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  اق اة  
علـــى االتفاقيـــة الدوليـــة حلقـــوق  2008عـــام  انطالقـــاا مـــن تصـــديق اململكـــة العربيـــة الســـعودية 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة والكوتوكــول االختيــاري املصــاحب مــا  فــبن اململكــة العربيــة الســعودية تقــدم 
تقريرهــــا األول عــــن حالــــة حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة  وذلــــ  وفــــق مــــا نصــــت عليــــه أحكــــام 

( مــــن االتفاقيــــة. وقــــد روعــــي يف إعــــداد هــــذا التقريــــر املبــــادئ التوجيهيــــة 35ن املــــادة )( مــــ1) الفقــــرة
الصــــادرة مــــن األمــــم املتحــــدة يف شــــأن إعــــداد تقــــارير هــــذه االتفاقيــــة  إذ   تقســــيم هــــذا التقريــــر إىل 

 قسمني رئيسني:

الوثيقــــة األساســــية  وتتضــــمن معلومــــات عامـــة عــــن اململكــــة وأسســــاا نظاميــــة : القســـم األول 
 ات عالقة مبوضوع التقرير. وقد ُقسِّمت إىل ست بنود  وذل  على حنو ما سيأيت بيانه الحقاا. ذ

 القسم الثاين: الوثيقة املتعلقة باالتفاقية واليت متثل أساس التقرير  وتتضمن:  
 منهجية كتابة التقرير.  -أوالا  
 (.50-1االتفاقية )اإلجابة على مجيع مواد  -ثانياا  

  
 األوجالقسم   
 الوثيقة األساسية  

 
 غفا ت والوضع السكانت  ت المملكةالموقع الج -أوالا  

 
تقع اململكة العربيـة السـعودية يف اجلنـول الغـر  مـن قـارة وسـيا  و ـدها مـن الشـرق: اخللـي   -1

العــــر   ودولــــة اإلمــــارات العر بيــــة املتحــــدة  ودولــــة قطــــر  ورلكــــة البحــــرين  ومــــن الشــــمال الشــــرقي: 
الكويـــت  ومـــن الشـــمال: اجلمهوريـــة العراقيـــة  واململكـــة األردنيـــة اما يـــة  ومـــن الغـــرل: البحـــر  دولـــة

ـــــــ   ـــــــة اليمنيـــــــة  ومـــــــن اجلنـــــــول الشـــــــرقي: ســـــــلطنة عمـــــــان  وتبل األمحـــــــر  ومـــــــن اجلنـــــــول: اجلمهوري
 كيلومرت مربع.  2 149 690 مساحتها

مليــون نســمة  (30 770 375)يقــدر العــدد اإلمجــايل لســكان اململكــة العربيــة الســعودية بـــ  -2
   وحبسب التفصيل اآليت:2014وذل  وفقاا لبيانات مصلحة اإلحصاءات العامة لعام 

 
 (10 067 839)وافدين:   (20 702 536: )مواطنون

 إناث ذكور إناث ذكور
993 398 10   543 303 10   332 867 6   507 200 3   
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 الحالة االقيصادقة  ت المملكة -ثانياا  
 
ــــدى وزارة االقتصــــاد والتخطــــيس أن االقتصــــاد الســــعودي يتوســــع  -3 ــــة ل ــــات احلديث ــــُر البيان ُتظِه

 2005سـعودي يف عـام ريــال مليـار  1 231بشكل مطرد  حيـ  ارتفـع النـات  ا لـي اإلمجـايل مـن 
. وقـــد شـــهد نصـــيب الفـــرد مـــن النـــات  ا لـــي اإلمجـــايل أداءا 2014ال يف عـــام ـمليـــار ريـــ 2821إىل 

 .2013ال يف عام ـألف ري 93إىل  2005ال يف عام ـألف ري 53حي  ارتفع من راثالا  
علـى املسـتوى ونتيجةا مذه التطورات املتميزة  حل االقتصـاد السـعودي املرتبـة التاسـعة عشـرة  

. وتتميـــز اململكـــة 2005بـــة الثانيـــة والعشـــرين يف عـــام   بعـــد أن كـــان يف املرت2013العـــاملي يف عـــام 
 اقتصـادات العـا . ( الـيت متثـل أكـكG20عر  الوحيد الذي ينتمـي إىل مموعـة العشـرين )بأهنا البلد ال
يف  6.8  حقـــق االقتصـــاد الســـعودي ثـــاين أكـــك معـــدل  ـــو يف مموعـــة العشـــرين )2012ويف عـــام 
 (.يف املائة 7.8( بعد الصني )املائة
  

 العفبية السعودقة نظام الحكم  ت المملكة -ثالثاا  
 
اململكــة العربيــة الســـعودية دولــة عربيــة إســـالمية  ذات ســيادة تامــة  ديُنهـــا اإلســالم  وتتخـــذ  -4

 لنظــــام احلكــــم فيهــــا.اا تعــــاىل وســــنة رســــوله  صــــلى اهلل عليــــه وســــلم  مصــــدراا أساســــي  اهلل مــــن كتــــال 
ـــي عبـــدالعزيز بـــن عبـــد  نظـــام احلكـــم وطبيعتـــه فهـــو ملكـــي  ويكـــون احلكـــم يف أمـــا أبنـــاء امللـــ  املبس 
ويُبــايع األصــله مــنهم للحكــم علــى كتــال اهلل تعــاىل وســنة  محن الفيصــل ول ســعود  وأبنــاء األبنــاءالــر 

 رسوله  صلى اهلل عليه وسلم .
  العربيـــة الســـعودية علـــى أســاس العـــدل  والشـــورى  واملســـاواةيقــوم نظـــام احلكـــم يف اململكــة  -5

: )النظــام األساســي للحكــم  ة يفبــه األنظمــة األساســية املتمثلــوفــق الشــريعة اإلســالمية  ومــا تقضــي 
 ونظام الشورى  ونظام ملي الوزراء  ونظام املناطق(.

  
 لحماقة حقوق اإلنسان  ت المملكة اإل ام القانونت -مابعاا  

 
قامـــت اململكـــة العربيـــة الســـعودية ببصـــدار العديـــد مـــن األنظمـــة وحتـــدي  وتعـــديل عـــدد مـــن  -6

مــع التزاما ــا الدوليــة املرتتبــة علـــى اا املســـتجدات  ومتشــي  األنظمــة القائمــةل وذلــ  مواكبــة للتطــورات و 
انضمامها إىل بعـ  االتفاقيـات الدوليـة. وقـد تضـمنت تلـ  األنظمـة العديـد مـن النصـوص اإل ابيـة 
املتعلقة باستكمال البنية التشـريعية والتنفيذيـة لضـمان حقـوق اإلنسـان بشـكل عـام ومـا تتضـمنه تلـ  

يــــق املســــاواة ومناهضــــة التفرقــــة والتمييــــز وضــــمان حصــــول مجيــــع النصــــوص مــــن أحكــــام تتعلــــق بتحق
 األشخاص على حقوقهم كافة على قدم املساواة. ويف هذا الصدد نشري إىل األنظمة اآلتية:

 ل1992وذار/مارس  2( وتاريخ 90النظام األساسي للحكم  الصادر باألمر امللكي رقم )أ/ • 
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 ل1992وذار/مارس  2( وتاريخ 91ي رقم )أ/نظام ملي الشورى  الصادر باألمر امللك • 
 ل1993/أغسطي ول 21( وتاريخ 13نظام ملي الوزراء  الصادر باألمر امللكي رقم )أ/ • 
 ل2007تشرين األول/أكتوبر  1( وتاريخ 78نظام القضاء  الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ • 
ـــــوان املظـــــا   الصـــــادر باملرســـــوم امللكـــــي رقـــــم  •  ـــــاريخ 78)م/نظـــــام دي تشـــــرين األول/  1( وت

 ل2007 أكتوبر
تشـــرين الثـــاين/  25( وتـــاريخ 1نظـــام املرافعـــات الشـــرعية  الصـــادر باملرســـوم امللكـــي رقـــم )م/ • 

 ل2013نوفمك 
تشــرين الثــاين/  25( وتــاريخ 2نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة  الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/ • 

 ل2013نوفمك 
 ل2001تشرين األول/أكتوبر  15( وتاريخ 38لصادر باملرسوم امللكي رقم )م/نظام ا اماة  ا • 
كــانون األول/   6( وتــاريخ 59نظـام مزاولــة املهــن الصـحية  الصــادر باملرســوم امللكـي رقــم )م/ • 

 ل2005ديسمك 
( 40نظــــــام مكافحــــــة جــــــرائم االرــــــار باألشــــــخاص  الصــــــادر باملرســــــوم امللكــــــي رقــــــم )م/ • 

 ل2009متوز/يوليه  14 وتاريخ
 ل2005أيلول/سبتمك  27( وتاريخ 51نظام العمل  الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ • 
كــــانون األول/   19( وتــــاريخ 37نظــــام رعايــــة املعــــوقني  الصــــادر باملرســــوم امللكــــي رقــــم )م/ • 

 ل2000ديسمك 
أيلـــــول/  21يخ ( وتـــــار 52نظــــام احلمايـــــة مــــن اإليـــــذاء  الصـــــادر باملرســــوم امللكـــــي رقــــم )م/ • 

 ل2013سبتمك 
تشــــرين الثــــاين/  25( وتــــاريخ 14نظــــام محايــــة الطفــــل  الصــــادر باملرســــوم امللكــــي رقــــم )م/ • 

 ل2014 نوفمك
 ل2002حزيران/يونيه  4( وتاريخ 11النظام الصحي  الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/  • 
باملرســــوم امللكــــي رقــــم نظــــام أخالقيــــات البحــــ  العلمــــي علــــى املخلوقــــات احليــــة  الصــــادر  • 

 ل2010ول/أغسطي  24( وتاريخ 59)م/
متـــــوز/  17( وتـــــاريخ 56الصـــــادر باملرســـــوم امللكـــــي رقـــــم )م/ نظـــــام الرعايـــــة الصـــــحية النفســـــية  • 

 ل2014 يوليه
ول/  1( وتـــــــاريخ 45الصـــــــادر باملرســـــــوم امللكـــــــي رقـــــــم )م/ نظـــــــام الضـــــــمان االجتمـــــــاعي  • 

 .2006 أغسطي
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 قليمية اليت انضمت إليها المملكةن ال ولية واإلصكوك حقوق اإلنسا -خااساا  
 
اململكــة هــي إحــدى الــدول الــيت شــاركت يف صــياغة اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان  وقــد  -7

 انضمت إىل العديد من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  ومنها:
 ل1995انضمت إليها اململكة عام  -اتفاقية حقوق الطفل  • 
االتفاقيــــة الدوليــــة للقضــــاء علــــى مجيــــع أشــــكال التمييــــز العنصــــري  انضــــمت إليهــــا اململكــــة  • 

 ل1997 عام
 ل2000اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  انضمت إليها اململكة عام  • 
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االرــار باألشــخاص وواصــة النســاء واألطفــال  انضــمت إليــه  • 

 ل2007ة عام اململك
اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وبروتوكومـــا االختيـــاري  انضـــمت إليهمـــا اململكـــة  • 

 ل)موضوع هذا التقرير( 2008عام 
الكوتوكــــــول االختيــــــاري التفاقيــــــة حقــــــوق الطفــــــل املتعلــــــق ببيــــــع األطفــــــال وبغــــــاء األطفــــــال  • 

 ل2010عام  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية  انضمت إليه اململكة
الكوتوكــــــول االختيــــــاري التفاقيــــــة حقــــــوق الطفــــــل املتعلــــــق باشــــــرتاك األطفــــــال يف النزاعــــــات  • 

 ل2010املسلحة  انضمت إليه اململكة عام 
اتفاقيــــة مناهضــــة التعــــذيب وغــــريه مــــن ضــــرول املعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو الالإنســــانية  • 

 ل1997املهينة  انضمت إليها اململكة عام  أو
 وكذل  اململكة طرف يف العديد من الصكوك اإلقليمية والعربية واإلسالمية  ومنها:  
 ل1990إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم عام  • 
 ل2003 إعالن الرياض حول حقوق اإلنسان يف السلم واحلرل عام • 
 ل2006عهد حقوق الطفل يف اإلسالم عام  • 
 .2009اإلنسان عام امليثاق العر  حلقوق  • 
  

 اآلليات الو نية المسيح ثة )األ هزة( لحماقة وتعزقز حقوق اإلنسان -سادساا  
 

 هيئة حقوق اإلنسان  
 
  وقــــد أُعطيــــت 12/9/2005( عــــام 207الــــوزراء رقــــم )أُنشــــهلت اميهلــــة بقــــرار مــــن ملــــي  -8

مبوجب تنظيمها سلطات واسعة لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان وفقـاا ملعـايري حقـوق اإلنسـان الدوليـة  
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ونشـــر الـــوعي إلـــا  واإلســـهام يف ضـــمان تطبيقهـــا يف ضـــوء أحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية  وهـــي اجلهـــة 
 احلكومية املختصة بببداء الرأي واملشورة فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان.

 تتمتع اميهلة باالستقالل التام يف رارسة مهما ا املنصوص عليها يف تنظيمها  ومنها: -9
التأكـــد مـــن تنفيـــذ اجلهـــات احلكوميـــة املعنيـــة لانظمـــة واللـــوائه الســـارية فيمـــا يتعلـــق حبقـــوق  • 

 لاإلنسان  والكشف عن التجاوزات اليت تشكل انتهاكاا حلقوق اإلنسان
 لت األنظمة املتعلقة حبقوق اإلنسانإبداء الرأي يف مشروعا • 
متابعـــة اجلهـــات احلكوميـــة لتطبيـــق مـــا اصـــها مـــن الصـــكوك الدوليـــة حلقـــوق اإلنســـان الـــيت  • 

 لانضمت إليها اململكة والتأكد من اختاذ تل  اجلهات اإلجراءات الالزمة لتنفيذها
ع تقـــارير زيـــارة الســـجون ودور التوقيـــف يف أي وقـــت دون إذن مـــن جهـــة االختصـــاص  ورفـــ • 

 لعنها إىل رئيي ملي الوزراء
تلقـــــي الشـــــكاوى املتعلقـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان  والتحقـــــق مـــــن صـــــحتها  واختـــــاذ اإلجـــــراءات  • 

 لالنظامية يف شأهنا
 وضع السياسة العامة لتنمية الوعي حبقوق اإلنسان.  • 
وحـــدة خاصـــة حلقـــوق األشـــخاص ذوي  2012ت هيهلـــة حقـــوق اإلنســـان يف عـــام اســـتحدث -10
اقــة  يعمــل إلــا أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة  وبعــ  الناشــطني يف مــال حقــوق األشــخاص ذوي اإلع

اجلهــــات ذات  اإلعاقــــة  ملتابعــــة تنفيــــذ بنــــود االتفاقيــــة الدوليــــة حلقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة مــــع
االختصــاص الــيت تقــدم اخلــدمات لاشــخاص ذوي اإلعاقــة  وســيأيت بيــان ملهمــات هــذه الوحــدة يف 

 اصة بالتنفيذ والرصد على املستوى الدويل.( اخل33املادة )
  

 الجمعية الو نية لحقوق اإلنسان  
 
  وهـــي مـــن مبسســـات 2004ق اإلنســـان يف اململكـــة عـــام أنشـــهلت اجلمعيـــة الوطنيـــة حلقـــو  -11

اجملتمــــع املــــدين وغــــري خاضــــعة إلشــــراف أو رقابــــة أي جهــــاز حكــــومي. وقــــد تضــــمن نظــــام اجلمعيــــة 
إىل العمــــل علــــى محايــــة حقــــوق اإلنســــان وفــــق النظــــام األساســــي األســــاس الــــنص علــــى أهنــــا  ــــدف 

للحكـــم واألنظمـــة املراعــــاة واملواثيـــق اخلاصـــة حبقــــوق اإلنســـان  مبـــا يف ذلــــ  التعـــاون مـــع املنظمــــات 
 الدولية العاملة يف هذا اجملال. 

اجلمعيــــــة الوطنيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان تســــــهم مســــــا ة فاعلــــــة يف رصــــــد انتهاكــــــات حقــــــوق  -12
اإلعاقـــة ومتابعـــة عالجهـــا مـــع اجلهـــات ذات االختصـــاص  وتســـهم كـــذل  يف بـــ  األشــخاص ذوي 

 الوعي احلقوقي يف هذا الشأن. 
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 ة اكا حة  فائم االتجام باألشخاصلجن  
 
( 244ُشــــــكلت جلنــــــة مكافحــــــة االرــــــار باألشــــــخاص بقــــــرار مــــــن ملــــــي الــــــوزراء رقــــــم ) -13
وزارات: الداخليـــــة  واخلارجيـــــة    ومقرهـــــا هيهلـــــة حقـــــوق اإلنســـــان  وتضـــــم رثلـــــني مـــــن 2009 عـــــام

 والعدل  والشبون االجتماعية  والعمل  والثقافة واإلعالم  وهيهلة التحقيق واالدعاء العام.
تعـــد جلنـــة مكافحـــة االرـــار باألشـــخاص مـــن أهـــم اآلليـــات الوطنيـــة لتنفيـــذ نظـــام مكافحـــة  -14

باألشـخاص وواصـة النسـاء  جرائم االرار باألشخاص وأحكـام بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االرـار
 واألطفال  وتُعىن بعدد من املهمات  منها: 

 لمتابعة أوضاع ضحايا االرار باألشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم • 
وضــع سياســة حتــ  علــى البحــ  النشــس عــن الضــحايا  وتــدريب منســو  اجلهــات املعنيـــة  • 

 لعلى وسائل التعرف عليهم
املختصـة إلعـادة اجملـين عليـه إىل موطنـه األصـلي يف الدولـة الـيت  مـل التنسيق مع السلطات  • 

 لجنسيتها  أو إىل مكان إقامته يف أي دولة أخرى مىت طلب ذل 
التوصـــية بببقـــاء اجملـــين عليـــه يف اململكـــة  وتوفيـــق أوضـــاعه النظاميـــة مبـــا  كنـــه مـــن العمـــل إذا  • 

 .اقتضى األمر ذل 
  

 تفنااج األاان األسفي الو نب  
 
  ويهـــدف إىل منـــع العنـــف األســـري مـــن خـــالل تقـــد  الوقايـــة 2005لكنـــام  عـــام أنشـــ  ا -15

واملســـاندة  ونشـــر الـــوعي  وبنـــاء شـــراكاتخ مهنيـــةخ مـــع املتخصصـــني واملبسســـات احلكوميـــة واألهليـــة 
 واملنظمات الدوليةل لتوفري بيهلةخ أسريةخ ومنة يف اململكة. 

  
 إلعاقةلجنة تنسيق خ اات األشخاص ذوي ا  

 
  وتعمـــل 2014وذار/مـــارس  18( وتـــاريخ 202صـــدر يف شـــأهنا قـــرار ملـــي الـــوزراء رقـــم ) -16

علـــى ضـــمان التنســـيق بــــني ختلـــف اجلهـــات املختصـــة بتقــــد  اخلـــدمات لاشـــخاص ذوي اإلعاقــــة  
 لضمان استفاد م من تل  اخلدمات وحصومم عليها بسهولة.

وزارة الداخليـــة  ) رثلـــي اجلهـــات املعنيـــة  وهـــي:تضـــم هـــذه اللجنـــة يف تشـــكيلها عـــدداا مـــن  -17
ووزارة الشـــــبون االجتماعيـــــة  ووزارة التعلـــــيم  ووزارة الصـــــحة  ووزارة العمـــــل  ووزارة الشـــــبون البلديـــــة 
والقرويــة  ووزارة اخلدمــة املدنيــة  والرئاســة العامــة لرعايــة الشــبال(  وأربعــة رثلــني أحــدهم مــن مجعيــة 

ن القطــاع اخلــاص  ومــن اجلمعيــات واملبسســات اخلرييــة  وكــذل  أحــد األطفــال املعــاقني  ووخــرين مــ
 املبهلني من ذوي اإلعاقة.
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 اؤسسات معاقة األ فاج المشلوليط  
 
هـــــذه املبسســـــات تابعـــــة لـــــادارة العامـــــة لرعايـــــة املعـــــوقني وتـــــأهيلهم بوكالـــــة وزارة الشـــــبون  -18

لرعايــــة الطبيــــة والصــــحية واالجتماعيــــة االجتماعيــــة للرعايــــة والتنميــــة االجتماعيــــة  وختــــتص بتقــــد  ا
 اقة  وسيأيت احلدي  عنها الحقاا.لاطفال ذوي اإلع النفسية والتعليمية

  
 معيات والمؤسسات األهلية الخيفقةالج  

 
يف اململكــة العربيــة الســعودية عــدد مــن مبسســات اجملتمــع املــدين اخلرييــة الــيت تقــدم خــدما ا  -19

 زها املبسسات واجلمعيات اآلتية:لاشخاص ذوي اإلعاقة  ومن أبر 
  

 افكز الملك سلمان لفعاقة المسنيط  
 
يقــوم املركــز بتقــد  خدماتــه يف منــات اجتمــاعي ترفيهــي صــحي تثقيفــي اســتجابة ملقتضــيات  -20

التطور للمجتمع السعودي  وتلبية حلاجـات األفـراد والعـائالت ألوسـع قاعـدة اجتماعيـة ركنـة. ومـن 
ــــة ــــوفري خــــدمات  أهــــداف املركــــز: رعاي ــــة  وت ــــة حديث ــــة وعلمي ــــار وخــــدمتهم بأســــاليب عملي ــــة الكب فهل

وأنشــطة اجتماعيــة وثقافيــة وصــحية ورياضــية وخرييــة ريــزة. وكــذل  متكــني أفــراد اجملتمــع مــن اكتســال 
 املزيد من اخلكة واملعرفة وتنمية القدرة على التأقلم مع متغريات اجملتمع.

  
 افكز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة  

 
 تتلخص أهداف املركز فيما يأيت: -21

 لتنفيذ األحباث العلمية يف ماالت اإلعاقة وتوفري مجيع املستلزمات لذل  -1 
دعـــم األحبـــاث العلميـــة يف مـــاالت اإلعاقـــة وتقـــد  مجيـــع أشـــكال الـــدعم للبـــاحثني  -2 

 ليف هذا اجملال
 لالكفيلة بذل  وتنفيذهاتطبيق نتائ  األحباث يف ماالت اإلعاقة ووضع الكام   -3 
إقامــة مركــز معلومــات شــامل وتصــميم وتطــوير قواعــد البيانــات عــن أحبــاث اإلعاقــة  -4 

وعــن املعــاقني يف اململكــة وتزويــد البــاحثني واملختصــني إلــا ومبــا يســهم يف تطــوير البحــ  واملمارســة يف 
 لماالت اإلعاقة

إلـــم مـــن خـــالل الـــكام  امادفـــة تنميـــة االهتمـــام بأحبـــاث املعـــاقني والـــكام  اخلاصـــة  -5 
 ذل .  إىل
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  معية األ فاج المعوقيط  
 
هي مجعية وطنية خريية تتصـدى لقضـية اإلعاقـة بشـمولية ومنهجيـة علميـة  ومـن اخلـدمات الـيت  -22

تقدمها التدريب والتطوير والرعاية الطبية  واخلدمات االجتماعية والتعليمية  إىل جانب التثقيـف والتوعيـة 
األطفــال ذوي اإلعاقــة. وللجمعيــة تســعة مراكــز هــي: مركــز امللــ  فهــد يف الريــاض  ومركــز امللــ  حبقــوق 

عبــداهلل يف جــدة  ومركــز األمــري ســلطان يف املدينــة املنــورة  ومركــز امللــ  ســلمان يف حائــل  باإلضــافة إىل 
 طفل. 1 300مركز مكة  ومركز اجلوف. وتبل  الطاقة االستيعابية اليومية مذه املراكز أكثر من 

  
 لليوح  الجمعية السعودقة الخيفقة  

 
  ومتــارس مهما ــا مــن خــالل عــدد مــن 2003كــانون الثاين/ينــاير   28تأسســت اجلمعيــة يف  -23

ــــاطق اململكــــة  و ــــدف إىل مســــاعدة األشــــخاص ذوي التوحــــد وأســــرهم واملختصــــني   الفــــروع يف من
تمـــع  وتـــوفري معلومـــات حـــول حـــاالت والعمـــل علـــى رفـــع درجـــة الـــوعي حيـــال إعاقـــة التوحـــد يف اجمل

التوحــد يميــع أنواعهــا ومراكــز الرعايــة واملختصــني يف اململكــة لتحديــد حجــم املشــكلة  واملســا ة يف 
تنميــة وتطــوير الكــوادر البشــرية واملتخصصــة للعمــل مــع فهلــة التوحــد وتطــوير قــدرات الكــوادر العاملــة  

يـــــع القطاعـــــات املعنيـــــة برعايـــــة فهلـــــة التوحـــــد واملســـــا ة يف تنســـــيق اجلهـــــود وحتقيـــــق التكامـــــل بـــــني مج
)حكومية/خريية/أهليــــة(  وتــــوفري الــــكام  التأهيليــــة املهنيــــة املناســــبة إلعــــداد املــــبهلني لســــوق العمــــل  

 والعمل على توفري الفرص الوظيفية املناسبة لفهلة التوحد.
  

 الجمعية السعودقة لإلعاقة السمعية  
 
  وتعمـل علـى إ ـاد عـا  مـن التواصـل 2000تشـرين األول/أكتـوبر  4يف تأسست اجلمعية  -24

  والعمـل علـى اا اجملتمـع وتوعيتـه باملعـاقني مسعيـالكلي مع الصم وضعاف السمع  و ـدف إىل تعريـف 
استصــدار أنظمــة ولــوائه ملســاعدة ذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن الصــم  واملســا ة يف إنشــاء مراكــز 

  واإلســهام يف تشــجيع البحــوث يف اا اقني مسعي ــاء قاعــدة بيانــات خلدمــة املعــتأهيليــة وتعليميــة مــم  وبنــ
 موضوعات اإلعاقة السمعية.

  
  معية إبصام الخيفقة  

 
  و ـــــدف إىل املســـــا ة يف تأهيـــــل املعـــــوقني 2003حزيران/يونيـــــه  8يـــــة يف تأسســـــت اجلمع -25
قـــو  البصـــر لضـــعاف البصـــر  وتـــوفري واملختصـــني العـــاملني يف هـــذا اجملـــال  وتقـــد  اختبـــارات تاا بصــري  

التكنولوجيــا لضــعاف البصــر مــع الــدعم واملســاندة التدريبيــة  وتوعيــة اجملتمــع بأســبال اإلعاقــة البصــرية 
وطــرق الوقايــة منهــا  و ــتم أيضــاا بتجميــع وتصــنيع األدوات البصــرية  وإنشــاء مراكــز البحــ  العلمــي 

عـــــم األحبـــــاث والدراســـــات املتعلقـــــة باإلعاقـــــة واملعاهـــــد املتخصصـــــة يف خدمـــــة اإلعاقـــــة البصـــــرية  ود
 البصرية  وتطوير األحباث واخلدمات املتعلقة إلا.
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 القسم الثانت  
 الوثيقة الميعلقة باالتفاقية  

 
 انهجية كيابة اليقفقف -أوالا  

 
إن منهجيــة كتابــة هــذا التقريــر وترتيبــه جــاءت وفقــاا للمبــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعتها األمــم  -26

تــوىل إعــداد  إلعــداد التقــارير الدوريــة املعنيــة باتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  حيــ  املتحــدة
هـــذا التقريـــر جلنـــة مكونـــة مـــن عـــدد مـــن رثلـــي اجلهـــات احلكوميـــة: )وزارة الشـــبون االجتماعيـــة وزارة 

يــــة وزارة الصــــحة وزارة العمــــل وزارة التعلــــيم وزارة الشــــبون البلديــــة والقرويــــة وزارة العــــدل وزارة الداخل
اخلارجيـة وهيهلـة حقـوق اإلنســان( وعـدد مـن مبسســات اجملتمـع املـدين  كمركــز امللـ  سـلمان ألحبــاث 

واجلمعيــــــة الســــــعودية لاعاقــــــة   واجلمعيــــــة الســـــعودية للتوحــــــد  ومجعيــــــة األطفــــــال املعــــــوقني  اإلعاقـــــة
 ومجعية الفصام  وغريها.  ومجعية إبصار اخلريية  السمعية
 وفق اخلطوات اآلتية:إعداد هذا التقرير  -27

مبراجعــــة املعلومــــات والتحقــــق مــــن    اتبــــاع الــــنه  املوضــــوعي االستقصــــائي وذلــــ  )أ( 
صــــحتها لتظهــــر واقــــع حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة يف اململكــــة بشــــفافية. إذ   احلصــــول علــــى 

حبقـــوق  املعلومـــات الالزمـــة مـــن مصـــادرها ومواءمتهـــا مـــع املبـــادئ التوجيهيـــة إلعـــداد التقـــارير املعنيـــة
وقد   االستغناء عـن الكثـري مـن التفاصـيل واملعلومـات الـيت تعكـي التقـدم  األشخاص ذوي اإلعاقة.

مـع املبـادئ التوجيهيـة )اإلجرائيـة(  ومتـت االستعاضـة بـاملالحق إليضــا  اا اإلعاقـة متشـي   ا ـرز يف مـال
 لبع  اجلوانب اليت   يتسع هذا التقرير الحتوائها

املعلومــــات مــــع اجلهــــات احلكوميــــة واملبسســــات واجلمعيــــات الوطنيــــة   اســــتعراض  )ل( 
بشــــكلخ مباشــــر يف  )مبسســــات اجملتمــــع املــــدين(  واألكــــاد يني  واألفــــراد الفــــاعلني يف مــــال اإلعاقــــة

 االجتماعات  والندوات  وغري مباشر عك وسائل التواصل األخرى.
  

 اإل ابة على  ميع بنود االتفاقية -ثانياا  
 

 (4-1) المواد  
 االليزااات العااة  

 
إن اململكــــة العربيــــة الســــعودية جعلــــت مــــن أولويــــات مســــبوليا ا رعايــــة الفهلــــات اخلاصــــة يف  -28

 - اجملتمــع رــن يعــانون عجــزاا أو إعاقــة أو فقــراا أو غــريه  وجعلــت محايــة حقــوقهم وتعزيزهــا أساســاا دســتوري اا 
ا قضــت بــه املــادة )السادســة والعشــرون( مــن وذلــ  وفــق مــ -منطلقــاا مــن أحكــام الشــريعة اإلســالمية 

النظـــام األساســـي للحكـــم املتضـــمنة أن  حتمـــي الدولـــة حقـــوق اإلنســـان  وفـــق الشـــريعة اإلســـالمية   
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واملادة )السـابعة والعشـرون( منـه املتضـمنة أن  تكفـل الدولـة حـق املـواطن وأسـرته  يف حالـة الطـوارئ  
ان االجتمـــاعي  وتشـــجع املبسســـات واألفـــراد واملـــرض  والعجـــز  والشـــيخوخة  وتـــدعم نظـــام الضـــم

على اإلسهام يف األعمال اخلرييـة . وعلـى هـذا األسـاس تلتـزم اململكـة بضـمان متتـع األشـخاص ذوي 
اإلعاقــــة يميــــع حقــــوق اإلنســــان وتعزيــــز كــــرامتهم علــــى قــــدم املســــاواة مــــع املــــواطنني اآلخــــرين. وإن 

شــــخاص ذوي اإلعاقــــة تبكــــد علــــى التزامهــــا اململكــــة بتصــــديقها علــــى االتفاقيــــة الدوليــــة حلقــــوق األ
 بضمان حقوق هذه الفهلة ورعايتها.

 
 األحكام العااة  ت االتفاقية  

اعتمـــدت االتفاقيـــة الدوليـــة حلقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة عـــدة أحكـــام ومبـــادئ عامـــة    -29
ــــول اإلعاقــــة جــــزء ــــوع البشــــري والطاا كــــاحرتام الكرامــــة واملســــاواة وتكــــافب الفــــرص وقب بيعــــي  مــــن التن

باإلضــافة إىل مفــاهيم ومصــطلحات تســتند إليهــا  مثــل: مفهــوم اإلعاقــة والرتتيبــات التيســريية املعقولــة 
 والوصول الشامل.

 
 تعفقف اإلعاقة والشخص ذي اإلعاقة وافهوم األ ل الطوقل  

تعــرف اإلعاقــة وفقــاا لنظــام رعايــة املعــوقني بأهنــا اإلصــابة بواحــدة أو أكثــر مــن اإلعاقــات اآلتيــة:  -30
اإلعاقــــة البصــــرية  اإلعاقــــة الســــمعية  اإلعاقــــة العقليــــة  اإلعاقــــة اجلســــمية واحلركيــــة  صــــعوبات الــــتعلم  

ملزدوجــة واملتعـــددة  اضــطرابات النطــق والكــالم  االضــطرابات الســلوكية واالنفعاليــة والتوحــد  اإلعاقــات ا
وغريها من اإلعاقات اليت تتطلب رعايـة خاصـة. وعرتفـت الشـخص ذا اإلعاقـة بأنـه كـل شـخص مصـال 
بقصور كلـي أو جزئـي بشـكل مسـتقر يف قدراتـه اجلسـمية أو احلسـية أو العقليـة أو التواصـلية أو التعليميـة 

 دية يف ظروف أمثاله من غري املعوقني. أو النفسية إىل املدى الذي يقلل من إمكان تلبية متطلباته العا

مــن خــالل هــذا التعريــف يتضــه أن نظــام رعايــة املعــوقني يتبــىن الــدم  بــني النمــوذجني الطــ   -31
واالجتمــاعي لاعاقــة  حيــ  ع ــدت اإلعاقــات املتنوعــة إصــابات حتتــاج إىل الرعايــة الطبيــة  ويف املقابــل 

ئـــي أو كلـــي بشـــكل مســـتقر  وهـــو مـــا يـــوحي ع ـــدت الشـــخص ذا اإلعاقـــة هـــو مـــن أصـــيب بقصـــور جز 
بد ومة هذا القصور الذي  نعه مـن الوصـول إىل حقوقـه بوجـود عراقيـل متنعـه مـن عـدم تلبيـة حاجاتـه 
مثل اآلخـرين  وهـو مـا يتفـق مـع تعريـف اإلعاقـة االجتمـاعي ومفهـوم األجـل الطويـل الـذي تعـرف بـه 

 االتفاقية اإلعاقة وتدعو إليه. 
 

 ت الييسيفقة المعقولةتعفقف اليفتيبا  
إن األنظمــة واللــوائه الــيت تُلــزم بتيســري الوصــول و يهلــة البيهلــة العمرانيــة الســتخدام األشــخاص  -32

ذوي اإلعاقــة تعــين بالرتتيبــات التيســريية املعقولــة أهنــا: التعــديالت واألمــور الفنيــة الالزمــة لتهيهلــة البيهلــة 
حيــــ  أشـــارت اللــــوائه يف مضــــامينها إىل وجــــول العمرانيـــة ووصــــول املعلومــــة و يهلـــة وســــائل النقــــل  

تفرض عبهلاا غري مناسب أو غري ضروري. فقـد تضـمن تعمـيم مسـو نائـب رئـيي ملـي الـوزراء رقـم  أالت 
ـــزام مجيـــع اجلهـــات احلكوميـــة مبراعـــاة  1981تشـــرين الثـــاين/نوفمك  19( وتـــاريخ ه 1402/ه/7) إل
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العامـــة واخلاصـــة  ومنهـــا عمـــل املنحـــدرات  تيســـري اخلـــدمات وفرضـــت اشـــرتاطات فنيـــة جلميـــع املرافـــق
و يهلــة املواقــف اخلاصــة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة ورــرات املشــاة ومجيــع التجهيــزات الفنيــة كاملصــاعد 
واألبـوال الكهربائيــة بصــورة متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقـة مــن اســتخدام املرافــق مــن دون أن تفــرض 

 عبهلاا زائداا.
ريية املعقولـــة  ـــل تيســـري الوصـــول إىل املعلومـــة مـــن خـــالل كمـــا أن مفهـــوم الرتتيبـــات التيســـ -33
تقــوم بــه شــركات االتصــال العاملــة يف اململكــة مــن الــنص يف تعاميمهــا وخــدما ا املقدمــة علــى أن  مــا

تكــــون وســــائلها ووســــائطها املعلوماتيــــة مهيهلــــة الســــتخدام املكفــــوفني والصــــم وفــــق مواصــــفات فنيـــــة 
 متقدمة يأيت احلدي  عنها الحقاا.

لقـــد ســـعت اململكـــة إىل تنفيـــذ مجيـــع احلقـــوق الـــواردة يف االتفاقيـــة منهـــا: أوالا: تنفيـــذ مبـــدأ  -34
العـــدل يف حـــق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وضـــمان حـــق املســـاواة وعـــدم التمييـــز  وتنفيـــذ حـــق احليـــاة 

يتبعــه مــن التزامــات للمحافظــة علــى حيــاة وبقــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة دون مكابــدة  والــذي  ومــا
كمــــا أهنــــا نفــــذت حــــق  ن خــــالل رعايتهــــا حلــــق الصــــحة وتــــوفري األجهــــزة الطبيــــة املســــاعدة.يــــأيت مــــ

األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف التعلـــيم ســـواء بـــالتعليم اخلـــاص أو مـــن خـــالل بـــرام  الـــدم  يف التعلـــيم 
العـــام الـــذي يكـــرس مفـــاهيم املســـاواة وعـــدم التمييـــز. وكفلـــت مـــم أيضـــاا احلـــق يف دمهـــم يف خطـــس 

يف اإلدمـــاج االجتمـــاعي واالقتصـــادي إضـــافة إىل حـــق الوصـــول والتنقـــل واالســـتقاللية   التنميـــة واحلـــق 
 كما سيأيت بيانه الحقاا يف اإلجابة على بنود االتفاقية. 

كمــا أن اململكــة اعتمــدت عــدة امتيــازات ومــنه لاشــخاص ذوي اإلعاقــة لتيســري معيشــتهم  -35
نقــــل العــــام والطــــريان  وكاإلعفــــاءات مــــن ومتــــتعهم حبقــــوقهم  كــــالتخفي  يف رســــوم تــــذاكر وســــائل ال

  والـــيت اا اا ومادي ـــبعـــ  الرســـوم  باإلضـــافة إىل دعـــم اجلمعيـــات اخلرييـــة املعنيـــة باإلعاقـــة دعمـــاا تنظيمي ـــ
 سيأيت تفصيلها يف البنود اخلاصة بتيسري الوصول ومستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية.

  
 (5المادة )  
 المساواة وع م اليمييز  

 
أن مجيـــــع األنظمـــــة والتشــــــريعات املعمـــــول إلـــــا يف اململكــــــة وكـــــذل  اإلجـــــراءات القضــــــائية  -36

والعدليــة مبنيــة مجيعهــا علــى أســاس املســاواة وعــدم التمييــز علــى أي أســاس  ومــن ذلــ  التمييــز علــى 
أســاس اإلعاقــة. وأســاس هــذه املســاواة وعــدم التمييــز مســتمد مــن أحكــام الشــريعة اإلســالمية  حيــ  

اهلل   حــدي  الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم:  كلكــم آلدم وودم مــن تــرال  إن أكــرمكم عنــدجــاء يف
  : النـاس سواسـية كأسـنان املشـس . وقـد جـاءت كـل األنظمـة والتشـريعات أتقاكم   وىف حـدي  ثـانخ

متوائمــة مــع مــا تــدعو إليــه االتفاقيــة حبيــ    يشــر أي مــن تلــ  األنظمــة والتشــريعات بصــورة مباشــرة 
مباشـــرة إىل التمييـــز علـــى أســـاس اإلعاقــة  كمـــا   يســـتثِن أي منهـــا األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  أو غــري
 توفره اململكة من حقوق ومزايا لكل مواطنيها.  را
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كما تضمنت األنظمة والتشريعات يف اململكـة عـدداا مـن التطبيقـات الـيت تثبـت تطبيـق مبـدأ  -37
  ومـــن ذلـــ  مـــا يتعلـــق بالوظيفـــة العامـــة وتـــويل املســـاواة وعـــدم التمييـــز ضـــد األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة

املناصــب القياديــة والعليــا يف الدولــة القــائم التعيــني فيهــا علــى مبــدأ الكفايــة  مثــل تعيــني شــخص مــن 
ذوي اإلعاقـــة مفتيـــاا عامـــاا للمملكـــة  وكـــذل  تعيـــني أشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقـــة أعضـــاءا يف ملـــي 

( 29مــا ســيأيت بيانــه عنــد احلــدي  عــن املــادة )الشــورى وملــي هيهلــة حقــوق اإلنســان وغري ــا وفــق 
 من هذه االتفاقية اخلاصة باملشاركة يف احلياة السياسية والعامة .

رــا يعــد مــن قبيــل  -وفــق مــا ورد وســريد يف هــذا التقريــر  -إن اململكــة اختــذت تــدابري عــدة  -38
إىل حقـــوقهم علـــى  التمييـــز اإل ـــا  لاشـــخاص ذوي اإلعاقـــة لكـــي يتمكنـــوا مـــن املمارســـة والوصـــول

قـــدم املســـاواة مـــع غـــريهم مـــن األشـــخاص مـــن غـــري ذوي اإلعاقـــة. وحتقيقـــاا مـــذا امـــدف  أصــــدرت 
 اململكة عدة قرارات من بال التمييز اإل ا  ملصلحة األشخاص ذوي اإلعاقة  منها:

مــن فــرص العمــل  يف املائــة 4( عــامالا فــأكثر بتخصــيص 25إلــزام كــل صــاحب عمــل لديــه ) • 
   لشخاص ذوي اإلعاقة  وذل  وفقاا ملا يناسبهم من تل  األعماللديه لا

صــرف إعانــات ماليــة دوريــة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة  ولاســر الــيت تتــوىل رعايــة أشــخاص  • 
 لمن ذوي اإلعاقة ملساعد م على رعايتهم

 لتقد  الدعم املايل للمشاريع الصغرية لاشخاص ذوي اإلعاقة • 
 لالتعويضية واملعدات السمعية والبصريةتوفري األجهزة  • 
يف  50مــنه األشــخاص ذوي اإلعاقــة ختفيضــاا يف أجــور وســائل النقــل العــام والطــريان بواقــع  • 

 لمن قيمة التذاكر املائة
اإلعفـاء مـن بعــ  الرسـوم  كرسـوم اســتقدام السـائق اخلـاص لاشــخاص ذوي اإلعاقـة والعاملــة  • 

حزيــــــران/  14( وتــــــاريخ 229ملــــــي الــــــوزراء رقــــــم ) املنزليــــــة واملمرضــــــة. حيــــــ  قضــــــى قــــــرار
بتحمــل الدولــة عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة رســوم االســتقدام واخلــروج والعــودة  2010 يونيــه

 لوإصدار اإلقامة ورديدها اخلاصة )بالسائق اخلاص واخلادم واملمرض(
ـــــيت لـــــديها شـــــخص مـــــن  •  صـــــرف ســـــيارات خاصـــــة لاشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة أو لاســـــر ال

 .عاقةاإل ذوي
إضـافة إىل مــا أشـري إليــه ونفـاا  فقــد   مـنه العديــد مـن املزايــا لاشـخاص ذوي اإلعاقــة والــيت  -39

ــــ  مــــا يتعلــــق بالرعايــــة الصــــحية واالجتماعيــــة وفــــق  ــــز اإل ــــا  مــــم  ومــــن ذل ــــأيت يف ســــياق التميي ت
إلدمـــــاج يف ( املتعلقـــــة بـــــالعيش املســـــتقل وا19ســـــيأيت تفصـــــيله بـــــني جنبـــــات التقريـــــر يف املـــــواد: ) مـــــا

( املتعلقـــــة 27( املتعلقـــــة بالتأهيـــــل وإعـــــادة التأهيـــــل  و)26( املتعلقـــــة بالصـــــحة  و)25اجملتمـــــع  و)
   ( املتعلقة مبستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية.28بالعمل والعمالة  و)
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 (6المادة )  
 النساء ذوات اإلعاقة  

 
لتشــريعا ا  اا الشــريعة اإلســالمية مصــدراا أساســي  كمــا ســبق بيانــه مــن أن اململكــة رعــل مــن  -40

ومنها التعامل مع حقوق املـرأة  والـيت تـرى أن النسـاء كمـا قـال الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم شـقائق 
الرجــــال  ومـــــن حقــــوق وعلـــــيهن واجبــــات تشـــــرتك مــــع الرجـــــل فيهــــا  كـــــاحلق يف الكرامــــة اإلنســـــانية 

ســالمية وكـــل اإلمــل وغريهــا  حيــ  متنـــع أحكــام الشــريعة واملســاواة وحريــة التعاقــد وحــق التعلـــيم والع
التشـــريعات يف اململكـــة التمييـــز ضـــدها علـــى أســـاس جنســـها. كمـــا أن مـــا حقوقـــاا وعليهـــا واجبـــات 

 خاصة تفرضها طبيعة تكوينها  يتعامل معها بعدل وفق ما تقتضيه خصوصيتها. 
موجهـــة إىل اجلنســـني وال تتضـــمن  إن التشـــريعات املتعلقـــة باإلعاقـــة املعمـــول إلـــا يف اململكـــة -41

تفرقة بني األشخاص ذوي اإلعاقة علـى أسـاس اجلـني )ذكـر أو أنثـى( وذلـ  رسـيداا ملبـدأ املسـاواة  
بـــل يف بعـــ  األحيـــان تـــويل تلـــ  التشـــريعات النســـاء ذوات اإلعاقـــة رعايـــة خاصـــة وذلـــ  مـــن قبيـــل 

 التمييز اإل ا  للمرأة يف التشريعات الوطنية. 
( 15علــى حــرص اململكــة علــى رعايــة النســاء ذوات اإلعاقــة فقــد افتــته أكثــر مــن ) تأكيــداا  -42

 -أإلــا  -القصــيم  -الريــاض املبكــر خاصــة بالنســاء يف كــل مــن ) مركـزاا للقيــاس والتشــخيص والتــدخل
(  وجهـــزت هـــذه املراكـــز بأحـــدث األجهـــزة واملعينـــات الالزمـــة للقيـــاس الطـــائف -الشـــرقية  -جـــدة 
 -جهـــاز ضـــغس األذن الوســـطى  -جهـــاز قيـــاس الســـمع التواصـــلي مثـــل : )تشـــخيص والتـــدريب وال

جهـــاز تقيـــيم املعينـــات  -جهـــاز دراســـة حتركـــات شـــراع احلنـــ   -جهـــاز قيـــاس الســـمع بـــالكمبيوتر 
جهـاز ختـك حتليـل الكـالم( إضـافة إىل  -جهـاز برمـة السـماعات  -جهاز قياس اخلنـف  -السمعية 

واألجهــزة التدريبيــة ملعاهــد وبــرام  الرتبيــة اخلاصــة باإلنــاث وإعــداد تــوفري األدوات واملعينــات الســمعية 
. كمـــا أن هنـــاك بـــرام  اا ملبكـــر لانـــاث ذوات اإلعاقـــة مسعي ـــالـــدليل املرجعـــي ملـــنه  التـــدخل اللغـــوي ا

مســتمرة لتــدريب معلمــات النطــق املختصــات وغــري املختصــات يف تطبيــق الــكام  التعليميــة والتدريبيــة 
 واللغة والتدريب السمعي. احلديثة يف النطق

إ ــــاد بــــرام   وذجيــــة ملراكــــز خصصــــة لرعايــــة الطالبــــات مــــن ذوي اإلعاقــــة والوقــــوف علــــى  -43
باســم  مركــز خــدمات  1995نشــأته جامعــة امللــ  ســعود عــام خــدمتهن  ومــن ذلــ  املركــز الــذي أ

 ن يف اجلامعــة الطالبــات ذوات اإلعاقــة  وذلــ  لتحقيــق مســاواة الطالبــات مــن ذوات اإلعاقــة بــزميال
ودعمــاا لفكــرة إدمــاجهن علــى املســتويني األكــاد ي واالجتمــاعي. ويلعــب املركــز دوراا رئيســاا يف تــوفري 

 الدعم الالزم للطالبات وهيهلة التدريي من ذوات اإلعاقة  ويهدف هذا املركز إىل حتقيق اآليت:

 لوالعمل على حلها متابعة املشكالت اليت تعرتض الطالبات ذوات اإلعاقة يف اجلامعة • 
 لتقد  الدعم للطالبات ذوات اإلعاقة للتغلب على املعوقات األكاد ية • 
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تــوفري األجهــزة واألدوات والتســهيالت الالزمــة ملســاعدة الطالبــات واملوظفــات اللــوايت لــديهن  • 
 لإعاقة ملساند ن يف أداء مهما ن األكاد ية واالجتماعية والوظيفية

 لالفروق الفردية بني مجيع طالبات اجلامعة وتأمني حقوقهن يف كل اجملاالت احرتام ومراعاة • 
 لتوعية منسوبات اجلامعة بكيفية التعامل مع متطلبات اإلعاقة • 
اا دعـــم الطالبـــات ذوات اإلعاقـــة بكـــل مـــا يضـــمن اســـتقالمن و ـــاحهن يف اجلامعـــة أكاد ي ـــ • 

 لاا واجتماعي  
ســـــاعدة لتســــهيل تعلـــــيم الطالبـــــات ذوات اإلعاقـــــة باجلامعـــــة تــــوفري الوســـــائل التكنولوجيـــــة امل • 

 لواكتساإلن للمعرفة
ـــن الطالبـــات واملوظفـــات مـــن املشـــاركة يف كـــل  •  تـــوفري دعـــم وتســـهيالت مكانيـــة وبشـــرية متك 

 فعاليات اجلامعة دون عراقيل. 
  

 (7المادة )  
 اإلعاقة واأل فاج ذو   

 
خاصـاا لكـوهنم  ثلـون األسـاس لبنـاء اجملتمـع. كمـا أهنـا تويل اململكة األطفال رعاية واهتماماا  -44

تســعى بسياســتها يف رعايــة الطفــل إىل تــوفري البيهلــة املالئمــة واحلمايــة لــه ونشــر ثقافــة حقــوق الطفــل. 
ومــذا كانــت اململكــة ســب اقة إىل التوقيــع علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل وبروتوكومــا  باإلضــافة إىل اتفاقيــة 

جــراءات الفوريــة اإل( اخلاصــة حبظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال و 182رقــم )منظمــة العمــل الدوليــة 
 .2001نيسان/أبريل  16( بتاريخ 3لكي رقم )م/للقضاء عليه  املصدقة باملرسوم امل

  وتعليمي ــــاا ويف مــــال حضــــي الطفــــل ذو اإلعاقــــة باهتمــــام الدولــــة ورعايتهــــا صــــحي اا واجتماعي ــــاا  -45
  أنشـــأت الدولـــة مبسســـات رعايـــة األطفـــال املشـــلولني صـــحي اا واجتماعيـــاا رعايـــة األطفـــال ذوي اإلعاقـــة 

التابعــــة لــــادارة العامــــة لرعايــــة املعــــوقني وتــــأهيلهم يف وزارة الشــــبون االجتماعيــــة  حيــــ  ختــــتص هــــذه 
املبسسـات بتقــد  الرعايــة الطبيــة والصــحية واالجتماعيــة والنفســية لاطفــال املشــلولني ومــن يف حكمهــم 

الطبيعيـة مـن أجـل تنميـة مـا لـديهم  صـابني بعاهـات خلقيـة أو مرضـية تعـوقهم عـن احلركـةمن األطفـال امل
 .وتكيفهم اجتماعي اا ونفسي اا  من قدرات وإعدادهم لتقبل إعاقا م والعمل من أجل تأهيلهم

تــــــبدي مبسســــــات رعايــــــة األطفــــــال املشــــــلولني مهما ــــــا خلدمــــــة هــــــذه الفهلــــــة عــــــن طريــــــق   -46
 الرعايـة السـليمة الـيت تتفـق مـع احتياجـا م وظـروف إعاقـا م  وذلـ  مـن تكفل توفري متعددة وسائل

 :خالل اآليت
الرعايــــة املبسســــية  يلقـــــى األطفــــال املشـــــلولون داخــــل مبسســــات رعايـــــة األطفــــال املشـــــلولني  • 

بــرام  الرعايــة االجتماعيــة الشــاملة وخــدمات العــالج الطبيعــي والعنايــة  يانــب اإليــواء الكامــل
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إىل الــكام  الثقافيـــة والرياضــية املناســبة والـــكام  الرتفيهيــة  وكــذل  إجـــراء  افةالشخصــية باإلضــ
اجلراحيـــة لـــدى املستشـــفيات املتخصصـــة  ويســـتفيد مـــن خـــدمات العـــالج الطبيعـــي  العمليـــات

 لالصحية يف املبسسة األطفال املشلولون املقيمون لدى أسرهم وخدمات الرعاية
نهاريــة   هــبالء األطفــال يتلقــون إعانــات ماليــة ويعيشــون أطفــال القســم اخلــارجي  الرعايــة ال • 

لالســتفادة مــن خــدما ا التعليميــة اا املبسســة يومي ــ بــني أهلــيهم وذويهــم إال أهنــم  ضــرون إىل
 لوالتأهيلية

برنـام  إعانـات األطفــال املشـلولني: متكينــاا ألسـر األطفــال املشـلولني مــن تـوفري احتياجــا م   • 
مـذه األسـر حبسـب حالـة الطفـل وحاجـة أسـرته. وقـد بـدأت  ات ماليـةفبن الدولة تقـدم إعانـ

ورـدر اإلشــارة إىل أن  .1979تشــرين األول/أكتـوبر  23خـدمات هـذا الكنــام  مـن تـاريخ 
الراميـــة إىل القضـــاء علـــى شـــلل األطفـــال  حيـــ   اململكـــة قطعـــت شـــوطاا كبـــرياا يف جهودهـــا

احنســـار هـــذا النـــوع مـــن اإلعاقـــة  الصـــحة ظهـــر مـــن خـــالل اإلحصـــاءات الـــيت تقـــدمها وزارة
 .من وعي صحي متنامخ  لدى األطفال يف اململكة نتيجة هذه اجلهود وما يتمتع به اجملتمع

 قامت اململكة يف سبيل رعاية األطفال املعوقني بالعديد من الكام   ومنها: -47
احلركــة  اعتمــاد مشــروع وطــين للتعامــل مــع األطفــال ذوي اضــطرابات تشــتت االنتبــاه وفــر   • 

 ل2009كانون الثاين/يناير   8( وتاريخ 4الصادر يف شأنه قرار ملي الوزراء رقم )
اعتماد مشروع وطين للتعامل مـع التوحـد واضـطرابات النمـو الشـامل  الصـادر يف شـأنه قـرار  • 

 .2002تشرين الثاين/نوفمك  18( وتاريخ 227ملي الوزراء رقم )
ـــــــــة -48 ـــــــــة مـــــــــن اإلعاق ـــــــــم  ويف جانـــــــــب الوقاي ـــــــــرار وزيـــــــــر الصـــــــــحة رق واحلـــــــــد منهـــــــــا  صـــــــــدر ق
  املتضــــمن تطبيــــق برنــــام  وطــــين 2004تشــــرين األول/أكتــــوبر  14( بتــــاريخ 140921/20/26)

للوقايـــة مـــن اعـــتالل الســـمع والصـــمم ومكافحتـــه لـــدى األطفـــال  ووضـــع خطـــة لتنفيـــذ هـــذا الكنـــام  
 ذا الكنام . وإنشاء مراكز متخصصة يف بع  املستشفيات الرئيسة ملباشرة تنفيذ ه

تنفيـــذ برنـــام  للكشـــف عـــن أمـــراض التمثيـــل الغـــذائي  2003تتـــوىل وزارة الصـــحة مـــن عـــام  -49
الوراثيــة  وحــاالت نقــص إفــراز الغــدة الدرقيــة يف حــديثي الــوالدة يف مجيــع منــاطق و افظــات اململكــة  

 حديثي الوالدة. وكان مذا الكنام  أثره يف الكشف املبكر وختفي  معدالت اإلعاقة بني األطفال 

ومـــن جهـــود اململكـــة يف مـــال الوقايـــة مـــن اإلعاقـــة  اســـتحداث برنـــام  الـــزواج الصـــحي الـــذي  -50
ــــوزراء رقــــم )   لضــــمان وجــــود 2008نيســــان/أبريل  15( وتــــاريخ 110صــــدر يف شــــأنه قــــرار ملــــي ال

إجـــراء التوافـــق واالنســـجام بـــني الـــزوجني مـــن النـــواحي الوراثيـــة  حيـــ  يشـــمل مفهـــوم الـــزواج الصـــحي 
الفحـــــــص الطـــــــ  اإللزامـــــــي للمقبلـــــــني علـــــــى الـــــــزواج ملعرفـــــــة مـــــــدى إصـــــــابة أحـــــــد الـــــــزوجني بـــــــأمراض 

وذلـ  إلعطـاء املشـورة الطبيـة حـول احتمـال انتقـال املـرض إىل أحـد ا أو األطفـال ومـدى  الوراثيـة الدم
ج إمكـــان حـــدوث اإلعاقـــة ألحـــد األبنـــاء. وبلـــ  عـــدد املراكـــز الـــيت تقـــدم خـــدمات الفحـــص قبـــل الـــزوا 
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( ختـكاا. ويعـد هـذا 91( مركزاا على مستوى اململكـة  يف حـني بلـ  عـدد املختـكات مـذا الشـأن )170)
الفحــص شــرطاا أساســي اا لتوثيــق عقــد الــزواج  وقــد بلــ  إمجــايل مــن خضــعوا للفحــص الطــ  للــزواج عــدداا 

الشــأن  مــع جــاوز الثالثــة ماليــني شــخص  وذلــ  وفــق وخــر إحصــائية قامــت إلــا وزارة الصــحة يف هــذا 
 ألف شخص. 300إىل  270التنويه إىل أن برنام  الزواج الصحي يستقبل يف العام الواحد من 

أمــــا فيمــــا يتعلــــق حبــــق األطفــــال ذوي اإلعاقــــة يف التعلــــيم  فقــــد اختــــذت اململكــــة مجلــــة مــــن  -51
والثانويـــة(  التـــدابري والسياســـات والـــكام  لتـــأمني حقهـــم يف التعلـــيم يف املراحـــل )االبتدائيـــة واملتوســـطة

علـــى حنـــو مالئـــم الحتياجـــا م ويف نفـــي املـــدارس واملعاهـــد املفتوحـــة لغـــريهم مـــن الطـــالل اآلخـــرين  
 عدا احلاالت االستثنائية النارة من طبيعة اإلعاقة. وينقسم التعليم اخلاص إىل نوعني:

ع معاهـد مســتقلة وبــرام  وفصــول ملحقـة  حيــ  بلــ  عــدد الطـالل والطالبــات يف هــذا النــو  • 
 ل(2013/2014( طالباا للعام الدراسي )27 650من التعليم )

ــــرام   •  بــــرام  الــــدم  الكلــــي  تقــــوم اإلدارة العامــــة للرتبيــــة اخلاصــــة يف وزارة التعلــــيم بتقــــد  ب
خاصـة يف التعلــيم العــام تســمى )بــرام  الــدم  الكلــي(  و ــدف إىل معاجلــة الصــعوبات الــيت 

تعلــــيم العـــام يف ســـياق بيهلـــة الـــتعلم الطبيعيــــة دون يواجههـــا بعـــ  الطـــالل والطالبـــات يف ال
حاجـــة إىل فصـــلهم عـــن أقـــراهنم  وســـيأيت بيـــان اإل ـــازات يف مـــال التعلـــيم بالتفصـــيل عنـــد 

 ( من هذا التقرير. 24احلدي  عنه يف املادة )
أمـا يف جانــب العمــل اخلــريي األهلــي فيمــا اــص رعايــة وتأهيــل األطفــال ذوي اإلعاقــة  فــبن  -52

عيــة األطفــال املعــوقني  وهــي مجعيــة وطنيــة خرييــة تتصــدى لقضــية اإلعاقــة بشــمولية ومنهجيــة هنــاك مج
علميــــة  ومــــن اخلــــدمات الــــيت تقــــدمها  التــــدريب والتطــــوير والرعايــــة الطبيــــة  واخلــــدمات االجتماعيــــة 
والتعليميــة  إىل جانــب التثقيــف والتوعيــة حبقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة. وللجمعيــة مراكــز عــدة وفــق 

 أشري إليه يف اإلطار املبسسي حلقوق اإلنسان. ما
  

 (8المادة )  
 إذكاء الوعت  

 
اســــتناداا إىل مــــا تتبنــــاه اململكــــة مــــن سياســــة إعالميــــة تعــــزز احــــرتام كرامــــة اإلنســــان وتوعيتــــه  -53

وتثقيفــه مبــا يعــزز مكانتــه بوصــفه مواطنــاا ويبصــره مبــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات  وإعمــاالا 
األهداف اليت حـدد ا املواثيـق والعهـود الدوليـة يف مـال بـ  ثقافـة حقـوق اإلنسـان ونشـرها  لتحقيق 

فقد بادرت اململكة بوضع سياسـات وبـرام  هـدفها وموضـوعها نشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان الـيت مـن 
إذكــــاء وعــــي اجملتمــــع بأســــره بتعزيــــز احــــرتام حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة  -بــــال شــــ   -بينهــــا 

 باإلضافة إىل الرتبية على حقوق اإلنسان من خالل املناه  والكام  الدراسية.وكرامتهم  
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أمــا التــدابري التشــريعية واإلجــراءات مــن أجـــل إذكــاء الــوعي يف اجملتمــع يف شــأن األشـــخاص  -54
ذوي اإلعاقة وتعزيز احرتام حقوقهم وكرامتهم  فقـد جـاء يف املـادة )الثانيـة( مـن نظـام رعايـة املعـوقني  

ـــــل  وتشـــــجع أن ال ـــــة والرعايـــــة والتأهي ـــــة تكفـــــل حـــــق الشـــــخص ذي اإلعاقـــــة يف خـــــدمات الوقاي دول
املبسســات واألفــراد علــى اإلســهام يف األعمــال اخلرييــة يف مــال اإلعاقــة  وتقــدم هــذه اخلــدمات مــذه 
الفهلــة عــن طريــق اجلهــات املختصــة يف عــدة مــاالت  منهــا اجملــاالت اإلعالميــة  وتشــمل هــذه املــادة 

 ل اإلعالم باجملاالت اآلتية: قيام وسائ
 لالتعريف باإلعاقة وأنواعها وأسباإلا وكيفية اكتشافها والوقاية منها • 
ــــــف حبقــــــوقهم واحتياجــــــا م   •  ــــــة يف اجملتمــــــع  والتعري ــــــة األشــــــخاص ذوي اإلعاق تعزيــــــز مكان

ـــــا م رـــــاه أنفســـــهم   ـــــوعيتهم بواجب وقـــــدرا م  وإســـــهاما م  وباخلـــــدمات املتاحـــــة مـــــم  وت
 لهاما م يف اجملتمعوببس

 لختصيص برام  موجهة لاشخاص ذوي اإلعاقة تكفل مم التعايش مع اجملتمع • 
حــــ  األفــــراد واملبسســــات علــــى تقــــد  الــــدعم املــــادي واملعنــــوي لاشــــخاص ذوي اإلعاقــــة  • 

 .التطوعي خلدمتهم والعمل
نشـــر ثقافـــة  لكنـــام  مـــن التـــدابري الرئيســـة يف نشـــر ثقافـــة حقـــوق اإلنســـان  إقـــرار اململكـــة  -55

إىل تنميـــة  الكنـــام (. ويهـــدف هـــذا 2009يف عـــام )حقـــوق اإلنســـان  الـــذي جـــرت املوافقـــة عليـــه 
الــــوعي حبقــــوق اإلنســــان الــــيت كفلهــــا اإلســــالم بــــني أفــــراد اجملتمــــع  والتعريــــف باألنظمــــة والتعليمــــات 

ه إىل خطــورة انتهاكــات واإلجــراءات املتبعــة يف اململكــة الــيت حتمــي حقــوق اإلنســان وتفعيلهــا  والتنبيــ
حقـــــوق اإلنســـــان والتحـــــذير منهـــــا  والعمـــــل علـــــى توافـــــق اللـــــوائه واإلجـــــراءات والســـــلوك التنفيـــــذي 
للمتعاملني مع اجلمهور مـع مبـادئ حقـوق اإلنسـان ومفاهيمهـا  والتعريـف باألسـاليب والوسـائل الـيت 

 تساعد على محاية هذه احلقوق بكل أصنافها. 

 ــتم  الرتبيــة علــى حقــوق اإلنســان  فــبن سياســة التعلــيم يف اململكــةيف جانــب التعلــيم و  أمــا -56
بتعزيـــز احـــرتام الكرامـــة اإلنســـانية وتقريـــر احلقـــوق املتســـاوية جلميـــع األشـــخاص مبـــن فـــيهم األشـــخاص 
ذوي اإلعاقــة  وتســعى اململكــة إىل حتقيــق ذلــ  عــك اخلطــس والــكام  واملنــاه  التعليميــة  الــيت منهــا 

 يأيت:على سبيل املثال ما 

دم  ثقافـة حقـوق اإلنسـان يف مشـروع  تطـوير  الـذي يهـدف إىل تـأمني اسـتيعال املعلمـني  • 
 لاجلدد ملنظومة حقوق اإلنسان و يهلتهم للعمل يف مدارس وزارة التعليم

مشـاركة اململكــة يف إعـداد اخلطــة العربيـة للرتبيــة علــى حقـوق اإلنســان  الـيت تســعى إىل دمــ   • 
نظومـة الرتبويـة يف ختلــف املراحـل التعليميـة  وتوسـيع املشـاركة اجملتمعيــة حقـوق اإلنسـان يف امل

 ليف نشر ثقافة حقوق اإلنسان
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قيـــام وزارة التعلـــيم بدراســـة مســـحية تشخيصـــية لواقـــع حقـــوق اإلنســـان يف الكتـــب الدراســـية  • 
(ل ســـعياا إىل تضـــمني وتعزيـــز مبـــادئ وقـــيم حقـــوق 2008/2009خـــالل العـــام الدراســـي )

يف املنـــاه  الدراســـية  حيـــ  هـــدفت هـــذه الدراســـة إىل التعـــرف علـــى مـــدى ورود اإلنســـان 
حقـــوق اإلنســـان يف اإلســـالم يف الكتـــب املدرســـية يف التعلـــيم العـــام. ومـــذا تناولـــت الدراســـة 

يف مراحـــــل التعلـــــيم العـــــام الـــــثالث االبتدائيـــــة واملتوســـــطة اا ( كتابـــــاا مدرســـــي  189بالتحليـــــل )
 ل( مرة2 559كمي أن مفردة احلقوق وردت أكثر من )والثانوية  وأظهر التحليل ال

قيــام وزارة التعلــيم ببعــداد مصــفوفة مفــاهيم حقــوق اإلنســان يف املنــاه  الدراســية خــالل العــام  • 
ــــوىل أيضــــاا 2012/2013الدراســــي ) ــــيم  -(. وتت مشــــروعاا  -مــــن خــــالل شــــركة تطــــوير التعل

واالبتدائيــة  ويتضــمن هــذا التطــوير للمنــاه  إدخــال شــامالا لتطــوير منــاه  املــرحلتني املتوســطة 
 مفاهيم جديدة للتعريف حبقوق اإلنسان والرتبية عليها وتعزيز قيمها والتأكيد على مبادئها.

كمــا تســهم اجلهــات املعنيــة يف اململكــة يف نشــر الــوعي اجملتمعــي باإلعاقــة وأنواعهــا وماال ــا  -57
وثارهـــــا الســـــلبية  وتكثيـــــف التوعيـــــة يف األيـــــام العامليـــــة  ومســــببا ا وطـــــرق التغلـــــب عليهـــــا واحلـــــد مـــــن

عاقــــة  اليــــوم العــــاملي للبصــــر  اليــــوم اإللاعاقــــات املختلفــــة  مثــــل: )اليــــوم العــــاملي لاشــــخاص ذوي 
...( واألســــابيع اإلقليميــــة:  العــــاملي للعصــــا البيضــــاء  اليــــوم العــــاملي للطفولــــة  واليــــوم العــــاملي للتوحــــد

 ...(.   سبوع األصم  أسبوع التوحد اخلليجي)أسبوع املعاق اخلليجي  أ

تقــــوم وزارة الثقافــــة واإلعــــالم بــــدور فاعــــل يف اإلســــهام يف تعزيــــز الــــوعي حبقــــوق األشــــخاص  -58
ذوي اإلعاقة وقدرا م وإسهاما م  باإلضـافة إىل نشـر تصـورات إ ابيـة عـنهم  مـع إعطـائهم الفرصـة 

 ن خالل الكام  التلفزيونية واإلذاعية اآلتية:للمشاركة يف إعداد وتقد  الكام  اليت ختصهم م
  إعــداد برنــام  بعنــوان )أصــحال اإلرادة( يف القنــاة الســـعودية  2006التلفزيــون: يف عــام  • 

األوىل  وهـــــــو موجـــــــه إىل األشـــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــة  وقـــــــد اســـــــتمر هـــــــذا الكنـــــــام  حـــــــىت 
راا  حيـــ  خصصـــت   مث أعـــد برنـــام  وخـــر بعنـــوان )آللـــ ( ال يـــزال بثـــه مســـتم2010 عـــام

فقـــرة مـــن فقراتـــه بعنـــوان )إبـــداعات( موجهـــة إىل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  تســـتعرض فيهـــا 
 لرارل املبدعني من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين برزوا يف ماالت ختلفة

برنـــام  منـــارات يف قنـــاة )اإلخباريـــة الســـعودية( وهـــو موجـــه إىل عامـــة اجملتمـــع  ومـــن أهدافـــه  • 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة والرتكيـــز علـــى أهنـــا حقـــوق أساســـية ال عطايـــا بـــ  الـــوعي حبقـــوق 

 لاجتماعية  إىل جانب معاجلة قضايا اإلعاقة عامة
ويعـاد بثـه ويســتمر اا اإلذاعـة: تقـدم اإلذاعــة برنـام  )بوابـة اإلرادة( وهــو برنـام  يقـدم أســبوعي   • 

ي اإلعاقـــة االتصـــال ملـــدة ســـاعة كاملـــة  وهـــو برنـــام  مباشـــر يتـــيه للفهلـــات املختلفـــة مـــن ذو 
بالكنام  وإبداء ورائهـم واحتياجـا م  حيـ  يستضـيف الكنـام  بعـ  املسـبولني يف ختلـف 
ــــة  القطاعــــات  ليتحــــدثوا عــــن التســــهيالت املقدمــــة إىل األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة مــــن ناحي

 لالتوظيف والتدريب وغري ذل  من االحتياجات
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( الرتمجـــــة بلغـــــة اإلشـــــارة يف النشـــــرات 2011الثقافـــــة واإلعـــــالم منـــــذ عـــــام ) أدخلـــــت وزارة • 
 لوخطب املسجد احلرام  اإلخبارية ا لية

ألشـــــخاص ذوي إعاقـــــة ملزاولـــــة اا ( ترخيصـــــاا إعالمي ـــــ350منحـــــت وزارة الثقافـــــة واإلعـــــالم ) • 
 لأنشطة إعالمية ذات طابع راري

( موضــــوعاا 120بعــــرض أكثــــر مــــن ) 2013قامــــت وســــائل اإلعــــالم الورقيــــة خــــالل عــــام  • 
 .عن األشخاص ذوي اإلعاقة واملشكالت اليت يتعرضون مااا حفي  ص

كمــا قامــت وزارة الثقافــة واإلعــالم مــن خــالل إشــرافها علــى النشــاطات الثقافيــة ببــ  الــوعي  -59
العــام يف شــأن مواضــيع اإلعاقــة وذلــ  مــن خــالل إتاحــة الفرصــة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة للمشــاركة 

املوضــوعات الــيت تتنــاول شــبون اإلعاقــة يف تلــ  النشــاطات.  يف تلــ  النشــاطات أو مــن خــالل تبــين
 ورا قامت به الوزارة يف هذا الشأن ما يأيت:

قيام مركز املل  فهد الثقايف التـابع لـوزارة الثقافـة واإلعـالم بفـته أبوابـه جلميـع الفعاليـات الـيت  • 
شــكيلية تــنظم ملصــلحة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وقضــيتهم  مــن مســرحيات وعــروض فنيــة وت

عـرض مسـرحيتني شـارك يف أدائهـا عـدد  2013ام وقـد   يف عـ  وغريها من اجملـاالت الفنيـة
 لمن املعاقني

بوضــع  -بالتنســيق مــع مجعيــة املعــوقني  -قيــام وكالــة وزارة الثقافــة واإلعــالم للشــبون الثقافيــة  • 
 لبرام  خاصة لاشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملاالت املختلفة

الثقافــة واإلعــالم ومــن خــالل معــرض الريــاض الــدويل للكتــال الــذي تشــرف عليــه قيــام وزارة  • 
بعمــــل تســــهيالت لاشــــخاص ذوي اإلعاقــــة لزيــــارة املعــــرض واالســــتفادة مــــن اا ويعقــــد ســــنوي  

يهلـــة أرض املعـــارض مـــم معروضـــاته املختلفـــة  حيـــ    ختصـــيص رـــرات مـــم يف املعـــرض و 
 ل يسر وسهولة. ل من استخدام مرافق املعرض بكبكل ما  كن

كمـــا تقـــوم وزارة الشـــبون االجتماعيـــة بـــدور فاعـــل يف هـــذا اجملـــال مـــن خـــالل مســـا تها يف  -60
إعــداد عــدد مــن الــكام  التوعويــة والتعريفيــة )تلفزيونيــة وإذاعيــة وصــحفية( خاصــة باألشــخاص ذوي 

معهــا وتســهم  اإلعاقــة  حبيــ  تعمــل هــذه الــكام  علــى التعريــف باإلعاقــات وأنواعهــا وســبل التعامــل
 يف تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم وباخلدمات املقدمة إليهم. 

تقـــوم وزارة الصـــحة باملشـــاركة يف األيـــام العامليـــة الـــيت تعـــىن بصـــحة وخدمـــة األشـــخاص ذوي  -61
ـــــــق )الثالـــــــ  مـــــــن   ـــــــة  ومنهـــــــا اليـــــــوم العـــــــاملي لاشـــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــة الـــــــذي يواف كـــــــانون اإلعاق

(  واليـــوم أيلول/ســـبتمكالعـــاملي للعـــالج الطبيعـــي الـــذي يوافـــق )الثـــامن مـــن  ديســـمك(  واليـــوماألول/
العـــاملي للصـــحة النفســـية الـــذي يوافـــق )العاشـــر مـــن أكتـــوبر(  مـــن كـــل عـــام. وختصـــص لتلـــ  األيـــام 
محالت وطنية يف مجيـع أرجـاء اململكـة تشـمل  اضـرات تثقيفيـة ونشـرات توعويـة ومـواد إعالميـة لرفـع 

ـــة املفـــاهيم اخلاطهلـــة حـــول االضـــطرابات النفســـية ومـــا قـــد يصـــاحبها مـــن إعاقـــة  مســـتوى الـــوعي وإزال
ذهنيــــة  إضــــافة إىل اســــتخدام الــــوزارة للوحــــات اإللكرتونيــــة والرســــائل النصــــية لنشــــر الــــوعي بالصــــحة 

 النفسية يف الكثري من مرافقها.
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اإلعاقـــة أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالبحـــ  العلمـــي والدراســـات واملســـا ة يف بـــ  الـــوعي اجملتمعـــي ب -62
وحقـــــوق األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة  فقـــــد قامـــــت مدينـــــة امللـــــ  عبـــــدالعزيز للعلـــــوم و التقنيـــــة يعـــــل 

التأهيـل( مـن ضـمن أولويا ـا االسـرتاتيجية البحثيـة. كمـا يقـوم اليت تتناول موضـوع )اإلعاقـة و البحوث 
ألكاد يـــة يف األنشـــطة البحثيـــة وا مركـــز امللـــ  ســـلمان ألحبـــاث اإلعاقـــة بـــدعم وتنســـيق وإدارة ومتويـــل

هــذا اجملــال  واإلنســانية عامــة. كمــا يقــوم املركــز باســتهداف أحــدث األحبــاث العلميــة والعمليــة ذات 
التـــأثري الواســـع عـــن طريـــق رميـــع املـــوارد العلميـــة  والتقنيـــة  والبشـــرية  علـــى النطـــاق ا لـــي والـــدويل. 

ة  حيــ  توجـــه حلــل الصـــعوبات وتتميــز األحبــاث الـــيت يركــز عليهــا املركـــز بأهنــا تطبيقيــة وليســـت نظريــ
الطبيــة  والنفســية  والرتبويــة  واالجتماعيــة  الــيت تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة  باإلضــافة إىل تلــ  
اليت تسهم يف إذكاء الـوعي اجملتمعـي حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة  وإظهـارهم بالصـورة اإل ابيـة. 

يـــة لتشـــجيع وتوســـيع األنشـــطة لـــدى ومـــن أجـــل التقـــدم يف مـــال حبـــ  اإلعاقـــة وختصـــيص أمـــوال كاف
البـــاحثني واملتخصصـــني يف هـــذا اجملـــال  فقـــد اتفـــق املركـــز مـــع مدينـــة امللـــ  عبـــدالعزيز للعلـــوم والتقنيـــة 
على إنشاء صندوق خاص يف مال أحبـاث اإلعاقـة يف مدينـة امللـ  عبـدالعزيز للعلـوم والتقنيـة بوصـفه 

 تقنية.من اسرتاتيجية املدينة يف مال العلوم والاا جزء
كمـــــا متـــــارس هيهلـــــة حقـــــوق اإلنســـــان دوراا مهمـــــاا يف إذكـــــاء الـــــوعي يف مـــــال األشـــــخاص ذوي  -63

اإلعاقة  وذلـ  مـن خـالل تنفيـذ برنـام  نشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان  ومـن خـالل مهما ـا يف بـ  الـوعي 
يـــف اجملتمعـــي بقضـــايا حقـــوق اإلنســـان  حيـــ  قامـــت اميهلـــة بعقـــد عـــدة نـــدوات و اضـــرات تناولـــت التعر 

حبقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  ومكافحـــة القوالـــب النمطيـــة وأشـــكال التحيـــز والتمييـــز الـــذي يواجهـــه 
األشــخاص ذوو اإلعاقــة. كمــا تضــمنت هــذه ا اضــرات التعريــف والتــدريب علــى االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق 

ق األشــخاص األشــخاص ذوي اإلعاقــة. باإلضــافة إىل مــا نشــرته اميهلــة مــن كتيبــات ونشــرات تعــر ف حبقــو 
ذوي اإلعاقــة. ومــن هــذه ا اضــرات علــى ســبيل املثــال:  اضــرة بعنــوان )حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

(. و اضـــرة بعنـــوان 2012/ديســـمك األول كـــانون -وإعاقـــة احلـــق الـــيت عقـــدت يف جامعـــة امللـــ  ســـعود 
 (.  2013/ديسمك األول كانون -)تيسري الوصول وبرنام  الوصول الشامل  عقدت يف الدمام 

كمــا تســـهم اجلمعيــة الوطنيـــة حلقــوق اإلنســـان يف إذكــاء الـــوعي مــن خـــالل الــدور اجملتمعـــي  -64
الفاعـــل الـــذي تقـــوم بـــه متمـــثالا يف عقـــد النـــدوات والـــدورات املســـتمرة الـــيت تعـــرتف باألشـــخاص ذوي 
اإلعاقــة وحقـــوقهم وواجــب اجملتمـــع رـــاههم  كمــا أهنـــا قامــت ببصـــدار كتيبـــات يف هــذا الشـــأن منهـــا 

 ف حقوق  . سلسة  اعر 
  

 (9المادة )  
 إاكانية الوصوج  

 
إن  يهلــــــة البيهلــــــة العمرانيــــــة أمــــــر ضــــــروري لتمكــــــني األشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة مــــــن العــــــيش  -65

باســـتقاللية وانـــدماجهم يف اجملتمـــع ووصـــومم علـــى قـــدم املســـاواة مـــع غـــريهم إىل البيهلـــة املاديـــة ا يطـــة 
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ت اململكــة بعــدد مــن املبــادرات لتيســري الوصــول إىل ووســائل النقــل واملعلومــات واالتصــاالت. لــذا قامــ
البيهلــة العمرانيــة واملعلومــات وإزالــة كــل العراقيــل أمــام مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة  حيــ  تضــمن 
نظـــام رعايـــة املعـــوقني يف مادتـــه )الثانيـــة( أن الدولـــة تكفـــل حـــق الشـــخص ذوي اإلعاقـــة يف خـــدمات 

ــــة والتأهيــــل  وتشــــجيع امل ــــة والرعاي بسســــات واألفــــراد علــــى تقــــد  هــــذه اخلــــدمات عــــن طريــــق الوقاي
 األشــخاصاجلهــات املختصــة يف كــل اجملــاالت  ومنهــا  يهلــة وســائل املواصــالت العامــة لتحقيــق تنقــل 

ذوي اإلعاقـــــة بـــــأمن وســـــالم وبـــــأجور خفضـــــة مـــــم وملـــــرافقيهم  باإلضـــــافة إىل تـــــوفري أجهـــــزة التقنيـــــة 
 املساعدة للوصول. 

البلديـــة والقرويـــة ببعـــداد كتيـــب  تـــوي علـــى االشـــرتاطات واملعـــايري الفنيـــة قامـــت وزارة الشـــبون  -66
اخلاصــــة باخلــــدمات البلديــــة املتعلقــــة باألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة ألخــــذها يف االعتبــــار عنــــد الشــــروع يف 
أعمــال التصــميم أو الرتمــيم مــن أجــل تيســري وتســهيل حركــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة  و يهلــة األوضــاع 

ة يف األمــــاكن العامــــة واخلاصــــة الــــيت يرتادوهنــــا  حيــــ  تلتــــزم إلــــا األمانــــات والبلــــديات واألبعــــاد املناســــب
وتطالـــب إلـــا عنــــد إصـــدار الرتاخـــيص للمبــــاين العامـــة واخلاصــــة  وذلـــ  مبوجـــب التعمــــيم الـــوزاري رقــــم 

. واهـــتم هـــذا الكتيـــب أيضـــاا بـــااللتزام باالشـــرتاطات 2006شـــبا /فكاير  5/و/ف( وتـــاريخ 887/4)
 عا ا عند تصميم املساجد واختيار مواقعها لضمان سهولة الوصول إليها.الواجب مرا

 -بالتنسـيق مـع مركـز امللـ  سـلمان ألحبـاث اإلعاقـة  -قامت وزارة الشبون البلديـة والقرويـة  -67
ببعداد الدليل اإلرشادي ملعـايري الوصـول الشـامل  ووجهـت األمانـات والبلـديات باالسرتشـاد بـه عنـد 

تنفيــذ مجيــع املنشــصت اخلاصــة واحلكوميــة مبوجــب مــا قضــى بــه التعمــيم الــوزاري رقــم مراجعــة تصــميم و 
  وذلـ  لتـذليل الصـعال وتسـهيل احلركـة لكـل أفـراد اجملتمـع 2011أيار/مـايو  2( وتاريخ 25183)

 مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة.
متــــــوز/  8ريخ ( وتــــــا44816مبوجـــــب التعمــــــيم رقـــــم ) -قامـــــت وزارة الشــــــهلون البلديـــــة والقرويــــــة  -68
بتوجيه األمانات واملكاتب االستشارية وامندسية وشركات ومبسسات املقاوالت املنفـذة  - 2013 يوليه

للمشاريع العامة واخلاصة بتطبيق االشرتاطات واملتطلبات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة الـيت تضـمنها  
 كود البناء السعودي. 

  القاضــــي باعتمــــاد 2013متوز/يوليــــه  29خ ( وتــــاري35362مي رقــــم )صــــدر األمــــر الســــا -69
برنــام  الوصــول الشــامل بصــيغته النهائيــة  إذ يشــتمل هــذا الكنــام  علــى املســتوى الــوطين علــى أربعــة 
أدلـة إرشــادية لكنـام  الوصــول الشـامل  هــي: الـدليل اإلرشــادي للوصـول الشــامل يف البيهلـة العمرانيــة  

النقـل الكيــة  والـدليل اإلرشــادي للوصـول الشــامل يف  والـدليل اإلرشـادي للوصــول الشـامل يف وســائس
 وسائس النقل البحرية  والدليل اإلرشادي للوصول الشامل للوجهات السياحية وقطاعات اإليواء(.

أعـــدت وزارة الشـــبون البلديــــة والقرويـــة دليـــل تصــــميم أرصـــفة الطـــرق  الــــذي يشـــتمل علــــى  -70
ــــة  وقـــد   اشـــرتاطات ومتطلبـــات حركــــة األشـــخاص ذوي االحتي اجـــات اخلاصــــة يف تصميــــم األرصفـ
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  توجيــه األمانــات بــااللتزام 2005نيســان/أبريل  2( وتــاريخ 52776مبوجــب التعمــيم الــوزاري رقــم )
 مبا ورد فيه من اشرتاطات وأحكام. 

 21 وتـــاريخ 3505مبوجـــب التعمـــيم الـــوزاري رقـــم  -قامـــت وزارة الشـــبون البلديـــة والقرويـــة  -71
بتوجيــه األمانــات باالهتمــام باللوحــات اإلرشــادية والالفتــات اخلاصــة  - 2013وفمك تشــرين الثــاين/ن

باألشـخاص ذوي اإلعاقــة وتطبيــق الئحــة الغرامــات واجلــزاءات عـن املخالفــات البلديــة علــى مــن يقــوم 
 ببزالة هذه اللوحات والالفتات. 

 املدينـة املنـورة  ومجيـع كما أن املسـجد احلـرام يف مكـة املكرمـة  واملسـجد النبـوي الشـريف يف -72
املشـــاعر املقدســـة  ميســـرة الوصـــول واالســـتخدام الســـهل لاشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  حيـــ  يوجـــد يف 
مجيـــــع مـــــداخلها مزالـــــق ورـــــرات خاصـــــة وومنـــــة للكراســـــي املتحركـــــة  باإلضـــــافة إىل تـــــوفري الكراســـــي 

فني مانـــاا  وختصـــيص الكهربائيـــة واليدويـــة املتحركـــة لاشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف كـــال احلـــرمني الشـــري
 مسار خاص مم يف منطقة املسعى  ووخر يف الطواف.

وفيمـــــا اـــــص تيســـــري الوصـــــول إىل وســـــائل النقـــــل وتســـــهيل اســـــتخدامها لاشـــــخاص ذوي  -73
ـــــبلزام تســـــهيل وصـــــول  اإلعاقـــــة  فقـــــد ضـــــمنت وزارة النقـــــل عـــــدداا مـــــن لوائحهـــــا نصوصـــــاا تقضـــــي ب

 ل :األشخاص ذوي اإلعاقة إىل وسائل النقل  ومن ذ
( مــن املــادة )الثامنــة( مــن الئحــة إجــراءات شــرو  مــنه الرتاخــيص ملزاولــة 15نصــت الفقــرة ) • 

علــى  - 1994حزيران/يونيــه  9مــن وزارة النقــل بتــاريخ  املعتمــدة - نشــا  النقــل املدرســي
 تزويــد ســيارات نقــل الطلبــة أو الطالبــات مــن ذوي اإلعاقــة مبــا يلزمهــا مــن رهيــزات خاصــة 

 لووفقاا ملا تطلبه اجلهة التعليمية من مواصفات أو اشرتاطات 
 -( مـــن املـــادة )الرابعـــة( مـــن الالئحـــة املنظمـــة لنشـــا  األجـــرة العامـــة 24تضـــمنت الفقـــرة ) • 

 - 2012تشـــــرين الثـــــاين/نوفمك  1( وتـــــاريخ 01/4772رقـــــم ) املعتمـــــدة بـــــالقرار الـــــوزاري
الــنص علــى  مســاعدة ذوي االحتياجــات اخلاصــة عنــد ركــول الســيارة والنــزول منهــا   علمــا 
بأن هناك خالفة مقـررة علـى سـائق سـيارة األجـرة الـذي ال يقـوم مبسـاعدة الراكـب املعـاق أو 

 ال.ـ( ري500املسن أو العاجز وذل  بتغر ه مببل  )
كما تقوم وزارة النقل بتقـد  عـدد مـن التسـهيالت واالسـتثناءات مـن بعـ  الشـرو  الـواردة  -74

يف لوائحهــا للشــركات الــيت ترغــب يف تقــد  خــدمات النقــل لــذوي االحتياجــات اخلاصــة  ومــن ذلــ  
( مركبـــة 50اســـتثناء إحـــدى الشـــركات مـــن تـــوفري احلـــد األدا مـــن مركبـــات األجـــرة العامـــة والبالغـــة )

( مركبـــات تشــجيعاا مـــذه الشــركة ومتكينهـــا مــن احلصـــول علــى تـــرخيص 10إىل  5حــدود ) ليكــون يف
 ملمارسة نشا  األجرة العامة لاشخاص ذوي اإلعاقة. 

كما ضمنت وزارة النقل االسرتاتيجية الوطنيـة للنقـل عـدة بـرام  لتحسـني مـال النقـل  منهـا  -75
د مــن التطــوير والتحســني علــى مــال نقــل  برنــام  مــال نقــل الركــال  الــذي يهــدف إىل إدخــال مزيــ
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الركـــال الـــذي يتضـــمن نظـــم وخـــدمات النقـــل داخـــل املـــدن وحركـــة الركـــال  ويتضـــمن هـــذا الكنـــام  
عــــدة إجــــراءات لتنفيــــذه ومنهــــا تطــــوير الضــــوابس لضــــمان التنقــــل امليســــر لاشــــخاص ذوي اإلعاقــــة 

 جراءات من بينها ما يأيت:وتسهيل وصومم إىل وسائل النقل  وذل  من خالل إقرار عددخ من اإل
 لتزويد مجيع وسائل النقل العام باملزايا اليت تسهل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها • 
تقـــد  خـــدمات خصصـــة تتجـــاول مـــع الطلـــب باســـتخدام مركبـــات خاصـــة تـــوفر خـــدمات  • 

 النقل لاشخاص ذوي اإلعاقة بناء على الطلب.
ة عـــدداا مـــن األهـــداف واملهمـــات منهـــا  األخـــذ كمـــا ضـــمنت وزارة النقـــل خطتهـــا اخلمســـي -76

 مبتطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة يف كل ما له عالقة بنشا  النقل   من أ ها:
أن تأخــذ الــوزارة يف االعتبــار عنــد إعـــداد دراســات وتشــريعات النقــل وكــذل  عنـــد  -1 

 لتصميم أنظمة النقل العام متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة
يجيات وسياســـات النقــل ولـــوائه وأنظمــة النقــل مـــا يــنظم ويطـــوع أن تضــمن اســرتات -2 

 خدمات النقل لاشخاص ذوي اإلعاقة.
بتطــــوير  -بالتعــــاون مــــع مركــــز امللــــ  ســــلمان ألحبــــاث اإلعاقــــة  -كمــــا قامــــت وزارة النقــــل  -77

معـــــايري ومواصـــــفات الطـــــرق ووســـــائل النقـــــل املالئمـــــة لتـــــنقالت األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة  وقـــــد   
 ني الوزارة ومركز املل  سلمان ألحباث اإلعاقة لبح  حتقيق اآليت:التنسيق ب
تقـــو  املســـتوى احلـــايل مـــن ســـهولة الوصـــول الشـــامل ضـــمن الطـــرق واملرافـــق العامـــة وأنظمـــة  • 

النقــــل والبنيــــة التحتيــــة القائمــــة  وبشــــكل خــــاص حتديــــد معــــايري املســــتويات احلاليــــة لســــهولة 
 لاا اا ودولي  ملمارسات املثلى إقليمي  الوصول مقارنة باملعايري األساسية وا

إنشــاء إطــار عمــل لســـهولة الوصــول الشــامل  ـــدد ضــوابس الكيفيــة الـــيت يــتم وضــع ســـهولة  • 
 لالوصول وتطويرها

 وضع إرشادات لسهولة الوصول الشامل. • 
أمـا فيمـا يتعلـق بتيسـري الوصـول إىل املعلومـة  فقـد قامـت هيهلـة االتصـاالت وتقنيـة املعلومــات  -78
تعمــيم االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى شــركات االتصــاالت ملراعــاة مــا جــاء ب

 :فيها من أحكام  وكان من نتائ  ذل  اآليت
إطـالق شــركة االتصـاالت الســعودية باقــة خصصـة لاشــخاص ذوي اإلعاقـة  ــدف إىل مــنه  • 

ئــــي  وعــــدد مــــن الرســــائل خــــدمات مانيــــة تتضــــمن )دقــــائق مانيــــة ملكاملــــات االتصــــال املر 
 لالنصية  ورسائل الوسائس  وختفي  على استخدام اإلنرتنت واملكاملات الدولية(

قيـــام شـــركة احتـــاد االتصـــاالت )موبـــايلي( بتخصـــيص باقـــة تســـتهدف ذوي اإلعاقـــة الســـمعية  • 
والنطـــق  وذلـــ  مبـــنحهم خـــدمات مانيـــة لالتصـــال املرئـــي والرســـائل النصـــية شـــهراا وختفـــي  

 .ت أخرىعلى خدما
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قامـت وكالــة األنبــاء الســعودية )واس( باســتحداث وسـيلة تواصــل  وحتتــوي علــى قنــاة خاصــة  -79
ألصـحال اإلعاقـة الســمعية تشـمل )رســائل مرئيـة( لنقـل اإلشــارة  واسـتحدثت كــذل  وسـيلة خاصــة 

 إليصال املعلومات للمكفوفني من خالل الرسائل الصوتية.
  

 (10المادة )  
 الحق  ت الحياة  

 
ــ -اا الــيت تتخــذها اململكــة مصــدراا أساســي   -إن الشــريعة اإلســالمية  -80 اا تُعــد احلــق يف احليــاة حق 

ــــنفي الــــيت حــــرم اهلل إال بــــاحلق   أصــــيالا ومــــن أهــــم وأعظــــم احلقــــوق  قــــال اهلل تعــــاىل:  وال تقتلــــوا ال
راد وتُعـــــد الشـــــريعة حـــــق احليـــــاة مكفـــــوالا لكـــــل إنســـــان  و ـــــب علـــــى ســـــائر األفـــــ [.151]األنعـــــام: 

واجلماعـات والــدول محايــة هــذا احلــق مــن كــل اعتـداء  مــع وجــول تــأمني الوســائل الالزمــة لتأمينــه مــن 
الغــــذاء والــــدواء واحلمايــــة  كمــــا ســــيأيت بيــــان ذلــــ  يف ثنايــــا التقريــــر فيمــــا يتعلــــق بالرعايــــة الصــــحية 

الـــنفي  جعلـــت قتــل -الــيت هـــي أســاس احلكـــم يف اململكــة  -واألمنيــة. كمـــا أن الشــريعة اإلســـالمية 
ــ نفي واإلجهــاض  قــال جر ــة ضــد اإلنســانية مجيعــاا وحفظهــا حفظــاا مــم مجيعــاا  فلــذل  حتــرم قتــل ال

يعـــاا مـــن قـ ت ـــل  نـ ف ســـاهلل تعـــاىل:   أ  ت ـــا قـ ت ـــل  النتـــاس  مجِ  ـــادخ يف األ  ر ِض ف ك  ـــيخ أ و  ف س  ـــا اا بِغ ـــري ِ نـ ف  ي اه  ـــن  أ ح  و م 
أ   ي ا النتاس  مج ِ ف ك   [.  32  ]املائدة: اا يع ت ا أ ح 
واســتناداا إىل هــذا األســاس الشــرعي اختــذت اململكــة كــل التــدابري لضــمان حــق احليــاة وتــوفري  -81

وســــائل البقــــاء والســــالمة جلميــــع مواطنيهــــا ومــــنهم األشــــخاص ذوو اإلعاقــــة علــــى قــــدم املســــاواة مــــع 
مايـــــة الســـــالمة ( اخلاصـــــة حب17غـــــريهم  وذلـــــ  وفـــــق مـــــا ســـــيايت بيانـــــه عنـــــد احلـــــدي  عـــــن املـــــادة )

 .الشخصية
  

 (11المادة )  
 حاالت الخطف والطوامئ اإلنسانية  

 
حرصاا من اململكة علـى سـالمة مجيـع مواطنيهـا يف حـاالت اخلطـر والطـوارئ اإلنسـانية  فقـد  -82

جعلــــت محــــايتهم مــــن واجبا ــــا األساســــية  حيــــ  جــــاء يف املــــادة )الســــابعة والعشــــرين( مــــن النظــــام 
فــــــل الدولـــــــة حــــــق املـــــــواطن وأســــــرته يف حالـــــــة الطــــــوارئ واملـــــــرض والعجـــــــز األساســــــي للحكـــــــم  تك

ــــدعم نظــــام الضــــمان االجتمــــاعي وتشــــجع املبسســــات واألفــــراد علــــى اإلســــهام يف  والشــــيخوخة  وت
 األعمال اخلريية . 

راء مـــــن منطلـــــق حـــــرص اململكـــــة علـــــى تـــــوفري خـــــدمات الطـــــوارئ صـــــدر قـــــرار ملـــــي الـــــوز  -83
بتشــكيل مجعيــة امــالل األمحــر الســعودي  مث صــدر قــرار  1963أيار/مــايو  14( وتــاريخ 669) رقــم

بتغيــري االســم إىل هيهلــة امــالل  2008كــانون األول/ديســمك   22( بتــاريخ 371راء رقــم )ملــي الــوز 
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( 213زراء رقـــم )األمحـــر الســـعودي. ومـــن مث صـــدر التنظـــيم اخلـــاص باميهلـــة مبوجـــب قـــرار ملـــي الـــو 
يهلــة حكوميــة ونظامهــا قــائم علــى أســاس اتفاقيــات جنيــف . وهــي ه2011حزيران/يونيــه  13وتــاريخ 

واملبادئ اليت أقر ا مـبمترات امـالل والصـليب األمحـر الدوليـة. وقـد نصـت يف نظامهـا علـى أن هـدفها 
 السعي إىل ختفيف حدة املصائب واآلالم البشرية  دون أي متييز أو تفرِقة يف املعاملة ألي سبب.

ري احلمايــــة والســـالمة يف حـــاالت الطــــوارئ    إنشـــاء الــــدفاع يف إطـــار جهـــود اململكــــة لتـــوف -84
  والــدفاع 1986كــانون الثاين/ينــاير   21( وتــاريخ 10لكــي رقــم )م/املــدين وذلــ  مبوجــب املرســوم امل

املــدين هـــو جهــاز حكـــومي يتـــوىل القيــام مبجموعـــة مــن اإلجـــراءات واألعمـــال الالزمــة لتـــوفري احلمايـــة 
وو اإلعاقــــة  وكــــذل  محايــــة املمتلكــــات العامــــة واخلاصــــة مــــن جلميــــع الســــكان ومــــنهم األشــــخاص ذ

أخطــار احلرائــق والكــواِرث واحلــرول واحلــوادث املختلفــة  وإغاثــة املنكــوبني وتــأمني ســالمة املواصــالت 
ــلم ويف  واالتصــاالت وســري العمــل يف املرافــق العامــة  ومحايــة مصــادر الثــروة الوطنيــة وذلــ  يف زمــن السِّ

 ئ  والتنسيق يف ذل  مع مجيع القطاعات احلكومية واألهلية. حاالت احلرول والطوار 
 وزيـــر قـــرار وفيمـــا اـــص الوقايـــة مـــن األخطـــار وســـالمة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  فقـــد صـــدر -85

باملوافقـــة  1999أيار/مـــايو  13/دف( وتـــاريخ 2/و/12/2رقـــم ) املـــدين الـــدفاع ملـــي رئـــيي الداخليـــة
علـى إصـدار الئحــة شـرو  السـالمة واحلمايــة الواجـب توافرهـا يف مراكــز األشـخاص ذوي اإلعاقـة. وقــد 
تضـمنت إلـزام مجيـع القطاعــات العامـة واخلاصـة بالشــرو  واملعـايري الفنيـة الواجــب توافرهـا يف املبـاين وفــق 

   للوقاية من األخطار. املواصفات واملقاييي السعودية وطبقاا للمعايري الدولية يف ذل
  

 (12المادة )  
 لمساواة اع اآلخفقط أاام القانوناالعيفا  باألشخاص ذوي اإلعاقة على ق م ا  

 
أكــد النظـــام األساســـي للحكـــم يف اململكــة علـــى تعزيـــز مبـــدأ املســاواة أمـــام القـــانون  وذلـــ   -86

ة )الثامنــة( منــه علــى أنــه  يقــوم املــاد اســتناداا إىل مــا قررتــه أحكــام الشــريعة اإلســالمية  حيــ  نصــت
ـــــى أســـــاس العـــــدل  والشـــــورى  واملســـــاواة  وفـــــق الشـــــريعة  ـــــة الســـــعودية عل احلكـــــم يف اململكـــــة العربي
اإلســـالمية   وأنـــه لـــيي يف النظـــام األساســـي للحكـــم أو األنظمـــة املعمـــول إلـــا يف اململكـــة مـــا  كـــن 

 نت ظروفهم.اعتباره متييزاا يف املساوة أمام القانون بني األشخاص أي كا
ــــة لاشــــخاص ذوي اإلعاقــــة هــــي االســــتحقاق والصــــالحية وهــــي يف الشــــريعة  -87 األهليــــة القانوني

اإلســــالمية صــــفة يقــــدرها الشــــارع يف الشــــخص رعلــــه  ــــالا صــــاحلاا خلطــــال الشــــارع. واألهليــــة إمجــــاالا 
فحكمهــــا  -ومناطهــــا احليــــاة اإلنســــانية  -قســــمان: أهليــــة وجــــول وأهليــــة أداء  فأمــــا أهليــــة الوجــــول 

صـــالحية اإلنســـان لالـــزام وااللتـــزام  أي أن يتحمـــل اإلنســـان حقوقـــه يف مواجهـــة اآلخـــرين. وأمـــا أهليـــة 
األداء: فمناطهــا العقــل والتمييــز وحكمهــا صــالحية اإلنســان لصــدور األفعــال واألقــوال منــه  علــى وجــهخ 

ه فيسـتحق أهليـة األداء يعتد بـه شـرعاا  أي يسـتطيع أن يتحمـل احلقـوق والواجبـات رـاه اآلخـرين. وعليـ
 والوجول األشخاص ذوو اإلعاقة املبهلون الذين يستطيعون أن يتولوا شبوهنم بأنفسهم. 
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 -ومــن التـــدابري الــيت أقـــرت حلفــا ورعايـــة القاصـــرين ومــن يف حكمهـــم مــن فاقـــدي األهليـــة  -88
أقـــره مـــا  -ومـــنهم بعـــ  األشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقـــة الـــذين ال ويل مـــم  وذلـــ  حفظـــاا حلقـــوقهم 

مــن املوافقــة علــى إنشــاء هيهلــة تســمى )اميهلــة العامــة  2006نيســان/أبريل  11ملــي الــوزراء يف تــاريخ 
للواليــة علــى أمــوال القاصــرين ومــن يف حكمهــم( تــرتبس بــوزير العــدل. حيــ  تتــوىل تلــ  اميهلــة الواليــة 

خـول للـويل أو على األموال اليت ال حافا ما حقيقة أو حكمـاا  ومتـارس مـن االختصاصـات مثـل مـا 
الوصــي أو القــيم أو الوكيــل أو النــاظر وعليهــا الواجبــات املقــررة علــيهم. ومــن مهما ــا: القوامــة علــى 
أموال ناقصي األهلية وفاقديها الـذين   تعـني ا كمـة املختصـة قي مـاا إلدارة أمـوامم  واإلشـراف علـى 

 تصرفات األوصياء والقيمني واألولياء.

لتـدابري اخلاصـة بضـمان حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى أسـاس املسـاواة أما فيما يتعلق با -89
مــع غــريهم يف التملــ  وفــته احلســابات البنكيــة واحلصــول علــى التســهيالت يف ذلــ   فقــد أصــدرت 

قواعــــد فــــته احلســــابات البنكيــــة  -وهــــي متثــــل البنــــ  املركــــزي  -مبسســــة النقــــد العــــر  الســــعودي 
تشــرين الثـــاين/  30يف  بنــوك التجاريـــة يف اململكــة العربيــة الســعوديةوالقواعــد العامــة يف تشــغيلها يف ال

  وقــد تضــمنت هــذه القواعــد بعــ  التنظيمــات وااللتزامــات علــى البنــوك فيمــا اــص 2008نــوفمك 
 مراعاة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعامل  ومنها اآليت:

مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة   ــب علــى البنــوك إعطــاء األولويــة والعنايــة القصــوى للعمــالء • 
وبالشــكل الــذي يكفــل تســهيل اســتقبامم وتســريع إجــراءات تقــد  اخلــدمات املصــرفية مــم  

 لاليت منها توفري املساعدين ومرتمجي لغة اإلشارة
 ــب علــى البنــ  فــته حســال ألي عميــل كفيــف يطلــب ذلــ  ومنحــه بطاقــة صــراف ويل  • 

ـــل الكفيـــف ا حلـــق يف احلصـــول علـــى أيا مـــن اخلـــدمات ودفـــرت شـــيكات عنـــد طلبـــه  وللعمي
املصــــرفية )امــــاتف املصــــريف واإلنرتنــــت والبطاقــــات االئتمانيــــة(  علــــى أن يــــتم إطالعــــه علــــى 
الشـــــرو  والضـــــوابس املتعلقـــــة إلـــــذه اخلـــــدمات وبعـــــد اســـــتيفاء توقيعـــــه بأنـــــه   منحـــــه هـــــذه 

النظاميــة عــن  اخلــدمات بنــاءا علــى رغبتــه واختيــاره وإدراكــه ألخطــار اســتخدامها ومســبوليته
 مجيع العمليات اليت تتم من خالل هذه النوعية من اخلدمات.

  
 (13المادة )  
 إاكانية اللجوء إلى القضاء  

 
تكفل اململكة استقاللية القضاء والقضـاة  فقـد جـاء يف النظـام األساسـي للحكـم يف املـادة   -90

)السادسـة واألربعــني( أن القضــاء ســلطة مســتقلة  وال سـلطان علــى القضــاة يف قضــائهم لغــري ســلطان 
 الشريعة اإلسالمية.
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ء  حيـــ  يضـــمن النظـــام األساســـي للحكـــم يف اململكـــة حـــق املســـاواة للجميـــع أمـــام القضـــا -91
ــــه علــــى أن  حــــق التقاضــــي مكفــــول بالتســــاوي للمــــواطنني  يــــنص يف املــــادة )الســــابعة واألربعــــني( من

 . وعلـــى هـــذا األســـاس  وتوافقـــاا مـــع  النظـــام اإلجـــراءات الالزمـــة لـــذل واملقيمـــني يف اململكـــة  ويبـــني
ص ذوي االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  فــبن اململكــة تضــمن االعــرتاف باألشــخا

 اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهم أمام القضاء. 
تطبـق ا ـاكم علـى القضـايا املعروضـة الشـرعية يف مادتـه )األوىل( بـأن  قضى نظام املرافعـات  -92

أمامهـــا أحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية  وفقـــاا ملـــا دل عليـــه الكتـــال والســـنة ومـــا يصـــدره ويل األمـــر مـــن 
 السنة  وتتقيد يف إجراءات نظرها مبا ورد يف هذا النظام . أنظمة ال تتعارض مع الكتال و 

أبانت وزارة العدل يف اململكـة يف موقعهـا اإللكـرتوين أن حـق التقاضـي مكفـول لكـل مـواطن  -93
 أو مقيم يف اململكة  وأن من حقوق املتقاضني اآليت: 

 لةاملختص قبول أي دعوى يف املطالبة بأي حق عند رفعها للجهة القضائية • 
كـــان اا  اإلنســـان أي ـــ تلقـــي املعاملـــة احلســـنة مـــن العـــاملني يف اجلهـــاز القضـــائي  واحـــرتام كرامـــة • 

 لأو هيهلته جنسه أو لونه أو دينه
أولويـــــة خاصـــــة يف  -ومـــــنهم األشـــــخاص ذوو اإلعاقـــــة  -مـــــنه املـــــرأة والســـــجني واملـــــري   • 

 لإجراءات التقاضي
 لحق االستعانة مبحامخ  أو وكيل خاص • 
كتــوفري  األشــخاص ذوي اإلعاقــة حــق االســتعانة مبــن يعيــنهم علــى اإلدالء حبججهــم  مــنه • 

 .مرتجم للغة اإلشارة  أو أي نوع من املساعدة  وطلب توفري ذل  من ا كمة
وعمــالا علــى تــوفري التيســريات اإلجرائيــة الــيت تناســب وتراعــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومــن  -94

املشـــاركة مبـــا يف ذلـــ  بصـــفتهم شـــهوداا  فقـــد تضـــمن نظـــام  يف حكمهـــم لتيســـري دورهـــم الفعـــال يف
  2013تشـــرين الثـــاين/نوفمك  25( وتــاريخ 2لكــي رقـــم )م/اإلجــراءات اجلزائيـــة الصــادر باملرســـوم امل

مجلـــة مـــن التعليمـــات امللزمـــة لتيســـري مشـــاركة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وتســـهيل مهمـــا م القضـــائية  
 يف األمثلة اآلتية: كما

دة )الســــابعة والســــبعون بعــــد املائــــة( مــــن الالئحــــة التنفيذيــــة لنظــــام اإلجــــراءات نصــــت املــــا • 
اجلزائيـــة  علـــى أنـــه:  إذا كـــان مـــن يُـــراد االســـتماع إىل أقوالـــه أبكـــم يســـتطيع الكتابـــة فيـــدوِّن 
أقوالــه كتابــةا  وُيســأل األصــم الــذي يســتطيع القــراءة عــن طريــق كتابــة األســهللة لــه  وإذا كــان 

 لاا فتدوتن أقواله بوساطة خبري ي  األبكم أو األصم أم
تــذكر املــادة )الثامنـــة واألربعــون بعــد املائـــة( مــن نظـــام اإلجــراءات اجلزائيــة  أنـــه إذا كــان مـــن  • 

حلقــه ضــرر مــن اجلر ــة فاقــد األهليــة و  يكــن لـــه ويل أو وصــي وجــب علــى ا كمــة املرفوعــة 
 لصأمامها الدعوى اجلزائية أن تعني له من يطالب حبقه اخلا
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تبـــني املـــادة )التاســـعة واألربعـــون بعـــد املائـــة( مـــن نظـــام اإلجـــراءات اجلزائيـــة  أن ترفـــع دعـــوى  • 
احلـق اخلاص على املتهـم إذا كان أهـالا  وعلـى الـويل أو الوصـي إذا كـان املتهــم فاقـد األهليـة 
  ومــــنهم األشــــخاص ذوو اإلعاقــــة الذهنيــــة   فــــبن   يكــــن لـــــه ويل أو وصــــي  وجــــب علــــى

 لاا ا كمـة أن تُعنيِّ عليـه ولي  
ــــة  أنــــه إذا كــــان  •  تــــذكر املــــادة )الســــابعة والســــتون بعــــد املائــــة( مــــن نظــــام اإلجــــراءات اجلزائي

الشـــاهد صــــغرياا  أو كـــان فيــــه مـــا  نــــع مــــن قبـــول شــــهادته فـــال تعــــد أقوالـــه شــــهادة  ولكــــن 
د مصــاباا مبــرض  للمحكمــة إذا وجــدت أن يف مساعهــا فائــدة أن تســمعها. وإذا كــان الشــاه

أو بعاهــة جســيمة رــا  عــل تفــاهم القاضــي معــه غــري ركــن  فيســتعان مبــن يســتطيع التفــاهم 
 .معه  وال يعد ذل  شهادة

  
 (14المادة )  
 حفقة الشخص وأانه  

 
كمــا ســبق ذكــره  فــبن مصــدر التشــريع يف اململكــة هــو الشــريعة اإلســالمية  وهــي الــيت تــدعو  -95

إىل احلريــة واحــرتام كرامــة اإلنســان وحريتــه املنضــبطة مبــا  قــق املصــلحة اخلاصــة والعامــة لقولــه تعــاىل: 
بــني [  فــال خضــوع إال لســلطان األحكــام الشــرعية الــيت ال تفــرق 70 ولقــد كرمنــا بــين ودم  ]اإلســراء 

جـــــني وجـــــني  أو أي متييـــــز علـــــى أي أســـــاس  وتبكـــــد علـــــى وجـــــول محايـــــة اإلنســـــان ســـــواء مـــــن 
األشــخاص ذوي اإلعاقـــة أو مـــن غـــريهم مبـــا  فـــا أمنــه واســـتقراره  وتـــوفري مـــا يلزمـــه مـــن احتياجـــات 

 تكفل له البقاء والعيش بكرامة. 
لمســـاكن حرمتهـــا  نصـــت املـــادة )الســـابعة والثالثـــني( مـــن النظـــام األساســـي للحكـــم بـــأن ل -96
 ـــوز دخومـــا بغـــري إذن صـــاحبها  وال تفتيشـــها  إال يف احلـــاالت الـــيت يبينهـــا النظـــام. كمـــا نصـــت  وال

املــادة )الثانيــة( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة علــى أنــه  ال  ــوز القــب  علــى أي إنســان  أو تفتيشــه  
يكــون التوقيــف أو الســجن إال يف  أو توقيفـه  أو ســجنه  إال يف األحــوال املنصــوص عليهــا نظامــاا  وال

باإلضـــافة إىل ضـــمان ·.. .. األمـــاكن املخصصـــة لكـــل منهمـــا وللمـــدة ا ـــددة مـــن الســـلطة املختصـــة
متتعــه حبريتــه االقتصــادية ومتلكــه مبــا يتفــق والشــريعة اإلســالمية  حيــ  جــاء يف املــادة )الثامنــة عشــرة( 

ة اخلاصـــة وحرمتهـــا  وال ينـــزع مـــن أحـــد مـــن النظـــام األساســـي للحكـــم أن الدولـــة تكفـــل حريـــة امللكيـــ
 ملكه إال للمصلحة العامة على أن يُعوض املال  تعويضاا عادالا.

ـــــة  -ومـــــنهم ذوو اإلعاقـــــة  -ومـــــن جانـــــب وخـــــر  لاشـــــخاص  -97 حـــــق علـــــى الدولـــــة يف محاي
أنفســـهم ومســــاكنهم وكــــل مــــا يتصــــل إلــــم  فقـــد نــــص نظــــام اإلجــــراءات اجلزائيــــة يف املــــادة )احلاديــــة 

( أن لاشـــخاص ومســـاكنهم ومكـــاتبهم ومـــراكبهم حرمـــة رـــب صـــوهنا  وحرمـــة الشـــخص واألربعـــني
حتمي جسده ومالبسه وماله ومـا يوجـد معـه مـن أمتعـة  وتشـمل حرمـة املسـكن كـل مكـان مسـور أو 

  ا  بأي حاجز  أو معد الستعماله مأوى. 
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حــــق املــــواطن  ويف احلــــاالت الطارئــــة لاشــــخاص  ومــــنهم ذوو اإلعاقــــة  فــــبن الدولــــة تكفــــل -98
وأســــرته  يف حالــــة الطــــوارئ  واملــــرض  والعجــــز  والشــــيخوخة  وتــــدعم نظــــام الضــــمان االجتمــــاعي  
وتشــجع املبسســات واألفــراد علــى اإلســهام يف األعمــال اخلرييــة  كمــا جــاء ذلــ  يف املــادة )الســابعة 

 والعشرين( من النظام األساسي للحكم. 

أن يعيشـــــوا يف وســـــس  ـــــيطهم الطبيعــــــي األصـــــل هـــــي حريـــــة األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة  و  -99
واألســـــري  ومتـــــتعهم بكامـــــل حقـــــوق اإلنســـــان  وعـــــدم حرمـــــاهنم مـــــن حـــــريتهم بســـــبب اإلعاقـــــة إال 

تقتضــيه مصــلحتهم الصــحية والشخصــية مــن بقــائهم داخــل دور الرعايــة  ومــن مث فاألصــل رعايــة  مــا
بــأن تكفــل الدولــة  األشــخاص ذوي اإلعاقــة داخــل أســرهم كمــا نــص علــى ذلــ  نظــام رعايــة املعــوقني

حـق الشــخص ذي اإلعاقــة يف خــدمات الوقايــة والرعايــة والتأهيــل  وتشــجع املبسســات واألفــراد علــى 
العديـد  اإلسـهام يف األعمـال اخلرييـة يف مـال اإلعاقـة وتقـدم إىل هـذه اخلـدمات مـذه الفهلـة عـن طريـق

لــيم(  وقــد نصــت لــوائه )الشــبون االجتماعيــة  والصــحة  والتع مــن اجلهــات املختصــة  مثــل وزارات:
 1980كــانون الثاين/ينــاير   28 ( وتــاريخ34التأهيــل االجتمــاعي الصــادرة بقــرار ملــي الــوزراء رقــم )

علـــــى أن تـــــتم رعايـــــة األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة داخـــــل أســـــرهم وتصـــــرف مـــــم األجهـــــزة التعويضـــــية 
غريهـا. أمـا مـا يسـتثىن مـن واإلعانات املادية الدائمة للـذين لـيي مـم وظـائف  وتـوفري الرعايـة املنزليـة و 

ذلــ  فهــو مــا يتعلــق بــدور اإليــواء الــدائم داخــل مراكــز التأهيــل االجتمــاعي لشــديدي اإلعاقــة  ودور 
 اإليواء لاطفال املشلولني  أو املصحات النفسية كاآليت: 

  إنشـــاء مراكـــز التأهيـــل االجتمـــاعي لشـــديدي اإلعاقـــة  وختـــتص هـــذه املراكـــز بـــبيواء حـــاالت  • 
املهــين نتيجــة شــدة  ذوي اإلعاقــة مــن فهلــات شــديدي اإلعاقــة غــري القــابلني للتأهيــل األشــخاص

ـــــب الرعايـــــة الصـــــحية واالجتماعيـــــة  اإلعاقـــــة أو ازدواجيـــــة اإلعاقـــــات  مـــــع تـــــوفري مجيـــــع جوان
 لثالثة مراكز ككى واألنشطة الرتفيهية املتنوعة  وعدد مراكز التأهيل االجتماعي يف اململكة

األطفــــال املصـــابني بالشـــلل  يلقــــى األطفـــال املصـــابون بالشــــلل داخـــل مبسســــات مراكـــز رعايـــة  • 
رعايــة األطفــال املصــابني بالشــلل إىل جانــب اإليــواء الكامــل  بــرام  الرعايــة االجتماعيــة الشــاملة 

إىل الــكام  الثقافيــة والرياضــية املناســبة  وخــدمات العــالج الطبيعــي  والعنايــة الشخصــية  باإلضــافة
 لاجلراحية لدى املستشفيات املتخصصة فيهية  وكذل  إجراء العملياتوالكام  الرت 

مصحات اإلعاقة العقليـة  وتتـوىل وزرة الصـحة إدار ـا  فهنـاك سـتة عشـر مستشـفى للصـحة  • 
النفســـــية  وأكثـــــر مـــــن أربعـــــني عيـــــادة نفســـــية منتشـــــرة يف ختلـــــف منـــــاطق اململكـــــة  وثالثـــــة 

 ن منهـا علـى شـكل ممـع لكـل مـن الصـحةمستشفيات تقدم خدمات عالج اإلدمـان  اثنـا
ر  وبلـــ  ( ســـري3003النفســـية واإلدمـــان  حيـــ  تبلـــ  الســـعة الســـريرية مـــذه املستشـــفيات )

 .( مريضاا 20 085( مراجعاا  وعدد املنو مني )436 497) 2009عدد املراجعني لعام 
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 (15المادة )  
 أو غيف اإلنسانية لمهينةسية أو اع م اليعفض لليعذق  أو المعاالة أو العقوبة القا  

 
كمــا ســبقت اإلشــارة إليــه  فــبن اململكــة صــدقت علــى اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن  -100

ول/  8( وتــاريخ 11ضــرول املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو غــري اإلنســانية باملرســوم امللكــي رقــم )م/
  وهـي بتصـديقها علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة أيضـاا رـدد التزامهـا 1997أغسطي 
ملواثيق والعهــــود الدوليــــة املناهضــــة لتعــــرض األشــــخاص للتعــــذيب أو املعاملــــة القاســــية أو غــــري التــــام بــــا

اإلنسانية أو املهينة  ورا يعكي هذا االلتزام اشتمال أنظمة اململكة على العديد من البنـود الـيت حتظـر 
دوث التعـذيب مجيع أعمال التعذيب وحتول دون وقوعها  واختاذ اإلجراءات اليت من شأهنا أن متنع ح

 أو املعاملة القاسية. 
ورد يف املــادة )الثانيــة( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة أنــه  ال  ــوز القــب  علــى أي إنســان   -101

أو تفتيشـــه  أو توقيفـــه  أو ســـجنه  إال يف األحـــوال املنصـــوص عليهـــا نظامـــاا  وال يكـــون التوقيـــف أو 
و ظـر  ا ـددة يف احلكـم القضـائي أو نظامـاا  السجن إال يف األماكن املخصصة لكـل منهمـا وللمـدة

  كمــا  ظــر تعريضــه للتعــذيب  أو املعاملــة املهينــة للكرامــة . اا   أو معنوي ــاا إيــذاء املقبــوض عليــه جســدي  
أمــا يف حــاالت غــري التلــبي باجلر ــة  فقــد نصـــت املــادة )اخلامســة والثالثــون( مــن نظــام اإلجـــراءات 

التلــبي  ال  ــوز القــب  علــى أي إنســان أو توقيفــه إال بــأمر مــن  اجلزائيــة علــى أنــه  يف غــري حــاالت
  و ـب اا اا أو معنويـ السلطة املختصة بذل   و ـب معاملتـه مبـا  فـا كرامتـه  وال  ـوز إيـذا ه جسـدي  

 .إخباره بأسبال إيقافه  ويكون له احلق يف االتصال مبن يرى إبالغه 
الرــــار باألشــــخاص  أنــــه  ظــــر االرــــار بــــأي وقــــد جــــاء أيضــــاا يف نظــــام مكافحــــة جــــرائم ا -102

شـخص بـأي شـكل مـن األشـكال مبـا يف ذلـ : إكراهـه  أو  ديـده  أو االحتيـال عليـه  أو خداعــه  
أو خطفـــــه  أو اســـــتغالل الوظيفـــــة  أو النفـــــوذ  أو إســـــاءة اســـــتعمال ســـــلطةخ مـــــا عليـــــه  أو اســـــتغالل 

افقـة شـخص لـه سـيطرة علـى وخـر مـن أجـل ضعفه  أو إعطـاء مبـال  ماليـة أو مزايـا أو تلقيهـا لنيـل مو 
االعتـــداء اجلنســـي  أو العمـــل أو اخلدمـــة قســـراا  أو التســـول  أو االســـرتقاق  أو املمارســـات الشـــبيهة 

 بالرق  أو االستعباد  أو نزع األعضاء أو إجراء رارل طبية عليه.

فقـــد  -اقـــة ومـــنهم األشـــخاص ذوو اإلع -لتنظـــيم األحبـــاث العلميـــة والطبيـــة علـــى اإلنســـان  -103
صــدر نظــام أخالقيــات البحــ  العلمــي علــى املخلوقــات احليــة  ويف الفصــل )الثــامن( منــه  البحــ  
العلمـي علـى اإلنسـان  نصــت املـادة )احلاديـة عشــرة( علـى أنـه  ال  ــوز ألي باحـ  مباشـرة البحــ  

لـيت حتـددها على أي إنسان قبل احلصول منه أو من وليه على املوافقـة بعـد التبصـري وفـق اإلجـراءات ا
كما أن املـادة )السـابعة عشـرة( نصـت أيضـاا علـى أنـه  ال  ـوز للباحـ  اسـتغالل ظـروف  الالئحة .
بــأي شــكل مــن األشــكال  وأال يكــون حتــت أي نــوع مــن  -الــذي  ــرى عليــه البحــ   -اإلنســان 

ل اإلكــراه أو االســتغالل . ولضــمان أال يكــون الشــخص املعــاق عرضــة لالســتغالل أو االعتــداء خــال
إجــــراء البحــــ  العلمــــي أو الطــــ   فقــــد تضــــمن الفصــــل )العاشــــر( مــــن هــــذا النظــــام حكــــم املــــادة 
)اخلامســة والعشــرين( الــيت نصــت علــى أنــه  ال  ــوز إجــراء البحــ  علــى القاصــر أو نــاقص األهليــة 
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املعــوق  إال إذا كانــت مصــلحة هــذه الفهلــات تقتضــي ذلــ   وحتــدد الالئحــة الضــوابس األخالقيــة  أو
 ألحباث العلمية على هذه الفهلات . إلجراء ا
 2007تمــــدة مــــن وزارة الصــــحة يف عــــام كمــــا أن وثيقــــة حقــــوق ومســــبوليات املرضــــى  املع -104

نصــت علــى أن  للمــري  مــن ذوي اإلعاقــة احــرتام كرامتــه واســتقالله الــذايت وقراراتــه الشخصــية  وأن 
الحتياجـــات اخلاصـــة وكبـــار يكـــون يف املنشـــأة الصـــحية سياســـة خاصـــة للتعامـــل مـــع األطفـــال وذوي ا

الســن حلمــايتهم مــن التعــرض ألي نــوع مــن اإلســاءة أو اإليــذاء  وكــذل  حصــول املــري  أو الوصــي 
القـــانوين عليـــه علـــى معلومـــات كاملـــة وحديثـــة مـــن الطبيـــب املعـــا  فيمـــا اـــص التشـــخيص والعـــالج 

 باللغة اليت يدركها ويفهمها. 
ألجهــزة التنفيذيــة ذات العالقــة والتأكــد مــن عــدم حــدوث وحرصــاا علــى متابعــة التنفيــذ ومراقبــة ا -105

عمليــات التعــذيب أو التعــرض للمعاملــة القاســية وإهانــة الكرامــة  فقــد أجــاز نظــام اإلجــراءات اجلزائيـــة 
الســالف ذكــره ألعضــاء هيهلــة لتحقيــق واالدعــاء العــام )النيابــة العامــة( زيــارة الســجون ودور التوقيــف دون 

ة )الثامنــة والثالثــون( بـــأن  علــى املختصــني مـــن أعضــاء هيهلــة التحقيـــق إذن مســبق  حيــ  قضــت املـــاد
واالدعـــاء العـــام زيـــارة الســـجون ودور التوقيـــف يف دوائـــر اختصاصـــهم يف أي وقـــت دون التقيـــد بالـــدوام 
الرمسـي  والتأكــد مــن عــدم وجــود مســجون أو موقـوف بصــفة غــري مشــروعة  وأن يطلعــوا علــى ســجالت 

يتصــلوا باملســجونني واملوقــوفني  وأن يســمعوا شــكاواهم  وأن يتســلموا مــا الســجون ودور التوقيــف  وأن 
وعلـــى مـــأموري الســـجون ودور التوقيـــف أن يقـــدموا ألعضـــاء هيهلـــة التحقيـــق · يقدمونـــه يف هـــذا الشـــأن

 .واالدعاء العام كل ما  تاجونه ألداء مهما م 
 -حقـــوق اإلنســـان  ومـــن جانـــب وخـــر  ويف شـــأن الرصـــد واملراقبـــة  فقـــد نـــص تنظـــيم هيهلـــة -106

( مـــن 6يف الفقـــرة ) - 2005أيلول/ســـبتمك  12( وتـــاريخ 207زراء رقـــم )الصـــادر بقـــرار ملـــي الـــو 
زيــارة الســجون ودور التوقيــف يف  -6املــادة )اخلامســة( منــه علــى أن مــن اختصاصــات اميهلــة اآليت:  

. كمـا أن اميهلـة أي وقت دون إذن من جهـة االختصـاص  ورفـع تقـارير عنهـا إىل رئـيي ملـي الـوزراء
  بعــــدة زيــــارات ملركــــز النقاهــــة لشــــديدي اإلعاقــــة يف 2012/2013لفعــــل قــــد قامــــت يف عــــامي با

الريـــاض  ومراكـــز التأهيـــل الشـــامل يف بعـــ  منـــاطق اململكـــة  وقـــدمت تقاريرهـــا الـــيت تصـــف واقعهـــا 
 اقة.حتتاج إليه من معاجلة وتطوير تأيت يف سياق رعاية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلع وما
ــــيت رــــر م مجيــــع صــــور التعــــذيب واملعاملــــة  -107 ــــذ أنظمــــة اململكــــة  ال ويف اجلانــــب التطبيقــــي لتنفي

القاســـية وغـــري اإلنســـانية  وواصـــة فيمـــا يتعلـــق مبمارســـة التعـــذيب واملعاملـــة القاســـية أو املهينـــة وغـــري 
اكم اإلنســانية يف حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  هنــاك عــدة أحكــام مغلظــة صــدرت مــن بعــ  ا ــ

ضد أفراد ثبت قيـامهم مبمارسـة التعـذيب واملعاملـة القاسـية يف حـق أشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة سـواء 
رن كانوا يعيشـون يف دور اإليـواء أو يف غريهـا  وذلـ  اسـتناداا إىل بعـ  األنظمـة الـيت تشـدد العقوبـة 

املـــادة  إذا كانـــت رارســـة العنـــف واإلهانـــة ضـــد أشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقـــة  كمـــا أشـــارت إىل ذلـــ 
)الرابعــة( مــن نظــام مكافحــة االرــار باألشــخاص مــن أن العقوبــات تشــدد يف حــاالت  منهــا: املــرأة 

 ن أمثلة من تل  األحكام ما يأيت:واألشخاص ذوو اإلعاقة. وم
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أصــدرت  كمــة عفيــف حكمهــا علــى بعــ   2012كــانون األول/ديســمك   16خ يف تــاري • 
العـــاملني يف مركـــز التأهيـــل الشـــامل يف  افظـــة عفيـــف رـــن ثبـــت تـــورطهم يف إســـاءة معاملـــة 
أحــد النــزالء وكــذل  تعنيفــه وركلــه ألكثــر مــن مــرة أثنــاء إطعامــه  بالســجن ملــدة ســنة وســتة 

 لأشهر واإلشهار به يف مراكز التأهيل الشامل يف اململكة
حكمــاا بســجن خـــادمتني  دةأصــدرت ا كمــة اجلزئيــة يــ 2008متوز/يوليــه  17يف تــاريخ و  • 

منــــزليتني ســــنتني وســــتة أشــــهر إلدانتهمــــا باالعتــــداء علــــى فتــــاة مــــن ذوي اإلعاقــــة يف منزمــــا 
 وهروإلما بعد تكتيفها وتكميمها.

  
 (16المادة )  
 سيغالج والعنف واالعي اءلالع م اليعفض   

 
تــدرك اململكـــة أن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة أكثـــر عرضـــة مـــن غـــريهم لالســـتغالل واالعتـــداء  -108

والعنف  ومن مث بـادرت إىل سـن بعـ  اللـوائه واألنظمـة الـيت حتظـر كـل أشـكال العنـف واالسـتغالل 
اقـــب الســــجون ودور جلميـــع األشــــخاص ومـــنهم ذوو اإلعاقــــة  وأتاحـــت جلهــــات الرصـــد املســــتقلة مر 

اإليــواء. كمــا عملـــت علــى إنشـــاء الــكام  التنظيميـــة والتوعويــة لتجـــر  مجيــع أنـــواع العنــف واســـتغالل 
األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد سبق أيضـاا أن صـدقت اململكـة علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل الـيت تشـري 

لــــى اتفاقيــــة حقــــوق إىل منــــع العنــــف واســــتغالل األطفــــال واالعتــــداء علــــيهم  واململكــــة بتصــــديقها ع
ــــة وغريهــــا  األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة رــــدد التزامهــــا باختــــاذ التــــدابري التشــــريعية واالجتماعيــــة والتثقيفي

 حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة من مجيع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء.
أصـــدرت اململكـــة نظـــام مكافحـــة جـــرائم االرـــار باألشـــخاص  وهـــو النظـــام الـــذي ســـبقت  -109
  والـــذي  ظـــر 2009متوز/يوليـــه  14( وتـــاريخ 40لكـــي رقـــم )م/رة إليـــه  الصـــادر باملرســـوم املاإلشـــا

االرار بأي شخص بـأي شـكل مـن األشـكال مبـا يف ذلـ : إكراهـه  أو  ديـده  أو االحتيـال عليـه  
أو إعطــاء مبــال  ماليــة أو  -الــذي قــد يصــدق علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة  -أو اســتغالل ضــعفه 

لقيهــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى وخــر مــن أجــل االعتــداء اجلنســي  أو العمــل أو مزايــا أو ت
اخلدمـــة قســـراا  ويف املقابـــل غلـــا النظـــام املـــذكور العقوبـــة يف املـــادة )الرابعـــة( إذا كـــان ضـــحية االرـــار 

 باألشخاص امرأة أو من األشخاص ذوي اإلعاقة. 

ــــــاءا علــــــى األمــــــراســــــتحدثت اململكــــــة برنامــــــاا لامــــــان األســــــري  -110 ــــــوطين بن الســــــامي رقــــــم  ال
ككنــام  وطــين يهــدف إىل محايــة األســرة   2005تشــرين الثــاين/نوفمك  18/م ل( وتــاريخ 11471)

وقــــد يكــــون أحــــد أعضـــــائه مــــن األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة  وتقــــد  الــــدعم للنســـــاء  -مــــن العنــــف 
 هـــذا الصـــدد  حيـــ  يقـــوم املعنفـــات واألطفـــال املعنفـــني  ويتـــوىل الكنـــام  إجـــراء دراســـات ختلفـــة يف

بدور فاعل يف مال الدفاع عـن حقـوق الطفـل واملـرأة  ومجيـع املستضـعفني  كمـا أنـه يقـوم أيضـاا بـدور 
توعــــوي مــــن خــــالل عقــــد الــــدورات التدريبيــــة للمهنيــــني املتعــــاملني مــــع حــــاالت العنــــف  ولاســــر  

http://www.sauress.com/city?name=جدة


 CRPD/C/SAU/1 

 

36/81 GE.15-20023 

 

سـنوات ويف منـاطق ختلفـة باإلضافة إىل طباعة النشرات التوجيهية  حيـ  قـدم الكنـام  طـوال  ـي 
مــن اململكــة العديــد مــن الــدورات التدريبيــة املتخصصــة للمهنيــني مــن اجلنســني واملتعــاملني مــع قضــايا 

ـــــذاء األطفـــــال والعنـــــف األســـــري إذ  لـــــت أكثـــــر مـــــن ) ( مـــــن املهنيـــــني املتخصصـــــني يف 2 000إي
 اجملاالت الصحية واالجتماعية والنفسية والرتبوية واألمنية واحلقوقية.

  املتضـمن املوافقــة علــى 2013أيلول/ســبتمك  21( وتـاريخ 52صـدر املرســوم امللكـي رقــم )م/ -111
 9 ( وتــاريخ43047نظــام احلمايــة مــن اإليــذاء  كمــا صــدر الحقــاا قــرار وزيــر الشــبون االجتماعيــة رقــم )

يتضـــمن   املتضـــمن املوافقـــة علـــى الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام احلمايـــة مـــن اإليـــذاء  و 2014وذار/مـــارس 
النظــام والئحتــه التنفيذيــة مجيــع األحكــام التفصــيلية الــيت تتضــمن وليــات التنفيــذ دور اجلهــات املعنيــة يف 
تطبيــق األحكــام اخلاصــة باحلمايــة مــن اإليــذاء والعقوبــات املقــرة يف هــذا الشــأن  وتشــمل احلمايــة املقــرة 

 الا للتعرض لايذاء.عاقة بوصفهم من الفهلات األكثر احتمااإلمبوجب النظام األشخاص ذوي 
  املتضــــمن 2014تشــــرين الثــــاين/نوفمك  25وتــــاريخ ( 14صــــدر املرســــوم امللكــــي رقــــم )م/ -112

نظـام محايـة الطفـل. ويهـدف هـذا النظـام إىل محايـة األطفـال  ومـنهم بـال شـ  األطفـال  املوافقة على
يتعرضـــون مـــا يف البيهلـــة ذوي اإلعاقـــة  مـــن كـــل أنـــواع ومظـــاهر اإلســـاءة واإل ـــال واإليـــذاء الـــيت قـــد 

ا يطـــة إلـــم يف األســـرة واملدرســـة واحلـــي واألمـــاكن العامـــة ودور الرعايـــة والرتبيـــة البديلـــة  واملبسســـات 
احلكوميــة ومبسســات القطــاع األهلــي  واحلــد مــن انتشــار أشــكال اإلســاءة والعنــف واإل ــال وتــوفري 

ي حبــق الطفــل يف احليــاة بــال إســاءة أو الرعايــة الالزمــة لاطفــال املعرضــني لــذل   ونشــر وتعزيــز الــوع
وزارة الشــــبون االجتماعيــــة علـــــى إعــــداد الئحــــة تنفيذيــــة تتضــــمن اآلليـــــات اا إ ــــال. وتعكــــف حالي ــــ

اإلجرائية اخلاصة بتطبيق نظام محايـة الطفـل. ورـدر اإلشـارة إىل أن هـذا النظـام مـرتبس بنظـام احلمايـة 
 ومنهم األشخاص ذوو اإلعاقة.من اإليذاء جلميع الفهلات األكثر عرضة لايذاء 

( مركـزاا للحمايـة مـن العنـف يف املنشـصت الصـحية بالتنسـيق 64قامت وزارة الصحة ببنشـاء ) -113
مــع القطاعــات الصــحية األخــرى  ختــتص بالتعامــل مــع حــاالت العنــف ورصــدها يف الســجل الــوطين 

دريبيـة مسـتمرة  ـدف إىل حلاالت العنف واإليذاء  مع إخضاع القـائمني علـى هـذه املراكـز لـدورات ت
 أيـــــار/ 7أيضـــــاا يف تـــــاريخ  متكيـــــنهم مـــــن اكتشـــــاف حـــــاالت العنـــــف واإليـــــذاء. كمـــــا قامـــــت الـــــوزارة

ببنشـــاء وحـــدة للحمايـــة مـــن العنـــف واإليـــذاء مرتبطـــة بـــاإلدارة العامـــة للصـــحة النفســـية  2011 مـــايو
ــــــف واإل ــــــ    اعتمــــــاد مراكــــــز حلمايــــــة الطفــــــل مــــــن العن ــــــب ذل ــــــ  واالجتماعيــــــة  وإىل جان ــــــذاء بل ي

 ( مركزاا.23) عددها
ومـــن بـــال الرصـــد والرقابـــة لتنفيـــذ ورعايـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مـــن خـــالل متابعـــة  -114

اســتناداا إىل املــادة  -اجلهــات التنفيذيــة احلكوميــة ومجعيــات اجملتمــع املــدين  تقــوم هيهلــة حقــوق اإلنســان 
ن مســبق ملراكــز التأهيــل الشــامل ودور اإليــواء بزيــارات دوريــة مفاجهلــة ودون إذ -)اخلامســة( مــن نظامهــا 

وتتفقــد أحـــوال النـــزالء والكشــف عـــن املخالفـــات والســعي إىل معاجلتهـــا مـــع جهــات االختصـــاص  مـــع 
 تلقي الشكاوى والبالغات اخلاصة بالعنف واالستغالل والتحقق منها  و اولة معاجلتها.
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مبسســات اجملتمــع املــدين املعنيــة  وهــي إحــدى -كمــا أن اجلمعيــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان  -115
تقــــوم أيضـــــاا بزيــــارات دوريـــــة لــــدور التوقيـــــف واإليــــواء ومراكـــــز التأهيــــل الشـــــامل  -حبقــــوق اإلنســـــان 

واملستشـــفيات يف اململكـــة  حيـــ  يتفقـــد أعضـــا ها أحـــوال النـــزالء ويســـتمعون إىل شـــكواهم مبـــا فيهـــا 
 لطات املختصة. شكاوى االستغالل والتعذيب والعنف وغريه  ومتابعتها مع الس

أمـــا اجلانـــب التوعـــوي بقضـــايا العنـــف واالعتـــداء واالســـتغالل  ودراســـتها كظـــاهرة اجتماعيـــة  -116
ذات أبعاد حقوقية  وبيـان خطرهـا ومـا ختلفـه مـن وثـار اجتماعيـة علـى األسـرة واجملتمـع  فقـد عقـدت 

اعـــــة عـــــدة نـــــدوات و اضـــــرات وجلســـــات عمـــــل وطب -ومـــــا زالـــــت تعقـــــد  -يف الســـــنوات األخـــــرية 
 بات واملنشورات على النحو اآليت:الكتي
عقــدت هيهلــة حقــوق اإلنســان عــدة نــدوات وجلســات عمــل يف عــدة موضــوعات  منهــا مــا  • 

يتعلـــق بـــالعنف الســـري والعنـــف واســـتغالل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وغريهـــا  باإلضـــافة إىل 
 لالتعريف باالتفاقيات وااللتزامات الدولية

بطالق بــــرام  توعويــــة حبقــــوق الطفــــل  منهــــا برنــــام  احلــــد مــــن كمــــا قامــــت وزارة التعلــــيم بــــ • 
 العنف وبرام  الرفق بالطفل وخاصة األطفال ذوي اإلعاقة وبرنام  احلماية الشخصية.

  
 (17المادة )  
 حماقة السالاة الشخصية  

 
إن الشـــريعة اإلســـالمية وهـــي مـــا تســـتند إليـــه اململكـــة يف أنظمتهـــا  تقـــر بـــأن محايـــة الـــنفي  -117

والعقل البشري من الضرورات الـيت يتوجـب عـدم املسـاس إلـا  بـل أهنـا تبكـد علـى وجـول السـعي إىل 
عمــل كــل مــا مــن شــأنه ا افظــة علــى بقائهــا  وعلــى هــذا األســاس نــص النظــام األساســي للحكــم يف 

 تكفـل الدولــة حــق املــواطن وأسـرته  يف حالــة الطــوارئ  واملــرض ادة )الســابعة والعشــرين( علــى أن  املـ
والعجـــــز  والشـــــيخوخة  وتـــــدعم نظـــــام الضـــــمان االجتمـــــاعي  وتشـــــجع املبسســـــات واألفـــــراد علـــــى 
اإلســهام يف األعمــال اخلرييــة . وعليــه فــبن مجيــع األنظمــة واللــوائه وفــرت جلميــع املــواطنني مبــن فــيهم 
 األشــخاص ذوو اإلعاقــة علــى قــدم املســاواة كــل مــا يتعلــق بــاألمن واحلــق يف الصــحة والرعايــة الوقائيــة

 وكل ما من شأنه أن  افا على سالمتهم الشخصية.
ويف جانـــب مـــا اـــص األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  فقـــد نـــص نظـــام رعايـــة املعـــوقني علـــى أن  -118

ــــــل  وتشــــــجع  ــــــة والرعايــــــة والتأهي ــــــة تكفــــــل حــــــق الشــــــخص ذي اإلعاقــــــة يف خــــــدمات الوقاي  الدول
عاقــة  وتقــدم هــذه اخلــدمات مــذه املبسســات واألفــراد علــى اإلســهام يف األعمــال اخلرييــة يف مــال اإل

الفهلـة عـن طريـق اجلهـات املختصــة يف العديـد مـن اجملـاالت   ومنهـا اجملــاالت الصـحية  وفـق مـا ســيتم 
 ( اخلاصة مبجال الصحة.25بيانه يف املادة )
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وتـــوفر اململكـــة أيضـــاا مـــن خـــالل وزارة الصـــحة مـــا  تـــاج إليـــه األشـــخاص ذوو اإلعاقـــة مـــن  -119
ل الكشــف املبكــر  واألدوات الطبيــة والعالجيــة  كمــا تقــوم مستشــفيات وزارة خــدمات صــحية  تشــم

ــــوالدة  ــــع اإلعاقــــة( يف مجيــــع أقســــام ال ــــام  الكشــــف املبكــــر حلــــديثي الــــوالدة ملن الصــــحة بتطبيــــق )برن
 مبستشفيات الوزارة.

كمـــــا أن وزارة التعلـــــيم قامـــــت بافتتـــــا  مراكـــــز اخلـــــدمات املســـــاندة للرتبيـــــة اخلاصـــــة )مراكـــــز  -120
لتشـــخيص والتـــدخل املبكـــر( يف ختلـــف املنـــاطق يف اململكــــة لكافـــة الطـــالل بلـــ  عـــددها مـــا يربــــو ا

لالزمــة للقيـاس والتشــخيص ( مركـزاا  و  تزويــد هـذه املراكــز بـالتجهيزات احلديثــة واملعينـات ا36) علـى
  ومـــن هـــذه األجهـــزة )جهـــاز قيـــاس الســـمع  جهـــاز ضـــغس األذن الوســـطى  جهـــاز قيـــاس والتـــدريب
بـــالكمبيوتر  جهـــاز دراســـة حتركـــات شـــراع احلنـــ   جهـــاز تقيـــيم املعينـــات الســـمعية  جهـــاز  الســـمع

قيـــاس اخلنــــف  جهــــاز برمــــة الســــماعات وفــــق احتيـــاج الطــــالل ذوي اإلعاقــــة  جهــــاز ختــــك حتليــــل 
 ...(. الكالم وغريها

لصـــحية وفيمـــا يتعلـــق بالســـالمة الشخصـــية يف اجملـــال الطـــ   فقـــد تضـــمن نظـــام مزاولـــة املهـــن ا -121
عــدداا مــن النصــوص الــيت اشــتملت علــى عــدد مــن األحكــام الــيت  ــدف إىل محايــة الســالمة الشخصــية 
 يف هذا اجملال واليت تشمل مجيع األشخاص مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة  ومن تل  النصوص:

واجملتمـع الفـرد  يـزاول املمـارس الصـحي مهنتـه ملصـلحةادة )اخلامسة( اليت نصت علـى أن  امل • 
عملـه العـادات والتقاليـد  يف نطاق احرتام حـق اإلنسـان يف احليـاة وسـالمته وكرامتـه مراعيـاا يف

 ل"السائدة يف اململكة مبتعداا عن االستغالل
الفقـــرة )ل( مـــن املـــادة )الســـابعة( الـــيت نصـــت علـــى أنـــه   ـــب علـــى املمـــارس الصـــحي أال  • 

 لأو ا ظورة يف اململكة اا عملي   إلا  ارس طرق التشخيص والعالج غري املعرتف
علـى املمـارس الصـحي الـذي يشـهد أو يعلـم أن   ـبدة )الثامنـة( الـيت نصـت علـى أنـه  املا • 

املســـاعدة املمكنـــة أو أن يتأكـــد رـــن يتلقـــى  مريضـــاا أو جر ـــاا يف حالـــة خطـــرة أن يقـــدم لـــه
 لالعناية الضرورية 

 ــب أن يســتهدف العمــل الطــ  صــت علــى أنــه  دة )التاســعة( الــيت نالفقــرة )أ( مــن املــا - • 
 لاملمارس الصحي أن يبذل جهده لكل مري   دائماا مصلحة املري  وعلى

ـــه  املـــادة )اخلامســـة عشـــرة( قضـــت  •   ـــب علـــى املمـــارس الصـــحي أن  ـــري التشـــخيص بأن
انة بالوســائل الفنيــة املالئمــة  ومبــن تســتدعي ظــروف احلالــة االســتع بالعنايــة الالزمــة مســتعيناا 
املســـاعدين  وأن يقـــدم للمـــري  مـــا يطلبـــه مـــن تقـــارير عـــن حالتـــه  إلـــم مـــن األخصـــائيني أو

 لالدقة واملوضوعية  الصحية  ونتائ  الفحوصات  مراعياا يف ذل 
  ـــب أال  ـــرى أي عمـــل طـــ  ملـــري  إاللتاســـعة عشـــرة( الـــيت نصـــت علـــى أنـــه  املـــادة )ا • 

   يعتـــد ببرادتـــه هـــو. واســـتثناء مـــن ذلـــ   ـــب برضـــاه أو موافقـــة مـــن  ثلـــه أو ويل أمـــره إذا
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 يف حـاالت احلـوادث أو الطـوارئ أو احلـاالت املرضـية احلرجـة الــيت -علـى املمـارس الصـحي 
بصــفة فوريــة أو ضــرورية إلنقــاذ حيــاة املصــال أو عضــو مــن أعضــائه  اا تســتدعي تــدخالا طبي ــ

 وافقـــة املــري  أو مـــنأو تــاليف ضــرر بـــال  ينــت  مــن تـــأخري التــدخل وتعـــذر احلصــول علــى م
 إجـراء العمـل الطـ  دون انتظـار احلصـول علـى تلـ  -  ثله أو ويل أمره يف الوقـت املناسـب

وال  ــوز بــأي حــال مــن األحــوال إهنــاء حيــاة أي مــري  ميهلــوس مــن شــفائه طبيــاا    املوافقــة
 لولو كان بناءا على طلبه أو طلب ذويه 

ـــه  يـــة والعشـــرون( الـــيت نصـــت املـــادة )الثان •  امـــرأة   ظـــر علـــى الطبيـــب إجهـــاض أيعلـــى أن
يكـــن  ومـــع ذلـــ   ـــوز اإلجهـــاض إذا   .حامــل إال إذ اقتضـــت ذلـــ  ضـــرورة إنقـــاذ حيا ـــا

 وثبــت بصــورة أكيــده أن اســتمراره يهــدد صــحة األم بضــرر جســيم   احلمــل أ  أربعــة أشــهر
 حتـددها الالئحـةوثبت هذا األمر بقرار مـن جلنـة طبيـة تشـكل طبقـاا للشـرو  واألوضـاع الـيت 

 التنفيذية مذا النظام .
وكمــا ســبق ذكــره  فــبن وزارة الصــحة نظمــت إجــراء البحــوث والتجــارل الطبيــة وذلــ  لســالمة  -122

اإلنســـان  فقـــد نـــص نظـــام أخالقيـــات البحـــ  العلمـــي علـــى املخلوقـــات احليـــة يف الفصـــل الثـــامن منـــه 
لـــى أنـــه  ال  ـــوز ألي باحـــ  مباشـــرة احلاديـــة عشـــرة( عالعلمـــي علـــى اإلنســـان  يف مادتـــه )  البحـــ 

البحــ  علــى أي إنســان قبــل احلصــول منــه أو مــن وليــه علــى املوافقــة بعــد تبصــريه وفــق اإلجــراءات الــيت 
 حتددها الالئحة   ومنهم األشخاص ذوو اإلعاقة را  فا مم سالمتهم الشخصية. 

توعـــوي للمحافظـــة علـــى أمـــا يف اجلانـــب التوعـــوي  فـــبن وزارة الصـــحة تقـــوم بـــدور تثقيفـــي و  -123
الصــحة والوقايــة مـــن األمــراض واحلــرص علـــى الســالمة الشخصــية لاشـــخاص ذوي اإلعاقــة  وذلـــ  

كمـــا  بتــوقي مضــاعفات اإلعاقــة  كـــاجللوس الصــحيه ورنــب اإلصــابة بالتقرحـــات الســريرية وغريهــا.
ص أثنـــاء أن هيهلـــة امـــالل األمحـــر الســـعودي تقـــوم حبمـــالت توعويـــة للمحافظـــة علـــى الســـالمة واحلـــر 

 اإلسعاف بتطبيق قواعد السالمة لتجنب مضاعفات اإلصابات. 
  

 (18المادة )  
 حفقة الينقل والجنسية  

 
تقــر اململكــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التمتــع حبريــة التنقــل واحلصــول علــى وثــائق  -124

ريتــه ملواطنيهــا مبــن اجلنســية  علــى قــدم املســاواة مــع اآلخــرين. وعليــه فاململكــة تضــمن حــق التنقــل وح
فــــيهم األشــــخاص ذوو اإلعاقــــة داخــــل الــــبالد وخارجهــــا واختيــــار مقــــر اإلقامــــة يف حــــدود األنظمــــة 
 السعودية املعمول إلا  وأنه ال  كن تقييد حرية أي فرد يف التنقل إالت وفقاا ملا تقضي به األنظمة.

تبكـــد علـــى هـــذا احلـــق يف ضـــمان أمـــا اجلنســـية  فالتـــدابري والتشـــريعات الـــيت اختـــذ ا اململكـــة  -125
 -التمتــع باجلنســية جلميــع األشــخاص مبــن فــيهم األشــخاص ذوو اإلعاقــة  حيــ  نــص نظــام اجلنســية 

يف املــــادة )الســــابعة(  - 2004متوز/يوليــــه  17اريخ ( وتــــ54بعــــد تعديلــــه باملرســــوم امللكــــي رقــــم )م/
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خارجهـا ألل سـعودي  أو ألم  مـن ولـد داخـل اململكـة العربيـة السـعودية أواا على أنه  يكـون سـعودي  
ســعودية وأل مهــول امويــة  أو ال جنســية لــه  أو ولــد داخــل اململكــة ألبــوين مهــولني  ويعــد اللقــيس 

 مولوداا فيها ما   يثبت العكي . 
تعــديالت  2012ية العربيــة الســعودية يف عــام وقــد شــهدت الالئحــة التنفيذيــة لنظــام اجلنســ -126

ادة )الســابعة( الــيت تتعلــق بــاملولودين يف اململكــة مــن أل أجنــ  وأم جديــدة اشــتملت علــى تعــديل املــ
ســـعودية  إىل جانـــب تعـــديل الفقـــرة السادســـة مـــن املـــادة )احلاديـــة والعشـــرين( مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة 
املتعلقــــة بــــاملرأة األجنبيــــة املتزوجــــة مــــن ســــعودي. وقــــد   ضــــم اإلنــــاث و ــــومن بقــــرار رنــــيي أبنــــاء 

 جات من غري السعوديني ليشمل النظام الذكور واإلناث على حد سواء. السعوديات املتزو 

 -ســـواء كـــان مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة أو مـــن غـــريهم  -ويعـــد الطفـــل مهـــول األبـــوين  -127
سعودي اجلنسية حبكم املولد علـى األرض السـعودية  وفقـاا لنظـام اجلنسـية  ومـن مث لـه مـا للسـعوديني 

  يســجل الطفــل منــذ والدتــه  أو العثــور عليــه  وتســتخرج لــه شــهادة مــن احلقــوق واالمتيــازات  حيــ
  ويــــدون يف الشــــهادة تــــاريخ مــــيالده  واســــم األم  إن كانــــت اا   والدة  ويــــتم منحــــه امســــاا رباعي ــــتبليــــ

معروفــة  أو يوضــع اســم األم إن كانــت مهولــة  وبعــد ذلــ  يــتم اســتخراج شــهادة مــيالد وجــواز ســفر 
 وغه سن اخلامسة عشرة  على حد سواء كأي مواطن وخر. وبطاقة أحوال شخصية عند بل

كما أن األطفال ذوي اإلعاقـة كغـريهم مـن األطفـال يسـجلون فـور والد ـم  ويكـون مـم احلـق  -128
يف احلصـــول علــــى اســــم  واحلــــق يف اكتســــال اجلنســــية كغـــريهم  وحقهــــم برعايــــة والــــديهم مــــم  حيــــ  
تســه ل الدولــة مجيــع اإلجــراءات وتقــدم الــدعم لضــمان تســجيل املواليــد فــوراا  وبصــرف النظــر عــن مكــان 

  أو جنســــهم  أو جنســــية والــــديهم  أو ظــــروف والد ــــم  وذلــــ  جلميــــع املواليــــد يف اململكــــة  والد ــــم
 وجلميع املواليد السعوديني يف اخلارج  طبقاا للمادة )الثانية والثالثني( من نظام األحوال املدنية. 

  
 (19المادة )  
  ت المجيمع واالن ااجالعيش المسيقل   

 
تضــمن نظـــام رعايــة املعـــوقني يف )املــادة الثانيـــة( علــى أن تكفـــل الدولــة حقـــوق األشـــخاص   -129

ذوي اإلعاقـــــة يف خــــــدمات الوقايـــــة والرعايــــــة والتأهيــــــل  وعملـــــت علــــــى فــــــرض مجلـــــة مــــــن التــــــدابري 
 والتيسريات اليت حتقق العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع ومن ذل  ما يلي:

نظــام رعايــة املعــوقني ضــرورة مراعــاة االلتــزام بالشــرو  واملواصــفات  تضــمنت )املــادة الثالثــة( مــن • 
امندسـية واملعماريـة اخلاصـة باحتياجـات املعـوقني يف أمـاكن التأهيـل والتـدريب والتعلـيم والرعايــة 
والعــالج  ويف األمــاكن العامــة وغريهــا مــن األمــاكن الــيت تســتعمل لتحقيــق أغــراض هــذا النظــام 

 لصة ببصدار القرارات التنفيذية الالزمة لذل على أن تقوم كل جهة خت
العمـــل علـــى  يهلـــة وســـائل املواصـــالت العامـــة لتمكـــني األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مـــن التنقـــل  • 

 لبيسر وأمن وسالمة وبأسعار خفضة مبا يكفل مم العيش باستقاللية
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ي اإلعاقــة لتمكيــنهم تقـد  الرعايــة النهاريـة والعنايــة املنزليــة واخلـدمات املــبازرة لاشـخاص ذو  • 
( 24مـــن العـــيش داخـــل أســـرهم  وفقـــاا لالئحـــة التأهيـــل االجتمـــاعي الصـــادرة بـــالقرار رقـــم )

 ل1980كانون الثاين/يناير   28وتاريخ 
تـــوفري األجهـــزة الطبيـــة والتقنيـــة املســـاعدة لـــذوي اإلعاقـــة. ومنهـــا الكراســـي املتحركـــة وتعـــديل  • 

كـــــانون الثـــــاين/   31/م( وتـــــاريخ 7/1285رقـــــم )ســـــيارا م  حيـــــ  صـــــدر األمـــــر الســـــامي 
ســـــيارات املعـــــوقني ليتمكنـــــوا مـــــن  بقيـــــام وزارة الشـــــبون االجتماعيـــــة بتحويـــــل 1989 ينـــــاير

 لا تاجني لذل  قياد ا باليدين بدالا من القدمني مع تأمني الكراسي للمعوقني
سـتعمال تقد  األجهـزة التعويضـية واملسـاعدة علـى العـيش املسـتقل كالسـيارات املخصصـة ال • 

ــــاألمر الســــامي رقــــم  ــــاريخ  7852/1األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة  والصــــادرة ب  /نيســــان16بت
 ل2008 أبريل

مــــنه األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة مزايــــا تفضـــــيلية يف احلصــــول علــــى املــــنه الســــكنية  حيـــــ   • 
  مـــنحهم اســـتثناء 2004نيســـان/أبريل  25( وتـــاريخ 76قـــم )تضـــمن قـــرار ملـــي الـــوزراء ر 

( إلمكانيــة التقــد  علــى املــنه الســكنية  كمــا   مــنحهم األولويــة 18)مــن شــر  بلــو  ســن 
 ليف ختصيص املنه السكنية

لـــــوزراء كمـــــا تضـــــمنت الالئحـــــة التنفيذيـــــة لتنظـــــيم الـــــدعم الســـــكين الصـــــادر بقـــــرار ملـــــي ا • 
  مــــنه نقــــا  إضــــافية لاشــــخاص ذوي 2014كــــانون الثاين/ينــــاير   7( وتــــاريخ 82) رقــــم

ل على منتجات الـدعم السـكين  حبيـ  تزيـد النقـا  املخصصـة مـم  اإلعاقة يف سبيل احلصو 
والثالثــون( مــن الالئحــة  احلاديــة كلمــا زادت درجــة اإلعاقــة  وذلــ  وفــق مــا قضــت بــه املــادة

 :التنفيذية  واليت نصت على ما يلي
 ـــي نقـــا  عـــن كـــل فـــرد مـــن أفـــراد األســـرة يكـــون لديـــه مـــرض مســـتعصخ  (أ)  

الشــديدة  وثــالث نقــا  إذا كــان املــرض أو اإلعاقــة مــن الدرجــة  ُمقِعــد أو إعاقــة مــن الدرجــة
ــــع األحــــوال   املتوســــطة  ونقطــــة إذا كــــان املــــرض أو اإلعاقــــة مــــن الدرجــــة اخلفيفــــة. ويف مجي
يكون احلد األقصى للنقـا  املمنوحـة مبوجـب هـذه الفقـرة عشـرون نقطـة. وُ ـدد نـوع املـرض 

جــب هــذه الفقــرة وفــق تقريــر صــادر عــن ومــدى شــدته لغــرض احتســال النقــا  الــيت مُتــنه مبو 
 جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة اليت حتددها .

حتمـل الدولــة لرســوم تأشــريات االســتقدام واخلـروج والعــودة وإصــدار اإلقامــة ورديــدها للســائق  • 
واملمرض والعاملة املنزلية عن األشخاص ذوي اإلعاقـة  وذلـ  اسـتناداا إىل قـرار ملـي الـوزراء 

( اخلاصـــــة 5وفـــــق مـــــا   بيانـــــه يف املـــــادة ) 2010حزيران/يونيـــــه  14بتـــــاريخ ( 229رقـــــم )
 لباملساواة وعدم التمييز

إعفـــاء األدوات واألجهـــزة اخلاصـــة بـــاملعوقني مـــن الرســـوم اجلمركيـــة وذلـــ  تنفيـــذاا ملـــا قضـــى بـــه  • 
 .2000وذار/مارس  29( وتاريخ 37نظام رعاية املعوقني الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/
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كمــا أتاحــت اململكــة خيــارات اإلقامــة واإلعاشــة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة بــني أن يســكنوا  -130
يف مقـــرات مراكـــز التأهيـــل أو الســـكىن مـــع أســـرهم  ويف حالـــة اختيـــارهم العـــيش مـــع أســـرهم تصـــرف 

مـن الالئحــة األساسـية لــكام  تأهيــل ( 24و 23وذلــ  بنـاء علــى املــادتني ) إعانـات ألوليــاء أمـورهم 
  القاضــي 1980كــانون الثاين/ينــاير   28( وتــاريخ 34رقــم ) ني  الصــادرة بقــرار ملــي الــوزراءاملعــوق

التأهيـــل أو الـــذين يرغـــب أوليـــاء أمـــورهم يف  مبـــنه أوليـــاء أمـــور املعـــوقني الـــذين يتعـــذر قبـــومم مبراكـــز
 طبية. رعايتهم إعانة سنوية وفق شرو   ددة وتقارير

  
 (20المادة )  
 الينقل الشخصت  

 
اختـــذت اململكـــة مجلـــة مـــن التشـــريعات والتـــدابري الـــيت مـــن شـــأهنا أن تـــبدي إىل  يهلـــة البيهلـــة  -131

ا يطــة وتــوفري األجهــزة الــيت تســه ل تنقــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة حبريــة واســتقاللية  حيــ  نصــت 
ت )املادة الثانية( من نظام رعايـة املعـوقني علـى أن الدولـة تكفـل حـق الشـخص ذي اإلعاقـة يف مـاال

اخلـــدمات التكميليـــة  والـــيت تشـــمل: )أ(  يهلـــة وســـائل املواصـــالت العامـــة لتحقيـــق تنقـــل األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة بـــأمن وســـالمة وبـــأجور خفضـــة للمعـــوق ومرافقـــه حســـب ظـــروف اإلعاقـــة. )ل( تـــوفري 

 أجهزة التقنية املساعدة.
ة مــن اخلــدمات لاشــخاص واســتناداا مــذا النظــام فــبن وزارة الشــبون االجتماعيــة تقــدم مموعــ -132

 ذوي اإلعاقة واليت من شأهنا أهنا تكفل وتيسر تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة حبرية واستقاللية ومنها: 
تقــد  أجهــزة تعويضــية مثــل الكراســي املتحركــة اليدويــة والكهربائيــة  واألســر ة الطبيــة العاديــة  • 

 لوالكهربائية  ومساعدات املشي  وكراسي اإلجالس
 املعينـــات الســـمعية والبصـــرية مثـــل الســـماعات الطبيـــة  والنظـــارات الطبيـــة  إضـــافة إىل تقـــد  • 

تعــديل مواصــفات الســيارات لتكــون متوافقــة مــع قــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة القــادرين 
 لعلى القيادة

من قيمة تـذاكر الطـريان  وكـذل  إصـدار بطاقـة ختفـي  أجـور اإلركـال  يف املائة 50خصم  • 
 لان لاشخاص ذوي اإلعاقة ومرافقيهملتذاكر الطري 

 لمنه بطاقات خاصة مبواقف السيارات لاشخاص ذوي اإلعاقة • 
إصـــدار بطاقـــات التســـهيالت املروريـــة لاشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ليتمكنـــوا مـــن الـــدخول إىل  • 

 لاملواقف الداخلية للمرافق العامة
علــى زجــاج الســيارة اخلاصــة إصــدار )الصــق الســيارة( لاشــخاص ذوي اإلعاقــة يــتم إلصــاقه  • 

 لالدخول والوقوف يف أي مكان دون أي قيود إلم ليتمكنوا من
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 لإصدار بطاقة ملرضى التوحد ملساعد م على التعريف بأنفسهم يف تنقال م • 
صرف سيارات لاشـخاص ذوي اإلعاقـة سـواء السـيارات املعدلـة للقيـادة مـن قبـل الشـخص  • 

 .ة لنقلهذي اإلعاقة  أو السيارات املعد
كمــا تقــوم وزارة الداخليــة بتنظـــيم مواقــف ســيارات األشـــخاص ذوي اإلعاقــة حيــ    ســـن  -133

العقوبــــات علــــى خــــالفي الوقــــوف يف املواقــــف املخصصــــة لســــيارات األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة  وفــــق 
 ورد يف الئحة املخالفات املرورية )الفهلة الرابعة( الصادرة من وزارة الداخلية.  ما

بقت اإلشـــارة إليـــه فـــبن نظـــام رعايـــة املعـــوقني يف )املـــادة الثانيـــة( يلـــزم بتهيهلـــة وســـائل كمـــا ســـ -134
النقـــل العـــام واجلمـــاعي لتكـــون موائمـــة الســـتخدام األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة بـــأمن وســـالم. ونتيجـــة 
لـــذل   تـــوفر حاليـــاا بعـــ  شـــركات النقـــل مـــن بـــني مركبا ـــا مركبـــات خاصـــة الســـتخدام األشـــخاص 

أن مجيـــــع القطـــــارات العاملـــــة يف األمـــــاكن املقدســـــة وغريهـــــا مهيـــــأة الســـــتخدام  كمـــــا ذوي اإلعاقـــــة.
   األشخاص ذوي اإلعاقة من احلجاج والزائرين.

مبتابعــــة منشــــصت  -حلفــــا حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة يف العمــــل  -تقــــوم وزارة العمــــل  -135
اشــخاص ذوي اإلعاقــة القطــاع اخلــاص مــن خــالل املفتشــني للتأكــد مــن  يهلــة وســائل النقــل املناســبة ل

ومتابعــة مــن يعمــل مــنهم يف مكــان عملهــم للتأكــد مــن أهنــم يعملــون يف ظــروف جيــدة ويف بيهلــة مناســبة 
لتــــنقلهم  ووضــــع مــــداخل وخــــارج ومواقــــف خاصــــة مــــم وتــــوفري كراســــي متحركــــة عاديــــة وكهربائيــــة مبــــا 

لــه بكــل ســهولة يتناســب مــع حالــة كــل مــنهم مبــا يكفــل ســهولة وتنقــل الشــخص ذي اإلعاقــة داخــل عم
 وأيضاا مطالبة املنشصت بتوفري مصاعد كهربائية ودورات مياه خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.

  
 (21المادة )  
 حفقة اليعبيف والفأي والحصوج على المعلواة  

 
نصــت )املــادة التاســعة والثالثــون( مــن النظــام األساســي للحكــم أن  تلتــزم وســائل اإلعـــالم  -136

وســــائل التعبــــري بالكلمــــة الطيبــــة  وبأنظمــــة الدولــــة  وتســــهم يف تثقيــــف األمــــة ودعــــم والنشــــر ومجيــــع 
ـــة  أو االنقســـام  أو مـــا  ـــي أمـــن الدولـــة وعالقا ـــا العامـــة  أو  وحـــد ا  و ظـــر مـــا يـــبدي إىل الفتن
يســيء إىل كرامــة اإلنســان وحقوقــه  وتبــني األنظمــة كيفيــة ذلــ  . وعليــه عملــت اململكــة علــى ســن 

 ي وطريقة احلصول على املعلومات.والقرارات اليت تنظم حرية التعبري والرأبع  اللوائه 
 1982 نصــت السياســة اإلعالميــة الســعودية والــيت صــدرت عــن اجمللــي األعلــى لاعــالم لعــام -137

يف املـــــادة )السادســـــة  1982ول/أغســـــطي  11( وبتـــــاريخ 169وذلـــــ  بقـــــرار ملـــــي الـــــوزراء رقـــــم )
يف وســائل اإلعــالم الســعودية مكفولــة ضــمن األهــداف والقــيم اإلســالمية والعشــرين( أن  حريــة التعبــري 

والوطنيــة الــيت يتوخاهــا اإلعــالم الســعودي . ومــن أهــم مــا جــاء يف هــذه السياســة احــرتام حقــوق األفــراد 
 ومنهم األشخاص ذوي اإلعاقة فيما اصهم  كما تضمنت مجيع حقوق اجلماعات.
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 بـــادل املعلومـــات وتوفريهـــا وإتاحـــة الفـــرص لاشـــخاص ذويأمـــا فيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز احلـــوار وت -138
 24 اإلعاقــــة بطـــــر  ورائهــــم فيمـــــا اـــــص الــــوطن وتبـــــادل املعلومــــات مـــــع غـــــريهم  فقــــد صـــــدر بتـــــاريخ

أمـــر ببنشـــاء مركـــز امللـــ  عبـــد العزيـــز للحـــوار الـــوطين والـــذي يســـعى إىل تـــوفري البيهلـــة  2003متوز/يوليـــه 
العامـة   فـراد اجملتمـع وفهلاتـه مـن الـذكور واإلنـاث مبـا  قـق املصـلحةاملالئمة الداعمة للحوار الـوطين بـني أ

حيــــ  شــــارك عــــدد مــــن األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة مــــن اجلنســــني يف أنشــــطة املركــــز احلواريــــة الــــيت تقــــام 
 27 ســـــنوياا  حيـــــ  شـــــاركوا مـــــثالا يف اللقـــــاء التحضـــــريي اخلـــــامي للقـــــاء الـــــوطين الســـــابع الفكـــــري يف

  ماالت العمل والتوظيف: حوار بني اجملتمع ومبسسات اجملتمع .حتت عنوان  2008شبا /فكاير 

إدارة األحـــوال املدنيـــة  -كمـــا تـــوفر بعـــ  املبسســـات احلكوميـــة اخلدميـــة كـــوزارة الداخليـــة  -139
وبعــ  املستشــفيات واألمانــات التابعــة لــوزارة الشــبون البلديــة والقرويــة ومكاتــب العمــل  -واجلــوازات 

  زارة اخلدمـــة املدنيـــة ووزارة التعلـــيم ووزارة الشـــبون االجتماعيـــة ووزارة الصـــحةالتابعـــة لـــوزارة العمـــل وو 
إخل( بعـــ  التســـهيالت يف مـــال خدمـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة عنـــد مـــراجعتهم مـــذه املبسســـات 
وطلـــبهم للمعلومـــات كغـــريهم  وذلـــ  لتســـهيل أمـــورهم وقضـــاء معـــامال م ومتطلبـــا م الرمسيـــة وذلـــ  

اسـتقبال خاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة يعمـل فيهـا معرفـون للمكفـوفني من خـالل وجـود مكاتـب 
 ومرتمجون للغة اإلشارة.

كما أن هناك جهة تنسيق للغة اإلشارة للصـم يف مركـز امللـ  سـلمان ألحبـاث اإلعاقـة تقـوم  -140
جيع بتقــد  خــدمات الرتمجــة للغــة اإلشــارة  وعقــد الــدورات التدريبيــة لتعلــيم ونشــر لغــة اإلشــارة والتشــ

علــى اســتخدامها. إىل جانــب مــا يوجــد يف اجلامعــات الســعودية يف أقســام الرتبيــة اخلاصــة مــن تعلــيم 
 ونشر للغة اإلشارة وثقافة الصم من خالل ما تقوم به من أنشطة متمعية. 

باإلضـــــافة إىل قيـــــام التلفزيـــــون الســـــعودي برتمجـــــة بعـــــ  الـــــكام  اإلخباريـــــة والــــــكام  ذات  -141
   ن االجتماعية واإلعاقة إىل لغة اإلشارة.االختصاص بالشبو 

ومثــة دور فاعــل تقــوم بــه وزارة التعلــيم لتــوفري خــدمات التعلــيم للمكفــوفني وتيســري حصــومم  -142
على املعلومات عن طريـق إ ـاد مكتبـات حتتـوي علـى مطبوعـات متعـددة بلغـة برايـل توفرهـا للطـالل 

 املكفوفني وكذل  برام  صوتية خاصة باملكفوفني. 
كمـــا أن مطبعـــة امللـــ  فهـــد للمصـــحف الشـــريف يف املدينـــة املنـــورة تقـــوم بطباعـــة املصـــحف  -143

الكــر  بلغــة برايــل  حيــ  تقــوم بتوزيعــه علــى املكفــوفني داخــل اململكــة وخارجهــا  باإلضــافة إىل مــا 
يقـــوم بـــه مركـــز شـــبون الطالبـــات ذوات اإلعاقـــة يف جامعـــة امللـــ  ســـعود مـــن تقـــد  خـــدمات طباعـــة 

 العلمية وامللزمات بطريقة برايل.الكتب 
ولتيســـري احلصـــول علـــى املعلومـــات وتوفريهـــا وجعلهـــا يف متنـــاول األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة   -144

نشـــري إىل مـــا قامـــت بـــه عـــدد مـــن اجلهـــات احلكوميـــة وشـــركات االتصـــاالت مـــن خـــدمات يف هــــذا 
 خلاصة ببمكانية الوصول.( ا9الشأن وفق ما   بيانه فيما يتعلق مبا   تنفيذا ملقتضى املادة: )
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 (22المادة )  
 احيفام الخصوصية  

 
متنـــــع الشـــــريعة اإلســـــالمية تعـــــري  أي شـــــخص ومـــــنهم األشـــــخاص ذوو اإلعاقـــــة لتـــــدخل  -145

تعســفي أو غــري نظــامي يف خصوصــياته أو شــبون أســرته أو ســكنه واتصــاالته  حيــ  تضــمن النظــام 
ن للمســـاكن حرمتهـــا  وال  ـــوز دخومـــا بغـــري إذن األساســـي للحكـــم يف املـــادة )الســـابعة والثالثـــون( أ

 صاحبها  وال تفتيشها  إال يف احلاالت اليت يبينها النظام.

كمـــا نـــص علـــى احـــرتام اخلصوصـــية حبيـــ  ال  ـــوز انتهـــاك خصوصـــيات املـــواطنني ومـــنهم  -146
األشـــــخاص ذوو اإلعاقـــــة  إذ نصـــــت املـــــادة )األربعـــــون( مـــــن النظـــــام األساســـــي للحكـــــم أيضـــــاا أن 

ملراســالت الكقيــة  والكيديــة  واملخــابرات اماتفيــة  وغريهــا مــن وســائل االتصــال  مصــونة  وال  ــوز  ا
 مصادر ا  أو تأخريها  أو االطالع عليها  أو االستماع إليها  إال يف احلاالت اليت يبينها النظام . 

جــــول صــــيانتها ويف ذات الســــياق  فقــــد بــــني  نظــــام اإلجــــراءات اجلزائيــــة حرمــــة املســــاكن وو  -147
حيــ  ذكــرت املــادة )احلاديــة واألربعــون( منــه أن لاشــخاص ومســاكنهم ومكــاتبهم ومــراكبهم حرمــة 
رــب صــيانتها  وحرمــة الشــخص حتمــي جســده ومالبســه ومالــه ومــا يوجــد معــه مــن أمتعــة  وتشــمل 

كمـــا أن نظـــام  حرمـــة املســـكن كـــل مكـــان مســـور أو  ـــا  بـــأي حـــاجز  أو معـــد الســـتعماله مـــأوى 
اءات اجلزائيـــة ذاتـــه كفـــل وأكـــد علـــى محايـــة خصوصـــية املعلومـــات املتعلقـــة بالشـــبون الشخصـــية اإلجــر 

لافـــــراد ومـــــنهم األشـــــخاص ذوو اإلعاقـــــة  حيـــــ  جـــــاء يف املـــــادة )السادســـــة واخلمســـــني( منـــــه أن 
 للرســائل الكيديــة والكقيــة وا ادثــات اماتفيــة وغريهــا مــن وســائل االتصــال حرمــة  فــال  ــوز االطــالع 

 .ها أو مراقبتها إال بأمر مسبتب وملدة  ددة  وفقاا ملا ينص عليه هذا النظام علي
  الصــــــادر مبوجــــــب املرســــــوم امللكــــــي نظــــــام االتصــــــاالت وتقنيــــــة املعلومــــــاتكمــــــا تضــــــمن  -148
  يف املــــــادة الثالثــــــة منــــــه ضــــــمان حــــــق الوصــــــول إىل 2001حزيران/يونيــــــه  4( وتــــــاريخ 12)م/ رقــــــم

وأجهز ــــا وخــــدما ا بأســــعار معقولــــة  وحتقيــــق مبــــادئ املســــاواة وعــــدم شــــبكات االتصــــاالت العامــــة 
التمييـــــز علـــــى أي أســـــاس  ومحايـــــة املصـــــلحة العامـــــة ومصـــــا  املســـــتخدمني وا افظـــــة علـــــى ســـــرية 

 االتصاالت وأمن املعلومات.

( 17رقـم )م/ كما تضـمن نظـام مكافحـة اجلـرائم املعلوماتيـة الصـادر مبوجـب املرسـوم امللكـي -149
  أحكامــــاا تتعلــــق مبواجهــــة منتهكــــي اخلصوصــــية املعلوماتيــــة وتــــوفري 2007وذار/مــــارس  27خ وتــــاري

احلمايـــة جلميـــع األشـــخاص مبـــا يف ذلـــ  األشـــخاص ذوو اإلعاقـــة  حيـــ  يـــوفر هـــذا النظـــام احلمايـــة 
 التامة للخصوصية ورر  التعدي عليها. 
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 (23المادة )  
 احيفام البيت واألسفة  

 
ل ــق  حتــ  الشــريعة  -150 اإلســالمية علــى الــزواج وتعتــكه حقــاا ثابتــاا  قــال تعــاىل: )ومــن  وي اتِــِه أ ن  خ 

ي ــــاتخ  ــــ   آل  ــــو دتةا و ر مح  ــــةا ِإنت يف ذ ِل ــــن ُكم مت ــــل  بـ يـ  ــــا و ج ع  ــــُكُنوا إِل يـ ه  ــــن  أ نُفِســــُكم  أ ز و اجــــاا لِّت س  ــــو مخ  ل ُكــــم مِّ لِّق 
ــد  أ   ــُرون ( وقــال أيضــاا :)و ل ق  ـُـم  أ ز و اجــاا و ُذرِّيتــةا(. كمــا أن الشــريعة يـ تـ ف كت ــن قـ ب ِلــ   و ج ع ل ن ــا م  ــل ن ا ُرُســالا مِّ ر س 

والرعايـــة  اإلســـالمية تـــويل اهتمامـــاا باألســـرة وتكوينهـــا  لكوهنـــا نـــواة اجملتمـــع ومـــن مث جعلـــت االحـــرتام
مبكـداا  ومحلـت رعايتهمـا   حي  جعلـت الـك بالوالـدين واإلحسـان إليهمـا واجبـاا اا ألفرادها واجباا ديني  

  قــال تعــاىل: )وقضــى ربــ  أال تعبــدوا اا األشــخاص ذوي اإلعاقــة فرضــاا ديني ــإذا كانــا  تــاجني أو مــن 
 إال إياه وبالوالدين إحساناا( باإلضافة إىل وجول الرعاية والنفقة على رل األسرة للزوجة واألبناء. 

اء أركــان األســرة  لــذا جــاء التأكيــد علــى وعلــى هــذا األســاس أولــت اململكــة اهتمامــاا يف بنــ -151
األســرة كنــواة للمجتمــع  حيـــ  نصــت املــادة )التاســعة( مـــن النظــام األساســي للحكــم أن  األســـرة  
هــي نــواة اجملتمــع الســعودي  ويُــرع أفرادهــا علــى أســاس العقيــدة اإلســالمية  ... . وكــذل  جــاء يف 

ـــــى توثيـــــق أواصـــــر  ـــــة عل ـــــى قيمهـــــا العربيـــــة املـــــادة )العاشـــــرة( أن  حتـــــرص الدول األســـــرة  واحلفـــــاا عل
واإلســالمية  ورعايــة مجيــع أفرادهــا  وتــوفري الظــروف املناســبة لتنميــة ملكــا م وقــدرا م . وبنــاء علــى 
هــــذا  ووفقـــــاا ألحكــــام الشـــــريعة اإلســــالمية  فـــــبن للشــــخص ذي اإلعاقـــــة احلــــق يف الـــــزواج وتكـــــوين 

منهــا: رضــا الطــرفني حبالــة كــل منهمــا دون األســرة  حــىت لــو كانــت إعاقتــه ذهنيــة  وفــق شــرو  معينــة 
إكـراه  واخلضــوع لفحــص طــ  ملـا قبــل الــزواج وغريهــا. وعلــى هـذا تعمــل ا ــاكم والــدوائر الشــرعية يف 
 اململكة  حي  نظمت ذل  من خالل الئحة مأذوين عقود األنكحة الصادرة من وزارة العدل.

ومســـــاعد م يف بنـــــاء األســـــر ومـــــن بـــــال تشـــــجيع األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة علـــــى الـــــزواج  -152
واالسـتقالل يف حيـا م  تقـوم بعـ  مبسسـات اجملتمـع املـدين يف اململكـة )كجمعيـة حركيـة للمعــاقني 
الكبـــار( بـــكام  للـــزواج اجلمـــاعي لاشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  والقيـــام إلـــا ودعمهـــا ماديـــاا واجتماعيـــاا  

ـــزواج واملســـاعدة يف احلصـــول علـــى منـــاز  ل مســـتقلة مـــم  ومتابعـــة أحـــوال والتكفـــل يميـــع تكـــاليف ال
وحيــ  إن هــذه التجربــة تعتــك مثمــرة ورائــدة يف  األشــخاص ذوي اإلعاقــة املتــزوجني فيمــا بعــد الــزواج.

تــزوي  األشــخاص ذوي اإلعاقــة  فقــد قامــت بعــ  اجلمعيــات األخــرى مبحاكا ــا فأصــبحت تــبدي 
 الدور نفسه. 

أدوار ســـواء كانـــت صـــحية ووقائيـــة  أو  كمـــا أن وزارة الصـــحة يف هـــذا الســـياق  تقـــوم بعـــدة -153
تثقيفية لاسر  حي  قـام ملـي اخلـدمات الصـحية بـبقرار وإلـزام كـل القطاعـات الصـحية يف اململكـة 
بكنام  للزواج الصحيل الذي هو حالة من التوافـق واالنسـجام بـني الـزوجني مـن النـواحي الوراثيـة رـا 

باإلضــــافة إىل مــــا تقــــوم بــــه وزارة الصــــحة مــــن  ســــرة  عــــل مــــذا الكنــــام  دوراا يف ســــالمة تكــــوين األ
 ندوات وطباعة وتوزيع النشرات التثقيفية بالشأن الصحي واألسري.



CRPD/C/SAU/1 
 

 

GE.15-20023 47/81 

 

تقــــوم وزارة الشــــبون االجتماعيــــة أيضــــاا بالعديــــد مــــن الــــكام  والنشــــاطات يف مــــال التنميــــة  -154
بب ظروفهـا الصـحية األسرية  وخاصـة لاسـر الـيت تسـتوجب أوضـاعها وظروفهـا الـدعم واملسـاندة بسـ

واالجتماعيـــة  كاألســـر الـــيت لـــديها أطفـــال مـــن ذوي اإلعاقـــة  أو أن يكـــون أحـــد األبـــوين مـــن ذوي 
اإلعاقــة  كمــا أوضــحت ذلــ  الالئحــة األساســية لــكام  تأهيــل املعــوقني الصــادرة بقــرار ملــي الــوزراء 

نزليــة  واملســاعدة علــى   حيــ  تقــدم مــم الرعايــة امل1980كــانون الثاين/ينــاير   28( وتــاريخ 34رقــم )
اإل ــال مــن خــالل تقــد  ورعايــة  عمليــات التلقــيه الصــناعي  مانــاا. كمــا تقــوم بعمــل الدراســات 
والبحـــوث حــــول األســـرة وتثقيــــف أفرادهــــا واملتقـــدمني مــــنهم للــــزواج بـــالنواحي االجتماعيــــة والنفســــية 

 وتنظيم األسرة وقضايا اإل ال الصحي. 
  

 (24المادة )  
 اليعليم  

 
تضـــمن اململكـــة حـــق التعلـــيم للمـــواطنني  إذ تـــذكر املـــادة )الثالثـــون( مـــن النظـــام األساســـي  -155

للحكــم أن الدولــة تــوفر التعلــيم العــام  وتلتــزم مبكافحــة األميــة. وعلــى هــذا األســاس  تســلم اململكــة 
حبــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التعلــيم دون متييــز  وعلــى أســاس تكــافب الفــرص مــم  حيــ  تكفــل 

 اململكة نظاماا تعليمياا جامعاا على مجيع املستويات.
تشـــتمل سياســـة التعلـــيم يف اململكـــة علـــى عـــدد مـــن األســـي والثوابـــت والـــيت منهـــا: أن مـــن  -156

أهــداف التعلــيم التعــرف علــى الفــروق الفرديــة بــني الطــالل توطهلــة حلســن تــوجيههم  وقبــومم للتنــوع 
ة. كمـــا أن مـــن هـــذه األســـي مـــا يبكـــد ويضـــمن البشـــري الطبيعـــي كوجـــود طـــالل مـــن ذوي اإلعاقـــ

حقوق الطالل ذوي اإلعاقـة مبختلـف فهلـا م يف التعلـيم مـع حقهـم يف وضـع بـرام  خاصـة إلـم وفـق 
قـــدرا م وحاجـــا م حيـــ   صــــل األطفـــال ذوي اإلعاقـــة علـــى التعلــــيم اجملـــاين االبتـــدائي واملتوســــس 

ســــريه يف املراحــــل الدراســــية املختلفــــة والثــــانوي علــــى أســــاس أن التعلــــيم حــــق للجميــــع وأن نشــــره وتي
 واجب على الدولة طبقاا ملا جاء يف سياسة التعليم يف اململكة.

أما اإلطار النظـامي لتعلـيم األشـخاص ذوي اإلعاقـة  فقـد جـاء يف نظـام رعايـة املعـوقني بـأن  -157
ويــة والــيت الدولــة تكفــل حــق الشــخص ذي اإلعاقــة يف خــدمات عــدة منهــا: اجملــاالت التعليميــة والرتب

تشـمل تقــد  اخلـدمات التعليميــة والرتبويـة يف مجيــع املراحــل مبـا يتناســب مـع قــدرات األشــخاص ذوي 
اإلعاقـــة واحتياجـــا م  وتســـهيل التحـــاقهم إلـــا  مـــع التقـــو  املســـتمر للمنـــاه  واخلـــدمات املقدمـــة يف 

 هذا اجملال. 
الرتبيــــة اخلاصــــة احلكوميــــة واألهليــــة أصــــدرت وزارة التعلــــيم القواعــــد التنظيميــــة ملعاهــــد وبــــرام   -158

  وهــذه القواعــد متثــل االلتزامــات 2001حزيران/يونيــه  27( وتــاريخ 1647/27بــالقرار الــوزاري رقــم )
العامــــة للــــوزارة رــــاه األطفــــال ذوي اإلعاقــــة  وقــــد اشــــتملت هــــذه القواعــــد التنظيميــــة علــــى عــــدد مــــن 

بفهلــا م املختلفــة  وتــدريبهم علــى اكتســـال  األهــداف تتمحــور حــول التعلــيم والتأهيــل مــبالء األطفــال
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املهــارات املناســبة حســب إمكانــا م وقــدرا م وفــق خطــس مدروســة وبــرام  خاصــة بغــرض الوصــول إلــم 
إىل أفضل مستوى  وإعدادهم للحيـاة العامـة واالنـدماج يف اجملتمـع. كمـا أهنـا تـنص علـى االسـتفادة مـن 

 ستخدمة يف مال الرتبية اخلاصة. البح  العلمي يف تطوير الكام  واألساليب امل
تطبـــق اململكـــة يف ســـبيل تقـــد  التعلـــيم لاشـــخاص ذوي اإلعاقـــة أســـلول التعلـــيم اخلـــاص  -159

املوجــه لفهلــات اإلعاقــة  يانــب أســلول دمــ  األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التعلــيم العــام  حيــ  تقــوم 
وتنفيــذ أهــداف السياســـة  عــدة وزارات ومبسســات حكوميــة بعمليـــة تعلــيم األشــخاص ذوي اإلعاقـــة
 التعليمية  كوزارة التعليم  واملبسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين.

ففـــي مـــال التعلـــيم املخصـــص لفهلـــات األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة    افتتـــا  العديـــد مـــن املعاهـــد  -160
اندة للرتبيـة اخلاصـة احلكومية لاعاقات املختلفة مثل: )مركز األمري سلطان بن عبدالعزيز للخـدمات املسـ
...( مبختلــف مراحلهــا  بالريــاض  معاهــد الرتبيــة الفكريــة  معاهــد النــور للمكفــوفني  معاهــد األمــل للصــم

ثــــانوي( إضــــافة إىل رهيزهــــا بــــاألدوات واملعينــــات الســــمعية  -متوســــس  -ابتــــدائي  -الدراســــية )روضــــة 
درت قرارات تنظيميـة بقبـول مجيـع الطـالل وأجهزة التدريب اليت تسهل العملية التعليمية. وبناء عليه  ص

ذوي اإلعاقة القابلني للتعلـيم يف مجيـع مراحـل التعلـيم األساسـية بغـ  النظـر عـن نـوع اإلعاقـة  حيـ    
تقــد  اخلــدمات التعليميــة والتأهيليــة لفهلــات   تكــن مشــمولة مــن قبــل مثــل األشــخاص ذوي صــعوبات 

تعــدد العــوق  واألشــخاص ذوي اضــطرابات اللغــة  الــتعلم  واألشــخاص ذوي التوحــد  واألشــخاص ذوي
والكــالم  واألشــخاص ذوي العــوق الصــحي واجلســمي  واألشــخاص ذوي فــر  احلركــة وتشــتت االنتبــاه. 
إىل جانـــب الفهلـــات املشـــمولة ســـابقاا وهـــي: األشـــخاص ذوو العـــوق البصـــري  واألشـــخاص ذوو العـــوق 

بلـــ  عـــدد األطفـــال ذوي اإلعاقــــة يف  الســـمعي  باإلضـــافة إىل األشـــخاص ذوي العـــوق العقلـــي  حيـــ 
( ألف طفل مـن ذوي اإلعاقـة  فيمـا تقـدم وزارة التعلـيم اخلـدمات التعليميـة إىل 500اململكة ما يقارل )

 ( طفل من ذوي اإلعاقة حسب وخر إحصائية لوزارة التعليم. 38 300)

البـــدء يف  1990يف التعلـــيم  فقـــد   يف عـــام أمـــا يف مـــال دمـــ  األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  -161
دمــ  الطــالل ذوي اإلعاقــة إمــا بشــكل جزئــي يف فصــول خاصــة ملحقــة مبــدارس التعلــيم العــام  أو 
بشـــكل كلـــي يف فصـــول التعلـــيم العـــام جنبـــاا إىل جنـــب مـــع أقـــراهنم طـــالل التعلـــيم العـــام  مـــع تقـــد  

 لدراسية املختلفة.اخلدمات الرتبوية والتأهيلية املساندة اليت تضمن مساير م ألقراهنم يف الصفوف ا
وقــد قامـــت وزارة التعلــيم بعـــدد مــن التـــدابري التشــريعية وتقـــد  عــدد مـــن اخلــدمات املســـاندة  -162

   ومنها:عملية تعليم األشخاص ذوي اإلعاقةواملتعددة من أجل النهوض ب
 يهلــــة املــــدارس لتلبيــــة االحتياجــــات األساســــية لــــذوي اإلعاقــــة مبــــا يتطلبــــه ذلــــ  مــــن إجــــراء  • 

الت البيهليــة الضــرورية وإزالــة العقبــات الــيت حتــد مــن تــنقلهم يف املــدارس لالســتفادة مــن التعــدي
مجيــــع املرافــــق واخلــــدمات املقدمــــة  كمــــا يــــتم صــــرف األجهــــزة التعويضــــية مانــــاا كاملعينــــات 
الســمعية الفرديــة لضــعاف الســمع وكــذل  املعينــات البصــرية بكافــة أنواعهــا لضــعاف البصــر 

 لباملكفوفني والكراسي املتحركة للمعوقني حركياا وغريهاوالعصا البيضاء اخلاصة 
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طباعــة الكتــب الدراســية بطريقــة اخلــس البــارز )برايــل( وتســجيلها صــوتياا  باإلضــافة إىل تــوفري  • 
املســتلزمات التعليميــة للمكفــوفني كاملكعبــات الفرنســية للرياضــيات وغريهــا إضــافة إىل تعــديل 

التعلـــيم العـــام لتناســـب خصـــائص وقـــدرات الطـــالل وتكييـــف الكتـــب الدراســـية املطبقـــة يف 
 لالصم واستخدام لغة اإلشارة للتواصل مع الطالل الصم

ـــــة يف الرتبيـــــة اخلاصـــــة وفـــــق  •  ـــــف معلمـــــني متخصصـــــني حاصـــــلني علـــــى مـــــبهالت جامعي توظي
املســارات التخصصـــية لكـــل إعاقــة  أو معلمـــني حاصـــلني علـــى دبلــوم عـــايل يف الرتبيـــة اخلاصـــة 

نصــف بعــد املبهــل اجلــامعي  و ظــى هــبالء املعلمــني مبيــزات ماديــة إضــافية يقــل عــن ســنة و  ال
إلـــدف تشـــجيعهم علـــى االاـــرا  يف هـــذا العمـــل ويـــتم عقـــد العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة 
 لللمعلمني على رأس العمل لتحسني أدائهم وقدرا م يف التعامل مع الطالل ذوي اإلعاقة

الســتيعال مجيــع الطــالل والطالبــات يف الرتبيــة ختصــيص إســكان داخلــي ملحــق بــه معاهــد  • 
اخلاصــة يف مجيــع املراحــل الدراســية رــن يتعــذر وجــود بــرام  للرتبيــة اخلاصــة قــرل مقــر ســكن 
أســـرهم  وكـــذل  مـــن يتعـــذر دمهـــم يف مـــدارس التعلـــيم العـــام  وتشـــمل خـــدمات اإلســـكان 

لــب  باإلضـــافة إىل الــداخلي خــدمات اإلعاشـــة والكســاء واملكافـــأة املاليــة الشــهرية لكـــل طا
 لاخلدمات الصحية والنظافة

ن ذوي ال مســتلزمات تعليميــة لكــل مدرســة يــدرس إلــا طالــب مـــ( ريــ5 000صــرف مبلــ  ) • 
 لاإلعاقة اجلسدية أو الصحية

الرتبيـة اخلاصـة مكافـأة شـهرية علـى مـدار  منه كـل طالـب منـتظم يف الدراسـة مبعاهـد وبـرام  • 
يف مقـــدارها حســـب املرحلـــة التعليميـــة  الصـــيفية  وختتلـــفالعـــام مبـــا يف ذلـــ  أشـــهر اإلجـــازة 

( ريــــاالا للمقــــيم مــــع أســــرته  أو يف 450و 300) وحســــب إقامتــــه مــــع أســــرته وتــــرتاو  بــــني
 ل( رياالا 180و 90القسم الداخلي وهي ترتاو  بني )

تقــدم اخلـــدمات املســاندة )التشـــخيص الطـــ  والنفســي  تقـــو  اللغـــة والكــالم  العـــالج الطبيعـــي   • 
إخل( لاشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن عمــر ســنة إىل عمــر مثانيــة عشــر ســنة مــن خــالل   والــوظيفي

 ل( مركزاا أحدثها مركز األمري سلطان للخدمات املساندة يف مدينة الرياض36)
ختصــيص مــنه دراســية لاشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الــدول العربيــة وخاصــة مــن دول ملــي  • 

 لالتعاون اخلليجي
ة يف معاهــد وبــرام  الرتبيــة اخلاصــة للمقيمــني مبــا يف ذلــ  اإلقامــة يف الســكن مانيــة الدراســ • 

 الداخلي ومجيع متطلباته.

 عاقة منها:اإلكما تقوم وزارة التعليم  على إحداث عدد من الكام  املتعلقة بذوي  -163
ـــــة حلـــــاالت التخلـــــف العقلـــــي  )أ(  ـــــرام  متعـــــددي العـــــوق امللحقـــــة مبعاهـــــد الرتبيـــــة الفكري ب
( برنامــاا  34احب ببعاقــة أخــرى سـواء حركيــة أو توحــد أو غريهـا  ويبلــ  عــددها وفـق وخــر إحصــاء )املصـ

وهــبالء يتلقــون خــدمات تربويــة وتأهيليــة بطريقــة فرديــة  برنــام  تربــوي فــردي  لكــل طالــب حســب قدراتــه 
 لوإمكاناته
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ام  + بصـــري( وهـــذه الفهلـــة تقـــدم مـــا اخلدمـــة يف بـــر  بـــرام  متعـــددي العـــوق )مسعـــي (ل) 
( 22ملحقــة مبعاهــد أو بــرام  العــوق الســمعي أو العــوق البصــري وبلــ  عــددها وفــق وخــر إحصــاء )

 لبرناماا 
+ التخلــــف العقلــــي  بــــرام  خاصــــة مبتعــــددي العــــوق مــــن فهلــــة )اإلعاقــــة الســــمعية (ج) 

 ( برنام .12البسيس( ضمن برام  العوق السمعي )
ـــــة والرتبويـــــة  -164 ـــــتم تقـــــد  اخلـــــدمات التعليمي ـــــاا يف معاهـــــد خاصـــــة ويبلـــــ  كمـــــا ي للمعـــــوقني فكري
( برنامــاا 1 015ويف مــدارس التعلــيم العــام لفهلــة القــابلني للــتعلم ويبلــ  عــددها )  ( معهــداا 28) عــددها

للبنــني والبنــات  أمـــا يف مــال الصـــم وضــعاف الســـمع فقــد قامـــت وزارة التعلــيم ببعـــداد منــاه  دراســـية 
مـن منـاه  التعلـيم العـام بعـد إجـراء تعـديالت عليهـا وتكييفهـا مبـا يـتالءم وخصـائص  لفهلة الصم مستقاة

وإمكانـــــات هـــــذه الفهلـــــة  حيـــــ    إدراج لغـــــة اإلشـــــارة وبعـــــ  الصـــــور التوضـــــيحية يف هـــــذه املنـــــاه   
 باإلضافة إىل إجراء تعديالت طفيفة با توى التعليمي مع ا افظة على البنية الرئيسية مذه املناه .

ويف مــــال افتتــــا  الــــكام  واملعاهــــد يف الرتبيــــة اخلاصــــة  فاجلــــدول التــــايل يوضــــه التوســــع يف  -165
 .2014إىل  1990هد والكام  خالل الفرتة من إعداد املعا

 
 2014 1990 الفرتة
 بنات بنني بنات بنني الفهلة

 1540 3153 16 31 معاهد وبرام  الرتبية اخلاصة
 17 514 41 482 2081 3 649 اخلاصةطالل معاهد وبرام  الرتبية 

  
  تـــوفري التجهيـــزات والوســـائل الالزمـــة اخلاصـــة بـــذوي اإلعاقـــة  فقـــد   تـــأمني احتيـــاج مـــا  -166
من غرف املصـادر اخلاصـة بـكام  صـعوبات الـتعلم مـن التجهيـزات واملسـتلزمات  يف املائة 75يقارل 

التعليميـــة الالزمـــة ســـواءا مـــن الســـبورات الذكيـــة أو احلاســـبات أو الطـــاوالت اخلاصـــة وغريهـــا  كمـــا   
تــــأمني أجهــــزة ووســــائل معينــــة لــــذوي اإلعاقــــات العقليــــة  وكــــذل  تــــوفري املعينــــات البصــــرية للطــــالل 

ــــون ضــــعاف البصــــر يف  الرتبيــــة اخلاصــــة ويف التعلــــيم العــــام مثــــل املكــــكات بأنواعهــــا وشاشــــات التلفزي
املكـــكة  كمـــا يـــتم بشـــكل مســـتمر تـــوفري املعينـــات الســـمعية الفرديـــة جلميـــع الطـــالل الصـــم وضـــعاف 
الســمع ســواء يف الرتبيــة اخلاصــة أو التعلــيم العــام  كمــا   تــوفري وحــدة منتقلــة لقيــاس الســمع وصــب 

مل جار على تأمني املزيـد مـن الوحـدات  باإلضـافة إىل وضـع األدلـة الالزمـة لفهلـة ذوي القوالب  والع
داء عملهــــم املعلمــــة علــــى أكرتونيــــة الالزمــــة ملســــاعدة املعلم/صــــعوبات الــــتعلم  وتصــــميم الــــكام  اإلل

 الكنام  اإللكرتوين لصعوبات التعلم(.التعلم/ معلمة صعوباتبوضو  مثل )دليل معلم/

يتعلـــق بـــالتعليم اجلـــامعي  فقـــد صـــدرت التعليمـــات بقبـــول مجيـــع األشـــخاص ذوي  أمـــا فيمـــا -167
اإلعاقــــة املــــبهلني يف مبسســــات التعلــــيم اجلــــامعي ومــــنهم األشــــخاص ذوو اإلعاقــــة الــــذين   يكونــــوا 
يقبلـــــوا مـــــن قبـــــل مثـــــل: األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة الســـــمعية  األشـــــخاص ذوي اضـــــطرال التوحـــــد  
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  مـــع ضـــرورة أن تقـــوم هـــذه املبسســـات بب ـــاد بـــرام  التهيهلـــة اخل  األشـــخاص ذوي صـــعوبات الـــتعلم
وبـــرام  املتابعـــة الـــيت تضـــمن  ـــاحهم يف تلـــ  املبسســـات. وقـــد اختـــذت وزارة التعلـــيم مموعـــة مـــن 

 اإلجراءات والتدابري كاآليت:
اعتمــــاد خطــــة لتطــــوير املقــــررات اجلامعيــــة يف ختصصــــات الرتبيــــة اخلاصــــة ضــــمن مــــدة زمنيــــة  • 

 ليتواكب مع التطورات العاملية ددة  ومبا 
أيضـــاا   اعتمـــاد برنـــام  لالبتعـــاث اخلـــارجي يف مـــاالت الرتبيـــة اخلاصـــة والتأهيـــل الصـــحي   • 

( بعثــة خــالل  ــي ســنوات  والتوســع يف عــدد املقاعــد 1 000وختصــيص مــا ال يقــل عــن )
 لاملخصصة لاشخاص ذوي اإلعاقة املتميزين

علــى مســتوى البكــالوريوس والــدبلوم العــايل  لتخصصــات التوســع يف فــته ختصصــات علميــة  • 
 لالرتبية اخلاصة

زيـادة املخصصـات املاليـة املوجهــة للبحـوث العلميـة والدراســات وتـأليف الكتـب وترمجتهــا يف  • 
 لماالت الرتبية اخلاصة والتأهيل

كمــــا قامــــت وزارة التعلــــيم بتشــــجيع اجلامعــــات الســــعودية علــــى اســــتحداث أقســــام للرتبيــــة  • 
اخلاصـــــة وبـــــرام  ومســـــارات متخصصـــــة يف مـــــال الرتبيـــــة اخلاصـــــة وكـــــذل  التأهيـــــل الطـــــ  
ــــــوزارات احلكوميــــــة ذات العالقــــــة ومبسســــــات ســــــوق العمــــــل اخلاصــــــة  للمعــــــاقني لتزويــــــد ال

 بالكفاءات املتخصصة يف الرتبية اخلاصة والتأهيل الط  من اجلنسني.
اإلعاقـــة يف التعلـــيم اجلـــامعي  قيـــام ومـــن األمثلـــة علـــى اخلـــدمات املقدمـــة لاشـــخاص ذوي  -168
ببنشــــاء نـــادي خـــاص مبنســـوبيها مـــن الطــــالل  1985متوز/يوليـــه  31عـــة امللـــ  ســـعود بتـــاريخ جام

  تطــويره إىل مركــز  1990م مكتــوم للمكفــوفني  ويف عــام املكفــوفني والــذي  مــل اســم نــادي ابــن أ
جلميـــع األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ليخـــدم مجيـــع فهلـــات اإلعاقـــة مـــن الطـــالل ومنســـو  اجلامعـــة حتـــت 

( 9583/29رقــم ) صــدر القــرار اإلداري 1993مكتــوم للمعــوقني(  ويف عــام  مســمى )مركــز ابــن أم
ياجـــات ببنشـــاء مركـــز للمعـــوقني ويســـمى )مركـــز ذوي االحت 1993كـــانون األول/ديســـمك   1 وتـــاريخ

 اخلاصة(  ليقوم مبتابعة أحوال األشخاص ذوي اإلعاقة وتقد  اخلدمات والتسهيالت مم. 

قامـت عــدد مــن اجلامعــات السـعودية باملبــادرة بتقــد  عــدد مـن الــكام  لتهيهلــة البيهلــة اجلامعيــة  -169
مراجعــة   ةلــذوي االحتياجــات اخلاصــة منهــا )مبــادرة  يهلــة البيهلــة اجلامعيــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــ

وتطــــوير اخلطــــة الدراســــية ومنــــاه  اللغــــة العربيــــة بكنــــام  الســــنة التأهيليــــة للطــــالل الصــــم وضــــعاف 
توثيــق لغــة اإلشــارة الســعودية   تطــوير اختبــار اللغــة العربيــة للطــالل الصــم وضــعاف الســمع  الســمع

ملســـاعدة  تـــوفري أجهـــزة  مـــول  القـــاموس اإلشـــاري الســـعودي العلمـــي األكـــاد ي  ودراســـة قواعـــدها
تشــــكيل جلنــــة   الطــــالل مــــن ذوي اإلعاقــــة البصــــرية يف التنقــــل باســــتخدام تكنلوجيــــا حتديــــد املواقــــع

أصــدقاء الطــالل ذوي االحتياجــات اخلاصــة لــدعم وتنميــة مهــارات التكيــف مــع البيهلــة اجلامعيــة منــذ 
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ذوي تطــوير خطــس لامــن والســالمة واإلخــالء يف حالــة الكــوارث خاصــة لــ  االلتحــاق وحــىت التخــرج
تــدريب الطــالل مــن ذوي اإلعاقــة البصــرية علــى القــراءة والكتابــة باســتخدام   االحتياجــات اخلاصــة

تطــــوير نظــــام مالحــــة مســــاعدة وتقيــــيم   طريقــــة برايــــل بنســــختيها العربيــــة واإل ليزيــــة مــــع اختصــــارا ا
إعـــــداد القـــــادة مـــــن الطـــــالل ذوي االحتياجـــــات   إمكانيـــــة الوصـــــول خلدمـــــة ذوي القصـــــور احلركـــــي

بـــرام    تطـــوير تعلـــيم مهـــارات مـــادة اللغـــة اإل ليزيـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة البصـــرية والســـمعية  اصـــةاخل
تطــــوير النشــــا    تعريفيــــة ألعضــــاء هيهلــــة التــــدريي بطــــرق التعامــــل مــــع ذوي االحتياجــــات اخلاصــــة

ـــــــرام  لتحســـــــني التحصـــــــيل الدراســـــــي للطـــــــالل ذوي   الرياضـــــــي لـــــــذوي االحتياجـــــــات اخلاصـــــــة ب
مشـــاركة ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة يف   تأســـيي مـــنه  تـــدريي رياضـــة املـــخ  االحتياجـــات اخلاصـــة

 يهلــة   مركــز التقنيــة املســاعدة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة البحثــي  األنشــطة الطالبيــة وســبل زياد ــا
مبـادرة مكانـ  بيننـا   بيهلة تعليمية تقنيـة لـذوي االحتياجـات اخلاصـة مـن فهلـة الصـم يف احلـرم اجلـامعي

مبــــادرة حتــــدي لتحــــديات اإلعاقــــة والتعلــــيم اجلــــامعي يف ضــــوء االراهــــات الرتبويــــة   للعــــني املبصــــرة
  الــتعلم مبــادرة إلعــداد بيهلــة تربويــة داعمــة لفهلــة بطيهلــي الــتعلم يبيهلــة تربويــة دائمــة لفهلــة بطيهلــ  املعاصــرة

مبــــــادرة إدارة لتفعيــــــل البيهلــــــة االفرتاضــــــية لـــــــتعلم ذوي   مبــــــادرة معمــــــل ذوي االحتياجــــــات اخلاصــــــة
خللـــــق بيهلـــــة  ICTمبـــــادرة تـــــصزر إلدراج تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتصـــــاالت   حتياجـــــات اخلاصـــــةاال

برنـــام   يهلـــة املعامـــل   تعليميـــة مدعمـــة للطـــالل الـــذين يعـــانون مـــن صـــعوبات التحصـــيل الدراســـي
مبـــــادرة بيهلـــــة جامعـــــة   امندســــية والعلميـــــة وتـــــوفري التقنيـــــات املســـــاعدة لــــذوي االحتياجـــــات اخلاصـــــة

مركـــــز األحبـــــاث والتـــــدريب لـــــذوي   ملركـــــز املتكامـــــل خلدمـــــة ذوي االحتياجـــــات اخلاصـــــةا  للجميـــــع
  يهلة املكتبة اجلامعية للطالل املعاقني بصرياا.  االحتياجات اخلاصة

كمـــا أتاحـــت وزارة التعلـــيم فرصـــة االبتعـــاث الـــداخلي واخلـــارجي لاشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  -170
كمـا    ام  معـدة لـذل  للمراحـل اجلامعيـة ومـا فوقهـا.على قدم املساواة مع اآلخرين  من خـالل بـر 

تــوفري املخصصــات املاليــة لاشــخاص املبتعثــني مــن ذوي اإلعاقــة  فقــد نــص قــرار ملــي الــوزراء رقــم 
علــــى معاملــــة الطــــالل ذوي اإلعاقــــة اجلســــمية  1977كــــانون األول/ديســــمك   28( وتــــاريخ 124)

دون املرحلــة اجلامعيــة أســوة بــالطالل املبتعثــني للدراســة  والعقليــة املبتعثــني للدراســة يف اخلــارج رــن هــم
 اجلامعية من حي  املخصصات والبدالت ومجيع املكافصت األخرى. 

علــى  1983تشــرين الثــاين/نوفمك  9( وتــاريخ 20كمــا نــص أيضــاا قــرار ملــي الــوزراء رقــم )   -171
أن اصـــص لكـــل طالـــب كفيـــف يلتحـــق ببحـــدى اجلامعـــات داخـــل اململكـــة أو خارجهـــا إعانـــة ماليـــة 
مســـاوية ملرتـــب املرتبـــة اخلامســـة باســـم بـــدل قـــارئ ووســـائل معينـــة  باإلضـــافة للمكافـــصت الـــيت تصـــرف 

 1985ول/أغســطي  29( وتــاريخ 3/2/9/198كمــا نــص التعمــيم الــوزاري رقــم )  للطالــب املبصــر 
 على عدد من املزايا للطلبة من ذوي اإلعاقة  منها:

تتحمــل الدولــة نفقــات رســوم اإلقامــة واإلعاشــة والدراســة والتــدريب الــيت تــدفع للمــدارس أو  • 
 لاملبسسات الداخلية اليت يقيم فيها الطلبة ذوي اإلعاقة
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ـــة 15شـــهرياا للطالـــب ذي اإلعاقـــة الـــذي يقـــيم يف القســـم الـــداخلي )يصـــرف  •  ( مـــن يف املائ
 لاإلعانة الشهرية كمصروفات خاصة فقس

يســــــتحق الطالــــــب ذي اإلعاقــــــة البــــــدالت الســــــنوية مثــــــل بــــــدل املالبــــــي وبــــــدل الكتــــــب   • 
بالنســــبة لبــــدل العــــالج الســــنوي فــــال يصــــرف للطالــــب ذي اإلعاقــــة إذا كــــان يوجــــد يف  أمــــا

الـــداخلي الـــذي يقـــيم فيـــه طبيـــب لعـــالج احلـــاالت العاديـــة الـــيت ال حتتـــاج إىل تنـــو  القســـم 
 لاملستشفى يف

تتحمــــل الدولــــة تكــــاليف عــــالج الطالــــب ذي اإلعاقــــة يف احلــــاالت الــــيت حتتــــاج إىل تنــــو   • 
املستشــــفى كــــبجراء عمليــــات جراحيــــة أو مــــا شــــابه ذلــــ  رــــا ال  كــــن لطبيــــب القســــم  يف

 لالداخلي عالجه
ا كـــان الطالـــب ذي اإلعاقـــة ملحقـــاا مبدرســـة أو مبسســـة غـــري داخليـــة فتصـــرف لـــه اإلعانـــة إذ • 

 .الشهرية كاملة وكذل  املخصصات السنوية من بدل الكتب واملالبي والعالج
ويف مــال إتاحــة الفــرص لاشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التعلــيم الفــين والتــدريب املهــين  تعمــل  -172

 واملهـين علـى تقـد  التـدريب لاشـخاص ذوي اإلعاقـة  حيـ  قامـت املبسسة العامة للتـدريب التقـين
مبدينـــة  2004عية خلر ـــي الثـــانوي يف عـــام املبسســـة ببنشـــاء أول قســـم تقنيـــة خاصـــة لاعاقـــة الســـم

بعـــد ذلـــ   -الريـــاض وهـــو األول علـــى مســـتوى الشـــرق األوســـس )تطبيقـــات مكتبيـــة( كمـــا   افتتـــا  
ة )تطبيقـــات مكتبيـــة( وحائـــل )ختصـــص تطبيقـــات مكتبيـــة  قســـمان للصـــم يف كليـــيت بريـــد -مباشـــرة 

افتتحــت شــعبة املعــاقني بصــرياا يف قســم التقنيــة اخلاصــة  2006ختصــص شــبكات(. كمــا   يف عــام 
بكليـــة الريـــاض  حيـــ  ســـعت املبسســـة إىل تضـــمني اخلطـــة التدريبيـــة لـــديها تـــدريب وتأهيـــل فهلـــات 

  واإلعاقـــة قـــة الذهنيـــة  واإلعاقـــة العقليـــةعاإضـــافية مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة لتشـــمل فهلـــات: اإل
جســدية  وقــد قامــت املبسســة يف ســبيل تــدريب األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتــأهيلهم ملتطلبــات ســوق 

 العمل بعدد من اخلطوات واليت منها ما يلي:
التوســع يف الــكام  القائمــة وافتتــا  ختصصــات وبــرام  جديــدة لتشــمل مجيــع فهلــات اإلعاقــة  • 

 لمن اجلنسنيالقابلة للتدرل 
االســــتفادة مـــــن املعـــــايري املهنيـــــة الوطنيـــــة لتحديــــد املهـــــن املناســـــبة لفهلـــــات اإلعاقـــــة املختلفـــــة  • 

 لواملهارات املطلوبة لكل مهنة
االهتمـــام بالتوجيـــه املهـــين لتـــدريب ذوي اإلعاقـــة علـــى مهـــن جديـــدة وخالقـــة تراعـــي قدراتـــه  • 

 لوظروفه واهتماماته وتل  احتياج سوق العمل
ال أســـاليب جديـــدة للتـــدريب مثـــل التـــدريب عـــن بعـــد بـــاملنزل لاعاقـــات الـــيت تصـــعب إدخـــ • 

 لحتركها كاإلعاقات احلركية الشديدة واإلناث املعاقات إعاقة متوسطة إىل شديدة
 لالتنسيق مع أربال العمل قبل تدريب ذوي اإلعاقة لضمان مالئمة الوظيفة والتوظيف • 
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ــــــواء للمعــــــاق التنســــــيق مــــــع اجلهــــــات ذات العالقــــــة  •  ــــــوفري اخلــــــدمات املواصــــــالت ودور إي لت
أمــره طــوال فــرتة التــدريب إمــا باالتفــاق مــع دور إيــواء أو إعطائــه مبلغــاا مقطوعــاا يغطــي  وويل

 .تكلفة اإلقامة
ولتنفيذ ذلـ  عملـت املبسسـة بالتعـاون مـع أحـد اجلهـات االستشـارية العامليـة للقيـام بدراسـة  

 ت ما يلي:متخصصة لتطوير تدريب اإلعاقة  ل
 لية املناسبة لكل نوع من اإلعاقاتحتديد الكام  التدريب -1 
 لبناء اخلطس واملناه  التدريبية اليت تتناسب مع األشخاص ذوي اإلعاقة -2 
 لبناء بيهلة تدريبية مالئمة وصديقة لاشخاص ذوي اإلعاقة -3 
 لحتديد اخلدمات املساندة لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة -4 
 لتأهيل وتطوير الكوادر التدريبية واإلدارية للتعامل مع تل  الفهلة -5 
 لاستحداث أساليب تدريب مبتكرة تتناسب مع قدرات تل  الفهلة -6 
 تطوير نظام لتقييم األداء صديق للمعاق يراعي ظروفه واحتياجاته. -7 

  
 (25المادة )  
 الصحة  

 
ــــع مواطن -173 ــــة الصــــحية جلمي ــــه املــــادة تــــوفر اململكــــة الرعاي ــــز  وفــــق مــــا نصــــت علي يهــــا دون متيي

)احلاديــة والثالثــون( مــن النظــام األساســي للحكــم  باإلضــافة إىل أهنــا تكفــل حــق املــواطن وأســرته  يف 
...كمـا ورد يف املـادة )السـابعة والعشـرين( مـن النظـام  حالة الطوارئ  واملـرض  والعجـز  والشـيخوخة
ن لاشـــخاص ذوي اإلعاقـــة احلـــق كغـــريهم يف التمتـــع األساســـي للحكـــم. وعليـــه  تعـــرتف اململكـــة بـــأ

بــأعلى مســتويات الصــحة دون متييــز علــى أســاس اإلعاقــة  وقــد عملــت علــى ذلــ  مــن خــالل بعــ  
 ت التشريعية والتدابري املناسبة.اإلجراءا
أمــا اإلطــار القــانوين اخلــاص الــذي يــنظم حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الرعايــة الصــحية   -174

دة )الثانية( من نظام رعاية املعـوقني بـأن الدولـة تكفـل حـق املعـوق يف خـدمات الوقايـة فقد نصت املا
والرعايــة والتأهيــل  وتشــجع املبسســات واألفــراد علــى اإلســهام يف األعمــال اخلرييــة يف مــال اإلعاقــة  

 الصحية مذه الفهلة عن طريق العديد من اجلهات املختصة. وتقدم اخلدمات

تعمــــل وزارة الصــــحة علــــى تـــــوفري الرعايــــة املشــــتملة علـــــى بــــرام  صــــحية لاشـــــخاص ذوي  -175
اإلعاقة تعادل يف نطاقها ونوعيتها ومعايريهـا تلـ  الـيت تقـدمها لنخـرين  كمـا هـو منصـوص عليـه يف 

( مـــن املـــادة )الرابعـــة( منـــه علـــى أن تـــوفر الدولـــة الرعايـــة 3النظـــام الصـــحي  حيـــ  قضـــت الفقـــرة )
اص ذوي اإلعاقــــة واملســــنني. وبالتــــايل  فللمــــري  احلــــق يف احلصــــول علــــى اخلدمــــة الصــــحية لاشــــخ
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الصــحية املناســبة يف الوقــت املناســب بغــ  النظــر عــن العــرق  أو الــدين  أو املعتقــد  أو املــذهب  أو 
اللغة  أو اجلني أو العمـر أو اإلعاقـة وذلـ  طبقـاا لسياسـات وإجـراءات احلصـول علـى العـالج  كمـا 

(. وعليــه  ظــر أي حرمــان 2ى ذلــ  يف )وثيقــة املرضــى  حقــوق املرضــى فقــرة رقــم )جــاء الــنص علــ
 على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو اخلدمات الصحية أو الغذاء والدواء بسبب اإلعاقة.

تعمــل وزارة الصـــحة علــى تـــوفري اخلـــدمات الصــحية للشـــخص ذي اإلعاقــة يف أقـــرل مكـــان  -176
ـــة  وذلـــ  مـــن خـــالل تـــوفري اخلـــدمات الصـــحية  ركـــن مـــن مقـــر ســـكنه  مبـــا يف ذلـــ  املنـــاطق الريفي

املختلفة واليت منها خدمات التأهيـل الطـ   حيـ  حتـرص وزارة الصـحة علـى تـوفري خـدمات التأهيـل 
مثــــل: )العــــالج الطبيعــــي  العــــالج الــــوظيفي  تصــــنيع األطــــراف االصــــطناعية واألجهــــزة التعويضــــية  

مستشــــفيات الـــوزارة املنتشــــرة يف اململكـــة  ويف هــــذا الشــــأن  وعـــالج علــــل النطـــق والســــمع( يف مجيـــع
 تتنوع خدمات التأهيل الط  على النحو التايل:

 يف وزارة الصحة مستشفيان متخصصان يف التأهيل الط  و ا:  يوجد حالياا  • 

 لمستشفى التأهيل الط  مبدينة املل  فهد الطبية يف الرياض -1 
 املدينة املنورة. ومستشفى التأهيل الط  يف -2 

كمــا يوجــد مركــزين للتأهيـــل تقــدم خــدمات تأهيليــة متكاملـــة  ــا )مركــز التأهيــل مبستشـــفى  • 
 لاملل  عبدالعزيز يدة و مركز التأهيل مبستشفى املل  عبداهلل ببيشة(

كمــا توجــد ســبعة مراكــز تأهيــل طــ  )تقــدم خــدمات العــالج الطبيعــي  العــالج الــوظيفي   • 
 عية واألجهزة التعويضية  علل النطق والتخاطب( وهي:األطراف االصطنا

 لمركز التأهيل الط  مبستشفى املل  خالد يف حائل -1 
 لمركز التأهيل الط  يف مستشفى القنفذة العام -2 
 لمركز التأهيل الط  يف مستشفى املل  فيصل بالطائف -3 
 لمركز التأهيل الط  يف مستشفى املل  فهد بامفوف -4 
 لمركز التأهيل الط  يف مستشفى القريات العام -5 
 لمركز التأهيل الط  يف مدينة املل  سعود الطبية بالرياض -6 
 مركز التأهيل الط  يف مستشفى املل  خالد العام يف  افظة حفر الباطن. -7 

يـــ    التوســـع يف افتتـــا  األقســـام يف مراكـــز التأهيـــل الطـــ  يف املستشـــفيات حـــىت تاراـــه ح • 
 بل  عدد املراكز على النحو التايل:

 ل( قسماا 194العالج الطبيعي: ) -1 
 ل( قسماا 33العالج الوظيفي: ) -2 
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 ل( أقسام9علل النطق والتخاطب: ) -3 
 ( قسماا.21األطراف االصطناعية: ) -4 

م ( أقســـا8أمـــا املشـــاريع احلاليـــة ملراكـــز التأهيـــل الطـــ   فقـــد   اســـتحداث مـــا يلـــي: عـــدد ) -177
( مراكــــز 3القنفــــذة(  عــــدد ) -الطــــائف  -جــــدة  -للعــــالج الطبيعــــي يف املنــــاطق التاليــــة: )الريــــاض 
( أقســـام لاطـــراف 2القصـــيم( عـــدد ) -عســـري  -للتأهيـــل الطـــ  يف املنـــاطق التاليـــة: )حفـــر البـــاطن 

 األحساء(. -االصطناعية يف املناطق التالية: )الرياض 
( 19الطــ  حتــت اإلنشــاء  فقــد بلغــت أعــدادها كالتــايل: عــدد )أمــا مشــاريع مراكــز التأهيــل  -178

 -جـــدة  -املنطقـــة الشـــرقية  -مكـــة املكرمـــة  -قســـماا للعـــالج الطبيعـــي يف املنـــاطق التاليـــة: )الريـــاض 
( مراكــــز للتأهيــــل الطــــ  يف 3عرعــــر(. عـــدد ) -الطــــائف  -القصـــيم  -حائــــل  -جــــازان  -الباحـــة 

( أقســــام لاطــــراف االصــــطناعية يف املنــــاطق 4وف(. عــــدد )اجلــــ -املنــــاطق التاليــــة: )حفــــر البــــاطن 
( قسـم لعلـل النطـق والتخاطـب يف منطقــة 1عرعـر(. عــدد ) -الطـائف  -الباحـة  -التاليـة: )اجلـوف 
( مركـــز للســـمعيات يف منطقـــة تبـــوك  كمـــا يوجـــد عـــدد مـــن املراكـــز متـــت توســـعتها 1الباحـــة  وعـــدد )

 -ي يف املنــاطق التاليــة: )مدينــة امللــ  ســعود الطبيــة ( أقســام للعــالج الطبيعــ4وهــي كالتــايل: عــدد )
( قســــم لاطــــراف االصــــطناعية يف )مدينــــة امللــــ  1القنفــــذة(. عــــدد ) -القصــــيم  -مكــــة املكرمــــة 

 الطبية(. سعود
تعمــــل وزارة الصـــــحة علـــــى رفــــع كفـــــاءة مـــــزاويل املهـــــن الصــــحية ذوي العالقـــــة بتقـــــد  الرعايـــــة  -179

  يــودة التــدريب نفســها الــيت تقــدمها للمهنيــني اآلخــرين. ومــن الصــحية لاشــخاص ذوي اإلعاقــة وذلــ
ــــدورات التدريبيــــة  حيــــ  أقيمــــت أكثــــر مــــن ) ــــة بواقــــع )33ذلــــ  إقامــــة ال ( ســــاعة 339( دورة تدريبي

( 990مســــتمر معتمــــدة مــــن اميهلــــة الســــعودية للتخصصــــات الصــــحية   لــــت تــــدريب حــــوايل ) تعلــــيم
 .اا اا وفني  أخصائي  
( 20العالجيــة والتأهيليــة لاعاقــة النفســية  فقــد أنشــأت وزارة الصــحة ) ويف مــال اخلــدمات -180

( عيـــادة نفســـية 94( أقســـام نفســـية داخـــل املستشـــفيات العامـــة  و)4مستشــفياا للصـــحة النفســـية  و)
( عيــــادة لاطفـــال واملــــراهقني منتشــــرة يف  افظـــات ومــــدن وقـــرى اململكــــة  وقامــــت 23للبـــالغني  و)

جديــــدة للمستشــــفيات النفســــية علــــى أحــــدث طــــراز يضــــمن الراحــــة  أيضــــاا بتحــــدي  وإنشــــاء مبــــانخ 
( ســــريراا 4528والرتفيــــه واخلصوصــــية للمرضــــى واملــــراجعني وبلــــ  ممــــوع األســــر ة املخصصــــة لــــذل  )

( 406( طبيبـــاا نفســـياا  و)627وجنـــدت خلدمـــة هـــذه املستشـــفيات فـــرق طبيـــة متخصصـــة تشـــمل: )
ن بو وزارة الصــــــحة وبالتعــــــاون مــــــع وزارة الشــــــ ( ررضــــــاا  كمــــــا أنشـــــأت3 008أخصـــــائياا نفســــــياا  و)

االجتماعية دوراا تأهيلية لناقهي األمراض النفسـية رـن لـديهم إعاقـة ذهنيـة و تـاجون إىل إقامـة طويلـة 
األمـــــد  حيـــــ  تقـــــوم وزارة الصـــــحة وبالتعـــــاون مـــــع وزارة الشـــــبون االجتماعيـــــة ببرســـــال فريـــــق طـــــ  

للكشــــف املبكـــــر أو لعــــالج اإلعاقـــــات الذهنيـــــة متخصــــص لزيـــــارة دور الرعايــــة االجتماعيـــــة وذلـــــ  
 والنفسية بالدور.
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اهتمامـــاا كبـــرياا بصـــحة األطفـــال  -يف ســـبيل احلـــد مـــن اإلعاقـــة  -كمـــا تـــويل وزارة الصـــحة  -181
وذلــ  مــن خــالل تقــد  خــدمات صــحية شــاملة ومتكاملــة تبــدأ مــن مرحلــة مــا قبــل احلمــل ومــن مث 

يـــد مــــن الـــكام  يف ســـبيل حتقيــــق املختلفــــة  ووضـــعت العدمرحلـــة احلمـــل والــــوالدة ومراحـــل الطفولـــة 
   ومن تل  الكام :ذل 

جــراء الفحــص للمقبلــني علــى إبرنــام  الــزواج الصــحي )الفحــص الطــ  قبــل الــزواج(: وهــو  • 
الـــــزواج ملعرفـــــة وجـــــود اإلصـــــابة لصـــــفة بعـــــ  أمـــــراض الـــــدم الوراثيـــــة )فقـــــر الـــــدم املنجلـــــي 

نقـــص املناعـــة ج/  االلتهـــال الكبـــدي الفريوســـي لوالثالســـيميا( وبعـــ  األمـــراض العديـــة )
املكتســــب  اإليــــدز ( وذلــــ  بغــــرض إعطــــاء املشــــورة الطبيــــة حــــول احتماليــــة انتقــــال تلــــ  
األمــراض للطـــرف األخـــر يف الــزواج أو األبنـــاء يف املســـتقبل وإعطــاء اخليـــارات والبـــدائل أمـــام 

 لاخلطيبني من أجل مساعد ما على التخطيس ألسرة سليمة صحياا 
برنــــام  التطعيمــــات الــــوطين لاطفــــال: وهــــو برنــــام  يعــــىن حبمايــــة األطفــــال مــــن األمــــراض  • 

 لاملستهدفة بالتحصني واليت تشكل سبباا رئيساا لاعاقة يف اململكة
برنــام  اجلــواز الصــحي لــام و الطفــل: حيــ  يعــىن بصــحة األم والطفــل  مــن خــالل معرفــة  • 

الصـحية  وعمـل الفحوصـات والتحاليـل الالزمـة  ومـن التاريخ املرضى ومراقبة ومتابعـة احلالـة 
ــــق ذلــــ  يف اجلــــواز الســــتخدامه يف املراكــــز الصــــحيةل ليصــــبه املرجــــع األول لصــــحة  مث توثي

 لوطفلها األم
الكنــام  الــوطين للفحــص املبكــر حلــديثي الــوالدة للحــد مــن اإلعاقــة  وامــدف العــام مــن هــذا  • 

 الكنام  هو:
واإلعاقـــة والوفيـــات النارـــة عـــن األمـــراض الوراثيـــة )أمـــراض خفـــ  معـــدالت املرضـــى  •

التمثيـــل الغـــذائي وأمـــراض الغـــدد الصـــماء( املختـــارة مـــن قبـــل اخلـــكاء يف هـــذا اجملـــال 
 لباململكة

االكتشــاف املبكــر لــبع  األمــراض الوراثيــة )أمــراض التمثيــل الغــذائي وأمــراض الغــدد  •
اض وتقـــد  اخلـــدمات العالجيـــة االكتشـــاف املبكـــر مـــذه األمـــر  الصـــماء(  حيـــ  إن

 املناسبة سيبدي مبشيهلة اهلل إىل خف  نسب اإلعاقة النارة عنها.
 مراحل تنفيذ الكنام  الزمنية: • 

: بـدأت منــذ تدشـني الكنــام  وامتـدت خلمـي ســنوات  و لـت معظــم املرحلـة األوىل •
 لمستشفيات الوالدة واألطفال بوزارة الصحة بعموم املناطق

: و ــدف إىل  ـول كــل مستشـفيات الـوزارة املبهلــة لالنضـمام للكنــام  الثانيـة املرحلـة •
مستشـــفى  151  و  تفعيـــل الكنـــام  يف اكثـــر مـــن مستشـــفى تقريبـــاا  200وعـــددها 

 منها حىت اآلن.
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حــدي  والدة ســنوياا مبستشــفيات وزارة الصــحة  الــيت يبلــ   265 000املســتهدف فحــص   • 
 لى أقسام ووحدات الوالدة واألطفالمستشفى  تشتمل عل 215عددها 

( 1 016 336) ه1435يبلــ  عــدد حــديثي الــوالدة الــذين   فحصــهم حــىت شــوال  •
 مولوداا.

الكنــام  الــوطين للوقايــة ومكافحــة اعــتالل الســمع )فحــص الســمع للمواليــد اجلــدد(  و ــري  • 
ــــام  وإنشــــاء مراكــــز متخصصــــة يف بعــــ  املستشــــفيات الرئيســــية  مــــذا الغــــرض  تنفيــــذ الكن

وأ هـــا املركـــز الـــوطين لزراعـــة و تأهيـــل القوقعـــة اإللكرتونيـــة مبستشـــفى التأهيـــل مبدينـــة امللـــ  
 لفهد الطبية لفاقدي السمع من األطفال و البالغني

 الكنام  الوطين الضطرابات النمو والسلوك لدى األطفال  ويشمل: • 
 التوحد: -1 

دات النفسـية لاطفـال مبستشـفيات الـوالدة تدريب االختصاصـيني العـاملني يف العيـا •
واألطفــــال ومستشــــفيات الصــــحة النفســــية علــــى املهــــارات التشخيصــــية واملقــــاييي 

 لومنها التوحد وفر  احلركة  اإلكلينية الضطرابات النمو الشامل
 لاملشاركة يف احلملة الوطنية السنوية للتوعية باضطرال التوحد •
 لرابات النمو الشامل )التوحد(املشاركة يف املسه الوطين الضط •
 الكنام  املرجعي الضطرابات النمو والسلوك مبدينة املل  فهد الطبية. •
 فر  احلركة: -2 

توجيــه املستشــفيات املختصــة للبــدء بتنفيــذ مــا اــص وزارة الصــحة مــن مهمــات يف  •
ضــــوء مــــا جــــاء باملشــــروع الــــوطين للتعامــــل مــــع األطفــــال ذوي اضــــطرابات تشــــتت 

 لوفر  احلركة االنتباه
( عيــــادة متخصصــــة يف الطــــب النفســــي لاطفــــال واملــــراهقني ختلـــــف 23افتتــــا  ) •

 لاملستشفيات
افتتــــا  برنــــام  مرجعــــي يف مدينــــة امللــــ  فهــــد الطبيــــة ملتابعــــة احلــــاالت ا الــــة مــــن  •

 لختلف املناطق
العمــل علــى إعــداد دليــل إرشــادي لاســر  تــوي علــى أرقــام العيــادات التشخيصــية  •

ــــل  ــــدريب وتأهي ــــاطق األللتوحــــد ومراكــــز ومــــدارس ت ــــع من طفــــال ذوي التوحــــد يمي
 لو افظات اململكة

 إقامة فعالية اليوم املفتو  مذه الفهلة وأسرهم لتثقيف األسر وتوعيتهم. •
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 (26المادة )  
 اليأهيلاليأهيل وإعادة   

 
امتـــداداا ملـــا توليـــه اململكـــة لاشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مـــن رعايـــة صـــحية واجتماعيـــة وتعليميـــة  -182

وتربويـة تسـعى أيضـاا بتأهيـل وإعـادة تأهيـل األشــخاص ذوي اإلعاقـة مـن خـالل بـرام  تأهيليـة شــاملة 
ــــيم واخلــــدمات االجتماعيــــة  حيــــ  اختــــذت مجلــــة مــــن التــــدابري ال تشــــريعية يف مــــاالت العمــــل والتعل

واإلجـــراءات التنفيذيـــة لتحقيـــق أهـــداف التأهيـــل وإعـــادة التأهيـــل لاشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  وذلـــ  
انطالقاا را نصت )املادة الثانية( مـن نظـام رعايـة املعـوقني بـأن الدولـة تكفـل حـق املعـوق يف خـدمات 

اخلرييـــة يف مـــال  الوقايـــة والرعايـــة والتأهيـــل  وتشـــجع املبسســـات واألفـــراد علـــى اإلســـهام يف األعمـــال
اإلعاقـة  وتقــدم هـذه اخلــدمات مـذه الفهلــة عــن طريـق اجلهــات املختصـة يف العديــد مـن اجملــاالت منهــا 
اجملــــاالت التدريبيــــة والتأهيليــــة وتشــــمل تقــــد  اخلــــدمات التدريبيــــة والتأهيليــــة مبــــا يتفــــق ونــــوع اإلعاقــــة 

املهـــين واالجتمـــاعي  وتـــأمني  ودرجتهـــا ومتطلبـــات ســـوق العمـــل  مبـــا يف ذلـــ  تـــوفري مراكـــز التأهيـــل
 الوسائل التدريبية املالئمة. 

ويعـــرف التأهيـــل وفقـــاا لنظـــام رعايـــة املعـــوقني بأنـــه: عمليـــة منســـقة لتوظيـــف اخلـــدمات الطبيـــة   -183
الشـــخص ذي اإلعاقـــة يف حتقيـــق أقصـــى  واالجتماعيـــة  والنفســـية  والرتبويـــة  واملهنيـــة  وذلـــ  ملســـاعدة

متطلبـات بيهلتـه الطبيعيـة واالجتماعيـة   وظيفيـة  إلـدف متكينـه مـن التوافـق مـعدرجة ركنة من الفاعليـة ال
   .منتجاا يف اجملتمع ما أمكن ذل  وكذل  تنمية قدراته لالعتماد على نفسه وجعله عضواا 

مــــــن اإلجــــــراءات التشــــــريعية املتخــــــذة يف مــــــال تأهيــــــل األشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة التأهيــــــل  -184
كــانون الثــاين/   28( وتــاريخ 34زراء رقــم )ر يف شــأنه قــرار ملــي الــو االجتمــاعي واملهــين  والــذي صــد

  املتضـــمن املوافـــق علـــى لـــوائه التأهيـــل االجتمـــاعي  واســـتكماال لاجـــراءات التشـــريعية 1980ينــاير 
 لانظمـــة واللـــوائه اخلاصـــة برعايـــة وتأهيـــل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  صـــدر قـــرار ملـــي الـــوزراء رقـــم

  باملوافقــة علــى الالئحــة التنظيميــة ملراكــز تأهيــل املعــوقني غــري 2012ليــه متوز/يو  23( وتــاريخ 291)
احلكوميــة إلــدف تشــجيع القطــاع األهلــي علــى املشــاركة يف رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتــأهيلهم 
مبــا يســاهم يف تطـــوير الــكام  واخلـــدمات املقدمــة مــم مـــن النــواحي املهنيـــة  واالجتماعيــة  والنفســـية  

الصـــــحية  والرتو يـــــة  والتأهيليــــــة مـــــن خـــــالل مراكـــــز للتأهيــــــل املهـــــين وأخـــــرى للتأهيــــــل والرتبويـــــة  و 
 االجتماعي ومراكز الرعاية النهارية. 

قامت وزارة الشبون االجتماعيـة ببنشـاء إدارة عامـة لرعايـة املعـوقني وتـأهيلهم  ضـمن هيكـل  -185
جلميـــع مـــا يقـــدم لاشـــخاص ذوي بـــالتخطيس واإلشـــراف واملتابعـــة  وزارة الشـــبون االجتماعيـــة  وتعـــىن

االجتماعيــــة. وتــــرتبس اإلدارة مباشــــرة بوكيــــل الــــوزارة  اإلعاقــــة مــــن خــــدمات مــــن قبــــل وزارة الشــــبون
اإلدارة لرعايــــة املعـــــوقني وتـــــأهيلهم مـــــن خـــــالل تـــــوفري  املســــاعد للرعايـــــة االجتماعيـــــة  و ـــــدف هـــــذه

وي اإلعاقـــــة ســـــواء كانـــــت فهلـــــات األشـــــخاص ذ اخلـــــدمات التأهيليـــــة واالجتماعيـــــة املتكاملـــــة جلميـــــع
أو متوسـطة أو شـديدة  وتتفـاوت  إعاقا م ذهنية أو حسـية أو حركيـة علـى اخـتالف درجا ـا بسـيطة
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إيوائيـــة هناريـــة  وتأهيليـــة عالجيـــة أو  هـــذه اخلـــدمات بتفـــاوت أنـــواع اإلعاقـــات ودرجـــة شـــد ا مـــا بـــني
ســـنوية تتناســـب مـــع درجـــة  ماديـــة مهنيـــة وذلـــ  وفقـــاا ألحـــدث األســـاليب املعاصـــرة  مـــع إقـــرار إعانـــة
أو أولهلــ  الــذين ترغــب األســر يف  اإلعاقــة ملــن ال تنطبــق علــيهم شــرو  اإليــواء أو مــن يتعــذر إيــوا هم
 رعايتهم  ومن مهام اإلدارة العامة لرعاية املعوقني وتأهيلهم ما يلي:

مـــع  يقاقـــرتا  اخلطـــس والـــكام  والنشـــاطات اخلاصـــة مبراكـــز رعايـــة املعـــوقني وتـــأهيلهم بالتنســـ • 
 لاإلدارات املختصة

 لالتأكد من تقد  اخلدمات املطلوبة للمعوقني وتقو ها • 
 لوضع قواعد تأهيل املعوقني وأسسه وإجراءاته • 
 لالعمل من أجل تشجيع مبدأ التعاون بني أسرة املعوق ومراكز التأهيل • 
 لواألنظمةدراسة اإلعانات اخلاصة بأسر املعوقني وإقرارها وفقاا للوائه  • 
 لتزويد مراكز التأهيل وطس خدمات املعوقني وبرامها وقواعد العمل إلا وإجراءا ا • 
ـــة لتـــأمني الرعايـــة الصـــحية الكاملـــة للمعـــوقني وفقـــاا  •   التنســـيق بـــني األجهـــزة الصـــحية يف الدول

 لالحتياجات كل منهم
 التوظيــف اخلاصــة إل ــاد فــرصالتنســيق مــع وزارة اخلدمــة املدنيــة ومكاتــب العمــل ومكاتــب  • 

 لالعمل للمبهلني مهنياا من املعوقني
ــــل اخلاصــــة  •  ــــة ومكاتــــب اإلشــــراف ومراكــــز التأهي تلقــــي تقــــارير مكاتــــب الشــــبون االجتماعي

 لوالعمل من أجل حتقيق مقرتحا ا باملعوقني
 لاملعوقني وبرام  تأهيلهم تبين املقرتحات اخلاصة بتطوير خدمات • 
 لسنوية ألنشطة وبرام  اإلدارة العامة والفروع املرتبطة إلاوضع اخلطة ال • 
 لحتديد احتياجات اإلدارة العامة وفروعها من القوى البشرية والعمل لتوفريها • 
بينهــا  اإلشــراف علــى اإلدارات واألقســام واملراكــز التابعــة مــا والعمــل مــن أجــل التنســيق فيمــا • 

 لضماناا لتحقيق األهداف
رير الدوريــة عــن إ ــازات اإلدارة العامــة ومعوقــات األداء فيهــا  إن وجــدت وســبل إعــداد التقــا • 

 لالتغلب عليها ورفعها للجهة املختصة
وتتضــــمن اإلدارة العامـــــة لرعايـــــة املعــــوقني وتـــــأهيلهم عـــــدداا مــــن اإلدارات املتخصصـــــة تعـــــىن  -186

 ايل:بالتأهيل االجتماعي واملهين لاشخاص ذوي اإلعاقة وذل  على النحو الت

إدارة التأهيــل االجتمـــاعي  وختـــتص يميــع اإلجـــراءات اإلداريـــة والفنيــة املتعلقـــة باملســـتفيدين  -187
يف املراكـــز واملبسســـات التأهيليـــة وطلبـــات األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة الـــراغبني  مـــن اخلـــدمات اإليوائيـــة
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وتتمثــل أهــداف إدارة االجتماعيــة وبرامهــا أو املســاعدات املاليــة   احلصــول علــى خــدمات الرعايــة يف
لفهلـــة األشـــخاص ذوي  التأهيـــل االجتمـــاعي يف تـــوفري اخلـــدمات الـــيت تقـــدم مـــن خـــالل هـــذه اإلدارة

 تـاج مـنهم  اإلعاقة عن طريق التأهيـل االجتمـاعي حلـاالت شـديدي اإلعاقـة مـن اجلنسـني بـبيواء مـن
 .عــــايتهمإىل ذلــــ  يف مراكــــز متخصصــــة بســــبب شــــدة إعاقــــا م أو تعــــددها وعجــــز األســــرة عــــن ر 

مـذه اإلدارة عـدداا مــن املراكـز املخصصـة للتأهيـل االجتمــاعي لشـديدي اإلعاقـة  حيـ  ختــتص  وتتبـع
ــــبيواء حــــاالت األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة مــــن فهلــــات شــــديدي اإلعاقــــة غــــري القــــابلني  هــــذه املراكــــز ب

 املهين نتيجة شدة اإلعاقة أو ازدواجية اإلعاقات.  للتأهيل
ثالثـــة مراكـــز وهــي تقبـــل الفهلــات التاليـــة علـــى  الجتمـــاعي يف اململكــةوعــدد مراكـــز التأهيــل ا -188

 سبيل املثال ال احلصر:

 اإلعاقـات اجلســمية الشــديدة كــالبرت املــزدوج الشـديد والشــلل الربــاعي أو الــدماغي أو ضــمور • 
 لاألطراف

ازدواجيـــة اإلعاقـــة مثـــل التخلـــف العقلـــي مـــع كـــف البصـــر أو التخلـــف العقلـــي مـــع الصـــمم  • 
 لأو الشلل مع كف البصر وغريها من اإلعاقات املزدوجة موالبك

 لالتخلف العقلي املتوسس أو الشديد • 
 .أي من احلاالت غري الصاحلة للتعليم اخلاص أو التأهيل املهين • 
 تقدم مراكز التأهيل االجتماعي عدداا من اخلدمات  وذل  على النحو التايل:  -189

 لاملسكن واملأكل وامللبياإليواء الكامل الذي يتضمن  • 
مــع  الرعايــة الصــحية الكاملــة العالجيــة والوقائيــة  وتــوفري العــالج الطبيعــي املتكامــل والتعــاون • 

 لاملستشفيات املتخصصة يف إجراء الفحوص الدقيقة والشاملة وإجراء العمليات املطلوبة
 لالرعاية النفسية • 
 لالرتويه وشغل أوقات الفرا  • 
 ليعيالعالج الطب • 
 لالعالج الوظيفي • 
   .مجيع ما  تاجه األشخاص ذوي اإلعاقة من خدمات وعناية خاصة • 

إدارة التأهيـــل املهـــين  حيـــ  ختـــتص مبتابعـــة اإلجـــراءات املتعلقـــة بتعلـــيم املشـــلولني والتأهيـــل  -190
املتبقيـــة أو حســـياا أو عقليـــاا( علـــى أنســـب املهـــن لقـــدرا م  املهـــين لاشـــخاص ذوي اإلعاقـــة )جســـمياا 

وذلـــــ  لتحقيـــــق األهـــــداف اإلنســـــانية واالجتماعيـــــة واالقتصـــــادية  بعـــــد العـــــوق والعجـــــز وتـــــوظيفهم 
ـــاا يتـــيه مـــم  وحتـــويلهم إىل أفـــراد منتجـــني قـــادرين علـــى التفاعـــل والتكيـــف يف اجملتمـــع تكيفـــاا اجتماعي
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وي واملشــــاركة وتأكيــــد الــــذات يف  ــــيطهم األســــري واالجتمــــاعي بتــــدريب األشـــــخاص ذ االنــــدماج
ومتابعـة تـدريبهم سـواء داخـل املراكـز أو خارجهـا. وتتمثـل أهـداف هـذه  اإلعاقة القادرين على ذل  

اإلدارة يف تأهيــل املعــوقني بــدنياا وحســـياا وعقليــاا بتنميــة مــا لـــديهم مــن قــدرات واســتعدادات خاصـــة  
ـــاا ومهن وذلـــ   يـــاا وجعلهـــمبتـــدريبهم علـــى املهـــن املناســـبة مـــن أجـــل إعـــادة تكـــيفهم نفســـياا واجتماعي

قــادرين علــى العمــل والكســب املشــروع  ويتبعهــا عــدداا مــن مراكــز التأهيــل املهــين يف اململكــة ختــتص 
ــــة علــــى املهــــن املناســــبة  ــــدريب األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة اجلســــمية  أو احلســــية  أو العقلي ــــل وت بتأهي

مـع إخـواهنم مـن  من طاقات بشـرية معطلـة إىل أفـراد منتجـني قـادرين علـى التفاعـل لقدرا م وحتويلهم
اجملتمـع وذلـ  بتــدريبهم علـى أي مهنـة مناسـبة  كمــا  كـن التـدريب بـاجملتمع اخلــارجي أي  بقيـة أفـراد

وخطــة تـدريب مشــرتكة بــني املراكــز وجهــات التــدريب وذلــ   خـارج مراكــز التأهيــل املهــين وفقــاا لــكام 
املســــتحقة للمتــــدربني وكــــذل  دراســــة طلــــب صــــرف املكافــــصت  علــــى املهــــن الــــيت ال تتــــوفر بــــاملراكز.

وتــــأمني مســــتلزمات التــــدريب  ويوجــــد ثــــالث مراكــــز  واجلهــــات الــــيت تتــــوىل اإلشــــراف علــــى تــــدريبهم
التأهيـــل املهــين اخلاصــة بالــذكور واخلاصــة باإلنــاث علـــى  للتأهيــل املهــين يف اململكــة  وتشــتمل مراكــز
اشــخاص ذوي اإلعاقــة فيهــا التــدريب علــى املهــن املناســبة ل عــدد مــن األقســام والوحــدات الــيت يــتم

ــــــاء  والتجليــــــد  والنجــــــارة  واألعمــــــال ــــــة  واحلاســــــب اآليل   منهــــــا: )الكهرب ــــــة  واآللــــــة الكاتب املكتبي
وتنســـــيق احلـــــدائق  واخلياطـــــة  والتفصـــــيل  واألشـــــغال  والســـــكرتارية  والـــــدهان  والـــــنقش  والزخرفـــــة 

ــــدريب علــــى هــــذه املهــــن . النســــوية  وأعمــــال الســــنرتال يف القســــمني الرجــــايل ..( وغريهــــا. ويــــتم الت
 .والنسائي كل حبسب ما يناسبه وما اتاره

 أما الفهلات اليت تقبل يف مراكز التأهيل املهين على سبيل املثال ال احلصر:  -191
فهلــــة األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة جســــمياا مثــــل املصــــابني ببــــرت يف األطــــراف العليــــا أو الســــفلى  • 

 لومرضى القلب واملشلولني
 لم وفهلة ضعاف السمعفهلة الصم والبك • 
 لفهلة املكفوفني وضعاف البصر • 
فهلـــة األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة العقليـــة: التخلــــف العقلــــي البســـيس واحلــــاالت املتحســــنة مــــن  • 

 .العقلية املصابني باألمراض
 اخلدمات اليت تقدم يف مراكز التأهيل املهين فهي كالتايل:  -192
 لاملركزالتدريب املهين على ختلف املهن داخل  • 
 لالتدريب املهين خارج املركز على املهن غري املتوفرة داخلياا  • 
 لصرف مكافأة شهرية للمتدربني • 
اإلعاشــة  تــوفري اإلقامــة الداخليــة ملــن ال يتــوفر لــه الســكن يف املدينــة املقــر للمركــز  مــع تــوفري • 

 لواملالبي واخلدمات الصحية واالجتماعية وغريها
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 لالرياضية والرتو ية يف املراكزتوفري الكام   • 
وذلــ   تقـوم املراكـز بالتعـاون مــع اإلدارة العامـة للتأهيـل بتشـغيل املتــدربني الـذين   تـأهيلهم  • 

 لبالتنسيق مع اجلهات املختصة واملعنية بالتوظيف
 تشغيل املـبهلني عـن طريـق افتتـا  مشـروعات فرديـة بـدعم مـايل إعانـة لقيـام املشـروع  وذلـ  • 

 .املهن اليت  كن رارستها لبع 
مراكـــز التأهيـــل الشـــامل: وهـــي  ـــس مـــن مراكـــز رعايـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وتـــأهيلهم   -193

االجتمــاعي لشــديدي اإلعاقــة. وقــد اســتحدثت هــذه  يضــم أقســاماا للتأهيــل املهــين  وأقســاماا للتأهيــل
مصـدر واحـد وحتـت إشــراف  واحـدة تقـدم خـدما ا مـن املراكـز لتجميـع اخلـدمات التأهيليـة يف وحـدة

كــل علــى حــدة  وتقــدم فيهــا مجيــع  إدارة واحــدة جلميــع فهلــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن اجلنســني
ومراكـــز التأهيـــل املهـــين وبـــنفي شـــرو   اخلـــدمات واملزايـــا الـــواردة ضـــمن مراكـــز التأهيـــل االجتمـــاعي

 ين متمعة. ومراكز التأهيل امله القبول السابقة اخلاصة مبراكز التأهيل االجتماعي
 موزعة على ختلف مناطق اململكة.ويبل  عدد مراكز التأهيل الشامل )سبعة وثالثني( مركزاا  -194

ووفقــاا ملصــادر إحصــائية صــادرة عــن وزارة الشــبون االجتماعيــة  فــبن مراكــز الرعايــة النهاريــة  -195
مســـتفيداا  وبلغـــت ( 5 700ملـــا يقـــارل ) 2012قـــدمت خـــدما ا العـــام املاضــي  األهليــة واحلكوميـــة

( ألــف أســرة لــديها أشخاصــاا 250ـ )لــ( مليــار ريــاالا 2.5اإلعانــات املصــروفة لاســر مــا يزيــد علــى )
( مركــزاا حكوميــاا عملــت علــى 12كمــا أن مراكــز التأهيــل املهــين الشــامل بلغــت ) مــن ذوي اإلعاقــة.

يــل ن مراكــز التأه  يف حــني بلــ  إمجــايل عــدد املســتفيدين مــ2011( مســتفيداا يف عــام 356أهيــل )ت
 ( مستفيد.8 000( قرابة )2012و 2010الشامل اإليوائية لعامي )

  
 (27المادة )  
 العمل والعمالة  

 
تكفــل اململكــة رعايــة حــق العمــل وتيســري ســبله جلميــع مواطنيهــا دون أدا متييــز يف الوظيفــة  -196

العامــة علــى أي أســاس  كمــا نصــت املــادة )الثامنــة والعشــرون( مــن الــنظم األساســي للحكــم  تُيســر 
 الدولة ماالت العمل لكل قادر عليه  وتسن األنظمة اليت حتمي العامل وصاحب العمل .

ن تشـــريعات اخلدمـــة املدنيـــة )الوظيفـــة العامـــة( يف اململكـــة عامـــة  إذ ال يوجـــد أي األصـــل أ -197
تشــريع يســتثين األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن احلــق يف الوظيفــة العامــة واحلصــول علــى املرتــب املســاوي 
ملرتبــــات اآلخــــرين  والفــــرص التدريبيــــة والتأهيليــــة كغــــريهم مــــن اآلخــــرين  إال أنــــه ولضــــمان توظيــــف 

اإلعاقـــة والتشـــجيع عليـــه ودعمـــه كـــان هنـــاك بعـــ  التشـــريعات والتـــدابري الـــيت متثـــل األشـــخاص ذوي 
 إطاراا قانونياا لذل .
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كــــي رقــــم أشــــارت املــــادة )الثانيــــة( مــــن نظــــام رعايــــة املعــــوقني الصــــادر مبوجــــب املرســــوم املل -198
إىل أن الدولــــــة تكفــــــل حــــــق الشــــــخص ذي اإلعاقــــــة يف  2002وذار/مــــــارس  29( وتــــــاريخ 37)م/

عـــدة تقـــدم لـــه عـــن طريـــق اجلهـــات املختصـــة يف العديـــد مـــن اجملـــاالت منهـــا مـــال العمـــل خـــدمات 
ويشــمل التوظيــف يف األعمــال الــيت تناســب قدراتــه ومبهالتــه إلعطائــه الفرصــة للكشــف عــن قدراتــه 
الذاتيـــة ولتمكينـــه مـــن احلصـــول علـــى دخـــل كبـــاقي أفـــراد اجملتمـــع  والســـعي لرفـــع مســـتوى أدائـــه أثنـــاء 

 التدريب.العمل عن طريق 

كما أن اململكة من خالل وزارة العمل حترص علـى العمـل علـى تـوفري مجيـع السـبل لضـمان  -199
توظيـــف األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف القطـــاع اخلـــاص  حيـــ  نصـــت املـــادة )الثامنـــة والعشـــرون( مـــن 

( عـــامالا فـــأكثر  وكانـــت طبيعـــة 25نظـــام العمـــل علـــى اآليت:  علـــى كـــل صـــاحب عمـــل يســـتخدم )
( علــى األقــل يف املائــة 4يــه متكنــه مــن تشــغيل املعــوقني الــذين   تــأهيلهم مهنيــاا أن يشــغل )العمــل لد

مــن ممــوع عــدد عمالــه مــن املعــوقني املــبهلني مهنيــاا  ســواء أكــان ذلــ  عــن طريــق ترشــيه وحــدات 
التوظيـــف أو غريهـــا   وعليـــه أن يرســـل إىل مكتـــب العمـــل املخـــتص بيانـــاا بعـــدد الوظـــائف واألعمـــال 

زارة العمــــل القــــرار غلها املعوقــــون الــــذين   تــــأهيلهم مهنيــــاا وأجــــر كــــل مــــنهم   وأصــــدرت و الــــيت يشــــ
باحتســال الشــخص الواحــد مــن ذوي  2008وذار/مــارس  11( وتــاريخ 4072/4/5الــوزاري رقــم )

اإلعاقــة عــن أربعــة مــوظفني يف نســبة الســعودة يف املنشــصت األهليــة  وذلــ  لتحفيــز منشــصت القطــاع 
  ومـا صـدر بـه ي اإلعاقـة مبـا يتناسـب مـع قـدرا مالفـرص الوظيفيـة لاشـخاص ذو اخلاص على تـوفري 
بشــــأن تنظــــيم احتســــال  2012أيلول/ســــبتمك  8/ع بتــــاريخ 1/1/4624رقــــم  قــــرار وزارة العمــــل

األجــور الشــهرية والفهلــات اخلاصــة يف برنــام  نطاقــات والــيت منهــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة القــادرين 
مـــن القـــرار مـــا اـــص كيفيـــة احتســـال  18  14  13  12لبنـــود رقـــم: علـــى العمـــل  املتضـــمن يف ا

 األشخاص ذوي اإلعاقة يف نسب التوطني. 
وحلفـــا حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف العمـــل  فـــبن وزارة العمـــل تعمـــل علـــى متابعـــة  -200

منشــصت القطــاع اخلــاص مــن خــالل املفتشــني حبــثهم علــى  يهلــة املكــان املناســب ومتابعــة مــن يعمــل 
هم يف مكــان عملهــم للتأكــد مــن أهنــم يعملــون يف ظــروف جيــدة ويف بيهلــة مناســبة  ووضــع مــداخل مــن

وخــارج ومواقــف خاصــة مــم وتــوفري كراســي متحركــة عاديــة وكهربائيــة مبــا يتناســب مــع حالــة كــل مــنهم 
مبــا يكفــل ســهولة وتنقــل الشــخص ذي اإلعاقــة داخــل عملــه بكــل ســهولة وأيضــاا تشــجيع املنشــصت 

د كهربائيـــة ودورات ميـــاه خاصـــة باألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  ومرتمجـــني للغـــة اإلشـــارة. بتـــوفري مصـــاع
( مـــن نظـــام العمـــل والـــيت تشـــري إىل 243  120  28  26وكـــذل  مـــا نصـــت عليـــه املـــواد رقـــم: )

 حقوق مجيع األشخاص يف العمل والتوظيف ومن بينهم األشخاص ذوو اإلعاقة.
اإلعاقــة مــن احلصــول بصــورة فع الــة علــى الـــكام   أمــا فيمــا يتعلــق بتمكــني األشــخاص ذوي -201

العامــة التأهيليــة والتقنيــة واملهنيــة  فقــد   إعــداد بــرام  تأهيــل مهــين تواكــب متطلبــات ســوق العمــل 
موجـــه لـــذوي اإلعاقـــة البســـيطة واملتوســـطة الاـــراطهم يف مـــال العمـــل بالتنســـيق مـــع التنظـــيم الـــوطين 

 قين واملهين.املشرتك واملبسسة العامة للتدريب الت
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كمــــا تعمــــل وزارة العمـــــل بالتنســــيق مـــــع وزارة اخلدمــــة املدنيـــــة  ووزارة الشــــبون االجتماعيـــــة  -202
الســتيعال خر ــي مراكــز التأهيــل املهــين مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الفــرص الوظيفيــة املطروحــة 

 ومتابعة توظيفهم. 
وتقـــــد  التســـــهيالت مـــــم  تقـــــوم وزارة العمـــــل حبـــــ  منشـــــصت القطـــــاع اخلـــــاص وحتفيـــــزهم  -203

تفعيـــل إدارة باســـم  2012ذوي اإلعاقـــة  حيـــ    يف عـــام وتشـــجيعهم علـــى توظيـــف األشـــخاص 
 إدارة سياســات عمــل األشـــخاص ذوي اإلعاقــة حتـــت مظلــة وكالــة السياســـات العماليــة  وأصـــبحت 
هـــــذه اإلدارة ضـــــمن اميكـــــل التنظيمـــــي يف الوكالـــــة ويرأســـــها شـــــخص مـــــن ذوي اإلعاقـــــة الســـــمعية  

   باإلضافة إىل أنه   استحداث قسم لشبون توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة حتت مظلتها.
قامت وزارة العمل يف سبيل تعزيز توظيف األشخاص ذوي اإلعاقـة وتطـويره وإعـداد اخلطـس   -204

 2011 نيســـان/أبريلوالسياســـات املتقدمـــة لـــذل   بتوقيـــع اتفاقيـــة مـــع شـــركة استشـــارية بريطانيـــة يف 
مبــادرة  ــدف إىل تنفيــذ مشــروع إعــداد اســرتاتيجية وطنيــة لتوظيــف وتشــغيل األشــخاص  للعمــل علــى

علـى مـرحلتني إلـدف  2011 أكتوبرتشرين األول/ذوي اإلعاقة وقد بدأ العمل على تنفيذ املبادرة يف 
 الوصول لنيت: 

 لمسه واستطالع واقع التوظيف والعمل لاشخاص ذوي اإلعاقة • 
 لاإلحصاءات واألعداد لاشخاص ذوي اإلعاقةالتعرف على  • 
دراســـــة الوضـــــع احلـــــايل لانظمـــــة واللـــــوائه والتشـــــريعات واملمارســـــات املعتمـــــدة واملتبعـــــة يف  • 

 لتوظيف ذوي اإلعاقة
 لحتديد اجلهات الرئيسة اليت  ب إشراكها إل ا  هذه املبادرة • 
لتماثـل مـا هـو معمـول بـه يف الـدول  مكانية حتسني املمارسـات واآلليـات املتبعـة يف التوظيـف • 

 لاملتقدمة
 لتوفري اخلدمات املستندة على النتائ  يف إطار الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام • 
التعــرف علــى العقبــات الــيت تعيــق فــرص العمــل والتوظيــف لتكــون الركيــزة للعمــل علــى إ ــاد  • 

 لحلول لقضية توظيف ذوي اإلعاقة
ســـــريعة لتنفيـــــذ بعـــــ  املقرتحـــــات خلدمـــــة توظيـــــف األشـــــخاص ذوي إ ــــاد وتفعيـــــل حلـــــول  • 

 .اإلعاقة
وقد خلصت نتائ  الدراسة السابق اإلشـارة إليهـا إىل حتديـد أربعـة عشـر عقبـة رئيسـة مـا أثـر  -205

مباشــــر يف تعطيــــل فــــرص التوظيــــف والعمــــل لاشــــخاص ذوي اإلعاقــــة وهــــي: املواصــــالت. ســــهولة 
يـة. الضـمان االجتمـاعي واإلعانـات. دور أصـحال العمـل. أنظمـة الوصـول. العوائـق السـلوكية والثقاف

تـــدين مســـتوى  وقـــوانني وتشـــريعات العمـــل. برنـــام  نطاقـــات. حصـــر وإدارة البيانـــات واإلحصـــاءات.
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عاقــة بشــكل عــام.  دوديــة فــرص التــدريب واكتســال املهــارات اإلالتعلــيم املدرســي لاشــخاص ذوي 
 سبولة واإلشراف. النظام الصحي.العملية. توحيد اجلهود بني اجلهات امل

ــــام    -206 توافــــق  يف  - توظيــــف وعمــــل األشــــخاص ذوي اإلعاقــــةاســــتحدثت وزارة العمــــل برن
  كاســرتاتيجية ملبامــة سياســات الدولــة يف مســاندة األشــخاص ذوي اإلعاقــة أســوة 2012مطلــع عــام 

قــة القــادرين علــى ببــاقي فهلــات اجملتمــع ولتشــجيع القطــاع اخلــاص علــى توظيــف األشــخاص ذوي اإلعا
العمـل ليكونــوا ضـمن منظومــة ســوق العمـل حيــ  تعمـل الــوزارة حاليــاا مـن خــالل برنـام  توافــق علــى 

 املشاريع التالية:
 28التعــاون مــع وكالــة السياســات العماليــة علــى إعــداد الئحــة تنفيذيــة لتطبيــق نــص املــادة رقــم  • 

ل فصـــل الثـــاين )توظيـــف املعـــاقني(( الالبـــال الثـــاين يف نظـــام العمـــل )تنظـــيم عمليـــات التوظيـــف
 ل2015والتاريخ املتوقع للخروج بالالئحة الربع األول من عام 

م العمــل مــن خــالل  مشــروع تعريــف اإلعاقــة والعمــل  علــى تضــمني وليــة لتنفيــذ التعمــيم رقــ • 
  والــذي نــص علــى توصــية مجيــع 1981تشــرين الثــاين/نوفمك  19( بتــاريخ 1402/هـــ/7)

بضـــــرورة مراعـــــاة تيســـــري اخلـــــدمات لاشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة مبـــــا فيهـــــا األجهـــــزة احلكوميـــــة 
ــــالقرار الــــوزاري لتعريــــف اإلعاقــــة  التســــهيالت املرتبطــــة بالعمــــلل والتــــاريخ املتوقــــع للخــــروج ب

 ل2014والعمل قبل هناية عام 
العمــل قــائم علــى  مشــروع إعــداد نظــام تــرخيص املنشــصت كبيهلــات عمــل مســاندة لتوظيــف  • 

 -ي اإلعاقــــة  وبالتنســــيق مــــع شــــبكة أصــــحال األعمــــال واإلعاقــــة وعمــــل األشــــخاص ذو 
)قــادرون( ووكالــة التفتــيش ووكالــة السياســات العماليــة علــى إعــداد هــذا النظــام لضــمان عــدم 

شـــــروع يف طـــــور التجربـــــة التمييـــــز وفـــــرص عمـــــل الئقـــــة للمـــــوظفني ذوي اإلعاقـــــةل وحاليـــــاا امل
 ل2014/2015 لعامي

 لإعداد تعريف لاعاقة والعمل • 
 لإصدار مسودة لقرار وزاري لتعريف اإلعاقة والعمل وتوفري اخلدمات التيسريية • 
 لجدول اسرتشادي للخدمات التيسريية لتسهيل القيام بالعمل لاشخاص ذوي اإلعاقة • 
املهن املتناســـبة مـــع اإلعاقــــات ألصـــحال األعمــــال عـــن أمثلـــة للوظــــائف/دليـــل اسرتشـــادي  • 

 لاملختلفة
عــن مــواد نظــام العمــل واللــوائه التنفيذيــة كوســيلة اسرتشــادية لتوضــيه حقــوق دليــل إرشــادي  • 

وواجبات املوظف العامل من ذوي اإلعاقـة حتـت مـواد النظـام املختلفـة  ومرجعيـة ألصـحال 
ــــا م ارــــاه التوظيــــف والتعامــــل مــــع األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة  األعمــــال عــــن حقــــوق وواجب

 (.2014)تصدر مجيعها مع هناية عام  العاملنيل
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( مشـــروعاا 20  عـــدد )توافـــق - توظيـــف وعمـــل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــةويشـــمل برنـــام    -207
   وقد بدأ العمل يف املشاريع التالية: 2016-2012مل عليها خالل السنوات ليتم الع

 لإعداد أداة لتقييم القدرة على العمل • 
وذلـ  لعمـل التعــديالت  التنسـيق مـع منظمـة العمـل الدوليـة يف مشــروع مراجعـة نظـام العمـل • 

 لاملناسبة لتوظيف ذوي اإلعاقة وحتديد احلقوق والواجبات
 لبرام  التدريب والتوظيف املدعوم لتهيهلة ذوي اإلعاقة للعمل • 
)قــــادرون( مبوجــــب الرتخــــيص مــــن وزارة  -اســــتحداث شــــبكة أصــــحال األعمــــال واإلعاقــــة  • 

  2014شــبا /فكاير  4خ ( بتــاري4030264450قــم )التجــارة والصــناعة ســجل رــاري ر 
وهــــي شــــركة ذات مســــبولية  ــــدودة. وذلــــ  لــــدعم ومســــاندة قضــــية توظيــــف وعمــــل ذوي 

 لاإلعاقة يف القطاع اخلاص والعام
االســـتعانة بكنـــام  حـــافز يف صـــندوق تنميـــة املـــوارد البشـــرية لتوظيـــف ذوي اإلعاقـــة  وتطـــوير  • 

 لالكنام  استمارة حافز لتشمل بيانات دقيقة عن املسجلني من خالل
التنسيق مع قنوات التوظيف يف صـندوق تنميـة املـوارد البشـرية للبـدء يف فـته فـرص التوظيـف  • 

 للذوي اإلعاقة كبيهلات  وذجية داعمة لتوظيف هذه الفهلة
 يهلـــة بيهلـــة وزارة العمـــل لتكـــون بيهلـــة  وذجيـــة مســـاندة لعمـــل املـــوظفني واملـــراجعني مـــن ذوي  • 

عمـــل دورات توعويـــة للقيـــاديني واملـــوظفني عـــن عمـــل ذوي  اإلعاقـــات املختلفـــة مـــن خـــالل
اإلعاقــــــة  باإلضــــــافة إىل إقامــــــة دورات لغــــــة اإلشــــــارة للتعامــــــل مــــــع الصــــــم مــــــن املــــــوظفني 

 لواملراجعني
عمــــل تعــــديالت علــــى املوقــــع اإللكــــرتوين لــــوزارة العمــــل لتســــهيل اســــتخدامه مــــن قبــــل ذوي  • 

 لاإلعاقة من الصم والكفيفني
املبـــاين واملرافـــق التابعـــة لـــوزارة العمـــل لتســـهيل الوصـــول الشـــامل لـــذوي اإلعاقـــات بـــدء  يهلـــة  • 

 .املختلفة  وعمل دليل التعامل وتوظيف ذوي اإلعاقة يف وزارة العمل
بــدء التنســيق بــني وزارة العمــل مــن جانــب وبعــ  الــوزارات مــن جانــب وخــر للتعــاون يف كــل  -208

اقـة مـن خـالل برنـام  )توافـق( لتوظيـف األشـخاص ما من شأنه تعزيـز توظيـف األشـخاص ذوي اإلع
ذوي اإلعاقـــة  ومـــن ذلـــ  بـــدء التنســـيق مـــع وزارة الشـــبون االجتماعيـــة إل ـــاد وليـــة ســـريعة ملشـــكلة 

 رجوع الشخص ذو اإلعاقة إىل نظام الضمان االجتماعي يف حالة فقدان الوظيفة. 

ة لتوظيـــف األشـــخاص ذوي وحرصـــاا مـــن وزارة العمـــل علـــى عـــدم اســـتغالل املنشـــصت األهليـــ -209
اإلعاقــــة يف عمليـــــات التوظيـــــف الـــــو ي  لالســـــتفادة مـــــنهم يف رفـــــع نســـــبة الســـــعودة غـــــري النظاميـــــة  
ولضــــمان احلقــــوق الوظيفيــــة لاشــــخاص ذوي اإلعاقــــة  فقــــد أصــــدرت وزارة العمــــل القــــرار الــــوزاري 
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يـــع أشـــكال للرغبـــة يف القضـــاء علـــى مج 2008تشـــرين الثـــاين/نوفمك  16( وتـــاريخ 4093/1) رقـــم
 السعودة الو ية مبا يلي: 

 أوالا: يندرج القيام بأي فعل من األفعال التالية حتت اسم السعودة الو ية:  

 لتسجيل األشخاص ذوي اإلعاقة لدى املنشأة دون أن يتم تأهيلهم مهنياا  -1 
تســــجيل األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة دون إســــناد أي عمــــل فعلــــي يتناســــب  -2 

 لعاقتهممع مبهال م ونسبة إ
تســـجيل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة لـــدى منشـــأة مبهنـــة غـــري مدرجـــة ضـــمن  -3 
 لأنشطتها
تســــــجيل األشـــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــة شـــــــديدي اإلعاقـــــــة والـــــــذين متـــــــنعهم  -4 

 إعاقتهم من القيام بأي من األعمال املدرجة ضمن نشا  املنشأة. 

 2004شـــبا /فكاير  18( وتـــاريخ 1838ار رقـــم )ثانيـــاا: تســـري العقوبـــات الـــواردة يف القـــر  
 على املخالفني ألحكام هذا القرار. 

أما فيما يتعلـق باألعمـال احلـرة لاشـخاص ذوي اإلعاقـة ودعمهـا  فـبن نظـام رعايـة املعـوقني  -210
نـــص علـــى أن متـــنه الدولـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة قروضـــاا ميســـرة للبـــدء بأعمـــال مهنيـــة أو راريـــة 

أو بصـفة مجاعيـة حيـ  نصـت املـادة )اخلامسـة( منـه علـى أن  تتناسب مع قدرا م سواء بصـفة فرديـة
متــــنه الدولــــة األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة قروضــــاا ميســــرة بــــدون فوائــــد للبــــدء بأعمــــال مهنيــــة أو راريــــة 

وهـــذا اإلجــراء يعــد مــن اختصـــاص وزارة  تتناســب مــع قــدرا م ســواء بصـــفة فرديــة أو بصــفة مجاعيــة.
ة إليـــه مــــن أن وزارة الشـــبون االجتماعيـــة متـــنه قروضــــاا الشـــبون االجتماعيـــة وفـــق مــــا ســـبقت اإلشـــار 

لــــدعم املشــــاريع الصــــغرية لاشــــخاص ذوي اإلعاقــــة  وتشــــارك يف هــــذا عــــدة جهــــات مثــــل الغــــرف 
 التجارية والصناعية  وكذل  صندوق املهلوية وبن  التسليف لتمويل املشاريع الصغرية. 

 2013ة يف برنـام  حـافز حـىت هنايـة وردر اإلشارة إىل أن عـدد املسـجلني مـن ذوي اإلعاقـ -211
( باحـــ  عـــن عمـــل حســـب البيانـــات املرصـــودة مـــن خـــالل املرحلـــة التجريبيـــة لكنـــام  379 544)

توافــــق يف صــــندوق تنميــــة املــــوارد البشــــرية. ويقــــدر عــــدد العــــاملني الســــعوديني مــــن األشــــخاص ذوي 
ينـــــات االجتماعيــــــة للتأم اإلعاقـــــة املســــــجلني يف القطـــــاع اخلــــــاص حســـــب بيانــــــات املبسســـــة العامــــــة

ــــــ  )30 809) 2012 لعــــــام ــــــر 2013( عــــــامالا يف عــــــام 41 66( عامــــــل  وبل   )املصــــــدر: التقري
عامـــــل  44 970 2014(ل للنصـــــف األول مـــــن عـــــام 2013 -نوي إل ـــــازات وزارة العمـــــل الســـــ

 حصائيات املبسسة العامة للتأمينات االجتماعية(.إ)حسب 
الـــكام  واملشـــروعات والـــيت يـــتم مـــن خالمـــا تـــوفري كمـــا أن لـــدى وزارة العمـــل العديـــد مـــن  -212

بعــ  اخلــدمات اخلاصــة لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن ضــمن مــا يقــدم مــن خــدمات جلميــع 
 األشخاص  ومن ذل :
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مراكز التوظيف )طاقات(: تقوم بتقـد  خـدمات تأهيـل وتوجيـه وإرشـاد للبـاحثني عـن عمـل  • 
إلجــراء التــدريب األساســي لزيــادة فــرص التوظيــف ا ــالني مــن قاعــدة بيانــات برنــام  حــافز 

 لواملتابعة لضمان االستمرارية يف العمل وحتقيق التوظيف املستدام
( باحثــاا عــن العمــل )ذكــور وإنــاث( مــن ذوي اإلعاقــة و  523  تقــد  خدمــة لعــدد ) •

 لمنهم 141توظيف 
 لمركزاا  12اإلعاقة عدد مراكز التوظيف اليت   تأهيلها خلدمة الباحثني ذوي  •
 لموظف وموظفة 70عدد املوظفني واملوظفات الذين   تدريبهم يف هذه املراكز  •
 ل( حقيبة تدريبية على املستوى األول )املبتدئ(13وتنفيذ )   إعداد •
 .( حقائب تدريبية عل املستوى الثاين )املتوسس(5  إعداد وتنفيذ ) •
بشــراك بــاحثني عــن عمــل خاضــعني الختبــارات تقيــيم معــارض التوظيــف )لقــاءات(: تقــوم ب • 

 لومواءمة تتناسب مع متطلبات سوق العمل  يشارك فيها أشخاص ذوو إعاقة
برنــام  نطاقــات: ينطبــق علــى منشــصت القطــاع اخلــاص يف التعامــل للتوظيــف والعمــل جلميــع  • 

 لالعاملني من السعوديني
باملوافقــــــة علــــــى   11/9/2011( تــــــاريخ 4040زاري رقــــــم )النســــــخة األوىل: قــــــرار و  •

 38100ت لتـــوطني الوظـــائف  نطاقـــات   والكقيـــة امللكيـــة رقـــم صبرنـــام  حتفيـــز املنشـــ
  باملوافقــــــــــــة علــــــــــــى برنــــــــــــام  نطاقــــــــــــات  والقــــــــــــرار الـــــــــــــوزاري 5/7/2012تــــــــــــاريخ 
بشـــأن تنظـــيم احتســـال األجـــور الشـــهرية   8/9/2012/ع تـــاريخ 1/1/4624 رقـــم

ت والـــيت حتـــدد املقصـــود بالفهلــــات /1الفقـــرة  -اصـــة يف برنـــام  نطاقـــات والفهلـــات اخل
 لاملعاقني القادرين على العمل -اخلاصة 

مـن  النسخة الثانية: لضمان حتسني مسـتوى أجـور العـاملني السـعودينيل نفـذت اعتبـاراا  •
2/2/2013. 

بعــ  الــكام  الــيت قامــت الــوزارة ببعــدادها واعتمادهــا وبــدأ تنفيــذها بالتنســيق مــع صــندوق  • 
 األشخاص ذوو اإلعاقة: وارد البشرية وختدم مجيع العاملني السعوديني ومنهمتنمية امل

ملعاجلـة املشـاكل النامجـة عـن  2013شـبا /فكاير  26برنام  محاية األجـور: أطلـق يف  •
تــأخر صـــرف األجــور للعـــاملني يف القطــاع اخلـــاص وضــمان اســـتالم العــاملني مبنشـــصت 

حســــابا م املصــــرفية وبالتــــايل معاجلــــة  القطــــاع اخلــــاص األجــــور عــــن طريــــق إيــــداعها يف
 ل2013الثة مراحل للكنام  يف عام مشكالت التسرت والتوظيف الو ي.   تنفيذ ث

ـــــــــــام  مكافـــــــــــأة أجـــــــــــور التـــــــــــوطني •  يقـــــــــــدم ألصـــــــــــحال األعمـــــــــــال واملنشـــــــــــصت. :برن
(https://www.tegdar.sa)ل 
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 ل(https://online.hrdf.org.sa/businessQ7يقدم للعاملني. ) :برنام  الدعم اإلضايف لاجور •
)قـــــــادرون(: أنشــــــــ   -عاقـــــــة مشـــــــروع اســـــــتحداث شـــــــبكة أصــــــــحال األعمـــــــال واإل •

إلـــدف دعـــم ومســـاندة قضـــية توظيـــف وعمـــل ذوي اإلعاقـــة يف منشـــصت  2013 عـــام
القطـــــاع اخلـــــاص مـــــن خـــــالل تقـــــد  املشـــــورة ألصـــــحال األعمـــــال يف كيفيـــــة التعامـــــل 

 لة وتوفري بيهلات عمل مساندة مموتوظيف األشخاص ذوي اإلعاق
إصــدار دليــل ودال وقواعــد التخاطــب الصــحيه مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن قبــل  •

 ل2013اإلصدار األول  -برنام  توافق يف صندوق تنمية املوارد البشرية ووزارة العمل 
إصـــــدار أداة معـــــايري تقيـــــيم تضـــــمني األنظمـــــة والسياســـــات لتكـــــون مســـــاندة حلقـــــوق  •

زارة اإلعاقــة مــن قبــل برنــام  توافــق يف صــندوق تنميــة املــوارد البشــرية وو  ذويالشـخاص 
 .2013اإلصدار األول  -العمل 

  
 (28المادة )  
 اسيوى المعيشة الالئق والحماقة اال يماعية  

 
ـــــافهم ومـــــنهم األشـــــخاص ذوو اإلعاقـــــة   -213 ـــــع أجناســـــهم وأطي تكفـــــل اململكـــــة ملواطنيهـــــا يمي

يــوا حيــاة كر ــة علــى قــدم املســاواة مــع اآلخــرين دون أدا متييــز  كمــا ســبق أســبال العــيش  وبــأن  
اإلشــارة إىل ذلــ  بــني جنبــات التقريــر وذلــ  مــن خــالل مانيــة العــالج والتأهيــل والرعايــة االجتماعيــة 
الكاملــــة  وتــــوفري األجهــــزة الطبيــــة املســــاعدة  والــــدخل الشــــهري للمعــــوزين مــــنهم  والرعايــــة املنزليــــة  

 ىل الدعم املايل للمشاريع اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.باإلضافة إ
متثــل اإلعانــات املقدمــة مــن خــالل وزارة الشــبون االجتماعيــة رافــداا مهمــاا مــن روافــد الرعايــة  -214

أفراد وأسر الفهلـات اخلاصـة سـواء كـانوا أشخاصـاا مـن ذوي اإلعاقـة أو أيتامـاا  االجتماعية اليت  تاجها
الــوزارة بصــرف إعانــة ماليــة لاســر  أوكلــت رعــايتهم إىل الــوزارة  حيــ  تقــوم أو مــن يف حكمهــم رــن

لــديها شــخص واحــد مــن ذوي اإلعاقــة أو أكثــر  حيــ  تتــوىل إدارة اإلعانــات يف الــوزارة صــرف  الــيت
ملن متت دراسة حاال م  وقد صدرت يف هذا الشـأن عـدد مـن القـرارات الـيت تتضـمن صـرف  اإلعانة

 األشخاص ذوي اإلعاقة  ومن األمثلة على ذل  ما يلي: إعانات لبع  الفهلات من
إعانـــات أســـر األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة الـــيت تصـــرف بنـــاء علـــى )املـــادتني الثالثـــة والعشـــرون  • 

والرابعـــة والعشـــرون(  مـــن الالئحـــة األساســـية لـــكام  تأهيـــل املعـــوقني الصـــادرة بقـــرار ملـــي 
ـــــاير  28خ ( وتـــــاري34الـــــوزراء رقـــــم )   القاضـــــي مبـــــنه أوليـــــاء أمـــــور 1980 كـــــانون الثاين/ين

التأهيــل أو الــذين يرغــب أوليــاء أمــورهم  األشـخاص ذوي اإلعاقــة الــذين يتعــذر قبــومم مبراكــز
 لطبية يف رعايتهم إعانة سنوية وفق شرو   ددة وتقارير

 مبـــنه مراكـــز الرعايـــة األهليـــة 2005أيار/مـــايو  17( وتـــاريخ 88زراء رقـــم )قـــرار ملـــي الـــو  • 
الـيت تقــدم رعايــة جزئيـة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة خـالل فــرتات  ــددة إعانـة ســنوية عــن كــل 
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ـــة تقبلهـــا لـــديها حبيـــ  ال تتجـــاوز نصـــف مقـــدار اإلعانـــة الســـنوية املقـــررة ألوليـــاء أمـــور  حال
 لاألشخاص ذوي اإلعاقة اليت سبقت اإلشارة إليها

ـــــة كراســـــي األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة وتعـــــديل ســـــيارا م: صـــــد •  قـــــم ر األمـــــر الســـــامي ر إعان
 7852/1امي رقـــــم   واألمـــــر الســـــ1989كـــــانون الثاين/ينـــــاير   31/م( وتـــــاريخ 7/1285)

ســـــــــيارات    بقيـــــــــام وزارة الشـــــــــبون االجتماعيـــــــــة بتحويـــــــــل2005أيار/مـــــــــايو  19بتـــــــــاريخ 
األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة ليتمكنـــــوا مـــــن قياد ـــــا باليـــــدين بـــــدالا مـــــن القـــــدمني مـــــع تـــــأمني 

ا تـاجني لـذل . ويـتم تقـد  الطلبـات مـذه اإلعانـة عــن  عاقـةالكراسـي لاشـخاص ذوي اإل
 طريق فروع الوكالة. 

ــــوفري  -215 ــــيت تســــاهم يف ت ــــة والعينيــــة لاشــــخاص ذوي اإلعاقــــة ال  كــــن تقســــيم اإلعانــــات املادي
 معيشة الئقة مم على النحو التايل:

ـــــة: صـــــدر أمـــــر خـــــادم احلـــــ  ـــــاريخ أوالا: اإلعانـــــات املالي كـــــانون األول/   27رمني الشـــــريفني بت
 ( وهي كالتايل: يف املائة 100بزيادة اإلعانات بنسبة ) 2007ديسمك 
اإلعانــات تعطــى لاشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم الــيت تقــوم برعــايتهم يف بيــو م وهــي تــرتاو   • 

 تتوزع على أربعة مستويات على النحو التايل: ال سنوياا ـما بني أربعة إىل عشرين ألف ري
 لالـسيطة وحتصل على أربعة والف ريإعاقة ب -1
 لالـإعاقة متوسطة وحتصل على مثانية والف ري -2
 لالـإعاقة شديدة وحتصل على ستة عشر ألف ري -3
 ال.ـإعاقة شديدة جدا وحتصل على عشرين ألف ري -4

ثانيــاا: توزيــع األجهــزة املعينــة التأهيليــة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة: يــتم توزيــع األجهــزة املعينــة  
لاشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذين يعيشــون خــارج املراكــز اإليوائيــة مبعــدل ثالثــة إىل أربعــة أجهــزة مثــل: 

 الكراسي املتحركة واألسر ة والعكاكيز واملراتب اموائية وغريها.
االت الشـديدة يف املراكـز اإليوائيــة: يـتم إيـواء مجيــع حـاالت األشــخاص ذوي ثالثـاا: إيـواء احلــ 

اإلعاقــة الــذين لــديهم إعاقــات شــديدة وال تســتطيع أســرهم إيــواءهم يف املنــازل ويــتم تقــد  اخلــدمات 
 اإليوائية مم من إعاشة وخدمات صحية واجتماعية وتأهيلية وغريها. 

القابلـــة للتـــدريب: بنـــاءا علـــى القواعـــد األساســـية  رابعـــاا: خـــدمات التأهيـــل املهـــين للحـــاالت 
 لكام  تأهيل املعوقني فبن )املادة الرابعة عشرة( منه تنص على ما يلي:

ال لكـل شـخص متـدرل مـن ذوي اإلعاقـة شـهرياا ـ( ريـ400تصرف مكافأة مالية مقـدارها ) • 
حالــة إقامتــه بالقســم  اعتبــاراا مــن تــاريخ التحاقــه بكنــام  التأهيــل مبــا يف ذلــ  اإلجــازات  ويف



 CRPD/C/SAU/1 

 

72/81 GE.15-20023 

 

ــــ200الــــداخلي ختفــــ  هــــذه املكافــــأة إىل ) ــــا احلــــالتني يضــــاف إىل ال شــــهرياا ـ( ري   ويف كلت
 لال ملن يعول أسرةـ( ري200املبل  )

بزيـادة مكافــصت التــدريب  21/10/1980( يف تــاريخ 157قــرار ملـي الــوزراء رقـم ) صـدر • 
( 200( ريــاالا شــهرياا ومــن )800 )( إىل400للمعــوق املتــدرل مبراكــز التأهيــل املهــين مــن )

( ريـــــــاالا شـــــــهرياا يف حـــــــال إقامتـــــــه بالقســـــــم الـــــــداخلي وزيـــــــادة اإلعانـــــــة العائليـــــــة 400إىل )
 ل( رياالا شهرياا 400( إىل )200) من

ويــــتم تــــدريب األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة غــــري القــــابلني للتعلــــيم العــــام واخلــــاص  حبيــــ  يــــتم  • 
 ســنة وســنتني ويــتم ختصصــهم يف دبلومــات مهنيــة يف تــدريبهم يف بــرام  تــرتاو  مــد ا مــا بــني

مــــاالت ختلفــــة مثــــل: )احلاســــب اآليل  النجــــارة  التغليــــف والتجليــــد  والكهربــــاء  وتنســــيق 
ال( ـألــــف ريــــ 50إخل( و كــــن للخــــر ني احلصــــول علــــى منحــــة قــــدرها )  احلــــدائق واملشــــاتل

 للبدء يف مشروع راري يف اجملال نفسه. 

( إىل 4ايــة النهاريــة للمعــوقني: تقــوم باستضــافة حــاالت املعــوقني مــدة )خامســاا: مراكــز الرع 
ــــل )العــــالج 5) ــــة التأهيليــــة الشــــاملة مث ــــرام  الرعاي ــــة لتقــــدم مــــم ب ــــا يف الفــــرتة النهاري ( ســــاعات يومي

الطبيعــي  وعــالج النطــق والكــالم  وبــرام  الرتبيـــة اخلاصــة  وبــرام  اجتماعيــة وترو يــة( وذلــ  لرفـــع  
 رجوعهم إىل منازمم  لتعزيز مفهوم الدم  يف اجملتمع.  كفاء م وتأكيد

ــــة التأهيليــــة: وتقــــدم هــــذه اخلدمــــة حلــــاالت األشــــخاص ذوي   سادســــاا: بــــرام  الرعايــــة املنزلي
اإلعاقـــــة الشـــــديدة واملتوســـــطة الـــــذين ال يســـــتطيعون مراجعـــــة مراكـــــز التأهيـــــل واملستشـــــفيات وذلـــــ  

لتعامـــــل معـــــه ومـــــع اإلعاقـــــة  وذلـــــ  ملنـــــع أو لتـــــدريب الشـــــخص ذي اإلعاقـــــة وأســـــرته علـــــى كيفيـــــة ا
التخفيــف مــن املضــاعفات  كمــا   التعاقــد مــع اجلمعيــات اخلرييــة يف معظــم منــاطق اململكــة لتقـــد  
بــــرام  الرعايــــة املنزليــــة لاشــــخاص ذوي اإلعاقــــة يف منــــازمم. وتتكــــون بــــرام  اإلرشــــاد األســــري مــــن 

 ألجهزة املعينة.جلسات عالج طبيعي والنطق والكالم وتقدم مم بع  ا

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بضـــمان اســـتفادة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مـــن بـــرام  اإلســـكان العـــام  فـــبن  -216
وزارة الشـــبون االجتماعيـــة تســــتقبل طلبـــات األشــــخاص ذوي اإلعاقـــة ملـــنه األراضــــي الســـكنية ورفعهــــا 

 27 ( وتــاريخ76رقـم ) للـديوان امللكـي إلعطائهـا األولويـة يف املـنه وفـق مـا قضـى بـه قـرار ملـي الـوزراء
. كمـــا أن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة كغـــريهم مـــن املـــواطنني علـــى حـــد ســـواء مـــم 2004نيســـان/أبريل 

احلـق يف التقــد  علـى صــندوق التنميـة العقاريــة  الـذي  ــنه قروضـاا ميســرة وبـدون فوائــد للمـواطنني لبنــاء 
ق مـــا أشـــري وفـــ -املســاكن. كمـــا أن وزارة اإلســـكان ضـــمنت الالئحـــة التنفيذيـــة لتنظــيم الـــدعم الســـكين 

أحكامـــاا  -( اخلاصـــة بـــالعيش املســـتقل واإلدمـــاج يف اجملتمـــع 19إليـــه ســـابقاا عنـــد احلـــدي  عـــن املـــادة )
 تتضمن منه األشخاص ذوي اإلعاقة األولوية يف احلصول على منتجات الدعم السكين. 

أمـــــا نظـــــام التقاعـــــد ومـــــدى اســـــتفادة األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة مـــــن اســـــتحقاقات وبـــــرام   -217
ادر باملرســــوم التقاعـــد وأن يكــــون علـــى قــــدم املســـاواة مــــع اآلخـــرين  فــــبن نظـــام التقاعــــد املـــدين الصــــ
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ــــــاريخ 41امللكــــــي رقــــــم )م/   ونظــــــام التقاعــــــد العســــــكري الصــــــادر 1973ول/أغســــــطي  28( وت
ـــــة 1975نيســـــان/أبريل  17( وتـــــاريخ 24باملرســـــوم امللكـــــي رقـــــم )م/   ونظـــــام التأمينـــــات االجتماعي

  ونظـــــام تبـــــادل 2000تشـــــرين الثـــــاين/نوفمك  30( وتـــــاريخ 33كـــــي رقـــــم )م/امللالصـــــادر باملرســـــوم 
  2003أيلول/ســبتمك  20( وتــاريخ 53لكــي رقــم )م/املنــافع بــني هــذه األنظمــة الصــادر باملرســوم امل

قــد كفلــت للمــوظفني املــدنيني والعســكريني علــى حــد ســواء رــن يصــال مــنهم بعجــز أو إعاقــة متنعــه 
طــــاق هــــبالء األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة حقوقــــاا ماليــــة  حيــــ  اصــــص مــــن العمــــل ويــــدخل ضــــمن ن
املنتهيـــة خدماتـــه لعجـــزه نســـبة مـــن راتبـــه األساســـي األخـــري اا أو عســـكري  اا للموظـــف ســـواء أكـــان مـــدني  

 لضمان مستوى معيشة كر ة له.
 وفيمــا يتعلــق باخلدمــة املقدمــة ملراجعــي املبسســة العامــة للتقاعــد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة  -218

فقـــد   تســـهيل الوصـــول إىل املبـــاين واملكاتـــب  وتـــوفري مجيـــع اإلمكانيـــات لتقـــد  اخلدمـــة مـــم وبصـــفة 
فوريــة مــن خـــالل ختصــيص مــوظفني خاصـــني خلــدمتهم  وتـــوفري مواقــف خصصــة مـــم ورــرات تتناســـب 

 مع إعاقا م سواء باملقر الرئيي للمبسسة أو من خالل فروعها ومكاتبها املنتشرة يف اململكة. 

ومــن األدوار الـــيت تقــوم إلـــا مبسســات اجملتمـــع املـــدين فيمــا يتعلـــق برعايــة املتقاعـــدين ومـــنهم  -219
األشــخاص ذوو اإلعاقــة  فــبن هنــاك اجلمعيــة الوطنيــة للمتقاعــدين يف اململكــة  والــيت هــي إطــار يضــم 

ناثـــاا إو مجيـــع املتقاعـــدين يف اململكـــة )مـــدنيني وعســـكريني( مـــن القطـــاعني احلكـــومي واألهلـــي ذكـــوراا 
 ومن ذوي اإلعاقة  ومقر اجلمعية األم يف مدينة الرياض وما فروع يف بع  مناطق اململكة.

فاجلمعيـــة الوطنيـــة للمتقاعـــدين تســـعى مـــن خـــالل رســـالتها إىل رفـــع مســـتوى الثقافـــة والـــوعي  -220
مــــنهم واملعرفــــة بشــــبون املتقاعــــدين ومكــــانتهم وقــــدرا م وأ يــــة احــــرتامهم وا افظــــة علــــى حقــــوقهم و 

األشـــــخاص ذوو اإلعاقـــــة  وتســـــهيل قيـــــامهم بواجبـــــا م وتصـــــحيه الصـــــورة النمطيـــــة عـــــن التقاعـــــد 
واملتقاعــدين والتأكيــد علــى أ يــة مــا قــاموا بــه مــن إ ــازات يف املاضــي ومــا يتوقــع مــنهم مــن املشــاركة 

احلاضــــــر واملســــــتقبل. كمــــــا تعمــــــل اجلمعيــــــة علــــــى حتقيــــــق ومــــــال املتقاعــــــدين وحتســــــني وتطــــــوير  يف
املاليـــة والصـــحية واملعنويـــة واالجتماعيـــة واالقتصـــادية. فمـــن أهـــداف اجلمعيـــة علـــى ســـبيل  عهمأوضـــا

 املثال ال احلصر: 

حتســني وتطــوير أوضــاع املتقاعــدين املاليــة والصــحية واملعنويــة والرتفيهيــة والثقافيــة واالجتماعيــة  • 
 لواالقتصادية را يساهم يف إسعادهم وا افظة على كرامتهم

االستشــارات الشــرعية القانونيــة للمحتــاجني مــن املتقاعــدين وزوجــا م ودون البــالغني  تقــد  • 
مــن أوالدهــم  مــع تقــد  كــل مــا  كــن مــن اخلــدمات واملســاعدات الــيت  تاجهــا املتقاعــدون 

 .وخاصة األشخاص ذوي اإلعاقة
تعــارف ومزاولــة كمـا أن اجلمعيــة تعمــل علــى إنشــاء نـوادخ للمتقاعــدين يف املــدن وا افظــات لل -221

 .النشاطات الرياضية وتفعيل النشاطات االجتماعية
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 (29المادة )  
 المشامكة  ت الحياة السياسية والعااة  

 
اســـتناداا إىل النظـــام األساســـي للحكـــم يف املـــادة )الثامنـــة والعشـــرين(  تيســـر الدولـــة مـــاالت  -222

اســتثناء للمشــاركة يف بنــاء الــوطن اقتصــادياا العمــل لكــل قــادر عليــه  إلتاحــة الفرصــة للمــواطنني دون 
ـــــذل  تضـــــمن لاشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة احلـــــق يف املشـــــاركة  ـــــاة العامـــــة  وهـــــي ب وسياســـــياا  ويف احلي
السياسية ويف احلياة العامة على قـدم املسـاواة مـع اآلخـرين  مـىت مـا كانـت لـديهم القـدرة علـى ذلـ   

 27/6/1977 ( وتــــاريخ47م )م/مللكــــي رقــــحيــــ  جعــــل نظــــام اخلدمــــة املدنيــــة الصــــادر باملرســــوم ا
  اجلدارة  هي األساس للتوظيف يف أي مال. 

يف اململكــــة عــــدة مــــاالت وفــــرص للمشــــاركة يف احليــــاة السياســــية العامــــة ســــواء بــــالتعيني أو  -223
باالنتخــــال يـــــتم فيهـــــا اختيــــار املرشـــــحني لكثـــــري مــــن املناصـــــب التنفيذيـــــة يف اململكــــة علـــــى أســـــاس  

تتـــيه للمـــواطنني املشـــاركة يف صـــنع القـــرار واإلدارة  مبـــا يعـــد أساســـاا يف بنـــاء اجملتمـــع كفـــاء م  والـــيت 
دون متييـز ومـنهم األشـخاص ذوو اإلعاقـة. ففـرص االنتخـال للمشـاركة يف احليـاة  مبشاركة مجيـع فهلاتـه

ية  العامــة والسياســية متعــددة منهــا: )انتخابــات اجملــالي البلديــة  وانتخابــات الغــرف التجاريــة الصــناع
وانتخابــات اجلامعــات  وانتخابــات اميهلــات  مثــل: انتخابــات هيهلــة الصــحفيني  انتخابــات اجلمعيــات 
التعاونيــة  انتخابــات األنديــة الرياضــية  وانتخابــات اللجــان العماليــة  انتخابــات املبسســات الثقافيــة( 

سـواءا كـانوا نـاخبني ومجيعها ال تستثين مشـاركة األشـخاص ذوي اإلعاقـة كوهنـا متاحـة لعامـة املـواطنني 
 أو منتخبني من املبهلني ورن تتوفر فيهم شرو  االنتخال.

ففــــي مــــال انتخابــــات أعضــــاء اجملــــالي البلديــــة مــــثالا  فلــــم يتضــــمن نظــــام اجملــــالي البلديــــة  -224
  حكمـــاا  يـــز األشـــخاص 2014ول/أغســـطي  1( وتـــاريخ 61لكـــي رقـــم )م/الصـــادر باملرســـوم امل

األشــخاص بــل إن النظــام ســاوى يف مــواده اخلاصــة باشــرتاطات مــن لــه  ذوي اإلعاقــة عــن غــريهم مــن
حــق الرتشــه أو االنتخــال بــني مجيــع األشــخاص  حيــ    تتضــمن االشــرتاطات الــواردة يف املــادتني 
)السابعة عشرة( و)الثامنة عشرة( مـن هـذا النظـام أي شـر  يـبدي إىل حرمـان الشـخص ذي اإلعاقـة 

 نتخال يف عضوية اجملالي البلدية.من رارسة حقه يف الرتشه أو اال

ومــن جانــب وخــر  وبالنســبة إلجــراءات قيــد النــاخبني مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة  وذوي  -225
املوانـــع الشــــرعية أو النظاميـــة فبنــــه ال يتطلـــب حضــــورهم ملركــــز االنتخـــال  حيــــ   ـــق مــــم تفــــوي  

وفــق عــدد مــن الضــوابس الــيت  غــريهم للتســجيل يف قيــد النــاخبني نيابــة عــنهم  والتصــويت نيابــة عــنهم
 تضعها وزارة الشبون البلدية والقروية.

ويف جانــــب الواقــــع التطبيقــــي لسياســــة اململكــــة يف إتاحــــة الفــــرص لاشــــخاص ذوي اإلعاقـــــة  -226
للمشــاركة يف احليــاة السياســية والعامــة علــى قــدم املســاواة مــع اآلخــرين عــن طريــق التعيــني  فبنــه دائمــاا مــا 

والقــدرة بغــ  النظــر عــن الشــكل واميهلــة  فعلــى ســبيل املثــال: تــوىل منصــب مفــيت  يكــون وفقــاا للكفــاءة
مـــن قبـــل ثالثـــة أشـــخاص مـــن  -والـــذي يعـــد مـــن املناصـــب العليـــا يف الدولـــة وإىل اآلن  -عـــام اململكـــة 

ذوي اإلعاقــة البصــرية )فاقــدي البصــر( لــدورات متتاليــة. كمــا أن هيهلــة كبــار العلمــاء والــيت تعــد مــن أهــم 
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احلكوميــــة العليــــا تضــــم أيضــــاا مــــن ضـــمن أعضــــائها ذوي إعاقــــة بصــــرية  إضــــافة إىل أن ملــــي اميهلـــات 
الشورى يف اململكة يضم بـني جنباتـه أعضـاء مـن ذوي اإلعاقـات اجلسـدية واحلسـية  علـى مـدار دورتـني 

( وحـــىت اآلن. باإلضـــافة إىل أن ملـــي هيهلـــة حقـــوق اإلنســـان يضـــم أيضـــاا 2012-2009متتـــاليتني )
وحــىت تاراــه. ويف إتاحــة  2011ائه واحــداا مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف دورتــه الثانيــة مــن بــني أعضــ

اجملــال لرتشــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة  فقــد شــهدت االنتخابــات البلديــة دخــول أشــخاص مــن ذوي 
اإلعاقـة املنافسـة علــى مقاعـد اجملــالي البلديـة يف أكثــر مـن منطقــة يف اململكـة  فمــثالا دخـل االنتخابــات 

 (.9مرشه من األشخاص ذوي اإلعاقة عن الدائرة ) 2011لدية ملنطقة الرياض لعام الب
   

 (30المادة )  
 المشامكة  ت الحياة الثقا ية وأنشطة اليف يه واليسلية والفقاضة  

 
عملــت اململكـــة علــى إتاحـــة الفـــرص لاشــخاص ذوي اإلعاقـــة للمشــاركة يف احليـــاة الثقافيـــة  -227

   التدابري التشريعية واإلجراءات العملية.والرياضية من خالل بع
( 37تشــري املــادة )الثانيــة( مــن نظــام رعايــة املعــوقني الصــادر مبوجــب املرســوم امللكــي رقــم )م/  -228
  إىل أن الدولـــة تكفــل حـــق الشــخص ذي اإلعاقـــة يف خــدمات تقـــدم 2002وذار/مــارس  29وتــاريخ 

ــــد مــــن اجملــــاالت   ــــة والرياضــــية وتشــــمل: عــــن طريــــق اجلهــــات املختصــــة يف العدي منهــــا اجملــــاالت الثقافي
االستفادة من األنشـطة واملرافـق الثقافيـة والرياضـية و يهلتهـا  ليـتمكن الشـخص ذي اإلعاقـة مـن املشـاركة 

 يف مناشطها داخلياا وخارجياا مبا يتناسب مع قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم. 

ثقافيـــة ودخـــول األمـــاكن املخصصـــة لـــذل   فـــبن مركـــز أمــا اجلانـــب الثقـــايف والتمتـــع بـــاملواد ال -229
املل  فهد الثقـايف التـابع لـوزارة الثقافـة واإلعـالم يقـوم بفـته أبوابـه للجميـع دون اسـتثناء ألحـد جلميـع 
 الفعاليات  ومنها تل  الـيت تـنظم لصـا  هـذه الفهلـة مـن مسـرحيات وعـروض فنيـة وتشـكيلية وغريهـا.

 وزارة الثقافــــة واإلعــــالم وبالتنســــيق مــــع مجعيــــة األطفــــال املعــــوقني كمــــا أن وكالــــة الشــــبون الثقافيــــة يف
  تنوعــت هــذه املناســبات 2012اجملــاالت املختلفــة. ففــي عــام قــدمت بــرام  خاصــة مــذه الفهلــة يف 

بـــــني املـــــبمترات والنـــــدوات  واملناســـــبات االحتفاليـــــة  والزيـــــارات  واألســـــابيع الثقافيـــــة  واالجتماعـــــات 
واألمسـيات  والعـروض املسـرحية  وامللتقيـات واملعـارض  والنشـاطات الثقافيـة واللقاءات  وا اضـرات 

 .ملهرجانات  والكام  التلفزيونيةوالفنية  وا
كمـــا أن األنديـــة األدبيـــة والثقافيـــة يف أحنـــاء اململكـــة تفـــته أبواإلـــا لاشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  -230

   من خالل املكتبات واملسابقات الثقافية العامة.
وزارة التعلـــيم بـــدور بـــارز أيضـــاا يف هـــذا اجملـــال مـــن خـــالل املشـــاركة الفاعلـــة يف الـــكام   تقـــوم -231

ـــــة مـــــن ذوي اإلعاقـــــة يف  ـــــدوات واملطبوعـــــات  إضـــــافة إىل مشـــــاركة الطلب ـــــة وا اضـــــرات والن اإلعالمي
بيــة ســواء املــدارس االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة يف األنشــطة الرياضــية املدرســية واإلذاعيــة والفنيــة واألد

 داخــــل اململكــــة أو خارجهــــا  وتشــــجع سياســــات الــــوزارة علــــى تفعيــــل دمــــ  الطــــالل ذوي اإلعاقــــة
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داخل املدرسة العادية  را يرتتـب عليـه مشـاركتهم الفاعلـة يف األنشـطة الصـفية وغـري الصـفية املختلفـة  
واق واحلـــــدائق كالطـــــابور الصـــــباحي وبرامـــــه الثقافيـــــة  واملســـــر  املدرســـــي  والزيـــــارات امليدانيـــــة لاســـــ

واملتنزهات والرحالت الكيـة. كمـا أن الـوزارة مـن خـالل املكتبـات الصـوتية  ومـا يوجـد فيهـا مـن كتـب 
 على طريقة برايل رعلها دائماا متاحة لاشخاص ذوي اإلعاقة. 

يف الرئاســـة العامـــة لرعايـــة الشـــبال أيضـــاا  متـــت املوافقـــة علـــى الرتخـــيص لعـــدد  ســـة أنديـــة  -232
قافيــــة واجتماعيــــة( لاشــــخاص ذوي اإلعاقــــة يف عــــدد مــــن منــــاطق اململكــــة إضــــافة إىل )رياضــــية وث

 11 ( وتــاريخ24620مي رقــم )الصــم والــيت ســبق وأن متــت موافقــة املقــام الكــر  بــاألمر الســا أنديــة
علـى ترخيصـها يف كـل مـن: الريـاض ومكـة املكرمـة وجـدة والـدمام والقصـيم و ـران  2013أيار/مايو 

ال( لكـل نـادخ مــن ـوتبـوك وجـازان ودعمهـا ببعانـة سـنوية مقـدارها ) سـمائة ألـف ريـ والباحـة واجلـوف
هـــذه األنديـــة لتنفيـــذ أنشـــطتها وبرامهـــا  كمـــا   اســـتحداث إدارة حتـــت اســـم إدارة األشـــخاص ذوي 

 اإلعاقة تعىن يميع ما يتعلق إلذه الفهلة بغية نبذ العزلة ودمهم يف اجملتمع. 
اليــات الثقافيــة فقــد قامــت الرئاســة العامــة لرعايــة الشــبال رثلــة بوكالــة وحــول األنشــطة والفع -233

شـــبون الشــــبال يف إعـــداد بــــرام  زمنيـــة لــــذوي اإلعاقـــات مــــع تـــوفري اإلمكانــــات الـــيت تتناســــب مــــع 
إعاقــا م لتعــددها وتنوعهــا  ومــن هــذه األنشــطة والفعاليــات )املســابقات الثقافيــة  والفــن التشــكيلي  

موايــات العلميـــة  واالخــرتاع واالبتكــار  والتصـــوير الضــوئي  ومراكــز اموايـــات والصــحف احلائطيــة  وا
  والقصـــة العلميـــة ببيـــوت الشـــبال  ومســـابقة القـــرون الكـــر  واحلـــدي  الشـــريف  والتـــأليف املســـرحي

  واألفــــالم القصــــرية  والفوتوشــــول مــــع إتاحــــة اجملــــال مــــم باملشــــاركة يف القصــــرية  والشــــعر الفصــــيه
نيـــة( والـــيت تقـــوم اإلدارة العامـــة للهيهلـــات الشـــبابية علـــى تنفيـــذها وذلـــ  بالتنســـيق مـــع املناســـبات الوط

 اجلهات احلكومية ذات العالقة واملكاتب واألندية التابعة للرئاسة يف ختلف مناطق اململكة.

أمـــا اجملـــال الرياضــــي وإتاحـــة الفرصــــة لاشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ملمارســــة هوايـــا م الرياضــــية  -234
ويهــدف   1991األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عــام فقــد تأســي االحتــاد الســعودي لرياضــة  ورعايتهــا 

لعــال الرياضــية الــيت يشــرف عليهــا بــني فهلــات ذوي األاالحتــاد إىل العمــل علــى نشــر وتوســيع قاعــدة 
اإلعاقــات املختلفــة يف مجيــع أحنــاء اململكــة والعمــل علــى تطويرهــا واالرتقــاء مبســتواها للمنافســة  ليــا 

يـــا وتســـهيل فـــرص رارســـة األلعـــال الرياضـــية جلميـــع فهلـــات ذوي اإلعاقـــة  كمـــا يســـعى االحتـــاد وإقليم
لتطــوير الكفــاءات الفنيــة للمختصــني بعقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة للمــدربني واحلكــام. وعــالوة 
علــى ذلــ   فــبن االحتــاد يقــوم بتنظــيم العديــد مــن البطــوالت ا ليــة علــى مســتوى منــاطق و افظــات 

ملكــة  كمــا يســهم يف تنظــيم بعــ  البطــوالت اخلليجيــة والعربيــة والدوليــة. باإلضــافة إىل أن االحتــاد امل
يشــرف علــى اخلمســة عشــر مركــزاا املنتشــرة يف اململكــة. ورــدر اإلشــارة هنــا إىل أنــه انبثــق عــن االحتــاد 

ة االحتــاد الســعودي لرياضــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة االحتــاد الســعودي لرياضــة الصــم. وتتعــدد أنشــط
حســب اإلعاقــات  حيــ    تقســيمها إىل  ســة أنــواع هــي: اإلعاقــة البصــرية )املكفــوفني وضــعاف 

 البصر(  إعاقة الشلل الدماغي  اإلعاقة احلركية  اإلعاقة الذهنية  اضطرال التوحد.
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ويف مـــال دعـــم مشـــاركة الالعبـــني مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف ا افـــل الرياضـــية الدوليـــة   -235
بنــه يــتم يف ســـبيل ضــمان املشــاركة الفاعلـــة لالعبــني تفـــريغهم مــع اجلهــازين اإلداري والفـــين مــن خـــالل ف

السما  مم بالتغيب عـن العمـل بالراتـب الكامـل طيلـة مـدة املشـاركة الرياضـية ومـا تتطلبـه تلـ  املشـاركة 
صــدر بــه قــرار  مــن إقامــة معســكرات تدريبيــة قــد متتــد لفــرتات تتجــاوز مــد ا ســتة أشــهر  ومــن ذلــ  مــا

املتضـــمن  الســـما  للجهـــازين اإلداري   2010حزيران/يونيـــه  28( وتـــاريخ 249ملـــي الـــوزراء رقـــم )
والفــين والالعبــني املشــاركني يف بطولــة كــأس العــا  لكــرة القــدم لــذوي اإلعاقــة الذهنيــة يف جنــول أفريقيــا 

 املشاركة . بالتغيب عن أعمامم يف القطاعني احلكومي واخلاص طيلة مدة 2010 عام
ومــــن اإل ــــازات الــــيت حققهــــا االحتــــاد والــــيت تعكــــي مــــدى احلــــرص والرعايــــة الــــيت تقــــدمها  -236

 اململكة لرياضة األشخاص ذوي اإلعاقة ما يلي:
حقــق منتخــب اململكــة املركــز األول عامليــاا يف بطولــة العــا  الرابعــة واخلامســة والسادســة لكــرة  • 

ويف  2010ويف جنـــول أفريقيـــا عـــام  2006القـــدم لـــذوي اإلعاقـــة الذهنيـــة يف أملانيـــا عـــام 
 ل2014الكازيل عام 

 ل2008حصل االحتاد على امليدالية الذهبية العاملية يف الوثب يف بكني عام  • 
 ل2008حصل االحتاد أيضاا على امليدالية الفضية العاملية يف بكني عام 
حقـــق منتخـــب اململكـــة لـــذوي االحتياجـــات اخلاصـــة يف األلعـــال اإلقليميـــة الثامنـــة ملنطقـــة  • 

 ل( ميدالية ذهبية24( ميدالية  منها )35) 2014ق األوسس و ال أفريقيا عام الشر 
علـــى امليداليـــة الذهبيـــة يف بطولـــة اخللـــي  الثانيـــة للتوحـــد حصـــلت اململكـــة العربيـــة الســـعودية  • 

 )اجلمعية السعودية اخلريية للتوحد(.

يقـــدم االحتـــاد الســـعودي لرياضـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة خدماتـــه ودعمـــه ملراكـــز التـــدريب  -237
ت اخلمســة عشــر املنتشــرة يف اململكــة بتزويــدها بــاألدوات واملتطلبــات الرياضــية والفنيــة وصــرف مكافــص

لالعبــني املســجلني رمسيــاا الــذين يواصــلون تــدريبهم ومكافــصت للمــدربني املتخصصــني واملشــرفني علــى 
املراكــز  وكــذل  العــاملني يف االحتــاد الســعودي لرياضــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة  وأثنــاء املعســكرات 

ات علــى واملشــاركات الرياضــية واملنافســات داخــل اململكــة وخارجهــا  حيــ  يــتم تــوفري مجيــع املتطلبــ
حســال االحتــاد  الــذي تشــرف عليــه الرئاســة العامــة لرعايــة الشــبال وخاصــة الســكن وكامــل املالبــي 

كمـــا يـــتم  الرياضـــية واإلعاشـــة واملواصـــالت وتـــذاكر الســـفر واملكافـــصت أثنـــاء التـــدريبات واملشـــاركات.
ت الرمسيــة صــرف املكافــصت لالعبــني احلاصــلني علــى ميــداليات ذهبيــة أو فضــية أو برونزيــة يف البطــوال
 سواء على مستوى دول ملي التعاون اخلليجي أو املستوى اإلقليمي أو الدويل واألومل .

ويف جانــــــب متتــــــع األشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة بــــــدخول األمــــــاكن الرياضــــــية مــــــن املالعــــــب  -238
والصــــاالت املغلقــــة وتيســــري الوصــــول إليهــــا وإتاحتهــــا الســــتخدام األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة  فقــــد   

روع وطـــين لتطـــوير بيهلـــة املالعـــب الرياضـــية يف الرئاســـة العامـــة لرعايـــة الشـــبال  حيـــ  يقـــوم إقامـــة مشـــ
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هـــذا املشـــروع علـــى أعمـــال ورهيـــز املرافـــق الرياضـــية لتمكـــني األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف مـــدرجات 
مالعــب كــرة القــدم يف اململكــة مــن اســتخدامها  وذلــ  ببنشــاء منصــات خاصــة ومهــزة ومتوافقــة مــع 

مـــــة تيســـــري الوصـــــول والســـــالمة لاشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة  باإلضـــــافة إىل رهيـــــز املرافـــــق لـــــوائه وأنظ
كمــا سـيتم تعيــني وتــدريب فريـق مــن املتطــوعني  اخلاصـة فيهــا مـن دورات امليــاه واملمــرات يف املالعـب.

للقيــام باســتقبال ومرافقــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف امللعـــب. وقــد   االنتهــاء مــن املشــروع يف كـــل 
 ياض والدمام والعمل جار على تعميمه على مجيع مناطق اململكة. من الر 
  

 (31المادة )  
  مع اإلحصاءات والبيانات  

 
تـــدرك اململكـــة مـــا جلمـــع اإلحصـــاءات والبيانـــات والبحـــوث والدراســـات مـــن أ يـــة بالغـــة يف  -239

قــــــوق رســــــم اخلطــــــس واالســــــرتاتيجيات وحتديــــــد املســــــارات الصــــــحيحة لقضــــــايا اإلعاقــــــة ورعايــــــة ح
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  وبالتـــايل  فقـــد   إجـــراء بعـــ  الدراســـات الوطنيـــة علـــى مـــدار الســـنوات 

اجملتمـــع يف  املاضـــية منهـــا دراســـة املشـــروع الـــوطين ألحبـــاث اإلعاقـــة والتأهيـــل وإعـــادة التأهيـــل داخـــل
لــف   والــيت كانــت أول دراســة وطنيــة أظهــرت أن نســبة انتشــار اإلعاقــة مبخت1997اململكــة يف عــام 

بعــد ذلــ  أجريــت دراســة أخــرى مــن قبــل بعــ  البــاحثني   (.يف املائــة 3.6فهلا ــا يف اململكــة هــي )
(  وقـد يكـون سـبب اافـاض يف املائـة 6.3حي  أظهرت أن نسبة انتشـار اإلعاقـة يف اململكـة هـي )

 نســـــبة االنتشـــــار يف الدراســـــتني املـــــذكورتني هـــــو التعريـــــف الـــــذي   اعتمـــــاده لاعاقـــــة إضـــــافة إىل أن
حــول الدراســتني اقتصــرتا علــى فهلــات عمريــة معينــة ولــيي مجيــع األعمــار. كمــا أن مثــة دراســة أجريــت 

  وتعمــل وزارة الشـــبون االجتماعيــة حاليـــاا علــى إعـــداد ســجل وطـــين 2003د وغرافيــة اإلعاقــة عـــام 
 اجتماعي(. -لاعاقة )ط  

لحة اإلحصـــاءات العامـــة يف ويف ذات الســـياق  فـــبن اســـتمارة تعـــداد الســـكان الـــيت أعـــد ا مصـــ -240
 تتضمن إحصاء ألعداد األشخاص ذوي اإلعاقة يف كل أسرة.  2011التعداد السكاين األخري عام 

من جانب وخـر  تـويل وزارة التعلـيم أ يـة كبـرية جلمـع اإلحصـاءات والبيانـات امليدانيـة ملعرفـة  -241
الرتبويـة والتعليميـة مـم ومـن  أعداد األشخاص ذوي اإلعاقـة وخاصـة الطـالل إلـدف تقـد  اخلـدمات

األمثلـــة علـــى ذلـــ  الدراســـة الوطنيـــة لتقيـــيم رربـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية يف مـــال دمـــ  التالميـــذ 
 (.2008ة يف مدارس التعليم العام )ذوي اإلعاق

أمـــا بالنســـبة لكبـــار الســـن )املتقاعـــدين( الـــذين يعـــانون مـــن إعاقـــة مرضـــية أو بســـبب تقـــدم  -242
تســـجيلهم يف وزارة الشـــبون االجتماعيـــة مـــن خـــالل اخلـــدمات الـــيت  صـــلون عليهـــا يف  العمـــر  فيـــتم

 دور املسنني االجتماعية.
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 (32المادة )  
 اليعاون ال ولت  

 
إن اململكة إ اناا منها بأ ية التعاون الدويل  فبهنا تعمل على تعزيزه وترحب بكـل تعـاون تقـدم مـن  -243

خكا ــــا ويطورهـــــا  وذلــــ  بـــــدعم اجلهــــود الوطنيــــة الراميـــــة إىل حتقيــــق أهـــــداف خاللــــه دعمهــــا ومـــــا يثــــري 
االتفاقيــــة  وعليــــه فاململكــــة بنــــت كثــــرياا مـــن الشــــراكات مــــع املنظمــــات اإلقليميــــة والدوليــــة  ودعمــــت  هـــذه
 بع  مواطنيها من ذوي اإلعاقة يف املنظمات الدولية  كما اختذت بع  التدابري يف هذا الشأن. مشاركة
فــي مــال التعــاون اإلقليمــي  شــاركت اململكــة مــع بقيــة الــدول العربيــة األعضــاء يف اعتمــاد ف -244

 . 2013-2004 لاشخاص ذوي اإلعاقة  العقد العر 
 واململكة أيضاا ترتأس اللجنة العربية احلركية )أكتا( واللجنة العربية للخدمات الصحية.  -245

زراء الشـــبون االجتماعيـــة العـــرل يامعـــة الـــدول ســـبق للمملكـــة أن قـــدمت اقرتاحـــاا جمللـــي و  -246
 .  2007اجمللي هذا املقرت  يف عام  العربية إلقامة يوم عر  لاشخاص ذوي اإلعاقة  وقد تبىن

 2نظمت اململكة ندوة عـن كيفيـة تنفيـذ االتفاقيـة اخلاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة بتـاريخ  -247
دوة عقـــــد ور  عمــــــل متخصصــــــة لتأهيــــــل   وقــــــد   علــــــى هـــــامش هــــــذه النــــــ2009حزيران/يونيـــــه 

املهندســني العــاملني يف األمانــات يف العــا  العــر  العتمــاد خططــات املبــاين لتكــون مهيــأة الســتخدام 
األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة. باإلضـــــافة إىل أن اململكـــــة عقـــــدت املـــــبمتر الـــــدويل األول والثـــــاين علـــــى 

 املستوى العاملي لاعاقة والتأهيل. 

ة مـــن خـــالل مقـــرت  قدمتـــه إىل دول ملـــي التعـــاون اخلليجـــي  ببعـــداد الئحـــة تعمـــل اململكـــ -248
تنفيذيـــــة وفقـــــاا لالتفاقيـــــة الدوليـــــة حلقـــــوق األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة ختـــــص الطلبـــــة ذوي اإلعاقـــــة يف 
مبسسـات التعلـيم العـايل يف دول اجمللـي  حيـ  يقـوم ببعـدادها بعـ  اخلـكاء وأسـاتذة اجلامعـات يف 

   وبالتعاون مع هيهلة حقوق اإلنسان حتت مظلة ملي التعاون اخلليجي.ختصص الرتبية اخلاصة 
باإلضــافة إىل أن مثــة أشخاصــاا مــن ذوي اإلعاقــة مــن الكــوادر الوطنيــة املبهلــة مــم مشــاركات  -249

وعضــويات يف جلــان إقليميــة ودوليــة  حيــ  إن هنــاك إحــدى النســاء الســعوديات املــبهالت مــن فهلــة 
املـــرأة رثلـــة عـــن األشـــخاص الصـــم يف املنظمـــة العربيـــة لاشـــخاص ذوي الصـــم تعمـــل عضـــواا يف جلنـــة 

وحــىت اآلن  كمــا أهنــا أيضــاا عضــو يف اللجنــة التنظيميــة للمــبمتر  - 2013نيســان/أبريل اإلعاقــة مــن 
اإلقليمــي األول للصـــم العــرل والـــذي تنظمــه املنظمـــة العربيــة لاشـــخاص ذوي اإلعاقــة بالتعـــاون مـــع 

 قة وبدعم من الوكالة اإلسبانية للتعاون اإل ائي الدويل.املنتدى األورو  لاعا
مــــن أهــــداف هــــذه اا أمـــا يف مــــال التعــــاون الــــدويل مـــع املنظمــــات الدوليــــة والــــيت حتقـــق جــــزء -250

االتفاقية  فاململكـة سـبق وأن وقعـت علـى وثيقـة برنـام  التعـاون املشـرتك مـع منظمـة اليونيسـف  وقـد 
كام  واألنشــطة مــع املنظمــة كــان مــن وخرهــا تــكع اململكــة لصــا  أســفر هــذا التعــاون عــن كثــري مــن الــ

( مليـــــون دوالر لليونيســـــيف يف 1.59ف مببلـــــ  )يصـــــندوق الطفولـــــة التـــــابع لامـــــم املتحـــــدة اليونيســـــ
 النيجر لدعم القضاء على شلل األطفال.
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يــة كمــا أن اململكــة عضــو يف منظمــة التأهيــل الــدويل  حيــ  قامــت وزارة الشــبون االجتماع -251
بالتوقيع مـع منظمـة التأهيـل الـدويل )جلنـة اكتـا( علـى اتفاقيـة لتهيهلـة احلركـة وسـهولة الوصـول يف مراكـز 
األشخاص ذوي اإلعاقـة حسـب املعـايري الدوليـة إضـافة إىل ابتعـاث مموعـة مـن املـوظفني واملوظفـات 

 حلضور ندوات وور  عمل تدريبية عن كيفية تنفيذ االتفاقية. 
املــــــبمتر العــــــاملي للوصــــــول  2012ديســــــمك كــــــانون األول/ 10-9ملكــــــة يف استضــــــافت امل -252

الشامل  والـذي عقـد يف الريـاض حتـت رعايـة مركـز امللـ  سـلمان ألحبـاث اإلعاقـة وشـارك يف أعمالـه 
عشرات من اخلكاء العامليني والسـعوديني لوضـع تصـاميم للعمـران والطـرق لتسـهيل وصـول األشـخاص 

 ق اليت ختدمها.ذوي اإلعاقة إليها وللمراف
ــــوبر كمــــا استضــــافت اململكــــة يف  -253 ــــع لاعاقــــة  2014تشــــرين األول/أكت ــــدويل الراب املــــبمتر ال

 والتأهيل والذي   خالله تكر  العديد من أصحال األحباث املتميزة املتعلقة باإلعاقة.

ي كمــــا   ترشــــيه أحــــد الكــــوادر الوطنيــــة لرئاســــة منظمــــة جيــــتي )منظمــــة التحــــالف العــــامل -254
 ومقرها كندا.  2011بيهلة والتقنية( وذل  يف عام لتسهيل الوصول لل

كمـــا أن املمثـــل الرمســـي لالحتـــاد العـــاملي للصـــم يف املشـــروع الـــوطين لتوعيـــة النســـاء الصـــم بأ يـــة  -255
االكتشــاف املبكــر لســرطان الثــدي إحـــدى الكــوادر الســعودية النســائية املبهلـــة مــن ذوي اإلعاقــة مــن فهلـــة 

وحــىت اآلن. كمــا أهنــا هــي نفســها رثلــة االحتــاد العــر  للهيهلــات  - 2011/أكتــوبراألول تشــرينالصــم مــن 
. باإلضــــافة إىل كوهنــــا 2011-2005العاملــــة مــــع الصــــم يف اجلمعيــــة العامليــــة ملرتمجــــي لغــــة اإلشــــارة مــــن 

 اآلن. وحىت - 2011ضابطة االتصال للمنطقة العربية يف اجلمعية العاملية ملرتمجي لغة اإلشارة من 
  

 (33المادة )  
 الو نت الصعي الينفيذ والفص  على   

 
إن اململكـــة وإ انـــاا منهـــا بأ يـــة إ ـــاد جهـــة حكوميـــة ووليـــة ملتابعـــة تنفيـــذ االتفاقيـــة الدوليـــة  -256

اص حلقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة داخـــل احلكومـــة  ولضـــمان متابعـــة تنفيـــذ االتفاقيـــة والنظـــام اخلـــ
ــــــة املعــــــوقني يف اململكــــــة  ــــــي الــــــو برعاي وذار/  18( وتــــــاريخ 202زراء رقــــــم )فقــــــد تضــــــمن قــــــرار مل

نصـــاا يقضـــي بتعـــديل مســـمى جلنـــة التنســـيق املنصـــوص عليهـــا يف الالئحـــة األساســـية  2014 مـــارس
ــــــي الــــــ ــــــل املعــــــوقني الصــــــادرة بقــــــرار مل ــــــكام  تأهي ــــــم )ل كــــــانون الثــــــاين/   28( وتــــــاريخ 34وزراء رق

ليكــون )جلنــة تنســيق خــدمات األشــخاص ذوي اإلعاقــة( وأن تعمــل هــذه اللجنــة علــى  1980 ينــاير
 مراقبـــة تنفيـــذ حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة والتنســـيق بـــني اجلهـــات احلكوميـــة ذات االختصـــاص.
حبيــ  يكــون تشــكيل جلنــة )تنســيق خــدمات األشــخاص ذوي اإلعاقــة( مــن رئــيي مــن وزارة الشــبون 

 )اخلامسة عشرة( وعضوية كل من:  االجتماعية ال تقل مرتبته عن
 لرثل من وزارة التعليم عضواا  • 



CRPD/C/SAU/1 
 

 

GE.15-20023 81/81 

 

 لرثل من وزارة الشبون البلدية والقروية عضواا  • 
 لرثل من وزارة الداخلية عضواا  • 
 لرثل من وزارة الصحة عضواا  • 
 لرثل من الرئاسة العامة لرعاية الشبال عضواا  • 
 لرثل من وزارة العمل عضواا  • 
 لرثل من وزارة اخلدمة املدنية عضواا  • 
 لرثل من وزارة الشبون االجتماعية عضواا وأميناا  • 
أربعة أشخاص يكون أحـدهم مـن مجعيـة األطفـال املعـوقني ووخـر مـن القطـاع اخلـاص  واآلخـر  • 

مــــن اجلمعيــــات أو املبسســــات اخلرييــــة  والرابــــع مــــن األشــــخاص املــــبهلني مــــن ذوي اإلعاقــــة  
 .اللجنة  ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الشبون االجتماعية أعضاءيرشحهم رئيي 

أمــا فيمــا يتعلـــق ببنشــاء وليــة رصـــد مســتقلة لتعزيـــز هــذه االتفاقيــة ومحايتهـــا ورصــد تنفيـــذها   -257
وحــدة خاصــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  2012يف عــام  فقــد أنشــأت هيهلــة حقــوق اإلنســان

 لتمثل ولية رصد لتنفيذ االتفاقية واليت من مهامها ما يلي:
دور الرصــــد والرقابــــة ألوضــــاع األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة ومــــدى حصــــومم علــــى حقــــوقهم   • 

 لورصد االنتهاكات اليت يواجهوهنا
دى فاعليـة أدائهـا  ومواءمتهـا مـع اتفاقيـة رصد نظام وتشريعات اإلعاقة ووليا ا التنفيذية املتاحة ومـ • 

 لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واقرتا  اإلصالحات اليت من شأهنا أن تفعل النظام
املســــاعدة االستشــــارية وتقــــد  الــــدعم القــــانوين والفــــين لاشــــخاص ذوي اإلعاقــــة للحصــــول  • 

 لعلى حقوقهم ومتثيلهم أمام جهات االختصاص
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة و اولـــة بـــ  الـــوعي احلقـــوقي بشـــأن اتفاقيـــة دور تثقيفـــي حبقـــوق  • 

 لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
التعــاون مــع اجلهــات احلكوميــة التنفيذيــة ذات االختصــاص بشــأن اإلعاقــة والقيــام مببــادرات  • 

مشـــــرتكة لـــــدفع عجلـــــة تنفيـــــذ القـــــرارات اخلاصـــــة حبقـــــوق األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة الـــــواردة 
 االتفاقية.  يف

تتــوىل اجلمعيــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وهــي إحــدى مبسســات اجملتمــع املــدين املســا ة بعمليــة  -258
الرصـــد واملتابعـــة لتنفيــــذ حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقــــة الـــواردة يف االتفاقيـــة  حيــــ  تقـــوم باســــتقبال 

ا مـع الشكاوى مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة وأسـرهم املتعلقـة بانتهاكـات حقـوقهم  وتعمـل  اولـة حلهـ
 اجلهات ذات االختصاص  را  عل دورها مكمالا ألدوار اجلهات احلكومية يف هذا اجملال.

 


