�ا يف التعام�ل م�ع ذوي 
االحتياجات اخلاصة، جاءت النظم والترشيعات يف اململكة العربية الس�عودية؛ 
لتؤكد احلقوق التي أقرها الرشع اإلس�امي ابتداء لذوي االحتياجات اخلاصة. 
ومنه�ا ح�ق املس�افر يف اإلركاب والتعويض عن�ه، وحقه يف مراع�اة احتياجاته 

اخلاصة، وبيان ذلك يف املبحثني الثاين والثالث التاليني.

المبحث الثاني

حق المسافر من ذوي االحتياجات الخاصة 

في اإلركاب والتعويض عنه

س�أتناول يف ه�ذا املبحث حق املس�افر يف اإلركاب، ويف بيان األس�باب التي 

)44(املطلق، حقوق ذوي الحتياجات اخلا�صة، مرجع �صابق، �س58. 
)45(  حنف���ي، اإ�صماعي���ل حممد)2003م( دور الدولة يف رعاية ذوي الحتياجات اخلا�صة يف الإ�صالم، بحث 
من�ص���ور يف جمل���ة »درا�ص���ات دعوي���ة«، مرك���ز الدعوة وتنمي���ة املجتمع بجامع���ة اإفريقيا العاملي���ة، العدد 

الأول، فرباير، 2003م. �ص68.  
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حت�ول دون ذل�ك إن وجدت، كذلك حق�ه يف التعويض ع�ن اإلركاب يف حال 
رفض الناقل إركابه ملسوغ غري مرشوع، وذلك يف مطلبني عىل النحو اآليت: 

املطلب األول: حق املسافر من ذوي االحتياجات اخلاصة يف اإلركاب
اإلركاب لغ�ة: م�ن الفعل الثاثي»ركب«، وركب الداب�ة يركب ركوبًا : عا 
عليها، واالسم الركبة بالكرس والركبة مرة واحدة . وكل ما عي فقد ركب)))) .

اإلركاب اصطاحًا: مل تعرف الائحة التنفيذية اإلركاب جمردًا، لكنها عرفت 
اإلج�راءات املرتبطة ب�ه، حيث جاء يف املادة األوىل من الائح�ة التنفيذية حلامية 
املس�تهلك: »إج�راءات اإلركاب: هي اإلجراءات التي يقوم هبا املس�تهلك قبل 
الرحلة شاملة التعاقد للسفر، ورشاء التذاكر، واستام بطاقات صعود الطائرة، 

وتسليم األمتعة واصطحاهبا..«.
  وق�د وضحت املادة التاس�عة م�ن الائحة التنفيذية حلامية املس�تهلك أن من 
حقوق املسافر جوًا: احلق يف اإلركاب، واحلق يف التعويض عن اإلركاب يف حال 
تم رفضه دون مسوغ رشعي. جاء يف الفقرة األوىل من املادة التاسعة من الائحة 
التنفيذية حلامية املس�تهلك:»ال جيوز للناقل اجلوي أن يرفض إركاب املس�تهلك 
من ذوي االحتياجات اخلاصة ما مل يكن ذلك لدواعي األمن والسامة عىل متن 

الطائرة أو احلفاظ عىل صحة املستهلك«.
واملقص�ود بالناق�ل اجلوي حس�ب امل�ادة)32( من نظ�ام الط�ريان املدين هو: 
»الش�خص الطبيع�ي أو املعن�وي الذي يع�رض أو يقوم بتش�غيل خطوط جوية 

)46( ابن منظور، ل�صان العرب،مرجع �صابق، ج6، �ص))2، مادة )ركب(.
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لنقل الركاب والريد والبضائع أو أي منها«)))) .
  وبناء عىل ما تقدم فقد ألزمت الائحة الناقل اجلوي بإركاب املس�تهلك من 

ذوي االحتياجات اخلاصة، وفق ضابطني :
الضابط األول: أن ال يؤثر إركاب المستهلك على األمن والسالمة العامة على متن 

الطائرة.

تتجه السياس�ة اجلنائية يف جمال محاية املصالح املتعلق�ة بالطريان املدين بصورة 
عامة إىل محاية العنارص الرئيس�ة التي تقوم عليها أنش�طة النقل اجلوي، وتش�مل 
محاية الركاب، وطاقم الطريان واملطارات، ومس�تعمي املطارات، والتجهيزات 
املتعلق�ة باملاح�ة اجلوي�ة عىل اخت�اف أنواعها م�ن األع�امل اإلرهابية وصور 
الس�لوك غري املرشوع، والذي قد يؤدي إىل إحداث رضر ما، يؤثر عىل الس�امة 

العامة)))) .
وقد عرفت املديرية العامة للدفاع املدين السامة بأهنا: » املحافظة عىل األرواح 
واملمتلكات والبيئة باختاذ االحتياطيات الوقائية ملنع احلوادث والتلوث والدمار 

وذلك من خال برامج الوقاية من احلوادث«)))) .

مفهوم السالمة الجوية 

)47( نظ���ام الط���ران امل���دين ال�ص���ادر مبوج���ب ق���رار جمل�س ال���وزراء رق���م )85)( وتاري���خ 7)/426/7)ه�، 
ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم) م/44( وتاريخ 8)/426/7)ه�.(.

)48( الهيئة العربية للطران املدين، ورقة عمل مقدمة من الإدارة العامة للهيئة، بعنوان اأمن الطران 
يف الدول العربية، الدورة الثالثة ع�صرة  للجمعية العامة، الرباط، 4)-5) مايو، 0)20م.

)49(املديرية العامة للدفاع املدين، الرابط: 
http ://www.998.gov.sa/Ar/Aviation/AviationSafety/Pages/

 .)saftyconcept.aspx



12

د. هالة طالب محمود أبو عامر 

111 مة  |  العدد 74 |  رجب  1437هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

ع�رف ط�ريان الدفاع املدين الس�امة اجلوية بأهن�ا: » إزالة األس�باب املبارشة 
للح�وادث واملتمثل�ة يف األفعال والظروف التي ال تتوفر فيها عوامل الس�امة، 
وتكم�ن تل�ك األس�باب يف مكام�ن اخلط�ر، ويف جوان�ب النقص الت�ي يمكن 
حتديده�ا يف التدري�ب، أو الصيان�ة، علاًم بأن�ه يوجد بعض ح�االت اخلطر التي 
ال يمك�ن إزالته�ا كلي�ًا، ولكن يمكن اختاذ بع�ض اإلج�راءات الوقائية للتقليل 
م�ن خطره�ا إىل أدنى حد ممكن«)1)) . ومن ذلك اخت�اذ مجيع التدابري الازمة ملنع 

احلوادث عىل متن الطائرة قبل أو بعد أو  أثناء الرحلة اجلوية.
وق�د وضحت املادة )44( من نظ�ام الطريان املدين- املتعلق�ة بتنفيذ األنظمة 
والتعليامت اخلاصة بأمن وسامة املطارات والطائرات- أن هليئة النقل تقييد أو 
منع دخول األفراد إىل بعض املناطق يف املطارات، والتحقق من شخصية األفراد 
واملركبات التي تدخل املطار ومراقبتها واستجواب أي شخص يشتبه فيه إذا ما 
تطلب األمر ذلك. كام أجازت للهيئة تفتيش أي راكب يشتبه يف محله أسلحة أو 
مواد قابلة لاش�تعال أو أي مواد أخرى يمكن اس�تعامهلا يف أي عمل من أعامل 

التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
  كام أوضحت الفقرة الثانية عرشة من املادة الرابعة عرشة من الائحة التنفيذية 
حلامية املستهلك أن املقصود باإلخال باألمن أو السامة هو: القيام بفعل يؤدي 
إىل اإلرضار بالغ�ري ع�ىل متن الطائ�رة، بارتكاب أح�د األفعال املحظ�ورة وفقًا 
لنظ�ام الط�ريان املدين ولوائح األمن والس�امة، ومن هذه األفع�ال التدخني يف 

)50( املرجع ال�صابق.
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مقاعد الطائرة أو دورة املياه وغريها.
 حي�ث يمن�ع التدخني عىل مت�ن الطائرة منعًا باتًا، ملا في�ه من األرضار الكثرية 
الت�ي ق�د تصيب الراكب أو الفريق املس�ؤول ع�ن النقل، أو الطائ�رة، فإذا أرص 
املس�تهلك من ذوي االحتياجات اخلاصة- أو غ�ريه- عىل التدخني؛ فإن للهيئة 
باالش�رتاك مع الس�لطات املختصة األخ�رى تنفيذ األنظم�ة والتعليامت واختاذ 
م�ا ت�راه رضوريًا حلفظ أمن وس�امة الطريان، ومن ذلك: تقيي�د أو منع دخول 
املدخ�ن إىل بع�ض املناطق يف املط�ارات، بام يف ذل�ك متن الطائ�رة، وذلك وفقًا 
للفق�رة األوىل م�ن امل�ادة)44( من نظ�ام الطريان امل�دين لس�نة 1426ه�. ومن 
األفع�ال املخلة باألمن والس�امة ع�ىل متن الطائرة وفق الفق�رة الثانية من املادة 
الرابعة عرشة: العبث باألجهزة املتعلقة بالس�امة كجهاز الكشف عن الدخان، 
أو تش�غيل األجهزة اإللكرتونية عند حظر تشغيلها، أو رفض اجللوس يف املقعد 
املخصص أو أي ترصفات ش�خصية أخرى ينتج عنه�ا إزعاج بقية الركاب عىل 
متن الطائرة. ومن هذه الترصفات قيام املستهلك من ذوي االحتياجات اخلاصة 

بترصف يؤذي فيه اآلخرين سواء كان بالقول أو الفعل أو غريمها.
وبن�اء علي�ه فقد نص�ت املادة)137( من نظ�ام الطريان املدين الس�عودي عىل 
انتفاء مسؤولية الناقل اجلوي إذا اضطر إلنزال الراكب املخل بالنظام أو األمن، 
حيث جاء فيها: »ال يكون الناقل مس�ؤواًل إذا اضط�ر قائد الطائرة اىل إنزال، أو 
تس�ليم أي راك�ب خيل بالنظ�ام عىل متن الطائرة، أو يش�كل خطرًا عىل س�امة 

الطائرة أو الركاب«.
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الضابط الثاني: الحفاظ على صحة المستهلك.

بن�اء ع�ىل ما ج�اء يف الفق�رة األوىل من املادة التاس�عة م�ن الائح�ة التنفيذية 
حلامية املس�تهلك فإنه جيوز للناقل اجلوي أن يرفض إركاب املس�تهلك من ذوي 

االحتياجات اخلاصة لغايات احلفاظ عىل صحة  املستهلك.
واملس�تهلك هنا يش�مل مجيع الركاب من ذوي االحتياجات اخلاصة وكذلك 
األصح�اء منه�م، فإذا كان املس�تهلك م�ن ذوي االحتياج�ات اخلاصة مصاب 
بم�رض معٍد فإن للناقل رفض إركابه للحفاظ ع�ىل صحة باقي الركاب وفريق 

العمل. 
كذل�ك جيوز للناقل رفض إركاب املس�تهلك م�ن ذوي االحتياجات اخلاصة 

حفاظًا عىل صحته إذا تطلب األمر ذلك.
ومن ذلك إذا تبني أن املس�تهلك غري مسموح له بالسفر جوًا إلصابته بمرض 
ق�د يؤدي إىل وفات�ه، أو إذا ظهرت عليه أعراض اإلصاب�ة بنوبة قلبية أو دماغية 
قب�ل إق�اع الطائرة، ونحو ذلك مما قد يرض باملس�تهلك م�ن ذوي االحتياجات 

اخلاصة أو غريه. 
ووفق الفقرة الثالثة من املادة التاسعة من الائحة التنفيذية حلامية املستهلك فإن 
ع�ىل الناقل اجلوي يف حال رفض إركاب املس�تهلك أو تقديم اخلدمات الازمة 
له أن يبني مررات ذلك خال مخس�ة أيام- يف غري احلات الطارئة- من تاريخ 
رفض تقديم اخلدمة أو من تاريخ علم اهليئة برفض تقديم اخلدمة أو التقصري يف 

أدائها وإال اعتر ذلك إقرارا باستحقاق املستهلك املعني للتعويضات الازمة.
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المطلب الثاني

 حق المسافر من ذوي االحتياجات الخاصة في التعويض عند رفض 

اإلركاب أو التقصير في تقديم الخدمات الالزمة

التعوي�ض لغ�ة: من العوض وهو البدل؛ قال ابن س�يده: وبينهام فرق ال يليق 
ذك�ره يف هذا املكان، واجلمع أعواض، عاضه منه وبه. والعوض: مصدر قولك 
عاض�ه عوضا وعياض�ا ومعوضة وعوض�ه وأعاضه؛ ....تق�ول : عضت فانا 

وأعضته وعوضته إذا أعطيته بدل ما ذهب منه)))) .
التعويض يف االصطاح الفقهي: يأيت التعويض يف االصطاح الفقهي بمعنى 
الض�امن، وق�د عرف الضامن بأنه: » رد مثل اهلالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان 

قيميا«)))).
وذكر الشيخ عي اخلفيف أن الضامن بمعناه األعم يف لسان الفقهاء هو: »شغل 
الذم�ة بام جيب الوفاء من مال أو عمل واملراد ثبوته فيها مطلوبًا أداؤه رشعًا عند 

حتقق رشط أدائه«)))) .
  مفهوم التعويض يف الائحة التنفيذية حلامية املستهلك: هي »القيمة املالية أو 
اخلدمة البديلة املقدمة للمستهلك بغرض تعويضه عن األرضار الناشئة عن خطأ 

))5( ابن منظور، ل�صان العرب، مرجع �صابق،  ج0)، �ص337. مادة عو�ص.
)52( اب���ن جني���م، زين الدين بن ابراهي���م حممد)999)م( غمز عيون الب�صائر يف �ص���رح الأ�صباه والنظائر 
عل���ى مذه���ب اإبي حنيف���ة النعمان،) رقم حوا�صيه وخرج اأحاديثه: زكري���ا عمرات( دار الكتب العلمية، 

بريوت، ج4، �ص7.
)53( اخلفيف، علي، ))97)م(،ال�صمان يف الفقه الإ�صالمي، الق�صم الأول – حما�صرات األقيت على طلبة 

ق�صم البحوث والدرا�صات القانونية، معهد البحوث والدرا�صات العربية، القاهرة، �س)5.
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أو خمالفة الناقل اجلوي أو املش�غل اجلوي. ومفهوم املشغلني اجلويني كام جاء يف 
الائحة التنفيذية هو: مجيع اجلهات احلكومية واألهلية العاملة عىل أسس جتارية 
يف قط�اع النق�ل اجلوي بام يف ذلك الناقلون اجلوي�ون ورشكات املناولة األرضية 

ومشغلو املطارات«)))) .

األسباب الموجبة لتعويض المسافرين من ذوي االحتياجات الخاصة في النظام 

السعودي وقيمة التعويض

  ج�اء يف الفق�رة الرابعة من الائح�ة التنفيذية: »يعوض املس�تهلك من ذوي 
االحتياج�ات اخلاصة عند رفض اإلركاب بعد إصدار التذاكر له أو التقصري يف 
أداء اخلدم�ة أو توف�ري املرافق الازمة من قبل مش�غي املط�ارات بام يعادل 200 
يف املائة من قيمة إمجايل تذكرة الس�فر باإلضافة إىل اس�تحقاقات رفض اإلركاب 

الواردة يف هذه الائحة«.
 وبناء عىل الفقرة املتقدمة فإن قيمة التعويض  للمستهلك من ذوي االحتياجات 
اخلاص�ة ه�ي 200% من إمجايل قيمة التذكرة، وأن  األس�باب املوجبة للتعويض 

ثاثة أسباب عىل النحو التايل:
أواًل: رفض اإلركاب بعد إصدار التذاكر. 

فف�ي ح�ال تم رفض إركاب املس�تهلك م�ن ذوي االحتياج�ات اخلاصة بعد 
إص�دار التذاك�ر له من قبل الناقل اجلوي، فإن ع�ىل الناقل اجلوي - وفق الفقرة 
الثالثة من املادة التاس�عة من الائحة التنفيذية حلامية املس�تهلك- تقديم مرراته 

)54( الالئحة التنفيذية حلماية امل�صتهلك، املادة الأولى، التعريفات، مرجع �صابق.
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خال مخس�ة أيام من تاريخ رفض تقديم اخلدمة أو من تاريخ علم اهليئة برفض 
تقديم اخلدمة أو التقصري يف أدائها وإال اعتر ذلك إقرارا منه باستحقاق املستهلك 
املعني للتعويضات الازمة بموجب هذه الائحة، حيث يعوض املس�تهلك من 
ذوي االحتياجات اخلاصة عند رفض اإلركاب بعد إصدار التذاكر له بام يعادل 
200 يف املائ�ة م�ن قيمة إمجايل تذكرة الس�فر، باإلضافة إىل اس�تحقاقات رفض 

اإلركاب الواردة يف هذه الائحة.
 وللموازن�ة ب�ني حقوق املس�افرين وحق�وق الناقل اجلوي فق�د أتاحت هيئة 
الطريان املدين للناقل اجلوي تقديم تقرير عن أس�باب رفض إركاب املس�افرين 
م�ن ذوي االحتياجات اخلاصة، ووضعت اهليئة ح�دًا أقىص للعقوبة إذا مل يقدم 
الناق�ل تقارير األداء الش�هري للهيئة بحي�ث يلتزم الناقل اجل�وي بتقديم تقرير 
ش�هري عن الرحات املتأخ�رة وامللغاة وحاالت رفض اإلركاب والش�كاوى 

التي تلقاها من العماء ونتائج معاجلتها.
ويف حال�ة عدم تقديم التقارير الش�هرية وفق املادة )التاس�عة عرشة( يف وقتها 
الذي حتدده اهليئة فإن ذلك  يعرضها للمسائلة، ويعد إقرارا من الناقل بعدم اختاذه 

وموظفيه االحتياطات الازمة لتايف األرضار التي تعرض هلا املستهلك)))) .
ك�ام أن إخف�اق الناق�ل اجلوي يف االلتزام بتقدي�م تقارير األداء وفق�ًا ملا تطلبه 

اهليئة يعني إقرارا منه باستحقاق احلد األقىص من العقوبات املقرة يف الائحة.
وبين�ت الفق�رة الثاني�ة من امل�ادة الثامنة ع�رشة م�ن الائح�ة التنفيذية حلامية 

)55( الالئحة التنفيذية حلماية امل�صتهلك، املادة)9)(، الفقرة الثانية، مرجع �صابق.
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املس�تهلك أنه س�يتم تعليق الرتاخيص أو التصاريح أو اإلجازات الصادرة منها 
ملدة حمدودة أو سحبها هنائيا يف حال امتناع رشكات النقل اجلوي التي عن تطبق 

بنودها.
ثانيًا: التقصير في أداء الخدمة

للحفاظ عىل مس�توى اخلدمات املقدمة من مؤسس�ات النقل اجلوي وضعت 
الائحة عقوبات مالية تبدأ من ثاثة آالف ريال إىل 50 ألف ريال عن كل حالة 
تق�ل فيها اخلدم�ات املقدمة عن املس�توى املطلوب، وذلك وفق�ًا ملا نصت عليه 

الفقرة احلادية عرشة من املادة الثامنة عرشة من الائحة التنفيذية.
ثالثًا: التقصير في توفير المرافق الالزمة من قبل مشغلي المطارات

يتعني عىل الناقل اجلوي ومشغي املطارات توفري املرافق الازمة التي حيتاجها 
املس�تهلك م�ن ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة يف حال تأخري الرح�ات أو رفض 
اإلركاب بس�بب احلج�ز الفائ�ض، ومن ه�ذه املراف�ق الكاون�رتات املخصصة 
لذوي االحتياجات اخلاصة، وصاالت االس�تضافة، وهي الصاالت املخصصة 

الستضافة املستهلكني من ركاب الدرجة األوىل ودرجة رجال األعامل)))) . 
واجلدي�ر بالذك�ر أن النظ�ام الس�عودي ق�د أوىل املس�افر أو املتنق�ل من ذوي 
اإلعاق�ة رعاي�ة اقتصادية إضافي�ة ابتداء، س�واء كان مس�تحقًا للتعويض أم ال، 
حي�ث نصت الفقرة الثامنة من املادة الثانية من نظام رعاية املعوقني عىل وجوب 
هتيئ�ة وس�ائل املواصات العام�ة لتحقيق تنقل املعوقني بأمن وس�امة وبأجور 
خمفضة للمعوق ومرافقه حس�ب ظروف اإلعاقة، كام ن�ص قرار جملس الوزراء 

)56(  الالئحة التنفيذية حلماية امل�صتهلك، املادة الأولى، مرجع �صابق.  
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رق�م 117 بتاريخ 9-7-1396 ه� بش�أن املوافقة ع�ىل اإلركاب ذهابًا وعودة 
عىل حس�اب الدول�ة للطالب املعوق وويل أمره يف حال�ة إحضاره ألقرب معهد 

لغرض إجراء الفحوص الازمة له«. 
ك�م��ا ن�ص خطاب س���مو نائ�ب رئيس جمل�س ال�وزراء رق��م 18216 بت��اري�خ 
2-8-1401ه�  باملوافقة عىل شمولية املشلولني ومرافقيهم واملكفوفني بتخفيض أجور 

السفر العادية بنسبة 50%عىل شبكة اخلطوط السعودية الداخلية واخلارجية.
  وكذل�ك ق�رار جملس ال�وزراء رق�م 187بتاري�خ 19-9-1401ه�  حيث 
ج�اء باملوافق�ة ع�ىل ختفيض أج�ور الس�فر واالنتقال ع�ىل الطائ�رات والبواخر 
والقطارات ووس�ائل النق�ل احلكومية بنس�بة50% للمعوق�ني ومرافقيهم. فلم 
تقترص التس�هيات عىل إركاب املعوق بل شملت مرافقه، حتى يتسنى للمعوق 

التنقل بسهولة ويرس وتكلفة منخفضة.

المبحث الثالث

حق المسافر من ذوي االحتياجات الخاصة في مراعاة احتياجاته.

لذوي االحتياجات اخلاصة حق أصيل يف أن حترتم كرامتهم اإلنسانية وهلم- 
أيا كان منشأ وطبيعة وخطورة أوجه التعويق والقصور التي يعانون منها- نفس 
احلق�وق األساس�ية التي تك�ون ملواطنيهم الذين هم يف مثل س�نهم، األمر الذي 
يعني أوال وقبل كل شئ أن لكل واحد منهم احلق يف التمتع بحياة الئقة، ورعاية 
كافية تضمن مراعاة احتياجاته، لتكون حياته طبيعية ومرحية قدر املستطاع)))) .

)57( الأمم املتحدة، الإعالن اخلا�س بحقوق املعوقن، رقم )3447(، املادة الثالثة.
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ومن أهم احلقوق األساس�ية التي تناولتها الائحة التنفيذية حلامية املستهلك: 
حق املس�افر من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الرعاية ومراعاة احتياجته، حيث 
نص�ت الفق�رة الثانية من املادة التاس�عة عىل أن�ه : »عىل الناقل اجلوي ومش�غي 
املط�ارات ومقدم�ي خدم�ات املناولة األرضي�ة مراعاة احتياجات املس�تهلكني 
م�ن ذوي االحتياجات اخلاص�ة...«، وقد وضح�ت هذه الفق�رة االحتياجات 

الواجب مراعاهتا، والتي سأتناوهلا يف املطالب القادمة.
واملقصود برعاية املسافر: » الرعاية الرضورية التي جيب عىل الناقل اجلوي أو 
املش�غل اجلوي املعني تقديمها للمس�تهلكني حال تعرضهم ملا يستوجب تقديم 
الرعاي�ة هل�م مث�ل تأخ�ري الرحلة أو إلغائه�ا أو تغيري املس�ار أو يف ح�ال احتياج 
املس�تهلك للرعاي�ة مثل املس�تهلكني ذوي االحتياجات اخلاص�ة«. وذلك وفق 
امل�ادة األوىل من الائحة التفيذية، وعرفتها املادة األوىل من نظام رعاية املعوقني 
بأهنا: » خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معوق بحاجة إىل الرعاية بحكم 

حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه االجتامعي«. 
وانطاق�ًا م�ن مب�دأ اح�رتام الكرام�ة اإلنس�انية الذي حث�ت علي�ه الرشيعة 
اإلس�امية وجعلته من أهم احلقوق األساس�ية لإلنسان يف أحواله عامة، وحالة 
ضعفه ومرضه خاصة جاء النظام السعودي ببيان سبل رعاية ذوي االحتياجات 
اخلاصة يف تنقاهتم، فجاءت الفقرة الثانية من املادة التاسعة من الائحة التنفيذية 
حلامية املس�تهلك بعدد من البنود التي تبني وسائل رعاية هذه الفئة من املجتمع، 
ووج�وب توفري هذه الرعاية، وم�ن ذلك توفري الك�رايس املتحركة والعامات 
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اإلرش�ادية الواضح�ة يف املطارات، وتوفري خدمة الصع�ود إىل الطائرة والنزول 
منه�ا جمان�ا دون مقابل من قب�ل رشكات املناول�ة األرضية، واخت�اذ اإلجراءات 
الكفيل�ة إلعام ذوي االحتياج�ات اخلاصة عن مواعيد الرحات أو إلغائها أو 
تأخريه�ا، ووجوب تقديم الرعاية الازمة يف مثل هذه احلاالت. وتفصيل ذلك 

يف املطالب التالية:

المطلب األول

 توفير الكراسي المتحركة والعالمات اإلرشادية الواضحة في المطارات 

وأثناء صعود الطائرة والنزول منها وتوفير خدمة الصعود إلى الطائرة 

والنزول منها مجانا دون مقابل من قبل شركات المناولة األرضية

ن�ص إعان االمم املتح�دة اخلاص بحقوق املعوقني، رق�م:3447 )د-30( 
امل�ؤرخ بتاريخ 1975م عىل أن للمعوق احلق يف أن تؤخذ حاجاته اخلاصة بعني 
االعتبار يف كافة مراحل التخطيط، وله حق أصيل يف أن حترتم كرامته اإلنسانية، 
ول�ه أيًا كان منش�أ وطبيعة وخطورة أوج�ه التعويق والقصور الت�ي يعاين منها، 
نف�س احلقوق األساس�ية الت�ي تك�ون ملواطنيه الذين ه�م يف س�نه، األمر الذي 
يعني أوال وقبل كل ش�ئ أن له احلق يف التمتع بحياة الئقة، تكون طبيعية وغنية 
ق�در املس�تطاع، وم�ن هذه احلاج�ات الرضورية الوس�ائل التي تس�اعدهم عىل 
التنقل الش�خيص كاملداخل اخلاصة والكرايس املتحركة والعامات اإلرش�ادية 
الواضح�ة يف ص�االت املط�ارات، وأثناء صعوده�م إىل الطائرة والن�زول منها، 
وغريها من الوسائل التي تساعدهم عىل اجتياز الصعوبات الناجتة عن اإلعاقة.
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وق�د ن�ص البن�دان )أ و ب( من الفقرة الثاني�ة من املادة التاس�عة من الائحة 
التنفيذي�ة حلامي�ة املس�تهلك واملتعلق�ة بحق�وق املس�افر م�ن ذوي االحتياجات 
اخلاص�ة عىل رضورة توفري الكرايس املتحركة والعامات اإلرش�ادية الواضحة 
يف املط�ارات وأثن�اء صعود الطائ�رة والنزول منه�ا، وتوفري خدم�ة الصعود إىل 

الطائرة والنزول منها جمانا دون مقابل من قبل رشكات املناولة األرضية.
ك�ام نصت الفق�رة )ج( من امل�ادة الثامنة من نظ�ام رعاية املعوقني الس�عودي 
عىل وجوب توفري أجهزة التقنية املس�اعدة ل�ذوي االحتياجات اخلاصة، والتي 
تشمل مجيع التقنيات التي تسهم يف تقديم املساعدة هلذه الفئة من املجتمع، وعىل 
وجوب تيسري حصول األشخاص ذوي اإلعاق�ة عل�ى م�ا يت�سم ب�اجلودة م�ن 
الوس�ائل واألجه��زة امل��س�اعدة عل��ى التنق��ل والتكنولوجي��ات املعين��ة، 
وعىل ذل�ك نصت العديد م�ن االتفاقيات الدولية املتعلقة ب�ذوي االحتياجات 

اخلاصة، ومنها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)))) . 
  حي�ث ج�اء يف املادة)20( من هذه االتفاقية:« تتخ�ذ الدول األطراف تدابري 
فعال�ة تكف�ل لألش�خاص ذوي اإلعاق�ة حري��ة التنق��ل ب�أكر ق�در ممكن من 

االستقالية، بام يف ذلك ما يي: 
 )أ( تي��س�ري حري���ة تنق���ل األش���خاص ذوي اإلعاق���ة بالطريق��ة ويف 

الوق��ت الل��ذين خيتاروهنام بتكلفة يف متناوهلم.
)ب( تيسري حصول األشخاص ذوي اإلعاق�ة عل�ى م�ا يت�سم ب�اجلودة م�ن 
)58( اتفاقي���ة حق���وق الأ�صخا����س ذوي الإعاق���ة والربوتوك���ول الختي���اري، الأم���م املتح���دة، ف�ص���ل التنقل 

ال�صخ�صي.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

حقوق المسافرين جوًا من ذوي االحتياجات الخاصة في النظام السعودي 

122

الوس��ائل واألجه��زة امل��س�اعدة عل��ى التنق��ل والتكنولوجي��ات املعين��ة 
وأش��كال م��ن امل��ساعدة الب��رشية والوسطاء، بام يف ذلك جعلها يف متناوهلم 

من حيث التكلفة«.
كام أشارت الفقرة )د( من هذه املادة إىل رضورة تشجيع الكيانات اخلاصة- التي 
تنتج الوس��ائل واألجه�زة امل�ساعدة عل�ى التنق�ل واألجهزة والتكنولوجيات 
املعين��ة- عل��ى مراع�اة مجي��ع اجلوان�ب املتعلق��ة بتنق�ل األش��خاص ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
ك�ام نص�ت امل�ادة احلادي�ة والعرشي�ن من ه�ذه االتفاقي�ة - واملتعلق�ة بحرية 
ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة يف التعبري ع�ن الرأي واحلصول ع�ىل معلومات – 
ع�ىل التايل: » تتخ��ذ ال�دول األط�راف مجي��ع الت�دابري املناس��بة ال�تي تكف�ل 
ممارس��ة األش��خاص ذوي اإلعاقة حلقهم يف حرية التعبري والرأي، بام يف ذلك 
احل�ق يف طلب معلوم�ات وأفك�ار، وتلقيه��ا، واإلف�صاح عن�ه�ا، عل�ى ق�دم 
امل�ساواة م�ع اآلخ�رين، وع�ن طري�ق مجي�ع وس�ائل االت�صال ال�تي خيتاروها 
بأنفس�هم«، .. بام يف ذلك تزوي�دهم باملعلوم��ات املوجه�ة لعام�ة الن�اس منها 
اس�تعامل األشكال والتكنولوجي�ات ال�سهلة املن�ال واملائم�ة ملختل�ف أن�واع 

اإلعاق�ة دون
حتميلهم تكلفة إضافية. وتيس�ري قيامهم بمعاملتهم الرسمية باستعامل وسائل 

التواصل التي خيتاروهنا مثل لغ�ة اإلشارة وطريقة برايل.
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المطلب الثاني

 اتخاذ الناقل الجوي اإلجراءات الكفيلة إلعالم ذوي االحتياجات الخاصة 

)خاصة في حالة فقدان البصر أو الصمم( عن مواعيد الرحالت أو إلغائها أو 

تأخيرها ويتحمل الناقل الجوي مسؤولية عدم تنفيذ ذلك

ألزم�ت الائحة التنفيذية حلامية املس�تهلك الناقل اجلوي اختاذ كافة الوس�ائل 
الازمة إلعام املسافرين من ذوي االحتياجات اخلاصة عن مواعيد الرحات 
وخص�ت بالذك�ر حالتي فق�دان البرص والصم�م، إال أن ذلك ليس عىل س�بيل 
احل�رص، وبن�اء عليه فينبغ�ي عىل الناقل اجل�وي اختاذ اإلجراء الس�ابق بحق كل 
مس�افر من ذوي االحتياجات اخلاصة إذا تطلب وضع�ه ذلك، ويتحمل الناقل 

اجلوي مسؤولية عدم تنفيذ اإلجراء املتقدم.
ك�ام أوضح�ت الائحة أن عىل الناق�ل اجلوي اختاذ كافة اإلج�راءات الكفيلة 
إلع�ام ذوي االحتياج�ات اخلاصة عن إلغ�اء الرح�ات أو تأخريها ويتحمل 

الناقل اجلوي مسؤولية عدم تنفيذ ذلك.
وقد تناولت املادتان الس�ابعة والثامنة من الائحة التنفيذية حلامية املس�تهلك 
إلغ�اء الرحات وتأخريها وما يرتتب عىل الناقل اجل�وي من التزامات، وأكدتا 
عىل وجوب أن يس�عى  الناقل اجلوي ق�در اإلمكان ألن حيد من عدد الرحات 
امللغ�اة، أو املتأخرة، باخت�اذ اإلجراءات الازمة التي حتول دون ذلك. خاصة أن 
يف إلغاء الرحات أو تأخريها مزيد مشقة عىل املستهلك من ذوي االحتياجات 
اخلاصة ومرافقه إن وجد، ال سيام أن تنقات ذوي االحتياجات اخلاصة حمدودة 
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يف الغالب فا يسافر عادة إال ألمر رضوري.
  ونصت املادة السابعة عىل أن الناقل اجلوي إباغ املستهلك بإلغاء الرحات 
قبل موعد الرحلة بوقت كاف قدر اإلمكان، ويف حال كان املس�تهلك من ذوي 
االحتياج�ات اخلاص�ة ف�إن احلاج�ة تكون ماس�ة أكثر ملث�ل هذا اإلج�راء، ألنه 
ق�د يتطل�ب قيامه بإع�ادة ترتيب أم�وره ضعف الوق�ت الذي حيتاج�ه غريه من 
األصح�اء، لذل�ك ينبغي إخط�اره بإلغاء الرحل�ة قبل وقت كاف ل�ه، وبالرغم 
م�ن ذلك فلم تفرق املادة الس�ابعة من الائحة التنفيذي�ة بني ذوي االحتياجات 
اخلاص�ة وغريهم يف هذا الش�أن، حي�ث جاءت عامة لكل املس�افرين، وألزمت 
الناقل اجلوي بإخطار املس�تهلك قبل )7( أيام من موعد الس�فر عىل األقل وإال 

حتمل مسؤولية ذلك.
وبناء عىل ذلك إذا أخطر الناقل اجلوي املس�تهلك بإلغاء الرحلة قبل)7( أيام 
من التاريخ املحدد للسفر يتم إعفاء الناقل اجلوي من متطلبات الرعاية واملساندة 
والتعويض عىل أن يعيد الناقل اجلوي أقيام التذاكر للمستهلكني املعنيني. أما إذا 
تم إخطار املس�تهلك بإلغاء الرحلة بأقل من )7(  ايام من التاريخ املحدد للسفر 
فإن�ه يتعني عىل الناقل اجلوي أن خيري املس�تهلك بني إجياد رحل�ة بديلة  أو إعادة 

قيمة التذكرة لكامل الرحلة او للجزء املتبقي من الرحلة.
 وق�د خيت�ار املس�تهلك رحلة بديلة ع�ن الرحلة امللغاة وق�د  يرتتب عىل ذلك 
أن متت�د إقامة املس�تهلك يف فندق ملدة إضافية حتى موع�د الرحلة البديلة، وبناء 
عليه فقد ألزم البند)ت( من الفقرة)2( من املادة الس�ابعة الناقل اجلوي بتحمل 
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تكالي�ف اإلقام�ة الفندقية والوجبات ع�ن املدة اإلضافية بح�د أقىص)3000( 
ريال للراكب الواحد لكل يوم حتى موعد السفر اجلديد.

 ويف ح�ال إلغاء الرحلة بس�بب ظروف آني�ة أثناء تواجد املس�تهلك يف املطار 
واختي�ار املس�تهلك إجياد رحلة بديل�ة للتي تم إلغاؤها  وكان الس�فر عىل درجة 
أع�ىل لذات الناقل اجل�وي أو عىل ناقل ج�وي آخر يتحمل الناق�ل اجلوي قيمة 
فارق التكلفة إذا كانت تكلفة اإلركاب عىل الرحلة البديلة أعىل من تكلفتها عىل 
ذات الناقل اجلوي، وذلك وفق نص البند)أ( من الفقرة الثالثة من املادة السابعة 

من الائحة التنفيذية. 
أم�ا إذا ق�رر املس�تهلك بمح�ض إرادت�ه أن يلغي التعاق�د مع الناق�ل اجلوي 
بس�بب إلغاء الرحلة فإن عىل الناقل اجل�وي أن يقوم بإرجاع كامل قيمة التذكرة 
للمس�تهلك، وذل�ك وفق نص الفقرة اخلامس�ة من املادة الس�ابعة م�ن الائحة 

التنفيذية.
أم�ا فيام يتعلق بتأخري الرحات فقد نص�ت الفقرة األوىل من املادة الثامنة من 
الائحة التنفيذية عىل أنه عىل الناقل اجلوي اختاذ ما يلزم من إجراءات للحد من 

عدد الرحات املتأخرة ومدد التأخري مع مراعاة جوانب األمن والسامة. 
ف�إذا قام الناق�ل اجلوي باختاذ كاف�ة التداب�ري الازمة لتف�ادي التأخري دون 
ج�دوى فإن�ه يعفى من مس�ؤولية ال�رضر النايشء عن التأخ�ري، حيث نصت 
الفق�رة الثالث�ة من املادة الثامنة عىل أنه: “ال يكون الناقل مس�ؤواًل عن الرضر 
الناش�ئ ع�ن التأخ�ري إذا ثب�ت اختاذه ه�و وموظف�وه ووكاؤه كاف�ة التدابري 
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املعقولة الازمة لتفادي الرضر، أو أنه اس�تحال عليه أو عليهم اختاذ مثل هذه 
التداب�ري”. كأن يكون التأخري بس�بب الظروف اجلوي�ة من عواصف أو ثلوج 
حت�ول دون اإلق�اع، ألن ذلك يعد من قبيل الظ�روف الطارئة التي ال يمكن 

تافيها.
 وبموج�ب ن�ص املادة الثامنة م�ن الائح�ة التنفيذية فإنه يتم إعف�اء الناقل 
اجلوي من متطلبات الرعاية واملس�اندة والتعويض إذا أخطر املستهلك بتأخري 
الرحل�ة أو تغي�ري املوعد املقرر هلا قبل)14( يومًا م�ن التاريخ املحدد لإلقاع. 
ك�ام جيب أن يش�مل اإلخطار عىل الوق�ت اجلديد املحتمل لإلق�اع. وإال فإنه 
يتع�ني عىل الناق�ل اجلوي عاوة عىل الرعاية التي جي�ب عليه تقديمها أن يقوم 
بتعويض املستهلك )300( ريال عن كل ساعة تأخري وبام ال يتجاوز)3000( 

ريال.

المطلب الثالث

 بذل الرعاية الالزمة التي يحتاجها المستهلك من ذوي االحتياجات 

الخاصة أثناء إلغاء أو تأخير الرحالت أو تغيير مسارها. وتأهيل كاونترات 

المبيعات ومرافق المطار الستقبال هذه الفئة من المستهلكين 

 بالنظ�ر إىل ما يتكبده ذوو االحتياجات اخلاصة من مش�قة وعناء جراء تأخري 
الرح�ات أو إلغائه�ا تفوق ما يتكبده غريهم من األصح�اء فقد أولت الائحة 

التنفيذية لنظام الطريان املدين مزيد عناية ورعاية هلذه الفئة من املسافرين.
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فإضافة إىل ما ألزمت به الناقل اجلوي يف الفقرة السادسة من املادة الثامنة)))) من 
الائحة التنفيذية من تقديم الرعاية الكافية للمس�تهلكني عند تأخري الرحات؛ 
فق�د خصت ذوي االحتياجات اخلاصة برعاي�ة إضافية متثلت يف البند )ث( من 
الفقرة الثانية من املادة التاسعة من الائحة التنفيذية، وذلك بإلزام الناقل اجلوي 
ومش�غي املط�ارات ومقدمي خدمات املناولة األرضية بب�ذل »الرعاية الازمة« 

التي حيتاجها املستهلك أثناء تأخري الرحلة أو إلغائها او تغيري مسارها.
ومصطل�ح » ب�ذل الرعاي�ة الازمة« هنا يعني ب�ذل الرعاية الت�ي تتطلبها كل 
حالة بحس�ب وضعه�ا واحتياجاهتا املختلفة، فام حيتاج�ه فاقد البرص خيتلف عام 
حيتاج�ه املقع�د أو األصم. إضاف�ة إىل ذلك فإن اخلطاب يف املادة التاس�عة تناول 
الناق�ل اجل�وي ومش�غي املط�ارات ومقدم�ي خدم�ات املناولة األرضي�ة، بينام 
اخلط�اب يف امل�ادة الثامن�ة والتي تناولت رعاية املس�تهلك عند إلغ�اء الرحلة أو 
تأخريه�ا تناول الناقل اجلوي فق�ط، وما ذاك إال خلصوصية هذه الفئة وحاجتها 
إىل الرعاي�ة الش�املة. وم�ن ص�ور الرعاية التي نص�ت عليها املادة التاس�عة من 
الائح�ة التنفيذية تأهيل كاونرتات املبيعات ومرافق املطار الس�تقبال هذه الفئة 
من املس�تهلكني، مما يس�هم يف التقليل من معاناهتم بس�بب اإلعاقة، ويساعدهم 
)59(ن�ص���ت الفق���رة ال�صاد�ص���ة م���ن امل���ادة الثامن���ة م���ن الالئح���ة التنفيذية عل���ى اأنه:« م���ع مراع���اة اأحكام 
الفقرت���ن )5و2)( م���ن ه���ذه املادة فاإنه يجب عل���ى الناقل اجلوي عند ح�ص���ول تاأخر يف موعد اإقالع 

الرحلة اأثناء تواجد امل�صتهلك يف مرافق املطار اأن يقوم بتوفرالرعاية التالية للركاب: 
اأ - مرطبات لل�صاعة الأولى من الوقت الأ�صلي املحدد للمغادرة.

ب - وجبة �صاخنة اإذا كانت مدة التاأخر تتجاوز)3( ثالث �صاعات من الوقت الأ�صلي املحدد للمغادرة.
ت - �ص���كن فندق���ي اإذا كان���ت م���دة التاأخ���ر املحتمل���ة تتج���اوز)6( �ص���ت �ص���اعات م���ن الوقت الأ�ص���لي املحدد 
للمغادرة. ون�صت الفقرة ال�صابعة من املادة الثامنة على اأن للم�صتهلك احلق يف اأن يختار بن خدمات 

الرعاية املن�صو�س عليها يف الفقرة)6( من هذه املادة وبن اأن يتم تعوي�صه مالياً. 
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عىل التنقل بحرية أكر.
  وق�د أكدت إدارة مطار امللك خالد ال�دويل بالعاصمة الرياض أولوية ذوي 
االحتياج�ات اخلاصة لدهي�ا، خصوصًا يف التطويرات الت�ي جتري يف الصاالت 
الداخلي�ة واخلارجية، مش�ريين إىل أنه ُخصصت »كاون�رتات« إلهناء إجراءات 
الس�فر هل�م يف صاالت املغ�ادرة، كام ُخصص�ت مواقف خاصة أم�ام الصاالت 
بطواب�ق الق�دوم واملغ�ادرة، إضافة إىل تعي�ني مواق�ف بمنطقة املواق�ف العامة 
بجوار مداخ�ل الصاالت، ومصاعد خلدمتهم بجمي�ع الصاالت، إضافة إىل ما 

هو موجود حاليًا.
وذك�رت إدارة املط�ار ب�أن خدم�ة ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة ضم�ن نظام 
الوص�ول الش�امل خلدمة هذه الفئة من املس�افرين. كام تم إع�ادة الطاء باللون 
األصفر عوضًا عن الرمادي، وبرر مسؤولو املطار ذلك بأنه متعارف عليه عامليًا 
ل�ذوي االحتياجات اخلاصة م�ن ضعيفي البرص، إضافة إىل جتهيز مجيع املمرات 
القديم�ة ومواق�ف املعوقني املوجودة مس�بقًا بلوحات إرش�ادية واضحة لزوار 
املط�ار وفرض رقابة صارمة للتأكد من أن املس�تفيدين من تلك املواقف هم من 

ذوي االحتياجات اخلاصة)1)) .
ه�ذه هي أه�م احلقوق التي نصت عليها الترشيعات الس�عودية حلامية حقوق 
املسافرين جوًا من ذوي االحتياجات اخلاصة، وإن كانت هذه الفئة من املجتمع 
تتطل�ب العناية والرعاية من مجيع افراد ومؤسس�ات املجتم�ع، فرعايتها ومحاية 

 /http://www.alhayat.com :60(جريدة احلياة،4)20م، الرابط(
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حقوقه�ا ال تقت�رص ع�ىل الترشيعات ال�واردة يف االنظمة واالتفاقي�ات، بل هي 
مسؤولية رشعية وإنسانية يتحملها كل فرد مسلم، وعليه أداؤها بقدر استطاعته 

وإمكاناته، ابتغاء وجه اهلل تعاىل، وأداء ملسؤوليته جتاه جمتمعه.
 

الخاتمة

النتائج والتوصيات

توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج والتوصيات، أمهها:

أواًل: النتائج

1- أن املسافرين من ذوي االحتياجات اخلاصة من الفئات التي تتطلب مزيد 
عناية ورعاية من قبل املنظمني يف الدولة.

2- أن الرشيع�ة اإلس�امية اهتمت بفئ�ة ذوي االحتياج�ات اخلاصة اهتاممًا 
بالغًا ماديًا ومعنويًا.

3- أن األنظمة يف اململكة العربية السعودية قد شملت هذه الفئة باالهتامم يف 
حلها وترحاهلا. ونظمت هلا ما يتوافق واحتياجتها من األنظمة، من ذلك ما ورد 

يف الائحة التنفيذية حلامية املستهلك، وكذلك نظام رعاية املعوقني وغريمها.

التوصيات

1- إعطاء املس�افرين م�ن ذوي االحتياجات اخلاصة مزي�د رعاية من خال 
األبحاث العلمية التي تبحث يف احتياجاهتم املتجددة حسب ظروف اإلعاقة.

2- أن تقوم مؤسس�ات الطريان املدين خاصة ومؤسس�ات النقل املدين عامة 
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بتقديم املزيد من التسهيات املتعلقة هبذه الفئة من املجتمع، وبذل اجلهد الازم 
يف مساعدهتا لتجاوز الصعوبات الناجتة عن اإلعاقة قدر اإلمكان.

3- تشديد العقوبة عىل كل من تسول له نفسه اإلساءة هلذه الفئة من املجتمع.
4- إن مس�ؤولية رعاي�ة املس�افرين م�ن ذوي االحتياجات اخلاص�ة تقع عىل 

كاهل مؤسسات املجتمع كافة، كل حسب موقعه وقدراته.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.


