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اق اة
انطالق ـا مــن تصــديق اململكــة العربيــة الســعودية عــام  2008علــى االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة والكوتوكــول االختيــاري املصــاحب مــا فــبن اململكــة العربيــة الســعودية تقــدم
تقريره ــا األول ع ــن حال ــة حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وذلـ ـ وف ــق م ــا نص ــت علي ــه أحك ــام
الفق ــرة ( )1مـ ـن امل ــادة ( )35م ــن االتفاقي ــة .وق ــد روع ــي يف إع ــداد ه ــذا التقري ــر املب ــادئ التوجيهي ــة
الص ــادرة م ــن األم ــم املتح ــدة يف ش ــأن إع ــداد تق ــارير ه ــذه االتفاقي ــة إذ تقس ــيم ه ــذا التقري ــر إىل
قسمني رئيسني:
القس ــم األول :الوثيق ــة األساس ــية وتتض ــمن معلوم ــات عام ــة ع ــن اململك ــة وأسسـ ـ ا نظامي ــة
ذات عالقة مبوضوع التقرير .وقد قُ ِّسمت إىل ست بنود وذل على حنو ما سيأيت بيانه الحق ا.
القسم الثاين :الوثيقة املتعلقة باالتفاقية واليت متثل أساس التقرير وتتضمن:
أوالا -منهجية كتابة التقرير.
ثانيا -اإلجابة على مجيع مواد االتفاقية (.)50-1

القسم األوج
الوثيقة األساسية
أوالا -الموقع الجغفا ت والوضع السكانت ت المملكة
 -1تقع اململكة العربيـة السـعودية يف اجلنـول الغـر مـن قـارة وسـيا و ـدها مـن الشـرق :اخللـي
الع ــر ودول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ودول ــة قط ــر ورلك ــة البحـ ـرين وم ــن الش ــمال الش ــرقي:
دولــة الكويــت ومــن الشــمال :اجلمهوريــة العراقيــة واململكــة األردنيــة اما يــة ومــن الغــرل :البحــر
األمح ـ ـ ــر وم ـ ـ ــن اجلن ـ ـ ــول :اجلمهوري ـ ـ ــة اليمني ـ ـ ــة وم ـ ـ ــن اجلن ـ ـ ــول الش ـ ـ ــرقي :س ـ ـ ــلطنة عم ـ ـ ــان وتبل ـ ـ ـ
مساحتها  2 149 690كيلومرت مربع.
 -2يقــدر العــدد اإلمجــايل لســكان اململكــة العربيــة الســعودية ب ـ ( )30 770 375مليــون نســمة
وذل وفق ا لبيانات مصلحة اإلحصاءات العامة لعام  2014وحبسب التفصيل اآليت:

ذكور

مواطنون)20 702 536( :
إناث

10 303 543 10 398 993
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ثاني ا -الحالة االقيصادقة ت المملكة
 -3تُظ ِه ـ ُـر البيان ــات احلديث ــة ل ــدى وزارة االقتصـ ــاد والتخط ــيس أن االقتص ــاد الس ــعودي يتوسـ ــع
بشكل مطرد حيـ ارتفـع النـات ا لـي اإلمجـايل مـن  1 231مليـار ريــال سـعودي يف عـام 2005
إىل  2821مليــار ريـ ـال يف عــام  .2014وق ــد شــهد نصــيب الفــرد م ــن النــات ا لــي اإلمج ــايل أداءا
راثالا حي ارتفع من  53ألف ريـال يف عام  2005إىل  93ألف ريـال يف عام .2013
ونتيجةا مذه التطورات املتميزة حل االقتصـاد السـعودي املرتبـة التاسـعة عشـرة علـى املسـتوى
الع ــاملي يف ع ــام  2013بع ــد أن ك ــان يف املرتب ــة الثاني ــة والعش ـرين يف ع ــام  .2005وتتمي ــز اململك ــة
بأهنا البلد العر الوحيد الذي ينتمـي إىل مموعـة العشـرين ( )G20الـيت متثـل أكـك اقتصـادات العـا .
ويف ع ــام  2012حق ــق االقتص ــاد الس ــعودي ث ــاين أك ــك مع ــدل ــو يف مموع ــة العشـ ـرين ( 6.8يف
املائة) بعد الصني ( 7.8يف املائة).

ثالثا -نظام الحكم ت المملكة العفبية السعودقة
 -4اململكــة العربيــة الســعودية دولــة عربيــة إســالمية ذات ســيادة تامــة دينُهــا اإلســالم وتتخــذ
م ــن كت ــال اهلل تع ــاىل وس ــنة رسـ ـوله ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم مص ــدرا أساس ــي ا لنظ ــام احلك ــم فيه ــا.
أمــا نظــام احلكــم وطبيعتــه فهــو ملكــي ويكــون احلكــم يف أبنــاء املل ـ املبســي عبــدالعزيز بــن عبــد
الــرمحن الفيصــل ول ســعود وأبنــاء األبنــاء ويُبــايع األصــله مــنهم للحكــم علــى كتــال اهلل تعــاىل وســنة
رسوله صلى اهلل عليه وسلم .
 -5يقــوم نظــام احلكــم يف اململكــة العربيــة الســعودية علــى أســاس العــدل والشــورى واملســاواة
وفــق الش ـريعة اإلســالمية ومــا تقضــي بــه األنظمــة األساســية املتمثل ـة يف( :النظــام األساســي للحكــم
ونظام الشورى ونظام ملي الوزراء ونظام املناطق).

مابعا -اإل ام القانونت لحماقة حقوق اإلنسان ت المملكة
 -6قامــت اململكــة العربيــة الســعودية ببصــدار العديــد مــن األنظمــة وحتــدي وتعــديل عــدد مــن
األنظمــة القائمــةل وذل ـ مواكبــة للتطــورات واملســتجدات ومتشــيا مــع التزاما ــا الدوليــة املرتتبــة علــى
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
النص ــوص م ــن أحك ــام تتعل ــق بتحقي ــق املس ــاواة ومناهض ــة التفرق ــة والتميي ــز وض ــمان حص ــول مجي ــع
األشخاص على حقوقهم كافة على قدم املساواة .ويف هذا الصدد نشري إىل األنظمة اآلتية:
• النظام األساسي للحكم الصادر باألمر امللكي رقم (أ )90/وتاريخ  2وذار/مارس 1992ل
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• نظام ملي الشورى الصادر باألمر امللكي رقم (أ )91/وتاريخ  2وذار/مارس 1992ل
• نظام ملي الوزراء الصادر باألمر امللكي رقم (أ )13/وتاريخ  21ول/أغسطي 1993ل
• نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )78/وتاريخ  1تشرين األول/أكتوبر 2007ل
• نظ ـ ــام دي ـ ـوان املظ ـ ــا الص ـ ــادر باملرس ـ ــوم امللك ـ ــي رق ـ ــم (م )78/وت ـ ــاريخ  1تشـ ـ ـرين األول/
أكتوبر 2007ل
• نظــام املرافعــات الشــرعية الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م )1/وتــاريخ  25تش ـرين الثــاين/
نوفمك 2013ل
• نظــام اإلج ـراءات اجلزائيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م )2/وتــاريخ  25تش ـرين الثــاين/
نوفمك 2013ل
• نظام ا اماة الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )38/وتاريخ  15تشرين األول/أكتوبر 2001ل
• نظـام مزاولــة املهــن الصـحية الصــادر باملرســوم امللكـي رقــم (م )59/وتــاريخ  6كــانون األول/
ديسمك 2005ل
• نظـ ـ ــام مكافحـ ـ ــة ج ـ ـ ـرائم االرـ ـ ــار باألشـ ـ ــخاص الصـ ـ ــادر باملرسـ ـ ــوم امللكـ ـ ــي رقـ ـ ــم (م)40/
وتاريخ  14متوز/يوليه 2009ل
• نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )51/وتاريخ  27أيلول/سبتمك 2005ل
• نظ ــام رعاي ــة املع ــوقني الص ــادر باملرس ــوم امللك ــي رق ــم (م )37/وت ــاريخ  19ك ــانون األول/
ديسمك 2000ل
• نظـ ــام احلمايـ ــة مـ ــن اإليـ ــذاء الصـ ــادر باملرسـ ــوم امللكـ ــي رقـ ــم (م )52/وتـ ــاريخ  21أيلـ ــول/
سبتمك 2013ل
• نظ ــام محايـ ــة الطف ــل الصـ ــادر باملرس ــوم امللكـ ــي رق ــم (م )14/وتـ ــاريخ  25تش ـ ـرين الثـ ــاين/
نوفمك 2014ل
• النظام الصحي الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )11 /وتاريخ  4حزيران/يونيه 2002ل
• نظ ــام أخالقي ــات البحـ ـ العلم ــي عل ــى املخلوق ــات احلي ــة الص ــادر باملرس ــوم امللك ــي رق ــم
(م )59/وتاريخ  24ول/أغسطي 2010ل
• نظ ـ ــام الرعاي ـ ــة الص ـ ــحية النفس ـ ــية الص ـ ــادر باملرس ـ ــوم امللك ـ ــي رق ـ ــم (م )56/وت ـ ــاريخ  17مت ـ ــوز/
يوليه 2014ل
• نظـ ـ ــام الضـ ـ ــمان االجتمـ ـ ــاعي الصـ ـ ــادر باملرسـ ـ ــوم امللكـ ـ ــي رقـ ـ ــم (م )45/وتـ ـ ــاريخ  1ول/
أغسطي .2006
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خااس ا -صكوك حقوق اإلنسان ال ولية واإلقليمية اليت انضمت إليها المملكة
 -7اململكــة هــي إحــدى الــدول الــيت شــاركت يف صــياغة اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان وقــد
انضمت إىل العديد من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ومنها:
• اتفاقية حقوق الطفل  -انضمت إليها اململكة عام 1995ل
• االتفاقي ــة الدولي ــة للقض ــاء عل ــى مجي ــع أش ــكال التميي ــز العنص ــري انض ــمت إليه ــا اململك ــة
عام 1997ل
• اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة انضمت إليها اململكة عام 2000ل
• بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االرــار باألشــخاص وواصــة النســاء واألطفــال انضــمت إليــه
اململكة عام 2007ل
• اتفاقي ــة حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وبروتوكوم ــا االختي ــاري انض ــمت إليهم ــا اململك ــة
عام ( 2008موضوع هذا التقرير)ل
• الكوتوك ـ ــول االختي ـ ــاري التفاقي ـ ــة حق ـ ــوق الطف ـ ــل املتعل ـ ــق ببي ـ ــع األطف ـ ــال وبغ ـ ــاء األطف ـ ــال
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية انضمت إليه اململكة عام 2010ل
• الكوتوك ـ ــول االختي ـ ــاري التفاقي ـ ــة حق ـ ــوق الطف ـ ــل املتعل ـ ــق باشـ ـ ـرتاك األطف ـ ــال يف النزاع ـ ــات
املسلحة انضمت إليه اململكة عام 2010ل
• اتفاقي ــة مناهض ــة التع ــذيب وغ ــريه م ــن ض ــرول املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو الالإنس ــانية
أو املهينة انضمت إليها اململكة عام 1997ل
وكذل اململكة طرف يف العديد من الصكوك اإلقليمية والعربية واإلسالمية ومنها:
• إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم عام 1990ل
• إعالن الرياض حول حقوق اإلنسان يف السلم واحلرل عام 2003ل
• عهد حقوق الطفل يف اإلسالم عام 2006ل
• امليثاق العر حلقوق اإلنسان عام .2009

سادسا -اآلليات الو نية المسيح ثة (األ هزة) لحماقة وتعزقز حقوق اإلنسان
هيئة حقوق اإلنسان
 -8أُنشـ ـهلت اميهل ــة بقـ ـرار م ــن مل ــي ال ــوزراء رق ــم ( )207ع ــام  2005/9/12وق ــد أُعطي ــت
مبوجب تنظيمها سلطات واسعة لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان وفقـ ا ملعـايري حقـوق اإلنسـان الدوليـة
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ونشــر ال ــوعي إل ــا واإلس ــهام يف ض ــمان تطبيقه ــا يف ضــوء أحك ــام الش ـريعة اإلس ــالمية وه ــي اجله ــة
احلكومية املختصة بببداء الرأي واملشورة فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان.
-9

تتمتع اميهلة باالستقالل التام يف رارسة مهما ا املنصوص عليها يف تنظيمها ومنها:
• التأكــد مــن تنفيــذ اجلهــات احلكوميــة املعنيــة لانظمــة والل ـوائه الســارية فيمــا يتعلــق حبقــوق
اإلنسان والكشف عن التجاوزات اليت تشكل انتهاكا حلقوق اإلنسانل
• إبداء الرأي يف مشروعات األنظمة املتعلقة حبقوق اإلنسانل
• متابع ــة اجله ــات احلكومي ــة لتطبي ــق م ــا اص ــها م ــن الص ــكوك الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان ال ــيت
انضمت إليها اململكة والتأكد من اختاذ تل اجلهات اإلجراءات الالزمة لتنفيذهال
• زيــارة الســجون ودور التوقي ــف يف أي وقــت دون إذن م ــن جهــة االختص ــاص ورف ـع تق ــارير
عنها إىل رئيي ملي الوزراءل
• تلق ـ ــي الش ـ ــكاوى املتعلق ـ ــة حبق ـ ــوق اإلنس ـ ــان والتحق ـ ــق م ـ ــن ص ـ ــحتها واخت ـ ــاذ اإلج ـ ـراءات
النظامية يف شأهنال
• وضع السياسة العامة لتنمية الوعي حبقوق اإلنسان.

 -10اســتحدثت هيهلــة حقــوق اإلنســان يف عــام  2012وحــدة خاصــة حلقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة يعمــل إلــا أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وبعـ الناشــطني يف مــال حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاق ــة ملتابع ــة تنفي ــذ بن ــود االتفاقي ــة الدولي ــة حلق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة م ــع اجله ــات ذات
االختصــاص الــيت تقــدم اخلــدمات لاشــخاص ذوي اإلعاقــة وســيأيت بيــان ملهمــات هــذه الوحــدة يف
املادة ( )33اخلاصة بالتنفيذ والرصد على املستوى الدويل.

الجمعية الو نية لحقوق اإلنسان
 -11أنشـ ـهلت اجلمعي ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان يف اململك ــة ع ــام  2004وه ــي م ــن مبسس ــات
اجملتم ــع امل ــدين وغ ــري خاض ــعة إلشـ ـراف أو رقاب ــة أي جه ــاز حك ــومي .وق ــد تض ــمن نظ ــام اجلمعي ــة
األس ــاس ال ــنص عل ــى أهن ــا ــدف إىل العم ــل عل ــى محاي ــة حق ــوق اإلنس ــان وف ــق النظ ــام األساس ــي
للحك ــم واألنظم ــة املراع ــاة واملواثي ــق اخلاص ــة حبق ــوق اإلنس ــان مب ــا يف ذلـ ـ التع ــاون م ــع املنظم ــات
الدولية العاملة يف هذا اجملال.
 -12اجلمعي ـ ــة الوطني ـ ــة حلق ـ ــوق اإلنس ـ ــان تس ـ ــهم مس ـ ــا ة فاعل ـ ــة يف رص ـ ــد انتهاك ـ ــات حق ـ ــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومتابعــة عالجهــا مــع اجلهــات ذات االختصــاص وتســهم كــذل يف ب ـ
الوعي احلقوقي يف هذا الشأن.
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لجنة اكا حة فائم االتجام باألشخاص
ُ -13شـ ـ ــكلت جلنـ ـ ــة مكافحـ ـ ــة االرـ ـ ــار باألشـ ـ ــخاص بق ـ ـ ـرار مـ ـ ــن ملـ ـ ــي الـ ـ ــوزراء رقـ ـ ــم ()244
عـ ــام  2009ومقرهـ ــا هيهلـ ــة حقـ ــوق اإلنسـ ــان وتضـ ــم رثلـ ــني مـ ــن وزارات :الداخليـ ــة واخلارجيـ ــة
والعدل والشبون االجتماعية والعمل والثقافة واإلعالم وهيهلة التحقيق واالدعاء العام.
 -14تع ــد جلن ــة مكافح ــة االر ــار باألش ــخاص م ــن أه ــم اآللي ــات الوطني ــة لتنفي ــذ نظ ــام مكافح ــة
جرائم االرار باألشخاص وأحكـام بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االرـار باألشـخاص وواصـة النسـاء
واألطفال وتُعىن بعدد من املهمات منها:
• متابعة أوضاع ضحايا االرار باألشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهمل
• وضــع سياســة حت ـ علــى البح ـ النشــس عــن الضــحايا وتــدريب منســو اجلهــات املعنيــة
على وسائل التعرف عليهمل
• التنسيق مع السلطات املختصـة إلعـادة اجملـين عليـه إىل موطنـه األصـلي يف الدولـة الـيت مـل
جنسيتها أو إىل مكان إقامته يف أي دولة أخرى مىت طلب ذل ل
• التوصــية بببقــاء اجملــين عليــه يف اململكــة وتوفيــق أوضــاعه النظاميــة مبــا كنــه مــن العمــل إذا
اقتضى األمر ذل .

بفنااج األاان األسفي الو نت
 -15أنش ـ الكن ــام ع ــام  2005ويه ــدف إىل من ــع العن ــف األس ــري م ــن خ ــالل تق ــد الوقاي ــة
واملس ــاندة ونش ــر ال ــوعي وبن ــاء شـ ـر خ
اكات مهني ـ خـة م ــع املتخصص ــني واملبسس ــات احلكومي ــة واألهلي ــة
واملنظمات الدوليةل لتوفري بي خهلة أسر خية ومنة يف اململكة.

لجنة تنسيق خ اات األشخاص ذوي اإلعاقة
 -16صــدر يف شــأهنا ق ـرار ملــي الــوزراء رقــم ( )202وتــاريخ  18وذار/مــارس  2014وتعمــل
عل ــى ض ــمان التنس ــيق ب ــني ختل ــف اجله ــات املختص ــة بتق ــد اخل ــدمات لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
لضمان استفاد م من تل اخلدمات وحصومم عليها بسهولة.
 -17تضــم ه ــذه اللجن ــة يف تشــكيلها ع ــددا م ــن رثل ــي اجلهــات املعني ــة وه ــي( :وزارة الداخلي ــة
ووزارة الشـ ــبون االجتماعيـ ــة ووزارة التعلـ ــيم ووزارة الصـ ــحة ووزارة العمـ ــل ووزارة الشـ ــبون البلدي ـ ــة
والقرويــة ووزارة اخلدمــة املدنيــة والرئاســة العامــة لرعايــة الشــبال) وأربعــة رثلــني أحــدهم مــن مجعيــة
األطفــال املعــاقني ووخ ـرين م ـن القطــاع اخلــاص ومــن اجلمعيــات واملبسســات اخلرييــة وكــذل أحــد
املبهلني من ذوي اإلعاقة.
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اؤسسات معاقة األ فاج المشلوليط
 -18ه ـ ــذه املبسس ـ ــات تابع ـ ــة ل ـ ــادارة العام ـ ــة لرعاي ـ ــة املع ـ ــوقني وت ـ ــأهيلهم بوكال ـ ــة وزارة الش ـ ــبون
االجتماعيـ ــة للرعايـ ــة والتنميـ ــة االجتماعيـ ــة وختـ ــتص بتقـ ــد الرعايـ ــة الطبيـ ــة والصـ ــحية واالجتماعيـ ــة
النفسية والتعليمية لاطفال ذوي اإلعاقة وسيأيت احلدي عنها الحقا.

الجمعيات والمؤسسات األهلية الخيفقة
 -19يف اململكــة العربيــة الســعودية عــدد مــن مبسســات اجملتمــع املــدين اخلرييــة الــيت تقــدم خــدما ا
لاشخاص ذوي اإلعاقة ومن أبرزها املبسسات واجلمعيات اآلتية:

افكز الملك سلمان لفعاقة المسنيط
 -20يقــوم املركــز بتقــد خدماتــه يف منــات اجتمــاعي ترفيهــي صــحي تثقيفــي اســتجابة ملقتضــيات
التطور للمجتمع السعودي وتلبية حلاجـات األفـراد والعـائالت ألوسـع قاعـدة اجتماعيـة ركنـة .ومـن
أه ــداف املرك ــز :رعاي ــة فهل ــة الكب ــار وخ ــدمتهم بأس ــاليب عملي ــة وعلمي ــة حديث ــة وت ــوفري خ ــدمات
وأنشــطة اجتماعيــة وثقافيــة وصــحية ورياضــية وخرييــة ريــزة .وكــذل متكــني أفـراد اجملتمــع مــن اكتســال
املزيد من اخلكة واملعرفة وتنمية القدرة على التأقلم مع متغريات اجملتمع.

افكز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
 -21تتلخص أهداف املركز فيما يأيت:
-1
-2
يف هذا اجملالل
-3

تنفيذ األحباث العلمية يف ماالت اإلعاقة وتوفري مجيع املستلزمات لذل ل
دعــم األحبــاث العلميــة يف مــاالت اإلعاقــة وتقــد مجيــع أشــكال الــدعم للبــاحثني
تطبيق نتائ األحباث يف ماالت اإلعاقة ووضع الكام الكفيلة بذل وتنفيذهال

 -4إقامــة مركــز معلومــات شــامل وتصــميم وتطــوير قواعــد البيانــات عــن أحبــاث اإلعاقــة
وعــن املعــاقني يف اململكــة وتزويــد البــاحثني واملختصــني إلــا ومبــا يســهم يف تطــوير البحـ واملمارســة يف
ماالت اإلعاقةل
-5
إىل ذل .
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معية األ فاج المعوقيط
 -22هي مجعية وطنية خريية تتصـدى لقضـية اإلعاقـة بشـمولية ومنهجيـة علميـة ومـن اخلـدمات الـيت
تقدمها التدريب والتطوير والرعاية الطبية واخلدمات االجتماعية والتعليمية إىل جانب التثقيـف والتوعيـة
حبقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة .وللجمعيــة تســعة مراكــز هــي :مركــز امللـ فهــد يف الريــاض ومركــز امللـ
عبــداهلل يف جــدة ومركــز األمــري ســلطان يف املدينــة املنــورة ومركــز امللـ ســلمان يف حائــل باإلضــافة إىل
مركز مكة ومركز اجلوف .وتبل الطاقة االستيعابية اليومية مذه املراكز أكثر من  1 300طفل.

الجمعية السعودقة الخيفقة لليوح
 -23تأسســت اجلمعيــة يف  28كــانون الثاين/ينــاير  2003ومتــارس مهما ــا مــن خــالل عــدد مــن
الف ــروع يف من ــاطق اململك ــة و ــدف إىل مس ــاعدة األش ــخاص ذوي التوح ــد وأس ــرهم واملختص ــني
والعم ــل عل ــى رف ــع درج ــة ال ــوعي حي ــال إعاق ــة التوح ــد يف اجملتم ــع وت ــوفري معلوم ــات ح ــول ح ــاالت
التوحــد يميــع أنواعهــا ومراكــز الرعايــة واملختصــني يف اململكــة لتحديــد حجــم املشــكلة واملســا ة يف
تنميــة وتطــوير الكـوادر البشـرية واملتخصصــة للعمــل مــع فهلــة التوحــد وتطــوير قــدرات الكـوادر العاملــة
واملسـ ــا ة يف تنسـ ــيق اجله ـ ــود وحتقيـ ــق التكام ـ ــل بـ ــني مجيـ ــع القطاع ـ ــات املعنيـ ــة برعاي ـ ــة فهلـ ــة التوح ـ ــد
(حكومية/خريية/أهلي ــة) وت ــوفري الـ ـكام التأهيلي ــة املهني ــة املناس ــبة إلع ــداد امل ــبهلني لس ــوق العم ــل
والعمل على توفري الفرص الوظيفية املناسبة لفهلة التوحد.

الجمعية السعودقة لإلعاقة السمعية
 -24تأسست اجلمعية يف  4تشـرين األول/أكتـوبر  2000وتعمـل علـى إ ـاد عـا مـن التواصـل
الكلي مع الصم وضعاف السمع و ـدف إىل تعريـف اجملتمـع وتوعيتـه باملعـاقني مسعيـ ا والعمـل علـى
استصــدار أنظمــة ول ـوائه ملســاعدة ذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن الصــم واملســا ة يف إنشــاء مراكــز
تأهيليــة وتعليميــة مــم وبنـاء قاعــدة بيانــات خلدمــة املعـاقني مسعيـ ا واإلســهام يف تشــجيع البحــوث يف
موضوعات اإلعاقة السمعية.

معية إبصام الخيفقة
 -25تأسسـ ــت اجلمعيـ ــة يف  8حزيران/يونيـ ــه  2003و ـ ــدف إىل املسـ ــا ة يف تأهيـ ــل املع ـ ــوقني
بص ـريا واملختصــني العــاملني يف هــذا اجملــال وتقــد اختبــارات تقــو البصــر لضــعاف البصــر وتــوفري
التكنولوجيــا لضــعاف البصــر مــع الــدعم واملســاندة التدريبيــة وتوعيــة اجملتمــع بأســبال اإلعاقــة البصـرية
وطــرق الوقايــة منهــا و ــتم أيض ـا بتجميــع وتصــنيع األدوات البص ـرية وإنشــاء مراكــز البح ـ العلمــي
واملعاهـ ــد املتخصص ـ ــة يف خدمـ ــة اإلعاق ـ ــة البص ـ ـرية ودعـ ــم األحب ـ ــاث والدراسـ ــات املتعلق ـ ــة باإلعاق ـ ــة
البصرية وتطوير األحباث واخلدمات املتعلقة إلا.
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القسم الثانت
الوثيقة الميعلقة باالتفاقية
أوالا -انهجية كيابة اليقفقف
 -26إن منهجيــة كتابــة هــذا التقريــر وترتيبــه جــاءت وفق ـ ا للمبــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعتها األمــم
املتحــدة إلعــداد التقــارير الدوريــة املعنيــة باتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة حيـ تــوىل إعــداد
هــذا التقري ــر جلن ــة مكون ــة م ــن ع ــدد م ــن رثل ــي اجله ــات احلكومي ــة( :وزارة الش ــبون االجتماعي ــة وزارة
الصـ ــحة وزارة العمـ ــل وزارة التعلـ ــيم وزارة الشـ ــبون البلديـ ــة والقرويـ ــة وزارة العـ ــدل وزارة الداخليـ ــة وزارة
اخلارجيـة وهيهلـة حقـوق اإلنســان) وعـدد مـن مبسســات اجملتمـع املـدين كمركــز امللـ سـلمان ألحبــاث
اإلعاق ـ ــة ومجعي ـ ــة األطف ـ ــال املع ـ ــوقني واجلمعي ـ ــة الس ـ ــعودية للتوح ـ ــد واجلمعي ـ ــة الس ـ ــعودية لاعاق ـ ــة
السمعية ومجعية إبصار اخلريية ومجعية الفصام وغريها.
 -27إعداد هذا التقرير وفق اخلطوات اآلتية:
اتب ــاع ال ــنه املوض ــوعي االستقص ــائي وذلـ ـ مبراجع ــة املعلوم ــات والتحق ــق م ــن
(أ)
ص ــحتها لتظه ــر واق ــع حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف اململك ــة بش ــفافية .إذ احلص ــول عل ــى
املعلوم ــات الالزم ــة م ــن مص ــادرها ومواءمته ــا م ــع املب ــادئ التوجيهي ــة إلع ــداد التق ــارير املعني ــة حبق ــوق
األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد االستغناء عـن الكثـري مـن التفاصـيل واملعلومـات الـيت تعكـي التقـدم
ا ـرز يف مـال اإلعاقـة متشـي ا مـع املبـادئ التوجيهيـة (اإلجرائيـة) ومتـت االستعاضـة بـاملالحق إليضــا
بع اجلوانب اليت يتسع هذا التقرير الحتوائهال
اس ــتعراض املعلوم ــات م ــع اجله ــات احلكومي ــة واملبسس ــات واجلمعي ــات الوطني ــة
(ل)
(مبسس ــات اجملتم ــع امل ــدين) واألك ــاد يني واألفـ ـراد الف ــاعلني يف م ــال اإلعاق ــة بش ـ خ
ـكل مباش ــر يف
االجتماعات والندوات وغري مباشر عك وسائل التواصل األخرى.

ثانيا -اإل ابة على ميع بنود االتفاقية
المواد ()4-1

االليزااات العااة

 -28إن اململك ــة العربي ــة الس ــعودية جعل ــت م ــن أولوي ــات مس ــبوليا ا رعاي ــة الفهل ــات اخلاص ــة يف
اجملتمــع رــن يعــانون عج ـزا أو إعاقــة أو فق ـرا أو غــريه وجعلــت محايــة حقــوقهم وتعزيزهــا أساس ـ ا دســتوري ا -
منطلقـ ا مــن أحكــام الشـريعة اإلســالمية  -وذلـ وفــق مـا قضــت بــه املــادة (السادســة والعشــرون) مــن
النظــام األساســي للحكــم املتض ــمنة أن حتمــي الدولــة حقــوق اإلنس ــان وفــق الش ـريعة اإلس ــالمية
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واملادة (السـابعة والعشـرون) منـه املتضـمنة أن تكفـل الدولـة حـق املـواطن وأسـرته يف حالـة الطـوارئ
وامل ــرض والعج ــز والش ــيخوخة وت ــدعم نظ ــام الض ــمان االجتم ــاعي وتش ــجع املبسس ــات واألفـ ـراد
على اإلسهام يف األعمال اخلرييـة  .وعلـى هـذا األسـاس تلتـزم اململكـة بضـمان متتـع األشـخاص ذوي
اإلعاق ــة يمي ــع حق ــوق اإلنس ــان وتعزي ــز كـ ـرامتهم عل ــى ق ــدم املس ــاواة م ــع املـ ـواطنني اآلخ ـ ـرين .وإن
اململكـ ــة بتصـ ــديقها علـ ــى االتفاقيـ ــة الدوليـ ــة حلقـ ــوق األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة تبكـ ــد علـ ــى التزامهـ ــا
بضمان حقوق هذه الفهلة ورعايتها.
األحكام العااة ت االتفاقية
 -29اعتمــدت االتفاقي ــة الدولي ــة حلق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ع ــدة أحك ــام ومب ــادئ عام ــة
ك ــاحرتام الكرام ــة واملس ــاواة وتك ــافب الف ــرص وقب ــول اإلعاق ــة ج ــزءا م ــن التن ــوع البش ــري والطبيع ــي
باإلضــافة إىل مفــاهيم ومصــطلحات تســتند إليهــا مثــل :مفهــوم اإلعاقــة والرتتيبــات التيس ـريية املعقولــة
والوصول الشامل.
تعفقف اإلعاقة والشخص ذي اإلعاقة وافهوم األ ل الطوقل
 -30تعــرف اإلعاقــة وفقـا لنظــام رعايــة املعــوقني بأهنــا اإلصــابة بواحــدة أو أكثــر مــن اإلعاقــات اآلتيــة:
اإلعاق ــة البص ـ ـرية اإلعاقـ ــة الس ــمعية اإلعاقـ ــة العقليـ ــة اإلعاقـ ــة اجلس ــمية واحلركيـ ــة صـ ــعوبات الـ ــتعلم
اضــطرابات النطــق والكــالم االضــطرابات الســلوكية واالنفعاليــة والتوحــد اإلعاقــات املزدوجــة واملتعــددة
وغريها من اإلعاقات اليت تتطلب رعايـة خاصـة .وعترفـت الشـخص ذا اإلعاقـة بأنـه كـل شـخص مصـال
بقصور كلـي أو جزئـي بشـكل مسـتقر يف قدراتـه اجلسـمية أو احلسـية أو العقليـة أو التواصـلية أو التعليميـة
أو النفسية إىل املدى الذي يقلل من إمكان تلبية متطلباته العادية يف ظروف أمثاله من غري املعوقني.
 -31مــن خــالل هــذا التعريــف يتضــه أن نظــام رعايــة املعــوقني يتبــىن الــدم بــني النمــوذجني الطـ
واالجتمــاعي لاعاقــة حي ـ ع ـ تد اإلعاقــات املتنوعــة إصــابات حتتــاج إىل الرعايــة الطبيــة ويف املقابــل
ع ـ تد الش ــخص ذا اإلعاق ــة ه ــو م ــن أص ــيب بقص ــور جزئ ــي أو كل ــي بش ــكل مس ــتقر وه ــو م ــا ي ــوحي
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.
تعفقف اليفتيبات الييسيفقة المعقولة
 -32إن األنظمــة واللـوائه الــيت تُلــزم بتيســري الوصــول و يهلــة البيهلــة العمرانيــة الســتخدام األشــخاص
ذوي اإلعاقــة تعــين بالرتتيبــات التيس ـريية املعقولــة أهنــا :التعــديالت واألمــور الفنيــة الالزمــة لتهيهلــة البيهلــة
العمراني ــة ووص ــول املعلوم ــة و يهل ــة وس ــائل النق ــل حيـ ـ أش ــارت اللـ ـوائه يف مض ــامينها إىل وج ــول
أالت تفرض عبهل ا غري مناسب أو غري ضروري .فقـد تضـمن تعمـيم مسـو نائـب رئـيي ملـي الـوزراء رقـم
(/7ه 1402/ه) وت ــاريخ  19تش ـرين الث ــاين/نوفمك  1981إل ـزام مجي ــع اجله ــات احلكومي ــة مبراع ــاة
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تيســري اخلــدمات وفرض ــت اش ـرتاطات فني ــة جلميــع املرافــق العام ــة واخلاصــة ومنه ــا عمــل املنح ــدرات
و يهلــة املواقــف اخلاصــة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة ور ـرات املشــاة ومجيــع التجهي ـزات الفنيــة كاملصــاعد
واألبـوال الكهربائيــة بصــورة متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقـة مــن اســتخدام املرافــق مــن دون أن تفــرض
عبهلا زائدا.
 -33كم ــا أن مفه ــوم الرتتيب ــات التيسـ ـريية املعقول ــة ــل تيس ــري الوص ــول إىل املعلوم ــة م ــن خ ــالل
مــا تقــوم بــه شــركات االتصــال العاملــة يف اململكــة مــن الــنص يف تعاميمهــا وخــدما ا املقدمــة علــى أن
تكـ ــون وسـ ــائلها ووسـ ــائطها املعلوماتيـ ــة مهيهلـ ــة السـ ــتخدام املكفـ ــوفني والصـ ــم وفـ ــق مواصـ ــفات فنيـ ــة
متقدمة يأيت احلدي عنها الحق ا.
 -34لق ــد س ــعت اململك ــة إىل تنفي ــذ مجي ــع احلق ــوق الـ ـواردة يف االتفاقي ــة منه ــا :أوالا :تنفي ــذ مب ــدأ
العــدل يف ح ــق األش ــخاص ذوي اإلعاقــة وض ــمان ح ــق املســاواة وع ــدم التميي ــز وتنفيــذ ح ــق احلي ــاة
ومــا يتبعــه مــن التزامــات للمحافظــة علــى حيــاة وبقــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة دون مكابــدة والــذي
ي ــأيت مـ ـن خ ــالل رعايته ــا حل ــق الص ــحة وت ــوفري األجه ــزة الطبي ــة املس ــاعدة .كم ــا أهن ــا نف ــذت ح ــق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التعل ــيم س ـواء ب ــالتعليم اخلــاص أو م ــن خــالل ب ـرام الــدم يف التعل ــيم
الع ــام ال ــذي يك ــرس مف ــاهيم املس ــاواة وع ــدم التميي ــز .وكفل ــت م ــم أيض ـا احل ــق يف دمه ــم يف خط ــس
التنميــة واحلــق يف اإلدمــاج االجتمــاعي واالقتصــادي إضــافة إىل حــق الوصــول والتنقــل واالســتقاللية
كما سيأيت بيانه الحقا يف اإلجابة على بنود االتفاقية.
 -35كمــا أن اململكــة اعتمــدت عــدة امتيــازات ومــنه لاشــخاص ذوي اإلعاقــة لتيســري معيشــتهم
ومت ــتعهم حبق ــوقهم ك ــالتخفي يف رس ــوم ت ــذاكر وس ــائل النق ــل الع ــام والطـ ـريان وكاإلعف ــاءات م ــن
بع ـ الرس ــوم باإلض ــافة إىل دع ــم اجلمعي ــات اخلريي ــة املعني ــة باإلعاق ــة دعم ـ ا تنظيمي ـ ا ومادي ـ ا وال ــيت
سيأيت تفصيلها يف البنود اخلاصة بتيسري الوصول ومستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية.

المادة ()5

المساواة وع م اليمييز

 -36أن مجي ـ ــع األنظم ـ ــة والتشـ ـ ـريعات املعم ـ ــول إل ـ ــا يف اململك ـ ــة وك ـ ــذل اإلجـ ـ ـراءات القض ـ ــائية
والعدليــة مبنيــة مجيعهــا علــى أســاس املســاواة وعــدم التمييــز علــى أي أســاس ومــن ذلـ التمييــز علــى
أســاس اإلعاقــة .وأســاس هــذه املســاواة وعــدم التمييــز مســتمد مــن أحكــام الشـريعة اإلســالمية حيـ
جــاء يف حــدي الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم :كلكــم آلدم وودم مــن تـرال إن أكــرمكم عنــد اهلل
أتقاكم وىف حـدي ث خ
ـان :النـاس سواسـية كأسـنان املشـس  .وقـد جـاءت كـل األنظمـة والتشـريعات
يشــر أي مــن تلـ األنظمــة والتشـريعات بصــورة مباشــرة
متوائمــة مــع مــا تــدعو إليــه االتفاقيــة حبيـ
أو غــري مباشــرة إىل التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة كمــا يســتث ِن أي منهــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة
را توفره اململكة من حقوق ومزايا لكل مواطنيها.
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 -37كما تضمنت األنظمة والتشريعات يف اململكـة عـددا مـن التطبيقـات الـيت تثبـت تطبيـق مبـدأ
املســاواة وعــدم التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومــن ذل ـ مــا يتعلــق بالوظيفــة العامــة وتــويل
املناصــب القياديــة والعليــا يف الدولــة القــائم التعيــني فيهــا علــى مبــدأ الكفايــة مثــل تعيــني شــخص مــن
ذوي اإلعاق ــة مفتيـ ـا عامـ ـا للمملك ــة وك ــذل تعي ــني أش ــخاص م ــن ذوي اإلعاق ــة أعض ــاءا يف مل ــي
الشــورى وملــي هيهلــة حقــوق اإلنســان وغري ــا وفــق مــا ســيأيت بيانــه عنــد احلــدي عــن املــادة ()29
من هذه االتفاقية اخلاصة باملشاركة يف احلياة السياسية والعامة .
 -38إن اململكــة اختــذت تــدابري عــدة  -وفــق مــا ورد وســريد يف هــذا التقريــر  -رــا يعــد مــن قبيــل
التمييــز اإل ــا لاشــخاص ذوي اإلعاقــة لكــي يتمكن ـوا مــن املمارســة والوصــول إىل حقــوقهم علــى
ق ــدم املس ــاواة م ــع غ ــريهم م ــن األش ــخاص م ــن غ ــري ذوي اإلعاق ــة .وحتقيقـ ـ ا م ــذا ام ــدف أص ــدرت
اململكة عدة قرارات من بال التمييز اإل ا ملصلحة األشخاص ذوي اإلعاقة منها:
• إلـزام كــل صــاحب عمــل لديــه ( )25عــامالا فــأكثر بتخصــيص  4يف املائــة مــن فــرص العمــل
لديه لاشخاص ذوي اإلعاقة وذل وفق ا ملا يناسبهم من تل األعمالل
• صــرف إعانــات ماليــة دوريــة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة ولاســر الــيت تتــوىل رعايــة أشــخاص
من ذوي اإلعاقة ملساعد م على رعايتهمل
• تقد الدعم املايل للمشاريع الصغرية لاشخاص ذوي اإلعاقةل
• توفري األجهزة التعويضية واملعدات السمعية والبصريةل
• مــنه األشــخاص ذوي اإلعاقــة ختفيض ـ ا يف أجــور وســائل النقــل العــام والط ـريان بواقــع  50يف
املائة من قيمة التذاكرل
• اإلعفـاء مـن بعـ الرسـوم كرسـوم اســتقدام السـائق اخلـاص لاشــخاص ذوي اإلعاقـة والعاملــة
املنزلي ـ ــة واملمرض ـ ــة .حيـ ـ ـ قض ـ ــى قـ ـ ـرار مل ـ ــي ال ـ ــوزراء رق ـ ــم ( )229وت ـ ــاريخ  14حزيـ ـ ـران/
يونيــه  2010بتحمــل الدولــة عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة رســوم االســتقدام واخلــروج والعــودة
وإصدار اإلقامة ورديدها اخلاصة (بالسائق اخلاص واخلادم واملمرض)ل
• ص ـ ــرف س ـ ــيارات خاص ـ ــة لاش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة أو لاس ـ ــر ال ـ ــيت ل ـ ــديها ش ـ ــخص م ـ ــن
ذوي اإلعاقة.
 -39إضـافة إىل مــا أشـري إليــه ونفـ ا فقــد مـنه العديــد مـن املزايــا لاشـخاص ذوي اإلعاقــة والــيت
ت ــأيت يف سـ ــياق التميي ــز اإل ـ ــا م ــم ومـ ــن ذل ـ ـ مـ ــا يتعل ــق بالرعايـ ــة الص ــحية واالجتماعيـ ــة وفـ ــق
مـ ــا سـ ــيأيت تفصـ ــيله بـ ــني جنبـ ــات التقريـ ــر يف امل ـ ـواد )19( :املتعلقـ ــة بـ ــالعيش املسـ ــتقل واإلدمـ ــاج يف
اجملتم ـ ــع و( )25املتعلق ـ ــة بالص ـ ــحة و( )26املتعلق ـ ــة بالتأهي ـ ــل وإع ـ ــادة التأهي ـ ــل و( )27املتعلق ـ ــة
بالعمل والعمالة و( )28املتعلقة مبستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية.
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المادة ()6

النساء ذوات اإلعاقة
 -40كمــا ســبق بيانــه مــن أن اململكــة رعــل مــن الش ـريعة اإلســالمية مصــدرا أساســي ا لتش ـريعا ا
ومنها التعامل مع حقوق املـرأة والـيت تـرى أن النسـاء كمـا قـال الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم شـقائق
الرجـ ــال ومـ ــن حقـ ــوق وعلـ ــيهن واجبـ ــات تشـ ــرتك مـ ــع الرجـ ــل فيهـ ــا كـ ــاحلق يف الكرامـ ــة اإلنسـ ــانية
واملســاواة وحريــة التعاقــد وحــق التعلــيم والعمــل وغريهــا حي ـ متنــع أحكــام الش ـريعة اإلســالمية وكــل
التشـ ـريعات يف اململك ــة التميي ــز ض ــدها عل ــى أس ــاس جنس ــها .كم ــا أن م ــا حقوقـ ـ ا وعليه ــا واجب ــات
خاصة تفرضها طبيعة تكوينها يتعامل معها بعدل وفق ما تقتضيه خصوصيتها.
 -41إن التش ـريعات املتعلق ــة باإلعاق ــة املعم ــول إل ــا يف اململك ــة موجه ــة إىل اجلنس ــني وال تتض ــمن
تفرقة بني األشخاص ذوي اإلعاقة علـى أسـاس اجلـني (ذكـر أو أنثـى) وذلـ رسـيدا ملبـدأ املسـاواة
بــل يف بع ـ األحيــان تــويل تل ـ التش ـريعات النســاء ذوات اإلعاقــة رعايــة خاصــة وذل ـ مــن قبيــل
التمييز اإل ا للمرأة يف التشريعات الوطنية.
 -42تأكيــدا علــى حــرص اململكــة علــى رعايــة النســاء ذوات اإلعاقــة فقــد افتــته أكثــر مــن ()15
مركـزا للقيــاس والتشــخيص والتــدخل املبكــر خاصــة بالنســاء يف كــل مــن (الريــاض  -القصــيم  -أإلــا -
ج ــدة  -الش ــرقية  -الط ــائف) وجه ــزت ه ــذه املراك ــز بأح ــدث األجه ــزة واملعين ــات الالزم ــة للقي ــاس
والتش ــخيص والت ــدريب التواص ــلي مث ــل ( :جه ــاز قي ــاس الس ــمع  -جه ــاز ض ــغس األذن الوس ــطى -
جه ــاز قي ــاس الس ــمع ب ــالكمبيوتر  -جه ــاز دراس ــة حترك ــات شـ ـراع احلنـ ـ  -جه ــاز تقي ــيم املعين ــات
السمعية  -جهاز قياس اخلنـف  -جهـاز برمـة السـماعات  -جهـاز ختـك حتليـل الكـالم) إضـافة إىل
تــوفري األدوات واملعينــات الســمعية واألجهــزة التدريبيــة ملعاهــد وبـرام الرتبيــة اخلاصــة باإلنــاث وإعــداد
الــدليل املرجع ــي مل ــنه التــدخل اللغ ــوي املبك ــر لانــاث ذوات اإلعاق ــة مسعي ـ ا .كمــا أن هن ــاك ب ـرام
مســتمرة لتــدريب معلمــات النطــق املختصــات وغــري املختصــات يف تطبيــق الـكام التعليميــة والتدريبيــة
احلديثة يف النطق واللغة والتدريب السمعي.
 -43إ ــاد بـ ـرام وذجي ــة ملراك ــز خصص ــة لرعاي ــة الطالب ــات م ــن ذوي اإلعاق ــة والوق ــوف عل ــى
خــدمتهن ومــن ذل ـ املركــز الــذي أنشــأته جامعــة املل ـ ســعود عــام  1995باســم مركــز خــدمات
الطالبــات ذوات اإلعاقــة وذل ـ لتحقيــق مســاواة الطالبــات مــن ذوات اإلعاقــة بــزميال ن يف اجلامعــة
ودعمـا لفكــرة إدمــاجهن علــى املســتويني األكــاد ي واالجتمــاعي .ويلعــب املركــز دورا رئيس ـا يف تــوفري
الدعم الالزم للطالبات وهيهلة التدريي من ذوات اإلعاقة ويهدف هذا املركز إىل حتقيق اآليت:
• متابعة املشكالت اليت تعرتض الطالبات ذوات اإلعاقة يف اجلامعة والعمل على حلهال
• تقد الدعم للطالبات ذوات اإلعاقة للتغلب على املعوقات األكاد يةل
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• تــوفري األجهــزة واألدوات والتســهيالت الالزمــة ملســاعدة الطالبــات واملوظفــات اللـوايت لــديهن
إعاقة ملساند ن يف أداء مهما ن األكاد ية واالجتماعية والوظيفيةل
• احرتام ومراعاة الفروق الفردية بني مجيع طالبات اجلامعة وتأمني حقوقهن يف كل اجملاالتل
• توعية منسوبات اجلامعة بكيفية التعامل مع متطلبات اإلعاقةل
• دع ــم الطالب ــات ذوات اإلعاق ــة بك ــل م ــا يض ــمن اس ــتقالمن و ــاحهن يف اجلامع ــة أكاد يـ ـ ا
واجتماعي ال
• تـ ــوفري الوسـ ــائل التكنولوجيـ ــة املسـ ــاعدة لتسـ ــهيل تعلـ ــيم الطالبـ ــات ذوات اإلعاقـ ــة باجلامعـ ــة
واكتساإلن للمعرفةل
• ت ــوفري دع ــم وتس ــهيالت مكاني ــة وبشـ ـرية متك ــن الطالب ــات واملوظف ــات م ــن املش ــاركة يف ك ــل
فعاليات اجلامعة دون عراقيل.

المادة ()7

األ فاج ذوو اإلعاقة
 -44تويل اململكة األطفال رعاية واهتمام ا خاصـ ا لكـوهنم ثلـون األسـاس لبنـاء اجملتمـع .كمـا أهنـا
تســعى بسياســتها يف رعايــة الطفــل إىل تــوفري البيهلــة املالئمــة واحلمايــة لــه ونشــر ثقافــة حقــوق الطفــل.
ومــذا كانــت اململكــة ســباقة إىل التوقيــع علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل وبروتوكومــا باإلضــافة إىل اتفاقيــة
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ( )182اخلاصــة حبظــر أس ـوأ أشــكال عمــل األطفــال واإلج ـراءات الفوريــة
للقضاء عليه املصدقة باملرسوم امللكي رقم (م )3/بتاريخ  16نيسان/أبريل .2001
 -45حض ــي الطف ــل ذو اإلعاق ــة باهتم ــام الدول ــة ورعايته ــا ص ــحيا واجتماعيـ ـا وتعليميـ ـا ويف م ــال
رعايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة صــحيا واجتماعي ـا أنشــأت الدولــة مبسســات رعايــة األطفــال املشــلولني
التابعـ ــة لـ ــادارة العامـ ــة لرعايـ ــة املعـ ــوقني وتـ ــأهيلهم يف وزارة الشـ ــبون االجتماعيـ ــة حي ـ ـ ختـ ــتص هـ ــذه
املبسسـات بتقــد الرعايــة الطبيــة والصــحية واالجتماعيــة والنفســية لاطفــال املشــلولني ومــن يف حكمهــم
من األطفـال املصـابني بعاهـات خلقيـة أو مرضـية تعـوقهم عـن احلركـة الطبيعيـة مـن أجـل تنميـة مـا لـديهم
من قدرات وإعدادهم لتقبل إعاقا م والعمل من أجل تأهيلهم وتكيفهم اجتماعيا ونفسيا.
 -46ت ـ ــبدي مبسس ـ ــات رعاي ـ ــة األطف ـ ــال املش ـ ــلولني مهما ـ ــا خلدم ـ ــة ه ـ ــذه الفهل ـ ــة ع ـ ــن طري ـ ــق
وسائل متعددة تكفل توفري الرعايـة السـليمة الـيت تتفـق مـع احتياجـا م وظـروف إعاقـا م وذلـ مـن
خالل اآليت:
• الرعايـ ــة املبسسـ ــية يلقـ ــى األطفـ ــال املشـ ــلولون داخـ ــل مبسسـ ــات رعايـ ــة األطفـ ــال املشـ ــلولني
يانــب اإلي ـواء الكامــل ب ـرام الرعايــة االجتماعيــة الشــاملة وخــدمات العــالج الطبيعــي والعنايــة
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الشخصــية باإلض ـافة إىل ال ـكام الثقافيــة والرياضــية املناســبة وال ـكام الرتفيهيــة وكــذل إج ـراء
العمليــات اجلراحيــة لــدى املستشــفيات املتخصصــة ويســتفيد مــن خــدمات العــالج الطبيعــي
وخدمات الرعاية الصحية يف املبسسة األطفال املشلولون املقيمون لدى أسرهمل
• أطفــال القســم اخلــارجي الرعايــة النهاريــة هــبالء األطفــال يتلقــون إعانــات ماليــة ويعيشــون
بــني أهلــيهم وذويهــم إال أهنــم ضــرون إىل املبسســة يوميـ ا لالســتفادة مــن خــدما ا التعليميــة
والتأهيليةل
• برنـام إعانـات األطفــال املشـلولني :متكينـا ألسـر األطفــال املشـلولني مــن تـوفري احتياجــا م
فبن الدولة تقـدم إعانـات ماليـة مـذه األسـر حبسـب حالـة الطفـل وحاجـة أسـرته .وقـد بـدأت
خـدمات هـذا الكنــام مـن تـاريخ  23تشـرين األول/أكتـوبر  .1979ورـدر اإلشــارة إىل أن
اململك ــة قطع ــت ش ــوطا كب ـريا يف جهوده ــا الرامي ــة إىل القض ــاء عل ــى ش ــلل األطف ــال حي ـ
ظه ــر م ــن خ ــالل اإلحص ــاءات ال ــيت تق ــدمها وزارة الص ــحة احنس ــار ه ــذا الن ــوع م ــن اإلعاق ــة
لدى األطفال يف اململكة نتيجة هذه اجلهود وما يتمتع به اجملتمع من وعي صحي خ
متنام.
 -47قامت اململكة يف سبيل رعاية األطفال املعوقني بالعديد من الكام

ومنها:

• اعتمــاد مشــروع وطــين للتعامــل مــع األطفــال ذوي اضــطرابات تشــتت االنتبــاه وفــر احلركــة
الصادر يف شأنه قرار ملي الوزراء رقم ( )4وتاريخ  8كانون الثاين/يناير 2009ل
• اعتماد مشروع وطين للتعامل مـع التوحـد واضـطرابات النمـو الشـامل الصـادر يف شـأنه قـرار
ملي الوزراء رقم ( )227وتاريخ  18تشرين الثاين/نوفمك .2002
 -48ويف جان ـ ـ ـ ــب الوقاي ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن اإلعاق ـ ـ ـ ــة واحل ـ ـ ـ ــد منه ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ـرار وزي ـ ـ ـ ــر الص ـ ـ ـ ــحة رق ـ ـ ـ ــم
( )26/20/140921بت ــاريخ  14تش ـ ـرين األول/أكت ــوبر  2004املتض ــمن تطبي ــق برن ــام وط ــين
للوقايــة مــن اعــتالل الســمع والصــمم ومكافحتــه لــدى األطفــال ووضــع خطــة لتنفيــذ هــذا الكنــام
وإنشاء مراكز متخصصة يف بع املستشفيات الرئيسة ملباشرة تنفيذ هذا الكنام .
 -49تتــوىل وزارة الصــحة مــن عــام  2003تنفيــذ برنــام للكشــف عــن أم ـراض التمثيــل الغــذائي
الوراثيــة وحــاالت نقــص إفـراز الغــدة الدرقيــة يف حــديثي الــوالدة يف مجيــع منــاطق و افظــات اململكــة
وكان مذا الكنام أثره يف الكشف املبكر وختفي معدالت اإلعاقة بني األطفال حديثي الوالدة.
 -50ومــن جهــود اململكــة يف مــال الوقايــة مــن اإلعاقــة اســتحداث برنــام الــزواج الصــحي الــذي
ص ــدر يف ش ــأنه ق ـ ـرار مل ــي ال ــوزراء رق ــم ( )110وت ــاريخ  15نيس ــان/أبريل  2008لض ــمان وج ــود
التواف ــق واالنس ــجام ب ــني ال ــزوجني م ــن النـ ـواحي الوراثي ــة حيـ ـ يش ــمل مفه ــوم ال ــزواج الص ــحي إجـ ـراء
الفحـ ـ ــص الط ـ ـ ـ اإللزامـ ـ ــي للمقبلـ ـ ــني علـ ـ ــى الـ ـ ــزواج ملعرفـ ـ ــة مـ ـ ــدى إصـ ـ ــابة أحـ ـ ــد الـ ـ ــزوجني بـ ـ ــأمراض
الدم الوراثيـة وذلـ إلعطـاء املشـورة الطبيـة حـول احتمـال انتقـال املـرض إىل أحـد ا أو األطفـال ومـدى
إمك ــان ح ــدوث اإلعاق ــة ألح ــد األبن ــاء .وبل ـ ع ــدد املراك ــز ال ــيت تق ــدم خ ــدمات الفح ــص قب ــل ال ــزواج
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( )170مركزا على مستوى اململكـة يف حـني بلـ عـدد املختـكات مـذا الشـأن ( )91ختـكا .ويعـد هـذا
الفحــص شــرطا أساســيا لتوثيــق عقــد الــزواج وقــد بلـ إمجــايل مــن خضــعوا للفحــص الطـ للــزواج عــددا
جــاوز الثالثــة ماليــني شــخص وذلـ وفــق وخــر إحصــائية قامــت إلــا وزارة الصــحة يف هــذا الشــأن مــع
التنويه إىل أن برنام الزواج الصحي يستقبل يف العام الواحد من  270إىل  300ألف شخص.
 -51أم ــا فيم ــا يتعل ــق حب ــق األطف ــال ذوي اإلعاق ــة يف التعل ــيم فق ــد اخت ــذت اململك ــة مجل ــة م ــن
الت ــدابري والسياس ــات وال ـكام لت ــأمني حقه ــم يف التعل ــيم يف املراح ــل (االبتدائي ــة واملتوس ــطة والثانوي ــة)
علــى حنــو مالئــم الحتياجــا م ويف نفــي املــدارس واملعاهــد املفتوحــة لغــريهم مــن الطــالل اآلخ ـرين
عدا احلاالت االستثنائية النارة من طبيعة اإلعاقة .وينقسم التعليم اخلاص إىل نوعني:
• معاهـد مســتقلة وبـرام وفصــول ملحقـة حيـ بلـ عــدد الطـالل والطالبــات يف هــذا النــوع
من التعليم ( )27 650طالبا للعام الدراسي ()2014/2013ل
• ب ـ ـرام ال ــدم الكل ــي تق ــوم اإلدارة العام ــة للرتبي ــة اخلاص ــة يف وزارة التعل ــيم بتق ــد ب ـ ـرام
خاصـة يف التعلــيم العــام تســمى (بـرام الــدم الكلــي) و ــدف إىل معاجلــة الصــعوبات الــيت
يواجهه ــا بعـ ـ الط ــالل والطالب ــات يف التعل ــيم الع ــام يف س ــياق بيهل ــة ال ــتعلم الطبيعي ــة دون
حاج ــة إىل فص ــلهم ع ــن أق ـراهنم وس ــيأيت بي ــان اإل ــازات يف م ــال التعل ــيم بالتفص ــيل عن ــد
احلدي عنه يف املادة ( )24من هذا التقرير.
 -52أمـا يف جانــب العمــل اخلــريي األهلــي فيمــا اــص رعايــة وتأهيــل األطفــال ذوي اإلعاقــة فــبن
هنــاك مجعيــة األطفــال املعــوقني وهــي مجعيــة وطنيــة خرييــة تتصــدى لقضــية اإلعاقــة بشــمولية ومنهجيــة
علمي ــة وم ــن اخل ــدمات ال ــيت تق ــدمها الت ــدريب والتط ــوير والرعاي ــة الطبي ــة واخل ــدمات االجتماعي ــة
والتعليميــة إىل جانــب التثقيــف والتوعيــة حبقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة .وللجمعيــة مراكــز عــدة وفــق
ما أشري إليه يف اإلطار املبسسي حلقوق اإلنسان.

المادة ()8

إذكاء الوعت
 -53اس ــتنادا إىل م ــا تتبن ــاه اململك ــة م ــن سياس ــة إعالمي ــة تع ــزز احـ ـرتام كرام ــة اإلنس ــان وتوعيت ــه
وتثقيفــه مبــا يعــزز مكانتــه بوصــفه مواطن ـا ويبصــره مبــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات وإعمــاالا
لتحقيق األهداف اليت حـدد ا املواثيـق والعهـود الدوليـة يف مـال بـ ثقافـة حقـوق اإلنسـان ونشـرها
فقد بادرت اململكة بوضع سياسـات وبـرام هـدفها وموضـوعها نشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان الـيت مـن
بينه ــا  -ب ــال شـ ـ  -إذك ــاء وع ــي اجملتم ــع بأس ــره بتعزي ــز احـ ـرتام حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
وكرامتهم باإلضافة إىل الرتبية على حقوق اإلنسان من خالل املناه والكام الدراسية.
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 -54أمــا التــدابري التش ـريعية واإلج ـراءات مــن أجــل إذكــاء الــوعي يف اجملتمــع يف شــأن األشــخاص
ذوي اإلعاقة وتعزيز احرتام حقوقهم وكرامتهم فقـد جـاء يف املـادة (الثانيـة) مـن نظـام رعايـة املعـوقني
أن الدول ـ ــة تكف ـ ــل ح ـ ــق الش ـ ــخص ذي اإلعاق ـ ــة يف خ ـ ــدمات الوقاي ـ ــة والرعاي ـ ــة والتأهي ـ ــل وتش ـ ــجع
املبسســات واألفـراد 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
قيام وسائل اإلعالم باجملاالت اآلتية:
• التعريف باإلعاقة وأنواعها وأسباإلا وكيفية اكتشافها والوقاية منهال
• تعزي ـ ــز مكان ـ ــة األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة يف اجملتم ـ ــع والتعري ـ ــف حبق ـ ــوقهم واحتياج ـ ــا م
وق ـ ــدرا م وإس ـ ــهاما م وباخل ـ ــدمات املتاح ـ ــة م ـ ــم وت ـ ــوعيتهم بواجب ـ ــا م ر ـ ــاه أنفس ـ ــهم
وببسهاما م يف اجملتمعل
• ختصيص برام موجهة لاشخاص ذوي اإلعاقة تكفل مم التعايش مع اجملتمعل
• حـ ـ األفـ ـراد واملبسس ــات عل ــى تق ــد ال ــدعم امل ــادي واملعن ــوي لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
والعمل التطوعي خلدمتهم.
 -55م ــن الت ــدابري الرئيس ــة يف نش ــر ثقاف ــة حق ــوق اإلنس ــان إقـ ـرار اململك ــة لكن ــام نش ــر ثقاف ــة
حق ــوق اإلنس ــان ال ــذي ج ــرت املوافق ــة علي ــه يف ع ــام ( .)2009ويه ــدف ه ــذا الكن ــام إىل تنمي ــة
ال ــوعي حبق ــوق اإلنس ــان ال ــيت كفله ــا اإلس ــالم ب ــني أف ـ ـراد اجملتم ــع والتعري ــف باألنظم ــة والتعليم ــات
واإلج ـراءات املتبعــة يف اململكــة الــيت حتمــي حقــوق اإلنســان وتفعيلهــا والتنبي ـه إىل خطــورة انتهاكــات
حقـ ــوق اإلنسـ ــان والتحـ ــذير منهـ ــا والعمـ ــل علـ ــى توافـ ــق الل ـ ـوائه واإلج ـ ـراءات والسـ ــلوك التنفيـ ــذي
للمتعاملني مع اجلمهور مـع مبـادئ حقـوق اإلنسـان ومفاهيمهـا والتعريـف باألسـاليب والوسـائل الـيت
تساعد على محاية هذه احلقوق بكل أصنافها.
 -56أمــا يف جانــب التعلــيم والرتبيــة علــى حقــوق اإلنســان فــبن سياســة التعلــيم يف اململكــة ــتم
بتعزيــز اح ـرتام الكرامــة اإلنســانية وتقريــر احلقــوق املتســاوية جلميــع األشــخاص مبــن فــيهم األشــخاص
ذوي اإلعاقــة وتســعى اململكــة إىل حتقيــق ذل ـ عــك اخلطــس وال ـكام واملنــاه التعليميــة الــيت منهــا
على سبيل املثال ما يأيت:
• دم ثقافـة حقـوق اإلنسـان يف مشـروع تطـوير الـذي يهـدف إىل تـأمني اسـتيعال املعلمـني
اجلدد ملنظومة حقوق اإلنسان و يهلتهم للعمل يف مدارس وزارة التعليمل
• مشـاركة اململكــة يف إعـداد اخلطــة العربيـة للرتبيــة علــى حقـوق اإلنســان الـيت تســعى إىل دمـ
حقـوق اإلنسـان يف املنظومـة الرتبويـة يف ختلــف املراحـل التعليميـة وتوسـيع املشـاركة اجملتمعيــة
يف نشر ثقافة حقوق اإلنسانل
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• قي ــام وزارة التعل ــيم بدراس ــة مس ــحية تشخيص ــية لواق ــع حق ــوق اإلنس ــان يف الكت ــب الدراس ــية
خ ــالل الع ــام الدراس ــي ()2009/2008ل س ــعيا إىل تض ــمني وتعزي ــز مب ــادئ وق ــيم حق ــوق
اإلنس ــان يف املن ــاه الدراس ــية حي ـ ه ــدفت ه ــذه الدراس ــة إىل التع ــرف عل ــى م ــدى ورود
حقــوق اإلنســان يف اإلســالم يف الكتــب املدرســية يف التعلــيم العــام .ومــذا تناولــت الدراســة
بالتحليـ ــل ( )189كتاب ـ ـا مدرس ـ ــيا يف مراح ـ ــل التعلـ ــيم الع ـ ــام ال ـ ــثالث االبتدائي ـ ــة واملتوس ـ ــطة
والثانوية وأظهر التحليل الكمي أن مفردة احلقوق وردت أكثر من ( )2 559مرةل
• قيــام وزارة التعلــيم ببعــداد مصــفوفة مفــاهيم حقــوق اإلنســان يف املنــاه الدراســية خــالل العــام
الدراس ــي ( .)2013/2012وتت ــوىل أيض ـ ـ ا  -م ــن خ ــالل ش ــركة تط ــوير التعل ــيم  -مش ــروع ا
شــامالا لتطــوير منــاه املــرحلتني املتوســطة واالبتدائيــة ويتضــمن هــذا التطــوير للمنــاه إدخــال
مفاهيم جديدة للتعريف حبقوق اإلنسان والرتبية عليها وتعزيز قيمها والتأكيد على مبادئها.
 -57كمــا تســهم اجلهــات املعنيــة يف اململكــة يف نشــر الــوعي اجملتمعــي باإلعاقــة وأنواعهــا وماال ــا
ومسـ ــببا ا وطـ ــرق التغلـ ــب عليهـ ــا واحلـ ــد مـ ــن وثارهـ ــا السـ ــلبية وتكثيـ ــف التوعيـ ــة يف األيـ ــام العامليـ ــة
لاعاق ــات املختلف ــة مث ــل( :الي ــوم الع ــاملي لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة الي ــوم الع ــاملي للبص ــر الي ــوم
الع ــاملي للعص ــا البيض ــاء الي ــوم الع ــاملي للطفول ــة والي ــوم الع ــاملي للتوح ــد  )...واألس ــابيع اإلقليمي ــة:
(أسبوع املعاق اخلليجي أسبوع األصم أسبوع التوحد اخلليجي .)...
 -58تق ــوم وزارة الثقاف ــة واإلع ــالم ب ــدور فاع ــل يف اإلس ــهام يف تعزي ــز ال ــوعي حبق ــوق األش ــخاص
ذوي اإلعاقة وقدرا م وإسهاما م باإلضـافة إىل نشـر تصـورات إ ابيـة عـنهم مـع إعطـائهم الفرصـة
للمشاركة يف إعداد وتقد الكام اليت ختصهم من خالل الكام التلفزيونية واإلذاعية اآلتية:
• التلفزيــون :يف عــام  2006إعــداد برنــام بعن ـوان (أصــحال اإلرادة) يف القنــاة الســعودية
األوىل وهـ ـ ــو موج ـ ـ ــه إىل األش ـ ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ـ ــة وق ـ ـ ــد اس ـ ـ ــتمر ه ـ ـ ــذا الكن ـ ـ ــام ح ـ ـ ــىت
عــام  2010مث أعــد برنــام وخــر بعن ـوان (آلل ـ ) ال ي ـزال بثــه مســتمرا حي ـ خصصــت
فقــرة م ــن فقرات ــه بعن ـوان (إب ــداعات) موجه ــة إىل األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة تس ــتعرض فيه ــا
رارل املبدعني من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين برزوا يف ماالت ختلفةل
• برنــام منــارات يف قنــاة (اإلخباريــة الســعودية) وهــو موجــه إىل عامــة اجملتمــع ومــن أهدافــه
ب ـ الــوعي حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والرتكيــز علــى أهنــا حقــوق أساســية ال عطاي ــا
اجتماعية إىل جانب معاجلة قضايا اإلعاقة عامةل
• اإلذاعـة :تقـدم اإلذاعــة برنـام (بوابـة اإلرادة) وهــو برنـام يقـدم أســبوعيا ويعـاد بثـه ويســتمر
ملــدة ســاعة كاملــة وهــو برنــام مباشــر يتــيه للفهلــات املختلفــة مــن ذوي اإلعاقــة االتصــال
بالكنام وإبداء ورائهـم واحتياجـا م حيـ يستضـيف الكنـام بعـ املسـبولني يف ختلـف
القطاع ــات ليتح ــدثوا ع ــن التس ــهيالت املقدم ــة إىل األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة م ــن ناحي ــة
التوظيف والتدريب وغري ذل من االحتياجاتل
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• أدخل ـ ــت وزارة الثقاف ـ ــة واإلع ـ ــالم من ـ ــذ ع ـ ــام ( )2011الرتمج ـ ــة بلغ ـ ــة اإلش ـ ــارة يف النشـ ـ ـرات
اإلخبارية ا لية وخطب املسجد احلرامل
• منح ـ ــت وزارة الثقاف ـ ــة واإلع ـ ــالم ( )350ترخيص ـ ـا إعالمي ـ ـا ألش ـ ــخاص ذوي إعاق ـ ــة ملزاول ـ ــة
أنشطة إعالمية ذات طابع راريل
• قام ــت وسـ ــائل اإلعـ ــالم الورقيـ ــة خـ ــالل ع ــام  2013بعـ ــرض أكثـ ــر مـ ــن ( )120موضـ ــوعا
صحفي ا عن األشخاص ذوي اإلعاقة واملشكالت اليت يتعرضون ما.
 -59كمــا قامــت وزارة الثقافــة واإلعــالم مــن خــالل إشـرافها علــى النشــاطات الثقافيــة ببـ الــوعي
العــام يف شــأن مواضــيع اإلعاقــة وذلـ مــن خــالل إتاحــة الفرصــة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة للمشــاركة
يف تلـ النشــاطات أو مــن خــالل تبــين املوضــوعات الــيت تتنــاول شــبون اإلعاقــة يف تلـ النشــاطات.
ورا قامت به الوزارة يف هذا الشأن ما يأيت:
• قيام مركز املل فهد الثقايف التـابع لـوزارة الثقافـة واإلعـالم بفـته أبوابـه جلميـع الفعاليـات الـيت
تــنظم ملصــلحة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وقضــيتهم مــن مســرحيات وعــروض فنيــة وتشــكيلية
وغريها من اجملـاالت الفنيـة وقـد يف عـام  2013عـرض مسـرحيتني شـارك يف أدائهـا عـدد
من املعاقنيل
• قيــام وكالــة وزارة الثقافــة واإلعــالم للشــبون الثقافيــة  -بالتنســيق مــع مجعيــة املعــوقني  -بوضــع
برام خاصة لاشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملاالت املختلفةل
• قيــام وزارة الثقافــة واإلعــالم ومــن خــالل معــرض الريــاض الــدويل للكتــال الــذي تشــرف عليــه
ويعق ــد س ــنوي ا بعم ــل تس ــهيالت لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة لزي ــارة املع ــرض واالس ــتفادة م ــن
ختص ــيص رـ ـرات م ــم يف املع ــرض و يهل ــة أرض املع ــارض م ــم
معروض ــاته املختلف ــة حيـ ـ
بكل ما كنل من استخدام مرافق املعرض بكل يسر وسهولة.
 -60كم ــا تق ــوم وزارة الش ــبون االجتماعي ــة ب ــدور فاع ــل يف ه ــذا اجمل ــال م ــن خ ــالل مس ــا تها يف
إعــداد عــدد مــن ال ـكام التوعويــة والتعريفيــة (تلفزيونيــة وإذاعيــة وصــحفية) خاصــة باألشــخاص ذوي
اإلعاقــة حبيـ تعمــل هــذه ال ـكام علــى التعريــف باإلعاقــات وأنواعهــا وســبل التعامــل معهــا وتســهم
يف تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم وباخلدمات املقدمة إليهم.
 -61تقــوم وزارة الص ــحة باملش ــاركة يف األيــام العاملي ــة ال ــيت تعــىن بص ــحة وخدم ــة األش ــخاص ذوي
اإلعاق ـ ـ ــة ومنه ـ ـ ــا الي ـ ـ ــوم الع ـ ـ ــاملي لاش ـ ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ـ ــة ال ـ ـ ــذي يواف ـ ـ ــق (الثالـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــن ك ـ ـ ــانون
األول/ديس ــمك) والي ــوم الع ــاملي للع ــالج الطبيع ــي ال ــذي يواف ــق (الث ــامن م ــن أيلول/س ــبتمك) والي ــوم
العــاملي للصــحة النفســية الــذي يوافــق (العاشــر مــن أكتــوبر) مــن كــل عــام .وختصــص لتل ـ األيــام
محالت وطنية يف مجيـع أرجـاء اململكـة تشـمل اضـرات تثقيفيـة ونشـرات توعويـة ومـواد إعالميـة لرفـع
مس ــتوى ال ــوعي وإزال ــة املف ــاهيم اخلاطهل ــة ح ــول االض ــطرابات النفس ــية وم ــا ق ــد يص ــاحبها م ــن إعاق ــة
ذهني ــة إض ــافة إىل اس ــتخدام ال ــوزارة للوح ــات اإللكرتوني ــة والرس ــائل النص ــية لنش ــر ال ــوعي بالص ــحة
النفسية يف الكثري من مرافقها.
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 -62أم ــا فيم ــا يتعل ــق بالبح ـ العلم ــي والدراس ــات واملس ــا ة يف ب ـ ال ــوعي اجملتمع ــي باإلعاق ــة
وحقـ ــوق األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة فقـ ــد قامـ ــت مدينـ ــة املل ـ ـ عبـ ــدالعزيز للعلـ ــوم و التقنيـ ــة يعـ ــل
البحوث اليت تتناول موضـوع (اإلعاقـة والتأهيـل) مـن ضـمن أولويا ـا االسـرتاتيجية البحثيـة .كمـا يقـوم
مركــز املل ـ ســلمان ألحبــاث اإلعاقــة بــدعم وتنســيق وإدارة ومتويــل األنشــطة البحثيــة واألكاد يــة يف
هــذا اجملــال واإلنســانية عامــة .كمــا يقــوم املركــز باســتهداف أحــدث األحبــاث العلميــة والعمليــة ذات
الت ــأثري الواس ــع ع ــن طري ــق رمي ــع امل ـوارد العلمي ــة والتقني ــة والبش ـرية عل ــى النط ــاق ا ل ــي وال ــدويل.
وتتميــز األحبــاث الــيت يركــز عليهــا املركــز بأهنــا تطبيقيــة وليســت نظري ـة حي ـ توجــه حلــل الصــعوبات
الطبيــة والنفســية والرتبويــة واالجتماعيــة الــيت تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة باإلضــافة إىل تل ـ
اليت تسهم يف إذكاء الـوعي اجملتمعـي حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وإظهـارهم بالصـورة اإل ابيـة.
ومــن أجــل التقــدم يف مــال حب ـ اإلعاقــة وختصــيص أم ـوال كافيــة لتشــجيع وتوســيع األنشــطة لــدى
البــاحثني واملتخصصــني يف هــذا اجملــال فقــد اتفــق املركــز مــع مدينــة املل ـ عبــدالعزيز للعلــوم والتقنيــة
على إنشاء صندوق خاص يف مال أحبـاث اإلعاقـة يف مدينـة امللـ عبـدالعزيز للعلـوم والتقنيـة بوصـفه
جزءا من اسرتاتيجية املدينة يف مال العلوم والتقنية.
 -63كمـ ــا مت ـ ــارس هيهلـ ــة حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان دورا مهم ـ ـ ا يف إذك ـ ــاء الـ ــوعي يف م ـ ــال األش ـ ــخاص ذوي
اإلعاقة وذلـ مـن خـالل تنفيـذ برنـام نشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان ومـن خـالل مهما ـا يف بـ الـوعي
اجملتمعــي بقضــايا حقــوق اإلنســان حي ـ قامــت اميهلــة بعقــد عــدة نــدوات و اض ـرات تناولــت التعريــف
حبق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ومكافح ــة القوال ــب النمطي ــة وأش ــكال التحي ــز والتميي ــز ال ــذي يواجه ــه
األشــخاص ذوو اإلعاقــة .كمــا تضــمنت هــذه ا اضـرات التعريــف والتــدريب علــى االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة .باإلضــافة إىل مــا نش ـرته اميهلــة مــن كتيبــات ونش ـرات تعــرف حبقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة .ومــن هــذه ا اضـرات علــى ســبيل املثــال :اضــرة بعنـوان (حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
وإعاقــة احلــق الــيت عقــدت يف جامعــة املل ـ ســعود  -كــانون األول/ديســمك  .)2012و اضــرة بعن ـوان
(تيسري الوصول وبرنام الوصول الشامل عقدت يف الدمام  -كانون األول/ديسمك .)2013
 -64كمــا تســهم اجلمعيــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف إذكــاء الــوعي مــن خــالل الــدور اجملتمعــي
الفاعــل الــذي تقــوم بــه متمــثالا يف عقــد النــدوات والــدورات املســتمرة الــيت تع ـترف باألشــخاص ذوي
اإلعاقــة وحقــوقهم وواجــب اجملتمــع رــاههم كمــا أهنــا قامــت ببصــدار كتيبــات يف هــذا الشــأن منهــا
سلسة اعرف حقوق .

المادة ()9

إاكانية الوصوج

 -65إن يهل ـ ــة البيهل ـ ــة العمراني ـ ــة أم ـ ــر ض ـ ــروري لتمك ـ ــني األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة م ـ ــن الع ـ ــيش
باســتقاللية وانــدماجهم يف اجملتمــع ووصــومم علــى قــدم املســاواة مــع غــريهم إىل البيهلــة املاديــة ا يطــة
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ووســائل النقــل واملعلومــات واالتصــاالت .لــذا قامـت اململكــة بعــدد مــن املبــادرات لتيســري الوصــول إىل
البيهلــة العمرانيــة واملعلومــات وإزالــة كــل العراقيــل أمــام مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة حيـ تضــمن
نظــام رعايــة املعــوقني يف مادتــه (الثانيــة) أن الدولــة تكفــل حــق الشــخص ذوي اإلعاقــة يف خــدمات
الوقاي ــة والرعاي ــة والتأهي ــل وتش ــجيع املبسس ــات واألف ـ ـراد عل ــى تق ــد ه ــذه اخل ــدمات ع ــن طريـ ــق
اجلهــات املختصــة يف كــل اجملــاالت ومنهــا يهلــة وســائل املواصــالت العامــة لتحقيــق تنقــل األشــخاص
ذوي اإلعاقـ ــة بـ ــأمن وسـ ــالم وبـ ــأجور خفضـ ــة مـ ــم ومل ـ ـرافقيهم باإلضـ ــافة إىل تـ ــوفري أجهـ ــزة التقني ـ ــة
املساعدة للوصول.
 -66قامــت وزارة الشــبون البلديــة والقرويــة ببعــداد كتيــب تــوي علــى االش ـرتاطات واملعــايري الفنيــة
اخلاص ــة باخل ــدمات البلدي ــة املتعلق ــة باألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ألخ ــذها يف االعتب ــار عن ــد الش ــروع يف
أعمــال التصــميم أو الرتمــيم مــن أجــل تيســري وتســهيل حركــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة و يهلــة األوضــاع
واألبع ــاد املناس ــبة يف األم ــاكن العام ــة واخلاص ــة ال ــيت يرتادوهن ــا حي ـ ـ تلت ــزم إل ــا األمان ــات والبل ــديات
وتطال ــب إل ــا عن ــد إص ــدار الرتاخ ــيص للمب ــاين العام ــة واخلاص ــة وذلـ ـ مبوج ــب التعم ــيم ال ــوزاري رق ــم
(/4/887و/ف) وت ــاريخ  5ش ــبا /فكاير  .2006واه ــتم ه ــذا الكتي ــب أيضـ ـ ا ب ــااللتزام باالشـ ـرتاطات
الواجب مراعا ا عند تصميم املساجد واختيار مواقعها لضمان سهولة الوصول إليها.
 -67قامت وزارة الشبون البلديـة والقرويـة  -بالتنسـيق مـع مركـز امللـ سـلمان ألحبـاث اإلعاقـة -
ببعداد الدليل اإلرشادي ملعـايري الوصـول الشـامل ووجهـت األمانـات والبلـديات باالسرتشـاد بـه عنـد
مراجعــة تصــميم وتنفيــذ مجيــع املنشــصت اخلاصــة واحلكوميــة مبوجــب مــا قضــى بــه التعمــيم الــوزاري رقــم
( )25183وتاريخ  2أيار/مـايو  2011وذلـ لتـذليل الصـعال وتسـهيل احلركـة لكـل أفـراد اجملتمـع
مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة.
 -68قام ـ ــت وزارة الشـ ـ ـهلون البلدي ـ ــة والقروي ـ ــة  -مبوج ـ ــب التعم ـ ــيم رق ـ ــم ( )44816وت ـ ــاريخ  8مت ـ ــوز/
يوليه  - 2013بتوجيه األمانات واملكاتب االستشارية وامندسية وشركات ومبسسات املقاوالت املنفـذة
للمشاريع العامة واخلاصة بتطبيق االشرتاطات واملتطلبات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة الـيت تضـمنها
كود البناء السعودي.
 -69ص ــدر األم ــر الس ــامي رق ــم ( )35362وت ــاريخ  29متوز/يولي ــه  2013القاض ــي باعتم ــاد
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
والـدليل اإلرشـادي للوصــول الشـامل يف وســائس النقـل الكيــة والـدليل اإلرشــادي للوصـول الشــامل يف
وسائس النقل البحرية والدليل اإلرشادي للوصول الشامل للوجهات السياحية وقطاعات اإليواء).
 -70أع ــدت وزارة الش ــبون البلدي ــة والقروي ــة دلي ــل تص ــميم أرص ــفة الط ــرق ال ــذي يش ــتمل عل ــى
اش ـرتاطات ومتطلب ــات حرك ــة األش ــخاص ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة يف تصمي ــم األرصفـ ــة وق ــد
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مبوجــب التعمــيم الــوزاري رقــم ( )52776وتــاريخ  2نيســان/أبريل  2005توجيــه األمانــات بــااللتزام
مبا ورد فيه من اشرتاطات وأحكام.
 -71قامــت وزارة الشــبون البلديــة والقرويــة  -مبوجــب التعمــيم الــوزاري رقــم  3505وتــاريخ 21
تشـرين الثــاين/نوفمك  - 2013بتوجيــه األمانــات باالهتمــام باللوحــات اإلرشــادية والالفتــات اخلاصــة
باألشـخاص ذوي اإلعاقــة وتطبيــق الئحــة الغرامــات واجلـزاءات عـن املخالفــات البلديــة علــى مــن يقــوم
ببزالة هذه اللوحات والالفتات.
 -72كما أن املسـجد احلـرام يف مكـة املكرمـة واملسـجد النبـوي الشـريف يف املدينـة املنـورة ومجيـع
املشــاعر املقدســة ميســرة الوصــول واالســتخدام الســهل لاشــخاص ذوي اإلعاقــة حي ـ يوجــد يف
مجيـ ــع م ـ ــداخلها مزالـ ــق ور ـ ـرات خاصـ ــة وومن ـ ــة للكراسـ ــي املتحرك ـ ــة باإلضـ ــافة إىل ت ـ ــوفري الكراس ـ ــي
الكهربائي ــة واليدوي ــة املتحرك ــة لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف ك ــال احل ــرمني الشـ ـريفني مانـ ـا وختص ــيص
مسار خاص مم يف منطقة املسعى ووخر يف الطواف.
 -73وفيم ـ ــا ا ـ ــص تيس ـ ــري الوص ـ ــول إىل وس ـ ــائل النق ـ ــل وتس ـ ــهيل اس ـ ــتخدامها لاش ـ ــخاص ذوي
اإلعاق ـ ــة فق ـ ــد ض ـ ــمنت وزارة النق ـ ــل ع ـ ــددا م ـ ــن لوائحه ـ ــا نصوص ـ ـ ا تقض ـ ــي ب ـ ــبلزام تس ـ ــهيل وص ـ ــول
األشخاص ذوي اإلعاقة إىل وسائل النقل ومن ذل :
• نصــت الفقــرة ( )15مــن املــادة (الثامنــة) مــن الئحــة إجـراءات شــرو مــنه الرتاخــيص ملزاولــة
نشــا النقــل املدرســي  -املعتمــدة مــن وزارة النقــل بتــاريخ  9حزيران/يونيــه  - 1994علــى
تزويــد ســيارات نقــل الطلبــة أو الطالبــات مــن ذوي اإلعاقــة مبــا يلزمهــا مــن رهي ـزات خاصــة
ووفقا ملا تطلبه اجلهة التعليمية من مواصفات أو اشرتاطات ل
• تضــمنت الفق ــرة ( )24م ــن امل ــادة (الرابع ــة) م ــن الالئح ــة املنظم ــة لنش ــا األج ــرة العام ــة -
املعتمـ ــدة بـ ــالقرار الـ ــوزاري رقـ ــم ( )4772/01وتـ ــاريخ  1تش ـ ـرين الثـ ــاين/نوفمك - 2012
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
املسن أو العاجز وذل بتغر ه مببل ( )500ريـال.
 -74كما تقوم وزارة النقل بتقـد عـدد مـن التسـهيالت واالسـتثناءات مـن بعـ الشـرو الـواردة
يف لوائحهــا للشــركات الــيت ترغــب يف تقــد خــدمات النقــل لــذوي االحتياجــات اخلاصــة ومــن ذلـ
اس ــتثناء إح ــدى الش ــركات م ــن ت ــوفري احل ــد األدا م ــن مركب ــات األج ــرة العام ــة والبالغ ــة ( )50مركب ــة
ليكــون يف حــدود ( 5إىل  )10مركبــات تشــجيعا مــذه الشــركة ومتكينهــا مــن احلصــول علــى تــرخيص
ملمارسة نشا األجرة العامة لاشخاص ذوي اإلعاقة.
 -75كما ضمنت وزارة النقل االسرتاتيجية الوطنيـة للنقـل عـدة بـرام لتحسـني مـال النقـل منهـا
برنــام مــال نقــل الركــال الــذي يهــدف إىل إدخــال مزي ـد مــن التطــوير والتحســني علــى مــال نقــل
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الركــال الــذي يتضــمن نظــم وخــدمات النقــل داخــل املــدن وحركــة الركــال ويتضــمن هــذا الكنــام
ع ــدة إج ـ ـراءات لتنفيـ ــذه ومنه ــا تطـ ــوير الض ـ ـوابس لضـ ــمان التنق ــل امليسـ ــر لاشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة
وتسهيل وصومم إىل وسائل النقل وذل من خالل إقرار خ
عدد من اإلجراءات من بينها ما يأيت:
• تزويد مجيع وسائل النقل العام باملزايا اليت تسهل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليهال
• تقــد خ ــدمات خصص ــة تتج ــاول م ــع الطل ــب باس ــتخدام مركب ــات خاص ــة ت ــوفر خ ــدمات
النقل لاشخاص ذوي اإلعاقة بناء على الطلب.
 -76كم ــا ض ــمنت وزارة النق ــل خطته ــا اخلمس ــية ع ــددا م ــن األه ــداف واملهم ــات منه ــا األخ ــذ
مبتطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة يف كل ما له عالقة بنشا النقل من أ ها:
 -1أن تأخــذ الــوزارة يف االعتبــار عنــد إعــداد دراســات وتش ـريعات النقــل وكــذل عنــد
تصميم أنظمة النقل العام متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقةل
 -2أن تضــمن اس ـرتاتيجيات وسياســات النقــل ول ـوائه وأنظمــة النقــل مــا يــنظم ويطــوع
خدمات النقل لاشخاص ذوي اإلعاقة.
 -77كم ــا قام ــت وزارة النق ــل  -بالتع ــاون م ــع مرك ــز امللـ ـ س ــلمان ألحب ــاث اإلعاق ــة  -بتط ــوير
معـ ــايري ومواص ـ ــفات الط ـ ــرق ووس ـ ــائل النق ـ ــل املالئم ـ ــة لت ـ ــنقالت األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة وق ـ ــد
التنسيق بني الوزارة ومركز املل سلمان ألحباث اإلعاقة لبح حتقيق اآليت:
• تق ــو املس ــتوى احل ــايل م ــن س ــهولة الوص ــول الش ــامل ض ــمن الط ــرق واملراف ــق العام ــة وأنظم ــة
النق ــل والبني ــة التحتي ــة القائم ــة وبش ــكل خ ــاص حتدي ــد مع ــايري املس ــتويات احلالي ــة لس ــهولة
الوصول مقارنة باملعايري األساسية واملمارسات املثلى إقليمي ا ودولي ال
• إنشــاء إطــار عمــل لســهولة الوصــول الشــامل ــدد ض ـوابس الكيفيــة الــيت يــتم وضــع ســهولة
الوصول وتطويرهال
• وضع إرشادات لسهولة الوصول الشامل.
 -78أمـا فيمـا يتعلـق بتيسـري الوصـول إىل املعلومـة فقـد قامـت هيهلـة االتصـاالت وتقنيـة املعلومــات
بتعمــيم االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى شــركات االتصــاالت ملراعــاة مــا جــاء
فيها من أحكام وكان من نتائ ذل اآليت:
• إطـالق شــركة االتصـاالت الســعودية باقــة خصصـة لاشــخاص ذوي اإلعاقـة ــدف إىل مــنه
خـ ــدمات مانيـ ــة تتضـ ــمن (دقـ ــائق مانيـ ــة ملكاملـ ــات االتصـ ــال املرئـ ــي وعـ ــدد مـ ــن الرسـ ــائل
النصية ورسائل الوسائس وختفي على استخدام اإلنرتنت واملكاملات الدولية)ل
• قيــام شــركة احتــاد االتصــاالت (موبــايلي) بتخصــيص باقــة تســتهدف ذوي اإلعاقــة الســمعية
والنطــق وذل ـ مبــنحهم خــدمات مانيــة لالتصــال املرئــي والرســائل النصــية شــهرا وختفــي
على خدمات أخرى.
26/81

GE.15-20023

CRPD/C/SAU/1

 -79قامـت وكالــة األنبــاء الســعودية (واس) باســتحداث وسـيلة تواصــل وحتتــوي علــى قنــاة خاصــة
ألصـحال اإلعاقـة الســمعية تشـمل (رســائل مرئيـة) لنقـل اإلشــارة واسـتحدثت كــذل وسـيلة خاصــة
إليصال املعلومات للمكفوفني من خالل الرسائل الصوتية.

المادة ()10

الحق ت الحياة

 -80إن الشـريعة اإلســالمية  -الــيت تتخــذها اململكــة مصــدرا أساســيا  -تعُــد احلــق يف احليــاة حق ـا
أص ــيالا ومـ ــن أه ــم وأعظـ ــم احلق ــوق قـ ــال اهلل تع ــاىل :وال تقتل ـ ـوا ال ــنفي الـ ــيت ح ــرم اهلل إال بـ ــاحلق
[األنعـ ــام .]151 :وتعُـ ــد الش ـ ـريعة حـ ــق احليـ ــاة مكفـ ــوالا لكـ ــل إنسـ ــان و ـ ــب علـ ــى سـ ــائر األف ـ ـراد
واجلماعـات والــدول محايــة هــذا احلــق مــن كــل اعتـداء مــع وجــول تــأمني الوســائل الالزمــة لتأمينــه مــن
الغ ــذاء والـ ــدواء واحلمايـ ــة كمـ ــا سـ ــيأيت بيـ ــان ذل ـ ـ يف ثنايـ ــا التقريـ ــر فيمـ ــا يتعلـ ــق بالرعايـ ــة الصـ ــحية
واألمنيــة .كمــا أن الش ـريعة اإلســالمية  -الــيت هــي أســاس احلكــم يف اململكــة  -جعلــت قتــل الــنفي
جر ــة ضــد اإلنســانية مجيع ـا وحفظهــا حفظ ـا مــم مجيع ـا فلــذل حتــرم قتــل ال ـنفي واإلجهــاض قــال
ـي أو فسـ خ
ض فكأت ــا قـتــل النتــاس ِ
ـاد ِيف األر ِ
اهلل تعــاىل :مــن قـتــل نـفس ـا بِغـ ِـري نـفـ خ
مجيع ـا ومــن أحياهــا
فكأت ا أحيا النتاس ِ
مجيعا [املائدة.]32 :
 -81واســتنادا إىل هــذا األســاس الشــرعي اختــذت اململكــة كــل التــدابري لضــمان حــق احليــاة وتــوفري
وس ــائل البق ــاء والس ــالمة جلمي ــع مواطنيه ــا وم ــنهم األش ــخاص ذوو اإلعاق ــة عل ــى ق ــدم املس ــاواة م ــع
غـ ــريهم وذل ـ ـ وفـ ــق مـ ــا سـ ــيايت بيانـ ــه عنـ ــد احلـ ــدي عـ ــن املـ ــادة ( )17اخلاصـ ــة حبمايـ ــة السـ ــالمة
الشخصية.

المادة ()11

حاالت الخطف والطوامئ اإلنسانية

 -82حرص ا من اململكة علـى سـالمة مجيـع مواطنيهـا يف حـاالت اخلطـر والطـوارئ اإلنسـانية فقـد
جعل ــت مح ــايتهم م ــن واجبا ــا األساس ــية حيـ ـ ج ــاء يف امل ــادة (الس ــابعة والعشـ ـرين) م ــن النظ ــام
األساسـ ـ ــي للحكـ ـ ــم تكفـ ـ ــل الدولـ ـ ــة حـ ـ ــق امل ـ ـ ـواطن وأس ـ ـ ـرته يف حالـ ـ ــة الط ـ ـ ـوارئ واملـ ـ ــرض والعجـ ـ ــز
والش ــيخوخة وت ــدعم نظ ــام الضـ ــمان االجتم ــاعي وتش ــجع املبسسـ ــات واألف ـ ـراد عل ــى اإلسـ ــهام يف
األعمال اخلريية .
 -83مـ ــن منطل ـ ــق ح ـ ــرص اململكـ ــة عل ـ ــى ت ـ ــوفري خـ ــدمات الط ـ ـوارئ ص ـ ــدر ق ـ ـرار مل ـ ــي ال ـ ــوزراء
رقــم ( )669وتــاريخ  14أيار/مــايو  1963بتشــكيل مجعيــة امــالل األمحــر الســعودي مث صــدر ق ـرار
ملــي الــوزراء رقــم ( )371بتــاريخ  22كــانون األول/ديســمك  2008بتغيــري االســم إىل هيهلــة امــالل
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األمح ــر الس ــعودي .وم ــن مث ص ــدر التنظ ــيم اخل ــاص باميهل ــة مبوج ــب ق ـرار مل ــي ال ــوزراء رق ــم ()213
وتــاريخ  13حزيران/يونيــه  .2011وهــي هيهلــة حكوميــة ونظامهــا قــائم علــى أســاس اتفاقيــات جنيــف
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 تف ِرقة يف املعاملة ألي سبب.
 -84يف إط ــار جه ــود اململك ــة لت ــوفري احلماي ــة والس ــالمة يف ح ــاالت الطـ ـوارئ إنش ــاء ال ــدفاع
املــدين وذل ـ مبوجــب املرســوم امللكــي رقــم (م )10/وتــاريخ  21كــانون الثاين/ينــاير  1986والــدفاع
املــدين هــو جهــاز حكــومي يتــوىل القيــام مبجموعــة مــن اإلج ـراءات واألعمــال الالزمــة لتــوفري احلمايــة
جلمي ــع الس ــكان وم ــنهم األش ــخاص ذوو اإلعاق ــة وك ــذل محاي ــة املمتلك ــات العام ــة واخلاص ــة م ــن
أخطــار احلرائــق والكـوا ِرث واحلــرول واحلـوادث املختلفــة وإغاثــة املنكــوبني وتــأمني ســالمة املواصــالت
الســلم ويف
واالتصــاالت وســري العمــل يف املرافــق العامــة ومحايــة مصــادر الثــروة الوطنيــة وذلـ يف زمــن ِّ
حاالت احلرول والطوارئ والتنسيق يف ذل مع مجيع القطاعات احلكومية واألهلية.
 -85وفيمــا ا ــص الوقايــة م ــن األخطــار وس ــالمة األش ــخاص ذوي اإلعاقــة فق ــد صــدر ق ـرار وزي ــر
الداخليــة رئــيي ملــي الــدفاع املــدين رقــم (/2/12و/2/دف) وتــاريخ  13أيار/مــايو  1999باملوافقــة
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
املواصفات واملقاييي السعودية وطبقا للمعايري الدولية يف ذل للوقاية من األخطار.

المادة ()12
االعيفا

باألشخاص ذوي اإلعاقة على ق م المساواة اع اآلخفقط أاام القانون

 -86أكــد النظــام األساســي للحكــم يف اململكــة علــى تعزيــز مبــدأ املســاواة أمــام القــانون وذل ـ
اســتنادا إىل مــا قررتــه أحكــام الش ـريعة اإلســالمية حي ـ نصــت املــادة (الثامنــة) منــه علــى أنــه يقــوم
احلك ـ ــم يف اململك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية عل ـ ــى أس ـ ــاس الع ـ ــدل والش ـ ــورى واملس ـ ــاواة وف ـ ــق الشـ ـ ـريعة
اإلســالمية وأنــه لــيي يف النظــام األساســي للحكــم أو األنظمــة املعمــول إلــا يف اململكــة مــا كــن
اعتباره متييزا يف املساوة أمام القانون بني األشخاص أي كانت ظروفهم.
 -87األهلي ــة القانوني ــة لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ه ــي االس ــتحقاق والص ــالحية وه ــي يف الش ـ ـريعة
اإلس ــالمية ص ــفة يق ــدرها الش ــارع يف الش ــخص رعل ــه ـ ـالا ص ــاحل ا خلط ــال الش ــارع .واألهلي ــة إمج ــاالا
قس ــمان :أهلي ــة وج ــول وأهلي ــة أداء فأم ــا أهلي ــة الوج ــول  -ومناطه ــا احلي ــاة اإلنس ــانية  -فحكمه ــا
صــالحية اإلنســان لال ـزام وااللت ـزام أي أن يتحمــل اإلنســان حقوقــه يف مواجهــة اآلخ ـرين .وأمــا أهليــة
األداء :فمناطهــا العقــل والتمييــز وحكمهــا صــالحية اإلنســان لصــدور األفعــال واألق ـوال منــه علــى وجـ خـه
يعتد بـه شـرع ا أي يسـتطيع أن يتحمـل احلقـوق والواجبـات رـاه اآلخـرين .وعليـه فيسـتحق أهليـة األداء
والوجول األشخاص ذوو اإلعاقة املبهلون الذين يستطيعون أن يتولوا شبوهنم بأنفسهم.
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 -88ومــن التــدابري الــيت أقــرت حلفــا ورعايــة القاص ـرين ومــن يف حكمهــم مــن فاقــدي األهليــة -
وم ــنهم بع ـ األش ــخاص م ــن ذوي اإلعاق ــة ال ــذين ال ويل م ــم وذل ـ حفظ ـا حلق ــوقهم  -م ــا أق ــره
ملــي الــوزراء يف تــاريخ  11نيســان/أبريل  2006مــن املوافقــة علــى إنشــاء هيهلــة تســمى (اميهلــة العامــة
للواليــة علــى أمـوال القاصـرين ومــن يف حكمهــم) تـرتبس بــوزير العــدل .حيـ تتــوىل تلـ اميهلــة الواليــة
على األموال اليت ال حافا ما حقيقة أو حكمـا ومتـارس مـن االختصاصـات مثـل مـا خـول للـويل أو
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 قيمـا إلدارة أمـوامم واإلشـراف علـى
تصرفات األوصياء والقيمني واألولياء.
 -89أما فيما يتعلق بالتـدابري اخلاصـة بضـمان حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى أسـاس املسـاواة
مــع غــريهم يف التملـ وفــته احلســابات البنكيــة واحلصــول علــى التســهيالت يف ذلـ فقــد أصــدرت
مبسسـ ــة النقـ ــد العـ ــر السـ ــعودي  -وهـ ــي متثـ ــل البن ـ ـ املركـ ــزي  -قواعـ ــد فـ ــته احلسـ ــابات البنكيـ ــة
والقواعــد العامــة يف تشــغيلها يف البنــوك التجاريــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف  30تش ـرين الثــاين/
نــوفمك  2008وقــد تضــمنت هــذه القواعــد بع ـ التنظيمــات وااللتزامــات علــى البنــوك فيمــا اــص
مراعاة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعامل ومنها اآليت:
• ــب علــى البنــوك إعطــاء األولويــة والعنايــة القصــوى للعمــالء مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة
وبالشــكل الــذي يكفــل تســهيل اســتقبامم وتس ـريع إج ـراءات تقــد اخلــدمات املصــرفية مــم
اليت منها توفري املساعدين ومرتمجي لغة اإلشارةل
• ــب علــى البن ـ فــته حســال ألي عميــل كفيــف يطلــب ذلـ ومنحــه بطاقــة ص ـراف ويل
ي م ــن اخل ــدمات
ودف ــرت ش ــيكات عن ــد طلب ــه وللعمي ــل الكفي ــف احل ــق يف احلص ــول عل ــى أ ا
املص ــرفية (ام ــاتف املص ــريف واإلنرتن ــت والبطاق ــات االئتماني ــة) عل ــى أن ي ــتم إطالع ــه عل ــى
الشـ ــرو والض ـ ـوابس املتعلق ـ ــة إل ـ ــذه اخل ـ ــدمات وبع ـ ــد اس ـ ــتيفاء توقيع ـ ــه بأن ـ ــه منح ـ ــه ه ـ ــذه
اخلــدمات بنــاءا علــى رغبتــه واختيــاره وإدراكــه ألخطــار اســتخدامها ومســبوليته النظاميــة عــن
مجيع العمليات اليت تتم من خالل هذه النوعية من اخلدمات.

المادة ()13

إاكانية اللجوء إلى القضاء

 -90تكفل اململكة استقاللية القضاء والقضـاة فقـد جـاء يف النظـام األساسـي للحكـم يف املـادة
(السادسـة واألربعــني) أن القضــاء ســلطة مســتقلة وال سـلطان علــى القضــاة يف قضــائهم لغــري ســلطان
الشريعة اإلسالمية.
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 -91يضــمن النظ ــام األساس ــي للحك ــم يف اململك ــة حــق املس ــاواة للجمي ــع أم ــام القض ــاء حي ـ
ي ــنص يف امل ــادة (الس ــابعة واألربع ــني) من ــه عل ــى أن ح ــق التقاض ــي مكف ــول بالتس ــاوي للم ـ ـواطنني
واملقيمــني يف اململكــة ويبــني النظــام اإلج ـراءات الالزمــة لــذل  .وعلــى هــذا األســاس وتوافق ـا مــع
االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــبن اململكــة تضــمن االعـرتاف باألشــخاص ذوي
اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهم أمام القضاء.
 -92قضى نظام املرافعـات الشـرعية يف مادتـه (األوىل) بـأن تطبـق ا ـاكم علـى القضـايا املعروضـة
أمامه ــا أحك ــام الش ـريعة اإلس ــالمية وفق ـ ا مل ــا دل علي ــه الكت ــال والس ــنة وم ــا يص ــدره ويل األم ــر م ــن
أنظمة ال تتعارض مع الكتال والسنة وتتقيد يف إجراءات نظرها مبا ورد يف هذا النظام .
 -93أبانت وزارة العدل يف اململكـة يف موقعهـا اإللكـرتوين أن حـق التقاضـي مكفـول لكـل مـواطن
أو مقيم يف اململكة وأن من حقوق املتقاضني اآليت:
• قبول أي دعوى يف املطالبة بأي حق عند رفعها للجهة القضائية املختصةل
• تلقــي املعامل ــة احلس ــنة م ــن الع ــاملني يف اجله ــاز القض ــائي واح ـرتام كرام ــة اإلنس ــان أي ـ ا ك ــان
جنسه أو لونه أو دينه أو هيهلتهل
 -وم ـ ــنهم األش ـ ــخاص ذوو اإلعاق ـ ــة  -أولوي ـ ــة خاص ـ ــة يف

• م ـ ــنه املـ ـ ـرأة والس ـ ــجني واملـ ـ ـري
إجراءات التقاضيل
• حق االستعانة خ
مبحام أو وكيل خاصل

• مــنه األشــخاص ذوي اإلعاقــة حــق االســتعانة مبــن يعيــنهم علــى اإلدالء حبججهــم كتــوفري
مرتجم للغة اإلشارة أو أي نوع من املساعدة وطلب توفري ذل من ا كمة.
 -94وعمـالا علــى تــوفري التيسـريات اإلجرائيــة الــيت تناســب وتراعــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومــن
يف حكمه ــم لتيس ــري دوره ــم الفع ــال يف املش ــاركة مب ــا يف ذلـ ـ بص ــفتهم ش ــهودا فق ــد تض ــمن نظ ــام
اإلج ـراءات اجلزائيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م )2/وتــاريخ  25تش ـرين الثــاين/نوفمك 2013
مجل ــة م ــن التعليم ــات امللزم ــة لتيس ــري مش ــاركة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وتس ــهيل مهم ــا م القض ــائية
كما يف األمثلة اآلتية:
• نصـ ــت املـ ــادة (السـ ــابعة والسـ ــبعون بعـ ــد املائـ ــة) مـ ــن الالئحـ ــة التنفيذيـ ــة لنظـ ــام اإلج ـ ـراءات
ـدون
اجلزائيــة علــى أن ــه :إذا كــان مــن يُـراد االســتماع إىل أقوالــه أبك ــم يســتطيع الكتابــة في ـ ِّ
أقوالــه كتاب ـةا ويُســأل األصــم الــذي يســتطيع الق ـراءة عــن طريــق كتابــة األس ـهللة لــه وإذا كــان
األبكم أو األصم أميا فتد تون أقواله بوساطة خبري ل
• تــذكر املــادة (الثامنــة واألربعــون بعــد املائــة) مــن نظــام اإلج ـراءات اجلزائيــة أنــه إذا كــان مــن
حلقــه ضــرر مــن اجلر ــة فاقــد األهليــة و يكــن لــه ويل أو وصــي وجــب علــى ا كمــة املرفوعــة
أمامها الدعوى اجلزائية أن تعني له من يطالب حبقه اخلاصل
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• تبــني املــادة (التاســعة واألربعــون بعــد املائــة) مــن نظــام اإلج ـراءات اجلزائيــة أن ترفــع دعــوى
احلـق اخلاص على املتهـم إذا كان أهـالا وعلـى الـويل أو الوصـي إذا كـان املتهــم فاقـد األهليـة
وم ــنهم األش ــخاص ذوو اإلعاق ــة الذهني ــة ف ــبن يك ــن لـ ــه ويل أو وص ــي وج ــب عل ــى
عني عليـه وليال
ا كمـة أن تُ ِّ
• ت ــذكر امل ــادة (الس ــابعة والس ــتون بع ــد املائ ــة) م ــن نظ ــام اإلج ـ ـراءات اجلزائي ــة أن ــه إذا ك ــان
الش ــاهد ص ــغريا أو ك ــان في ــه م ــا ن ــع م ــن قب ــول ش ــهادته ف ــال تع ــد أقوال ــه ش ــهادة ولك ــن
للمحكمــة إذا وجــدت أن يف مساعهــا فائــدة أن تســمعها .وإذا كــان الشــاهد مصــاب ا مبــرض
أو بعاهــة جســيمة رــا عــل تفــاهم القاضــي معــه غــري ركــن فيســتعان مبــن يســتطيع التفــاهم
معه وال يعد ذل شهادة.

المادة ()14

حفقة الشخص وأانه

 -95كمــا ســبق ذكــره فــبن مصــدر التشـريع يف اململكــة هــو الشـريعة اإلســالمية وهــي الــيت تــدعو
إىل احلريــة واح ـرتام كرامــة اإلنســان وحريتــه املنضــبطة مبــا قــق املصــلحة اخلاصــة والعامــة لقولــه تعــاىل:
ولقــد كرمنــا بــين ودم [اإلسـراء  ]70فــال خضــوع إال لســلطان األحكــام الشــرعية الــيت ال تفــرق بــني
جـ ــني وجـ ــني أو أي متيي ـ ــز علـ ــى أي أسـ ــاس وتبك ـ ــد علـ ــى وجـ ــول محاي ـ ــة اإلنسـ ــان س ـ ـواء م ـ ــن
األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو مــن غــريهم مبــا فــا أمنــه واســتقراره وتــوفري مــا يلزمــه مــن احتياجــات
تكفل له البقاء والعيش بكرامة.
 -96نص ــت امل ــادة (الس ــابعة والثالث ــني) م ــن النظ ــام األساس ــي للحك ــم ب ــأن للمس ــاكن حرمته ــا
وال ــوز دخومــا بغــري إذن صــاحبها وال تفتيشــها إال يف احلــاالت الــيت يبينهــا النظــام .كمــا نصــت
املــادة (الثانيــة) مــن نظــام اإلجـراءات اجلزائيــة علــى أنــه ال ــوز القــب علــى أي إنســان أو تفتيشــه
أو توقيفـه أو ســجنه إال يف األحـوال املنصــوص عليهــا نظامـا وال يكــون التوقيــف أو الســجن إال يف
األمــاكن املخصصــة لكــل منهمــا وللمــدة ا ــددة مــن الســلطة املختصــة ·. ...باإلضــافة إىل ضــمان
متتعــه حبريتــه االقتصــادية ومتلكــه مبــا يتفــق والش ـريعة اإلســالمية حي ـ جــاء يف املــادة (الثامنــة عشــرة)
مــن النظــام األساســي للحكــم أن الدولــة تكفــل حريــة امللكي ـة اخلاصــة وحرمتهــا وال ينــزع مــن أحــد
ملكه إال للمصلحة العامة على أن يُعوض املال تعويضا عادالا.
 -97وم ـ ــن جان ـ ــب وخ ـ ــر لاش ـ ــخاص  -وم ـ ــنهم ذوو اإلعاق ـ ــة  -ح ـ ــق عل ـ ــى الدول ـ ــة يف محاي ـ ــة
أنفس ــهم ومس ــاكنهم وك ــل م ــا يتص ــل إل ــم فق ــد ن ــص نظ ــام اإلجـ ـراءات اجلزائي ــة يف امل ــادة (احلادي ــة
واألربع ــني) أن لاش ــخاص ومس ــاكنهم ومك ــاتبهم ومـ ـراكبهم حرم ــة ر ــب ص ــوهنا وحرم ــة الش ــخص
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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 -98ويف احل ــاالت الطارئ ــة لاش ــخاص وم ــنهم ذوو اإلعاق ــة ف ــبن الدول ــة تكف ــل ح ــق املـ ـواطن
وأسـ ـرته يف حال ــة الطـ ـوارئ وامل ــرض والعج ــز والش ــيخوخة وت ــدعم نظ ــام الض ــمان االجتم ــاعي
وتشــجع املبسســات واألف ـراد علــى اإلســهام يف األعمــال اخلرييــة كمــا جــاء ذل ـ يف املــادة (الســابعة
والعشرين) من النظام األساسي للحكم.
 -99األص ـ ــل ه ـ ــي حري ـ ــة األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة وأن يعيشـ ـ ـوا يف وس ـ ــس ـ ــيطهم الطبيع ـ ــي
واألسـ ــري ومت ـ ــتعهم بكام ـ ــل حقـ ــوق اإلنس ـ ــان وع ـ ــدم حرم ـ ــاهنم مـ ــن ح ـ ـريتهم بس ـ ــبب اإلعاق ـ ــة إال
مــا تقتضــيه مصــلحتهم الصــحية والشخصــية مــن بقــائهم داخــل دور الرعايــة ومــن مث فاألصــل رعايــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة داخــل أســرهم كمــا نــص علــى ذلـ نظــام رعايــة املعــوقني بــأن تكفــل الدولــة
حـق الشــخص ذي اإلعاقــة يف خــدمات الوقايــة والرعايــة والتأهيــل وتشــجع املبسســات واألفـراد علــى
اإلسـهام يف األعمـال اخلرييـة يف مـال اإلعاقـة وتقـدم إىل هـذه اخلـدمات مـذه الفهلـة عـن طريـق العديـد
مــن اجلهــات املختصــة مثــل وزارات( :الشــبون االجتماعيــة والصــحة والتعلــيم) وقــد نصــت ل ـوائه
التأهيــل االجتمــاعي الصــادرة بقـرار ملــي الــوزراء رقــم ( )34وتــاريخ  28كــانون الثاين/ينــاير 1980
عل ـ ــى أن ت ـ ــتم رعاي ـ ــة األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة داخ ـ ــل أس ـ ــرهم وتص ـ ــرف م ـ ــم األجه ـ ــزة التعويض ـ ــية
واإلعانات املادية الدائمة للـذين لـيي مـم وظـائف وتـوفري الرعايـة املنزليـة وغريهـا .أمـا مـا يسـتثىن مـن
ذلـ فهــو مــا يتعلــق بــدور اإليـواء الــدائم داخــل مراكــز التأهيــل االجتمــاعي لشــديدي اإلعاقــة ودور
اإليواء لاطفال املشلولني أو املصحات النفسية كاآليت:
• إنشــاء مراكــز التأهيــل االجتمــاعي لشــديدي اإلعاقــة وختــتص هــذه املراكــز بــبيواء حــاالت
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن فهلــات شــديدي اإلعاقــة غــري القــابلني للتأهيــل املهــين نتيجــة شــدة
اإلعاق ـ ــة أو ازدواجي ـ ــة اإلعاق ـ ــات م ـ ــع ت ـ ــوفري مجي ـ ــع جوان ـ ــب الرعاي ـ ــة الص ـ ــحية واالجتماعي ـ ــة
واألنشطة الرتفيهية املتنوعة وعدد مراكز التأهيل االجتماعي يف اململكة ثالثة مراكز ككىل
• مراك ــز رعاي ــة األطف ــال املص ــابني بالش ــلل يلق ــى األطف ــال املص ــابون بالش ــلل داخ ــل مبسس ــات
رعايــة األطفــال املصــابني بالشــلل إىل جانــب اإلي ـواء الكامــل ب ـرام الرعايــة االجتماعيــة الشــاملة
وخــدمات العــالج الطبيعــي والعنايــة الشخصــية باإلضــافة إىل ال ـكام الثقافيــة والرياضــية املناســبة
والكام الرتفيهية وكذل إجراء العمليات اجلراحية لدى املستشفيات املتخصصةل
• مصحات اإلعاقة العقليـة وتتـوىل وزرة الصـحة إدار ـا فهنـاك سـتة عشـر مستشـفى للصـحة
النفسـ ــية وأكثـ ــر مـ ــن أربعـ ــني عيـ ــادة نفسـ ــية منتشـ ــرة يف ختلـ ــف منـ ــاطق اململكـ ــة وثالثـ ــة
مستشفيات تقدم خدمات عالج اإلدمـان اثنـان منهـا علـى شـكل ممـع لكـل مـن الصـحة
النفس ــية واإلدم ــان حي ـ تبل ـ الس ــعة الس ـريرية م ــذه املستش ــفيات ( )3003س ـرير وبل ـ
عدد املراجعني لعام  )436 497( 2009مراجعا وعدد املنومني ( )20 085مريضا.
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المادة ()15

ع م اليعفض لليعذق أو المعاالة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو غيف اإلنسانية
 -100كمــا ســبقت اإلشــارة إليــه فــبن اململكــة صــدقت علــى اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن
ضــرول املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو غــري اإلنســانية باملرســوم امللكــي رقــم (م )11/وتــاريخ  8ول/
أغسطي  1997وهـي بتصـديقها علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة أيضـا رـدد التزامهـا
الت ــام ب ــاملواثيق والعه ــود الدولي ــة املناهض ــة لتع ــرض األش ــخاص للتع ــذيب أو املعامل ــة القاس ــية أو غ ــري
اإلنسانية أو املهينة ورا يعكي هذا االلتزام اشتمال أنظمة اململكة على العديد من البنـود الـيت حتظـر
مجيع أعمال التعذيب وحتول دون وقوعها واختاذ اإلجراءات اليت من شأهنا أن متنع حدوث التعـذيب
أو املعاملة القاسية.
 -101ورد يف املــادة (الثانيــة) مــن نظــام اإلج ـراءات اجلزائيــة أنــه ال ــوز القــب علــى أي إنســان
أو تفتيش ــه أو توقيف ــه أو س ــجنه إال يف األح ـوال املنص ــوص عليه ــا نظام ـ ا وال يك ــون التوقي ــف أو
السجن إال يف األماكن املخصصة لكـل منهمـا وللمـدة ا ـددة يف احلكـم القضـائي أو نظامـ ا و ظـر
إيــذاء املقبــوض عليــه جســديا أو معنويـا كمــا ظــر تعريضــه للتعــذيب أو املعاملــة املهينــة للكرامــة .
أمــا يف حــاالت غــري التلــبي باجلر ــة فقــد نصــت املــادة (اخلامســة والثالثــون) مــن نظــام اإلج ـراءات
اجلزائيــة علــى أنــه يف غــري حــاالت التلــبي ال ــوز القــب علــى أي إنســان أو توقيفــه إال بــأمر مــن
السلطة املختصة بذل و ـب معاملتـه مبـا فـا كرامتـه وال ـوز إيـذا ه جسـدي ا أو معنويـ ا و ـب
إخباره بأسبال إيقافه ويكون له احلق يف االتصال مبن يرى إبالغه .
 -102وق ــد ج ــاء أيض ـ ـا يف نظ ــام مكافح ــة جـ ـرائم االر ــار باألش ــخاص أن ــه ظ ــر االر ــار ب ــأي
شـخص بـأي شـكل مـن األشـكال مبـا يف ذلـ  :إكراهـه أو ديـده أو االحتيـال عليـه أو خداعــه
أو خطفـ ــه أو اسـ ــتغالل الوظيفـ ــة أو النفـ ــوذ أو إسـ ــاءة اسـ ــتعمال سـ ـ خ
ـلطة مـ ــا عليـ ــه أو اسـ ــتغالل
ضعفه أو إعطـاء مبـال ماليـة أو مزايـا أو تلقيهـا لنيـل موافقـة شـخص لـه سـيطرة علـى وخـر مـن أجـل
االعت ــداء اجلنس ــي أو العم ــل أو اخلدم ــة قس ـرا أو التس ــول أو االس ــرتقاق أو املمارس ــات الش ــبيهة
بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء أو إجراء رارل طبية عليه.
 -103لتنظــيم األحبــاث العلميــة والطبيــة علــى اإلنســان  -ومــنهم األشــخاص ذوو اإلعاقــة  -فقــد
صــدر نظــام أخالقيــات البح ـ العلمــي علــى املخلوقــات احليــة ويف الفصــل (الثــامن) منــه البح ـ
العلمـي علـى اإلنسـان نصــت املـادة (احلاديـة عشــرة) علـى أنـه ال ــوز ألي باحـ مباشـرة البحـ
على أي إنسان قبل احلصول منه أو من وليه على املوافقـة بعـد التبصـري وفـق اإلجـراءات الـيت حتـددها
الالئحة  .كما أن املـادة (السـابعة عشـرة) نصـت أيضـ ا علـى أنـه ال ـوز للباحـ اسـتغالل ظـروف
اإلنســان  -الــذي ــرى عليــه البح ـ  -بــأي شــكل مــن األشــكال وأال يكــون حتــت أي نــوع مــن
اإلك ـراه أو االســتغالل  .ولضــمان أال يكــون الشــخص املعــاق عرضــة لالســتغالل أو االعتــداء خــالل
إج ـ ـراء البح ـ ـ العلمـ ــي أو الط ـ ـ فقـ ــد تضـ ــمن الفصـ ــل (العاشـ ــر) مـ ــن هـ ــذا النظـ ــام حكـ ــم املـ ــادة
(اخلامســة والعش ـرين) الــيت نصــت علــى أنــه ال ــوز إج ـراء البح ـ علــى القاصــر أو نــاقص األهليــة
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أو املعــوق إال إذا كانــت مصــلحة هــذه الفهلــات تقتضــي ذل ـ
إلجراء األحباث العلمية على هذه الفهلات .

وحتــدد الالئحــة الض ـوابس األخالقيــة

 -104كم ــا أن وثيق ــة حق ــوق ومس ــبوليات املرض ــى املعتم ــدة م ــن وزارة الص ــحة يف ع ــام 2007
نصــت علــى أن للمـري مــن ذوي اإلعاقــة احـرتام كرامتــه واســتقالله الــذايت وقراراتــه الشخصــية وأن
يكــون يف املنشــأة الصــحية سياســة خاصــة للتعامــل مــع األطفــال وذوي االحتياجــات اخلاصــة وكبــار
الســن حلمــايتهم مــن التعــرض ألي نــوع مــن اإلســاءة أو اإليــذاء وكــذل حصــول امل ـري أو الوصــي
الق ــانوين علي ــه عل ــى معلوم ــات كامل ــة وحديث ــة م ــن الطبي ــب املع ــا فيم ــا ا ــص التش ــخيص والع ــالج
باللغة اليت يدركها ويفهمها.
 -105وحرصـ ا علــى متابعــة التنفيــذ ومراقبــة األجهــزة التنفيذيــة ذات العالقــة والتأكــد مــن عــدم حــدوث
عمليــات التعــذيب أو التعــرض للمعاملــة القاســية وإهانــة الكرامــة فقــد أجــاز نظــام اإلج ـراءات اجلزائيــة
الســالف ذكــره ألعضــاء هيهلــة لتحقيــق واالدعــاء العــام (النيابــة العامــة) زيــارة الســجون ودور التوقيــف دون
إذن مســبق حي ـ قضــت املــادة (الثامنــة والثالثــون) بــأن علــى املختصــني مــن أعضــاء هيهلــة التحقيــق
واالدعــاء الع ــام زيــارة الس ــجون ودور التوقي ــف يف دوائــر اختصاص ــهم يف أي وقــت دون التقي ــد بال ــدوام
الرمسـي والتأكــد مــن عــدم وجــود مســجون أو موقـوف بصــفة غــري مشــروعة وأن يطلعـوا علــى ســجالت
الســجون ودور التوقيــف وأن يتصــلوا باملســجونني واملوقــوفني وأن يســمعوا شــكاواهم وأن يتســلموا مــا
يقدمون ــه يف ه ــذا الش ــأن· وعل ــى م ــأموري الس ــجون ودور التوقي ــف أن يق ــدموا ألعض ــاء هيهل ــة التحقي ــق
واالدعاء العام كل ما تاجونه ألداء مهما م .
 -106وم ــن جان ــب وخ ــر ويف ش ــأن الرص ــد واملراقب ــة فق ــد ن ــص تنظ ــيم هيهل ــة حق ــوق اإلنس ــان -
الصــادر بق ـرار ملــي الــوزراء رقــم ( )207وتــاريخ  12أيلول/ســبتمك  - 2005يف الفقــرة ( )6مــن
املــادة (اخلامســة) منــه علــى أن مــن اختصاصــات اميهلــة اآليت -6 :زيــارة الســجون ودور التوقيــف يف
أي وقت دون إذن من جهـة االختصـاص ورفـع تقـارير عنهـا إىل رئـيي ملـي الـوزراء .كمـا أن اميهلـة
بالفعـ ــل قـ ــد قامـ ــت يف عـ ــامي  2013/2012بعـ ــدة زيـ ــارات ملركـ ــز النقاهـ ــة لشـ ــديدي اإلعاقـ ــة يف
الري ــاض ومراك ــز التأهي ــل الش ــامل يف بع ـ من ــاطق اململك ــة وق ــدمت تقاريره ــا ال ــيت تص ــف واقعه ــا
وما حتتاج إليه من معاجلة وتطوير تأيت يف سياق رعاية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -107ويف اجلان ــب التطبيق ــي لتنفي ــذ أنظم ــة اململك ــة ال ــيت ر ــرم مجي ــع ص ــور التع ــذيب واملعامل ــة
القاس ــية وغ ــري اإلنس ــانية وواص ــة فيم ــا يتعل ــق مبمارس ــة التع ــذيب واملعامل ــة القاس ــية أو املهين ــة وغ ــري
اإلنســانية يف حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة هنــاك عــدة أحكــام مغلظــة صــدرت مــن بع ـ ا ـاكم
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 اسـتنادا إىل بعـ األنظمـة الـيت تشـدد العقوبـة
إذا كانــت رارســة العن ــف واإلهانــة ض ــد أشــخاص مــن ذوي اإلعاق ــة كمــا أش ــارت إىل ذل ـ امل ــادة
(الرابعــة) مــن نظــام مكافحــة االرــار باألشــخاص مــن أن العقوبــات تشــدد يف حــاالت منهــا :امل ـرأة
واألشخاص ذوو اإلعاقة .ومن أمثلة من تل األحكام ما يأيت:
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• يف تــاريخ  16كــانون األول/ديســمك  2012أصــدرت كمــة عفيــف حكمهــا علــى بع ـ
العــاملني يف مركــز التأهيــل الشــامل يف افظــة عفيــف رــن ثبــت تــورطهم يف إســاءة معاملــة
أحــد الن ـزالء وكــذل تعنيفــه وركلــه ألكثــر مــن مــرة أثنــاء إطعامــه بالســجن ملــدة ســنة وســتة
أشهر واإلشهار به يف مراكز التأهيل الشامل يف اململكةل
• ويف تــاريخ  17متوز/يوليــه  2008أصــدرت ا كمــة اجلزئيــة ي ـدة حكم ـ ا بســجن خــادمتني
منـ ـزليتني س ــنتني وس ــتة أش ــهر إلدانتهم ــا باالعت ــداء عل ــى فت ــاة م ــن ذوي اإلعاق ــة يف منزم ــا
وهروإلما بعد تكتيفها وتكميمها.

المادة ()16

ع م اليعفض لالسيغالج والعنف واالعي اء
 -108تــدرك اململكــة أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة أكثــر عرضــة مــن غــريهم لالســتغالل واالعتــداء
والعنف ومن مث بـادرت إىل سـن بعـ اللـوائه واألنظمـة الـيت حتظـر كـل أشـكال العنـف واالسـتغالل
جلمي ــع األش ــخاص وم ــنهم ذوو اإلعاق ــة وأتاح ــت جله ــات الرص ــد املس ــتقلة مراق ــب الس ــجون ودور
اإلي ـواء .كمــا عملــت علــى إنشــاء ال ـكام التنظيميــة والتوعويــة لتجــر مجيــع أن ـواع العنــف واســتغالل
األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد سبق أيضـ ا أن صـدقت اململكـة علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل الـيت تشـري
إىل من ــع العن ــف واس ــتغالل األطف ــال واالعت ــداء عل ــيهم واململك ــة بتص ــديقها عل ــى اتفاقي ــة حق ــوق
األش ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة ر ــدد التزامهـ ــا باخت ــاذ التـ ــدابري التش ـ ـريعية واالجتماعيـ ــة والتثقيفي ــة وغريهـ ــا
حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة من مجيع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء.
 -109أص ــدرت اململك ــة نظ ــام مكافح ــة ج ـرائم االر ــار باألش ــخاص وه ــو النظ ــام ال ــذي س ــبقت
اإلشــارة إليــه الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م )40/وتــاريخ  14متوز/يوليــه  2009والــذي ظــر
االرار بأي شخص بـأي شـكل مـن األشـكال مبـا يف ذلـ  :إكراهـه أو ديـده أو االحتيـال عليـه
أو اســتغالل ضــعفه  -الــذي قــد يصــدق علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة  -أو إعطــاء مبــال ماليــة أو
مزايــا أو تلقيهــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى وخــر مــن أجــل االعتــداء اجلنســي أو العمــل أو
اخلدمــة قس ـرا ويف املقاب ــل غلــا النظــام امل ــذكور العقوبــة يف املــادة (الرابع ــة) إذا كــان ضــحية االر ــار
باألشخاص امرأة أو من األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -110اس ـ ــتحدثت اململك ـ ــة برنام ـ ـ ـ ا لامـ ـ ــان األس ـ ــري ال ـ ــوطين بن ـ ــاءا علـ ـ ــى األم ـ ــر الس ـ ــامي رقـ ـ ــم
(/11471م ل) وتــاريخ  18تشـرين الثــاين/نوفمك  2005ككنــام وطــين يهــدف إىل محايــة األســرة
مـ ــن العنـ ــف  -وقـ ــد يكـ ــون أحـ ــد أعضـ ــائه مـ ــن األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة وتقـ ــد الـ ــدعم للنسـ ــاء
املعنفــات واألطفــال املعنفــني ويتــوىل الكنــام إج ـراء دراســات ختلفــة يف هــذا الصــدد حي ـ يقــوم
بدور فاعل يف مال الدفاع عـن حقـوق الطفـل واملـرأة ومجيـع املستضـعفني كمـا أنـه يقـوم أيضـ ا بـدور
توعـ ــوي مـ ــن خـ ــالل عقـ ــد الـ ــدورات التدريبيـ ــة للمهنيـ ــني املتعـ ــاملني مـ ــع حـ ــاالت العنـ ــف ولاسـ ــر
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باإلضافة إىل طباعة النشرات التوجيهية حيـ قـدم الكنـام طـوال ـي سـنوات ويف منـاطق ختلفـة
مــن اململكــة العديــد مــن الــدورات التدريبيــة املتخصصــة للمهنيــني مــن اجلنســني واملتعــاملني مــع قضــايا
إي ـ ــذاء األطف ـ ــال والعن ـ ــف األس ـ ــري إذ ل ـ ــت أكث ـ ــر م ـ ــن ( )2 000م ـ ــن املهني ـ ــني املتخصص ـ ــني يف
اجملاالت الصحية واالجتماعية والنفسية والرتبوية واألمنية واحلقوقية.
 -111صـدر املرســوم امللكـي رقــم (م )52/وتـاريخ  21أيلول/ســبتمك  2013املتضـمن املوافقــة علــى
نظــام احلمايــة مــن اإليــذاء كمــا صــدر الحقـ ا قـرار وزيــر الشــبون االجتماعيــة رقــم ( )43047وتــاريخ 9
وذار/م ــارس  2014املتض ــمن املوافق ــة عل ــى الالئح ــة التنفيذي ــة لنظ ــام احلماي ــة م ــن اإلي ــذاء ويتض ــمن
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
مبوجب النظام األشخاص ذوي اإلعاقة بوصفهم من الفهلات األكثر احتماالا للتعرض لايذاء.
 -112ص ــدر املرس ــوم امللك ــي رق ــم (م )14/وت ــاريخ  25تشـ ـرين الث ــاين/نوفمك  2014املتض ــمن
املوافقة على نظـام محايـة الطفـل .ويهـدف هـذا النظـام إىل محايـة األطفـال ومـنهم بـال شـ األطفـال
ذوي اإلعاق ــة م ــن ك ــل أنـ ـواع ومظ ــاهر اإلس ــاءة واإل ــال واإلي ــذاء ال ــيت ق ــد يتعرض ــون م ــا يف البيهل ــة
ا يطــة إلــم يف األســرة واملدرســة واحلــي واألم ــاكن العامــة ودور الرعايــة والرتبيــة البديلــة واملبسس ــات
احلكوميــة ومبسســات القطــاع األهلــي واحلــد مــن انتشــار أشــكال اإلســاءة والعنــف واإل ــال وتــوفري
الرعايــة الالزمــة لاطفــال املعرضــني لــذل ونشــر وتعزيــز الــوعي حبــق الطفــل يف احليــاة بــال إســاءة أو
إ ـ ــال .وتعكـ ــف حالي ـ ـا وزارة الشـ ــبون االجتماعيـ ــة علـ ــى إعـ ــداد الئحـ ــة تنفيذيـ ــة تتضـ ــمن اآلليـ ــات
اإلجرائية اخلاصة بتطبيق نظام محايـة الطفـل .ورـدر اإلشـارة إىل أن هـذا النظـام مـرتبس بنظـام احلمايـة
من اإليذاء جلميع الفهلات األكثر عرضة لايذاء ومنهم األشخاص ذوو اإلعاقة.
 -113قامت وزارة الصحة ببنشـاء ( )64مركـزا للحمايـة مـن العنـف يف املنشـصت الصـحية بالتنسـيق
مــع القطاعــات الصــحية األخــرى ختــتص بالتعامــل مــع حــاالت العنــف ورصــدها يف الســجل الــوطين
حلاالت العنف واإليذاء مع إخضاع القـائمني علـى هـذه املراكـز لـدورات تدريبيـة مسـتمرة ـدف إىل
متكيـ ــنهم مـ ــن اكتشـ ــاف حـ ــاالت العنـ ــف واإليـ ــذاء .كمـ ــا قامـ ــت الـ ــوزارة أيض ـ ـ ا يف تـ ــاريخ  7أيـ ــار/
مــايو  2011ببنشــاء وحــدة للحمايــة مــن العنــف واإليــذاء مرتبطــة بــاإلدارة العامــة للصــحة النفســية
اعتم ـ ــاد مراك ـ ــز حلماي ـ ــة الطف ـ ــل م ـ ــن العن ـ ــف واإلي ـ ــذاء بل ـ ـ ـ
واالجتماعي ـ ــة وإىل جان ـ ــب ذل ـ ـ ـ
عددها ( )23مركزا.
 -114ومــن بــال الرصــد والرقابــة لتنفيــذ ورعايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــالل متابعــة
اجلهــات التنفيذيــة احلكوميــة ومجعيــات اجملتمــع املــدين تقــوم هيهلــة حقــوق اإلنســان  -اســتنادا إىل املــادة
(اخلامســة) مــن نظامهــا  -بزيــارات دوريــة مفاجهلــة ودون إذن مســبق ملراكــز التأهيــل الشــامل ودور اإليـواء
وتتفقــد أح ـوال الن ـزالء والكشــف عــن املخالفــات والســعي إىل معاجلتهــا مــع جهــات االختصــاص مــع
تلقي الشكاوى والبالغات اخلاصة بالعنف واالستغالل والتحقق منها و اولة معاجلتها.
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 -115كمــا أن اجلمعيــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان  -وهــي إحــدى مبسســات اجملتمــع املــدين املعنيــة
حبقـ ــوق اإلنسـ ــان  -تقـ ــوم أيض ـ ـا بزيـ ــارات دوريـ ــة لـ ــدور التوقيـ ــف واإلي ـ ـواء ومراكـ ــز التأهيـ ــل الشـ ــامل
واملستشــفيات يف اململكــة حي ـ يتفقــد أعضــا ها أح ـوال الن ـزالء ويســتمعون إىل شــكواهم مبــا فيهــا
شكاوى االستغالل والتعذيب والعنف وغريه ومتابعتها مع السلطات املختصة.
 -116أمــا اجلانــب التوعــوي بقضــايا العنــف واالعتــداء واالســتغالل ودراســتها كظــاهرة اجتماعيــة
ذات أبعاد حقوقية وبيـان خطرهـا ومـا ختلفـه مـن وثـار اجتماعيـة علـى األسـرة واجملتمـع فقـد عقـدت
يف السـ ــنوات األخـ ــرية  -ومـ ــا زالـ ــت تعقـ ــد  -عـ ــدة نـ ــدوات و اض ـ ـرات وجلسـ ــات عمـ ــل وطباعـ ــة
الكتيبات واملنشورات على النحو اآليت:
• عقــدت هيهلــة حقــوق اإلنســان عــدة نــدوات وجلســات عمــل يف عــدة موضــوعات منهــا مــا
يتعلــق بــالعنف الســري والعنــف واســتغالل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وغريهــا باإلض ــافة إىل
التعريف باالتفاقيات وااللتزامات الدوليةل
• كم ــا قام ــت وزارة التعل ــيم بـ ـبطالق بـ ـرام توعوي ــة حبق ــوق الطف ــل منه ــا برن ــام احل ــد م ــن
العنف وبرام الرفق بالطفل وخاصة األطفال ذوي اإلعاقة وبرنام احلماية الشخصية.

المادة ()17

حماقة السالاة الشخصية

 -117إن الشـ ـريعة اإلس ــالمية وه ــي م ــا تس ــتند إلي ــه اململك ــة يف أنظمته ــا تق ــر ب ــأن محاي ــة ال ــنفي
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
املـادة (الســابعة والعشـرين) علــى أن تكفـل الدولــة حــق املـواطن وأسـرته يف حالــة الطـوارئ واملــرض
والعجـ ــز والش ـ ــيخوخة وت ـ ــدعم نظ ـ ــام الض ـ ــمان االجتم ـ ــاعي وتش ـ ــجع املبسس ـ ــات واألف ـ ـراد عل ـ ــى
اإلســهام يف األعمــال اخلرييــة  .وعليــه فــبن مجيــع األنظمــة والل ـوائه وفــرت جلميــع امل ـواطنني 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.
 -118ويف جان ــب م ــا ا ــص األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة فق ــد ن ــص نظ ــام رعاي ــة املع ــوقني عل ــى أن
الدول ـ ــة تكفـ ـ ــل ح ـ ــق الشـ ـ ــخص ذي اإلعاق ـ ــة يف خـ ـ ــدمات الوقاي ـ ــة والرعايـ ـ ــة والتأهي ـ ــل وتشـ ـ ــجع
املبسســات واألفـراد علــى اإلســهام يف األعمــال اخلرييــة يف مــال اإلعاقــة وتقــدم هــذه اخلــدمات مــذه
الفهلـة عـن طريـق اجلهـات املختصــة يف العديـد مـن اجملـاالت ومنهـا اجملــاالت الصـحية وفـق مـا ســيتم
بيانه يف املادة ( )25اخلاصة مبجال الصحة.
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 -119وتــوفر اململكــة أيض ـا مــن خــالل وزارة الص ــحة مــا تــاج إلي ــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة م ــن
خــدمات صــحية تشــمل الكشــف املبكــر واألدوات الطبيــة والعالجيــة كمــا تقــوم مستشــفيات وزارة
الص ــحة بتطبي ــق (برن ــام الكش ــف املبك ــر حل ــديثي ال ــوالدة ملن ــع اإلعاق ــة) يف مجي ــع أقس ــام ال ــوالدة
مبستشفيات الوزارة.
 -120كمـ ــا أن وزارة التعلـ ــيم قامـ ــت بافتتـ ــا مراكـ ــز اخلـ ــدمات املسـ ــاندة للرتبيـ ــة اخلاصـ ــة (مراكـ ــز
التش ــخيص والت ــدخل املبك ــر) يف ختل ــف املن ــاطق يف اململك ــة لكاف ــة الط ــالل بلـ ـ ع ــددها م ــا يرب ــو
علـى ( )36مركـزا و تزويــد هـذه املراكــز بـالتجهيزات احلديثــة واملعينـات الالزمــة للقيـاس والتشــخيص
والتــدريب ومــن هــذه األجهــزة (جهــاز قيــاس الســمع جهــاز ضــغس األذن الوســطى جهــاز قيــاس
الس ــمع ب ــالكمبيوتر جه ــاز دراس ــة حترك ــات ش ـراع احلن ـ جه ــاز تقي ــيم املعين ــات الس ــمعية جه ــاز
قي ــاس اخلن ــف جه ــاز برم ــة الس ــماعات وف ــق احتي ــاج الط ــالل ذوي اإلعاق ــة جه ــاز خت ــك حتلي ــل
الكالم وغريها .)...
 -121وفيمــا يتعلــق بالســالمة الشخصــية يف اجملــال الط ـ فقــد تضــمن نظــام مزاولــة املهــن الصــحية
عــددا 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:
• املادة (اخلامسة) اليت نصت علـى أن يـزاول املمـارس الصـحي مهنتـه ملصـلحة الفـرد واجملتمـع
يف نطاق احرتام حـق اإلنسـان يف احليـاة وسـالمته وكرامتـه مراعيـ ا يف عملـه العـادات والتقاليـد
السائدة يف اململكة مبتعدا عن االستغالل"ل
• الفقــرة (ل) مــن املــادة (الســابعة) الــيت نصــت علــى أنــه ــب علــى املمــارس الصــحي أال
ارس طرق التشخيص والعالج غري املعرتف إلا عمليا أو ا ظورة يف اململكة ل
• املادة (الثامنـة) الـيت نصـت علـى أنـه ـب علـى املمـارس الصـحي الـذي يشـهد أو يعلـم أن
مريض ـ ا أو جر ـ ا يف حال ــة خط ــرة أن يق ــدم ل ــه املس ــاعدة املمكن ــة أو أن يتأك ــد ر ــن يتلق ــى
العناية الضرورية ل
•  -الفقــرة (أ) مــن املــادة (التاســعة) الــيت نصــت علــى أنــه ــب أن يســتهدف العمــل الط ـ
دائما مصلحة املري وعلى املمارس الصحي أن يبذل جهده لكل مري ل
• امل ــادة (اخلامس ــة عش ــرة) قض ــت بأن ــه ــب عل ــى املم ــارس الص ــحي أن ــري التش ــخيص
بالعنايــة الالزمــة مســتعين ا بالوســائل الفنيــة املالئمــة ومبــن تســتدعي ظــروف احلالــة االســتعانة
إلــم مــن األخصــائيني أو املســاعدين وأن يقــدم للم ـري مــا يطلبــه مــن تقــارير عــن حالت ــه
الصحية ونتائ الفحوصات مراعي ا يف ذل الدقة واملوضوعية ل
• امل ــادة (التاس ــعة عش ــرة) ال ــيت نص ــت عل ــى أن ــه ــب أال ــرى أي عم ــل طـ ـ ملـ ـري إال
برضــاه أو موافقــة مــن ثلــه أو ويل أمــره إذا يعت ــد ببرادتــه هــو .واســتثناء مــن ذل ـ ــب
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علـى املمـارس الصـحي  -يف حـاالت احلـوادث أو الطـوارئ أو احلـاالت املرضـية احلرجـة الــيت
تســتدعي تــدخالا طبيـا بصــفة فوريــة أو ضــرورية إلنقــاذ حيــاة املصــال أو عضــو مــن أعضــائه
أو تــاليف ضــرر بــال ينــت مــن تــأخري التــدخل وتعــذر احلصــول علــى موافقــة امل ـري أو مــن
ثله أو ويل أمره يف الوقـت املناسـب  -إجـراء العمـل الطـ دون انتظـار احلصـول علـى تلـ
املوافقــة وال ــوز بــأي حــال مــن األح ـوال إهنــاء حيــاة أي م ـري ميهلــوس مــن شــفائه طبي ـا
ولو كان بناءا على طلبه أو طلب ذويه ل

• امل ــادة (الثاني ــة والعش ــرون) ال ــيت نص ــت عل ــى أن ــه ظ ــر عل ــى الطبي ــب إجه ــاض أي امـ ـرأة
حامــل إال إذ اقتضــت ذل ـ ضــرورة إنقــاذ حيا ــا .ومــع ذل ـ ــوز اإلجهــاض إذا يكــن
احلمــل أ أربعــة أشــهر وثبــت بصــورة أكيــده أن اســتمراره يهــدد صــحة األم بضــرر جســيم
وثبت هذا األمر بقرار مـن جلنـة طبيـة تشـكل طبقـ ا للشـرو واألوضـاع الـيت حتـددها الالئحـة
التنفيذية مذا النظام .
 -122وكمــا ســبق ذكــره فــبن وزارة الصــحة نظمــت إجـراء البحــوث والتجــارل الطبيــة وذلـ لســالمة
اإلنس ــان فق ــد ن ــص نظ ــام أخالقي ــات البح ـ العلم ــي عل ــى املخلوق ــات احلي ــة يف الفص ــل الث ــامن من ــه
البحـ ـ العلم ــي عل ــى اإلنس ــان يف مادت ــه (احلادي ــة عش ــرة) عل ــى أن ــه ال ــوز ألي باحـ ـ مباش ــرة
البحـ علــى أي إنســان قبــل احلصــول منــه أو مــن وليــه علــى املوافقــة بعــد تبصــريه وفــق اإلج ـراءات الــيت
حتددها الالئحة ومنهم األشخاص ذوو اإلعاقة را فا مم سالمتهم الشخصية.
 -123أمــا يف اجلان ــب التوعــوي ف ــبن وزارة الصــحة تق ــوم بــدور تثقيف ــي وتوعــوي للمحافظ ــة عل ــى
الصــحة والوقايــة مــن األم ـراض واحلــرص علــى الســالمة الشخصــية لاشــخاص ذوي اإلعاقــة وذل ـ
بتــوقي مضــاعفات اإلعاقــة كــاجللوس الصــحيه ورنــب اإلصــابة بالتقرحــات الس ـريرية وغريهــا .كمــا
أن هيهل ــة ام ــالل األمح ــر الس ــعودي تق ــوم حبم ــالت توعوي ــة للمحافظ ــة عل ــى الس ــالمة واحل ــرص أثن ــاء
اإلسعاف بتطبيق قواعد السالمة لتجنب مضاعفات اإلصابات.

المادة ()18

حفقة الينقل والجنسية
 -124تقــر اململكــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التمتــع حبريــة التنقــل واحلصــول علــى وثــائق
اجلنســية علــى قــدم املســاواة مــع اآلخ ـرين .وعليــه فاململكــة تضــمن حــق التنقــل وحريتــه ملواطنيهــا مبــن
ف ــيهم األشـ ــخاص ذوو اإلعاق ــة داخـ ــل الـ ــبالد وخارجه ــا واختيـ ــار مقـ ــر اإلقام ــة يف حـ ــدود األنظمـ ــة
السعودية املعمول إلا وأنه ال كن تقييد حرية أي فرد يف التنقل إالت وفق ا ملا تقضي به األنظمة.
 -125أمــا اجلنســية فالتــدابري والتش ـريعات الــيت اختــذ ا اململكــة تبكــد علــى هــذا احلــق يف ضــمان
التمتــع باجلنســية جلميــع األشــخاص مبــن فــيهم األشــخاص ذوو اإلعاقــة حيـ نــص نظــام اجلنســية -
بع ــد تعديل ــه باملرس ــوم امللك ــي رق ــم (م )54/وتـ ـاريخ  17متوز/يولي ــه  - 2004يف امل ــادة (الس ــابعة)
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على أنه يكـون سـعوديا مـن ولـد داخـل اململكـة العربيـة السـعودية أو خارجهـا ألل سـعودي أو ألم
ســعودية وأل مهــول امويــة أو ال جنســية لــه أو ولــد داخــل اململكــة ألبــوين مهـولني ويعــد اللقــيس
مولودا فيها ما يثبت العكي .
 -126وقــد شــهدت الالئحــة التنفيذيــة لنظــام اجلنس ـية العربيــة الســعودية يف عــام  2012تعــديالت
جديــدة اشــتملت علــى تعــديل املـادة (الســابعة) الــيت تتعلــق بــاملولودين يف اململكــة مــن أل أجن ـ وأم
ســعودية إىل جانــب تعــديل الفقــرة السادســة مــن املــادة (احلاديــة والعش ـرين) مــن الالئحــة التنفيذيــة
املتعلق ــة ب ــاملرأة األجنبي ــة املتزوج ــة م ــن س ــعودي .وق ــد ض ــم اإلن ــاث و ــومن بقـ ـرار رن ــيي أبن ــاء
السعوديات املتزوجات من غري السعوديني ليشمل النظام الذكور واإلناث على حد سواء.
 -127ويعــد الطفــل مهــول األبــوين  -س ـواء كــان مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو مــن غــريهم -
سعودي اجلنسية حبكم املولد علـى األرض السـعودية وفقـا لنظـام اجلنسـية ومـن مث لـه مـا للسـعوديني
مــن احلقــوق واالمتيــازات حي ـ يســجل الطفــل منــذ والدتــه أو العثــور عليــه وتســتخرج لــه شــهادة
تبلي ـ ـ والدة وي ــتم منح ــه امس ـ ـا رباعي ـ ـا وي ــدون يف الش ــهادة ت ــاريخ م ــيالده واس ــم األم إن كان ــت
معروفــة أو يوضــع اســم األم إن كانــت مهولــة وبعــد ذلـ يــتم اســتخراج شــهادة مــيالد وجـواز ســفر
وبطاقة أحوال شخصية عند بلوغه سن اخلامسة عشرة على حد سواء كأي مواطن وخر.
 -128كما أن األطفال ذوي اإلعاقـة كغـريهم مـن األطفـال يسـجلون فـور والد ـم ويكـون مـم احلـق
يف احلص ــول عل ــى اس ــم واحل ــق يف اكتس ــال اجلنس ــية كغ ــريهم وحقه ــم برعاي ــة وال ــديهم م ــم حيـ ـ
تســهل الدولــة مجيــع اإلجـراءات وتقــدم الــدعم لضــمان تســجيل املواليــد فــورا وبصــرف النظــر عــن مكــان
والد ــم أو جنس ــهم أو جنس ــية وال ــديهم أو ظ ــروف والد ــم وذلـ ـ جلمي ــع املوالي ــد يف اململك ــة
وجلميع املواليد السعوديني يف اخلارج طبق ا للمادة (الثانية والثالثني) من نظام األحوال املدنية.

المادة ()19

العيش المسيقل واالن ااج ت المجيمع

 -129تضــمن نظــام رعايــة املعــوقني يف (املــادة الثانيــة) علــى أن تكفــل الدولــة حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاق ـ ــة يف خ ـ ــدمات الوقاي ـ ــة والرعاي ـ ــة والتأهي ـ ــل وعمل ـ ــت عل ـ ــى ف ـ ــرض مجل ـ ــة م ـ ــن الت ـ ــدابري
والتيسريات اليت حتقق العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع ومن ذل ما يلي:
• تضــمنت (املــادة الثالثــة) مــن نظــام رعايــة املعــوقني ضــرورة مراعــاة االلتـزام بالشــرو واملواصــفات
امندسـية واملعماريـة اخلاصـة باحتياجـات املعـوقني يف أمـاكن التأهيـل والتـدريب والتعلـيم والرعايــة
والعــالج ويف األمــاكن العامــة وغريهــا مــن األمــاكن الــيت تســتعمل لتحقيــق أغـراض هــذا النظــام
على أن تقوم كل جهة ختصة ببصدار القرارات التنفيذية الالزمة لذل ل
• العمــل علــى يهلــة وســائل املواصــالت العامــة لتمكــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن التنقــل
بيسر وأمن وسالمة وبأسعار خفضة مبا يكفل مم العيش باستقالليةل
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• تقـد الرعايــة النهاريـة والعنايــة املنزليــة واخلـدمات املـبازرة لاشـخاص ذوي اإلعاقــة لتمكيــنهم
مــن العــيش داخــل أســرهم وفق ـا لالئحــة التأهيــل االجتمــاعي الصــادرة بــالقرار رق ــم ()24
وتاريخ  28كانون الثاين/يناير 1980ل
• تــوفري األجهــزة الطبيــة والتقنيــة املســاعدة لــذوي اإلعاقــة .ومنهــا الكراســي املتحركــة وتعــديل
سـ ــيارا م حي ـ ـ صـ ــدر األمـ ــر السـ ــامي رقـ ــم (/1285/7م) وتـ ــاريخ  31كـ ــانون الثـ ــاين/
ينـ ــاير  1989بقيـ ــام وزارة الشـ ــبون االجتماعيـ ــة بتحويـ ــل سـ ــيارات املعـ ــوقني ليتمكن ـ ـوا م ـ ــن
قياد ا باليدين بدالا من القدمني مع تأمني الكراسي للمعوقني ا تاجني لذل ل
• تقد األجهـزة التعويضـية واملسـاعدة علـى العـيش املسـتقل كالسـيارات املخصصـة السـتعمال
األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة والص ــادرة ب ــاألمر الس ــامي رق ــم  1/7852بت ــاريخ 16نيس ــان/
أبريل 2008ل
• مـ ــنه األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة مزايـ ــا تفضـ ــيلية يف احلصـ ــول علـ ــى املـ ــنه السـ ــكنية حي ـ ـ
تضــمن ق ـرار ملــي الــوزراء رقــم ( )76وتــاريخ  25نيســان/أبريل  2004مــنحهم اســتثناء
مــن شــر بلــو ســن ( )18إلمكانيــة التقــد علــى املــنه الســكنية كمــا مــنحهم األولويــة
يف ختصيص املنه السكنيةل
• كمـ ــا تضـ ــمنت الالئحـ ــة التنفيذيـ ــة لتنظـ ــيم الـ ــدعم السـ ــكين الصـ ــادر بق ـ ـرار ملـ ــي الـ ــوزراء
رقـ ــم ( )82وتـ ــاريخ  7كـ ــانون الثاين/ينـ ــاير  2014مـ ــنه نقـ ــا إضـ ــافية لاشـ ــخاص ذوي
اإلعاقة يف سبيل احلصول على منتجات الـدعم السـكين حبيـ تزيـد النقـا املخصصـة مـم
كلمــا زادت درجــة اإلعاقــة وذلـ وفــق مــا قضــت بــه املــادة احلاديــة والثالثــون) مــن الالئحــة
التنفيذية واليت نصت على ما يلي:
ــي نقــا عــن كــل فــرد مــن أف ـراد األســرة يكــون لديــه مــرض مسـ خ
ـتعص
(أ)
ُمقعِــد أو إعاقــة مــن الدرجــة الشــديدة وثــالث نقــا إذا كــان املــرض أو اإلعاقــة مــن الدرجــة
املتوس ــطة ونقط ــة إذا ك ــان امل ــرض أو اإلعاق ــة م ــن الدرج ــة اخلفيف ــة .ويف مجي ــع األح ـ ـوال
يكون احلد األقصى للنقـا املمنوحـة مبوجـب هـذه الفقـرة عشـرون نقطـة .وُ ـدد نـوع املـرض
ومــدى شــدته لغــرض احتســال النقــا الــيت ُمتــنه مبوجــب هــذه الفقــرة وفــق تقريــر صــادر عــن
جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة اليت حتددها .
• حتمـل الدولــة لرســوم تأشـريات االســتقدام واخلـروج والعــودة وإصــدار اإلقامــة ورديــدها للســائق
واملمرض والعاملة املنزلية عن األشخاص ذوي اإلعاقـة وذلـ اسـتنادا إىل قـرار ملـي الـوزراء
رق ـ ــم ( )229بت ـ ــاريخ  14حزيران/يوني ـ ــه  2010وف ـ ــق م ـ ــا بيان ـ ــه يف امل ـ ــادة ( )5اخلاص ـ ــة
باملساواة وعدم التمييزل
• إعفــاء األدوات واألجهــزة اخلاص ــة بــاملعوقني م ــن الرســوم اجلمركيــة وذل ـ تنفيــذا مل ــا قضــى ب ــه
نظام رعاية املعوقني الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )37/وتاريخ  29وذار/مارس .2000
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 -130كمــا أتاحــت اململكــة خيــارات اإلقامــة واإلعاشــة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة بــني أن يســكنوا
يف مق ـرات مراكــز التأهيــل أو الســكىن مــع أســرهم ويف حالــة اختيــارهم العــيش مــع أســرهم تصــرف
إعانـات ألوليــاء أمـورهم وذلـ بنـاء علــى املــادتني ( 23و )24مـن الالئحــة األساسـية لـكام تأهيــل
املعــوقني الصــادرة بق ـرار ملــي الــوزراء رقــم ( )34وتــاريخ  28كــانون الثاين/ينــاير  1980القاضــي
مب ــنه أولي ــاء أم ــور املع ــوقني ال ــذين يتع ــذر قب ــومم مبراك ــز التأهي ــل أو ال ــذين يرغ ــب أولي ــاء أم ــورهم يف
رعايتهم إعانة سنوية وفق شرو ددة وتقارير طبية.

المادة ()20

الينقل الشخصت
 -131اخت ــذت اململك ــة مجل ــة م ــن التشـ ـريعات والت ــدابري ال ــيت م ــن ش ــأهنا أن ت ــبدي إىل يهل ــة البيهل ــة
ا يطــة وتــوفري األجهــزة الــيت تســهل تنقــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة حبريــة واســتقاللية حي ـ نصــت
(املادة الثانية) من نظام رعايـة املعـوقني علـى أن الدولـة تكفـل حـق الشـخص ذي اإلعاقـة يف مـاالت
اخل ــدمات التكميلي ــة وال ــيت تش ــمل( :أ) يهل ــة وس ــائل املواص ــالت العام ــة لتحقي ــق تنق ــل األش ــخاص
ذوي اإلعاقــة بــأمن وســالمة وبــأجور خفضــة للمعــوق ومرافقــه حســب ظــروف اإلعاقــة( .ل) تــوفري
أجهزة التقنية املساعدة.
 -132واســتنادا مــذا النظــام فــبن وزارة الشــبون االجتماعيــة تقــدم مموع ـة مــن اخلــدمات لاشــخاص
ذوي اإلعاقة واليت من شأهنا أهنا تكفل وتيسر تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة حبرية واستقاللية ومنها:
• تقــد أجهــزة تعويضــية مثــل الكراســي املتحركــة اليدويــة والكهربائيــة واألســرة الطبيــة العاديــة
والكهربائية ومساعدات املشي وكراسي اإلجالسل
• تقــد املعينــات الســمعية والبص ـرية مثــل الســماعات الطبيــة والنظــارات الطبيــة إضــافة إىل
تعــديل مواصــفات الســيارات لتكــون متوافقــة مــع قــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة القــادرين
على القيادةل
• خصم  50يف املائة من قيمة تـذاكر الطـريان وكـذل إصـدار بطاقـة ختفـي
لتذاكر الطريان لاشخاص ذوي اإلعاقة ومرافقيهمل

أجـور اإلركـال

• منه بطاقات خاصة مبواقف السيارات لاشخاص ذوي اإلعاقةل
• إص ــدار بطاق ــات التس ــهيالت املروري ــة لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ليتمكنـ ـوا م ــن ال ــدخول إىل
املواقف الداخلية للمرافق العامةل
• إصــدار (الصــق الســيارة) لاشــخاص ذوي اإلعاقــة يــتم إلصــاقه علــى زجــاج الســيارة اخلاصــة
إلم ليتمكنوا من الدخول والوقوف يف أي مكان دون أي قيودل
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• إصدار بطاقة ملرضى التوحد ملساعد م على التعريف بأنفسهم يف تنقال مل
• صرف سيارات لاشـخاص ذوي اإلعاقـة سـواء السـيارات املعدلـة للقيـادة مـن قبـل الشـخص
ذي اإلعاقة أو السيارات املعدة لنقله.
ســن
 -133كمــا تقــوم وزارة الداخليــة بتنظــيم مواقــف ســيارات األشــخاص ذوي اإلعاقــة حي ـ
العقوب ــات عل ــى خ ــالفي الوق ــوف يف املواق ــف املخصص ــة لس ــيارات األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وف ــق
ما ورد يف الئحة املخالفات املرورية (الفهلة الرابعة) الصادرة من وزارة الداخلية.
 -134كمــا س ـبقت اإلشــارة إليــه فــبن نظــام رعايــة املعــوقني يف (املــادة الثانيــة) يلــزم بتهيهلــة وســائل
النق ــل الع ــام واجلم ــاعي لتك ــون موائم ــة الس ــتخدام األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ب ــأمن وس ــالم .ونتيج ــة
لــذل تــوفر حالي ـ ا بع ـ شــركات النق ــل مــن ب ــني مركبا ــا مركبــات خاص ــة الســتخدام األش ــخاص
ذوي اإلعاقـ ــة .كمـ ــا أن مجيـ ــع القطـ ــارات العاملـ ــة يف األمـ ــاكن املقدسـ ــة وغريهـ ــا مهيـ ــأة السـ ــتخدام
األشخاص ذوي اإلعاقة من احلجاج والزائرين.
 -135تق ــوم وزارة العم ــل  -حلف ــا حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف العم ــل  -مبتابع ــة منش ــصت
القطــاع اخلــاص مــن خــالل املفتشــني للتأكــد مــن يهلــة وســائل النقــل املناســبة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة
ومتابعــة مــن يعمــل مــنهم يف مكــان عملهــم للتأكــد مــن أهنــم يعملــون يف ظــروف جيــدة ويف بيهلــة مناســبة
لت ــنقلهم ووض ــع م ــداخل وخ ــارج ومواق ــف خاص ــة م ــم وت ــوفري كراس ــي متحرك ــة عادي ــة وكهربائي ــة مب ــا
يتناســب مــع حالــة كــل مــنهم مبــا يكفــل ســهولة وتنقــل الشــخص ذي اإلعاقــة داخــل عملــه بكــل ســهولة
وأيضا مطالبة املنشصت بتوفري مصاعد كهربائية ودورات مياه خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.

المادة ()21

حفقة اليعبيف والفأي والحصوج على المعلواة

 -136نصــت (املــادة التاســعة والثالثــون) مــن النظــام األساســي للحكــم أن تلتــزم وســائل اإلعــالم
والنش ــر ومجي ــع وس ــائل التعب ــري بالكلم ــة الطيب ــة وبأنظم ــة الدول ــة وتس ــهم يف تثقي ــف األم ــة ودع ــم
وح ــد ا و ظ ــر م ــا ي ــبدي إىل الفتن ــة أو االنقس ــام أو م ــا ــي أم ــن الدول ــة وعالقا ــا العام ــة أو
يســيء إىل كرامــة اإلنســان وحقوقــه وتبــني األنظمــة كيفيــة ذل ـ  .وعليــه عملــت اململكــة علــى ســن
بع اللوائه والقرارات اليت تنظم حرية التعبري والرأي وطريقة احلصول على املعلومات.
 -137نصــت السياســة اإلعالميــة الســعودية والــيت صــدرت عــن اجمللــي األعلــى لاعــالم لعــام 1982
وذل ـ ـ بق ـ ـرار ملـ ــي الـ ــوزراء رقـ ــم ( )169وبتـ ــاريخ  11ول/أغسـ ــطي  1982يف املـ ــادة (السادسـ ــة
والعش ـرين) أن حريــة التعبــري يف وســائل اإلعــالم الســعودية مكفولــة ضــمن األهــداف والقــيم اإلســالمية
والوطنيــة الــيت يتوخاهــا اإلعــالم الســعودي  .ومــن أهــم مــا جــاء يف هــذه السياســة اح ـرتام حقــوق األف ـراد
ومنهم األشخاص ذوي اإلعاقة فيما اصهم كما تضمنت مجيع حقوق اجلماعات.
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 -138أم ــا فيم ــا يتعل ــق بتعزي ــز احلـ ـوار وتب ــادل املعلوم ــات وتوفريه ــا وإتاح ــة الف ــرص لاش ــخاص ذوي
اإلعاقـ ــة بطـ ــر ورائهـ ــم فيمـ ــا اـ ــص الـ ــوطن وتبـ ــادل املعلومـ ــات مـ ــع غـ ــريهم فقـ ــد صـ ــدر بتـ ــاريخ 24
متوز/يوليــه  2003أمــر ببنشــاء مركــز املل ـ عبــد العزيــز للح ـوار الــوطين والــذي يســعى إىل تــوفري البيهلــة
املالئمة الداعمة للحوار الـوطين بـني أفـراد اجملتمـع وفهلاتـه مـن الـذكور واإلنـاث مبـا قـق املصـلحة العامـة
حيـ ـ ش ــارك ع ــدد م ــن األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة م ــن اجلنس ــني يف أنش ــطة املرك ــز احلواري ــة ال ــيت تق ــام
سـ ــنويا حي ـ ـ شـ ــاركوا مـ ــثالا يف اللقـ ــاء التحض ـ ــريي اخلـ ــامي للقـ ــاء الـ ــوطين السـ ــابع الفك ـ ــري يف 27
شبا /فكاير  2008حتت عنوان ماالت العمل والتوظيف :حوار بني اجملتمع ومبسسات اجملتمع .
 -139كم ــا ت ــوفر بعـ ـ املبسس ــات احلكومي ــة اخلدمي ــة ك ــوزارة الداخلي ــة  -إدارة األحـ ـوال املدني ــة
واجلـوازات  -وبعـ املستشــفيات واألمانــات التابعــة لــوزارة الشــبون البلديــة والقرويــة ومكاتــب العمــل
التابعــة لــوزارة العم ــل ووزارة اخلدمــة املدني ــة ووزارة التعلــيم ووزارة الش ــبون االجتماعيــة ووزارة الص ــحة
إخل) بع ـ التس ــهيالت يف م ــال خدم ــة األش ــخاص ذوي اإلعاقــة عن ــد م ـراجعتهم م ــذه املبسس ــات
وطلــبهم للمعلومــات كغــريهم وذل ـ لتســهيل أمــورهم وقضــاء معــامال م ومتطلبــا م الرمسيــة وذل ـ
من خـالل وجـود مكاتـب اسـتقبال خاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة يعمـل فيهـا معرفـون للمكفـوفني
ومرتمجون للغة اإلشارة.
 -140كما أن هناك جهة تنسيق للغة اإلشارة للصـم يف مركـز امللـ سـلمان ألحبـاث اإلعاقـة تقـوم
بتقــد خــدمات الرتمجــة للغــة اإلشــارة وعقــد الــدورات التدريبيــة لتعلــيم ونشــر لغــة اإلشــارة والتشـجيع
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.
 -141باإلض ـ ــافة إىل قي ـ ــام التلفزي ـ ــون الس ـ ــعودي برتمج ـ ــة بعـ ـ ـ
االختصاص بالشبون االجتماعية واإلعاقة إىل لغة اإلشارة.

الـ ـ ـكام اإلخباري ـ ــة والـ ـ ـكام ذات

 -142ومثــة دور فاعــل تقــوم بــه وزارة التعلــيم لتــوفري خــدمات التعلــيم للمكفــوفني وتيســري حصــومم
على املعلومات عن طريـق إ ـاد مكتبـات حتتـوي علـى مطبوعـات متعـددة بلغـة برايـل توفرهـا للطـالل
املكفوفني وكذل برام صوتية خاصة باملكفوفني.
 -143كمــا أن مطبعــة املل ـ فهــد للمصــحف الش ـريف يف املدينــة املنــورة تقــوم بطباعــة املصــحف
الكــر بلغــة برايــل حي ـ تقــوم بتوزيعــه علــى املكفــوفني داخــل اململكــة وخارجهــا باإلضــافة إىل مــا
يقــوم بــه مركــز شــبون الطالبــات ذوات اإلعاقــة يف جامعــة املل ـ ســعود مــن تقــد خــدمات طباعــة
الكتب العلمية وامللزمات بطريقة برايل.
 -144ولتيس ــري احلص ــول عل ــى املعلوم ــات وتوفريه ــا وجعله ــا يف متن ــاول األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
نش ــري إىل م ــا قام ــت ب ــه ع ــدد م ــن اجله ــات احلكومي ــة وش ــركات االتص ــاالت م ــن خ ــدمات يف ه ــذا
الشأن وفق ما بيانه فيما يتعلق مبا تنفيذا ملقتضى املادة )9( :اخلاصة ببمكانية الوصول.
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المادة ()22

احيفام الخصوصية
 -145متن ـ ــع الشـ ـ ـريعة اإلس ـ ــالمية تعـ ـ ـري أي ش ـ ــخص وم ـ ــنهم األش ـ ــخاص ذوو اإلعاق ـ ــة لت ـ ــدخل
تعســفي أو غــري نظــامي يف خصوصــياته أو شــبون أس ـرته أو ســكنه واتصــاالته حي ـ تضــمن النظــام
األساســي للحكــم يف املــادة (الســابعة والثالثــون) أن للمســاكن حرمتهــا وال ــوز دخومــا بغــري إذن
صاحبها وال تفتيشها إال يف احلاالت اليت يبينها النظام.
 -146كم ــا ن ــص عل ــى احـ ـرتام اخلصوص ــية حبيـ ـ ال ــوز انته ــاك خصوص ــيات املـ ـواطنني وم ــنهم
األش ـ ــخاص ذوو اإلعاق ـ ــة إذ نص ـ ــت امل ـ ــادة (األربع ـ ــون) م ـ ــن النظ ـ ــام األساس ـ ــي للحك ـ ــم أيضـ ـ ـا أن
املراســالت الكقيــة والكيديــة واملخــابرات اماتفيــة وغريهــا مــن وســائل االتصــال مصــونة وال ــوز
مصادر ا أو تأخريها أو االطالع عليها أو االستماع إليها إال يف احلاالت اليت يبينها النظام .
 -147ويف ذات الس ــياق فق ــد ب ــني نظ ــام اإلجـ ـراءات اجلزائي ــة حرم ــة املس ــاكن ووج ــول ص ــيانتها
حيـ ذكــرت املــادة (احلاديــة واألربعــون) منــه أن لاشــخاص ومســاكنهم ومكــاتبهم وم ـراكبهم حرمــة
رــب صــيانتها وحرمــة الشــخص حتمــي جســده ومالبســه ومالــه ومــا يوجــد معــه مــن أمتعــة وتشــمل
حرمــة املســكن كــل مكــان مســور أو ــا بــأي حــاجز أو معــد الســتعماله مــأوى كمــا أن نظــام
اإلجــراءات اجلزائيــة ذاتــه كفــل وأكــد علــى محايــة خصوصــية املعلومــات املتعلقــة بالشــبون الشخصــية
لافـ ـ ـراد وم ـ ــنهم األش ـ ــخاص ذوو اإلعاق ـ ــة حيـ ـ ـ ج ـ ــاء يف امل ـ ــادة (السادس ـ ــة واخلمس ـ ــني) من ـ ــه أن
للرســائل الكيديــة والكقيــة وا ادثــات اماتفيــة وغريهــا مــن وســائل االتصــال حرمــة فــال ــوز االطــالع
عليها أو مراقبتها إال بأمر مسبتب وملدة ددة وفق ا ملا ينص عليه هذا النظام .
 -148كم ـ ــا تض ـ ــمن نظ ـ ــام االتص ـ ــاالت وتقني ـ ــة املعلوم ـ ــات الص ـ ــادر مبوج ـ ــب املرس ـ ــوم امللك ـ ــي
رق ـ ــم (م )12/وت ـ ــاريخ  4حزيران/يوني ـ ــه  2001يف امل ـ ــادة الثالث ـ ــة من ـ ــه ض ـ ــمان ح ـ ــق الوص ـ ــول إىل
ش ــبكات االتص ــاالت العام ــة وأجهز ــا وخ ــدما ا بأس ــعار معقول ــة وحتقي ــق مب ــادئ املس ــاواة وع ــدم
التميي ـ ــز عل ـ ــى أي أس ـ ــاس ومحاي ـ ــة املص ـ ــلحة العام ـ ــة ومص ـ ــا املس ـ ــتخدمني وا افظ ـ ــة عل ـ ــى سـ ـ ـرية
االتصاالت وأمن املعلومات.
 -149كما تضـمن نظـام مكافحـة اجلـرائم املعلوماتيـة الصـادر مبوجـب املرسـوم امللكـي رقـم (م)17/
وت ــاريخ  27وذار/م ــارس  2007أحكامـ ـ ا تتعل ــق مبواجه ــة منتهك ــي اخلصوص ــية املعلوماتي ــة وت ــوفري
احلمايــة جلميــع األش ــخاص مبــا يف ذل ـ األشــخاص ذوو اإلعاقــة حي ـ يــوفر ه ــذا النظــام احلماي ــة
التامة للخصوصية ورر التعدي عليها.
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المادة ()23

احيفام البيت واألسفة

 -150حت ـ الش ـريعة اإلســالمية علــى الــزواج وتعتــكه حق ـ ا ثابت ـ ا قــال تعــاىل( :ومــن وياتـِ ِـه أن خلــق
ل ُك ــم ِّم ــن أن ُف ِس ـ ـ ُكم أزواج ـ ـ ا لِّتس ـ ـ ُكنُوا إِليـه ــا وجع ــل بـيـ ــن ُكم تم ــوتدةا ورمح ـ ـةا إِ تن ِيف ذلِـ ـ آلي ـ خ
ـات لِّقـ ــوخم
يـتـف تكـ ُـرون) وقــال أيض ـ ا (:ولقــد أرســلنا ُر ُس ـالا ِّمــن قـبلِـ وجعلنــا مـُـم أزواج ـ ا وذُِّريتـةا) .كمــا أن الش ـريعة
اإلســالمية ت ــويل اهتمام ـ ا باألس ــرة وتكوينه ــا لكوهن ــا ن ـواة اجملتم ــع وم ــن مث جعل ــت االح ـرتام والرعاي ــة
ألفرادها واجب ا ديني ا حي جعلـت الـك بالوالـدين واإلحسـان إليهمـا واجبـ ا مبكـدا ومحلـت رعايتهمـا
إذا كانــا تــاجني أو مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فرضـ ا دينيـ ا قــال تعــاىل( :وقضــى ربـ أال تعبــدوا
إال إياه وبالوالدين إحسان ا) باإلضافة إىل وجول الرعاية والنفقة على رل األسرة للزوجة واألبناء.
 -151وعلــى هــذا األســاس أولــت اململكــة اهتمام ـا يف بن ـاء أركــان األســرة لــذا جــاء التأكيــد علــى
األســرة كن ـواة للمجتمــع حي ـ نصــت املــادة (التاســعة) مــن النظــام األساســي للحكــم أن األســرة
هــي ن ـواة اجملتمــع الســعودي ويـُـرع أفرادهــا علــى أســاس العقيــدة اإلســالمية  . ...وكــذل جــاء يف
امل ـ ــادة (العاش ـ ــرة) أن حت ـ ــرص الدول ـ ــة عل ـ ــى توثي ـ ــق أواص ـ ــر األس ـ ــرة واحلف ـ ــاا عل ـ ــى قيمه ـ ــا العربي ـ ــة
واإلســالمية ورعايــة مجيــع أفرادهــا وتــوفري الظــروف املناســبة لتنميــة ملكــا م وقــدرا م  .وبنــاء علــى
هـ ــذا ووفق ـ ـا ألحكـ ــام الش ـ ـريعة اإلسـ ــالمية فـ ــبن للشـ ــخص ذي اإلعاقـ ــة احلـ ــق يف الـ ــزواج وتكـ ــوين
األســرة حــىت لــو كانــت إعاقتــه ذهنيــة وفــق شــرو معينــة منهــا :رضــا الطــرفني حبالــة كــل منهمــا دون
إكـراه واخلضــوع لفحــص طـ 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.
 -152ومـ ــن بـ ــال تشـ ــجيع األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة علـ ــى الـ ــزواج ومسـ ــاعد م يف بنـ ــاء األسـ ــر
واالسـتقالل يف حيـا م تقـوم بعـ مبسسـات اجملتمـع املـدين يف اململكـة (كجمعيـة حركيـة للمعــاقني
الكبــار) ب ـكام للــزواج اجلمــاعي لاشــخاص ذوي اإلعاقــة والقيــام إلــا ودعمهــا مادي ـ ا واجتماعي ـ ا
والتكف ــل يمي ــع تك ــاليف ال ــزواج واملس ــاعدة يف احلص ــول عل ــى من ــازل مس ــتقلة م ــم ومتابع ــة أح ـوال
األشــخاص ذوي اإلعاقــة املتــزوجني فيمــا بعــد الــزواج .وحيـ إن هــذه التجربــة تعتــك مثمــرة ورائــدة يف
تــزوي األشــخاص ذوي اإلعاقــة فقــد قامــت بع ـ اجلمعيــات األخــرى مبحاكا ــا فأصــبحت تــبدي
الدور نفسه.
 -153كمــا أن وزارة الصــحة يف هــذا الســياق تقــوم بعــدة أدوار س ـواء كانــت صــحية ووقائيــة أو
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
ع ــل م ــذا الكن ــام دورا يف س ــالمة تك ــوين األس ــرة باإلض ــافة إىل م ــا تق ــوم ب ــه وزارة الص ــحة م ــن
ندوات وطباعة وتوزيع النشرات التثقيفية بالشأن الصحي واألسري.
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 -154تق ــوم وزارة الش ــبون االجتماعي ــة أيض ـ ـا بالعدي ــد م ــن ال ـ ـكام والنش ــاطات يف م ــال التنمي ــة
األسرية وخاصـة لاسـر الـيت تسـتوجب أوضـاعها وظروفهـا الـدعم واملسـاندة بسـبب ظروفهـا الصـحية
واالجتماعي ــة كاألس ــر ال ــيت ل ــديها أطف ــال م ــن ذوي اإلعاق ــة أو أن يك ــون أح ــد األب ــوين م ــن ذوي
اإلعاقــة كمــا أوضــحت ذلـ الالئحــة األساســية لـكام تأهيــل املعــوقني الصــادرة بقـرار ملــي الــوزراء
رقــم ( )34وتــاريخ  28كــانون الثاين/ينــاير  1980حيـ تقــدم مــم الرعايــة املنزليــة واملســاعدة علــى
اإل ــال مــن خــالل تقــد ورعايــة عمليــات التلقــيه الصــناعي مان ـا .كمــا تقــوم بعمــل الدراســات
والبح ــوث ح ــول األس ــرة وتثقي ــف أفراده ــا واملتق ــدمني م ــنهم لل ــزواج ب ــالنواحي االجتماعي ــة والنفس ــية
وتنظيم األسرة وقضايا اإل ال الصحي.

المادة ()24

اليعليم

 -155تض ــمن اململك ــة ح ــق التعل ــيم للم ـواطنني إذ ت ــذكر امل ــادة (الثالث ــون) م ــن النظ ــام األساس ــي
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 حيـ تكفــل
اململكة نظاما تعليميا جامعا على مجيع املستويات.
 -156تش ــتمل سياس ــة التعل ــيم يف اململك ــة عل ــى ع ــدد م ــن األس ــي والثواب ــت وال ــيت منه ــا :أن م ــن
أهــداف التعلــيم التعــرف علــى الفــروق الفرديــة بــني الطــالل توطهلــة حلســن تــوجيههم وقبــومم للتنــوع
البش ــري الطبيع ــي كوج ــود ط ــالل م ــن ذوي اإلعاق ـة .كم ــا أن م ــن ه ــذه األس ــي م ــا يبك ــد ويض ــمن
حقوق الطالل ذوي اإلعاقـة مبختلـف فهلـا م يف التعلـيم مـع حقهـم يف وضـع بـرام خاصـة إلـم وفـق
ق ــدرا م وحاج ــا م حيـ ـ ص ــل األطف ــال ذوي اإلعاق ــة عل ــى التعل ــيم اجمل ــاين االبت ــدائي واملتوس ــس
والث ــانوي عل ــى أس ــاس أن التعل ــيم ح ــق للجمي ــع وأن نش ــره وتيس ــريه يف املراح ــل الدراس ــية املختلف ــة
واجب على الدولة طبق ا ملا جاء يف سياسة التعليم يف اململكة.
 -157أما اإلطار النظـامي لتعلـيم األشـخاص ذوي اإلعاقـة فقـد جـاء يف نظـام رعايـة املعـوقني بـأن
الدولــة تكفــل حــق الشــخص ذي اإلعاقــة يف خــدمات عــدة منهــا :اجملــاالت التعليميــة والرتبويــة والــيت
تشـمل تقــد اخلـدمات التعليميــة والرتبويـة يف مجيــع املراحــل مبـا يتناســب مـع قــدرات األشــخاص ذوي
اإلعاقــة واحتياجــا م وتســهيل التحــاقهم إلــا مــع التقــو املســتمر للمنــاه واخلــدمات املقدمــة يف
هذا اجملال.
 -158أص ــدرت وزارة التعل ــيم القواع ــد التنظيمي ــة ملعاه ــد وب ـ ـرام الرتبي ــة اخلاص ــة احلكومي ــة واألهلي ــة
بــالقرار الــوزاري رقــم ( )27/1647وتــاريخ  27حزيران/يونيــه  2001وهــذه القواعــد متثــل االلتزامــات
العام ــة لل ــوزارة ر ــاه األطف ــال ذوي اإلعاق ــة وق ــد اش ــتملت ه ــذه القواع ــد التنظيمي ــة عل ــى ع ــدد م ــن
األهــداف تتمحــور حــول التعلــيم والتأهيــل م ـبالء األطفــال بفهلــا م املختلفــة وتــدريبهم علــى اكتســال
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املهــارات املناســبة حســب إمكانــا م وقــدرا م وفــق خطــس مدروســة وبـرام خاصــة بغــرض الوصــول إلــم
إىل أفضل مستوى وإعدادهم للحيـاة العامـة واالنـدماج يف اجملتمـع .كمـا أهنـا تـنص علـى االسـتفادة مـن
البح العلمي يف تطوير الكام واألساليب املستخدمة يف مال الرتبية اخلاصة.
 -159تطب ــق اململك ــة يف س ــبيل تق ــد التعل ــيم لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة أس ــلول التعل ــيم اخل ــاص
املوجــه لفهلــات اإلعاقــة يانــب أســلول دمـ األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التعلــيم العــام حيـ تقــوم
عــدة وزارات ومبسســات حكوميــة بعمليــة تعلــيم األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتنفيــذ أهــداف السياســة
التعليمية كوزارة التعليم واملبسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين.
 -160ففــي مــال التعلــيم املخصــص لفهلــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة افتتــا العديــد مــن املعاهــد
احلكومية لاعاقات املختلفة مثل( :مركز األمري سلطان بن عبدالعزيز للخـدمات املسـاندة للرتبيـة اخلاصـة
بالريــاض معاهــد الرتبيــة الفكريــة معاهــد النــور للمكفــوفني معاهــد األمــل للصــم  )...مبختلــف مراحلهــا
الدراس ــية (روض ــة  -ابت ــدائي  -متوس ــس  -ث ــانوي) إض ــافة إىل رهيزه ــا ب ــاألدوات واملعين ــات الس ــمعية
وأجهزة التدريب اليت تسهل العملية التعليمية .وبناء عليه صدرت قرارات تنظيميـة بقبـول مجيـع الطـالل
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
الــتعلم واألشــخاص ذوي التوحــد واألشــخاص ذوي تعــدد العــوق واألشــخاص ذوي اضــطرابات اللغــة
والكــالم واألشــخاص ذوي العــوق الصــحي واجلســمي واألشــخاص ذوي فــر احلركــة وتشــتت االنتبــاه.
إىل جان ــب الفهل ــات املش ــمولة س ــابقا وه ــي :األش ــخاص ذوو الع ــوق البص ــري واألش ــخاص ذوو الع ــوق
الس ــمعي باإلض ــافة إىل األش ــخاص ذوي الع ــوق العقل ــي حيـ ـ بلـ ـ ع ــدد األطف ــال ذوي اإلعاق ــة يف
اململكة ما يقارل ( )500ألف طفل مـن ذوي اإلعاقـة فيمـا تقـدم وزارة التعلـيم اخلـدمات التعليميـة إىل
( )38 300طفل من ذوي اإلعاقة حسب وخر إحصائية لوزارة التعليم.
 -161أم ــا يف م ــال دم ـ األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف التعل ــيم فق ــد يف ع ــام  1990الب ــدء يف
دم ـ الطــالل ذوي اإلعاقــة إمــا بشــكل جزئــي يف فصــول خاصــة ملحقــة مبــدارس التعلــيم العــام أو
بشــكل كلــي يف فصــول التعلــيم العــام جنب ـا إىل جنــب مــع أق ـراهنم طــالل التعلــيم العــام مــع تقــد
اخلدمات الرتبوية والتأهيلية املساندة اليت تضمن مساير م ألقراهنم يف الصفوف الدراسية املختلفة.
 -162وقــد قامــت وزارة التعلــيم بعــدد مــن التــدابري التش ـريعية وتقــد عــدد مــن اخلــدمات املســاندة
واملتعددة من أجل النهوض بعملية تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة ومنها:
• يهل ــة امل ــدارس لتلبي ــة االحتياج ــات األساس ــية ل ــذوي اإلعاق ــة مب ــا يتطلب ــه ذلـ ـ م ــن إجـ ـراء
التعــديالت البيهليــة الضــرورية وإزالــة العقبــات الــيت حتــد مــن تــنقلهم يف املــدارس لالســتفادة مــن
مجيـ ــع املرافـ ــق واخلـ ــدمات املقدمـ ــة كمـ ــا يـ ــتم صـ ــرف األجهـ ــزة التعويضـ ــية مان ـ ـ ا كاملعينـ ــات
الســمعية الفرديــة لضــعاف الســمع وكــذل املعينــات البص ـرية بكافــة أنواعهــا لضــعاف البصــر
والعصا البيضاء اخلاصة باملكفوفني والكراسي املتحركة للمعوقني حركيا وغريهال
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• طباعــة الكتــب الدراســية بطريقــة اخلــس البــارز (برايــل) وتســجيلها صــوتيا باإلضــافة إىل تــوفري
املســتلزمات التعليميــة للمكفــوفني كاملكعبــات الفرنســية للرياضــيات وغريهــا إضــافة إىل تعــديل
وتكيي ــف الكت ــب الدراس ــية املطبق ــة يف التعل ــيم الع ــام لتناس ــب خص ــائص وق ــدرات الط ــالل
الصم واستخدام لغة اإلشارة للتواصل مع الطالل الصمل
• توظي ـ ــف معلم ـ ــني متخصص ـ ــني حاص ـ ــلني عل ـ ــى م ـ ــبهالت جامعي ـ ــة يف الرتبي ـ ــة اخلاص ـ ــة وف ـ ــق
املســارات التخصصــية لكــل إعاقــة أو معلمــني حاصــلني علــى دبلــوم عــايل يف الرتبيــة اخلاصــة
ال يقــل عــن ســنة ونصــف بعــد املبهــل اجلــامعي و ظــى ه ـبالء املعلمــني مبي ـزات ماديــة إضــافية
إل ــدف تش ــجيعهم عل ــى االاـ ـرا يف ه ــذا العم ــل وي ــتم عق ــد العدي ــد م ــن ال ــدورات التدريبي ــة
للمعلمني على رأس العمل لتحسني أدائهم وقدرا م يف التعامل مع الطالل ذوي اإلعاقةل
• ختصــيص إســكان داخلــي ملحــق بــه معاهــد الســتيعال مجيــع الطــالل والطالبــات يف الرتبيــة
اخلاصــة يف مجيــع املراحــل الدراســية رــن يتعــذر وجــود بـرام للرتبيــة اخلاصــة قــرل مقــر ســكن
أســرهم وكــذل مــن يتعــذر دمهــم يف مــدارس التعلــيم العــام وتشــمل خــدمات اإلســكان
الــداخلي خــدمات اإلعاشــة والكســاء واملكافــأة املاليــة الشــهرية لكــل طالــب باإلضــافة إىل
اخلدمات الصحية والنظافةل
• صــرف مبلـ ( )5 000ري ـال مســتلزمات تعليميــة لكــل مدرســة يــدرس إلــا طالــب مـن ذوي
اإلعاقة اجلسدية أو الصحيةل
• منه كـل طالـب منـتظم يف الدراسـة مبعاهـد وبـرام الرتبيـة اخلاصـة مكافـأة شـهرية علـى مـدار
العــام مبــا يف ذل ـ أشــهر اإلجــازة الص ــيفية وختتلــف يف مقــدارها حســب املرحلــة التعليمي ــة
وحس ــب إقامت ــه م ــع أس ـ ـرته وت ـ ـرتاو ب ــني ( 300و )450ري ــاالا للمق ــيم م ــع أس ـ ـرته أو يف
القسم الداخلي وهي ترتاو بني ( 90و )180رياالال

• تقــدم اخلــدمات املســاندة (التشــخيص الط ـ والنفســي تقــو اللغــة والكــالم العــالج الطبيعــي
والــوظيفي إخل) لاشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن عمــر ســنة إىل عمــر مثانيــة عشــر ســنة مــن خــالل
( )36مركزا أحدثها مركز األمري سلطان للخدمات املساندة يف مدينة الرياضل
• ختصــيص مــنه دراســية لاشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الــدول العربيــة وخاصــة مــن دول ملــي
التعاون اخلليجيل
• مانيــة الدراس ـة يف معاهــد وب ـرام الرتبيــة اخلاصــة للمقيمــني مبــا يف ذل ـ اإلقامــة يف الســكن
الداخلي ومجيع متطلباته.
 -163كما تقوم وزارة التعليم على إحداث عدد من الكام املتعلقة بذوي اإلعاقة منها:
ب ـ ـرام متع ـ ــددي الع ـ ــوق امللحق ـ ــة مبعاه ـ ــد الرتبي ـ ــة الفكري ـ ــة حل ـ ــاالت التخل ـ ــف العقل ـ ــي
(أ)
املصـاحب ببعاقــة أخــرى سـواء حركيــة أو توحــد أو غريهـا ويبلـ عــددها وفـق وخــر إحصــاء ( )34برنامـا
وهـبالء يتلقــون خــدمات تربويــة وتأهيليــة بطريقــة فرديــة برنــام تربــوي فــردي لكــل طالــب حســب قدراتــه
وإمكاناتهل
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(ل) ب ـرام متعــددي العــوق (مسعــي  +بصــري) وهــذه الفهلــة تقــدم مــا اخلدمــة يف بــرام
ملحقــة مبعاهــد أو ب ـرام العــوق الســمعي أو العــوق البصــري وبل ـ عــددها وفــق وخــر إحصــاء ()22
برنامال
(ج) ب ـ ـرام خاصـ ــة مبتعـ ــددي العـ ــوق مـ ــن فهلـ ــة (اإلعاقـ ــة السـ ــمعية  +التخلـ ــف العقلـ ــي
البسيس) ضمن برام العوق السمعي ( )12برنام .
 -164كم ـ ــا ي ـ ــتم تق ـ ــد اخل ـ ــدمات التعليمي ـ ــة والرتبوي ـ ــة للمع ـ ــوقني فكري ـ ـا يف معاه ـ ــد خاص ـ ــة ويبلـ ـ ـ
عــددها ( )28معهــدا ويف مــدارس التعلــيم العــام لفهلــة القــابلني للــتعلم ويبل ـ عــددها ( )1 015برنام ـا
للبنــني والبنــات أمــا يف مــال الصــم وضــعاف الســمع فقــد قامــت وزارة التعلــيم ببعــداد منــاه دراســية
لفهلة الصم مستقاة مـن منـاه التعلـيم العـام بعـد إجـراء تعـديالت عليهـا وتكييفهـا مبـا يـتالءم وخصـائص
إدراج لغـ ــة اإلشـ ــارة وبع ـ ـ الصـ ــور التوضـ ــيحية يف هـ ــذه املنـ ــاه
وإمكانـ ــات هـ ــذه الفهلـ ــة حي ـ ـ
باإلضافة إىل إجراء تعديالت طفيفة با توى التعليمي مع ا افظة على البنية الرئيسية مذه املناه .
 -165ويف م ــال افتت ــا الـ ـكام واملعاه ــد يف الرتبي ــة اخلاص ــة فاجل ــدول الت ــايل يوض ــه التوس ــع يف
إعداد املعاهد والكام خالل الفرتة من  1990إىل .2014
الفرتة

الفهلة
معاهد وبرام الرتبية اخلاصة
طالل معاهد وبرام الرتبية اخلاصة

بنني
31
3 649

1990

بنات
16
2081

بنني
3153
41 482

2014

بنات
1540
17 514

 -166ت ــوفري التجهيـ ـزات والوس ــائل الالزم ــة اخلاص ــة ب ــذوي اإلعاق ــة فق ــد ت ــأمني احتي ــاج م ــا
يقارل  75يف املائة من غرف املصـادر اخلاصـة بـكام صـعوبات الـتعلم مـن التجهيـزات واملسـتلزمات
التعليمي ــة الالزم ــة س ـواءا م ــن الس ــبورات الذكي ــة أو احلاس ــبات أو الط ــاوالت اخلاص ــة وغريه ــا كم ــا
ت ــأمني أجه ــزة ووس ــائل معين ــة ل ــذوي اإلعاق ــات العقلي ــة وك ــذل ت ــوفري املعين ــات البصـ ـرية للط ــالل
ض ــعاف البص ــر يف الرتبي ــة اخلاص ــة ويف التعل ــيم الع ــام مث ــل املك ـ ـكات بأنواعه ــا وشاش ــات التلفزي ــون
املكــكة كمــا يــتم بشــكل مســتمر تــوفري املعينــات الســمعية الفرديــة جلميــع الطــالل الصــم وضــعاف
الســمع س ـواء يف الرتبيــة اخلاصــة أو التعلــيم العــام كمــا تــوفري وحــدة منتقلــة لقيــاس الســمع وصــب
القوالب والعمل جار على تأمني املزيـد مـن الوحـدات باإلضـافة إىل وضـع األدلـة الالزمـة لفهلـة ذوي
ص ــعوبات ال ــتعلم وتص ــميم الـ ـكام اإللكرتوني ــة الالزم ــة ملس ــاعدة املعلم/املعلم ــة عل ــى أداء عمله ــم
بوضو مثل (دليل معلم/معلمة صعوبات التعلم/الكنام اإللكرتوين لصعوبات التعلم).
 -167أمــا فيمــا يتعلــق بــالتعليم اجلــامعي فقــد صــدرت التعليمــات بقبــول مجيــع األشــخاص ذوي
اإلعاق ــة امل ــبهلني يف مبسس ــات التعل ــيم اجل ــامعي وم ــنهم األش ــخاص ذوو اإلعاق ــة ال ــذين يكونـ ـوا
يقبل ـ ـوا مـ ــن قبـ ــل مث ـ ــل :األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة الس ـ ــمعية األشـ ــخاص ذوي اضـ ــطرال التوح ـ ــد
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األشــخاص ذوي صــعوبات الــتعلم اخل مــع ضــرورة أن تقــوم هــذه املبسســات بب ــاد ب ـرام التهيهلــة
وب ـرام املتابع ــة ال ــيت تض ــمن ــاحهم يف تلـ ـ املبسس ــات .وق ــد اخت ــذت وزارة التعل ــيم مموع ــة م ــن
اإلجراءات والتدابري كاآليت:
• اعتم ــاد خط ــة لتط ــوير املق ــررات اجلامعي ــة يف ختصص ــات الرتبي ــة اخلاص ــة ض ــمن م ــدة زمني ــة
ددة ومبا يتواكب مع التطورات العامليةل
• أيض ـا اعتمــاد برنــام لالبتعــاث اخلــارجي يف مــاالت الرتبيــة اخلاصــة والتأهيــل الصــحي
وختصــيص مــا ال يقــل عــن ( )1 000بعثــة خــالل ــي ســنوات والتوســع يف عــدد املقاعــد
املخصصة لاشخاص ذوي اإلعاقة املتميزينل
• التوســع يف فــته ختصصــات علميــة علــى مســتوى البكــالوريوس والــدبلوم العــايل لتخصصــات
الرتبية اخلاصةل
• زيـادة املخصصـات املاليـة املوجهــة للبحـوث العلميـة والدراســات وتـأليف الكتـب وترمجتهــا يف
ماالت الرتبية اخلاصة والتأهيلل
• كم ــا قام ــت وزارة التعلـ ــيم بتش ــجيع اجلامعـ ــات الس ــعودية عل ــى اسـ ــتحداث أقس ــام للرتبيـ ــة
اخلاصـ ــة وب ـ ـرام ومس ـ ــارات متخصص ـ ــة يف م ـ ــال الرتبي ـ ــة اخلاص ـ ــة وك ـ ــذل التأهي ـ ــل الط ـ ـ
للمع ـ ــاقني لتزوي ـ ــد ال ـ ــوزارات احلكومي ـ ــة ذات العالق ـ ــة ومبسس ـ ــات س ـ ــوق العم ـ ــل اخلاص ـ ــة
بالكفاءات املتخصصة يف الرتبية اخلاصة والتأهيل الط من اجلنسني.
 -168وم ــن األمثل ــة عل ــى اخل ــدمات املقدم ــة لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف التعل ــيم اجل ــامعي قي ــام
جامع ــة امللـ ـ س ــعود بت ــاريخ  31متوز/يولي ــه  1985ببنش ــاء ن ــادي خ ــاص مبنس ــوبيها م ــن الط ــالل
املكفــوفني والــذي مــل اســم نــادي ابــن أم مكتــوم للمكفــوفني ويف عــام  1990تطــويره إىل مركــز
جلميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة ليخــدم مجيــع فهلــات اإلعاقــة مــن الطــالل ومنســو اجلامعــة حتــت
مســمى (مركــز ابــن أم مكتــوم للمعــوقني) ويف عــام  1993صــدر القـرار اإلداري رقــم ()29/9583
وتــاريخ  1كــانون األول/ديســمك  1993ببنشــاء مركــز للمعــوقني ويســمى (مركــز ذوي االحتياجــات
اخلاصة) ليقوم مبتابعة أحوال األشخاص ذوي اإلعاقة وتقد اخلدمات والتسهيالت مم.
 -169قامـت عــدد مــن اجلامعــات السـعودية باملبــادرة بتقــد عــدد مـن الـكام لتهيهلــة البيهلــة اجلامعيــة
لــذوي االحتياجــات اخلاصــة منهــا (مبــادرة يهلــة البيهلــة اجلامعيــة لــذوي االحتياجــات اخلاصـة مراجعــة
وتط ــوير اخلط ــة الدراس ــية ومن ــاه اللغ ــة العربي ــة بكن ــام الس ــنة التأهيلي ــة للط ــالل الص ــم وض ــعاف
الســمع تطــوير اختبــار اللغــة العربيــة للطــالل الصــم وضــعاف الســمع توثيــق لغــة اإلشــارة الســعودية
ودراســة قواعــدها القــاموس اإلشــاري الســعودي العلمــي األكــاد ي تــوفري أجهــزة مــول ملســاعدة
الط ــالل م ــن ذوي اإلعاق ــة البص ـ ـرية يف التنق ــل باس ــتخدام تكنلوجي ــا حتدي ــد املواق ــع تش ــكيل جلن ــة
أصــدقاء الطــالل ذوي االحتياجــات اخلاصــة لــدعم وتنميــة مهــارات التكيــف مــع البيهلــة اجلامعيــة منــذ
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االلتحــاق وحــىت التخــرج تطــوير خطــس لامــن والســالمة واإلخــالء يف حالــة الك ـوارث خاصــة ل ـذوي
االحتياجــات اخلاصــة تــدريب الطــالل مــن ذوي اإلعاقــة البص ـرية علــى الق ـراءة والكتابــة باســتخدام
طريق ــة براي ــل بنس ــختيها العربي ــة واإل ليزي ــة م ــع اختص ــارا ا تط ــوير نظ ــام مالح ــة مس ــاعدة وتقي ــيم
إمكانيـ ــة الوصـ ــول خلدمـ ــة ذوي القصـ ــور احلرك ـ ــي إعـ ــداد القـ ــادة مـ ــن الطـ ــالل ذوي االحتياج ـ ــات
اخلاص ــة تط ــوير تعل ــيم مه ــارات م ــادة اللغ ــة اإل ليزي ــة م ــن ذوي اإلعاق ــة البصـ ـرية والس ــمعية بـ ـرام
تعريفيـ ــة ألعضـ ــاء هيهلـ ــة التـ ــدريي بطـ ــرق التعامـ ــل مـ ــع ذوي االحتياجـ ــات اخلاصـ ــة تطـ ــوير النشـ ــا
الرياض ـ ـ ــي ل ـ ـ ــذوي االحتياج ـ ـ ــات اخلاص ـ ـ ــة ب ـ ـ ـرام لتحس ـ ـ ــني التحص ـ ـ ــيل الدراس ـ ـ ــي للط ـ ـ ــالل ذوي
االحتياجــات اخلاصــة تأســيي م ــنه تــدريي رياضــة امل ــخ مشــاركة ذوي االحتياجــات اخلاص ــة يف
األنشــطة الطالبيــة وســبل زياد ــا مركــز التقنيــة املســاعدة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة البحثــي يهلــة
بيهلة تعليمية تقنيـة لـذوي االحتياجـات اخلاصـة مـن فهلـة الصـم يف احلـرم اجلـامعي مبـادرة مكانـ بيننـا
للعـ ــني املبصـ ــرة مبـ ــادرة حتـ ــدي لتحـ ــديات اإلعاقـ ــة والتعلـ ــيم اجلـ ــامعي يف ضـ ــوء االراهـ ــات الرتبويـ ــة
املعاصــرة بيهلــة تربويــة دائمــة لفهلــة بطيهلـي الــتعلم مبــادرة إلعــداد بيهلــة تربويــة داعمــة لفهلــة بطيهلــي الــتعلم
مبـ ـ ــادرة معمـ ـ ــل ذوي االحتياجـ ـ ــات اخلاصـ ـ ــة مبـ ـ ــادرة إدارة لتفعيـ ـ ــل البيهلـ ـ ــة االفرتاضـ ـ ــية لـ ـ ــتعلم ذوي
االحتياج ـ ــات اخلاص ـ ــة مب ـ ــادرة ت ـ ــصزر إلدراج تكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــات واالتص ـ ــاالت  ICTخلل ـ ــق بيهل ـ ــة
تعليمي ــة مدعم ــة للط ــالل ال ــذين يع ــانون م ــن ص ــعوبات التحص ــيل الدراس ــي برن ــام يهل ــة املعام ــل
امندسـ ــية والعلميـ ــة وتـ ــوفري التقنيـ ــات املسـ ــاعدة لـ ــذوي االحتياجـ ــات اخلاصـ ــة مبـ ــادرة بيهلـ ــة جامعـ ــة
للجمي ـ ــع املرك ـ ــز املتكام ـ ــل خلدم ـ ــة ذوي االحتياج ـ ــات اخلاص ـ ــة مرك ـ ــز األحب ـ ــاث والت ـ ــدريب ل ـ ــذوي
االحتياجات اخلاصة يهلة املكتبة اجلامعية للطالل املعاقني بصريا.
 -170كم ــا أتاح ــت وزارة التعل ــيم فرص ــة االبتع ــاث ال ــداخلي واخل ــارجي لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
على قدم املساواة مع اآلخرين من خـالل بـرام معـدة لـذل للمراحـل اجلامعيـة ومـا فوقهـا .كمـا
تــوفري املخصصــات املاليــة لاشــخاص املبتعثــني مــن ذوي اإلعاقــة فقــد نــص ق ـرار ملــي الــوزراء رقــم
( )124وت ــاريخ  28ك ــانون األول/ديس ــمك  1977عل ــى معامل ــة الط ــالل ذوي اإلعاق ــة اجلس ــمية
والعقليــة املبتعثــني للدراســة يف اخلــارج رــن هــم دون املرحلــة اجلامعيــة أســوة بــالطالل املبتعثــني للدراســة
اجلامعية من حي املخصصات والبدالت ومجيع املكافصت األخرى.
 -171كمــا نــص أيض ـا ق ـرار ملــي الــوزراء رقــم ( )20وتــاريخ  9تش ـرين الثــاين/نوفمك  1983علــى
أن اص ــص لك ــل طال ــب كفي ــف يلتح ــق ببح ــدى اجلامع ــات داخ ــل اململك ــة أو خارجه ــا إعان ــة مالي ــة
مس ــاوية ملرت ــب املرتب ــة اخلامس ــة باس ــم ب ــدل ق ــارئ ووس ــائل معين ــة باإلض ــافة للمكاف ــصت ال ــيت تص ــرف
للطالــب املبصــر كمــا نــص التعمــيم الــوزاري رقــم ( )198/9/2/3وتــاريخ  29ول/أغســطي 1985
على عدد من املزايا للطلبة من ذوي اإلعاقة منها:
• تتحمــل الدولــة نفقــات رســوم اإلقامــة واإلعاشــة والدراســة والتــدريب الــيت تــدفع للمــدارس أو
املبسسات الداخلية اليت يقيم فيها الطلبة ذوي اإلعاقةل
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• يص ــرف ش ــهريا للطال ــب ذي اإلعاق ــة ال ــذي يق ــيم يف القس ــم ال ــداخلي ( 15يف املائ ــة) م ــن
اإلعانة الشهرية كمصروفات خاصة فقسل
• يس ـ ــتحق الطال ـ ــب ذي اإلعاق ـ ــة الب ـ ــدالت الس ـ ــنوية مث ـ ــل ب ـ ــدل املالب ـ ــي وب ـ ــدل الكت ـ ــب
أم ــا بالنس ــبة لب ــدل الع ــالج الس ــنوي ف ــال يص ــرف للطال ــب ذي اإلعاق ــة إذا ك ــان يوج ــد يف
القس ــم ال ــداخلي ال ــذي يق ــيم في ــه طبي ــب لع ــالج احل ــاالت العادي ــة ال ــيت ال حتت ــاج إىل تن ــو
يف املستشفىل
• تتحمـ ــل الدولـ ــة تكـ ــاليف عـ ــالج الطالـ ــب ذي اإلعاقـ ــة يف احلـ ــاالت الـ ــيت حتتـ ــاج إىل تنـ ــو
يف املستش ــفى ك ــبجراء عملي ــات جراحي ــة أو م ــا ش ــابه ذل ـ ـ ر ــا ال ك ــن لطبي ــب القس ــم
الداخلي عالجهل
• إذا كــان الطالــب ذي اإلعاقــة ملحق ـ ا مبدرســة أو مبسســة غــري داخليــة فتصــرف لــه اإلعانــة
الشهرية كاملة وكذل املخصصات السنوية من بدل الكتب واملالبي والعالج.
 -172ويف مــال إتاحــة الفــرص لاشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التعلــيم الفــين والتــدريب املهــين تعمــل
املبسسة العامة للتـدريب التقـين واملهـين علـى تقـد التـدريب لاشـخاص ذوي اإلعاقـة حيـ قامـت
املبسس ــة ببنش ــاء أول قس ــم تقني ــة خاص ــة لاعاق ــة الس ــمعية خلر ــي الث ــانوي يف ع ــام  2004مبدين ــة
الريــاض وهــو األول علــى مســتوى الشــرق األوســس (تطبيقــات مكتبيــة) كمــا افتتــا  -بعــد ذل ـ
مباش ــرة  -قس ــمان للص ــم يف كلي ــيت بري ــدة (تطبيق ــات مكتبي ــة) وحائ ــل (ختص ــص تطبيق ــات مكتبي ــة
ختصــص شــبكات) .كمــا يف عــام  2006افتتحــت شــعبة املعــاقني بص ـريا يف قســم التقنيــة اخلاصــة
بكلي ــة الري ــاض حيـ ـ س ــعت املبسس ــة إىل تض ــمني اخلط ــة التدريبي ــة ل ــديها ت ــدريب وتأهي ــل فهل ــات
إض ــافية م ــن األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة لتش ــمل فهل ــات :اإلعاق ــة الذهني ــة واإلعاق ــة العقلي ــة واإلعاق ــة
جســدية وقــد قامــت املبسســة يف ســبيل تــدريب األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتــأهيلهم ملتطلبــات ســوق
العمل بعدد من اخلطوات واليت منها ما يلي:
• التوســع يف ال ـكام القائمــة وافتتــا ختصصــات وب ـرام جديــدة لتشــمل مجيــع فهلــات اإلعاقــة
القابلة للتدرل من اجلنسنيل
• االسـ ــتفادة مـ ــن املعـ ــايري املهنيـ ــة الوطنيـ ــة لتحديـ ــد املهـ ــن املناسـ ــبة لفهلـ ــات اإلعاقـ ــة املختلفـ ــة
واملهارات املطلوبة لكل مهنةل
• االهتمــام بالتوجيــه امله ــين لتــدريب ذوي اإلعاق ــة علــى مه ــن جديــدة وخالق ــة تراعــي قدرات ــه
وظروفه واهتماماته وتل احتياج سوق العملل
• إدخ ـال أســاليب جديــدة للتــدريب مثــل التــدريب عــن بعــد بــاملنزل لاعاقــات الــيت تصــعب
حتركها كاإلعاقات احلركية الشديدة واإلناث املعاقات إعاقة متوسطة إىل شديدةل
• التنسيق مع أربال العمل قبل تدريب ذوي اإلعاقة لضمان مالئمة الوظيفة والتوظيفل
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• التنس ـ ــيق م ـ ــع اجله ـ ــات ذات العالق ـ ــة لت ـ ــوفري اخل ـ ــدمات املواص ـ ــالت ودور إي ـ ـ ـواء للمع ـ ــاق
وويل أمــره ط ـوال فــرتة التــدريب إمــا باالتفــاق مــع دور إي ـواء أو إعطائــه مبلغ ـا مقطوع ـا يغطــي
تكلفة اإلقامة.
ولتنفيذ ذلـ عملـت املبسسـة بالتعـاون مـع أحـد اجلهـات االستشـارية العامليـة للقيـام بدراسـة
متخصصة لتطوير تدريب اإلعاقة لت ما يلي:
-1

حتديد الكام التدريبية املناسبة لكل نوع من اإلعاقاتل

-2

بناء اخلطس واملناه التدريبية اليت تتناسب مع األشخاص ذوي اإلعاقةل

-3

بناء بيهلة تدريبية مالئمة وصديقة لاشخاص ذوي اإلعاقةل

-4

حتديد اخلدمات املساندة لتدريب األشخاص ذوي اإلعاقةل

-5

تأهيل وتطوير الكوادر التدريبية واإلدارية للتعامل مع تل الفهلةل

-6

استحداث أساليب تدريب مبتكرة تتناسب مع قدرات تل الفهلةل

-7

تطوير نظام لتقييم األداء صديق للمعاق يراعي ظروفه واحتياجاته.

المادة ()25

الصحة

 -173ت ــوفر اململك ــة الرعاي ــة الص ــحية جلمي ــع مواطنيه ــا دون متيي ــز وف ــق م ــا نص ــت علي ــه امل ــادة
(احلاديــة والثالثــون) مــن النظــام األساســي للحكــم باإلضــافة إىل أهنــا تكفــل حــق املـواطن وأسـرته يف
حالة الطوارئ واملـرض والعجـز والشـيخوخة ...كمـا ورد يف املـادة (السـابعة والعشـرين) مـن النظـام
األساســي للحكــم .وعليــه تعــرتف اململكــة بــأن لاشــخاص ذوي اإلعاقــة احلــق كغــريهم يف التمتــع
بــأعلى مســتويات الصــحة دون متييــز علــى أســاس اإلعاقــة وقــد عملــت علــى ذلـ مــن خــالل بعـ
اإلجراءات التشريعية والتدابري املناسبة.
 -174أمــا اإلطــار القــانوين اخلــاص الــذي يــنظم حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الرعايــة الصــحية
فقد نصت املادة (الثانية) من نظام رعاية املعـوقني بـأن الدولـة تكفـل حـق املعـوق يف خـدمات الوقايـة
والرعايــة والتأهيــل وتشــجع املبسســات واألفـراد علــى اإلســهام يف األعمــال اخلرييــة يف مــال اإلعاقــة
وتقدم اخلدمات الصحية مذه الفهلة عن طريق العديد من اجلهات املختصة.
 -175تعمـ ــل وزارة الصـ ــحة علـ ــى تـ ــوفري الرعايـ ــة املشـ ــتملة علـ ــى ب ـ ـرام صـ ــحية لاشـ ــخاص ذوي
اإلعاقة تعادل يف نطاقها ونوعيتها ومعايريهـا تلـ الـيت تقـدمها لنخـرين كمـا هـو منصـوص عليـه يف
النظ ــام الص ــحي حيـ ـ قض ــت الفق ــرة ( )3م ــن امل ــادة (الرابع ــة) من ــه عل ــى أن ت ــوفر الدول ــة الرعاي ــة
الص ــحية لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة واملس ــنني .وبالت ــايل فللمـ ـري احل ــق يف احلص ــول عل ــى اخلدم ــة
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الصــحية املناســبة يف الوقــت املناســب بغـ النظــر عــن العــرق أو الــدين أو املعتقــد أو املــذهب أو
اللغة أو اجلني أو العمـر أو اإلعاقـة وذلـ طبقـا لسياسـات وإجـراءات احلصـول علـى العـالج كمـا
جــاء الــنص عل ـى ذل ـ يف (وثيقــة املرضــى حقــوق املرضــى فقــرة رقــم ( .)2وعليــه ظــر أي حرمــان
على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو اخلدمات الصحية أو الغذاء والدواء بسبب اإلعاقة.
 -176تعمــل وزارة الصــحة علــى تــوفري اخلــدمات الصــحية للشــخص ذي اإلعاقــة يف أقــرل مكــان
رك ــن م ــن مق ــر س ــكنه مب ــا يف ذلـ ـ املن ــاطق الريفي ــة وذلـ ـ م ــن خ ــالل ت ــوفري اخل ــدمات الص ــحية
املختلفة واليت منها خدمات التأهيـل الطـ حيـ حتـرص وزارة الصـحة علـى تـوفري خـدمات التأهيـل
مث ــل( :الع ــالج الطبيعـ ــي الع ــالج الـ ــوظيفي تص ــنيع األط ـ ـراف االصـ ــطناعية واألجه ــزة التعويضـ ــية
وع ــالج عل ــل النط ــق والس ــمع) يف مجي ــع مستش ــفيات ال ــوزارة املنتش ــرة يف اململك ــة ويف ه ــذا الش ــأن
تتنوع خدمات التأهيل الط على النحو التايل:
• يوجد حاليا يف وزارة الصحة مستشفيان متخصصان يف التأهيل الط و ا:
-1

مستشفى التأهيل الط مبدينة املل فهد الطبية يف الرياضل

-2

ومستشفى التأهيل الط يف املدينة املنورة.

• كمــا يوجــد مرك ـزين للتأهيــل تقــدم خــدمات تأهيليــة متكاملــة ــا (مركــز التأهيــل مبستشــفى
املل عبدالعزيز يدة و مركز التأهيل مبستشفى املل عبداهلل ببيشة)ل
• كمــا توجــد ســبعة مراكــز تأهيــل ط ـ (تقــدم خــدمات العــالج الطبيعــي العــالج الــوظيفي
األطراف االصطناعية واألجهزة التعويضية علل النطق والتخاطب) وهي:
-1

مركز التأهيل الط مبستشفى املل خالد يف حائلل

-2

مركز التأهيل الط يف مستشفى القنفذة العامل

-3

مركز التأهيل الط يف مستشفى املل فيصل بالطائفل

-4

مركز التأهيل الط يف مستشفى املل فهد بامفوفل

-5

مركز التأهيل الط يف مستشفى القريات العامل

-6

مركز التأهيل الط يف مدينة املل سعود الطبية بالرياضل

-7

مركز التأهيل الط يف مستشفى املل خالد العام يف افظة حفر الباطن.

• التوســع يف افتتــا األقســام يف مراكــز التأهيــل الط ـ يف املستشــفيات حــىت تاراــه حي ـ
بل عدد املراكز على النحو التايل:
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-1

العالج الطبيعي )194( :قسم ال

-2

العالج الوظيفي )33( :قسمال
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-3

علل النطق والتخاطب )9( :أقسامل

-4

األطراف االصطناعية )21( :قسم ا.

 -177أمــا املش ــاريع احلالي ــة ملراك ــز التأهيــل الط ـ فق ــد اس ــتحداث مــا يل ــي :ع ــدد ( )8أقس ــام
للع ــالج الطبيع ــي يف املن ــاطق التالي ــة( :الري ــاض  -ج ــدة  -الط ــائف  -القنف ــذة) ع ــدد ( )3مراك ــز
للتأهيــل الط ـ يف املنــاطق التاليــة( :حفــر البــاطن  -عســري  -القصــيم) عــدد ( )2أقســام لاط ـراف
االصطناعية يف املناطق التالية( :الرياض  -األحساء).
 -178أمــا مشــاريع مراكــز التأهيــل الطـ حتــت اإلنشــاء فقــد بلغــت أعــدادها كالتــايل :عــدد ()19
قســم ا للعــالج الطبيعــي يف املنــاطق التاليــة( :الريــاض  -مكــة املكرمــة  -املنطقــة الشــرقية  -جــدة -
الباح ــة  -ج ــازان  -حائ ــل  -القص ــيم  -الط ــائف  -عرع ــر) .ع ــدد ( )3مراك ــز للتأهي ــل الطـ ـ يف
املنـ ــاطق التاليـ ــة( :حفـ ــر البـ ــاطن  -اجل ـ ـوف) .عـ ــدد ( )4أقسـ ــام لاط ـ ـراف االصـ ــطناعية يف املنـ ــاطق
التاليـة( :اجلـوف  -الباحـة  -الطـائف  -عرعـر) .عــدد ( )1قسـم لعلـل النطـق والتخاطـب يف منطقــة
الباحــة وعــدد ( )1مركــز للســمعيات يف منطقــة تبــوك كمــا يوجــد عــدد مــن املراكــز متــت توســعتها
وهــي كالتــايل :عــدد ( )4أقســام للعــالج الطبيع ـي يف املنــاطق التاليــة( :مدينــة املل ـ ســعود الطبيــة -
مكـ ــة املكرمـ ــة  -القصـ ــيم  -القنفـ ــذة) .عـ ــدد ( )1قسـ ــم لاط ـ ـراف االصـ ــطناعية يف (مدينـ ــة املل ـ ـ
سعود الطبية).
 -179تعمـ ــل وزارة الصـ ــحة علـ ــى رفـ ــع كفـ ــاءة م ـ ـزاويل املهـ ــن الصـ ــحية ذوي العالقـ ــة بتقـ ــد الرعايـ ــة
الصــحية لاشــخاص ذوي اإلعاقــة وذلـ يــودة التــدريب نفســها الــيت تقــدمها للمهنيــني اآلخـرين .ومــن
ذل ـ ـ إقام ــة ال ــدورات التدريبي ــة حي ـ ـ أقيم ــت أكث ــر م ــن ( )33دورة تدريبي ــة بواق ــع ( )339س ــاعة
تعل ــيم مس ــتمر معتم ــدة م ــن اميهل ــة الس ــعودية للتخصص ــات الص ــحية ل ــت ت ــدريب حـ ـوايل ()990
أخصائيا وفنيا.
 -180ويف مــال اخلــدمات العالجيــة والتأهيليــة لاعاقــة النفســية فقــد أنشــأت وزارة الصــحة ()20
مستشــفي ا للصــحة النفســية و( )4أقســام نفســية داخــل املستشــفيات العامــة و( )94عيــادة نفســية
للب ــالغني و( )23عي ــادة لاطف ــال واملـ ـراهقني منتش ــرة يف افظ ــات وم ــدن وق ــرى اململك ــة وقام ــت
أيضـ ـ ا بتح ــدي وإنش ــاء مب ـ خ
ـان جدي ــدة للمستش ــفيات النفس ــية عل ــى أح ــدث طـ ـراز يض ــمن الراح ــة
والرتفي ــه واخلصوص ــية للمرض ــى وامل ـ ـراجعني وبلـ ـ مم ــوع األس ــرة املخصص ــة ل ــذل ( )4528س ـ ـريرا
وجنــدت خلدمــة هــذه املستشــفيات فــرق طبيــة متخصصــة تشــمل )627( :طبيب ـ ا نفســي ا و()406
أخص ـ ــائي ا نفس ـ ــي ا و( )3 008ررضـ ـ ـ ا كم ـ ــا أنش ـ ــأت وزارة الص ـ ــحة وبالتع ـ ــاون م ـ ــع وزارة الشـ ـ ـبون
االجتماعية دورا تأهيلية لناقهي األمراض النفسـية رـن لـديهم إعاقـة ذهنيـة و تـاجون إىل إقامـة طويلـة
األم ـ ــد حي ـ ـ تق ـ ــوم وزارة الص ـ ــحة وبالتع ـ ــاون م ـ ــع وزارة الش ـ ــبون االجتماعي ـ ــة ببرس ـ ــال فري ـ ــق ط ـ ـ
متخصـ ــص لزيـ ــارة دور الرعايـ ــة االجتماعيـ ــة وذل ـ ـ للكشـ ــف املبكـ ــر أو لعـ ــالج اإلعاقـ ــات الذهنيـ ــة
والنفسية بالدور.
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 -181كم ــا ت ــويل وزارة الص ــحة  -يف س ــبيل احل ــد م ــن اإلعاق ــة  -اهتمامـ ـا كبـ ـريا بص ــحة األطف ــال
وذل ـ مــن خــالل تقــد خــدمات صــحية شــاملة ومتكاملــة تبــدأ مــن مرحلــة مــا قبــل احلمــل ومــن مث
مرحل ــة احلم ــل وال ــوالدة ومراح ــل الطفول ــة املختلف ــة ووض ــعت العدي ــد م ــن الـ ـكام يف س ــبيل حتقي ــق
ذل ومن تل الكام :
• برنــام الــزواج الصــحي (الفحــص الط ـ قبــل الــزواج) :وهــو إج ـراء الفحــص للمقبلــني علــى
ال ـ ــزواج ملعرف ـ ــة وج ـ ــود اإلص ـ ــابة لص ـ ــفة بعـ ـ ـ أمـ ـ ـراض ال ـ ــدم الوراثي ـ ــة (فق ـ ــر ال ـ ــدم املنجل ـ ــي
والثالســيميا) وبع ـ األم ـراض العديــة (االلتهــال الكبــدي الفريوســي ل ج/نقــص املناعــة
املكتس ــب اإلي ــدز ) وذل ـ ـ بغ ــرض إعط ــاء املش ــورة الطبي ــة ح ــول احتمالي ــة انتق ــال تل ـ ـ
األم ـراض للطــرف األخــر يف الــزواج أو األبنــاء يف املســتقبل وإعطــاء اخليــارات والبــدائل أمــام
اخلطيبني من أجل مساعد ما على التخطيس ألسرة سليمة صحي ال
• برن ــام التطعيم ــات ال ــوطين لاطف ــال :وه ــو برن ــام يع ــىن حبماي ــة األطف ــال م ــن األم ـ ـراض
املستهدفة بالتحصني واليت تشكل سببا رئيسا لاعاقة يف اململكةل
• برنــام اجل ـواز الصــحي لــام و الطفــل :حيـ يعــىن بصــحة األم والطفــل مــن خــالل معرفــة
التاريخ املرضى ومراقبة ومتابعـة احلالـة الصـحية وعمـل الفحوصـات والتحاليـل الالزمـة ومـن
مث توثي ــق ذل ـ ـ يف اجل ـ ـواز الس ــتخدامه يف املراكـ ــز الصـ ــحيةل ليص ــبه املرجـ ــع األول لصـ ــحة
األم وطفلهال
• الكنــام الــوطين للفحــص املبكــر حلــديثي الــوالدة للحــد مــن اإلعاقــة وامــدف العــام مــن هــذا
الكنام هو:
•

خف ـ معــدالت املرضــى واإلعاقــة والوفيــات النارــة عــن األم ـراض الوراثيــة (أم ـراض
التمثي ــل الغ ــذائي وأمـ ـراض الغ ــدد الص ــماء) املخت ــارة م ــن قب ــل اخلـ ـكاء يف ه ــذا اجمل ــال
باململكةل

•

االكتشــاف املبكــر لــبع األمـراض الوراثيــة (أمـراض التمثيــل الغــذائي وأمـراض الغــدد
الصــماء) حي ـ إن االكتش ــاف املبكــر م ــذه األم ــراض وتقــد اخل ــدمات العالجي ــة
املناسبة سيبدي مبشيهلة اهلل إىل خف نسب اإلعاقة النارة عنها.

• مراحل تنفيذ الكنام الزمنية:

GE.15-20023

•

املرحلـة األوىل :بـدأت منــذ تدشـني الكنــام وامتـدت خلمـي ســنوات و لـت معظــم
مستشفيات الوالدة واألطفال بوزارة الصحة بعموم املناطقل

•

املرحلـة الثانيـة :و ــدف إىل ـول كــل مستشـفيات الـوزارة املبهلــة لالنضـمام للكنــام
وعــددها  200مستشــفى تقريب ـ ا و تفعيــل الكنــام يف اكثــر مــن  151مستشــفى
منها حىت اآلن.
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• املســتهدف فحــص  265 000حــدي والدة ســنويا مبستشــفيات وزارة الصــحة الــيت يبلـ
عددها  215مستشفى تشتمل على أقسام ووحدات الوالدة واألطفالل
يبلـ عــدد حــديثي ال ـوالدة الــذين فحصــهم حــىت ش ـوال 1435ه ()1 016 336
مولودا.

•

• الكنــام الــوطين للوقايــة ومكافحــة اعــتالل الســمع (فحــص الســمع للمواليــد اجلــدد) و ــري
تنفي ــذ الكن ــام وإنش ــاء مراك ــز متخصص ــة يف بع ـ ـ املستش ــفيات الرئيس ــية م ــذا الغ ــرض
وأ ه ــا املرك ــز ال ــوطين لزراع ــة و تأهي ــل القوقع ــة اإللكرتوني ــة مبستش ــفى التأهي ــل مبدين ــة املل ـ
فهد الطبية لفاقدي السمع من األطفال و البالغنيل
• الكنام الوطين الضطرابات النمو والسلوك لدى األطفال ويشمل:
-1
•

تدريب االختصاصـيني العـاملني يف العيـادات النفسـية لاطفـال مبستشـفيات الـوالدة
واألطف ــال ومستشـ ــفيات الص ــحة النفسـ ــية علـ ــى امله ــارات التشخيصـ ــية واملقـ ــاييي
اإلكلينية الضطرابات النمو الشامل ومنها التوحد وفر احلركةل

•

املشاركة يف احلملة الوطنية السنوية للتوعية باضطرال التوحدل

•

املشاركة يف املسه الوطين الضطرابات النمو الشامل (التوحد)ل

•

الكنام املرجعي الضطرابات النمو والسلوك مبدينة املل فهد الطبية.

-2
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التوحد:

فر احلركة:

•

توجيــه املستشــفيات املختصــة للبــدء بتنفيــذ مــا اــص وزارة الصــحة مــن مهمــات يف
ض ــوء م ــا ج ــاء باملش ــروع ال ــوطين للتعام ــل م ــع األطف ــال ذوي اض ــطرابات تش ــتت
االنتباه وفر احلركةل

•

افتتـ ــا ( )23عيـ ــادة متخصصـ ــة يف الطـ ــب النفسـ ــي لاطفـ ــال وامل ـ ـراهقني ختلـ ــف
املستشفياتل

•

افتت ــا برن ــام مرجع ــي يف مدين ــة امللـ ـ فه ــد الطبي ــة ملتابع ــة احل ــاالت ا ال ــة م ــن
ختلف املناطقل

•

العمــل علــى إعــداد دليــل إرشــادي لاســر تــوي علــى أرقــام العيــادات التشخيصــية
للتوح ــد ومراك ــز وم ــدارس ت ــدريب وتأهي ــل األطف ــال ذوي التوح ــد يمي ــع من ــاطق
و افظات اململكةل

•

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

اليأهيل وإعادة اليأهيل

 -182امتــدادا ملــا توليــه اململكــة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن رعايــة صــحية واجتماعيــة وتعليميــة
وتربويـة تسـعى أيضـ ا بتأهيـل وإعـادة تأهيـل األشــخاص ذوي اإلعاقـة مـن خـالل بـرام تأهيليـة شــاملة
يف م ــاالت العمـ ــل والتعل ــيم واخلـ ــدمات االجتماعيـ ــة حي ـ ـ اختـ ــذت مجلـ ــة م ــن التـ ــدابري التش ـ ـريعية
واإلج ـراءات التنفيذي ــة لتحقي ــق أه ــداف التأهي ــل وإع ــادة التأهي ــل لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وذلـ ـ
انطالق ا را نصت (املادة الثانية) مـن نظـام رعايـة املعـوقني بـأن الدولـة تكفـل حـق املعـوق يف خـدمات
الوقايــة والرعايــة والتأهيــل وتشــجع املبسســات واألف ـراد علــى اإلســهام يف األعمــال اخلرييــة يف مــال
اإلعاقـة وتقــدم هـذه اخلــدمات مـذه الفهلــة عــن طريـق اجلهــات املختصـة يف العديــد مـن اجملــاالت منهــا
اجمل ــاالت التدريبي ــة والتأهيلي ــة وتش ــمل تق ــد اخل ــدمات التدريبي ــة والتأهيلي ــة مب ــا يتف ــق ون ــوع اإلعاق ــة
ودرجته ــا ومتطلب ــات س ــوق العم ــل مب ــا يف ذل ـ ت ــوفري مراك ــز التأهي ــل امله ــين واالجتم ــاعي وت ــأمني
الوسائل التدريبية املالئمة.
 -183ويع ــرف التأهي ــل وفق ـا لنظ ــام رعاي ــة املع ــوقني بأن ــه :عملي ــة منس ــقة لتوظي ــف اخل ــدمات الطبي ــة
واالجتماعي ــة والنفس ــية والرتبوي ــة واملهني ــة وذل ـ ملس ــاعدة الش ــخص ذي اإلعاق ــة يف حتقي ــق أقص ــى
درجة ركنة من الفاعليـة الوظيفيـة إلـدف متكينـه مـن التوافـق مـع متطلبـات بيهلتـه الطبيعيـة واالجتماعيـة
وكذل تنمية قدراته لالعتماد على نفسه وجعله عضوا منتجا يف اجملتمع ما أمكن ذل .
 -184م ـ ــن اإلجـ ـ ـراءات التشـ ـ ـريعية املتخ ـ ــذة يف م ـ ــال تأهي ـ ــل األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة التأهي ـ ــل
االجتمــاعي واملهــين والــذي صــدر يف شــأنه قـرار ملــي الــوزراء رقــم ( )34وتــاريخ  28كــانون الثــاين/
ينــاير  1980املتضــمن املوافــق علــى ل ـوائه التأهيــل االجتمــاعي واســتكماال لاج ـراءات التش ـريعية
لانظمــة والل ـوائه اخلاصــة برعايــة وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة صــدر ق ـرار ملــي الــوزراء رقــم
( )291وتــاريخ  23متوز/يوليــه  2012باملوافقــة علــى الالئحــة التنظيميــة ملراكــز تأهيــل املعــوقني غــري
احلكوميــة إلــدف تشــجيع القطــاع األهلــي علــى املشــاركة يف رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتــأهيلهم
مبــا يســاهم يف تطــوير ال ـكام واخلــدمات املقدمــة مــم مــن الن ـواحي املهنيــة واالجتماعيــة والنفســية
والرتبوي ـ ــة والص ـ ــحية والرتو ي ـ ــة والتأهيلي ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل مراك ـ ــز للتأهي ـ ــل امله ـ ــين وأخ ـ ــرى للتأهي ـ ــل
االجتماعي ومراكز الرعاية النهارية.
 -185قامت وزارة الشبون االجتماعيـة ببنشـاء إدارة عامـة لرعايـة املعـوقني وتـأهيلهم ضـمن هيكـل
وزارة الشــبون االجتماعيــة وتعــىن بــالتخطيس واإلش ـراف واملتابعــة جلميــع مــا يقــدم لاشــخاص ذوي
اإلعاقـ ــة مـ ــن خـ ــدمات مـ ــن قبـ ــل وزارة الشـ ــبون االجتماعيـ ــة .وت ـ ـرتبس اإلدارة مباشـ ــرة بوكيـ ــل الـ ــوزارة
املسـ ــاعد للرعايـ ــة االجتماعيـ ــة و ـ ــدف هـ ــذه اإلدارة لرعايـ ــة املعـ ــوقني وتـ ــأهيلهم مـ ــن خـ ــالل تـ ــوفري
اخلـ ــدمات التأهيليـ ــة واالجتماعيـ ــة املتكاملـ ــة جلميـ ــع فهلـ ــات األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة س ـ ـواء كانـ ــت
إعاقا م ذهنية أو حسـية أو حركيـة علـى اخـتالف درجا ـا بسـيطة أو متوسـطة أو شـديدة وتتفـاوت
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هــذه اخلــدمات بتفــاوت أن ـواع اإلعاقــات ودرجــة شــد ا مــا بــني إيوائيــة هناريــة وتأهيليــة عالجيــة أو
مهنيــة وذل ـ وفق ـا ألحــدث األســاليب املعاصــرة مــع إق ـرار إعانــة ماديــة ســنوية تتناســب مــع درجــة
اإلعاقــة ملــن ال تنطبــق علــيهم شــرو اإليـواء أو مــن يتعــذر إيـوا هم أو أولهلـ الــذين ترغــب األســر يف
رعايتهم ومن مهام اإلدارة العامة لرعاية املعوقني وتأهيلهم ما يلي:
• اق ـرتا اخلطــس وال ـكام والنشــاطات اخلاصــة مبراكــز رعايــة املعــوقني وتــأهيلهم بالتنس ـيق مــع
اإلدارات املختصةل
• التأكد من تقد اخلدمات املطلوبة للمعوقني وتقو هال
• وضع قواعد تأهيل املعوقني وأسسه وإجراءاتهل
• العمل من أجل تشجيع مبدأ التعاون بني أسرة املعوق ومراكز التأهيلل
• دراسة اإلعانات اخلاصة بأسر املعوقني وإقرارها وفق ا للوائه واألنظمةل
• تزويد مراكز التأهيل وطس خدمات املعوقني وبرامها وقواعد العمل إلا وإجراءا ال
• التنس ــيق ب ــني األجه ــزة الص ــحية يف الدول ــة لت ــأمني الرعاي ــة الص ــحية الكامل ــة للمع ــوقني وفق ـ ا
الحتياجات كل منهمل
• التنســيق مــع وزارة اخلدمــة املدنيــة ومكاتــب العمــل ومكاتــب التوظيــف اخلاصــة إل ــاد فــرص
العمل للمبهلني مهنيا من املعوقنيل
• تلق ــي تق ــارير مكات ــب الش ــبون االجتماعي ــة ومكات ــب اإلش ـ ـراف ومراك ــز التأهي ــل اخلاصـ ــة
باملعوقني والعمل من أجل حتقيق مقرتحا ال
• تبين املقرتحات اخلاصة بتطوير خدمات املعوقني وبرام تأهيلهمل
• وضع اخلطة السنوية ألنشطة وبرام اإلدارة العامة والفروع املرتبطة إلال
• حتديد احتياجات اإلدارة العامة وفروعها من القوى البشرية والعمل لتوفريهال
• اإلشـراف علــى اإلدارات واألقســام واملراكــز التابعــة مــا والعمــل مــن أجــل التنســيق فيمــا بينهــا
ضمان ا لتحقيق األهدافل
• إعــداد التقــارير الدوريــة عــن إ ــازات اإلدارة العامــة ومعوقــات األداء فيهــا إن وجــدت وســبل
التغلب عليها ورفعها للجهة املختصةل
 -186وتتضـ ــمن اإلدارة العامـ ــة لرعايـ ــة املعـ ــوقني وتـ ــأهيلهم عـ ــددا مـ ــن اإلدارات املتخصصـ ــة تعـ ــىن
بالتأهيل االجتماعي واملهين لاشخاص ذوي اإلعاقة وذل على النحو التايل:
 -187إدارة التأهيــل االجتمــاعي وختــتص يميــع اإلج ـراءات اإلداريــة والفنيــة املتعلقــة باملســتفيدين
مــن اخلــدمات اإليوائيــة يف املراكــز واملبسســات التأهيليــة وطلبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال ـراغبني
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يف احلصــول علــى خــدمات الرعايــة االجتماعيــة وبرامهــا أو املســاعدات املاليــة وتتمثــل أهــداف إدارة
التأهي ــل االجتم ــاعي يف ت ــوفري اخل ــدمات ال ــيت تق ــدم م ــن خ ــالل ه ــذه اإلدارة لفهل ــة األش ــخاص ذوي
اإلعاقة عن طريق التأهيـل االجتمـاعي حلـاالت شـديدي اإلعاقـة مـن اجلنسـني بـبيواء مـن تـاج مـنهم
إىل ذل ـ ـ يف مراكـ ــز متخصصـ ــة بسـ ــبب شـ ــدة إعاقـ ــا م أو تعـ ــددها وعجـ ــز األسـ ــرة عـ ــن رعـ ــايتهم.
وتتبـع مـذه اإلدارة عـددا مــن املراكـز املخصصـة للتأهيـل االجتمــاعي لشـديدي اإلعاقـة حيـ ختــتص
ه ــذه املراك ــز ب ــبيواء ح ــاالت األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة م ــن فهل ــات ش ــديدي اإلعاق ــة غ ــري الق ــابلني
للتأهيل املهين نتيجة شدة اإلعاقة أو ازدواجية اإلعاقات.
 -188وعــدد مراكــز التأهيــل االجتمــاعي يف اململكــة ثالثــة مراكــز وهــي تقبــل الفهلــات التاليــة علــى
سبيل املثال ال احلصر:
• اإلعاقـات اجلســمية الشــديدة كــالبرت املــزدوج الشـديد والشــلل الربــاعي أو الــدماغي أو ضــمور
األطرافل
• ازدواجي ــة اإلعاق ــة مث ــل التخل ــف العقل ــي م ــع ك ــف البص ــر أو التخل ــف العقل ــي م ــع الص ــمم
والبكم أو الشلل مع كف البصر وغريها من اإلعاقات املزدوجةل
• التخلف العقلي املتوسس أو الشديدل
• أي من احلاالت غري الصاحلة للتعليم اخلاص أو التأهيل املهين.
 -189تقدم مراكز التأهيل االجتماعي عددا من اخلدمات وذل على النحو التايل:
• اإليواء الكامل الذي يتضمن املسكن واملأكل وامللبيل
• الرعايــة الصــحية الكاملــة العالجيــة والوقائيــة وتــوفري العــالج الطبيعــي املتكامــل والتعــاون مــع
املستشفيات املتخصصة يف إجراء الفحوص الدقيقة والشاملة وإجراء العمليات املطلوبةل
• الرعاية النفسيةل
• الرتويه وشغل أوقات الفرا ل
• العالج الطبيعيل
• العالج الوظيفيل
• مجيع ما تاجه األشخاص ذوي اإلعاقة من خدمات وعناية خاصة.
 -190إدارة التأهي ــل امله ــين حيـ ـ خت ــتص مبتابع ــة اإلجـ ـراءات املتعلق ــة بتعل ــيم املش ــلولني والتأهي ــل
املهــين لاشــخاص ذوي اإلعاقــة (جســميا أو حســيا أو عقلي ـا) علــى أنســب املهــن لقــدرا م املتبقيــة
بعـ ــد العـ ــوق والعجـ ــز وتـ ــوظيفهم وذل ـ ـ لتحقيـ ــق األهـ ــداف اإلنسـ ــانية واالجتماعيـ ــة واالقتصـ ــادية
وحت ــويلهم إىل أف ـراد منتج ــني ق ــادرين عل ــى التفاع ــل والتكي ــف يف اجملتم ــع تكيفـ ـا اجتماعي ـا يت ــيه م ــم
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االنـ ــدماج واملشـ ــاركة وتأكيـ ــد الـ ــذات يف ـ ــيطهم األسـ ــري واالجتمـ ــاعي بتـ ــدريب األشـ ــخاص ذوي
اإلعاقة القادرين على ذل ومتابعـة تـدريبهم سـواء داخـل املراكـز أو خارجهـا .وتتمثـل أهـداف هـذه
اإلدارة يف تأهيــل املعــوقني بــدنيا وحســيا وعقلي ـا بتنميــة مــا لــديهم مــن قــدرات واســتعدادات خاصــة
وذل ـ بت ــدريبهم عل ــى امله ــن املناس ــبة م ــن أج ــل إع ــادة تك ــيفهم نفس ــيا واجتماعي ـا ومهنيـ ـا وجعله ــم
قــادرين علــى العمــل والكســب املشــروع ويتبعهــا عــددا مــن مراكــز التأهيــل املهــين يف اململكــة ختــتص
بتأهي ــل وت ــدريب األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة اجلسـ ــمية أو احلس ــية أو العقلي ــة عل ــى امله ــن املناسـ ــبة
لقدرا م وحتويلهم من طاقات بشـرية معطلـة إىل أفـراد منتجـني قـادرين علـى التفاعـل مـع إخـواهنم مـن
بقيـة أفـراد اجملتمـع وذلـ بتــدريبهم علـى أي مهنـة مناسـبة كمــا كـن التـدريب بـاجملتمع اخلــارجي أي
خـارج مراكــز التأهيــل املهــين وفقـا لـكام وخطــة تـدريب مشــرتكة بــني املراكــز وجهــات التــدريب وذلـ
عل ــى امله ــن ال ــيت ال تت ــوفر ب ــاملراكز .وك ــذل دراس ــة طل ــب ص ــرف املكاف ــصت املس ــتحقة للمت ــدربني
واجله ــات ال ــيت تت ــوىل اإلشـ ـراف عل ــى ت ــدريبهم وت ــأمني مس ــتلزمات الت ــدريب ويوج ــد ث ــالث مراك ــز
للتأهيــل املهــين يف اململكــة وتشــتمل مراكــز التأهيــل املهــين اخلاصــة بالــذكور واخلاصــة باإلنــاث علــى
عــدد مــن األقســام والوحــدات الــيت يــتم فيهــا التــدريب علــى املهــن املناســبة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة
منه ـ ــا( :الكهرب ـ ــاء والتجليـ ـ ــد والنج ـ ــارة واألعمـ ـ ــال املكتبي ـ ــة واآللـ ـ ــة الكاتب ـ ــة واحلاسـ ـ ــب اآليل
والسـ ــكرتارية وال ـ ــدهان والـ ــنقش والزخرف ـ ــة وتنسـ ــيق احل ـ ــدائق واخلياطـ ــة والتفص ـ ــيل واألش ـ ــغال
النس ــوية وأعمـ ــال السـ ــنرتال  )...وغريهـ ــا .ويـ ــتم الت ــدريب علـ ــى هـ ــذه املهـ ــن يف القسـ ــمني الرجـ ــايل
والنسائي كل حبسب ما يناسبه وما اتاره.
 -191أما الفهلات اليت تقبل يف مراكز التأهيل املهين على سبيل املثال ال احلصر:
• فهل ــة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة جس ــميا مث ــل املص ــابني بب ــرت يف األطـ ـراف العلي ــا أو الس ــفلى
واملشلولني ومرضى القلبل
• فهلة الصم والبكم وفهلة ضعاف السمعل
• فهلة املكفوفني وضعاف البصرل
• فهل ــة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة العقلي ــة :التخل ــف العقل ــي البس ــيس واحل ــاالت املتحس ــنة م ــن
املصابني باألمراض العقلية.
 -192اخلدمات اليت تقدم يف مراكز التأهيل املهين فهي كالتايل:
• التدريب املهين على ختلف املهن داخل املركزل
• التدريب املهين خارج املركز على املهن غري املتوفرة داخليال
• صرف مكافأة شهرية للمتدربنيل
• تــوفري اإلقامــة الداخليــة ملــن ال يتــوفر لــه الســكن يف املدينــة املقــر للمركــز مــع تــوفري اإلعاشــة
واملالبي واخلدمات الصحية واالجتماعية وغريهال
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• توفري الكام الرياضية والرتو ية يف املراكزل
• تقـوم املراكـز بالتعـاون مــع اإلدارة العامـة للتأهيـل بتشـغيل املتــدربني الـذين تـأهيلهم وذلـ
بالتنسيق مع اجلهات املختصة واملعنية بالتوظيفل
• تشغيل املـبهلني عـن طريـق افتتـا مشـروعات فرديـة بـدعم مـايل إعانـة لقيـام املشـروع وذلـ
لبع املهن اليت كن رارستها.
 -193مراكــز التأهي ــل الشــامل :وه ــي ــس م ــن مراكــز رعاي ــة األشــخاص ذوي اإلعاق ــة وت ــأهيلهم
يضــم أقســام ا للتأهيــل املهــين وأقســام ا للتأهيــل االجتمــاعي لشــديدي اإلعاقــة .وقــد اســتحدثت هــذه
املراكـز لتجميـع اخلـدمات التأهيليـة يف وحـدة واحـدة تقـدم خـدما ا مـن مصـدر واحـد وحتـت إشـراف
إدارة واحــدة جلميــع فهلــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن اجلنســني كــل علــى حــدة وتقــدم فيهــا مجيــع
اخل ــدمات واملزاي ــا الـ ـواردة ض ــمن مراك ــز التأهي ــل االجتم ــاعي ومراك ــز التأهي ــل امله ــين وب ــنفي ش ــرو
القبول السابقة اخلاصة مبراكز التأهيل االجتماعي ومراكز التأهيل املهين متمعة.
 -194ويبل عدد مراكز التأهيل الشامل (سبعة وثالثني) مركزا موزعة على ختلف مناطق اململكة.
 -195ووفق ـ ا ملصــادر إحصــائية صــادرة عــن وزارة الشــبون االجتماعيــة فــبن مراكــز الرعايــة النهاريــة
األهليــة واحلكوميــة قــدمت خــدما ا العــام املاضــي  2012ملــا يقــارل ( )5 700مســتفيدا وبلغــت
اإلعانــات املصــروفة لاســر مــا يزيــد علــى ( )2.5مليــار ريــاالا ل ـ ( )250ألــف أســرة لــديها أشخاص ـ ا
مــن ذوي اإلعاقــة .كمــا أن مراكــز التأهيــل املهــين الشــامل بلغــت ( )12مرك ـزا حكومي ـ ا عملــت علــى
تأهيــل ( )356مســتفيدا يف عــام  2011يف حــني بل ـ إمجــايل عــدد املســتفيدين م ـن مراكــز التأهيــل
الشامل اإليوائية لعامي ( 2010و )2012قرابة ( )8 000مستفيد.

المادة ()27

العمل والعمالة
 -196تكفــل اململكــة رعايــة حــق العمــل وتيســري ســبله جلميــع مواطنيهــا دون أدا متييــز يف الوظيفــة
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 .
 -197األص ــل أن تشـ ـريعات اخلدم ــة املدني ــة (الوظيف ــة العام ــة) يف اململك ــة عام ــة إذ ال يوج ــد أي
تشـريع يســتثين األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن احلــق يف الوظيفــة العامــة واحلصــول علــى املرتــب املســاوي
ملرتبـ ــات اآلخ ـ ـرين والفـ ــرص التدريبيـ ــة والتأهيليـ ــة كغـ ــريهم مـ ــن اآلخ ـ ـرين إال أنـ ــه ولضـ ــمان توظيـ ــف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتشــجيع عليــه ودعمــه كــان هنــاك بع ـ التش ـريعات والتــدابري الــيت متثــل
إطارا قانونيا لذل .
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 -198أش ــارت املـ ــادة (الثانيـ ــة) مـ ــن نظ ــام رعايـ ــة املعـ ــوقني الصـ ــادر مبوج ــب املرسـ ــوم امللكـ ــي رقـ ــم
(م )37/وت ـ ــاريخ  29وذار/م ـ ــارس  2002إىل أن الدول ـ ــة تكف ـ ــل ح ـ ــق الش ـ ــخص ذي اإلعاق ـ ــة يف
خ ــدمات ع ــدة تق ــدم ل ــه ع ــن طري ــق اجله ــات املختص ــة يف العدي ــد م ــن اجمل ــاالت منه ــا م ــال العم ــل
ويشــمل التوظيــف يف األعمــال الــيت تناســب قدراتــه ومبهالتــه إلعطائــه الفرصــة للكشــف عــن قدراتــه
الذاتيــة ولتمكينــه مــن احلصــول علــى دخــل كبــاقي أف ـراد اجملتمــع والســعي لرفــع مســتوى أدائــه أثنــاء
العمل عن طريق التدريب.
 -199كما أن اململكة من خالل وزارة العمل حترص علـى العمـل علـى تـوفري مجيـع السـبل لضـمان
توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف القطــاع اخلــاص حي ـ نصــت املــادة (الثامنــة والعشــرون) مــن
نظــام العمــل علــى اآليت :علــى كــل صــاحب عمــل يســتخدم ( )25عــامالا فــأكثر وكانــت طبيعــة
العمــل لديــه متكنــه مــن تشــغيل املعــوقني الــذين تــأهيلهم مهني ـ ا أن يشــغل ( 4يف املائــة) علــى األقــل
مــن ممــوع عــدد عمالــه مــن املعــوقني املــبهلني مهني ـ ا س ـواء أكــان ذل ـ عــن طريــق ترشــيه وحــدات
التوظيــف أو غريه ــا وعلي ــه أن يرســل إىل مكت ــب العم ــل املخ ــتص بيان ـ ا بع ــدد الوظ ــائف واألعم ــال
ال ــيت يش ـ ـغلها املعوق ــون ال ــذين ت ــأهيلهم مهني ـ ـ ا وأج ــر ك ــل م ــنهم وأص ــدرت وزارة العم ــل الق ـ ـرار
الــوزاري رقــم ( )5/4/4072وتــاريخ  11وذار/مــارس  2008باحتســال الشــخص الواحــد مــن ذوي
اإلعاقــة عــن أربعــة مــوظفني يف نســبة الســعودة يف املنشــصت األهليــة وذل ـ لتحفيــز منشــصت القطــاع
اخلاص على تـوفري الفـرص الوظيفيـة لاشـخاص ذوي اإلعاقـة مبـا يتناسـب مـع قـدرا م ومـا صـدر بـه
ق ـ ـرار وزارة العمـ ــل رقـ ــم /4624/1/1ع بتـ ــاريخ  8أيلول/سـ ــبتمك  2012بشـ ــأن تنظـ ــيم احتسـ ــال
األجــور الشــهرية والفهلــات اخلاصــة يف برنــام نطاقــات والــيت منهــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة القــادرين
عل ــى العم ــل املتض ــمن يف البن ــود رق ــم 18 14 13 12 :م ــن الق ـرار م ــا ا ــص كيفي ــة احتس ــال
األشخاص ذوي اإلعاقة يف نسب التوطني.
 -200وحلف ــا حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف العم ــل ف ــبن وزارة العم ــل تعم ــل عل ــى متابع ــة
منشــصت القطــاع اخلــاص مــن خــالل املفتشــني حبــثهم علــى يهلــة املكــان املناســب ومتابعــة مــن يعمــل
مــنهم يف مكــان عملهــم للتأكــد مــن أهنــم يعملــون يف ظــروف جيــدة ويف بيهلــة مناســبة ووضــع مــداخل
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 وأيض ـا تشــجيع املنشــصت
بت ــوفري مص ــاعد كهربائي ــة ودورات مي ــاه خاص ــة باألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ومرتمج ــني للغ ــة اإلش ــارة.
وك ــذل م ــا نص ــت علي ــه املـ ـواد رق ــم )243 120 28 26( :م ــن نظ ــام العم ــل وال ــيت تش ــري إىل
حقوق مجيع األشخاص يف العمل والتوظيف ومن بينهم األشخاص ذوو اإلعاقة.
 -201أمــا فيمــا يتعلــق بتمكــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن احلصــول بصــورة فعالــة علــى ال ـكام
العامــة التأهيليــة والتقنيــة واملهنيــة فقــد إعــداد ب ـرام تأهيــل مهــين تواكــب متطلبــات ســوق العمــل
موج ــه ل ــذوي اإلعاق ــة البس ــيطة واملتوس ــطة الا ـراطهم يف م ــال العم ــل بالتنس ــيق م ــع التنظ ــيم ال ــوطين
املشرتك واملبسسة العامة للتدريب التقين واملهين.
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 -202كمـ ــا تعمـ ــل وزارة العمـ ــل بالتنسـ ــيق مـ ــع وزارة اخلدمـ ــة املدنيـ ــة ووزارة الشـ ــبون االجتماعيـ ــة
الســتيعال خر ــي مراكــز التأهيــل املهــين مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الفــرص الوظيفيــة املطروحــة
ومتابعة توظيفهم.
 -203تق ـ ــوم وزارة العم ـ ــل حبـ ـ ـ منش ـ ــصت القط ـ ــاع اخل ـ ــاص وحتفي ـ ــزهم وتق ـ ــد التس ـ ــهيالت م ـ ــم
يف ع ــام  2012تفعي ــل إدارة باس ــم
وتش ــجيعهم عل ــى توظي ــف األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة حيـ ـ
إدارة سياســات عمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة حتــت مظلــة وكالــة السياســات العماليــة وأصــبحت
هـ ــذه اإلدارة ض ـ ــمن اميك ـ ــل التنظيم ـ ــي يف الوكال ـ ــة ويرأسـ ــها ش ـ ــخص م ـ ــن ذوي اإلعاق ـ ــة الس ـ ــمعية
باإلضافة إىل أنه استحداث قسم لشبون توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة حتت مظلتها.
 -204قامت وزارة العمل يف سبيل تعزيز توظيف األشخاص ذوي اإلعاقـة وتطـويره وإعـداد اخلطـس
والسياس ــات املتقدم ــة ل ــذل بتوقي ــع اتفاقي ــة م ــع ش ــركة استش ــارية بريطاني ــة يف نيس ــان/أبريل 2011
للعمــل علــى مبــادرة ــدف إىل تنفيــذ مشــروع إعــداد اس ـرتاتيجية وطنيــة لتوظيــف وتشــغيل األشــخاص
ذوي اإلعاقة وقد بدأ العمل على تنفيذ املبادرة يف تشرين األول/أكتوبر  2011علـى مـرحلتني إلـدف
الوصول لنيت:
• مسه واستطالع واقع التوظيف والعمل لاشخاص ذوي اإلعاقةل
• التعرف على اإلحصاءات واألعداد لاشخاص ذوي اإلعاقةل
• دراس ـ ــة الوض ـ ــع احل ـ ــايل لانظم ـ ــة واللـ ـ ـوائه والتشـ ـ ـريعات واملمارس ـ ــات املعتم ـ ــدة واملتبع ـ ــة يف
توظيف ذوي اإلعاقةل
• حتديد اجلهات الرئيسة اليت ب إشراكها إل ا هذه املبادرةل
• مكانية حتسني املمارسـات واآلليـات املتبعـة يف التوظيـف لتماثـل مـا هـو معمـول بـه يف الـدول
املتقدمةل
• توفري اخلدمات املستندة على النتائ يف إطار الشراكة بني القطاعني اخلاص والعامل
• التعــرف علــى العقبــات الــيت تعيــق فــرص العمــل والتوظيــف لتكــون الركيــزة للعمــل علــى إ ــاد
حلول لقضية توظيف ذوي اإلعاقةل
• إ ـ ــاد وتفعيـ ــل حلـ ــول س ـ ـريعة لتنفيـ ــذ بع ـ ـ
اإلعاقة.

املقرتحـ ــات خلدمـ ــة توظيـ ــف األشـ ــخاص ذوي

 -205وقد خلصت نتائ الدراسة السابق اإلشـارة إليهـا إىل حتديـد أربعـة عشـر عقبـة رئيسـة مـا أثـر
مباش ــر يف تعطيـ ــل فـ ــرص التوظيـ ــف والعمـ ــل لاشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة وهـ ــي :املواصـ ــالت .سـ ــهولة
الوصـول .العوائـق السـلوكية والثقافيـة .الضـمان االجتمـاعي واإلعانـات .دور أصـحال العمـل .أنظمـة
وق ـوانني وتش ـريعات العمــل .برنــام نطاقــات .حصــر وإدارة البيانــات واإلحصــاءات .تــدين مســتوى
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التعلــيم املدرســي لاشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام .دوديــة فــرص التــدريب واكتســال املهــارات
العملية .توحيد اجلهود بني اجلهات املسبولة واإلشراف .النظام الصحي.
 -206اس ــتحدثت وزارة العم ــل برن ــام توظي ــف وعم ــل األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة  -تواف ــق يف
مطلــع عــام  2012كاسـرتاتيجية ملبامــة سياســات الدولــة يف مســاندة األشــخاص ذوي اإلعاقــة أســوة
ببــاقي فهلــات اجملتمــع ولتشــجيع القطــاع اخلــاص علــى توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة القــادرين علــى
العمـل ليكونـوا ضـمن منظومــة ســوق العمـل حيـ تعمـل الــوزارة حاليـ ا مـن خــالل برنـام توافــق علــى
املشاريع التالية:
• التعــاون مــع وكالــة السياســات العماليــة علــى إعــداد الئحــة تنفيذيــة لتطبيــق نــص املــادة رقــم 28
البــال الثــاين يف نظــام العمــل (تنظــيم عمليــات التوظيــف) الفصــل الثــاين (توظيــف املعــاقني)ل
والتاريخ املتوقع للخروج بالالئحة الربع األول من عام 2015ل
• العمــل مــن خــالل مشــروع تعريــف اإلعاقــة والعمــل علــى تضــمني وليــة لتنفيــذ التعمــيم رق ـم
(/7ه ــ )1402/بتــاريخ  19تش ـرين الثــاين/نوفمك  1981والــذي نــص علــى توصــية مجيــع
األجهـ ــزة احلكوميـ ــة بضـ ــرورة مراعـ ــاة تيسـ ــري اخلـ ــدمات لاشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة مبـ ــا فيهـ ــا
التس ــهيالت املرتبطـ ــة بالعم ــلل والتـ ــاريخ املتوق ــع للخـ ــروج ب ــالقرار الـ ــوزاري لتعري ــف اإلعاقـ ــة
والعمل قبل هناية عام 2014ل
• العمــل قــائم علــى مشــروع إعــداد نظــام تــرخيص املنشــصت كبيهلــات عمــل مســاندة لتوظيــف
وعم ــل األش ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة وبالتنس ــيق مـ ــع ش ــبكة أصـ ــحال األعم ــال واإلعاقـ ــة -
(قــادرون) ووكالــة التفتــيش ووكالــة السياســات العماليــة علــى إعــداد هــذا النظــام لضــمان عــدم
التمييـ ــز وفـ ــرص عمـ ــل الئقـ ــة للمـ ــوظفني ذوي اإلعاقـ ــةل وحالي ـ ـا املشـ ــروع يف طـ ــور التجربـ ــة
لعامي 2015/2014ل
• إعداد تعريف لاعاقة والعملل
• إصدار مسودة لقرار وزاري لتعريف اإلعاقة والعمل وتوفري اخلدمات التيسرييةل
• جدول اسرتشادي للخدمات التيسريية لتسهيل القيام بالعمل لاشخاص ذوي اإلعاقةل
• دلي ــل اسرتش ــادي ألص ــحال األعم ــال ع ــن أمثل ــة للوظ ــائف/املهن املتناس ــبة م ــع اإلعاق ــات
املختلفةل
• دليــل إرشــادي عــن مـواد نظــام العمــل واللـوائه التنفيذيــة كوســيلة اسرتشــادية لتوضــيه حقــوق
وواجبات املوظف العامل من ذوي اإلعاقـة حتـت مـواد النظـام املختلفـة ومرجعيـة ألصـحال
األعم ــال ع ــن حق ــوق وواجب ــا م ار ــاه التوظي ــف والتعام ــل م ــع األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
العاملنيل (تصدر مجيعها مع هناية عام .)2014
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 -207ويشــمل برنــام توظيــف وعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة  -توافــق عــدد ( )20مشــروعا
ليتم العمل عليها خالل السنوات  2016-2012وقد بدأ العمل يف املشاريع التالية:
• إعداد أداة لتقييم القدرة على العملل
• التنسـيق مـع منظمـة العمـل الدوليـة يف مشــروع مراجعـة نظـام العمـل وذلـ لعمـل التعــديالت
املناسبة لتوظيف ذوي اإلعاقة وحتديد احلقوق والواجباتل
• برام التدريب والتوظيف املدعوم لتهيهلة ذوي اإلعاقة للعملل
• اس ــتحداث ش ــبكة أص ــحال األعم ــال واإلعاق ــة ( -ق ــادرون) مبوج ــب الرتخ ــيص م ــن وزارة
التجــارة والصــناعة ســجل رــاري رقــم ( )4030264450بتــاريخ  4شــبا /فكاير 2014
وه ــي ش ــركة ذات مس ــبولية ــدودة .وذلـ ـ ل ــدعم ومس ــاندة قض ــية توظي ــف وعم ــل ذوي
اإلعاقة يف القطاع اخلاص والعامل
• االســتعانة بكنــام حــافز يف صــندوق تنميــة امل ـوارد البش ـرية لتوظيــف ذوي اإلعاقــة وتطــوير
استمارة حافز لتشمل بيانات دقيقة عن املسجلني من خالل الكنام ل
• التنسيق مع قنوات التوظيف يف صـندوق تنميـة املـوارد البشـرية للبـدء يف فـته فـرص التوظيـف
لذوي اإلعاقة كبيهلات وذجية داعمة لتوظيف هذه الفهلةل
• يهل ــة بيهل ــة وزارة العم ــل لتك ــون بيهل ــة وذجي ــة مس ــاندة لعم ــل امل ــوظفني وامل ـراجعني م ــن ذوي
اإلعاق ــات املختلف ــة م ــن خ ــالل عم ــل دورات توعوي ــة للقي ــاديني وامل ــوظفني ع ــن عم ــل ذوي
اإلعاقـ ـ ــة باإلضـ ـ ــافة إىل إقامـ ـ ــة دورات لغـ ـ ــة اإلشـ ـ ــارة للتعامـ ـ ــل مـ ـ ــع الصـ ـ ــم مـ ـ ــن املـ ـ ــوظفني
واملراجعنيل
• عم ــل تع ــديالت عل ــى املوق ــع اإللك ــرتوين ل ــوزارة العم ــل لتس ــهيل اس ــتخدامه م ــن قب ــل ذوي
اإلعاقة من الصم والكفيفنيل
• بــدء يهلــة املبــاين واملرافــق التابعــة لــوزارة العمــل لتســهيل الوصــول الشــامل لــذوي اإلعاق ــات
املختلفة وعمل دليل التعامل وتوظيف ذوي اإلعاقة يف وزارة العمل.
 -208بــدء التنســيق بــني وزارة العمــل مــن جانــب وبعـ الــوزارات مــن جانــب وخــر للتعــاون يف كــل
ما من شأنه تعزيـز توظيـف األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن خـالل برنـام (توافـق) لتوظيـف األشـخاص
ذوي اإلعاق ــة وم ــن ذلـ ـ ب ــدء التنس ــيق م ــع وزارة الش ــبون االجتماعي ــة إل ــاد ولي ــة سـ ـريعة ملش ــكلة
رجوع الشخص ذو اإلعاقة إىل نظام الضمان االجتماعي يف حالة فقدان الوظيفة.
 -209وحرص ـ ا مــن وزارة العمــل علــى عــدم اســتغالل املنشــصت األهلي ـة لتوظيــف األشــخاص ذوي
اإلعاقـ ــة يف عمليـ ــات التوظيـ ــف الـ ــو ي لالسـ ــتفادة مـ ــنهم يف رفـ ــع نسـ ــبة السـ ــعودة غـ ــري النظاميـ ــة
ولض ــمان احلق ــوق الوظيفيـ ــة لاش ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة فق ــد أص ــدرت وزارة العمـ ــل الق ـ ـرار الـ ــوزاري
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رق ــم ( )1/4093وت ــاريخ  16تش ـرين الث ــاين/نوفمك  2008للرغب ــة يف القض ــاء عل ــى مجي ــع أش ــكال
السعودة الو ية مبا يلي:
أوالا :يندرج القيام بأي فعل من األفعال التالية حتت اسم السعودة الو ية:
-1

تسجيل األشخاص ذوي اإلعاقة لدى املنشأة دون أن يتم تأهيلهم مهنيال

 -2تس ــجيل األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة دون إس ــناد أي عم ــل فعل ــي يتناس ــب
مع مبهال م ونسبة إعاقتهمل
-3
أنشطتهال

تســجيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة لــدى منشــأة مبهنــة غــري مدرجــة ضــمن

 -4تسـ ـ ــجيل األشـ ـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ـ ــة شـ ـ ــديدي اإلعاقـ ـ ــة والـ ـ ــذين متـ ـ ــنعهم
إعاقتهم من القيام بأي من األعمال املدرجة ضمن نشا املنشأة.
ثاني ـا :تس ــري العقوب ــات ال ـواردة يف الق ــرار رق ــم ( )1838وت ــاريخ  18ش ــبا /فكاير 2004
على املخالفني ألحكام هذا القرار.
 -210أما فيما يتعلـق باألعمـال احلـرة لاشـخاص ذوي اإلعاقـة ودعمهـا فـبن نظـام رعايـة املعـوقني
نــص عل ــى أن متــنه الدول ــة األشــخاص ذوي اإلعاق ــة قروض ـ ا ميس ــرة للبــدء بأعم ــال مهنيــة أو راري ــة
تتناسب مع قدرا م سواء بصـفة فرديـة أو بصـفة مجاعيـة حيـ نصـت املـادة (اخلامسـة) منـه علـى أن
مت ــنه الدول ــة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة قروضـ ـ ا ميس ــرة ب ــدون فوائ ــد للب ــدء بأعم ــال مهني ــة أو راري ــة
تتناســب مــع قــدرا م س ـواء بصــفة فرديــة أو بصــفة مجاعيــة .وهــذا اإلج ـراء يعــد مــن اختصــاص وزارة
الش ــبون االجتماعي ــة وف ــق م ــا س ــبقت اإلش ــارة إلي ــه م ــن أن وزارة الش ــبون االجتماعي ــة مت ــنه قروضـ ـ ا
لـ ــدعم املشـ ــاريع الصـ ــغرية لاشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة وتشـ ــارك يف هـ ــذا عـ ــدة جهـ ــات مثـ ــل الغـ ــرف
التجارية والصناعية وكذل صندوق املهلوية وبن التسليف لتمويل املشاريع الصغرية.
 -211وردر اإلشارة إىل أن عـدد املسـجلني مـن ذوي اإلعاقـة يف برنـام حـافز حـىت هنايـة 2013
( )379 544باح ـ ع ــن عم ــل حس ــب البيان ــات املرص ــودة م ــن خ ــالل املرحل ــة التجريبي ــة لكن ــام
تواف ــق يف ص ــندوق تنمي ــة املـ ـوارد البشـ ـرية .ويق ــدر ع ــدد الع ــاملني الس ــعوديني م ــن األش ــخاص ذوي
اإلعاق ـ ــة املس ـ ــجلني يف القط ـ ــاع اخل ـ ــاص حس ـ ــب بيان ـ ــات املبسس ـ ــة العام ـ ــة للتأمين ـ ــات االجتماعي ـ ــة
لع ـ ــام  )30 809( 2012عام ـ ــل وبل ـ ـ ـ ( )41 66ع ـ ــامالا يف ع ـ ــام ( 2013املص ـ ــدر :التقري ـ ــر
السـ ـ ـنوي إل ـ ــازات وزارة العم ـ ــل )2013 -ل للنص ـ ــف األول م ـ ــن ع ـ ــام  44 970 2014عام ـ ــل
(حسب إحصائيات املبسسة العامة للتأمينات االجتماعية).
 -212كم ــا أن ل ــدى وزارة العم ــل العدي ــد م ــن الـ ـكام واملش ــروعات وال ــيت ي ــتم م ــن خالم ــا ت ــوفري
بعـ 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
ا ــالني مــن قاعــدة بيانــات برنــام حــافز إلج ـراء التــدريب األساســي لزيــادة فــرص التوظيــف
واملتابعة لضمان االستمرارية يف العمل وحتقيق التوظيف املستدامل
•

تقــد خدمــة لعــدد ( )523باحثـا عــن العمــل (ذكــور وإنــاث) مــن ذوي اإلعاقــة و
توظيف  141منهمل

•

عدد مراكز التوظيف اليت تأهيلها خلدمة الباحثني ذوي اإلعاقة  12مركزال

•

عدد املوظفني واملوظفات الذين تدريبهم يف هذه املراكز  70موظف وموظفةل

•

إعداد وتنفيذ ( )13حقيبة تدريبية على املستوى األول (املبتدئ)ل

•

إعداد وتنفيذ ( )5حقائب تدريبية عل املستوى الثاين (املتوسس).

• معــارض التوظيــف (لقــاءات) :تقــوم ببش ـراك بــاحثني عــن عمــل خاضــعني الختبــارات تقيــيم
ومواءمة تتناسب مع متطلبات سوق العمل يشارك فيها أشخاص ذوو إعاقةل
• برنــام نطاقــات :ينطبــق علــى منشــصت القطــاع اخلــاص يف التعامــل للتوظيــف والعمــل جلميــع
العاملني من السعودينيل
• النس ـ ــخة األوىل :قـ ـ ـرار وزاري رق ـ ــم ( )4040ت ـ ــاريخ  2011/9/11باملوافق ـ ــة عل ـ ــى
برنــام حتفيــز املنش ـصت لتــوطني الوظ ــائف نطاقــات والكقيــة امللكيــة رق ــم 38100
تـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  2012/7/5باملوافقـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ــى برنـ ـ ـ ـ ـ ــام نطاقـ ـ ـ ـ ـ ــات والق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري
رقــم /4624/1/1ع تــاريخ  2012/9/8بشــأن تنظــيم احتســال األجــور الشــهرية
والفهل ــات اخلاص ــة يف برن ــام نطاق ــات  -الفق ــرة /1ت وال ــيت حت ــدد املقص ــود بالفهل ــات
اخلاصة  -املعاقني القادرين على العملل
•

النسخة الثانية :لضمان حتسني مسـتوى أجـور العـاملني السـعودينيل نفـذت اعتبـارا مـن
.2013/2/2

• بع ـ ال ـكام الــيت قامــت الــوزارة ببعــدادها واعتمادهــا وبــدأ تنفيــذها بالتنســيق مــع صــندوق
تنمية املوارد البشرية وختدم مجيع العاملني السعوديني ومنهم األشخاص ذوو اإلعاقة:
• برنام محاية األجـور :أطلـق يف  26شـبا /فكاير  2013ملعاجلـة املشـاكل النامجـة عـن
تــأخر صــرف األجــور للعــاملني يف القطــاع اخلــاص وضــمان اســتالم العــاملني مبنشــصت
القط ــاع اخل ــاص األج ــور ع ــن طري ــق إي ــداعها يف حس ــابا م املص ــرفية وبالت ــايل معاجل ــة
مشكالت التسرت والتوظيف الو ي .تنفيذ ثالثة مراحل للكنام يف عام 2013ل
•
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•

برنام الدعم اإلضايف لاجور :يقدم للعاملني)https://online.hrdf.org.sa/businessQ7( .ل

• مش ـ ـ ــروع اس ـ ـ ــتحداث ش ـ ـ ــبكة أص ـ ـ ــحال األعم ـ ـ ــال واإلعاق ـ ـ ــة ( -ق ـ ـ ــادرون) :أنشـ ـ ـ ـ
عــام  2013إلــدف دعــم ومســاندة قضــية توظيــف وعمــل ذوي اإلعاقــة يف منشــصت
القطـ ــاع اخلـ ــاص مـ ــن خـ ــالل تقـ ــد املشـ ــورة ألصـ ــحال األعمـ ــال يف كيفيـ ــة التعامـ ــل
وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وتوفري بيهلات عمل مساندة ممل
• إصــدار دليــل ودال وقواعــد التخاطــب الصــحيه مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن قبــل
برنام توافق يف صندوق تنمية املوارد البشرية ووزارة العمل  -اإلصدار األول 2013ل
• إص ـ ــدار أداة مع ـ ــايري تقي ـ ــيم تض ـ ــمني األنظم ـ ــة والسياس ـ ــات لتك ـ ــون مس ـ ــاندة حلق ـ ــوق
الشـخاص ذوي اإلعاقــة مــن قبــل برنــام توافــق يف صــندوق تنميــة املـوارد البشـرية ووزارة
العمل  -اإلصدار األول .2013

المادة ()28

اسيوى المعيشة الالئق والحماقة اال يماعية

 -213تكف ـ ــل اململك ـ ــة ملواطنيه ـ ــا يمي ـ ــع أجناس ـ ــهم وأطي ـ ــافهم وم ـ ــنهم األش ـ ــخاص ذوو اإلعاق ـ ــة
أســبال العــيش وبــأن ي ـوا حيــاة كر ــة علــى قــدم املســاواة مــع اآلخ ـرين دون أدا متييــز كمــا ســبق
اإلشــارة إىل ذلـ بــني جنبــات التقريــر وذلـ مــن خــالل مانيــة العــالج والتأهيــل والرعايــة االجتماعيــة
الكامل ــة وت ــوفري األجه ــزة الطبي ــة املس ــاعدة وال ــدخل الش ــهري للمع ــوزين م ــنهم والرعاي ــة املنزلي ــة
باإلضافة إىل الدعم املايل للمشاريع اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -214متثــل اإلعانــات املقدمــة مــن خــالل وزارة الشــبون االجتماعيــة رافــدا مهم ـ ا مــن روافــد الرعايــة
االجتماعية اليت تاجها أفراد وأسر الفهلـات اخلاصـة سـواء كـانوا أشخاصـ ا مـن ذوي اإلعاقـة أو أيتامـ ا
أو مــن يف حكمهــم رــن أوكلــت رعــايتهم إىل الــوزارة حي ـ تقــوم الــوزارة بصــرف إعانــة ماليــة لاســر
الــيت لــديها شــخص واحــد مــن ذوي اإلعاقــة أو أكثــر حيـ تتــوىل إدارة اإلعانــات يف الــوزارة صــرف
اإلعانة ملن متت دراسة حاال م وقد صدرت يف هذا الشـأن عـدد مـن القـرارات الـيت تتضـمن صـرف
إعانات لبع الفهلات من األشخاص ذوي اإلعاقة ومن األمثلة على ذل ما يلي:
• إعانــات أســر األش ــخاص ذوي اإلعاقــة الــيت تص ــرف بنــاء علــى (امل ــادتني الثالثــة والعش ــرون
والرابع ــة والعش ــرون) م ــن الالئح ــة األساس ــية ل ـكام تأهي ــل املع ــوقني الص ــادرة بق ـرار مل ــي
ال ـ ــوزراء رق ـ ــم ( )34وت ـ ــاريخ  28ك ـ ــانون الثاين/ين ـ ــاير  1980القاض ـ ــي مب ـ ــنه أولي ـ ــاء أم ـ ــور
األشـخاص ذوي اإلعاقــة الــذين يتعــذر قبــومم مبراكــز التأهيــل أو الــذين يرغــب أوليــاء أمــورهم
يف رعايتهم إعانة سنوية وفق شرو ددة وتقارير طبيةل
• ق ـرار مل ــي ال ــوزراء رق ــم ( )88وت ــاريخ  17أيار/م ــايو  2005مب ــنه مراك ــز الرعاي ــة األهلي ــة
الـيت تقــدم رعايــة جزئيـة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة خـالل فـرتات ــددة إعانـة ســنوية عــن كــل
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حال ــة تقبله ــا ل ــديها حبيـ ـ ال تتج ــاوز نص ــف مق ــدار اإلعان ــة الس ــنوية املق ــررة ألولي ــاء أم ــور
األشخاص ذوي اإلعاقة اليت سبقت اإلشارة إليهال
• إعان ـ ــة كراس ـ ــي األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة وتع ـ ــديل س ـ ــيارا م :ص ـ ــدر األم ـ ــر الس ـ ــامي رق ـ ــم
(/1285/7م) وتـ ــاريخ  31كـ ــانون الثاين/ينـ ــاير  1989واألمـ ــر الس ـ ـامي رقـ ــم 1/7852
بتـ ـ ـ ــاريخ  19أيار/مـ ـ ـ ــايو  2005بقيـ ـ ـ ــام وزارة الشـ ـ ـ ــبون االجتماعيـ ـ ـ ــة بتحويـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ــيارات
األشـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة ليتمكن ـ ـوا مـ ــن قياد ـ ــا بالي ـ ــدين ب ـ ــدالا مـ ــن الق ـ ــدمني م ـ ــع ت ـ ــأمني
الكراسـي لاشـخاص ذوي اإلعاقـة ا تـاجني لـذل  .ويـتم تقـد الطلبـات مـذه اإلعانـة عــن
طريق فروع الوكالة.
 -215ك ــن تقس ــيم اإلعان ــات املادي ــة والعيني ــة لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ال ــيت تس ــاهم يف ت ــوفري
معيشة الئقة مم على النحو التايل:
أوالا :اإلعان ـ ــات املالي ـ ــة :ص ـ ــدر أم ـ ــر خ ـ ــادم احل ـ ـرمني الش ـ ـريفني بت ـ ــاريخ  27ك ـ ــانون األول/
ديسمك  2007بزيادة اإلعانات بنسبة ( 100يف املائة) وهي كالتايل:
• اإلعانــات تعطــى لاشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم الــيت تقــوم برعــايتهم يف بيــو م وهــي تـرتاو
ما بني أربعة إىل عشرين ألف ريـال سنويا تتوزع على أربعة مستويات على النحو التايل:
-1

إعاقة بسيطة وحتصل على أربعة والف ريـالل

-2

إعاقة متوسطة وحتصل على مثانية والف ريـالل

-3

إعاقة شديدة وحتصل على ستة عشر ألف ريـالل

-4

إعاقة شديدة جدا وحتصل على عشرين ألف ريـال.

ثاني ـ ا :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 واألسرة والعكاكيز واملراتب اموائية وغريها.
ثالثـا :إيـواء احلـاالت الشـديدة يف املراكـز اإليوائيــة :يـتم إيـواء مجيــع حـاالت األشــخاص ذوي
اإلعاقــة الــذين لــديهم إعاقــات شــديدة وال تســتطيع أســرهم إي ـواءهم يف املنــازل ويــتم تقــد اخلــدمات
اإليوائية مم من إعاشة وخدمات صحية واجتماعية وتأهيلية وغريها.
رابع ـ ا :خ ــدمات التأهي ــل امله ــين للح ــاالت القابل ــة للت ــدريب :بن ــاءا عل ــى القواع ــد األساس ــية
لكام تأهيل املعوقني فبن (املادة الرابعة عشرة) منه تنص على ما يلي:
• تصرف مكافأة مالية مقـدارها ( )400ري ـال لكـل شـخص متـدرل مـن ذوي اإلعاقـة شـهريا
اعتبــارا مــن تــاريخ التحاقــه بكنــام التأهيــل مبــا يف ذلـ اإلجــازات ويف حالــة إقامتــه بالقســم
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ال ــداخلي ختف ـ ـ ه ــذه املكاف ــأة إىل ( )200ري ـ ـال ش ــهريا ويف كلت ــا احل ــالتني يض ــاف إىل
املبل ( )200ريـال ملن يعول أسرةل
• صـدر قـرار ملـي الــوزراء رقـم ( )157يف تــاريخ  1980/10/21بزيـادة مكافــصت التــدريب
للمعــوق املتــدرل مبراكــز التأهيــل املهــين مــن ( )400إىل ( )800ريــاالا شــهري ا ومــن ()200
إىل ( )400ريـ ـ ــاالا شـ ـ ــهري ا يف حـ ـ ــال إقامتـ ـ ــه بالقسـ ـ ــم الـ ـ ــداخلي وزيـ ـ ــادة اإلعانـ ـ ــة العائليـ ـ ــة
من ( )200إىل ( )400رياالا شهري ال
• وي ــتم ت ــدريب األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة غ ــري الق ــابلني للتعل ــيم الع ــام واخل ــاص حبيـ ـ ي ــتم
تــدريبهم يف بـرام تـرتاو مــد ا مــا بــني ســنة وســنتني ويــتم ختصصــهم يف دبلومــات مهنيــة يف
م ــاالت ختلف ــة مث ــل( :احلاس ــب اآليل النج ــارة التغلي ــف والتجلي ــد والكهرب ــاء وتنس ــيق
احل ــدائق واملش ــاتل إخل) و ك ــن للخ ــر ني احلص ــول عل ــى منح ــة ق ــدرها ( 50أل ــف ري ـ ـال)
للبدء يف مشروع راري يف اجملال نفسه.
خامس ـ ا :مراكــز الرعايــة النهاريــة للمعــوقني :تقــوم باستضــافة حــاالت املعــوقني مــدة ( )4إىل
( )5س ــاعات يومي ــا يف الف ــرتة النهاري ــة لتق ــدم م ــم ب ـ ـرام الرعاي ــة التأهيلي ــة الش ــاملة مث ــل (الع ــالج
الطبيعــي وعــالج النطــق والكــالم وب ـرام الرتبيــة اخلاصــة وب ـرام اجتماعيــة وترو يــة) وذل ـ لرفــع
كفاء م وتأكيد رجوعهم إىل منازمم لتعزيز مفهوم الدم يف اجملتمع.
سادس ـ ـا :ب ـ ـرام الرعاي ــة املنزلي ــة التأهيلي ــة :وتق ــدم ه ــذه اخلدم ــة حل ــاالت األش ــخاص ذوي
اإلعاقـ ــة الش ـ ــديدة واملتوس ـ ــطة الـ ــذين ال يس ـ ــتطيعون مراجع ـ ــة مراكـ ــز التأهي ـ ــل واملستش ـ ــفيات وذل ـ ـ
لتـ ــدريب الشـ ــخص ذي اإلعاقـ ــة وأس ـ ـرته علـ ــى كيفيـ ــة التعامـ ــل معـ ــه ومـ ــع اإلعاقـ ــة وذل ـ ـ ملنـ ــع أو
التخفيــف مــن املضــاعفات كمــا التعاقــد مــع اجلمعيــات اخلرييــة يف معظــم منــاطق اململكــة لتقــد
بـ ـرام الرعاي ــة املنزلي ــة لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف من ــازمم .وتتك ــون بـ ـرام اإلرش ــاد األس ــري م ــن
جلسات عالج طبيعي والنطق والكالم وتقدم مم بع األجهزة املعينة.
 -216أمــا فيمــا يتعلــق بضــمان اســتفادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن ب ـرام اإلســكان العــام فــبن
وزارة الش ــبون االجتماعي ــة تس ــتقبل طلب ــات األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة مل ــنه األراض ــي الس ــكنية ورفعه ــا
للـديوان امللكـي إلعطائهـا األولويـة يف املـنه وفـق مـا قضـى بـه قـرار ملـي الـوزراء رقـم ( )76وتــاريخ 27
نيس ــان/أبريل  .2004كم ــا أن األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة كغ ــريهم م ــن املـ ـواطنني عل ــى ح ــد سـ ـواء م ــم
احلـق يف التقــد علـى صــندوق التنميـة العقاريــة الـذي ــنه قروضـ ا ميســرة وبـدون فوائــد للمـواطنني لبنــاء
املســاكن .كمــا أن وزارة اإلســكان ضــمنت الالئحــة التنفيذيــة لتنظــيم الــدعم الســكين  -وف ـق مــا أشــري
إليــه ســابق ا عنــد احلــدي عــن املــادة ( )19اخلاصــة بــالعيش املســتقل واإلدمــاج يف اجملتمــع  -أحكام ـ ا
تتضمن منه األشخاص ذوي اإلعاقة األولوية يف احلصول على منتجات الدعم السكين.
 -217أمـ ــا نظـ ــام التقاعـ ــد ومـ ــدى اسـ ــتفادة األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة مـ ــن اسـ ــتحقاقات وب ـ ـرام
التقاع ــد وأن يك ــون عل ــى ق ــدم املس ــاواة م ــع اآلخـ ـرين ف ــبن نظ ــام التقاع ــد امل ــدين الصـ ـادر باملرس ــوم
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امللك ـ ــي رقـ ـ ــم (م )41/وت ـ ــاريخ  28ول/أغسـ ـ ــطي  1973ونظـ ـ ــام التقاع ـ ــد العسـ ـ ــكري الصـ ـ ــادر
باملرس ـ ــوم امللك ـ ــي رق ـ ــم (م )24/وت ـ ــاريخ  17نيس ـ ــان/أبريل  1975ونظ ـ ــام التأمين ـ ــات االجتماعي ـ ــة
الصـ ــادر باملرسـ ــوم امللكـ ــي رقـ ــم (م )33/وتـ ــاريخ  30تش ـ ـرين الثـ ــاين/نوفمك  2000ونظـ ــام تبـ ــادل
املنــافع بــني هــذه األنظمــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م )53/وتــاريخ  20أيلول/ســبتمك 2003
قــد كفلــت للمــوظفني املــدنيني والعســكريني علــى حــد س ـواء رــن يصــال مــنهم بعجــز أو إعاقــة متنعــه
م ــن العم ــل وي ــدخل ض ــمن نط ــاق ه ــبالء األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة حقوقـ ـ ا مالي ــة حيـ ـ اص ــص
للموظــف س ـواء أكــان مــدني ا أو عســكري ا املنتهيــة خدماتــه لعجــزه نســبة مــن راتبــه األساســي األخــري
لضمان مستوى معيشة كر ة له.
 -218وفيمــا يتعلــق باخلدمــة املقدمــة ملراجعــي املبسســة العامــة للتقاعــد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة
فق ــد تس ــهيل الوص ــول إىل املب ــاين واملكات ــب وت ــوفري مجي ــع اإلمكاني ــات لتق ــد اخلدم ــة م ــم وبص ــفة
فوريــة مــن خــالل ختصــيص مــوظفني خاصــني خلــدمتهم وتــوفري مواقــف خصصــة مــم ور ـرات تتناســب
مع إعاقا م سواء باملقر الرئيي للمبسسة أو من خالل فروعها ومكاتبها املنتشرة يف اململكة.
 -219ومــن األدوار الــيت تقــوم إلــا مبسســات اجملتمــع املــدين فيمــا يتعلــق برعايــة املتقاعــدين ومــنهم
األشــخاص ذوو اإلعاقــة فــبن هنــاك اجلمعيــة الوطنيــة للمتقاعــدين يف اململكــة والــيت هــي إطــار يضــم
مجي ــع املتقاع ــدين يف اململك ــة (م ــدنيني وعس ــكريني) م ــن القط ــاعني احلك ــومي واألهل ــي ذك ــورا وإناثـ ـا
ومن ذوي اإلعاقة ومقر اجلمعية األم يف مدينة الرياض وما فروع يف بع مناطق اململكة.
 -220فاجلمعيــة الوطنيــة للمتقاعــدين تســعى مــن خــالل رســالتها إىل رفــع مســتوى الثقافــة والــوعي
واملعرف ــة بش ــبون املتقاع ــدين ومك ــانتهم وق ــدرا م وأ ي ــة احـ ـرتامهم وا افظ ــة عل ــى حق ــوقهم وم ــنهم
األش ـ ــخاص ذوو اإلعاق ـ ــة وتس ـ ــهيل قي ـ ــامهم بواجب ـ ــا م وتص ـ ــحيه الص ـ ــورة النمطي ـ ــة ع ـ ــن التقاع ـ ــد
واملتقاعــدين والتأكيــد علــى أ يــة مــا قــاموا بــه مــن إ ــازات يف املاضــي ومــا يتوقــع مــنهم مــن املشــاركة
يف احلاضـ ـ ــر واملسـ ـ ــتقبل .كمـ ـ ــا تعمـ ـ ــل اجلمعيـ ـ ــة علـ ـ ــى حتقيـ ـ ــق ومـ ـ ــال املتقاعـ ـ ــدين وحتسـ ـ ــني وتطـ ـ ــوير
أوض ــاعهم املالي ــة والص ــحية واملعنوي ــة واالجتماعي ــة واالقتص ــادية .فم ــن أه ــداف اجلمعي ــة عل ــى س ــبيل
املثال ال احلصر:
• حتســني وتطــوير أوضــاع املتقاعــدين املاليــة والصــحية واملعنويــة والرتفيهيــة والثقافيــة واالجتماعيــة
واالقتصادية را يساهم يف إسعادهم وا افظة على كرامتهمل
• تقــد االستشــارات الشــرعية القانونيــة للمحتــاجني مــن املتقاعــدين وزوجــا م ودون البــالغني
مــن أوالدهــم مــع تقــد كــل مــا كــن مــن اخلــدمات واملســاعدات الــيت تاجهــا املتقاعــدون
وخاصة األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -221كمـا أن اجلمعيــة تعمــل علــى إنشــاء نـو خاد للمتقاعــدين يف املــدن وا افظــات للتعــارف ومزاولــة
النشاطات الرياضية وتفعيل النشاطات االجتماعية.
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المادة ()29

المشامكة ت الحياة السياسية والعااة

 -222اســتنادا إىل النظ ــام األساســي للحك ــم يف املــادة (الثامن ــة والعش ـرين) تيس ــر الدولــة م ــاالت
العمــل لكــل قــادر عليــه إلتاحــة الفرصــة للم ـواطنني دون اســتثناء للمشــاركة يف بنــاء الــوطن اقتصــاديا
وسياس ـ ــيا ويف احلي ـ ــاة العام ـ ــة وه ـ ــي ب ـ ــذل تض ـ ــمن لاش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة احل ـ ــق يف املش ـ ــاركة
السياسية ويف احلياة العامة على قـدم املسـاواة مـع اآلخـرين مـىت مـا كانـت لـديهم القـدرة علـى ذلـ
حيـ ـ جع ــل نظ ــام اخلدم ــة املدني ــة الص ــادر باملرس ــوم امللك ــي رقـ ـم (م )47/وت ــاريخ 1977/6/27
اجلدارة هي األساس للتوظيف يف أي مال.
 -223يف اململك ــة ع ــدة م ــاالت وف ــرص للمش ــاركة يف احلي ــاة السياس ــية العام ــة سـ ـواء ب ــالتعيني أو
باالنتخـ ــال يـ ــتم فيهـ ــا اختيـ ــار املرشـ ــحني لكثـ ــري مـ ــن املناصـ ــب التنفيذيـ ــة يف اململكـ ــة علـ ــى أسـ ــاس
كفــاء م والــيت تتــيه للم ـواطنني املشــاركة يف صــنع الق ـرار واإلدارة مب ــا يعــد أساس ـا يف بنــاء اجملتم ــع
مبشاركة مجيـع فهلاتـه دون متييـز ومـنهم األشـخاص ذوو اإلعاقـة .ففـرص االنتخـال للمشـاركة يف احليـاة
العامــة والسياســية متعــددة منهــا( :انتخابــات اجملــالي البلديــة وانتخابــات الغــرف التجاريــة الصــناعية
وانتخابــات اجلامعــات وانتخابــات اميهلــات مثــل :انتخابــات هيهلــة الصــحفيني انتخابــات اجلمعيــات
التعاونيــة انتخابــات األنديــة الرياضــية وانتخابــات اللجــان العماليــة انتخابــات املبسســات الثقافيــة)
ومجيعها ال تستثين مشـاركة األشـخاص ذوي اإلعاقـة كوهنـا متاحـة لعامـة املـواطنني سـواءا كـانوا نـاخبني
أو منتخبني من املبهلني ورن تتوفر فيهم شرو االنتخال.
 -224فف ــي م ــال انتخاب ــات أعض ــاء اجمل ــالي البلدي ــة م ــثالا فل ــم يتض ــمن نظ ــام اجمل ــالي البلدي ــة
الص ــادر باملرس ــوم امللك ــي رق ــم (م )61/وت ــاريخ  1ول/أغس ــطي  2014حكم ـ ا ي ــز األش ــخاص
ذوي اإلعاقــة عــن غــريهم مــن األشــخاص بــل إن النظــام ســاوى يف مـواده اخلاصــة باشـرتاطات مــن لــه
تتضــمن االش ـرتاطات الـواردة يف املــادتني
حــق الرتشــه أو االنتخــال بــني مجيــع األشــخاص حيـ
(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) مـن هـذا النظـام أي شـر يـبدي إىل حرمـان الشـخص ذي اإلعاقـة
من رارسة حقه يف الرتشه أو االنتخال يف عضوية اجملالي البلدية.
 -225ومــن جانــب وخــر وبالنســبة إلج ـراءات قيــد النــاخبني مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وذوي
املوان ــع الش ــرعية أو النظامي ــة فبن ــه ال يتطل ــب حض ــورهم ملرك ــز االنتخ ــال حيـ ـ ــق م ــم تف ــوي
غــريهم للتســجيل يف قيــد النــاخبني نيابــة عــنهم والتصــويت نيابــة عــنهم وفــق عــدد مــن الض ـوابس الــيت
تضعها وزارة الشبون البلدية والقروية.
 -226ويف جانـ ــب الواقـ ــع التطبيقـ ــي لسياسـ ــة اململكـ ــة يف إتاحـ ــة الفـ ــرص لاشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة
للمشــاركة يف احليــاة السياســية والعامــة علــى قــدم املســاواة مــع اآلخـرين عــن طريــق التعيــني فبنــه دائمـا مــا
يكــون وفق ـ ا للكفــاءة والقــدرة بغ ـ النظــر عــن الشــكل واميهلــة فعلــى ســبيل املثــال :تــوىل منصــب مفــيت
عــام اململكــة  -والــذي يعــد مــن املناصــب العليــا يف الدولــة وإىل اآلن  -مــن قبــل ثالثــة أشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة البصـرية (فاقــدي البصــر) لــدورات متتاليــة .كمــا أن هيهلــة كبــار العلمــاء والــيت تعــد مــن أهــم
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اميهل ــات احلكومي ــة العلي ــا تض ــم أيضـ ـا م ــن ض ــمن أعض ــائها ذوي إعاق ــة بصـ ـرية إض ــافة إىل أن مل ــي
الشورى يف اململكة يضم بـني جنباتـه أعضـاء مـن ذوي اإلعاقـات اجلسـدية واحلسـية علـى مـدار دورتـني
متت ــاليتني ( )2012-2009وح ــىت اآلن .باإلض ــافة إىل أن مل ــي هيهل ــة حق ــوق اإلنس ــان يض ــم أيضـ ـ ا
مــن بــني أعضـائه واحــدا مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف دورتــه الثانيــة  2011وحــىت تاراــه .ويف إتاحــة
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
البلدية ملنطقة الرياض لعام  2011مرشه من األشخاص ذوي اإلعاقة عن الدائرة (.)9

المادة ()30

المشامكة ت الحياة الثقا ية وأنشطة اليف يه واليسلية والفقاضة

 -227عملــت اململكــة علــى إتاحــة الفــرص لاشــخاص ذوي اإلعاقــة للمشــاركة يف احليــاة الثقافيــة
والرياضية من خالل بع التدابري التشريعية واإلجراءات العملية.
 -228تشــري املــادة (الثانيــة) مــن نظــام رعايــة املعــوقني الصــادر مبوجــب املرســوم امللكــي رقــم (م)37/
وتــاريخ  29وذار/مــارس  2002إىل أن الدولــة تكفــل حــق الشــخص ذي اإلعاقــة يف خــدمات تقــدم
ع ــن طري ــق اجله ــات املختص ــة يف العدي ــد م ــن اجمل ــاالت منه ــا اجمل ــاالت الثقافي ــة والرياض ــية وتش ــمل:
االستفادة من األنشـطة واملرافـق الثقافيـة والرياضـية و يهلتهـا ليـتمكن الشـخص ذي اإلعاقـة مـن املشـاركة
يف مناشطها داخلي ا وخارجي ا مبا يتناسب مع قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم.
 -229أمــا اجلانــب الثقــايف والتمتــع بــاملواد الثقافيــة ودخــول األمــاكن املخصصــة لــذل فــبن مركــز
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.
كم ــا أن وكال ــة الش ــبون الثقافي ــة يف وزارة الثقاف ــة واإلع ــالم وبالتنس ــيق م ــع مجعي ــة األطف ــال املع ــوقني
قــدمت ب ـرام خاصــة مــذه الفهلــة يف اجملــاالت املختلفــة .ففــي عــام  2012تنوعــت هــذه املناســبات
بـ ــني امل ـ ـبمترات والنـ ــدوات واملناسـ ــبات االحتفاليـ ــة والزيـ ــارات واألسـ ــابيع الثقافيـ ــة واالجتماعـ ــات
واللقاءات وا اضـرات واألمسـيات والعـروض املسـرحية وامللتقيـات واملعـارض والنشـاطات الثقافيـة
والفنية واملهرجانات والكام التلفزيونية.
 -230كمــا أن األنديــة األدبي ــة والثقافيــة يف أحن ــاء اململكــة تفــته أبواإل ــا لاشــخاص ذوي اإلعاق ــة
من خالل املكتبات واملسابقات الثقافية العامة.
 -231تقــوم وزارة التعلــيم بــدور بــارز أيض ـا يف هــذا اجملــال مــن خــالل املشــاركة الفاعلــة يف ال ـكام
اإلعالمي ـ ــة وا اض ـ ـرات والن ـ ــدوات واملطبوع ـ ــات إض ـ ــافة إىل مش ـ ــاركة الطلب ـ ــة م ـ ــن ذوي اإلعاق ـ ــة يف
املــدارس االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة يف األنشــطة الرياضــية املدرســية واإلذاعيــة والفنيــة واألدبيــة سـواء
داخ ــل اململك ــة أو خارجه ــا وتش ــجع سياس ــات ال ــوزارة عل ــى تفعي ــل دمـ ـ الط ــالل ذوي اإلعاق ــة
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داخل املدرسة العادية را يرتتـب عليـه مشـاركتهم الفاعلـة يف األنشـطة الصـفية وغـري الصـفية املختلفـة
كالطـ ــابور الصـ ــباحي وبرامـ ــه الثقافيـ ــة واملسـ ــر املدرسـ ــي والزيـ ــارات امليدانيـ ــة لاس ـ ـواق واحلـ ــدائق
واملتنزهات والرحالت الكيـة .كمـا أن الـوزارة مـن خـالل املكتبـات الصـوتية ومـا يوجـد فيهـا مـن كتـب
على طريقة برايل رعلها دائما متاحة لاشخاص ذوي اإلعاقة.
 -232يف الرئاس ــة العام ــة لرعاي ــة الش ــبال أيض ـ ا مت ــت املوافق ــة عل ــى الرتخ ــيص لع ــدد س ــة أندي ــة
(رياضـ ــية وثقافيـ ــة واجتماعيـ ــة) لاشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة يف عـ ــدد مـ ــن منـ ــاطق اململكـ ــة إضـ ــافة إىل
أنديــة الصــم والــيت ســبق وأن متــت موافقــة املقــام الكــر بــاألمر الســامي رقــم ( )24620وتــاريخ 11
أيار/مايو  2013علـى ترخيصـها يف كـل مـن :الريـاض ومكـة املكرمـة وجـدة والـدمام والقصـيم و ـران
والباحـة واجلـوف وتبـوك وجـازان ودعمهـا ببعانـة سـنوية مقـدارها ( سـمائة ألـف ري ـال) لكـل ن خ
ـاد مــن
هــذه األنديــة لتنفيــذ أنشــطتها وبرامه ــا كمــا اســتحداث إدارة حتــت اســم إدارة األش ــخاص ذوي
اإلعاقة تعىن يميع ما يتعلق إلذه الفهلة بغية نبذ العزلة ودمهم يف اجملتمع.
 -233وحــول األنشــطة والفعاليــات الثقافيــة فقــد قامــت الرئاســة العامــة لرعايــة الشــبال رثلــة بوكالــة
ش ــبون الش ــبال يف إع ــداد بـ ـرام زمني ــة ل ــذوي اإلعاق ــات م ــع ت ــوفري اإلمكان ــات ال ــيت تتناس ــب م ــع
إعاقــا م لتعــددها وتنوعهــا ومــن هــذه األنشــطة والفعاليــات (املســابقات الثقافيــة والفــن التشــكيلي
والصــحف احلائطيــة واموايــات العلميــة واالخ ـرتاع واالبتكــار والتصــوير الضــوئي ومراكــز اموايــات
العلميــة ببيــوت الشــبال ومســابقة القــرون الكــر واحلــدي الش ـريف والتــأليف املســرحي والقصــة
القصـ ــرية والشـ ــعر الفصـ ــيه واألفـ ــالم القصـ ــرية والفوتوشـ ــول مـ ــع إتاحـ ــة اجملـ ــال مـ ــم باملشـ ــاركة يف
املناســبات الوطنيــة) والــيت تقــوم اإلدارة العامــة للهيهلــات الشــبابية علــى تنفيــذها وذل ـ بالتنســيق مــع
اجلهات احلكومية ذات العالقة واملكاتب واألندية التابعة للرئاسة يف ختلف مناطق اململكة.
 -234أم ــا اجمل ــال الرياض ــي وإتاح ــة الفرص ــة لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ملمارس ــة هواي ــا م الرياض ــية
ورعايتهــا فقــد تأســي االحتــاد الســعودي لرياضــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عــام  1991ويهــدف
االحتــاد إىل العمــل علــى نشــر وتوســيع قاعــدة األلعــال الرياضــية الــيت يشــرف عليهــا بــني فهلــات ذوي
اإلعاقــات املختلفــة يف مجيــع أحنــاء اململكــة والعمــل علــى تطويرهــا واالرتقــاء مبســتواها للمنافســة ليــا
وإقليميــا وتســهيل فــرص رارســة األلعــال الرياضــية جلميــع فهلــات ذوي اإلعاقــة كمــا يســعى االحتــاد
لتطــوير الكفــاءات الفنيــة للمختصــني بعقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة للمــدربني واحلكــام .وعــالوة
علــى ذل ـ فــبن االحتــاد يقــوم بتنظــيم العديــد مــن البطــوالت ا ليــة علــى مســتوى منــاطق و افظــات
اململكــة كمــا يســهم يف تنظــيم بعـ البطــوالت اخلليجيــة والعربيــة والدوليــة .باإلضــافة إىل أن االحتــاد
يشــرف علــى اخلمســة عشــر مرك ـزا املنتشــرة يف اململكــة .ورــدر اإلشــارة هنــا إىل أنــه انبثــق عــن االحتــاد
الســعودي لرياضــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة االحتــاد الســعودي لرياضــة الصــم .وتتعــدد أنشــطة االحتــاد
تقســيمها إىل ســة أن ـواع هــي :اإلعاقــة البص ـرية (املكفــوفني وضــعاف
حســب اإلعاقــات حي ـ
البصر) إعاقة الشلل الدماغي اإلعاقة احلركية اإلعاقة الذهنية اضطرال التوحد.
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 -235ويف مــال دع ــم مش ــاركة الالعبــني م ــن األش ــخاص ذوي اإلعاقــة يف ا اف ــل الرياض ــية الدولي ــة
فبنــه يــتم يف ســبيل ضــمان املشــاركة الفاعلــة لالعبــني تف ـريغهم مــع اجلهــازين اإلداري والفــين مــن خــالل
السما مم بالتغيب عـن العمـل بالراتـب الكامـل طيلـة مـدة املشـاركة الرياضـية ومـا تتطلبـه تلـ املشـاركة
مــن إقامــة معســكرات تدريبيــة قــد متتــد لف ـرتات تتجــاوز مــد ا ســتة أشــهر ومــن ذلـ مــا صــدر بــه ق ـرار
مل ــي ال ــوزراء رق ــم ( )249وت ــاريخ  28حزيران/يوني ــه  2010املتض ــمن الس ــما للجه ــازين اإلداري
والفــين والالعبــني املشــاركني يف بطولــة كــأس العــا لكــرة القــدم لــذوي اإلعاقــة الذهنيــة يف جنــول أفريقيــا
عام  2010بالتغيب عن أعمامم يف القطاعني احلكومي واخلاص طيلة مدة املشاركة .
 -236وم ــن اإل ــازات ال ــيت حققه ــا االحت ــاد وال ــيت تعك ــي م ــدى احل ــرص والرعاي ــة ال ــيت تق ــدمها
اململكة لرياضة األشخاص ذوي اإلعاقة ما يلي:
• حقــق منتخــب اململكــة املركــز األول عامليـا يف بطولــة العــا الرابعــة واخلامســة والسادســة لكــرة
الق ــدم ل ــذوي اإلعاق ــة الذهني ــة يف أملاني ــا ع ــام  2006ويف جن ــول أفريقي ــا ع ــام  2010ويف
الكازيل عام 2014ل
• حصل االحتاد على امليدالية الذهبية العاملية يف الوثب يف بكني عام 2008ل


حصل االحتاد أيضا على امليدالية الفضية العاملية يف بكني عام 2008ل

• حق ــق منتخ ــب اململك ــة ل ــذوي االحتياج ــات اخلاص ــة يف األلع ــال اإلقليمي ــة الثامن ــة ملنطق ــة
الشرق األوسس و ال أفريقيا عام  )35( 2014ميدالية منها ( )24ميدالية ذهبيةل
• حصــلت اململكــة العربي ــة الســعودية علــى امليدالي ــة الذهبيــة يف بطولــة اخلل ــي الثانيــة للتوح ــد
(اجلمعية السعودية اخلريية للتوحد).
 -237يقــدم االحتــاد الســعودي لرياضــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة خدماتــه ودعمــه ملراكــز التــدريب
اخلمســة عشــر املنتشــرة يف اململكــة بتزويــدها بــاألدوات واملتطلبــات الرياضــية والفنيــة وصــرف مكافــصت
لالعبــني املســجلني رمسي ـ ا الــذين يواصــلون تــدريبهم ومكافــصت للمــدربني املتخصصــني واملشــرفني علــى
املراكــز وكــذل العــاملني يف االحتــاد الســعودي لرياضــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأثنــاء املعســكرات
واملشــاركات الرياضــية واملنافســات داخــل اململكــة وخارجهــا حي ـ يــتم تــوفري مجيــع املتطلب ـات علــى
حســال االحتــاد الــذي تشــرف عليــه الرئاســة العامــة لرعايــة الشــبال وخاصــة الســكن وكامــل املالبــي
الرياضــية واإلعاشــة واملواصــالت وتــذاكر الســفر واملكافــصت أثنــاء التــدريبات واملشــاركات .كمــا يــتم
صــرف املكافــصت لالعبــني احلاصــلني علــى ميــداليات ذهبيــة أو فضــية أو برونزيــة يف البطــوالت الرمسيــة
سواء على مستوى دول ملي التعاون اخلليجي أو املستوى اإلقليمي أو الدويل واألومل .
 -238ويف جانـ ـ ــب متتـ ـ ــع األشـ ـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ـ ــة بـ ـ ــدخول األمـ ـ ــاكن الرياضـ ـ ــية مـ ـ ــن املالعـ ـ ــب
والص ــاالت املغلق ــة وتيس ــري الوص ــول إليه ــا وإتاحته ــا الس ــتخدام األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة فق ــد
إقامــة مش ـروع وطــين لتطــوير بيهلــة املالعــب الرياضــية يف الرئاســة العامــة لرعايــة الشــبال حي ـ يقــوم
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هــذا املشــروع علــى أعمــال ورهيــز املرافــق الرياضــية لتمكــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مــدرجات
مالعــب كــرة القــدم يف اململكــة مــن اســتخدامها وذلـ ببنشــاء منصــات خاصــة ومهــزة ومتوافقــة مــع
ل ـ ـوائه وأنظمـ ــة تيسـ ــري الوصـ ــول والسـ ــالمة لاشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة باإلضـ ــافة إىل رهيـ ــز املرافـ ــق
اخلاصـة فيهــا مـن دورات امليــاه واملمـرات يف املالعـب .كمــا سـيتم تعيــني وتــدريب فريـق مــن املتطــوعني
للقيــام باســتقبال ومرافقــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف امللعــب .وقــد االنتهــاء مــن املشــروع يف كــل
من الرياض والدمام والعمل جار على تعميمه على مجيع مناطق اململكة.

المادة ()31

مع اإلحصاءات والبيانات

 -239تــدرك اململكــة مــا جلمــع اإلحصــاءات والبيانــات والبحــوث والدراســات مــن أ يــة بالغــة يف
رسـ ـ ــم اخلطـ ـ ــس واالس ـ ـ ـرتاتيجيات وحتديـ ـ ــد املسـ ـ ــارات الصـ ـ ــحيحة لقضـ ـ ــايا اإلعاقـ ـ ــة ورعايـ ـ ــة حقـ ـ ــوق
األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وبالت ــايل فق ــد إجـ ـراء بع ـ الدراس ــات الوطني ــة عل ــى م ــدار الس ــنوات
املاض ــية منه ــا دراس ــة املش ــروع ال ــوطين ألحب ــاث اإلعاق ــة والتأهي ــل وإع ــادة التأهي ــل داخ ــل اجملتم ــع يف
اململكــة يف عــام  1997والــيت كانــت أول دراســة وطنيــة أظهــرت أن نســبة انتشــار اإلعاقــة مبختلــف
فهلا ــا يف اململكــة هــي ( 3.6يف املائــة) .بعــد ذل ـ أجريــت دراســة أخــرى مــن قبــل بع ـ البــاحثني
حي أظهرت أن نسبة انتشـار اإلعاقـة يف اململكـة هـي ( 6.3يف املائـة) وقـد يكـون سـبب اافـاض
نسـ ــبة االنتشـ ــار يف الدراسـ ــتني املـ ــذكورتني هـ ــو التعريـ ــف الـ ــذي اعتمـ ــاده لاعاقـ ــة إضـ ــافة إىل أن
الدراســتني اقتصـرتا علــى فهلــات عمريــة معينــة ولــيي مجيــع األعمــار .كمــا أن مثــة دراســة أجريــت حــول
د وغرافيــة اإلعاقــة عــام  2003وتعمــل وزارة الشــبون االجتماعيــة حالي ـا علــى إعــداد ســجل وطــين
لاعاقة (ط  -اجتماعي).
 -240ويف ذات الس ــياق ف ــبن اس ــتمارة تع ــداد الس ــكان ال ــيت أع ــد ا مصـ ـلحة اإلحص ــاءات العام ــة يف
التعداد السكاين األخري عام  2011تتضمن إحصاء ألعداد األشخاص ذوي اإلعاقة يف كل أسرة.
 -241من جانب وخـر تـويل وزارة التعلـيم أ يـة كبـرية جلمـع اإلحصـاءات والبيانـات امليدانيـة ملعرفـة
أعداد األشخاص ذوي اإلعاقـة وخاصـة الطـالل إلـدف تقـد اخلـدمات الرتبويـة والتعليميـة مـم ومـن
األمثلــة علــى ذل ـ الدراســة الوطنيــة لتقيــيم ررب ــة اململكــة العربيــة الســعودية يف مــال دم ـ التالمي ــذ
ذوي اإلعاقة يف مدارس التعليم العام (.)2008
 -242أم ــا بالنس ــبة لكب ــار الس ــن (املتقاع ــدين) ال ــذين يع ــانون م ــن إعاق ــة مرض ــية أو بس ــبب تق ــدم
العمــر فيــتم تســجيلهم يف وزارة الشــبون االجتماعيــة مــن خــالل اخلــدمات الــيت صــلون عليهــا يف
دور املسنني االجتماعية.
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المادة ()32

اليعاون ال ولت
 -243إن اململكة إ ان ا منها بأ ية التعاون الدويل فبهنا تعمل على تعزيزه وترحب بكـل تعـاون تقـدم مـن
خاللـ ــه دعمهـ ــا ومـ ــا يثـ ــري خكا ـ ــا ويطورهـ ــا وذل ـ ـ بـ ــدعم اجلهـ ــود الوطنيـ ــة الراميـ ــة إىل حتقيـ ــق أهـ ــداف
ه ــذه االتفاقي ــة وعلي ــه فاململك ــة بن ــت كثـ ـريا م ــن الشـ ـراكات م ــع املنظم ــات اإلقليمي ــة والدولي ــة ودعم ــت
مشاركة بع مواطنيها من ذوي اإلعاقة يف املنظمات الدولية كما اختذت بع التدابري يف هذا الشأن.
 -244ففــي مــال التعــاون اإلقليمــي شــاركت اململكــة مــع بقيــة الــدول العربيــة األعضــاء يف اعتمــاد
العقد العر لاشخاص ذوي اإلعاقة . 2013-2004
 -245واململكة أيضا ترتأس اللجنة العربية احلركية (أكتا) واللجنة العربية للخدمات الصحية.
 -246ســبق للمملكــة أن قــدمت اقرتاح ـ ا جمللــي وزراء الشــبون االجتماعيــة العــرل يامعــة الــدول
العربية إلقامة يوم عر لاشخاص ذوي اإلعاقة وقد تبىن اجمللي هذا املقرت يف عام .2007
 -247نظمت اململكة ندوة عـن كيفيـة تنفيـذ االتفاقيـة اخلاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة بتـاريخ 2
حزيران/يوني ـ ــه  2009وق ـ ــد عل ـ ــى ه ـ ــامش ه ـ ــذه النـ ـ ـدوة عق ـ ــد ور عم ـ ــل متخصص ـ ــة لتأهي ـ ــل
املهندســني العــاملني يف األمانــات يف العــا العــر العتمــاد خططــات املبــاين لتكــون مهيــأة الســتخدام
األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة .باإلض ـ ــافة إىل أن اململك ـ ــة عق ـ ــدت املـ ـ ـبمتر ال ـ ــدويل األول والث ـ ــاين عل ـ ــى
املستوى العاملي لاعاقة والتأهيل.
 -248تعمــل اململك ـة مــن خــالل مقــرت قدمتــه إىل دول ملــي التعــاون اخلليجــي ببعــداد الئحــة
تنفيذيـ ــة وفق ـ ـا لالتفاقيـ ــة الدوليـ ــة حلقـ ــوق األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة ختـ ــص الطلبـ ــة ذوي اإلعاقـ ــة يف
مبسسـات التعلـيم العـايل يف دول اجمللـي حيـ يقـوم ببعـدادها بعـ اخلـكاء وأسـاتذة اجلامعـات يف
ختصص الرتبية اخلاصة وبالتعاون مع هيهلة حقوق اإلنسان حتت مظلة ملي التعاون اخلليجي.
 -249باإلضــافة إىل أن مثــة أشخاصـا مــن ذوي اإلعاقــة مــن الكـوادر الوطنيــة املبهلــة مــم مشــاركات
وعضــويات يف جلــان إقليميــة ودوليــة حي ـ إن هنــاك إحــدى النســاء الســعوديات املــبهالت مــن فهلــة
الصــم تعمــل عض ـوا يف جلنــة امل ـرأة رثلــة عــن األشــخاص الصــم يف املنظمــة العربيــة لاشــخاص ذوي
اإلعاقــة مــن نيســان/أبريل  - 2013وحــىت اآلن كمــا أهنــا أيض ـا عضــو يف اللجنــة التنظيميــة للم ـبمتر
اإلقليمــي األول للصــم العــرل والــذي تنظمــه املنظمــة العربيــة لاشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتعــاون مــع
املنتدى األورو لاعاقة وبدعم من الوكالة اإلسبانية للتعاون اإل ائي الدويل.
 -250أم ــا يف م ــال التع ــاون ال ــدويل م ــع املنظم ــات الدولي ــة وال ــيت حتق ــق ج ــزءا م ــن أه ــداف ه ــذه
االتفاقية فاململكـة سـبق وأن وقعـت علـى وثيقـة برنـام التعـاون املشـرتك مـع منظمـة اليونيسـف وقـد
أســفر هــذا التعــاون عــن كثــري مــن الـكام واألنشــطة مــع املنظمــة كــان مــن وخرهــا تــكع اململكــة لصــا
صـ ــندوق الطفولـ ــة التـ ــابع لامـ ــم املتحـ ــدة اليونيس ـ ـيف مببل ـ ـ ( )1.59مليـ ــون دوالر لليونيسـ ــيف يف
النيجر لدعم القضاء على شلل األطفال.
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 -251كمــا أن اململكــة عضــو يف منظمــة التأهيــل الــدويل حي ـ قامــت وزارة الشــبون االجتماعيــة
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.
 -252استض ـ ــافت اململك ـ ــة يف  10-9ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــمك  2012املـ ـ ـبمتر الع ـ ــاملي للوص ـ ــول
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
ذوي اإلعاقة إليها وللمرافق اليت ختدمها.
 -253كم ــا استض ــافت اململكـ ــة يف تش ـ ـرين األول/أكت ــوبر  2014امل ـ ـبمتر ال ــدويل الراب ــع لاعاقـ ــة
والتأهيل والذي خالله تكر العديد من أصحال األحباث املتميزة املتعلقة باإلعاقة.
 -254كم ــا ترش ــيه أح ــد الكـ ـوادر الوطني ــة لرئاس ــة منظم ــة جي ــتي (منظم ــة التح ــالف الع ــاملي
لتسهيل الوصول للبيهلة والتقنية) وذل يف عام  2011ومقرها كندا.
 -255كم ــا أن املمث ــل الرمس ــي لالحت ــاد الع ــاملي للص ــم يف املش ــروع ال ــوطين لتوعي ــة النس ــاء الص ــم بأ ي ــة
االكتشــاف املبكــر لســرطان الثــدي إحــدى الك ـوادر الســعودية النســائية املبهلــة مــن ذوي اإلعاقــة مــن فهلــة
الصــم مــن تشـرين األول/أكتـوبر - 2011وحــىت اآلن .كمــا أهنــا هــي نفســها رثلــة االحتــاد العــر للهيهلــات
العامل ــة م ــع الص ــم يف اجلمعي ــة العاملي ــة ملرتمج ــي لغ ــة اإلش ــارة م ــن  .2011-2005باإلض ــافة إىل كوهن ــا
ضابطة االتصال للمنطقة العربية يف اجلمعية العاملية ملرتمجي لغة اإلشارة من  - 2011وحىت اآلن.

المادة ()33

الينفيذ والفص على الصعي الو نت

 -256إن اململك ــة وإ انـ ـا منه ــا بأ ي ــة إ ــاد جه ــة حكومي ــة وولي ــة ملتابع ــة تنفي ــذ االتفاقي ــة الدولي ــة
حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة داخــل احلكومــة ولضــمان متابعــة تنفيــذ االتفاقيــة والنظــام اخل ـاص
برعاي ـ ــة املعـ ـ ــوقني يف اململكـ ـ ــة فق ـ ــد تضـ ـ ــمن ق ـ ـ ـرار مل ـ ــي الـ ـ ــوزراء رقـ ـ ــم ( )202وتـ ـ ــاريخ  18وذار/
م ــارس  2014نصـ ـا يقض ــي بتع ــديل مس ــمى جلن ــة التنس ــيق املنص ــوص عليه ــا يف الالئح ــة األساس ــية
ل ـ ـ ـكام تأهي ـ ــل املعـ ـ ــوقني الص ـ ــادرة بق ـ ـ ـرار مل ـ ــي ال ـ ـ ـوزراء رق ـ ــم ( )34وتـ ـ ــاريخ  28ك ـ ــانون الثـ ـ ــاين/
ينــاير  1980ليكــون (جلنــة تنســيق خــدمات األشــخاص ذوي اإلعاقــة) وأن تعمــل هــذه اللجنــة علــى
مراقبــة تنفيــذ حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتنســيق بــني اجلهــات احلكوميــة ذات االختصــاص.
حبيـ يكــون تشــكيل جلنــة (تنســيق خــدمات األشــخاص ذوي اإلعاقــة) مــن رئــيي مــن وزارة الشــبون
االجتماعية ال تقل مرتبته عن (اخلامسة عشرة) وعضوية كل من:
• رثل من وزارة التعليم عضوال
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• رثل من وزارة الشبون البلدية والقروية عضوال
• رثل من وزارة الداخلية عضوال
• رثل من وزارة الصحة عضوال
• رثل من الرئاسة العامة لرعاية الشبال عضوال
• رثل من وزارة العمل عضوال
• رثل من وزارة اخلدمة املدنية عضوال
• رثل من وزارة الشبون االجتماعية عضوا وأمين ال
• أربعة أشخاص يكون أحـدهم مـن مجعيـة األطفـال املعـوقني ووخـر مـن القطـاع اخلـاص واآلخـر
م ــن اجلمعي ــات أو املبسس ــات اخلريي ــة والراب ــع م ــن األش ــخاص امل ــبهلني م ــن ذوي اإلعاق ــة
يرشحهم رئيي اللجنة ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الشبون االجتماعية أعضاء.
 -257أمــا فيمــا يتعلــق ببنشــاء وليــة رصــد مســتقلة لتعزيــز هــذه االتفاقيــة ومحايتهــا ورصــد تنفيــذها
فقــد أنشــأت هيهلــة حقــوق اإلنســان يف عــام  2012وحــدة خاصــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
لتمثل ولية رصد لتنفيذ االتفاقية واليت من مهامها ما يلي:
• دور الرص ــد والرقاب ــة ألوض ــاع األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وم ــدى حص ــومم عل ــى حق ــوقهم
ورصد االنتهاكات اليت يواجهوهنال
• رصد نظام وتشريعات اإلعاقة ووليا ا التنفيذية املتاحة ومـدى فاعليـة أدائهـا ومواءمتهـا مـع اتفاقيـة
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واقرتا اإلصالحات اليت من شأهنا أن تفعل النظامل
• املس ــاعدة االستش ــارية وتق ــد ال ــدعم الق ــانوين والف ــين لاش ــخاص ذوي اإلعاق ــة للحص ــول
على حقوقهم ومتثيلهم أمام جهات االختصاصل
• دور تثقيف ــي حبق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة و اول ــة بـ ـ ال ــوعي احلق ــوقي بش ــأن اتفاقي ــة
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةل
• التعــاون مــع اجلهــات احلكوميــة التنفيذيــة ذات االختصــاص بشــأن اإلعاقــة والقيــام مببــادرات
مشـ ــرتكة لـ ــدفع عجلـ ــة تنفيـ ــذ الق ـ ـرارات اخلاصـ ــة حبقـ ــوق األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة ال ـ ـواردة
يف االتفاقية.
 -258تتــوىل اجلمعيــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وهــي إحــدى مبسســات اجملتمــع املــدين املســا ة بعمليــة
الرص ــد واملتابع ــة لتنفي ــذ حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة الـ ـواردة يف االتفاقي ــة حيـ ـ تق ــوم باس ــتقبال
الشكاوى مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة وأسـرهم املتعلقـة بانتهاكـات حقـوقهم وتعمـل اولـة حلهـا مـع
اجلهات ذات االختصاص را عل دورها مكمالا ألدوار اجلهات احلكومية يف هذا اجملال.
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