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املرفقات حمفوظة لدى األمانة ومتاحة لالطالع عليها.
تصدر هذه الوثيقة من دون حترير رمسي.
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إج ا اااابك اململك ا ااة العربي ا ااة السا ا ااعودية عل ا ااى قائم ا ااة املس ا ااائل املتص ا االة
بتقريره ااا األويل املق اادف وفقا ااق التفاقي ااة حق ااوق األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة
()CRPD/C/SAU/Q/1
مقدمة
 -1تتضمممن هممذه الوثيقممة تجممالت وت ليقممات اململيممة ال ربيممة الس م ودية عل م قا مممة املسمما ل
الص ممادرة ع ممن اللين ممة امل ني ممة اق مموب األيم م ا ذو ا عاق ممة بت مماريخ  30أكت مموبر 2018م يف
الوثيقة رقم ( ،)CRPD/C/SAU/Q/1واملتصلة بتقرير اململية األويل( )1املقمدم وفقما التفاقيمة حقموب
األي م ا ذو ا عاقممة( ،)2وجتممدر ا يممارة تق أنمما قممد د انمماذ ال ديممد مممن التممداب الت مري ية
وا جرا يممة الراميممة تق ت ايمما مبممادق وإلمممامبت حقمموب ا نسممان مما فيهمما احلقمموب الممي تضمممنتها
اتفاقيممة حقمموب األي م ا ذو ا عاقممة ،وسمميتم اسممت را أبممر هممذه التممداب مضمممنة يف تل م
ا جالت والت ليقات عل أسئلة اللينة.

ألف -الغرض وااللتزاماك العامة (املواد )4-1
ا جابة عل الفقرة ( )1من قا مة املسا ل
 -2د انمماذ ال ديممد مممن التممداب الراميممة تق ت ايمما وشايممة حقمموب األي م ا ذو ا عاقممة،
ومن أبر ها :تن اء "هيئة رعاية األي ا ذو ا عاقة" الي صدر تنظيمها بقمرار للما المو راء
رق م م ممم ( )266واتري م م ممخ 1٤39/5/27ه املوافم م م م ( 13فرباي م م ممر 2018م) .وهت م م ممد تق رعاي م م ممة
األي ا ذو ا عاقمة وإلممان حصموعم علم حقموقهم املتصملة ل عاقمة وت ايما ايتمدمات المي
تقممدمها األجهمماة عممم ،مما يسمماعد عل م حصمموعم عل م الرعايممة والت هيممل الال مممن .وهتممد اعيئممة
كمذل تق رفممم مسممتوى الوقايممة وانمماذ ا جمراءات الال ممة لممذل للتنسممي والت مماون مممم ااهممات
ذات ال القممة ،وحتديممد أدوار األجهمماة فيممما يت لم برعايممة األيم ا ذو ا عاقممة ،وحممدد تنظمميم
اعيئة اختصاصاهتا ،ومن أبر ها:

__________

()1
()2
2



وإل ممم السياس ممات واالس م اتيييات ،وال مربامأل ،وايت م  ،واألدوات ،ال ممي حتق م
األهدا ذات الصلة اريم اعيئة ،والي منها نصمي مما يت لم لأليم ا
ذو ا عاق ممة ،وذلم م وفم م ا جم مراءات النظامي ممة املتب ممة ،ومتاب ممة تنفي ممذها ب ممد
تقرارها للتنسي مم ااهات امل تصة.



حتديممد ممما يلممام مممن أدوار لمجهمماة فيممما يم األيم ا
عن ذل وف ا جراءات النظامية املتب ة ،ومتاب ة ذل .

ذو ا عاقممة ،والرفممم



ال م م ممل عل م م م رف م ممم مس م ممتوى خ م ممدمات ومت لب م ممات األي م م م ا ذو ا عاق م ممة
واحتياجمماهتم مممن حي م الت لمميم وال ممالري والت هيممل وتمموف فممر ال مممل وتيس م
الوصول وتقدمي التسهيالت الال مة عم لالستفادة من املراف وايتدمات ال امة.

ي ار تليا الحقا بيلمة "التقرير" أينما ورد يف هذه املذكرة.
ي ار تليها بيلمة "االتفاقية" أينما وردت يف هذه املذكرة.
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وإلم برامأل لتحفيا الق اع ايتما والق ماع غم الرامي علم ا سمهام يف تقمدمي
األعمال ايت ية لمي ا ذو ا عاقة.
ذو ا عاقة يف اجملتمم.



ال مل عل ت ايا ميانة األي ا



وإلممم م مماي لمجهمماة ملراعمماة األي م ا ذو ا عاقممة عنممد تقممد ها يتممدماهتا،
وي مل ذل عل سبيل املثال ال احلصر خدمات وسا ل النقمل ال مام ،ومواقم
السيارات ،ومواعيد تقدمي هذه ايتدمات ،وكذل سهولة تقد ها.



اق اح وإلم برمبمأل لتقدمي دعم حيومي تق اام يات واملؤسسات األهليمة المي
تقدم خدمات يف لال رعاية األي ا ذو ا عاقة.



اقم اح وإلممم بمرامأل لتقممدمي الممدعم لميم ا ذو ا عاقممة لتمييممنهم مممن البممدء
واالستمرار والتوسم يف األعمال املهنية أو التيارية.



حتديد مؤيرات جودة ايتدمات وقياسها.



تعم ممداد الدراسم ممات والبحم مموت وا حصم مماءات والتقم ممارير ،ودعم ممم ت م ممييم تج م مراء
البحوت يف لاالت ا عاقة.



متثيممل اململيممة يف امل مؤمترات وامللتقيممات والنممدوات ا قليميممة والدوليممة ذات الصمملة
ل عاقة ،وعقمد االتفاقيمات ممم ااهمات امل تصمة الدوليمة لالسمتفادة ممن أفضمل
املمارسممات واألنظمممة والبحمموت يف هممذا اجملممال ،وذلم وفم ا جمراءات النظاميممة
املتب ة.

 -3كما صدر قرار و ير ال ممل والتنميمة االجتماعيمة رقمم ( )70273واتريمخ 1٤٤0/٤/11ه،
املوافم م  18ديس مممرب 2018م ،لعتم مماد الال ح ممة التنفيذي ممة لنظ ممام ال م ممل وملحقاهت مما ،ومنه مما امللحم م
رق ممم (" )2ج ممدول ال تيب ممات ،وايت ممدمات التيسم م ية يف بيئ ممة ال م ممل لل م ممال ذو ا عاق ممات الدا م ممة،
واملؤقتة ،وال مال املصابن ر جي لهم يف وإل ية ا عاقة".
 -٤وي د مركا املل سلمان ألاات ا عاقة ،الذ هو أحد مؤسسمات اجملتممم املمدين ،رًدً
يف لممال البح م ال لمممي لقضمماً ا عاقممة ومسممبباهتا ،ووسمما ل تفاديهمما وعالجهمما ،ومممن األهممدا
االس م اتييية للمرك مما حتس ممن عملي ممة ان مماذ القم مرار والت ممي وحتدي ممد أول مموًت البحم م واس ممت دام
أحمدت التقنيممات لتحسمن فهممم أنمواع ا عاقمة والقممدرات الت يصممية وال الجيمة ،وت مموير مسمما ات
ملموسممة ملسمماعدة امل مموقن .ويممت املركمما تإلممافة تق تج مراء الدراسممات والبحمموت ال لميممة يف لممال
ا عاقمة ،إبقامممة املرافم الت ليميممة والتدريبيمة ذات الصمملة للنمواحي ال لميممة والبحثيمة لإلعاقممة ،وتصممدار
الن م مرات وال ممدورًت والبح مموت والدارس ممات املت لق ممة ل عاق ممة ،وتن مماء مرك مما م لوم ممات وتص ممميم
وت وير قواعد البيامبت وامل لومات عن أاات ا عاقة وعن ذو ا عاقمة ،واملسما ة يف ن مر الموعي
اجملتم ممي ل عاقممة ،وم ااممة أسممبا،ا ،والسممبل املثلم لرعايممة ذو ا عاقممة داخممل أسممرهم ويف اجملتمممم،
والت اون مم ااهات امل تصة يف متاب ة التوصيات والقرارات املت لقة ل عاقة.
 -5وقممد أسممهم سسمميا جمما اة املل م سمملمان ألاممات ا عاقممة ،يف ت ايمما القممدرات الوطنيممة
يف لممال الدراسممات والبحمموت الممي تس م تق حتقي م ال نايممة اقمموب األي م ا ذو ا عاقممة،
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وحتس ممن خ ممدمات الرعاي ممة املقدم ممة ع ممم ،وااللت م ماام لملب ممادق ال ممي نص ممت عليه مما اتفاقي ممة حق مموب
األي ا ذو ا عاقة.
 -6وفيما يت ل للوصمول ال مامل ،فال ممل مسمتمر وفقما لمدلمة ا ريمادية لمربمبمأل الوصمول
ال امل لتهيئة البيئة ال مرانية لتمين األي ا ذو ا عاقة من ال يش لسمتقاللية وانمدماجهم
يف اجملتمم.
 -7د تسممييل منممو يف أعممداد مراكمما سهيممل األي م ا ذو ا عاقممة وجممودة ايتممدمات الممي
تقدمها ،وقد بلغ عدد هذه املراكا ( )38مركاا حيوميا ،و( )182مركاا أهليا للرعاية النهارية يف
تط ممار ا س ممهام الواس ممم ال ممذ تقدم مما اام ي ممات املت صص ممة يف ل ممال ا عاق ممة ،وق ممد بل ممغ ع ممدد
احلاالت امللحقة راكا الت هيل ال امل ( )7.816حالة ،وعدد احلاالت امللحقة للرعاية النهارية
األهلية ( )1٤.555حالة ،ود تقدمي تعامبت مالية ألكثر ممن ( )٤٤5.000حالمة ،خصم عما
اعتماد مايل بلغ تمجاليا أكثر من ( 5مليار رًل س ود ).
 -8تضم م مممنت "رؤيم م ممة اململيم م ممة  "2030الم م ممي أقرهم م مما للم م مما الم م ممو راء بق م م مراره رقم م ممم ()308
واتريخ 1٤37/7/18ه املواف ( 25أبريمل 2016م)؛ متيمن األيم ا ممن ذو ا عاقمة ممن
احلصول عل فر عمل مناسمبة وت لميم يضممن اسمتقالليتهم وانمدماجهم بوصمفهم عناصمر فاعلمة
يف اجملتمم ،وتوف مجيم التسهيالت واألدوات الي تساعدهم عل حتقي النياح ،كما د تطالب
بمرمبمأل التحممول المموطي مممن أجممل بنمماء القمدرات وا ميممامبت الال مممة لتحقيم األهممدا ال موحممة
ع ممذه الرؤي ممة ،وق ممد اي ممتمل عل م م ال دي ممد م ممن املب ممادرات الم ممي هت ممد تق ت اي مما وشاي ممة حقم مموب
األيم م ا ذو ا عاق ممة ،وجت ممدر ا ي ممارة تق أن تن مماء هيئ ممة رعاي ممة األيم م ا ذو ا عاق ممة
امل ار تليها يف الفقرة ( )2من هذه املذكرة ،جاء تنفيمذا ألحمدى مبمادرات همذا المربمبمأل ،كمما د
تطالب برمبمأل جودة احلياة وهو أحد بمرامأل حتقيم "رؤيمة اململيمة  ،"2030ويُ م بتحسمن منم
حيمماة الفممرد واألسممرة وبنمماء لتمممم يممن م أفمراده اسمملوم حيمماة مت موا ن .كممما يسممهم حتقيم أهممدا
الممربمبمأل يف تدراري مممدن س م ودية عل م قا مممة أفض ممل املممدن لل مميش يف ال ممام ،حي م ي مممل ه ممذا
الربمبمأل عل حتسن جودة احلياة يف اململيمة ،وحتسمن البنيمة التحتيمة ممن خمالل االرتقماء للنقمل،
وا سميان والتصمميم احلضمر والبيئمة ،والرعايممة الصمحية ،والفمر االقتصمادية والت ليميمة ،واألمممن
والبيئة االجتماعية.
 -9تق مموم هيئ ممة حق مموب ا نس ممان وجم م تنظيمه مما تاب ممة ااه ممات احليومي ممة للت ك ممد م ممن
تنفيذها لمنظمة واللوا ح املت لقة اقوب ا نسان ،واالتفاقيات الي أصبحت اململية طرفما فيهما،
وم ممن ب ممن تلم م األنظم ممة واالتفاقي ممات نظ ممام رعاي ممة امل مموقن ،واتفاقي ممة حق مموب األيم م ا ذو
ا عاقة ،وجتدر ا يمارة تق أنما قمد صمدر األممر السمامي رقمم  1308٤واتريمخ 1٤36/3/27ه
املوافم ( 18ينمماير 2015م) القاإلممي لملوافقممة علم وإلممم اسم اتييية وطنيممة حلقمموب ا نسممان يف
اململية ياملة اميم املبادق واألسا الي هتد تق شاية وت ايا حقوب ا نسان ،وفم مبمادق
ال ري ة ا سالمية ،والنظام األساسي للحيم ،واألنظمة األخرى ،واالتفاقيات ا قليميمة والدوليمة
ذات الصلة اقوب ا نسان ،الي أصبحت اململية طرفا فيها ،واالس يماد ب مدد ممن ا عمالمبت
وب مرامأل ومنمماهأل ال م ممل ا قليميممة والدولي مة يف إل مموء التاامممات اململيممة ،وي ممتم ال مممل حاليمما عل م
م روع االس اتييية من خالل انة ميونمة ممن ااهمات احليوميمة وغم احليوميمة ذات ال القمة،
وقد تضمنت االس اتييية ( )6حماور هي :ا طار القانوين ،والقدرات املؤسسية ،واجملتمم املدين،
4
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وق مماع األعمممال ،وثقافممة حقمموب ا نسممان ،والت مماون ا قليمممي والممدويل؛ وينبث م منهمما عممدد مممن
األهدا والربامأل واملبادرات الي تتناول مجيم حقوب ا نسان.
 -10ص م م ممدر نظ م م ممام ميافح م م ممة جر م م ممة التح م م ممر وج م م م م املرس م م مموم امللي م م ممي رق م م ممم (م)96/
واتريخ 1٤39/9/16ه املواف ( 31مايو  )2018والذ يهد تق ميافحة جر ة التحر ،
واحليلولم ممة دون وقوعهم مما ،وت بي م م ال قوبم ممة عل م م مرتيبيهم مما ،وشايم ممة اجملم ممي عليم مما ،وذل م م صم مميانة
يتصوصممية الفممرد وكرامتمما وحريتمما ال صممية الممي كفلتهمما أحيممام ال مري ة ا سممالمية واألنظمممة ،وقممد
أخذ النظام بدأ الظرو امل ددة لل قوبة يف حال ارتيام جر ة التحر علم فئمات م ينمة أو يف
ح مماالت حم ممددة ،حي م تض مممنت الفق ممرة ( )2م ممن امل ممادة ( )6م ممن النظ ممام أن تي ممون عقوب ممة جر ممة
التحممر السممين ملممدة ال تايممد علم مخمما سممنوات ،وبغرامممة ماليممة ال تايممد علم ثالمثا ممة ألم رًل،
من ذو ا عاقة.
أو إبحدى هاتن ال قوبتن يف حالة ارتيام جر ة التحر إلد ي
 -11أنظمممة اململيممة نضممم للمراج ممة الدوريممة واملسممتمرة لت ويرهمما مما يتماي م مممم الت ممورات
ال صم مرية والتاام ممات اململي ممة وجم م امل مماي الدولي ممة مما فيه مما اتفاقي ممة حق مموب األيم م ا ذو
ا عاقة ،حي يقوم للا ال مورى وفقما الختصاصما؛ بدراسمة األنظممة ،واقم اح مما يمراه ب م اا،
كممما تقمموم هيئممة حقمموب ا نسممان وج م تنظيمهمما إببممداء المرأ يف األنظمممة القا مممة ذات الصمملة
اقوب ا نسان ،وامل اركة يف دراسة م روعات األنظمة.
 -12وفيم مما يت لم م ب ممدعم اام ي ممات امل ني ممة لأليم م ا ذو ا عاق ممة ،فق ممد تض مممن نظ ممام
اام ي ممات واملؤسس ممات األهلي ممة الص ممادر لملرس مموم امللي ممي رق ممم (م )8/واتري ممخ 1٤37/2/19ه
املوافم ( 1ديسمممرب 2015م) ،تقممدمي ا عممامبت احليوميممة لليم يممات ،وتن مماء صممندوب يسممم
"صممندوب دعمم اام يممات" ،يُ م بممدعم بمرامأل اام يممات وت ويرهمما مما يضمممن اسممتمرار أعماعمما.
وقممد بلممغ الممدعم احليممومي املقممدم لليم يممات واملؤسسممات األهليممة مما فيهمما اام يممات الممي ت م
اقوب األي ا ذو ا عاقة يف عام 2017م أكثر من ( )700مليون رًل س ود .

ا جابة عل الفقرة ()2
 -13ل إلافة ملا أُني ،يئة رعاية األي ا ذو ا عاقمة ممن مهممات تت لم برفمم مسمتوى
خدمات ومت لبات األي ا ذو ا عاقة واحتياجاهتم ،وت ايا ميانتهم يف اجملتمم ،فقمد نم
النظممام األساسممي للحيممم يف املممادة ( )٤7منمما ،علم أن "حم التقاإلممي ميفممول للتسمماو للممواطنن
واملقيمممن يف اململيممة ويبممن النظممام ا جمراءات الال مممة لممذل " .كممما تضمممنت املممادة ( )16مممن نظممام
ا جراءات اااا ية أن للميي عليما  -أو ممن ينموم عنما  -ولوارثما ممن ب مده ،حم رفمم المدعوى
اااا ية يف مجيم القضاً الي يت ل ،ا ح خا  ،ومبايرة هذه الدعوى أمام احمليمة امل تصة.
وعل م احمليمممة يف هممذه احلممال تبممال املممدعي ال ممام لحلضممور ،وللتممايل ف م ن مممن ح م األي م ا
ذو ا عاقة ،واام يات الي تُ اقوقهم الليوء تق القضاء عل قدم املساواة مم اآلخرين.
 -1٤وجتممدر ا ي ممارة تق أن ال دي ممد م ممن األنظم ممة ال دلي ممة مما فيه مما األنظم ممة ال ممي ت ممنظم س م
الم ممدعاوى ،قم ممد تضم مممنت أحيامم مما تراعم ممي أوإلم مماع وظم ممرو األي م م ا ذو ا عاقم ممة ص م مراحة
أو إلمممنا ،ومممن ذل م ممما تضمممنتا املممادة ( )18مممن نظممام ا ج مراءات اااا يممة مممن أنمما تذا ظهممر
للمحيمة ت ار بن مصلحة اجملمي عليما أو وارثما ممن ب مده وبمن مصملحة مب بما؛ فيمنمم النا م
من االستمرار يف املراف ة ،ويقام مب آخر .وما تضمنا  -أيضا  -يف املادة ( )100منا من أنا
GE.19-01057
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يممتم الت امممل مممم ال مماهد الممذ لديمما ممما ن مما مممن احلضممور ،بسممماع يممهادتا يف ميممان وجمموده،
وما تضمنتا املادة ( )177ممن الال حمة التنفيذيمة لنظمام ا جمراءات اااا يمة ،ممن أنما تذا كمان ممن
يُراد االستماع تق أقوالا أبيم يست يم اليتابة ِّ
فيدون أقوالما كتابمة ،ويُسم ل األصمم المذ يسمت يم
القراءة عن طري كتابة األسئلة لما ،وتذا كمان األبيمم أو األصمم أمياما فتمد أون أقوالما بوسماطة خبم .
وجتدر ا يارة تق أن األي ا ذو ا عاقة نحون عناية خاصة يف تجراءات التقاإلي.

ابء -حقوق حمددة (املواد )30-5
املساواة وعدف التمييز

ا جابة عل الفقرة ()3
 -15مجيممم األنظمممة والت مري ات امل مممول ،مما يف اململيممة مبنيممة عل م أسمماس املسمماواة وع ممدم
التمييمما ومممن ذل م التمييمما عل م أسمماس ا عاقممة .وقممد د انمماذ ال ديممد مممن التممداب الممي يممدخل
ب ضها يف مفهوم التمييا ا جيايب لمي ا ذو ا عاقة ،لتميينهم من املمارسمة والوصمول تق
حقوقهم عل قدم املساواة مم غ هم من األيم ا  ،والمي ت ما عمدد ممن املبمادق مثمل ا دمماري
وقم عليا الضرر بسب أ متييا فتيفل أنظممة
يف اجملتمم ،وتيافؤ الفر وغ ها ،وأ ي
اململية حقا يف الليوء تق وسا ل االنتصا  ،وقد د اناذ ال ديد من ا جراءات لضمان تموف
ال تيبممات التيسمرية امل قولممة لممذو ا عاقممة مثممل جممدول ال تيبممات التيسم ية يف بيئممة ال مممل لل مممال
ذو ا عاقممات الدا مممة ،واملؤقتممة امل ممار تليهمما يف هممذه املممذكرة .وجممدير للممذكر أن عممدم االلت ماام
بتمموف ال تيبممات التيسم ية امل قولممة ي ممد ةالفممة تسممتوج م ااتهمما وفقمما لإلجمراءات النظاميممة الممي
ت مل تيقاع ااااء املناس عل مرتيبها.
 -16وفيممما يت لم لالستيضمماح عممن يممياوى التمييمما إلممد األيم ا ذو ا عاقممة الممي تلقتهمما
هيئة حقوب ا نسان خالل املدة الي يغ يها التقرير ،فلمم ترصمد اعيئمة يمياوى تت لم للتمييما إلمد
األي ا ذو ا عاقة خالل املدة امل ار تليها .وجتمدر ا يمارة تق أن اعيئمة عقمدت وريمة عممل
بت م م مماريخ 1٤38/٤/1٤ه املواف م م م م ( 12ين م م مماير 2017م) يف تط م م ممار م م م ممذكرة التف م م مماهم املربم م م ممة يف
عام 2012م بن اململية ممثلة ،يئة حقوب ا نسان وبن املفوإلية السمامية حلقموب ا نسمان يمار
فيها عدد من األي ا ذو ا عاقة ،وامل تصن يف ااهات احليومية وغ احليومية امل نية.
 -17وفيما يت لم للتمداب املت مذة لتموف ترتيبمات تيسم ية م قولمة لميم ا ذو ا عاقمة،
ووسا ل االنتصا وااااءات املفروإلة عل عدم االمتثال ،ا ،فقد تضمن التقرير ،وهذه املمذكرة
م لوم ممات تت لم م بت مموف ال تيب ممات التيسم م ية امل قول ممة ،وس مميتم تاوي ممد اللين ممة امل مموقرة لملاي ممد م ممن
امل لوم م ممات يف ه م ممذا ايتص م ممو خ م ممالل جلس م ممة مناق م ممة التقري م ممر ال م ممي س م ممت قد ي م ممومي  20و21
مارس 2019م.
النساء ذواك اإلعاقة (املادة )6

ا جابة عل الفقرة ()٤
 -18ال تف ممرب أنظم ممة اململي ممة ب ممن النس مماء والرج ممال م ممن ذو ا عاق ممة فيم مما يت لم م اق مموقهم
املتص مملة ل عاق ممة ،وق ممد د ان مماذ ت ممداب لت اي مما دور النس مماء ممن ف مميهن النس مماء والفتي ممات ذوات
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ا عاقممة ،يف مجيممم اجملمماالت وبوجمما خمما يف امل مماركة يف احليمماة السياسممية وال امممة ،حي م صممدر
األمممر املليممي رقممم أ ٤٤/واتريممخ 1٤3٤/2/29ه املوافم ( 12ينمماير 2013م) القاإلممي بت ممديل
املممادة ( )3مممن نظممام للمما ال ممورى لتصممبح امل مرأة عض موا كامممل ال ضمموية يف اجمللمما؛ وأن ت ممغل
نس ممبة  %20م ممن مقاع ممد ال ض مموية كح ممد أدن ،ب ممد أن كان ممت امل مرأة ت ممار يف أعم ممال اجملل مما
كمست ممارة ،ويضممم للمما ال ممورى حاليمما ( )30سمميدة ،ولمميا يف نظاممما ممما حيممول دون يممغل
النساء من ذوات ا عاقة عضوية اجمللا.
 -19كما ي ار املواطنون رجاال ونساء ن فميهم األيم ا ذو ا عاقمة يف تدارة ال مؤون
ال امممة مممن خممالل اجملممالا البلديممة الممي يسممت يم أ م مواطن تت موافر فيمما ال ممرو الال مممة ،ال يممح
أو االنت ام عا ن فيهم األي ا ذو ا عاقة من اانسن.
 -20ت ار النساء والفتيات ذوات ا عاقة يف عملية االق اع وال يميح يف دوا مر االنت مالت
البلديممة ،وقممد د انمماذ تممداب لتيس م م مماركة الناخبممات مممن ذوات ا عاقممة ،ومممن ذل م السممماح
بتواج ممد م مماونن ع ممن كم مج ممي ا ي ممارات ،أثن مماء عملي ممة التص ممويت ،ل إل ممافة تق هتيئ ممة املرافم م
مل اركتهن يف االنت الت.
 -21كما تضممن نظمام املنماط عمددا ممن األحيمام المي ت ما مبمدأ امل ماركة يف تدارة ال مؤون
ال ام ممة للدول ممة ،حيم م تض مممنت امل ممادة ( )15تن مماء لل مما يف مق ممر تم ممارة ك ممل من ق ممة يس ممم
(للمما املن قممة) ،وأن يي ممون مممن ب ممن أعضمما ا  -وفق مما للفقممرة (ه) م ممن املممادة ( )16م ممن ذات
النظم ممام  -عم ممدد مم ممن أهم ممايل املن قم ممة ال يقلم ممون عم ممن ع م ممرة أي م م ا مم ممن أهم ممل ال لم ممم وايت م ممربة
واالختصا  ،تيون عضويتهم ملدة أربم سمنوات قابلمة للتيديمد ،وين بم ذلم علم األيم ا
ذو ا عاقة عل قدم املساواة مم اآلخرين.
 -22ومتثممل الليممان امل مميلة يف مراكمما التنميممة االجتماعيممة تل م حمافظممات اململيممة أحممد
أدوات م مماركة األفمراد يف طممرح احتياجمماهتم ومناق ممة أوإلمماعهم ،حي م تضمممنت املممادة ( )3مممن
الال حم ممة التنظيميم ممة ملراكم مما التنميم ممة االجتماعيم ممة الصم ممادرة يف عم ممام 2007م قيم ممام مراكم مما التنميم ممة
االجتماعيم ممة املن م م ة وج م م أحيم ممام هم ممذه الال حم ممة عل م م أسم مماس م م مماركة األهم ممايل يف تلمم مما
احتياجاهتم ،وم اركتهم مادً وم نوً وب مرً يف تنفيمذ ةتلم برالهما ،كمما تضممنت املمادة ()٤
من ذات الال حة عل أن تقوم هذه املراكا ا األهايل علم تيموين الليمان ،وت ميي هم علم
ا احتياجاهتم ال امة ملناطقهم ولتم اهتم احمللية.
 -23د تطممالب عممدد مممن ال مربامأل وانمماذ ال ديممد مممن التممداب ليفالممة حصممول الفتيممات ذوات
ا عاقة عل خدمات الت ليم املال مة وتيس تنقلهن ال صي ومنها:
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بلغ عدد برامأل الدمأل لل بية ايتاصة دارس الت ليم ال ام للبنات ل مام 2018م
( )2765برمبل مما تس ممتهد م مما ياي ممد ع ممن ( )12تعاق ممة ر يس ممية ،و()28٤26
طالبة ،كما بلغ عدد روإلات الدمأل لل بية ايتاصة والتدخل املبير ما يايمد عمن
( )377روإلة يلتح ،ا ما يايد عن ( )13٤6طفال من ذو ا عاقة.



أطلق ممت و ارة الت لم مميم ب م مرمبمأل القسم مما م الت ليمي ممة ،وهم ممي منح ممة لانيم ممة تصم ممر
للمؤسس ممات الت ليمي ممة وال بوي ممة املرخص ممة م ممن قب ممل و ارة الت ل مميم وااه ممات ذات
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ال القة ،لتوف مقاعد دراسية لل الم وال البات املستهدفن ومنهم األيم ا
ذو ا عاقة.


برامأل الت ليم املستمر :ي بت ليم النساء فوب  21سنة ممن م يلتحقن للت ليم،
وي مل عل تقلي نسبة األمية يف اململية وصوال تق تعالن خلوهما ممن األميمة
يف الفئة املستهدفة ( )٤5-11سنة مم تاتحة فرصة الت لم أمام بقية الفئات من
خالل ال مل عل تصميم برامأل متنوعة تتسم لملرونمة والقمدرة علم الوصمول تق
األميات يف أماكن تواجدهن ودف هن حنو االلتحاب ،ا ومواصلة الت لم.



ت ممييل ا ممان لتس ممهيل قب ممول ذوات ا عاق ممة للت ل مميم ال ممايل ت م ممل عل م وإل ممم
إلواب عفاء ب ض ا عاقات من اختبارات املركا الوطي للقياس.



توفر و ارة الت ليم ممثلة ب ركة ت وير يتدمات النقل الت ليمي نقل لاين ل البات
وطم ممالم مم ممدارس الت لم مميم ال م ممام احليم ممومي ،وقم ممد مشلم ممت خدمم ممة النقم ممل اجملم مماين
( )1.227.52٤طال م وطالب ممة ،م ممم مراع مماة قواع ممد األم ممن والس ممالمة لل ممالم
وال البات ذو ا عاقة.



ت وير بمرامأل التوجما واحلركمة لليفيفمات ملسماعدهتن علم حتديمد نقما ارتيما هن
وعالقتها ا حيي هن يف البيئة وتوف التقنيمات املسماعدة للتنقمل كال صما البيضماء
وال ص مما ال ممي ت م ممل لللي ممار وت مموف األجه مماة امل تم ممدة علم م الس ممومبر وامل ين ممات
البصرية وأجهاة  ،GPSوتقنية التحر داخل املباين عن طري أجهاة البلوتوت.



توف وسا ل التنقل ال صي لذوات ا عاقمة للت ماون ممم و ارة ال ممل والتنميمة
االجتماعية كاليراسي املتحركة وأحامة ويرا الصدر.

 -2٤وسكيممدا عل م ح ممر اململي ممة عل م رعاي ممة النس مماء ذوات ا عاق ممة فق ممد د افتت مماح أكث ممر
من ( )15مركاا للقياس والت ي  ،والتدخل املبيمر ،خاصمة للفتيمات ،منت مرة يف أغلم ممدن
اململي ممة ،وجه ممات املراك مما اح ممدت األجه مماة وامل ين ممات الال م ممة للقي مماس والت م ي  ،والت ممدري
التواصمملي مثممل( :جهمما قيمماس السمممم  -جهمما إلممغ األذن الوس م  -جهمما قيمماس السمممم
لليمبيمموتر  -جهمما دراسممة حتركممات ي مراع احلن م  -جهمما تقيمميم امل ينممات السممم ية  -جهمما
ايتنم م  -جه مما برل ممة الس ممماعات  -جه مما ةت ممرب حتلي ممل الي ممالم) ،تإل ممافة تق ت مموف األدوات
وامل ين ممات الس ممم ية واألجه مماة التدريبي ممة مل اه ممد وبم مرامأل ال بي ممة ايتاص ممة ل مبت وتع ممداد ال ممدليل
املرج مي ملمنهأل التمدخل اللغمو املبيمر ،كممما أن هنما بمرامأل مسمتمرة لتمدري م لممات الن م يف
ت بي الربامأل الت ليمية والتدريبية احلديثة يف الن واللغة والتدري .
 -25كما يوفر "مركا خمدمات ال البمات ذوات ا عاقمة" املن م عمام 1995م ،المدعم المال م
لل الب م ممات وهيئ م ممة الت م ممدريا م م ممن ذوات ا عاق م ممة ،وحتقي م م م املس م مماواة وا دم م مماري عل م م م املس م ممتوى
االجتماعي ،كما يهد ب يل خا عل ما يلي:
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ت مموف األجه مماة واألدوات والتس ممهيالت الال م ممة ملس مماعدة ال الب ممات واملوظف ممات
الل م م مواي ل م ممديهن تعاق م ممة ملس م مماندهتن يف أداء مهم م مماهتن األكاد ي م ممة واالجتماعي م ممة
والوظيفية.



اح م ام ومراعمماة الفممروب الفرديممة بممن مجيممم طالبممات ااام ممة وسمممن حقمموقهن يف
كل اجملاالت.



توعية منسولت ااام ة بييفية الت امل مم مت لبات ا عاقة.



دعممم ال البممات ذوات ا عاقممة بيممل ممما يضمممن اسممتقالعن وجنمماحهن يف ااام ممة
أكاد ياا واجتماعياا.



ت مموف الوس مما ل التينولوجي ممة املس مماعدة لتس ممهيل ت ل مميم ال الب ممات ذوات ا عاق ممة
لاام ة واكتسا،ن للم رفة.



تمموف دعممم وتسممهيالت ميانيممة وب مرية متيممن ال البممات واملوظفممات مممن امل مماركة
يف كل ف اليات ااام ة دون عراقيل.

 -26صمدر األممر السمامي رقممم  905واتريمخ 1٤39/1/6ه املوافم ( 26سممبتمرب 2017م)
القاإلي لعتماد ت بي أحيام نظام املرور وال حتا التنفيذية  -ا فيها تصمدار رخم القيمادة -
للذكور وا مبت علم حمد سمواء من فميهم األيم ا ذو ا عاقمة ،وبمدء املمرأة يف ممارسمة قيمادة
السيارة بتاريخ 1٤39/10/10ه املوافم ( 2٤يونيمو 2018م) ،وللتمايل فم ن النسماء ممن ذوات
ا عاقة احلاصالت عل رخصة القيادة يست ن التنقل ركباهتن ايتاصة فردهن أو ماون عمن،
كما يتم هتيئة السيارات لتتناس مم أوإلاعهن املت لقة ل عاقة.
األطفال ذوو اإلعاقة (املادة )7

ا جابة عل الفقرة ()5
 -27كفلت أنظمة اململية تقدمي الرعاية لمطفمال دومنما أ متييما ،وسمنت ا جمراءات الراميمة
تق حتقي هذا املقصد ود ومتا ،كما أاا أولت األطفمال ممن الفئمات األإلم أو األكثمر عرإلمة
لالنتهاكمات ،عنايمة خاصممة ،كاأليتمام ،وذو ا عاقمة ،واحملممرومن ممن البيئمة ال ا ليممة وحنموهم .وقممد
صم ممدر نظم ممام شايم ممة ال فم ممل لملرسم مموم املليم ممي رقم ممم م 1٤/واتريم ممخ 1٤36/2/3ه املواف م م (25
م يتيماو (الثامنمة ع مرة) ممن عممره
نوفمرب 201٤م) ،لييون سياجا قانونيما حيممي كمل يم
من خالل مواجهمة ا يمذاء وا مال اللمذين قمد يت مر عمما .ويهمد النظمام اسم املمادة ()2
منمما تق الت كي ممد عل م م مما قررت مما ال مري ة ا سممالمية ،واألنظم ممة واالتفاقي ممات الدولي ممة ال ممي تي ممون
اململيممة طرفمما فيهمما ،والممي حتفم حقمموب ال فممل وحتميمما مممن كممل أيمميال ا يممذاء وا ممال ،وتؤكممد
علم ن ممر المموعي اقمموب ال فممل والت ريم ،مما ،وخباصممة ممما يمرتب امايتمما مممن ا يممذاء وا ممال،
وق ممد ص ممدرت الال ح ممة التنفيذي ممة لنظ ممام شاي ممة ال ف ممل بق م مرار و ي ممر ال م ممل والتنمي ممة االجتماعي ممة
رق م م ممم ( )56386واتري م م ممخ 1٤36/6/16ه املوافم م م م ( 5أبري م م ممل 2015م) متض م م مممنة األحي م م ممام
التفصيلية املت لقة بتنفيذ النظام ،وقد تضممنت يف املمادة ( )2منهما؛ السم ي ملراعماة مصمال ال فمل
الفضل يف مجيم ا جراءات الي تت لم بما سمواء قاممت ،ما مؤسسمات الرعايمة االجتماعيمة ال اممة
أم ايتاصة ،أم احملاكم أم السل ات ا دارية أم ااهات األخرى.
GE.19-01057
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 -28كما تضمنت املادة ( )7من نظام شاية ال فل أن لل فل الذ ال تتوافر لا بيئة عا ليمة
مناسبة ،قد يت مر فيهما لإليمذاء أو ا مال ،احلم يف الرعايمة البديلمة ممن خمالل األسمرة احلاإلمنة
ال ممي تت مموق كفالت مما ورعايت مما ومؤسس ممات الرعاي ممة االجتماعي ممة احليومي ممة أو األهلي ممة أو ايت ي ممة ،تذا
م تتم موافر ل مما أس ممرة حاإل ممنة .وم ممن خ ممالل ه ممذا ال ممن يتض ممح أن اللي مموء تق تي ممداع األطف ممال يف
مؤسسات الرعاية تمنا هو تجراء أخ  .وهذا هو امل مول بما علم أر الواقمم يف اململيمة ،حيم
تتمموق و ارة ال مممل والتنميممة االجتماعيممة تعمممال هممذا املبممدأ عميممم السممبل ،للت مماون مممم ااهممات
احليومية ومؤسسات اجملتمم املدين.
 -29كفممل نظممام األحممدات تيضمماح مجيممم ا جمراءات النظاميممة للت امممل مممم احلممدت ممن فمميهم
األحدات من ذو ا عاقة ،ومن ذل ما تضممنتا املمادة ( )5ممن النظمام أن ييمون القمبض علم
احلممدت اضممور ويل أمممره وذل م يف غ م حمماالت التلممبا ،وأن يممتم تبممال ويل أمممر احلممدت فممور
القممبض عليمما يف أ مممن حمماالت التلممبا ،وتضمممنت املممادة ( )7منمما عممدم ج موا تيقمما احلممدت
لغر التحقي ما م تر النيابة ال اممة أن املصملحة تقتضمي ذلم  ،وأنما ال جيمو يف مجيمم األحموال
تيقمما احلممدت تال يف الممدور التاب ممة لممو ارة ال مممل والتنميممة االجتماعيممة ،كممما قضممت املممادة ()11
مممن النظ ممام ذات مما اال جيممرى التحقي م م ممم احل ممدت تال اضممور ويل أم ممره ،أو لح م أو أخص مما ي
اجتممماعي ،أو اضممور حمممام لمما ،وألممام النظممام يف مادتمما ( )12أن ت ممد الممدار تقري مرا اجتماعيمما عممن
حالممة احلممدت وأن تمماود بمما احمليمممة ب مميل دور  ،كممما حممدد النظممام التممداب أو ال قممولت الممي
يممن فرإلممها عل م احلممدت والممي ال تتضمممن أ عقوبممة بدنيممة ،حي م نصممت املممادة ( )15منمما
عل أنا:
"- 1

سنتن.

تذا م يي ممن احل ممدت متم مما (ايتامس ممة ع ممرة) م ممن عم ممره وق ممت ارتياب مما ف ممال
أو أف م م مماال م اقبم م مما عليهم م مما ،فم م ممال يفم م ممر عليم م مما سم م مموى تم م ممدب أو أكثم م ممر مم م ممن
التداب اآلتية:
(أ)

توبي ا وحتذيره.

(م)

تسليما ملن ي يش م ا من األبوين أو ملن لا الوالية.

(ري)

من ا من ارتياد أماكن م ينة ملدة ال تتياو ثالت سنوات.

(د)

من ا من مااولة عمل م ن.

(ه)

وإلم م ا حت ممت املراقب ممة االجتماعي ممة يف بيئت مما ال بي ي ممة مل ممدة ال تتي مماو

(و )

تلااما بواجبات م ينة ملدة ال تتياو ثالت سنوات.

( ) ا يداع يف مؤسسة اجتماعية أو عالجية ملدة ال تتياو سنة ،ب مر
أن ييون متما (الثانية ع رة) من عمره وقت ارتيابا الف ل امل اق عليا.
-2

10

تذا كممان احلممدت متممما (ايتامسممة ع ممرة) مممن عمممره وقممت ارتيابمما ف ممال أو أف مماال
م اقبا عليها فت ب عليا ال قولت املقررة عمدا عقوبمة السمين؛ في اقم ل يمداع
يف الدار مدة ال تتياو نص احلد األقص لل قوبة األعل املقررة لذل الف مل
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ودون التقيممد لحلممد األدن لتلم ال قوبممة .وأممما تذا كانممت اار ممة مممما ي اقم عليمما
للقتل ،في اق ل يداع يف الدار مدة ال تتياو ع ر سنوات.
-3

للمحيمممة أن حتيممم عل م احلممدت الممذ ارتي م ف ممال أو أف مماال م اقبمما عليهمما
وهممو مممتم (ايتامسممة ع ممرة) مممن عمممره بتممدب أو أكثممر مممن التممداب املنصممو
عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،تذا رأت ممن أخالقما أو ماإلميا أو ظروفما
ال صممية أو الظممرو الممي ارتيم فيهمما الف ممل أو األف ممال امل اقم عليهمما أنمما
لن ي ود تليها.

-٤

تيلم احمليمممة مممن تمراه مممن ااهممات التنفيذيممة ملتاب ممة تنفيممذ التممدب أو التممداب
احمليوم ،ا عل احلدت.

-5

جيممو للمحيمممة يف أ وقممت فممر تممدب  -أو أكثممر  -أو تامماؤه ،أو تبممدال
آخر با".

 -30تضمممن نظممام ميافحممة ج مرا م االجتممار لألي م ا الصممادر وج م املرسمموم املليممي رقممم
(م )٤0/واتري م ممخ 1٤30/07/21ه املوافم م م ( 1٤يولي م ممو 2009م) ،يف امل م ممادة ( )٤من م مما علم م م
ت ديد ال قوبة يف أ من احلاالت الي تيون فيها إلحية جر ة االجتار امرأة أو طفمل ،وأكمدت
املادة ( )5منا عل عدم االعتداد برإلا اجملي عليا يف أ جر ة من اارا م املنصو عليها فيا.
 -31ي م مميل نظ م ممام احلماي م ممة م م ممن ا ي م ممذاء الص م ممادر وجم م م املرس م مموم امللي م ممي رق م ممم (م)52/
واتريممخ 1٤3٤/11/15ه املوافم ( 21سممبتمرب 2013م)؛ أحممد األطممر الوطنيممة اعامممة للتصممد
أليمميال ا يممذاء امل تلفممة ،الممي قممد تواجمما عممددا مممن فئممات اجملتمممم ممن فمميهم األطفممال ،ويهممد
النظممام تق إلمممان تمموف احلمايممة مممن ا يممذاء تل م أيمميالا مما فيهمما سمموء امل املممة واالعتممداء
وا ممال ،وتقممدمي املسمماعدة وامل ااممة ،وال مممل عل م تمموف ا ي مواء والرعايممة االجتماعيممة والنفسممية
والصحية ،واناذ ا جراءات النظامية الال ممة ملسماءلة املتسمب وم اقبتما ،ون مر التوعيمة بمن أفمراد
اجملتمم حول مفهوم ا يذاء واآلاثر امل تبة عليا .وقد صدرت الال حة التنفيذية لنظام احلماية من
ا يممذاء وج م ق مرار و يممر ال مممل والتنميممة االجتماعيممة رقممم ( )٤30٤7واتريممخ 1٤35/5/8ه
املواف ( 9مارس 201٤م) ،وتضمنت عددا من اآلليات التنفيذية لمحيام الواردة يف النظام.
إذكاء الوعي (املادة )8

ا جابة عل الفقرة ()6
 -32د اناذ ال ديد من التداب الرامية تق ت ايا الوعي اقوب األي ا ذو ا عاقة ،من
خ ممالل أن م م ة ال مموعي ال ممي قام ممت  ،مما ااه ممات احليومي ممة يف تط ممار بم مرامأل ن ممر ثقاف ممة حق مموب
ا نسمان ،ومممن خممالل أن م ة التوعيممة الممي تقموم ،مما هيئممة حقمموب ا نسممان ،وو ارة ال مممل والتنميممة
واالجتماعي ممة ،وو ارة ا ع ممالم وغ ه مما؛ وذلم م لت اي مما ال مموعي اق مموب األيم م ا ذو ا عاق ممة،
والقضمماء علم التمييمما إلممدهم ،وقممد ركممات هممذه األن م ة علم ت ايمما مبممدأ االدممماري االجتممماعي،
وتيممافؤ الفممر  ،وتفييم الصممور النم يممة السمملبية ،والوصممم االجتممماعي إلممد األيم ا األكثممر
عرإلة لالنتهاكات ن فيهم األي ا ذو ا عاقة.
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 -33قام مركا املل سلمان ألاات ا عاقة بتدين كتام "ا طار املرج ي لوصول التالميذ
ذو ا عاقة للمنهأل ال ام" لل راكة مم ميت ال بية ال ريب لدول ايتليأل ،كما أقام املركا عمدد
مممن الممدورات التدريبيممة للم ممرفن ال بمموين لتممدريبهم علم هممذا ا طممار .كممما د عقممد حلقممة نقمما
ب نوان" :حقوب األيم ا ذو ا عاقمة يف الت لميم ال مايل" يف عمام 2017م ،يمار فيهما أكثمر
م م ممن ( )50مت ص م م م  ،واستضم م ممافت اململيم م ممة امل م م مؤمتر الم م ممدويل ايتم م مماما لإلعاقم م ممة والت هيم م ممل يف
أبريل  ،2018ويار فيا أكثر من ( )100مت ص من أحناء ال ام.
 -3٤كما نظمت هيئة حقوب ا نسان ندوة حول حقوب األي ا ذو ا عاقة ولقاء مم
منظمممات اجملتمممم املممدين بتمماريخ  10ينمماير 2017م يمماركها فيهمما حنممو ( )650ي صمما مممن ذو
ا عاقممة واملسممؤولن يف ااهممات احليوميممة وغ م احليوميممة امل نيممة ،واملهتمممن اقمموب األي م ا
ذو ا عاقة.
 -35قامت هيئة حقوب ا نسان إبطالب عدة أن م ة متثلمت يف حماإلمرات ،ونمدوات ،وور
ال مممل ،والممدورات التدريبيممة ،وأركممان توعويممة يف أغل م منمماط اململيممة ،عممن حقمموب األي م ا
ذو ا عاقة ،والت ري لالتفاقية ،واألنظمة ذات الصلة اقوب األي ا ذو ا عاقة ،ا يف
ذل األن ة املواكبة لليوم ال املي لمي ا ذو ا عاقة ،كمما قاممت اعيئمة إبعمداد عمدد ممن
املن ممورات ،هت ممد تق التوعوي ممة اق مموب األي م ا ذو ا عاق ممة ود ن ممرها ب مميل موس ممم يف
مواقم التواصل االجتماعي.
 -36قامممت و ارة الت لمميم بتنفيممذ عممدد مممن األن م ة والف اليممات وامل مماركة يف ب ضممها ،وتف يممل
األًم واملناسبات ايتاصة بذو ا عاقمة ممن قبمل ( )٤6تدارة ت لميم علم مسمتوى اململيمة يماملة
البنممن والبنممات وب مميل سممنو  ،ورفممم التقممارير ايتاصممة ،مما لممإلدارة ال امممة لل بيممة ايتاصممة بممو ارة
الت ليم ،ومن أبر تل األن ة والف اليات:

12

ذو ا عاقة (ال مول واملسماواة) خمالل املمدة 10-9



ندوة توظي األي ا
ديسمرب 2018م.



ملتقم م م مب م ممادري س م ممر متي م مما ويص م ممحبا م م ممر (تص م مماميمي ل م ممذو ا عاق م ممة)
بتاريخ  16أبريل 2018م.



مارثون ال بية ايتاصة بتاريخ  11ديسمرب 2017م.



م ممر ان القممي الراب ممم ناسممبة الي مموم ال مماملي لمي م ا
املدة  13-10ديسمرب 2018م.



اليوم ال املي لذو ا عاقة  -رؤية وطن لذو اعمم يف ديسمرب 2018م.



ورية جتويد آلية ت ليم ذو الذكاء احلد بتاريخ  27فرباير 2017م.



اللق مماء الت مماور للت ام ممل م ممم التوح ممد واإلم م رالت النم ممو ال ممامل بت مماريخ 13
فرباير 2017م.



بمرمبمأل السياسممات الت ليميممة مل ااممة ظمماهرة عسممر القمراءة خممالل املممدة 22-21
نوفمرب 2018م.

ذو ا عاقممة خ ممالل
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وريممة عمممل "تعممداد ايت ممة ال بويممة الفرديممة الإل م رام طي م التوحممد" بتمماريخ 8
نوفمرب 2017م.



برمبمأل (ت بيم منماهأل الت لميم ال مام علم التالميمذ ذو ا عاقمة) المرً
املدة  ٤-3أكتوبر 2018م.

خمالل



تعم م ممداد حقيبم م ممة تدريبيم م ممة إبي م م مرا واعتمم م مماد ا دارة ال امم م ممة للتم م ممدري ال بم م ممو
للممو ارة لوريممة عمممل ب ن موان( :ا صممغاء السممم ي واللغممة لاارعممي القوق ممة) خممالل
املدة  2-1مارس 2015م.

إمكانية الوصول (املادة )9

ا جابة عل الفقرة ()7
 -37فيما يت ل بنتا أل التقييم الذ أجرتما و ارة النقمل ب م ن مسمتوى وسمهولة الوصمول ،فم ن
ه ممذا الن مموع م ممن التقي مميم ي ممتم ب مميل دور  ، ،ممد قي مماس التق ممدم ال ممذ حققت مما ال ممو ارة يف ل ممال
مستوى وسهولة الوصول لتحقي األهدا املرجوة.
 -38وجتممدر ا يممارة تق أن اململيممة تس م مممن خممالل ب مرمبمأل جممودة احليمماة ،تق أن تيممون
مرافم البنيممة التحتيمة متمموفرة يف مجيمم أرجمماء اململيمة ولمميا يف املمدن اليممربى فحسم  ،وأن ييممون
ل ميان الوصول تليها بسهولة عرب وسا ل النقمل ال مام ،وأن تيمون مهيم ة السمتقبال األيم ا
ذو ا عاقة.
 -39تلتمام مؤسسمات املقماوالت واملياتم االست مارية واعندسمة ،وفقمما للممادة ( )3ممن نظممام
رعايممة امل مموقن ،لل ممرو واملواصممفات اعندسممية وامل ماريممة ايتاصممة لحتياجممات ذو ا عاقممة يف
أماكن الت هيل والتدري والت ليم والرعاية وال الري ،ويف األمماكن ال اممة وغ هما ممن األمماكن المي
تسممت مل لتحقيم أغمرا هممذا النظممام علم أن تقمموم كممل جهممة ةتصممة إبصممدار القمرارات التنفيذيممة
الال م ممة ل ممذل  ،وسكي ممدا ل ممذل قام ممت و ارة ال ممئون البلدي ممة والقروي ممة  -وجم م الت م مميم رق ممم
( )٤٤816واتريممخ  8متو /يوليممو  - 2013بتوجيمما األمممامبت وامليات م االست ممارية واعندسممية
ويركات ومؤسسات املقاوالت املنفذة للم اريم ال امة وايتاصمة بت بيم االيم اطات واملت لبمات
ايتاصة لألي ا ذو ا عاقة الي تضمنها كود البناء الس ود  ،وهمذه االيم اطات تتمحمور
حممول ال تيبممات التيسمرية امل قولممة ،والوصممول ال ممامل وغ همما مممن املبممادق واملفمماهيم الممي تضمممنتها
االتفاقية.
 -٤0وفيما يت ل بتيس الوصول يف املناط الريفية فيمتم ال ممل يف مجيمم منماط اململيمة وفقما
لمدلة ا ريادية لربمبمأل الوصول ال امل لتهيئة البيئة ال مرانية لتميمن األيم ا ذو ا عاقمة
من الوصول تق اعياكل األساسية وي مل ذل املراف احليومية وال امة يف املناط الريفية.
 -٤1كممما نظممم مركمما املل م سمملمان ألاممات ا عاقممة وري مة عمممل مممم ( )12جهممة حيوميممة،
لتنفيممذ وتف يممل ب مرمبمأل الوصممول ال ممامل ،كممما يقمموم املركمما حاليمما إبعممداد م ممروع ت مموير م مماي
الوصول ال مامل ،لت ممل التميمن المذكي ( )Intelligent Accessibilityلسمت دام وسما ل التقنيمة
احلديثة لسهولة الوصول.
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حاالك اخلطر والطوارئ اإلنسانية (املادة )11

ا جابة عل الفقرة ()8
 -٤2صم م م م ممدر ق م م م م مرار للم م م م مما الم م م م ممو راء رقم م م م ممم ( )87واتريم م م م ممخ 1٤٤0/2/7ه املواف م م م م م (16
أكتوبر 2018م) املتضمن تن اء (للما امل ماطر الوطنيمة) المذ يضمم ااهمات احليوميمة ذوات
ال الق ممة ،وتن مماء ان ممة تنفيذي ممة اتب ممة للميل مما ،واملوافق ممة عل م م قي ممام وح ممدة امل مماطر الوطني ممة
ب دد لآلي:


تجمراء تقممومي يممامل للم مماطر الوطنيممة ،وحتديممد ممواطن الضم  ،وتعممداد سمميل
البنيممة التحتيممة احليويممة ويممبية م لومممات االتصممال مممم ااهممات ذوات ا عاقممة،
وا طار ال ام دارة اليوارت ،والرفم ،ا تق للا امل اطر الوطنية العتمادها.



تن مماء (مركمما التميمما) لن ممر ثقافممة تدارة امل مماطر ،وسهيممل خ مرباء تدارة امل مماطر
وال وارق.



دعم ااهات امل نية لن ر الوعي ال ام لمل اطر.



تن اء (مركا تدارة اليوارت واأل مات) ،وييون مرتب ا للوحدة.



دراسممة وتعممالن رفممم مسممتوى ااهو يممة إلممد امل مماطر ،والتممدريبات املنيمماة إلمممن
املنظومة ال امة.



تعداد حلول ملراقبة امل اطر ومتاب تها.

 -٤3تتوق املديرية ال امة للدفاع املدين نظم وتجراءات الوقاية من امل اطر ،وعمليات ا نقماذ
يف حمماالت ال موارق ،والي موارت ،وي ممد كممود البنمماء الس م ود ال ممام (( )SBC201البممام احلمماد
ال ر :تصميم وت ييد املراف من أجل تميانية وصمول األيم ا ذو االحتياجمات ايتاصمة)،
املرج يممة امل تمممدة لممدى املديريممة .ومممما جيممدر ذكممره ،تطممالب املديريممة ال امممة للممدفاع املممدين ت بي م
(فاعمة) الممذ يمن احلصممول عليمما لمامب مممن املتماجرة ا لي ونيممة ،والممذ يمن ذو ا عاقممة مممن
طل ال ون واملساعدة من الدفاع املدين خب وات يس ة تتناس مم تميانياهتم.
 -٤٤د ن ممر ال دي ممد م ممن األف ممالم التوعوي ممة ال ممي مت ممت مراع مماة احتياج ممات األيم م ا ذو
ا عاقة فيها من حي ترمجتهما تق لغمة ا يمارة وحنمو ذلم  .ويمتم تعمداد خ م ال موارق ملواجهمة
امل اطر لختالفها ،مم مراعاة األطفال وكبار السن وذو ا عاقة فيما يت ل ل خالء وا يواء،
يف إل م م مموء م م م مما ورد للال ح م م ممة التنظيمي م م ممة ل ملي م م ممات ا خ م م ممالء وا يم م م مواء الص م م ممادرة بقم م م مرار و ار
بتم م مماريخ 1٤22/8/8ه املواف م م م ( 2٤أكتم م مموبر 2001م) .كمم م مما يم م ممتم تقم م ممدمي الرعايم م ممة الصم م ممحية
واالجتماعيممة الال مممة عممم يف مواقممم ا يمواء الممي يممتم تن مماؤها عنممد احلمماالت ال ار ممة مممن قبممل و ارة
الصممحة ،وو ارة ال مممل والتنميممة االجتماعيممة يف إلمموء املهمممات واملسممؤوليات الممي حممددهتا الال حممة
التنفيذي م م م م ممة مله م م م م ممام ومس م م م م ممؤوليات ال م م م م ممو ارات واألجه م م م م مماة احليومي م م م م ممة الص م م م م ممادرة بق م م م م م مرار و ار
بتاريخ 1٤07/10/26ه املواف ( 23يونيو 1987م).
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 -٤5تلت ممام اململي ممة بت مموف املم م وى امي ممم يف ح مماالت ال م موارق امي ممم املتض ممررين وخصوص مما
األيم ا ذو ا عاقممة ،حيم تضمممنت املممادة ( )1٤مممن نظممام الممدفاع املممدين أن مممن مهمممات
املديريممة ال امممة للممدفاع املممدين تمموف ال ممام واليسمماء واملم وى وال ممالري وا س م افات النقديممة وغ م
ذلم م للمتض ممررين يف أوق ممات اليم موارت .كم مما تراعم م أوإل مماع األيم م ا ذو ا عاق ممة املت لق ممة
إبعاقاهتم يف حاالت ال وارق وايت ر وذل لست انة ااهات امل نيمة بوسما ل االتصمال والتصمميم
ال ممام ،ك مماألجهاة امل ني ممة ،ولغ ممة ا ي ممارة ،وطريق ممة براي ممل ،وغ ه مما م ممن أي مميال االتص ممال امل مما
والبديلة .كما يمتم مراعماة احتياجمات األيم ا ذو ا عاقمة ممن حيم تقمدمي املسماعدات عمم،
وال مممل عل م ت مموير األدلممة ا ريممادية للوصممول ال ممامل ،لتضمممينها م مماي ا خممالء يف حمماالت
ايت ر وال وارق.
االعا ا ا اف ابألش ا ااخاص ذوي اإلعاق ا ااة عل ا ااى ق ا اادف املس ا اااواة ما ا ا اآلخا ا ارين أم ا اااف الق ا ااانون
(املادة )12

ا جابة عل الفقرة ()9
 -٤6وللنس ممبة ل ممدعم األيم م ا ذو ا عاق ممة يف ان مماذ القم مرارات ال ممي نص ممهم فيم مما يت لم م
لألحوال ال صمية وال مؤون املاليمة واألسمرية ،فامل يمار تموافر أهليمة األداء ،وال فمرب يف ذلم بمن
ذو ا عاقممة ذا أهليممة كاملممة م جيمما أ
األي م ا ذو ا عاقممة واآلخ مرين ،ف م ن كممان ال م
ت امل يتم للوكالة عنا ما م أيذن هو بذل وإبرادتا احلرة واملستن ة ،وب د اسمتيمال ا جمراءات
النظاميممة ،أممما تن كانممت أهليتمما مبقصممة ،ان تمموفر يف حقمما عممار مممن عموار األهليممة كمماانون،
فُينظر تق التصرفات الصادرة عنا من حي النفم والضرر ،ف ن كانت مبف ة لا نف ا حمضا كانت
صممحيحة ،وتن كانممت إلممارة إلممررا حمضمما تقممم لطلممة ،وتن كانممت دا ممرة بممن النفممم والضممرر فتيممون
ذ ا عاقمة الليموء تق وسما ل االنتصما
قابلة لإلب مال .وعلم همذا األسماس ،يمن لل م
ما فيهما األجهماة القضما ية يف حمال انتهما حقما يف االعم ا بما علم قمدم املسماواة ممم اآلخمرين
أمام القانون.
إمكانية اللجوء إىل القضاء (املادة )13

ا جابة عل الفقرة ()10
 -٤7ييفممل النظممام األساسممي للحيممم يف اململيممة حم املسمماواة لليميممم أمممام القضمماء ،حيم
نم م يف امل ممادة ( )٤7من مما علم م أن "حم م التقاإل ممي ميف ممول للتس مماو للمم مواطنن واملقيم ممن يف
اململيممة ،ويبممن النظممام ا ج مراءات الال مممة لممذل " .وعل م هممذا األسمماس ،وتوافقمما مممم االتفاقيممة
الدولية حلقوب األي ا ذو ا عاقة ،ف ن اململية تضمن االع ا لألي ا ذو ا عاقة
عل قدم املساواة مم اآلخرين أمام القضاء.
 -٤8تإلافة ملا د ذكره يف التقرير ،وهذه املذكرة فيما يت ل لل تيبات التيس ية امل قولة ،فمن
األحي ممام ذات ال الق ممة ال ممي تض مممنتها أنظم ممة اململي ممة ،م ممنح امل مرأة والس ممين وامل مريض  -وم ممنهم
األي ا ذو ا عاقة  -أولوية خاصة يف تجمراءات التقاإلمي ،وممنح األيم ا ذو ا عاقمة
حم االسممت انة ممن ي يممنهم علم ا دالء اييهممم ،كتمموف مم جم للغممة ا يممارة ،أو أ نمموع مممن
املساعدة ،وطل توف ذل من احمليمة.
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 -٤9صم م مدر األم م ممر الس م ممامي الي م ممرمي رق م ممم  25803واتري م ممخ 1٤39/5/29ه املوافم م م (15
فربايمر 2018م) املتضممن توجيهمات لمو ارة ال ممل والتنميمة بتقمدمي املسماعدة للمحتماجن وامل البممة
اقوقهم ن فيهم األي ا ذو ا عاقة ،ومن أبر ها:


التنسي مم اعيئة الس ودية للمحامن للحصول عل قا مة دورية امساء احملامن
املتربعن وعناوينهم لتقدمي امل ونة القضما ية والت ماون م همم ،عممال للفقمرة ()11
من املادة ( )13من تنظيم اعيئة الس ودية للمحامن.



تبمرام ممذكرة تفماهم ممم مج يمة ممودة ايت يمة للحمد ممن ال مالب وآاثره ،لالسممتفادة
مممن جتربتهمما فيممما يت ل م لحلاإلممنة القانونيممة لتقممدمي ال ممون احلقمموقي للمسممتحقن
وامل ورة الفنية عم.



الت مماون م ممم اام ي ممة الوطني ممة للحق مموب ا نس ممان لالس ممتفادة مم مما ل ممديها يف ي م ن
تقدمي امل ونة القانونية.



التواصل مم حمامن مرخ
وامل ورة الفنية للمستحقن.

عم لت يي هم وحتفيماهم علم تقمدمي ال مون احلقموقي



االستفادة من خربات الدول املتقدمة فيما يت ل لل مون احلقموقي وامل مورة الفنيمة
للمستحقن.

 -50كما د توقيم مذكرة ت اون بن و ارة ال دل ومركما امللم سملمان ألامات ا عاقمة ،فيمما
ي م ب مرمبمأل الوصممول ال ممامل ،لتسممهيل وصممول األي م ا ذو ا عاقممة تق احملمماكم ،وهتيئتهمما
وف امل اي الال مة.
حرية الشخص وأمنه (املادة )14

ا جابة عل الفقرة ()11
 -51تن ممن يممرو القبمول وا يممداع يف دور ا يمواء المدا م ومراكمما الت هيمل االجتممماعي ،عممدم
قبممول األيم ا ممممن يتمت ممون اهليممة ،وال يممتم قبممول أ حالممة تتمتممم اهليممة تال يف حممدود إلمميقة
تذا كان قبولا يسماعد علم شايتما ورعايتما ممم ايم ا املوافقمة احلمرة واملسمتن ة ممن قبلما .وقمد بلمغ
عدد امللتحقن ،ذه املراكا ( )7888حالة ممن ال يتمت ون لألهلية ،وتستدعي ظروفهم وظرو
أسرهم ،تحلاقهم ،ذه املراكا.
 -52يف طممور التممداب الراميممة تق ت مموير مراكمما الت هيممل االجتممماعي ،نظممم مركمما امللم سمملمان
ألاات ا عاقة ثالت ور عمل خاصة مم و ارة ال مل والتنمية االجتماعية مت لقة بدليل تقييم
مراكمما الرعايممة النهاريممة ،والممي ت ممتمل عل م م مواد ن م سممالمة وأمممن األي م ا ذو ا عاقممة،
وحف سرية م لومات األي ا ذو ا عاقة املستفيدين من تل املراكا.
 -53وفيما يت ل لل دد احلايل لمي ا
فقد بلغ ( )156سيينا وموقوفا.

ذو ا عاقمة (املسملوبة حمريتهم) ألسمبام جنا يمة

 -5٤د عقممد ال ديممد مممن المربامأل التدريبيممة يف تطممار مممذكرة التفمماهم املربمممة بممن اململيممة ال ربيممة
الس ودية ممثلة ،يئة حقوب ا نسان واملفوإلية السامية حلقوب ا نسان ،مشلمت بمرامأل هتمد تق
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الت ري م لتفاقيممات حقمموب ا نسممان الممي أصممبحت اململيممة طرفمما فيهمما مما فيهمما اتفاقيممة حقمموب
األي م ا ذو ا عاقممة .ويقمموم مركمما التممدري ال ممديل املن م بق مرار للمما الممو راء رقممم ()162
واتريممخ 1٤35/٤/2٤ه ،املواف م (201٤/2/2٤م) ،للت ري م لألحيممام املنصممو عليهمما يف
االتفاقيممات الدوليممة املت لقممة اقمموب ا نسممان الممي أصممبحت اململيممة طرفمما فيهمما مما فيهمما اتفاقيممة
حق مموب األي م م ا ذو ا عاق ممة ،وه ممي موجه ممة للقض مماة ،وأعض مماء النياب ممة ال ام ممة ،واحمل ممامن،
وال سيرين ،واملمارسن الصحين ،وممثلو مؤسسات اجملتمم املدين وغ هم من امل نين.
 -55قامم ممت و ارة الداخليم ممة ب قم ممد ( )62دورة تدريبيم ممة عم ممن حقم مموب ا نسم ممان خم ممالل املم ممدة
مممن 2013م تق 2018م ،والتحم ،مما عممدد ( )1٤70متممدرل ،سمما ت يف ت ايمما ثقافممة حقمموب
ا نسان وتيريسها يف ال مل األمي ،كما عقدت الو ارة ممثلة يف األمن ال ام عدد من احملاإلمرات
التوعوي ممة يف ةتلم م من مماط اململي ممة للمس مما ة يف رف ممم ثقاف ممة منس ممويب األم ممن ال ممام يف حق مموب
ا نسممان واالتفاقيممات الدوليممة الممي انضمممت عمما اململيممة ومنهمما هممذه االتفاقيممة ،واسممتفاد منهمما ممما
يقارم ( )1500م اركا.
عدف التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة (املادة )15

ا جابة عل الفقرة ()12
 -56تن عقوبممة القتممل وال قممولت البدنيممة املقممررة علم اامرا م وفم الت مريم اانمما ي يف اململيممة
تتس مم أحيام القمانون المدويل وال تت مار ممم مباد ما ،حيم ال يمتم احليمم ،ما تال علم أيمد
اارا م خ ورة ويف أإلي احلدود ،قتض حيم اا ي صادر من حميمة ةتصمة ،ب مد اسمتيمال
تج مراءات احملاكمممة أمممام احمل مماكم امل تصممة تل م درجاهتمما ،تذ تنظ ممر هممذه القضمماً مممن (ثالث ممة
ع ر) قاإليا ،تبدأ من حمماكم الدرجمة األوق ممن (ثالثمة) قضماة ،ض ي مر حيمم حميممة الدرجمة
األوق عل حميمة االستئنا  ،ويتم نظر احليم من قبل دا مرة م ميلة ممن (مخسمة) قضماة ،حم
ولممو م ي ممن فيمما أحممد األط مرا  ،ف م ذا أيممدت حميمممة االسممتئنا احليممم ،في ممر احليممم عل م
احمليمة ال ليا ،لنظره من قبمل (مخسمة) قضماة ،حم ولمو م ي من فيما أحمد األطمرا  ،وتذا أيمدت
احمليمة ال ليا احليم تيون بذل قد اكتملت مراحل احملاكمة.
 -57تض مممن نظ ممام األح ممدات يف مادت مما ( )15أن مما تذا كان ممت اار ممة ال ممي ارتيبه مما احل ممدت
مما ي اق عليها للقتل فييتف إبيداعا يف الدار مدة ال تتياو ع ر سنوات.
عدف التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء (املادة )16

ا جابة عل الفقرة ()13
 -58جترم أنظمة اململية ال ن عميمم أيميالا ما يف ذلم ال نم المذ ُ مارس إلمد النسماء
والفتيممات واألطفممال مممن ذو ا عاقممة ،وقممد صممدر مممؤخرا عممدد مممن األنظمممة الممي ادت مممن قمموة
ا ط ممار الق ممانوين للقض مماء عل م ال ن م  ،ومنه مما نظ ممام احلماي ممة م ممن ا ي ممذاء ال ممذ م جي ممرم ا ي ممذاء
فحس م  ،وتمنمما اجتمما تق م ااممة الظ مواهر السمملوكية الممي ت م تق وجممود بيئممات مناسممبة حلممدوت
ا يذاء يف اجملتمم ،وكذل نظام ميافحة جر ة التحر .
 -59لعتبار أن ا يذاء ممن اامرا م أو امل الفمات المي تت لم التمدخل ال اجمل نظمرا ملما ينمتأل
عنهمما مممن أإل مرار بدنيممة ونفسممية واجتماعيممة ،ولعتبممار أنمما قممد حيممدت ب يممدا عممن الرقابممة وطا لممة
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املسؤولية ،فقد أوج النظام عل كل من اطألم عل حالة تيذاء ا بال عنها فورا ،كمما أوجم
عل املوظ الذ اطلم عل حالة تيذاء إبحاطة جهة عملا لحلالة عند علما ،ا ،وعل جهتا
تبال ااهة امل تصة أو ال رطة االة ا يذاء فور ال لم ،ا ،وي تمرب األيم ا ذو ا عاقمة ممن
الفئممات احملميممة وج م هممذا النظممام .ويتضممافر نظممام احلمايممة مممن ا يممذاء م مم نظممام شايممة ال فممل
امل ممار تليمما يف ثنمماً هممذه املممذكرة ،لي مميال سممياجا قانونيمما ييفممل ميافحممة ال ن م إلممد النسمماء
والفتيات ذوات ا عاقة.
 -60تضمممنت املممادة الثانيممة مممن نظممام ميافحممة ج مرا م االجتممار لألي م ا الصممادر لملرسمموم
املليممي رقممم م ٤0/واتريممخ 2009/7/1٤م ،حظممر مجيممم أيمميال املتمماجرة لأليم ا مممن أجممل
االعتداء اانسي ،أو ال مل ،أو ايتدمة قسرا ،أو التسول ،أو االس قاب ،أو املمارسمات ال مبيهة
للممرب ،أو االسممت باد ،أو نمماع األعضمماء ،أو تجمراء التيممارم ال بيممة ،وقممد حممدد النظممام األوصمما
اارمي ممة ،وق ممد اعت ممرب النظ ممام احل مماالت ال ممي تي ممون فيه مما إل ممحية جر ممة االجت ممار م ممن ذو ا عاق ممة
أو طفل ظرفا موجبا لت ديد ال قوبة ،وذل حرصا عل رفم مستوى احلماية عم ،وف ما أكدتا
املادة ( )٤منا.
 -61وت اي م ماا آلليم ممات تلق ممي ال م ممياوى املتصم مملة لل ن م م  ،د ت م ممغيل مرك مما تلقم ممي البالغم ممات
بتمماريخ  20مممارس 2016م ،ي مممل عل م مممدار ( )2٤سمماعة ،السممتقبال مجيممم بالغممات ال ن م
األسممر مممن خممالل رقممم موحممد ( ،)1919كممما د تيمموين فممرب شايممة يف مجيممم منمماط املنمماط
واحملافظممات لتلقممي البالغممات .وحتممال البالغممات الممي يتلقاهمما املركمما تق اممان احلمايممة االجتماعيممة
املنت رة يف مجيم مناط اململية ،والمي تتموق اسمتيمال ا جمراءات الال ممة ،ومسماعدة الضمحاً،
وتحالة من تتوفر اقا دال ل كافية عل ارتيابا جر ة تق (النيابة ال امة) السمتيمال ا جمراءات
النظامية وف ما ن عليا نظام احلماية من ا يذاء.
 -62كممما يقمموم بمرمبمأل األمممان األسممر المموطي بممدور كبم يف هممذا اجملممال ،وهممو بمرمبمأل وطممي
امأل الوقايممة واملسمماندة ون ممر المموعي وبنمماء
يهممد حلمايممة األسممرة مممن ال ن م مممن خممالل تقممدمي ب مر ِّ
ي مراكات مهنيممة مممم املت صصممن واملؤسسممات احليوميممة واألهليممة واملنظمممات الدوليممة لتمموف بيئممة
أس مرية آمنممة يف اململيممة ال ربيممة الس م ودية ،ومممن اآلليممات التاب ممة للممربمبمأل؛ خ م مسمماندة ال فممل
الممذ أُن م يف 2008م للت مماون مممم ( )1٤جهممة حيوميممة ،وهممو خ م همماتفي لمماين وموحممد
(ُ ،)116111خصم ملسمماندة ودعممم األطفممال دون سممن الثامنمة ع ممرة مما فمميهم الفتيممات ذوات
ا عاقممة ،يممتم مممن خاللمما تقممدمي ايتدممة اميممم األطفممال امل مواطنن وغم املمواطنن يف مجيممم منمماط
اململيم مة دون متيي مما ،ويت مميح ه ممذا ايتم م لمطف ممال الت بم م ع ممن آرا ه ممم وتلق ممي ي ممياويهم وتق ممدمي
االست ممارات .ويق مموم امل تص ممون إبحال ممة ال ممياوى املن وي ممة علم م بالغ ممات ل س مماءة وا ممال
واالسممتغالل س مواء يف املنممال أو املدرسممة أو احلممي أو األممماكن ال امممة ،تق ااهممات امل نيممة ،ويقمموم
لملتاب ممة مم مم تلم م ااه ممات للت ك ممد م ممن تق ممدمي ايتدم ممة أو احلماي ممة لل ف ممل يف الوق ممت املناسم م .
كممما يراع م يف الت امممل مممم االتصمماالت ال مواردة ميثمماب الس مريأة وايتصوصممية للحفمما عل م أمممن
وسالما ال فل حي ال يتم توثي أرقام التواصل تال عند تحالة ال يوى لليهات امل نية.

ا جابة عل الفقرة ()1٤
 -63فيممما يت ل م للمماًرات الممي قامممت ،مما هيئممة حقمموب ا نسممان تق مراكمما الت هيممل ال ممامل

(تتوق هذه املراكا رعاية وسهيل حاالت يديد ا عاقة من ا مبت والذكور غ القادرين عل
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الت هيممل املهممي ،وتقممدمي التممدري عممم مممن خممالل بمرامأل ال ممالري لل مممل وال ممالري المموظيفي) ،فقممد
قامت فرب من أعضاء للا اعيئة ومنسوبيها إبجراء ًرات تفقدية عذه املراكا يف مجيمم منماط
اململية ،استندت فيها عل أسما م ياريمة ممن أبر هما :نظمام رعايمة امل موقن ،والال حمة األساسمية
لممربمبمأل سهيممل امل مموقن الصممادرة بق مرار للمما الممو راء رقممم  3٤واتريممخ 1٤00/3/10ه املواف م
( 28ينمماير 1980م) والتاامممات اململيممة وج م اتفاقيممات حقمموب ا نسممان الممي أصممبحت طرفمما
فيهم مما م مما فيه م مما اتفاقيم ممة حقم مموب األي م م ا ذو ا عاقم ممة ،وق م ممد بلم ممغ عم ممدد املراك م مما الم ممي مت م ممت
ًرهت مما ( )٤2مركم ماا ل إل ممافة تق ًرة وح ممدة ملحق ممة اح ممد ه ممذه املراك مما .وق ممد خلص ممت ه ممذه
ال مماًرات تق ع ممدد م ممن التوص مميات ومنه مما :تيثيم م الت ممدري املق ممدم لل مماملن يف ه ممذه املراك مما،
ومواصلة ت ايا ايتدمات املقدممة للفئمات املسمتفيدة ،وت موير البم األساسمية واملرافم  ،والتوسمم يف
توف أماكن للقاءات والاًرات االجتماعية.
 -6٤تضمممن نظممام احلمايممة مممن ا يممذاء وال حتمما التنفيذيممة أحياممما تت ل م إبعممادة سهيممل الضممحاً
وتدماجهم يف اجملتمم ومن ذل مما تضممنتا املمادة ( )2ممن النظمام ممن أنما يهمد تق تقمدمي املسماعدة
وامل ااممة ،وال مممل عل م تمموف ا ي مواء والرعايممة االجتماعيممة والنفسممية والصممحية املسمماعدة لال مممة .وقممد
نصم ممت املم ممادة ( )3/2مم ممن الال حم ممة التنفيذيم ممة للنظم ممام عل م م أن "تقم مموم الم ممو ارة [و ارة ال مم ممل والتنميم ممة
االجتماعي ممة] للتنس ممي م ممم ااه ممات ال ام ممة وايتاص ممة ذات ال الق ممة ،لض مممان تق ممدمي خ ممدمات ا يم مواء
واملساعدة والدعم امل نو والنفسي واالجتماعي والصحي واألمي للحاالت الي ت رإلت لإليذاء".
محاية السالمة الشخصية (املادة )17

ا جابة عل الفقرة ()15
 -65تضمنت املادة ( )2من نظام ميافحة االجتار لأليم ا حظمر مجيمم أيميال املتماجرة
لألي ا من أجل االعتداء اانسمي ،أو ال ممل ،أو ايتدممة قسمرا ،أو التسمول ،أو االسم قاب،
أو املمارسات ال بيهة للرب ،أو االست باد ،أو ناع األعضاء ،أو تجمراء التيمارم ال بيمة ،وتصمل
ال قولت تق السين ( )15سنة ،أو غرامة مالية تصل تق (مليمون رًل سم ود ) أو ،مما م ما،
وتضمنت املادة ( )5منا عدم االعتداد برإلا اجملي عليا يف أ جر ة من اارا م املنصو عليها
فيا .كما ال جتيا أنظمة اململية يف األحوال ال ادية انماذ أ تجمراء طمي ب م ن األيم ا ذو
ا عاقة ن فيهم النساء والفتيات دون موافقتهن احلرة واملستقلة.
العيش املستقل واإلدماج يف اجملتم (املادة )19

ا جابة عل الفقرة ()16
 -66تقب ممل مراك مما الرعاي ممة النهاري ممة األي م م ا ح مماالت ي ممديد  ،ومتوس م م ي ،ومادوج ممي،
ومت ممدد ا عاقممة ،ممممن ي ممانون مممن تعاقممة ذهنيممة ،ويممتم قبمموعم لفم ات صممباحية ومسمما ية ال تقممل
عن ( )5ساعات يف كل ف ة عل أن تتحمل الدولة رسوم ورعاية سهيل املستفيدين لف ة واحدة
فقم م  ،ويت مموفر حالي مما ( )191مركم ماا يس ممتفيد منه مما ( )16916حال ممة يف مجي ممم من مماط اململي ممة،
وجدير للذكر أنا جمار التوسمم وتقمدمي التسمهيالت للمسمتثمرين يف لمال الت هيمل وتعمادة الت هيمل
يف ه ممذه املراك مما ب ممدعم وحتم ممل للتي ممالي مما فيه مما النق ممل واملواص ممالت م ممن قب ممل الدول ممة ،وتق ممدمي
ايت ممدمات لمي م ا ذو ا عاق ممة م ممن ي ممديد ومتوس م ي ا عاق ممة ال ممذين ال يس ممتفيدون م ممن
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ب مرامأل الممدمأل يف الت لمميم أو م اهممد وب مرامأل ال بيممة ايتاصممة وذل م مممن خممالل عممدد مممن ال مربامأل
الصحية ،والنفسية ،واالجتماعية ،وال بوية ،وتوفر هذه املراكا ايتدمات التالية (ال الري ال بي ي،
وال ممالري المموظيفي ،وال ممالري لل مممل ،وعممالري علممل الن م والت اط م  ،وب مرامأل ت ممديل السمملو ،
وايتممدمات وال مربامأل واألن م ة االجتماعيممة ،وايتممدمات وال مربامأل ال بويممة ،وايتممدمات التمريضممية،
وخدمات ال ناية ال صية) ل إلافة تق الربامأل ال فيهية.
 -67وفيما يت ل خبدمات الرعاية املنالية ف اا تقدم بواس ة فري طي ،وقمد اسمتفاد ممن همذه
ايتدمة ( )9763من األيم ا ذو ا عاقمة ( %52ذكمور ،و %٤8تمبت) .كمما تقموم و ارة
الصممحة بتمموف كافممة األط مرا الصممناعية للمحتمماجن ،وتسمماهم ب ممض ااهممات الت صصممية مممن
مؤسسات اجملتمم املدين بتوف األطرا الصناعية.
 -68وللنسبة لمجهاة املساعدة فقد د صر ( )113.380.000رًال ل راء أجهاة م ينة
ل ( )15285مستفيد من ذو ا عاقة خالل عام 2017م.
 -69وفيما يت لم بتموف مسماعد ي صمي ملمن ي ماين ممن تعاقمة فبا إلمافة تق مما تقمدم ،فقمد
صدر قرار للا الو راء رقم  229واتريخ 1٤31/7/2ه املواف ( 1٤يونيو 2010م) القاإلمي
بتحمل الدولة عن األي ا ذو ا عاقة الرسوم املت لقة بت يم ات االسمتقدام وايتمروري وال مودة
وتصممدار ا قامممة وجتديممدها ايتاصممة للسمما ايتمما  ،وال املممة املناليممة ،واملمممر  ،وقممد بلممغ عممدد
الت يم م م م م ات امل في م م م ممة م م م م ممن الرس م م م مموم لميم م م م م ا ذو ا عاق م م م ممة ( )310.915بل م م م ممغ وق م م م ممدره
( )621.830.000رًل .وفيممما يت ل م مماي اسممتقاللية األي م ا ذو ا عاقممة املسممتفيدين
مممن خممدمات املسمماعد ال صممي ،ف م ن دور املسمماعدين ال صممين لممذو ا عاقممة ينحصممر يف
تقدمي ال ون واملسماعدة عمم دون القيمام ا سملو ممن يم نا التم ث علم اسمتقالليتهم ،ويف حمال
ةالفة ذلم فم ن للمتضمرر ممن ذو ا عاقمة الليموء تق وسما ل االنتصما املتاحمة كهيئمة حقموب
ا نسان .هذا ل إلافة تق أن اعيئة لديها آليات لرصد أ ةالفة أو انتها حلقوب األيم ا
ذو ا عاقة ،واناذ ا جراءات النظامية ب اا.
التنقل الشخصي (املادة )20

ا جابة عل الفقرة ()17
 -70ت تممد م مماي هتيئممة املركبممات لميم ا ذو ا عاقمة ،علم جتهيمما املركبممة لتتناسم مممم
ذ ا عاقممة ،سمواء كممان هممو املسمت دم أو غم ذلم  ،فممن امل مماي املقدمممة
احتياجمات ال م
أجهاة ت ديل املقود للسا من ذو ا عاقة ،أو وجود كرسي براف مة للصم ود والنماول ،أو وجمود
راف ممة لهمماة يف املركبممة متيممن مسممت دمي اليراسممي املتحركممة مممن الصم ود تق املركبممة ،ونمموع السمميارة
الممي يرغ م ،مما (سمميارة صممغ ة أو سمميارة عا ليممة) ،وجتممدر ا يممارة تق أنمما يممتم  -حاليمما  -تقممدمي
ذ ا عاقممة ،وت م لمما كامممل احلريممة يف ي مراء املركبممة وممما يتناس م مممم
تعممامبت ماليممة لل م
احتياجاتا من وسا ل وأدوات.
 -71قممدمت و ارة ال مممل والتنميممة االجتماعيممة عممدد ( )6300سمميارة لهمماة لميم ا ذو
ا عاقة ،وقامت بتحويل مبلغ وقدره ( 150.000رًل س ود ) للفرد الواحد ،ل مدد ()5709
ي صمما مممن ذو ا عاقممة ،بتيلفممة وصمملت تق ( 856.350.000رًل) مممن أجممل متييممنهم مممن
يراء سيارات تناس احتياجاهتم.
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 -72كمما تقممدم و ارة ال ممل والتنميممة االجتماعيمة تعانممة ماليمة متيممن األيم ا ذو ا عاقممة
من يراء األجهاة ال بية والوسا ل السم ية والبصرية ملن حيتماري عما و يمن التقمدم ب لبهما عمرب أ
وسيلة مناسمبة أو عمن طريم بوابمة المو ارة علم يمبية ا ن نمت ،وقمد بلمغ تمجمايل مما قدمتما المو ارة
( 113.380.000رًل س م ود ) ل مراء أجهمماة م ينممة اسممتفاد منهمما عممدد ( )15285ي صمما
من ذو ا عاقة.
 -73وفيما يت ل بت ايا تنقل األي ا ذو ا عاقة يف املناط الريفية ،ف ن برمبمأل ا عانمة
املالي ممة ل م مراء األجه مماة ال بيب ممة ،وب م مرمبمأل ا عان ممة املالي ممة ل م مراء الس مميارات اجمله مماة تق ممدم امي ممم
األيم ا ذو ا عاقممة ممممن تت موافر فمميهم يممرو قبمموعم لالسممتفادة مممن هممذه ايتممدمات ،وجممدير
للذكر أن هنا أولويمة ت م لسميان املنماط الريفيمة يف بمرمبمأل تعانمة السميارات وحصموعم علم
نقا أكرب من سيان املدن.
حرية التعبري والرأي واحلصول على معلوماك (املادة )21

ا جابة عل الفقرة ()18
 -7٤اعتمممدت عممدد مممن ااهممات احليوميممة يف مواق همما ا لي ونيممة م مماي سممهولة الوصممول
ا لي ونيم ممة  ))W3Cوجيم ممر ال مم ممل عل م م ت بي م م هم ممذه امل م مماي عل م م مجيم ممم املواقم ممم ا لي ونيم ممة
احليوميم ممة ،وتم مموفر ااهم ممات احليوميم ممة كم ممو ارة الداخليم ممة  -تدارة األح م موال املدنيم ممة واا م موا ات -
واألمممامبت التاب ممة لممو ارة ال ممؤون البلديممة والقرويممة وميات م ال مممل التاب ممة لممو ارة ال مممل والتنميممة
االجتماعيمة وو ارة ايتدمممة املدنيممة وو ارة الت لميم وو ارة الصممحة وغ همما ممن ااهممات ،ل إلممافة تق
املؤسس ممات الصم ممحية ،عم ممددا م ممن التسم ممهيالت يف لم ممال خدم ممة األي م م ا ذو ا عاقم ممة عنم ممد
ممراج تهم عممذه املؤسسممات وطلممبهم للم لومممات علم قممدم املسمماواة مممم اآلخمرين ،وذلم لتسممهيل
حص مموعم علم م ايت ممدمات ال ممي تق ممدمها تلم م ااه ممات .كم مما توج ممد يف ع ممدد م ممن تلم م ااه ممات
ميات استقبال خاصة لألي ا ذو ا عاقة ي مل فيها م رفون للميفوفن ،وم مجون بلغة
ا يارة.
 -75وفيممما يت ل م للممدعم املقممدم تق الييممامبت ايتاصممة مممن أجممل ت ايمما سممبل احلصممول عل م
امل لومات ،فقد تضمن تنظيم هيئة رعاية األيم ا ذو ا عاقمة يف الفقمرة ( )7ممن املمادة ()٤
من مما علم م وإل ممم بم مرمبمأل لتق ممدمي دع ممم حي ممومي تق اام ي ممات واملؤسس ممات األهلي ممة ال ممي تق ممدم
خدمات يف لال رعاية األي ا ذو ا عاقة.
 -76يقمموم التلفايممون الس م ود ب مجممة ال مربامأل ا خباريممة والمربامأل ذات االختصمما
االجتماعية وا عاقة بلغة ا يارة.

لل ممؤون

 -77قممام مركمما امللم سمملمان ألاممات ا عاقممة بت مموير بمرامأل تقنيممة حديثممة مممن خممالل الت مماون
مم جهات أكاد ية لتسهيل الوصمول للم لوممات ممن قبمل ذو ا عاقمات( :السمم ية ،البصمرية،
والنما ية).
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ا جابة عل الفقرة ()19
 -78فيممما يت ل م بتممدري األطفممال الصممم ممن فمميهم األطفممال الممذين خض م وا لاراعممة القوق ممة،
وأسرهم ،فقد أطلقت و ارة الت ليم ال ديد من الربامأل المي هتمد تق ذلم  ،وممن أبر هما :بمرمبمأل
تثقي ومتاب ة ألسمر ال مالم ،مقمدم لرعايمة ذو ال موب السمم ي ل مام 2018م ،ووريمة ال ممل
الم ممي عقم ممدت خم ممالل املم ممدة  2-1مم ممارس 2015م ب ن م موان "ا صم ممغاء الس م مم ي واللغم ممة لاراعم ممي
القوق ممة" ،ووري ممة ال م ممل التدريبي ممة ال ممي عق ممدت خ ممالل امل ممدة  19-17أبري ممل 2016م ،ب ن موان
"الت هيل السم ي اللفظي لاارعي القوق ة" ،تستهد م لممات الن م وم لممات ال موب السمم ي
يف رً األطفمال واملرحلممة االبتدا يمة ،كممما د تمدري عممدد ممن امل لمممن وامل لممات علم ت ممغيل
وح م م ممل م م م مميالت ااه م م مما ال ظم م م ممي الس م م ممم ي وأجه م م مماة راع م م ممة القوق م م ممة خ م م ممالل امل م م ممدة 6-٤
نوفمرب 2018م ،وع ْقد برمبمأل لقاء م رفات وأسر ذو ا عاقة السم ية "اللقماء احلموار األول
ألسر الصم وإل ا السمم و ارعي القوق ة" بتاريخ  15مارس 2018م.
 -79يقمموم مركمما امللم سمملمان ألاممات ا عاقممة بتقممدمي خممدمات ال مجممة للغممة ا يممارة ،وعقممد
الدورات التدريبية لت ليم ون ر لغة ا يمارة والت مييم علم اسمت دامها .تق جانم مما يوجمد يف
ااام ات الس ودية يف أقسام ال بية ايتاصة من ت ليم ون ر للغة ا يارة وثقافة الصم من خالل
ما تقوم با من أن ة لتم ية.
 -80لغممة ا يممارة م م ،مما لممدى ااهممات الرمسيممة يف اململيممة ،ومممن أوجمما هممذا االع م ا ،
است انة ااهات القضا ية مجي لغة ا يارة امل تمدين ،وكمذل اسمت انة ااهمات احليوميمة ،مم
يف تطممار أعماعمما ،ويقمموم مركمما امللم سمملمان ألاممات ا عاقممة ب قممد دورات ب مميل مسممتمر حممول
التواصل بلغة ا يارة ،لتدري امل تصن واملهتمن واألهايل ،ومما جيدر ذكره ،أن املركا عضو يف
االحتمماد ال مماملي للصممم .كممما د سسمميا اام يممة السم ودية للغممة ا يممارة ،وهممي تحممدى اام يممات
واملؤسسات األهليمة المي تسم يتدممة ( 750ألم ) أصمم ممن المذكور وا مبت ،وت ممل اام يمة
عل م ًدة عممدد امل مجممن للت هيممل والتممدري لعتبارهمما مج يممة مهنيممة مت صصمما يف لغممة ا يممارة
وتس يتدمة الصم يف تسهيل عمليا التواصل مم اجملتممم ،وتيفمل ال ديمد ممن األسما القانونيمة
وا جرا ية امل مول ،ا يف اململية؛ عدم تف ماء سمرية امل لوممات يف األمماكن ال بيمة والقضما ية ممن
قبل امل مجن ال فوين فيما يت ل بقضاً وحاالت األي ا ذو ا عاقة.
اح اف اخلصوصية (املادة )22

ا جابة عل الفقرة ()20
 -81احل م يف ايتصوصممية واح امهمما مبممدأ مممن مبممادق حقمموب ا نسممان الممي تضمممنها النظممام
األساسي للحيم ،ومن ذل املادة ( )٤0منا الي نصت عل أن "املراسالت الربقيمة ،والربيديمة،
وامل ممابرات اعاتفي ممة ،وغ ه مما م ممن وس مما ل االتص ممال ،مص ممونة ،وال جي ممو مص ممادرهتا ،أو سخ ه مما،
أو االطالع عليها ،أو االستماع تليها ،تال يف احلاالت المي يبينهما النظمام" .ونصمت املمادة ()56
منمما عل م أن "للرسمما ل الربيديممة والربقيممة واحملمماداثت اعاتفيممة وغ همما مممن وسمما ل االتصممال حرمممة،
فممال جيممو االطممالع عليهمما أو مراقبتهمما تال امممر مس مبأ وملممدة حمممددة ،وفقمما ملمما يممن عليمما هممذا
النظام".
22
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 -82ويف السممياب ذاتمما ،تضمممن نظممام االتصمماالت وتقنيممة امل لومممات ،الصممادر وجم املرسمموم
املليممي رق ممم (م )12/واتري ممخ 1٤22/3/12ه املواف م ( ٤يوني ممو 2001م) يف امل ممادة ( )3من مما؛
إلمان ح الوصول تق يبيات االتصاالت ال امة وأجهاهتا وخمدماهتا اسم ار م قولمة ،وحتقيم
مبممادق املس مماواة وع ممدم التميي مما عل م أ أسمماس ،وشاي ممة املص مملحة ال ام ممة ومص ممال املس ممت دمن
واحملافظة عل سرية االتصاالت وأمن امل لومات.
اح اف البيت واألسرة (املادة )23

ا جابة عل الفقرة ()21
 -83التميي م مما علم م م أس م مماس ا عاق م ممة يف ال م مماواري ،واألس م ممرة ،واألموم م ممة ،واألب م مموة ،وال الق م ممات
ال صممية ،حمظممور وج م أنظمممة اململيممة ذات الصمملة ،وتيفممل ا ج مراءات املت ممذة يف سممياب
تنفيذ هذه األنظمة منم املمارسات التميياية والوقاية منها ،ولضمان مواصملة ت ايما وشايمة حقموب
ا نسمان ومواكبمة املسممتيدات واملتغم ات؛ فم ن أنظممة اململيممة نضمم للمراج ممة الدوريمة واملسممتمرة
لت ويرها ا يتماي مم الت ورات ال صرية والتاامات اململية وج امل اي الدولية.
 -8٤مممن التممداب املت ممذة الممي تممدخل يف مفهمموم التمييمما ا جيممايب لمي م ا ذو ا عاقممة؛
تطممالب ب ممض مؤسسممات اجملتمممم املممدين يف اململيممة (كيم يممة حركيممة للم مماقن اليبممار) ب مرامأل
للمماواري ااممماعي لمي م ا ذو ا عاقممة ،ودعمهمما ماليمما واجتماعيمما ،والتيفممل عميممم تيممالي
المماواري واملسمماعدة يف احلصممول علم منمما ل مسممتقلة عممم ،ومتاب ممة أحموال األيم ا ذو ا عاقممة
املتاوجن فيما ب د الاواري.
 -85تقمموم و ارة ال مممل والتنميممة االجتماعيممة لل ديممد مممن المربامأل والن مماطات يف لممال التنميممة
األسم مرية ،وخاص ممة لمس ممر ال ممي تس ممتوج أوإل مماعها وظروفه مما ال ممدعم واملس مماندة بس ممب ظروفه مما
الصممحية واالجتماعيممة ،كاألسممر الممي ييممون أحممد المماوجن أو كال مما مممن ذو ا عاقممة أو الممي
ل ممديها أوالد م ممن ذو ا عاق ممة ،وق ممد تض مممنت ذل م الال ح ممة األساس ممية ل مربامأل سهي ممل امل مموقن
الصممادرة بقمرار للمما الممو راء امل ممار تليهمما يف ثنمماً هممذه املممذكرة ،حيم تقممدم عممم الرعايممة املناليممة،
واملسمماعدة عل م ا جنممام مممن خممالل تقممدمي ورعايممة ،وعمليممات التلقمميح الصممناعي لممامب .كممما يممتم
تج مراء الدراسممات والبحمموت حممول األسممرة ،وتثقي م أفرادهمما واملتقممدمن مممنهم للمماواري؛ للن مواحي
االجتماعية والنفسية وتنظيم األسرة وقضاً االجنام الصحي.
 -86كممما تقمموم و ارة الصممحة ب ممدة أدوار س مواء كانممت صممحية ووقا يممة ،أو تثقيفيممة لمس ممر،
حي م قممام للمما ايتممدمات الصممحية إبق مرار وتل ماام كممل الق اعممات الصممحية يف اململيممة بممربمبمأل
للاواري الصحي؛ الذ هو حالة من التواف واالنسيام بن الاوجن من النواحي الوراثية مما جي ل
عممذا الممربمبمأل دورا يف سممالمة تيمموين األسممرة ،ل إلممافة تق ممما تقمموم بمما و ارة الصممحة مممن نممدوات
وطباعة وتو يم الن رات التثقيفية لل ن الصحي واألسر  .كما قام مركا املل سملمان ألامات
ا عاق ممة بتنفي ممذ ع ممدد م ممن امل مماريم للت ممر عل م املس ممببات الوراثي ممة ل ممب ض األم مرا  ،حيم م د
اكت مما ممما يايممد عممن ( )٤70خلممل وراثممي م مرتب إبعاقممات عصممبية ،وبص مرية ،ومس يممة ،ومنا يممة
مما يتيح الفرصة للوقاية منها مستقبال.
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التعليم (املادة )24

ا جابة عل الفقرة ()22
 -87أظهرت الدراسة الوطنية لتقييم جتربة اململية يف لال دمأل ال الم وال البات من ذو
ا عاقة ،ال بوية ايتاصة يف مدراس الت ليم ال ام عام  2008عددا من النتا أل من أ ها:


حتقي م مياس م تربويممة كب م ة لل ممالم وال البممات مممن ذو ا عاقممة مممن خممالل
دلهم يف مدارس الت ليم ال ام.



تن ال ممدمأل ال ب ممو ي مموفر لل ممالم وال الب ممات م ممن ذو ا عاق ممة بيئ ممة أكاد ي ممة
واجتماعية طبي ية.



تن ب مرامأل الممدمأل يف مممدارس الت لمميم ال ممام لململيممة تقمموم عل م بنيممة حتتيممة جيممدة
وترتب مم املدارس ب القة تجيابية.



تن التحص مميل الدراس ممي ل ممدى ال ممالم وال الب ممات م ممن ذو ا عاق ممة يتحس ممن
ب يل عام من خالل دلهم يف مدارس الت ليم ال ام.



تن آاثر الدمأل ال بو ا جيابية تفوب كث ا من سلبياتا.

 -88ايممتملت "رؤيممة اململيممة  "2030وب مرمبمأل التحممول المموطي املنبث م منهمما ،عل م أهممدا
ومبادرات لت ايا وشاية حقوب األي ا ذو ا عاقمة ،وممن أبر هما :ال كيما علم ت موير ال بيمة
ايتاصة لذو ا عاقة ا تتضمنا من رفم لنس التحاب ال الم ذو ا عاقة يف الت لميم ال مام،
وحتسممن نوعيممة ايتممدمات املقدمممة عممم يف هممذا الق مماع ،واسممتحدات مراكمما تقنيممة مسمماعدة لممدعم
عمليات الت ليم والت لم عم.
 -89وقممد خلصممت الدراسممة تق عممدد مممن التوصمميات منهمما :االسممتمرار يف التوسممم يف ت بي م
أسمملوم ال ممدمأل ال ب ممو يف اململي ممة ،وت مموير وتف ي ممل الض مواب وامل مماي امل م ممول  ،مما يف اختي ممار
املمدراس ،وتف يمل القواعمد التنظيميمة اهمد وبمرامأل ال بيمة ايتاصمة ،وت موير التقنيمة احلديثمة لصممال
ال الم وال البات من ذو ا عاقة.
 -90وفيمما يت لم للتممداب املت مذة لتغيم النظممام الت ليممي ممن نظممام الفصمل تق نظمام الت لمميم
ال ممامل ،فتق مموم و ارة الت ل مميم إبص ممدار التنظيم ممات واألدل ممة ال ممي ترس ممخ مب ممدأ ال ممدمأل مث ممل ال ممدليل
التنظيمم ممي لل بيم ممة ايتاصم ممة 1٤37ه (2016م) ،وال م ممدليل ا جرا م ممي لل بيم ممة ايتاص م ممة 1٤37ه
(2016م) ،ودلي ممل الت ممدخل املبي ممر (الت ل مميم ال ممامل يف اململي ممة ال ربي ممة السم م ودية)  1٤38ه
(2017م) ،ودليل النماذري (الت ليم ال امل يف اململية ال ربية الس ودية) 1٤38ه (2017م).
كما د تطالب برمبمأل منظومة احللمول املتياملمة يف ال بيمة ايتاصمة (الت لميم ال مامل) ويسم همذا
الربمبمأل تق تعادة بناء املدرسة لتحتضن كل ال الم اس قمدراهتم واحتياجماهتم ،وتقموم فيرتما
علم تنفيممذ "الت لمميم ال ممامل" لل مراكة مممم أحممد بيمموت ايتممربة ال امليممة املت صصممة يف لممال ال بيممة
ايتاصممة لت مموير الممدمأل يف مممدارس الت لمميم ال ممام ،وبنمماء أدلممة تجرا يممة ومرج يممة ت ب م يف املممدارس
النموذجيم م ممة ،وي م م مممل ذل م م م وإلم م ممم األسم م مما ،والثوابم م ممت ،والض م م مواب  ،وامل م م مماي  ،واملت لبم م ممات،
واملستلامات ،واآلليات ،وا جراءات اليفيلة بتهيئة املدارس لتصمبح بيئمة منوذجيمة للت لميم ال مامل
لل بية ايتاصة.
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 -91كما انمذت و ارة الت لميم ال ديمد ممن التمداب الراميمة تق حتقيم المدمأل اليلمي أو ااا مي
اس قدرات واحتياجات ال الم وال البمات ممن ذو ا عاقمة ،وممن أبر هما ،افتتماح املايمد ممن
بمرامأل ال بيممة ايتاصممة يف مممدارس الت لمميم ال ممام ،والت مموير املهممي لل مماملن مممم ال لبممة ذو ا عاقممة
وي مممل ذل م ااهمما الت ليمممي وااهمما االيمرايف ،وتمموف التيهيماات التقنيممة الت ليميممة واملسمماعدة
احدت تصداراهتا وتو ي ها عل ال لبة لامب.
 -92كممما تت مماون و ارة الت لمميم مممم و ارة الصممحة يف تطممار تيامممل األدوار ،لتقممدمي ايتممدمات
املسمماندة لممذو ا عاقممة ومنه مما :ايتممدمات بممن الوحممدات الص ممحية ومراكمما ايتممدمات املس مماندة،
وخ ممدمات الت ممدخل املبي ممر حل ممديثي ال مموالدة وامل رإل ممن يت ممر ا عاق ممة ،وت مموف الس ممماعات ب ممو ارة
الصممحة حل ممديثي ال مموالدة تق عم ممر  3سممنوات ،والت ممار يف تدارة ح مماالت ذو ا عاق ممة وتق ممدمي
ايتممدمات بممن الق مماعن ،ودراسممة احلمماالت والتوعيممة لحلمماالت املرإلممية الممي تممؤد تق ا عاقممة،
واحلاجممة تق االسممتفادة مممن ممرإلممي و ارة الصممحة يف ب مرامأل ال مموب ااسمممي والصممحي ،وتف ي ممل
وحممدة قيمماس السمممم املتنقلممة لممدى ق مماعي البنممات والبنممن مل ااممة سخممر تج مراءات قيمماس السمممم
بسب ب د املسافة بن احملافظات والقرى واملراكا الي تتوفر فيها ايتدمات وصر السماعات.
 -93ويف تطممار الممدور املسمماند ملؤسسممات اجملتمممم املممدين يف هممذا السممياب ،فقممد أقامممت و ارة
الت لمميم يمراكة مممم مركمما األم م حممممد بممن سمملمان للتوحممد .كممما قممام مركمما امللم سمملمان ألاممات
ا عاقممة للت مماون مممم و ارة الت لمميم بتنفيممذ ممما يايممد عممن ( )50وريممة عمممل حممول عممدد مممن المربامأل
وامل مماريم الممي تص م حممول ا عاقممة والت لمميم وت مممل ،تعممداد امل مماي واملقمماييا للي م املبيممر
لصم ولت الت لميم ،وتعمداد بمرامأل مما قبمل التمدخل املبيمر ،والتقمومي للحماالت امليت مفة ،وتممدري
ال املن عل ت بي هذه امل اي واملناهأل ،وتعداد األطر املرج ية لدمأل األي ا ذو ا عاقة
يف الت ليم ال ام ،وتنفيذ عدد من امل اريم البحثية الي ترتيا عل ت بي املنهييات مثل (الصمم،
ا عاقات النما ية).
 -9٤كممما د تنفيممذ أكثممر م ممن ( )27ف اليممة إلمممن الممربمبمأل األك مماد ي ملركمما املل م س مملمان
ألاممات ا عاقممة ايممتملت عل م ال ديممد مممن الممدورات التدريبيممة للمت صصممن وال مماملن يف لممال
ال بيمة ايتاصممة وأسممر األيم ا ذو ا عاقممة ،وقممام املركما بتنظمميم وريممة عمممل للت مماون مممم عممدد
من ااهات حول مستقبل الت ليم ال ايل لمي ا ذو ا عاقة ،كما نظم املركا جلسة خاصمة
عممن توظيم ذو ا عاقممة ،خممالل ف اليممات املمؤمتر الممدويل ايتمماما لإلعاقممة والت هيممل ،ونممدوة عممن
توظي األي ا ذو ا عاقة خالل املدة  10-9ديسمرب 2018م.
الصحة (املادة )25

ا جابة عل الفقرة ()23
 -95يممتم تممدري اليموادر الصممحية الممي ت مممل مممم األيم ا ذو ا عاقممة ب مميل مسممتمر،
ويتم متيينهم من امل اركة يف الندوات واملؤمترات ال لمية املت لقمة لأليم ا ذو ا عاقمة داخمل
اململيممة وخارجهمما ،كممما يممتم تعممداد ب مرامأل عممن طري م مركمما التممدري التممابم لممو ارة ال مممل والتنميممة
االجتماعيممة لاليم ا مممم ااام ممات ممثلممة بيليممات ال لمموم ال بيممة واملراكمما املت صصممة يف ال ممالري
النفسي؛ لتقدمي تدري للم تصن يف اجملاالت الصحية يف الت امل مم األيم ا ذو ا عاقمة
واالرتقاء هاراهتم لتقدمي أفضل املمارسات املهنية.
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 -96كما قام مركا املل سلمان ألاات ا عاقة ب قد وريي عمل حول كيفية التواصل ممم
املرإلم مممن ذو ا عاقممة ،ةصصممة لل مماملن يف الق مماع الصممحي ،وذل م خممالل ف اليممات امل مؤمتر
الممدويل لإلعاقممة والت هيممل يف عممامي 201٤م و2018م .كممما قممام املركمما بتوقيممم مممذكرة ت مماون مممم
و ارة الصحة ،د يف تطار تاويد الو ارة لألدلة ا ريادية للوصول ال امل ،ليتم ت بيقها يف املراف
الصحية التاب ة عا.
 -97بل ممغ م مما د نصيص مما لق مماع الص ممحة والتنمي ممة االجتماعي ممة يف ميااني ممة 2019م حم موايل
( 172مليم م ممار رًل س م م م ود ) ،تضم م مممنت املبم م ممالغ امل صصم م ممة ملبم م ممادرات ب م م مرامأل حتقي م م م "رؤيم م ممة
اململي ممة  "2030واملق ممدرة بل ممغ ( 7.٤7ملي ممار رًل سم م ود ) .وجت ممدر ا ي ممارة تق أن م مما ي ممتم
نصيص مما م ممن امل م موارد املاليم ممة والب م مرية والتقني ممة ييف ممل حصم ممول األي م م ا ذو ا عاق ممة عل م م
مسمتوًت متقدممة يف لممال الرعايمة الصممحية واالجتماعيمة ،فضمال عممن االعتممادات وامل صصممات
املالية المي تصمدر بتوجيهمات كر مة ممن خمادم احلمرمن ال مريفن امللم سملمان بمن عبمد ال ايما آل
س ود ،دعما حلقوب هذه الفئة الي حتظ لهتمام للغ من لدن مقاما اليرمي.
 -98تضم م م مممن اع م م م ممد االس م م م م اتييي األول م م م م ممن اس م م م م اتييية الرعاي م م م ممة الص م م م ممحية األولي م م م ممة
( ) 2020-2010حتس م م ممن ص م م ممحة األي م م م م ا ذو ا عاق م م ممة ،وتت م م مموق و ارة الص م م ممحة من م م م مذ
عمام 2003م تنفيمذ بمرمبمأل للي م عممن أممرا التمثيمل الغممذا ي الوراثيمة ،وحمماالت نقم تفمرا
الغدة الدرقيمة يف حمديثي الموالدة يف مجيمم منماط وحمافظمات اململيمة ،وكمان عمذا المربمبمأل أثمره يف
املبير ونفميض م مدالت ا عاقمة بمن األطفمال حمديثي الموالدة .ويف جانم الوقايمة ممن
الي
ا عاقم م م م ممة واحلم م م م ممد منهم م م م مما .وقم م م م ممد صم م م م ممدر ق م م م م مرار و يم م م م ممر الصم م م م ممحة رقم م م م ممم ()26/20/1٤0921
بتمماريخ 1٤25/8/30ه املواف م ( 1٤أكتمموبر 200٤م) ،املتضمممن ت بي م ب مرمبمأل وطممي للوقايممة
من اعتالل السمم والصممم وميافحتما لمدى األطفمال ،ووإلمم خ مة لتنفيمذ همذا المربمبمأل وتن ماء
مراكا مت صصة يف ب ض املست فيات الر يسة ملبايرة تنفيذ هذا الربمبمأل.
 -99كم مما أن مراك مما الت هي ممل ال ممامل :وه ممي من م م م ممن مراك مما رعاي ممة األي م م ا ذو ا عاق ممة
وسهم مميلهم ،تضم ممم أقسم مماما للت هيم ممل املهم ممي ،وأقسم مماما للت هيم ممل االجتمم مماعي ل م ممديد ا عاقم ممة .وقم ممد
استحدثت هذه املراكما لتيميمم ايتمدمات الت هيليمة يف وحمدة واحمدة تقمدم خمدماهتا ممن مصمدر واحمد
وحتت تيرا تدارة واحدة اميم فئات األي ا ذو ا عاقة من اانسن كمل علم حمدة ،وتقمدم
فيهمما مجيممم ايتممدمات وامل مااً ال مواردة إلمممن مراكمما الت هيممل االجتممماعي ومراكمما الت هيممل املهممي وبممنفا
يرو القبول السابقة ايتاصة راكا الت هيل االجتماعي ومراكا الت هيل املهي لتم ة.
 -100كم مما أن خدم ممة ا عان ممة املالي ممة ال ممي تق ممدمها و ارة ال م ممل والتنمي ممة االجتماعي ممة ت مممل
احلصممول عل م أجهمماة مسمماعدة مممن كراسممي متحركممة كهرل يممة أو عاديممة وأسممرة طبيممة وغ همما مممن
ذو ا عاقة أو تساعده لالعتماد عل نفسا.
األجهاة ال بية الي حيتاجها ال
التأهيل وإعادة التأهيل (املادة )26

ا جابة عل الفقرة ()2٤
 -101تقدم مراكا الت هيل االجتماعي خدمات الت هيل وتعادة الت هيمل ممن خمالل ال ديمد ممن
المربامأل ،منهمما :ال ممالري ال بي ممي ،وال ممالري المموظيفي ،وبمرامأل ال ممالري النفسممي والسمملوكي ،وبمرامأل
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الممدمأل االجتممماعي .كممما تقممدم مراكمما الرعايممة النهاريممة هممذه ال مربامأل ،ل إلممافة تق ب مرامأل عممالري
علممل الن م  ،والت اط م  .وتنت ممر مراكمما الرعايممة النهاريممة يف املممدن واحملافظممات والقممرى ،مممما يتمميح
وصول املستفيدين تليها .كما تتم تاتحة الفرصة للمستثمرين يف الت هيل وتعادة الت هيمل لحلصمول
عل ترخي تقدمي خدمة الرعاية النهارية مدفوعمة التيمالي للياممل ممن قبمل احليوممة ،وت ممل
و ارة ال م ممل والتنمي ممة االجتماعي ممة لالي م م ا م ممم و ارة ايتدم ممة املدني ممة عل م م اس ممتق ام النس مماء
املت صصات يف لمال الت هيمل وتعمادة الت هيمل ب ميل مسمتمر ويمتم ت ييمنهن يف املراكما المي تقمدم
ايتدمة للنساء والفتيات ذوات ا عاقة.
 -102استيماال للتداب الت ري ية وا جرا ية املت لقة برعاية وسهيمل األيم ا ذو ا عاقمة،
ص ممدر ق م مرار لل مما ال ممو راء رق ممم ( )291واتري ممخ 1٤33/9/٤ه املواف م م ( 23يولي ممو 2012م)
لملوافق ممة عل م الال ح ممة التنظيمي ممة ملراك مما سهي ممل امل مموقن غ م احليومي ممة  ،ممد ت ممييم الق مماع
األهلممي عل م امل مماركة يف رعايممة األي م ا ذو ا عاقممة وسهمميلهم مما يسممهم يف ت مموير ال مربامأل
وايتم ممدمات املقدمم ممة عم ممم مم ممن الن م مواحي املهنيم ممة ،واالجتماعيم ممة ،والنفسم ممية ،وال بويم ممة ،والصم ممحية،
وال وحيية ،والت هيلية ممن خمالل مراكما للت هيمل املهمي وأخمرى للت هيمل االجتمماعي ومراكما الرعايمة
النهارية.
 -103قامممت و ارة ال مممل والتنميممة االجتماعيممة إبن مماء تدارة عامممة لرعايممة امل مموقن وسهمميلهم،
هتم ممد تق رعايم ممة األي م م ا ذو ا عاق م ممة وسهم مميلهم مم ممن خ م ممالل تم مموف ايتم ممدمات الت هيلي م ممة
واالجتماعيممة املتياملممة اميممم فئمماهتم ،س مواء كانممت تعاقمماهتم ذهنيممة أو حسممية أو حركيممة ،وعل م
اخم ممتال درجاهتم مما بسم ممي ة أو متوس م م ة أو يم ممديدة ،وتتفم مماوت هم ممذه ايتم ممدمات بتفم مماوت أن م مواع
ا عاقممات ودرجممة يممدهتا ممما بممن تيوا يممة ااريممة ،وسهيليممة عالجيممة أو مهنيممة وذلم وفقمما ألحممدت
األسالي امل اصرة ،مم تقرار تعانة ماديمة سمنوية تتناسم ممم درجمة ا عاقمة ملمن ال تن بم علميهم
يرو ا يواء أو من يت ذر تيواؤهم أو أولئ الذين ترغ األسر يف رعمايتهم ،وممن مهمام ا دارة
ال ام ممة لرعاي ممة امل مموقن ،التنس ممي م ممم و ارة ايتدم ممة املدني ممة ومياتم م ال م ممل ومياتم م التوظيم م
ايتاص ممة جي مماد ف ممر ال م ممل للم ممؤهلن مهني مما م ممن امل مموقن ،وحتدي ممد احتياج ممات ا دارة ال ام ممة
وفروعها من القوى الب رية وال مل لتوف ها.
 -10٤كما أن تدارة الت هيل املهي ،نت تاب ة ا جراءات املت لقة بت ليم امل ملولن والت هيمل
املهي لمي ا ذو ا عاقة (جسميا أو حسميا أو عقليما) علم أنسم املهمن لقمدراهتم املتبقيمة
ب ممد ال مموب وال يمما وتمموظيفهم ،وذل م ا لهممم أفمرادا منتيممن قممادرين علم التفاعممل والتييم يف
اجملتمم ممم تييفم مما اجتماعيم مما يتم مميح عم ممم االنم ممدماري وامل م مماركة ،وحتقي م م الم ممذات يف حمم ممي هم األسم ممر
واالجتممماعي .كممما يممتم تممدري األي م ا ذو ا عاقممة القممادرين عل م ذل م  ،ومتاب ممة تممدريبهم
س مواء داخممل املراكمما أو خارجهمما .وتتمثممل أهممدا هممذه ا دارة يف سهيممل ذو ا عاقممات البدنيممة
احلسممية وال قليممة عل م تنميممة ممما لممديهم مممن قممدرات واسممت دادات خاصممة ،وعل م املهممن املناس م .
ويتبممم هممذه ا دارة عممدد مممن مراكمما الت هيممل املهممي يف اململيممة نممت بت هيممل وتممدري األيم ا
ذو ا عاقممة ،وت ممتمل مراك ما الت هيممل املهممي ايتاصممة للممذكور وايتاصممة ل مبت عل م عممدد مممن
األقسممام والوحممدات الممي يممتم فيهمما التممدري عل م املهممن املناسممبة لمي م ا ذو ا عاقممة منهمما:
اليهرلء ،والتيليد ،والنيمارة ،واألعممال امليتبيمة ،واآللمة الياتبمة ،واحلاسم اآليل ،والسميراترية،
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والدهان ،والنقش ،والاخرفة ،وتنسي احلدا  ،وايتياطة ،والتفصميل ،واأليمغال النسموية ،وأعممال
السن ال وغ ها.
 -105ومممن ايتممدمات الممي تقممدم يف مراكمما الت هيممل املهممي ،تإلممافة تق التممدري املهممي :صممر
مياف ة يهرية للمتدربن ،وتوف ا قامة الداخلية ملن ال يتوفر لا السين يف املدينمة املقمر للمركما،
مممم تمموف ا عايممة واملالبمما وايتممدمات الصممحية واالجتماعيممة وغ ه ما ،وتمموف ال مربامأل الرًإلممية
وال وحييمة يف املراكما .كمما تقموم همذه املراكما للت ماون ممم ا دارة ال اممة للت هيمل بت مغيل املتممدربن
الذين د سهيلهم ،وذل للتنسي مم ااهات امل تصة وامل نية للتوظي  ،وت غيل املمؤهلن عمن
طري م افتتمماح م ممروعات فرديممة بممدعم مممايل تعانممة لقيممام امل ممروع ،وذل م لممب ض املهممن الممي يممن
ممارستها.
العمل العمالة (املادة )27

ا جابة عل الفقرة ()25
 -106أكممدت املممادة ( )1مممن نظممام ايتدمممة املدنيممة عل م أن ااممدارة هممي األسمماس يف اختيممار
املتقممدمن ل ممغل الوظيفممة ال امممة كمبممدأ عممام ي بم علم مجيممم املمموظفن دون اسممتثناء فئممة حمممددة،
وامل يار الر يا هو التاام املوظفن ن فميهم ذو ا عاقمة همام وواجبمات الوظيفمة احملمددة نظامما.
وحت ممر و ارة ايتدم ممة املدني ممة عل م التحق م م ممن س ممالمة ا ج مراءات املت ممذة مما يتف م ومقتض م
القواعممد ال ممي تنظمه مما وذل م م ممن خ ممالل الت مماون م ممم ااه ممات احليوميممة  ،ممد التنفي ممذ الس ممليم
لمنظمممة والقواعممد الممي تممنظم ال القممة بممن املوظ م وجهممة عملمما تإلممافة تق ممارسممة الممدور الرقممايب
للت كممد مممن ذل م  ،وت ايمما وتنميممة وعممي املمموظفن لحلقمموب املقممررة عممم عممن طري م ن ممر امل مموًت
وتريممادات ال مممل عل م يممبية ا ن نممت ،وعقممد النممدوات وور ال مممل الت ريفيممة للم تصممن يف
ااهات احليومية لرفم كفاءهتم ،ووجود تدارة ةتصة إلمن اعييل التنظيمي لو ارة ايتدمة املدنيمة
السممتقبال تظلمممات املمموظفن ودراسممتها للت كممد مممن سممالمة ا جمراءات الصممادرة ب م ام وإلمممامب
الستفادهتم من كافة احلقوب املقررة عم نظاما.
 -107وفيما يت ل بت ييم توظي األيم ا ذو ا عاقمة ،فقمد تضممنت املمادة ( )28ممن
نظام ال مل أن عل كل صاح عمل يست دم ( )25عامال ف كثر ،وكانت طبي ة ال مل لديما
متينا من ت غيل امل وقن الذين د سهميلهم مهنيما أن ي مغل ( )%٤علم األقمل ممن لمموع عمدد
عمال مما م ممن امل مموقن امل ممؤهلن مهني مما ،سم مواء أك ممان ذلم م ع ممن طريم م تري مميح وح ممدات التوظيم م
أو غ ها ،وعليا أن يرسل تق ميت ال مل امل ت بيامب ب دد الوظا واألعمال المي ي مغلها
امل وقون الذين د سهميلهم مهنيما وأجمر كمل ممنهم ،وقمد أصمدرت و ارة ال ممل والتنميمة االجتماعيمة
يف عمام  2008عمددا ممن القمرارات لتحفيما من مطت الق ماع ايتمما علم تموف الفمر الوظيفيممة
لمي م ا ذو ا عاقممة مما يتناس م مممم قممدراهتم .كممما أصممدرت ق مرارا يف عممام 2012م ب م ن
تنظيم احتسام األجور ال هرية والفئات ايتاصة يف برمبمأل ن اقات والي منهما األيم ا ذو
ا عاقممة القممادرين عل م ال مممل ،املتضمممن ممما ي م كيفيممة احتسممام األي م ا ذو ا عاقممة يف
نس التوطن.
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 -108د اناذ ال ديد من التداب لت ايا فر توظي األي ا

ذو ا عاقة ومن أبر ها:



ت مل يف تطار برمبمأل "تواف " ،قنموات التوظيم ال ماملة علم دممأل األيم ا
ذو ا عاقممة يف الق مماع ايتمما  ،وجيممر ال مممل علم حتسممن ايتممدمات وتطممالب
قنوات توظي حممددة يتدممة األيم ا ذو ا عاقمات الذهنيمة ،النفسمية ،من
فم مميهم مرإل م م التوحم ممد ،مم ممن خم ممالل مبم ممادرة التوسم ممم للتم ممدري املهم ممي ومتيم ممن
التوظي .



يممتم صممر ميافممطت حتفيايممة للمتممدربن ذو ا عاقممة يف مراكمما الت هيممل املهممي
وتحلاقهم يف دبلومات مهنية حمددة.



تطممالب مبممادرة مواءمممة الممي هتممد تق خل م بيئممات عمممل مال مممة لمي م ا
ذو ا عاقم ممة ع م ممن طري م م تص م ممدار يم ممهادات لل م ممركات امللتام م ممة م مماي متي م ممن
األيم ا ذو ا عاقممة مممن االنممدماري بيممل يسممر وسممهولة ،وقممد سمميلت أكثممر
مممن  900من م ة يف البوابممة للحصممول عل م ال ممهادة حصممل منهمما  150عل م
ال هادة ح اتريخ هذه املذكرة.



تلاام أصحام ال ممل المذين يقوممون بتوظيم أيم ا
مجيم السبل والتسهيالت للموظفن من هذه الفئة.

ممن ذو ا عاقمة بتموف

 -109تضمنت الفقرة ( )11من املادة ( )10من الال حة التنفيذية لنظام ال ممل ،تلماام املن م ة
الي توظ األي ا ذو ا عاقة لالي اطات امليانية وايتدمات التيس ية ،وتضمنت الفقمرة
( )12أنا عل مفت ي ال مل عن القيام للاًرات التفتي ية للمن ة ،التحق من عدد ال ماملن
ذو ا عاقة ،وطبي ة عملهم ونوع ال تيبات وايتدمات التيس ية املقدمة عم.
 -110كما أن مركما امللم سملمان ألامات ا عاقمة قمد قمام بتقمدمي خمدمات است مارية مل مروع
"تعداد مقاييا تقييم قدرات ال مل :طريقة منهيية مل ابقة قمدرات وتميمامبت األيم ا ذو
ا عاقممة مممم الوظمما ال مماغرة يف السمموب احملليممة" ،لصممندوب تنميممة امل موارد الب مرية والممذ حيممو
م مماي عمممل ذو ا عاقمات السممم ية ،والبصمرية ،واحلركيممة ،وعقممد املركمما وريممة عمممل لل مماملن يف
صممندوب تنميممة امل موارد الب مرية للتممدري عل م مت لبممات ال مممل لمي م ا ذو ا عاقممة ،وهتيئممة
أماكن ال مل عم ،وكيفية الت امل م هم .كما قام املركا بتاويد عدد من الغر التيارية وااهمات
ايتاصمة مماي الوصممول ال ممامل لتهيئممة أمماكن اسممتقبال ذو ا عاقممة املتقممدمن للوظمما  ،وهتيئممة
األماكن عم.
 -111وفيم مما يت لم م ب ممدد األيم م ا ذو ا عاق ممة امل مممولن لل مال ممة الرمسي ممة ،فق ممد جت مماو
عددهم ( )65.391موظفا يف أكثر من ( 30أل ) من ة.
مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية (املادة )28

ا جابة عل الفقرة ()26
 -112بلغ عدد األي ا ذو ا عاقة من السيان الس ودين من سن مخا سنوات ف كثر
( ،)1.٤19.203وبلغ عدد الذكور منهم ( ،)7٤2.102وبلغ عدد ا مبت (.)677.101
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 -113ص م م م ممدر األم م م م ممر الس م م م ممامي رق م م م ممم ( )2٤535واتري م م م ممخ 1٤38/5/25ه املوافم م م م م (22
فرباير 2017م)؛ القاإلي لعتماد منهيية احتسام خ الفقمر امل لم لقيماس م ميلة الفقمر يف
اململية ،وجير ال مل حاليا عل تنفاذ هذا األمر.
 -11٤تضمن تنظيم الدعم السميي الصمادر بقمرار للما المو راء رقمم ( )82واتريمخ 1٤35/3/5ه
املواف م ( 6ينمماير 201٤م) أفضمملية للفئممات األوق للرعايممة مثممل امل مماقن واألرامممل وامل لقممات األيتممام
واملسنن والفقراء ،كما يتم نح نقا تإلافية لمسمر المي ممن بمن أفرادهما أي اصما ممن ذو ا عاقمة،
ايم تايممد النقمما مممم ًدة عممددهم يف األسممرة ،ودرجممة تعمماقتهم مممما ممنحهم أولويممة أكممرب يف احلصممول
عل الدعم السيي.
 -115انممذت اململيممة عممدة تممداب مممن أجممل القضمماء عل م الفقممر ومنهمما تعممداد االس م اتييية
الوطنية لإلمناء االجتماعي الي ت مل عليها و ارة ال مل والتنمية االجتماعية ،وانسمياما ممم همذه
االس اتييية يتم نصي موارد مالية تإلافية إل مة لتقدمي لموعة واس ة ومتنوعة من خدمات
الرعايممة والممدعم االجتممماعي واالقتصمماد للفقمراء والفئممات ذوات االحتياجممات ايتاصممة عممرب بمرامأل
و ارة ال مل والتنمية االجتماعية ،واام يات األهلية.
 -116كممما يممتم تقممدمي تعممامبت ماليممة لمي م ا ذو ا عاقممة وأسممرهم الممي تقمموم برعممايتهم،
تم اوح مما بمن ( 1666رًل سم ود ) تق ( 333رًل سم ود ) يمهرً يممتم تو ي هما علم أرب ممة
مسمتوًت علم النحمو التمايل :مبلمغ  1666رًل يمهرً ،مبلمغ  1166رًل يمهرً ،مبلمغ 833
رًل يهرً ،مبلغ  333رًل يهرً.
 -117يبلممغ عممدد األي م ا الممذين يسممتفيدون مممن ب مرامأل الممدعم ( )٤60.82٤مسممتفيدا مممن
األي ا ذو ا عاقة بلغ تمجايل ( 5.200.000.000مليار رًل س ود ) سنوً.
 -118وللت ممييم علم االلتحمماب بمربامأل سهيممل ذو ا عاقممة ،فقممد تضمممنت املممادة ( )1٤مممن
الال ح ممة األساس ممية لم مربامأل سهي ممل امل مموقن ،ص ممر ميافم م ة مالي ممة مق ممدارها ( )٤00رًل لي ممل
متممدرم مممن ذو ا عاقممة يممهرً اعتبممارا مممن اتريممخ التحاقمما بممربمبمأل الت هيممل مما يف ذلم
يم
ا ج مما ات ،ويف حال ممة تقامت مما للقس ممم ال ممداخلي نف ممض ه ممذه املياف م ة تق ( )200رًل ي ممهرً،
ويف كلتا احلمالتن يضما تق املبلمغ ( )200رًل ملمن ي مول أسمرة .كمما صمدر قمرار للما المو راء
رقم ( )157واتريخ 1٤00/12/12ه املواف ( 21أكتوبر 1980م) باًدة ميافمطت التمدري
للم مموب املتممدرم راكمما الت هيممل املهممي مممن ( )٤00تق ( )800رًال يممهرً ومممن ( )200تق
( )٤00رًال ي ممهرً يف ح ممال تقامت مما للقس ممم ال ممداخلي و ًدة ا عان ممة ال ا لي ممة م ممن ( )200تق
( )٤00رًال يهرً.
 -119يممتم تممدري األي م ا ذو ا عاقممة غ م القممابلن للت لمميم ال ممام وايتمما  ،اي م يممتم
تممدريبهم يف بمرامأل تم اوح مممدهتا ممما بممن سممنة تق سممنتن يف لمماالت مهنيممة ةتلفممة مثممل ،احلاسم
اآليل ،والنيم ممارة ،والتغلي م م والتيليم ممد ،واليهم ممرلء ،وتنسم ممي احلم ممدا وامل م مماتل وغ م م ه ،و يم ممن
لل رجين احلصول عل منحة قدرها ( 50أل رًل) للبدء يف م روع جتار يف اجملال نفسا.
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املشاركة يف احلياة السياسية والعامة (املادة )29

ا جابة عل الفقرة ()27
 -120تضمممنت أنظمممة اململيممة ممما ييفممل ح م امل مواطنن دون أ متييمما يف امل مماركة يف احليمماة
السياسممية وال امممة ومممن ذلم ممما تضمممنتا املممادة ( )٤3مممن النظممام األساسممي للحيممم مممن أنمما حيم
ليممل ممواطن ةاطبممة السممل ات ال امممة فيممما ي ممر لمما مممن يممؤون .ويممتم متيممن األي م ا ذو
ا عاق ممة ،م ممن التمت ممم  ،ممذا احلم م م ممن خ ممالل ي ممغلهم للمناصم م ال لي مما ،ومراك مما ان مماذ القم مرارات
واملسمما ة فيهمما ،وامل مماركة يف االنت ممالت البلديممة وانت ممالت الغممر التياريممة وغ همما ،كممما نم
نظممام ايتدمممة املدنيممة يف املممادة ( )1عل م أن "ااممدارة هممي األسمماس يف اختيممار املمموظفن يف يممغل
املناصم م ال ام ممة" ،وب ممذل ف ن مما ال يوج ممد أ م ممانم حي ممول دون ت ممويل األيم م ا ذو ا عاق ممة
ملناص م علي مما يف الدول ممة أو ي ممغلهم للوظ مما ال ام ممة .كم مما أن مما ال توج ممد نص ممو نظامي ممة متن ممم
األي ا ذو ا عاقمة ممن حقهمم يف االنت مام أو تريميح أنفسمهم للمناصم المي يمتم يمغلها
عممن طري م االنت ممام ،وقممد أقممر نظممام اجملممالا البلديممة ح م االنت ممام وال يممح ل ضمموية اجملممالا
البلدية للمواطنن عل حد سواء ن فيهم األي ا ذو ا عاقة.

ا جابة عل الفقرة ()28
 -121تقمموم حيومممة اململيممة بممدعم اام يممات واملؤسسممات الممي تُ م امايممة حقمموب ا نسممان
أو وإلمموعات حمممددة منهمما ،وكممذل دعممم وت ممييم األفمراد املهتمممن اقمموب ا نسممان ،لعتبممارهم
يرييا أساسيا عا يف ال مل يمدان حقموب ا نسمان ،وممن التمداب الت مري ية املت مذة لتف يمل دور
مؤسسات اجملتمم املدين ،صدور نظام اام يات واملؤسسات األهلية لملرسوم املليي رقمم (م)8/
واتريم ممخ 1٤37/2/19ه املواف م م ( 1ديسم مممرب 2015م) ،ويهم ممد تق تنظم مميم ال مم ممل األهلم ممي
وت ممويره وشايتمما ،وا سممهام يف التنميممة الوطنيممة ،وت ايمما مسمما ة املمواطن يف تدارة اجملتمممم وت ممويره،
وتف يل ثقافة ال مل الت وعي بن أفراد اجملتمم ،وحتقيم التيافمل االجتمماعي ،وقمد تضممن النظمام
أنا إبميان ( )10أي ا تن اء مج ية ،واحلصول عل ال اخي خالل ( )60يوما من اتريخ
اكتم ممال مس مموغات ال ل م تس ممهيال لإلج مراءات ،وييف ممل نظ ممام اام ي ممات واملؤسس ممات األهلي ممة
وأنظمة اململية ذات ال القة تنوع مؤسسات اجملتمم املدين واستقالعا.
 -122ومم ممن أبم ممر أدوار مؤسسم ممات اجملتمم ممم املم ممدين عل م م الص م م يد الم مموطي املسم مما ة يف تعم ممداد
م ممروعات األنظمممة ،ومراقبممة تنفيممذ األنظمممة واتفاقيممات حقمموب ا نسممان الممي أصممبحت اململيممة
طرفمما فيهمما ،وامل مماركة يف تعممداد تقممارير اململيممة الت اهديممة ،وتقاريرهمما يف تطممار آليممة االسممت را
الدور ال امل ،وكذل قيام املؤسسات الي ت اقوب ا نسان إبعداد التقارير الي تقميم أداء
األجهاة احليومية فيما يت ل اقوب ا نسان ،ف ل سبيل املثال ،تصدر اام يمة الوطنيمة حلقموب
ا نسان ،تقارير دورية تتناول حالة حقوب ا نسان يف اململية ،ترب فيهما ممواطن ايتلمل وأسمبابا،
كما تقوم ال ديد من اام يات واملؤسسات ال املة يف لاالت حقوب ا نسان امل تلفة ما فيهما
حقمموب األي م ا ذو ا عاقممة ،إبعممداد دراسممات وتقممارير ،وعقممد نممدوات ون مماطات تعالميممة
وتفاعليمة هتمد تق شايممة وت ايما احلقمموب المي تُ م ،ما ،وهممي طمر دا ممم يف املمؤمترات والنممدوات
والف اليممات املت لقممة اقمموب ا نسممان ،وتيفممل األنظمممة ملؤسسممات اجملتمممم املممدين ممارسممة أعماعمما
لستقاللية اتمة.
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املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة ال فيه والتسلية والرايضة (املادة )30

ا جابة عل الفقرة ()29
 -123انض مممت اململي ممة ال ربي ممة السم م ودية تق م اه ممدة مم مراكش لتيسم م النف مماذ تق املص ممنفات
املن م ممورة لفا م ممدة األيم م م ا امليف م مموفن أو م م مماقي البص م ممر أو ذو تعاق م ممات أخ م ممرى يف قم م مراءة
امل بوعممات (2013م) ،وج م املرسمموم املليممي م 109/واتريممخ 1٤39/11/5ه املواف م (18
يوليو 2018م).
 -12٤د تطالب ال ديد من املبادرات لتيس الوصول تق البيئة ال مرانية وامل لوممات وت المة كمل
ال راقي ممل أم ممام م مماركة األي م ا ذو ا عاق ممة ،يف تط ممار االلت ماام بنظ ممام رعاي ممة امل مموقن ال ممذ
ذو ا عاقممة يف خممدمات الوقايممة والرعايممة
تضمممن يف مادتمما ( )2أن الدولممة تيفممل حم ال م
والت هيل ،وت ييم املؤسسات واألفراد عل تقدمي هذه ايتدمات عن طريم ااهمات امل تصمة يف
كممل اجملمماالت ،ومممن ذل م تسممهيل وصممول األي م ا ذو ا عاقممة تق األنديممة األدبيممة والثقافيممة
وامليتبات يف أحناء اململية.
 -125قامممت و ارة ال ممؤون البلديممة والقرويممة إبصممدار دليممل حيتممو عل م االي م اطات وامل مماي
الفني ممة ايتاص ممة ليت ممدمات البلدي ممة املت لق ممة لألي م ا ذو ا عاق ممة ألخ ممذها يف االعتب ممار عن ممد
ال مروع يف أعممال التصمميم أو ال ممميم ممن أجمل تيسم وتسممهيل حركمة األيم ا ذو ا عاقممة،
وهتيئ ممة األوإل مماع واألب مماد املناس ممبة يف األم مماكن ال ام ممة وايتاص ممة ال ممي يراتدوا مما ،حيم م تلت ممام  ،مما
األمامبت والبلمدًت وت الم ،ما عنمد تصمدار ال اخمي للمبماين ال اممة وايتاصمة ،وتنماول المدليل
االلت ماام لالي م اطات الواج م مراعاهتمما عنممد تصممميم املسمماجد واختيممار مواق همما لضمممان سممهولة
الوصول تليها .كما قامت المو ارة  -للتنسمي ممم مركما امللم سملمان ألامات ا عاقمة  -إبعمداد
الممدليل ا ريمماد مل مماي الوصممول ال ممامل ،ووجهممت األمممامبت والبلممدًت لالس يمماد بمما عنممد
مراج ة تصميم وتنفيذ مجيمم املن مطت ايتاصمة واحليوميمة وذلم لتمذليل الصم ام وتسمهيل احلركمة
ليل أفراد اجملتمم ن فيهم األي ا ذوو ا عاقة.
 -126فيمم ما يت ل م م للت ممداب املت ممذة لض مممان تمياني ممة وص ممول األي م م ا ذو ا عاق ممة تق
املناسممبات وايتممدمات الثقافيممة ،وال فيهيممة ،والسممياحية ،والرًإلممية ،يف الق مماعن ال ممام وايتمما ،
فتقمموم اعيئممة ال امممة للرًإلممة وااهممات ذوات ال القممة ،راعمماة االي م اطات ايتاصممة اقمموب ذو
ا عاق ممة يف مجي ممم التص مماميم احلديث ممة للمن ممطت الرًإل ممية .كم مما تق مموم اعيئ ممة بتق ممدمي ال دي ممد م ممن
ايتدمات لمذو ا عاقمة وممن أبر هما :تموف مواقم خاصمة للسميارات قريبمة ممن املن م ة وتصمميم
وتنفيممذ مم مرات لسممهولة دخمموعم تق املممدرجات وتممنقلهم ،وتمموف مصمماعد ةصصممة لص م ودهم تق
املممدرجات ،ودورات ميمماه لهمماة حسم احتياجمماهتم ،وتقممدمي خممدمات إلمميافة عممم ،ل إلممافة تق
مممنح تممذاكر لانيممة لممذو ا عاقممة وممرافقيهم .وفيممما يت لم للتيهيماات فتقمموم اعيئممة بتمموف كموادر
ب رية مت صصة ،وتوف وتبرا اللوحات ا ريادية والتحذيرية ،وتوف وسا ل السالمة.

32

GE.19-01057

CRPD/C/SAU/Q/1/Add.1

جيم -التزاماك حمددة (املواد )33-31
مج اإلحصاءاك والبياانك (املادة )31

ا جابة عل الفقرة ()30
 -127ت تمد اعيئة ال امة لإلحصاء يف مجمم البيمامبت ايتاصمة لألفمراد ذو ا عاقمة ممن خمالل
املسمموح الد غرافيممة ومسمموح األفمراد ذو ا عاقممة حيم د مجممم بيممامبت لمفمراد ذو ا عاقممة مممن
املسممح الممد غرايف ل ممام 2016م ،وقممد متممت تإلممافة األسممئلة القصم ة جملموعممة وايممن ن (Short Set
 )Questionnaireوالممي ت مممل علم صم ولت يف الممرؤً ،والصم ولت يف السمممم ،والصم ولت يف
احلرك م ممة ،والصم م م ولت يف التواص م ممل والتف م مماهم م م ممم اآلخم م مرين ،والصم م م ولت يف الت م ممذكر وال كي م مما،
والصم ولت يف ال نايممة ال صممية .ل إلممافة تق ايتصمما الد غرافيممة واالجتماعيممة واالقتصممادية
وصلة القرابة بن األم واألم ،وميان ا قامة امل تاد لمي ا ذو ا عاقة.
 -128كم مما د التوس ممم يف مج ممم البي ممامبت ح ممول ا عاق ممة والصم م ولت الوظيفي ممة اسم م قا م ممة
لموع ممة واي ممن ن امل ول ممة ( )Extended Set Questionnaireم ممن خ ممالل مس ممح األيم م ا ذو
ا عاقممة ل ممام 2017م ،حي م د اعتممماد األسممئلة الر يسممية وعممدد مممن األسممئلة الفرعيممة الممي تقممدم
م لومات ذات أ ية لليهات ذات ال القة ل عاقة.
التعاون الدويل (املادة )32

ا جابة عل الفقرة ()31
 -129تق مموم اململي ممة ب ممدعم اام ي ممات واملؤسس ممات األهلي ممة مما فيه مما ال امل ممة يف ل ممال حق مموب
األي م ا ذو ا عاق ممة كم مما أي م تلي مما يف ثن مماً ه ممذه امل ممذكرة .وتت مماون م ممم املنظم ممات ا قليمي ممة
والدوليممة يف لمماالت حقمموب ا نسممان مممن خممالل ااهممات امل نيممة ومنهمما هيئممة حقمموب ا نسممان الممي
تضمممن تنظيمهمما يف الفقممرة ( )12مممن املممادة ( )5منمما ،الت مماون مممم اام يممات واملؤسسممات الوطنيممة
وا قليميممة والدوليممة وتنميممة ال القممات م همما مما حيق م أهممدا اعيئممة ،وقممد قممام مركمما املل م سمملمان
ألاممات ا عاقممة بتوقيممم عممدد مممن مممذكرات الت مماون حممول تبممادل ايت مربات ال لميممة وتنظمميم امل مؤمترات
والاًرات امل كة .وي غل املركا عضوية االحتاد ال املي للصم كما تقدم ذكره .كمما د التوقيمم علم
وثيقمة بمرمبمأل الت مماون امل م مممم منظمممة اليونيسم  ،وقمد أسممفر هممذا الت مماون عمن كثم مممن المربامأل
واألن م ة مممم املنظمممة كممان مممن آخرهمما تممربع اململيممة لصممال صممندوب ال فولممة التممابم لممممم املتحممدة
اليونيس بلغ ( )1,59مليون دوالر لليونيسي يف النيير لدعم القضاء عل يلل األطفال.
 -130استض ممافت اململي ممة خ ممالل امل ممدة  10-9ديس مممرب  2012م امل م مؤمتر ال مماملي للوص ممول
ال ممامل ،وال ممذ عق ممد بتنظ مميم م ممن مرك مما املل م س مملمان ألا ممات ا عاق ممة ،وم مماركة م ممن ايت مرباء
ال املين والوطنين لوإلم تصاميم لل مران وال رب لتسمهيل وصمول األيم ا ذو ا عاقمة تليهما
وللمراف الي ندمها .كما استضافت اململية يف يهر أكتوبر ل ام 201٤م املؤمتر المدويل الرابمم
لإلعاقة والت هيل والذ د خاللما تيمرمي ال ديمد ممن أصمحام األامات املتميماة املت لقمة ل عاقمة.
كممما قممام مركمما امللم سمملمان بتنظمميم املمؤمتر الممدويل ايتمماما لإلعاقممة والت هيممل خممالل املمدة 2-1
تبريل 2018م ،اركة ( )18دولة .وقد بلغ عدد احلضور ( )٤188ي صا ،ويار با أكثمر
من ( )100مت ص من أحناء ال ام ،وصدر عنا عدد من التوصيات.
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 -131وفيممما يت ل م بتنفيممذ أهممدا التنميممة املسممتدامة ذات الصمملة لألي م ا ذو ا عاقممة،
فقمد تضممنت "رؤيممة اململيمة  "2030والمربامأل واملبمادرات املنبثقممة منهما الممي جماءت منسمميمة يف
لملهمما مممم أهممدا التنميممة املسممتدامة 2030؛ ت ايمما وشايممة حقمموب األي م ا ذو ا عاقممة،
كممما ت م ممل اململي ممة عل م حتس ممن مس ممتوًت امل ي ممة ،ورف ممم مس ممتوى ةتل م ايت ممدمات املقدم ممة
لمي ا ذو ا عاقة.
 -132وقد انذت اململية عدة تداب تتوا م مم أهدا التنمية املستدامة املت لقمة لأليم ا
ذو ا عاقة وهي كاآلي:








34

اهلدف الثالا (الصاحة اجليادة والرفاا ) :د تموف ( )38دارا للت هيمل ال مامل
و( )3٤87مرك م ماا لل دمم ممة والرعايم ممة النهاريم ممة ،كمم مما يم ممتم ال مم ممل عل م م لموعم ممة
مب م ممادرات لتحس م ممن الص م ممحة والس م ممالمة ال قلي م ممة ،ل إل م ممافة تق ت م مموير نظ م ممام
امل الفات املرور يتفض ا صالت النامجة عن احلوادت املرورية.
اهلاادف الراب ا (التعلاايم اجليااد) :د سهيممل لموعممة مممن املممدارس املت صصممة يف
مرحل م ممة الت ل م مميم املبي م ممر والت ل م مميم ال م ممام علم م م مس م ممتوى اململي م ممة لتتناسم م م م م ممم
احتياجات األي ا ذو ا عاقة ويتم تقدمي رعاية ومستوى عال من الت هيل
عممم ،كممما يممتم تاويممد األي م ا ذو ا عاقممة لملهممارات التقنيممة واملهنيممة املناسممبة
الممي متيممنهم مممن احلصممول علم عمممل ال م أو ممارسممة األعمممال احلممرة ،ل إلممافة
تق ت اي م مما تي م ممافؤ ف م ممر وص م ممول األي م م ا ذو ا عاق م ممة احلركي م ممة تق مجي م ممم
املس ممتوًت الت ليمي ممة ،كم مما د هتيئ ممة البني ممة التحتي ممة ل ممدد م ممن املراك مما الت ليمي ممة
ا يراعي احتياجات األي ا ذو ا عاقة ،وجير ال مل عل ت موير املراكما
األخرى.
اهلدف الثامن (العمل الالئاق ومناو االقتصااد) :ألمام نظمام ال ممل كمل صماح
عمممل يوظم  25عممامال ف م كثر ان يوظ م  %٤عل م األقممل مممن لممموع عممدد
ال مالممة مممن األي م ا ذو ا عاقممة .كممما د تعممداد ب مرمبمأل تواف م يهممد تق
متيممن وتوظيم األيم ا ذو ا عاقممة القممادرين علم ال مممل لييونموا طاقممات
فاعلممة ومنتيممة إلمممن منظومممة سمموب ال مممل ،ل إلممافة تق تقممدمي الممدعم ال ممامل
عم وتوف فر عمل وايتدمات الداعمة.
اهلاادف العاشاار (احلااد ماان أوجااه عاادف املساااواة) :يممتم متيممن األيم ا ذو
ا عاقة الذين لديهم خربة علمية وعملية من يغل املناص والوظا القياديمة،
كم مما ت ممن أنظم ممة اململي ممة علم م املس مماواة وع ممدم التميي مما ،وتيف ممل املس مماواة يف
حصول ااميم عل الفر واحلقوب ،وعدم التفاوت يف األجور للق اع ال ام،
وجتدر ا يارة تق أنا جير تعمداد االسم اتييية الوطنيمة لمذو ا عاقمة ،وتعمداد
االسم م م اتييية الوطني م ممة للحماي م ممة االجتماعي م ممة ال م ممي سخ م ممذ يف االعتب م ممار حق م مموب
األي ا ذو ا عاقة.
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اهلادف احلااادي عشاار (ماادن وجمتمعااك حمليااة مسااتدامة) :يمتم ت مموير منظومممة
النقممل ال ممام عل م مسممتوى اململيممة وف م أفضممل امل مماي ال امليممة والتقنيممة املتقدمممة
أخممذا يف االعتبممار احتياجممات األي م ا ذو ا عاقممة ،لتيممون سممهلة الوصممول
وآمن ممة ،كم مما يوج ممد لموع ممة م ممن املس مماحات ايتض مراء واألم مماكن ال ام ممة املناس ممبة
لمي ا ذو ا عاقة.
اهلاادف الساااد عشاار (السااالف والعاادل واملؤسساااك القويااة) :اسممتحدثت
اململيممة عممدد مممن األنظمممة ت مممل نظممام ميافحممة ج مرا م االجتممار لألي م ا ،
ونظ ممام احلماي ممة م ممن ا ي ممذاء وذل م م للقض مماء عل م م مجي ممم أي مميال االس ممتغالل،
وال ن م وسمموء امل املممة ،كممما أن الوص مول لل دالممة متمماح لليميممم دون اسممتثناء،
وت مممل اململيممة عل م تضمممن االحتياجممات والتوصمميات الممي تقممدمها اام يممات
واملؤسس ممات األهلي ممة يف سياس ممتها وخ ه مما ،وتق مموم اململي ممة بتس ممييل املوالي ممد
وتوف اعوية القانونية اميم املواطنن ،وتوف امل لومات الال مة لليميم ،وشايمة
احلرًت ا يتناس مم األنظمة الوطنية واالتفاقيات الدولية.
اهلدف الساب عشار (عقاد الشاراكاك لتحقياق أهاداف التنمياة املساتدامة):
يتم تبادل ايتربات امليتسبة بن الق اعن ال ام وايتا واام يات واملؤسسات
األهلية لت ايا ااهود الرامية تق إلمان وشاية حقوب األي ا ذو ا عاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين (املادة )33

ا جابة عل الفقرة ()32
 -133تتمت ممم هيئ ممة حق مموب ا نس ممان لل ص ممية االعتباري ممة ،وع مما االس ممتقالل الت ممام يف ممارس ممة
مهامها الي أن ئت ممن أجلهما واملنصمو عليهما يف تنظيمهما .وت ايماا السمتقالليتها وعملهما فقمد
صممدر ق مرار لل مما ال ممو راء رق ممم ( )237واتري ممخ 1٤37/6/5ه املواف م ( 1٤م ممارس 2016م)،
متضمنا ال ديد ممن الت مديالت علم تنظميم اعيئمة وممن أ هما ارتبما اعيئمة لمللم مبايمرة ب مد أن
كانت إلمن أجهاة السل ة التنفيذية.
 -13٤ويُ مد للما اعيئمة السمل ة املهيمنممة علم يمؤون اعيئمة وتصمري أمورهما وفقما للممادة ( )5مممن
تنظيمها ،ويتيون للا اعيئة احلمايل ممن ر ميا ومب م للمر يا ومثانيمة وع مرون عضموا ممؤهلن سهميال
عاليمما يف اجمل مماالت ذات ال الق ممة اق مموب ا نس ممان ،وم ممهودا ع ممم للنااه ممة واليفاي ممة وايت ممربة يف مي ممدان
حقوب ا نسان ،وهم من ةتل فئات وأطيا اجملتمم .وجتدر ا يمارة تق أن للما اعيئمة يف واليتما
الثالثة  -احلالية  -يضم ست عضوات .وي ن األعضاء ملدة ( )٤سنوات قابلة للتيديد.
 -135كما تقوم هيئة حقوب ا نسان إببداء امل ورة والتوصيات واملق حات للحيوممة ،ب م ن
مجيم املسا ل املت لقة اقوب ا نسان ،وت د تقارير سنوية عن حالمة حقموب ا نسمان يف اململيمة،
وتقمموم تاب ممة ااهممات احليوميممة لتنفيممذ األنظمممة واللموا ح املت لقممة اقمموب ا نسممان والي م عممن
ممروعات األنظمممة ،واألنظمممة القا مممة،
االنتهاكممات أو التيمماو ات ،وتبممد ال مرأ فيممما يت ل م
ويف الصيو الدولية حلقوب ا نسان فيما يت ل لنضمام اململية تليها ،وهي ااهة امل رفة عل
تعداد تقارير اململية الت اهدية وتقاريرها ايتاصة لالست را الدور ال امل.
GE.19-01057
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 -136وللنسممبة للم موارد املاليممة ،فقممد نصممت املممادة ( )17يف فقرهتمما ( )1مممن التنظمميم عل م أن
"ييون للهيئة مياانيمة مسمتقلة ت مد وتصمدر وفقما ل تيبمات تصمدار املياانيمة ال اممة للدولمة ،ويصمر
منها وفقا لت ليمات مياانية الدولة ،وتتيون أموال اعيئة من:
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عا يف مياانية الدولة.



االعتمادات الي نص



الم م ممدخل الم م ممذ حتققم م مما اعيئم م ممة مم م ممن ممارسم م ممة الن م م مماطات الم م ممي تم م ممدخل إلم م مممن
اختصاصاهتا.



اعبممات وا عممامبت واملممنح والوصمماً الممي تقبلهمما اعيئممة وفقمما للقواعممد الممي يض م ها
للا اعيئة.



املوارد األخرى الي يقرر للا اعيئة تإلافتها تق أموال اعيئة.
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