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الداعمون

نظام رعاية المعوقين
في المملكة العربية السعودية

صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم )م/ 37( 
وتاريخ 23 / 9 / 1421 هـ  القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء 

رقم )224( وتاريخ 1421/9/15 هـ



خادم احلرمني الشريفني

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود





صاحب السمو امللكي األمري

سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
ويل العهد نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء  وزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام

الرئي�ش الأعلى ملركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة 
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برعاية خادم احلرمني ال�شريفني  امللك فهد بن عبد العزيز  ـ طيب اهلل ثراه ـ انعقد امل�ؤمتر 

ال�شع�دي الأول جلمعية الأطفال املع�قني خالل الفرتة من 13 - 1413/5/16هـ   ولعدم وج�د 

�شمن  امل�ؤمتر  ت��شيات  اإحدى  امل��ش�ع  هذا  ت�شمني  مت  املع�قني  حق�ق  يحمي  �شامل  نظام 

ما ت��شل اإليه امل�ؤمتر من اقرتاحات واآراء جاء فيها »العمل على تعزيز الأن�شطة التي تكفل 

تف�شل  الذي  الكرمي،  ال�شامي  املقام  على  الت��شيات   عر�ض  مت  الكرمية«  احلياة  للمع�قني 

باإجازتها والت�جيه بتنفيذها.

يف �ش�ء ت�جيه �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبد العزيز، رئي�ض جمل�ض 

وطني  نظام  مل�شروع  مقرتح  باإعداد  املركز  قام  الإعاقة،  لأبحاث  �شلمان  الأمري  مركز  اأمناء 

متكامل و�شامل للمع�قني بعد اأن مت جمع املعل�مات والبيانات والأنظمة والل�ائح والتعليمات 

مبجل�ض  اخلرباء  هيئة  مع  اجل�انب  هذه  تدار�ض  ومت   ، اململكة  يف  باملع�قني  العالقة  ذات 

ال�زراء.

تك�نت جلنة م�شرفة على اإعداد نظام رعاية املع�قني برئا�شة رئي�ض جمل�ض  اأمناء مركز الأمري 

امل�افق  1418/2/17هـ  يف   الأول  اجتماعها  امل�شرفة  اللجنة  وعقدت  الإعاقة  لأبحاث  �شلمان 

1997/6/22م واتخذت قرارات تتعلق باجلدول الزمني املقرتح للم�شروع وت�شكيل فريق العمل 

واللجان الأخرى ذات ال�شلة.

رئي�ض  نائب  العهد،  ويل  العزيز،  عبد  بن  الأمري/�شلطان  امللكي  ال�شم�  ل�شاحب  الرفع  مت 

مل�ؤ�ش�شة �شلطان بن  العام، والرئي�ض الأعلى  الدفاع والطريان واملفت�ض  ال�زراء، وزير  جمل�ض 

عبد العزيز اآل �شع�د اخلريية لتم�يل امل�شروع.

537/�ض/خ  ال�زراء برقم  العامة ملجل�ض  امل�شروع لالأمانة  تف�شل �شم�ه الكرمي برفع مقرتح 

وتاريخ 1418/2/3هـ، كما وجه م�ؤ�ش�شة �شلطان بن عبد العزيز اآل �شع�د اخلريية بامل�شاركة يف 

امل�شروع برقم  538/ �ض خ وتاريخ 1418/2/3هـ.

ال�ش�ؤون  وزير  معايل  من  امل�شروع  مقرتح  بتاأييد  ال�زراء  جمل�ض  رئا�شة  لدي�ان  الرفع  مت 

الجتماعية برقم 558 وتاريخ 1418/2/13هـ.

�شدرت م�افقة املقام ال�شامي الكرمي على اإعداد امل�شروع مب�جب اخلطاب امل�جه  اإىل معايل 

وزير ال�ش�ؤون الجتماعية برقم 116/7/م وتاريخ 1418/3/6هـ. 

اأوًل : خلفية تاريخية
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اأ- اجلهة الداعمة  

حظى امل�شروع بدعم  كرمي من لدن �شاحب ال�شم� امللكي الأمري/ �شلطان بن عبدالعزيز، 

�شم�ه  اأ�شدر  �شع�د اخلريية، حيث  اآل  العزيز  بن عبد  �شلطان  مل�ؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�ض 

الكرمي ت�جيهه مل�ؤ�ش�شة �شلطان بن عبد العزيز اآل �شع�د اخلريية، بدعم امل�شروع ومت�يله، 

ومت ت�قيع  عقد التم�يل بني مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة وم�ؤ�ش�شة �شلطان بن 

عبد العزيز اآل �شع�د اخلريية بتاريخ  1419/11/12هـ. 

ثانيــــاً :اجلــــــــــ�انب التنفـــــــيذية ملقــــــرتح امل�شــــــــروع  

توقيع عقد التمويل بني موؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود اخلريية ومركز الأمري �سلمان 

لأبحاث الإعاقة بتاريخ 12 / 11 / 1419هـ
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اأوًل : بتاريخ 1418/2/17هـ ، مت تكوين فريق عمل من ذوي الخت�سا�ص حتت اإ�سراف 

اللجنة امل�سرفة على اإعداد نظام رعاية املعوقني باململكة.

اللجنة امل�سرفة على اإعداد نظام رعاية املعوقني  

الوظيفة                    مالحظات ال�سم       

ج - مهام اللجنة امل�سرفة على اإعداد نظام رعاية املعوقني:

تكوين فريق العمل وامل�ست�سارين . 1 .

و�سع اجلدول الزمني لتنفيذ امل�سروع . 2 .

. 3 تقدمي الدعم املعنوي واملادي لفريق البحث ومتكينه من اأداء عمله .

. 4 مراجعة وتقومي تقارير فريق العمل وخطة �سري امل�سروع والعمل على تذليل ال�سعوبات اأينما 

وجدت .

. 5 مراجعة وتنقيح الإطار العام للم�سروع .

 اإجازة امل�سروع ورفعه للجهات املخت�سة حتى اعتماده .. 6

د - اجتماعات اللجنة : 

عقدت اللجنة امل�شرفة ) 6 ( اجتماعات . 

 ب- ت�سكيل فريق العمل واملجموعات ال�ست�سارية املخت�سة

�شاحب ال�شم� امللكي الأمري /

 �شلطان بن �شلمان بن عبد العزيز

معايل الدكت�ر/ 

           مطلب بن عبد اهلل النفي�شة

د. را�شد بن حممد اأبا اخليل

معايل الدكت�ر/ 

عبد الرحمن بن عبدالعزيز ال�ش�يلم

اأ.  عبد العزيز بن اإبراهيم العجالن

اأ.د. حم�شن بن علي فار�ض احلازمي

رئي�ض جمل�ض اأمناء

مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة 

وزير دولة،وع�ش� جمل�ض ال�زراء، 

ورئي�ض هيئة اخلرباء.

مدير عام م�ؤ�ش�شة �شلطان بن عبد العزيز 

اآل �شع�د اخلريية »�شابقاً«

ع�ش� جمل�ض اأمناء »مركز الأمري �شلمان 

لأبحاث الإعاقة«، وع�ش� جمل�ض اإدارة 

»جمعية الأطفال املع�قني«

وكيل وزارة ال�ش�ؤون الجتماعية »�شابقاً«

امل�شرف العام على مركز الأمري �شلمان 

لأبحاث الإعاقة »�شابقاً«

     رئي�شاً

ع�ش�اً

ع�ش�اً

ع�ش�اً

ع�ش�اً

ع�ش�اً، ومقرراً.
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اأ - ت�سكيل اللجنة : 

�شاحب ال�شم� امللكي الأمري / عبد العزيز بن اأحمد بن عبدالعزيز  ) ال�شع�دية (. 1 .

الدكت�ر/ها�شم تقي ـ رئي�ض جمعية املع�قني )الك�يت(. 2 .

الدكت�ر/ يا�شر �شامل ـ رئي�ض مركز نازك احلريري يف الرتبية اخلا�شة )الأردن(. 3 .

الدكت�ر/ ن�اف كبارة ـ املدير امل�ش�ؤول ورئي�ض حترير جملة اأ�شداء املعاقني )لبنان(. 4 .

الدكت�ر/ م��شى �شرف الدين ـ نائب رئي�ض الرابطة الدولية لالإعاقة العقلية )لبنان(. 5 .

ال�شيد/ج�ن �شن�ن�ـ كبري م�ظفي البيت الأبي�ض �شابقاً ـ )ال�ليات املتحدة الأمريكية(.  6 .

الأ�شتاذة / جهدة اأب� خليل ـ مديرة حترير جملة اأ�شداء املعاقني ) لبنان ( . 7 .

. 8 الدكت�رة / �ش�زان باركر  )ال�ليات املتحدة الأمريكية( .

ب - مهام اللجنة ال�ست�سارية للجنة امل�سرفة :

تقدمي الراأي وامل�سورة للجنة امل�سرفة فيما يتعلق باأوجه النظام الوطني املختلفة . 1 .

العلمية  والأطر  املعايري  وفق  وكليًا(  )جزئيًا  املعوقني  رعاية  نظام  وتنقيح  مراجعة  2 .

والقانونية. 

ثالثاًً : اللجــنة ال�شت�شــــاريـــة للجــنة امل�شــــرفـــة 
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اأ- ت�سكيل فريق العمل لإعداد نظام رعاية املعوقني : 

رئي�سًا للفريق معايل الدكتور / مطلب بن عبد اهلل النفي�سة       01

الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن ال�سامخ    ع�سوًا  02

الدكتور / نا�سر بن علي املو�سى     ع�سوًا    03

الأ�ستاذ / حممد بن عبد اهلل العميل     ع�سوًا  04

الدكتورة / فوزية بنت حممد ح�سن اأخ�سر    ع�سوًا  05

ويق�م باأمانة الجتماعات الأ�شتاذ الدكت�ر/ حم�شن بن علي فار�ض احلازمي

ب - مهام فريق العمل لإعداد نظام رعاية املعوقني  :

اإعداد وتنفيذ درا�سة علمية حمكمة و�ساملة ملختلف اأوجه نظام وطني للمعوقني باململكة العربية  1 .

ال�سعودية والإفادة يف ذلك من اخلربات العربية والدولية .

اللتزام باأ�سول البحث العلمي والدرا�سات التوثيقية والقيا�سية يف تنفيذ الدرا�سة واإعدادها يف  2 .

�سورتها النهائية. 

ج - اجتماعات فريق العمل : 

عقد فريق العمل  ) 13 ( اجتماعاً  . 

         خام�شــاً :  املجم�عات ال�شت�شارية املخت�شة لفريق العمل 

املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة باجلوانب ال�سرعية والقانونية . 1 .

. 2 املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة بالتاأهيل الرتبوي .

. 3 املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة بالتاأهيل ال�سحي . 

. 4 املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة بالتاأهيل الجتماعي والرتفيهي .

. 5 املجموعة  ال�ست�سارية املخت�سة بالتوظيف .

. 6 املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة باجلوانب الإعالمية .

. 7 املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة باجلوانب الهند�سية .

. 8 املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة باجلوانب املالية .

. 9 املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة بالتوثيق .

. 10 جمموعة الدعم واملتابعة. 

رابعــاً : فريق العمل لإعداد نظام رعاية املع�قني 
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ب - مهام املجموعات ال�ست�سارية املخت�سة لفريق العمل :

م�سح الأنظمة للتعرف على الن�سو�ش التي تتناول �سوؤون املعوقني واإظهار الن�سو�ش املفقودة  1 .

املعوقني يف �سوء  باإعداد لئحة نظام  املكلف  العمل  اأعدها فريق  التي  الأنظمة  ومواءمتها مع 

ذلك .

فريق  اأعده  الذي  النظام  م�سروع  يف  ورد  ملا  وفقًا  اللوائح  يخ�سها  فيما  كل  املجموعات  تعد   2 .

العمل. 

. 3 يتم التفاق على �سيغة و�سكل الالئحة وعنا�سرها النموذجية بني املجموعات ، ولغر�ش التن�سيق  

حتيط كل جمموعة املجموعات الأخرى بعملها .

الإعداد  جمال  يف  والقانونية  ال�سرعية  باجلوانب  املخت�سة  العمل  جمموعة  من  ال�ستفادة   4 .

النهائي لالئحة.

        �شاد�شاً : اأمـــانة اإعــــداد نظـــام رعــاية املعـــ�قني

اأ - ت�سكيل الأمانة العامة لإعداد نظام رعاية املعوقني : 

الأ�ستاذ الدكتور / حم�سن بن علي فار�ش احلازمي                            امل�سرف العام على املركز 1 .

م�ساعد باحث باملركز   الأ�ستاذ / عبد اهلل بن �سعد احل�سني                     2 .

حملل نظم باملركز الأ�ستاذ / �سالح بن حممد اآل عقيل     3 .

�سكرتري تنفيذي باملركز  . 4 الأ�ستاذ / علي بن را�سد العبد الوهاب                   

م�ساعد اإداري الأ�ستاذ/ اأحمد بن �سالح الدوي�ش     5 .

�سكرتري املركز . 6 الأ�ستاذ / حممد م�سطفى كامل ح�سان    

ب - مهام اأمانة اإعداد النظام :

الوطني  النظام  العاملة لإعداد   واللجان الأخرى  العمل  امل�سرفة وفريق  اللجنة  اأعمال  تن�سيق  1 .

للمعوقني.

متابعة الأعمال ذات ال�سلة باإعداد النظام. 2 .

. 3 متابعة اإعداد التقارير ونتائج الأعمال من قبل اللجان املخت�سة وتن�سيقها .
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املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة بالتاأهيل ال�سحي: 

عقدت املجم�عة ) 10 ( اجتماعات .

اأ. د. اأحمد بن ح�سن متويل  ـ      رئي�ش ق�سم الباطنة ـ كلية الطب.

                     جامعة امللك �سعود و م�ست�سار معايل وزير ال�سحة.

اأ.د. حم�سن بن علي فار�ش احلازمي             رئي�ش ق�سم الكيمياء احليوية الطبية والوراثة    

                                                                      الب�سرية كلية الطب ـ جامعة امللك �سعود .

د. طلعت بن حمزة الوزنة     مدير عام اخلدمات الطبية ـ وزارة العمل .

د. �سعد بن علي حممد ال�سهوان    ا�ست�ساري الأطفال مب�ست�سفى القوات امل�سلحة   

                                                                      بالريا�ش.

د. عواطف بنت علي حممد عامل    اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم طب الأ�سرة واملجتمع

       كلية الطب .جامعة امللك �سعود.

د. فريدة اأبو القا�سم العالقي     مديرة اإدارة املراأة والطفل.  

       برنامج الأمم املتحدة للطفولة بالريا�ش.

املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة بالتاأهيل الجتماعي والرتفيهي :

عقدت املجم�عة ) 8 ( اجتماعات : 

د. فهد بن حمد املغلوث                   اأ�ستاذ م�سارك ـ كلية الآداب ـ جامعة امللك �سعود. 

اأ. اأحمد بن �سليمان امل�سلم    م�ساعد مدير عام التاأهيل بوزارة العمل وال�سوؤون  الجتماعية.

اأ.د. اإبراهيم بن مبارك اجلوير                  اأ�ستاذ علم الجتماع ـ جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية. 

د.�سعيد بن عبد اهلل دبي�ش    اأ�ستاذ م�سارك علم النف�ش ـ جامعة امللك �سعود. 

اأ. حممد بن علي امل�سلم                   مدير عام الدار ال�سعودية للخدمات ال�ست�سارية. 

اأ. رائد بن ح�سني الن�سار     امل�سرف على  مركز جامعة امللك �سعود للمعوقني .

املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة باجلوانب املالية :  

عقدت املجم�عة ) 12 ( اجتماعاً : 

اأ.د. عبد الرحمن بن اإبراهيم احلميد          اأ�ستاذ بكلية العلوم الإدارية ـ جامعة امللك �سعود. 

اأ. حممد بن حمد الب�سام    وكيل وزارة املالية امل�ساعد. 

اأ. حممود بن مقبل �سليمان الر�سيد   ع�سو هيئة التدريب مبعهد الإدارة العامة .

اأ. فهد بن عبد اهلل الدكان    مدير عام احل�سابات العامة بوزارة املالية .

د. فوزية بنت حممد اأخ�سر    رئي�سة ق�سم املتدربات يف الإدارة العامة للتدريب  

       الرتبوي. بالرئا�سة العامة لتعليم البنات.

املجم�عات ال�شت�شارية املخت�شة لفريق العمل لإعداد نظام رعاية املع�قني 
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املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة باجلوانب الهند�سية :  

عقدت املجم�عة ) 5 ( اجتماعات : 

م. اأحمد بن يو�سف الرتكي               وكيل وزارة املوا�سالت ل�سوؤون النقل.

م. �سالح بن عبد الرحمن العمرو              مدير اإدارة امل�ساريع ـ بوزارة ال�سوؤون البلدية والقروية.

م. حم�سن بن عطيه مطلق العنزي            مهند�ش زراعي ـ وزارة الزراعة.

م . خمتار بن حممد �سعيد ال�سيباين         مهند�ش معماري ـ ا�ست�ساري.

املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة بالتوظيف :  

عقدت املجم�عة ) 18 ( اجتماعاً : 

د. �سالح بن عبد الرحمن ال�سهيب             اأ�ستاذ م�ساعد ـ معهد الإدارة العامة. 

مدير عام الفريق ال�ست�ساري لتنمية القوى الب�سرية  اأ. علي بن حممد �سياء الدين  

�سركة اأرامكو.      

مدير معهد النور بالريا�ش. اأ. اأنور بن ح�سني الن�سار  

املن�سق العام ل�سوؤون فرع الديوان العام للخدمة املدنية. اأ. عبد اهلل بن عبد الرحمن الر�سيد 

مدير اإدارة التنظيم والتطوير الإداري ب�سركة �سابك. د. عبد اهلل بن نا�سر العمران  

الرئا�سة العامة لتعليم البنات. اأ. اجلوهرة بنت عبد العزيز التميمي 

املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة باجلوانب ال�سرعية والقانونية  :  

عقدت املجم�عة ) 16 ( اجتماعاً : 

رئي�ش حمكمة ومفت�ش ق�سائي ـ وزارة العدل. ال�سيخ / عبد املح�سن بن نا�سر العبيكان   

اأ�ستاذ ورئي�ش ق�سم الفقه املقارن باملعهد العايل للق�ساء. اأ.د. عبد اهلل بن حممد املطلق  

اأ�ستاذ م�ساعد ـ جامعة امللك �سعود.  د. اأحمد بن عبد الرزاق الغديان   

حما�سر بقطاع ال�سوؤون القانونية مبعهد الإدارة العامة.  اأ. �سعود بن عبد الرحمن ال�سمري 

املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة بالتاأهيل الرتبوي :  

عقدت املجم�عة ) 9 ( اجتماعات : 

اأ�ستاذ م�ساعد ـ الرتبية اخلا�سة ـ جامعة امللك �سعود. د. طار�ش بن م�سلم ال�سمري  

املدير العام ملدار�ش امللك في�سل . د. عبد اهلل بن اإبراهيم احلمدان  

الأمني العام لالأمانة العامة للرتبية اخلا�سة بوزارة املعارف. د. زيد بن عبد اهلل بن زيد امل�سلط  

مدير اإدارة العوق الب�سري ـ الرتبية اخلا�سة ـ وزارة املعارف. د. �سالح بن اإبراهيم املهنا   

اأ�ستاذ م�ساعد ـ  جامعة امللك �سعود . د. �سحر بنت  اأحمد اخل�سرمي  

حما�سرة بق�سم الرتبية اخلا�سة بكلية الرتبية اأ. ح�سة بنت �سليمان الفايز          

جامعة امللك �سعود.       



16

املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة باجلوانب الإعالمية :  

عقدت املجم�عة ) 7 ( اجتماعات : 

اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم الإعالم ـ جامعة امللك �سعود.  د. علي بن �سويل القرين  

الأمني العام للمجل�ش الأعلى لالإعالم. اأ. عبد الرحمن العبدان   

وكيل وزارة الإعالم امل�ساعد ل�سئون الإذاعة. اأ. حممد بن عثمان املن�سور  

اجلمعية ال�سعودية للرتبية والتعليم.  اأ. عبد الرزاق بن علي الرتكي  

اأع�ساء جمموعة الدعم واملتابعة  

عقدت املجم�عة ) 3 ( اجتماعات : 

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية / فهدة بنت �سعود بن عبد العزيز          رئي�سة اجلمعية الفي�سلية ـ بجدة. 

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية / لوؤلوؤة بنت في�سل بن عبد العزيز        رئي�سة جمل�ش اأمناء مركز املهارات

م�ساعدة مديرة مكتب اإ�سراف التعليم  د. فوزية بنت حممد اأخ�سر  

اخلا�ش بالرئا�سة العامة لتعليم البنات.      

نائبة رئي�سة اجلمعية الفي�سلية ـ بجدة.  اأ. اجلوهرة العنقري   

مديرة مركز العون بجدة.  اأ. مها اجلفايل   

مديرة مركز جدة للنطق وال�سمع . اأ. �سلطانة بنت علي ر�سا  

مديرة الق�سم التعليمي. اأ. مريفت طا�سكندي    

مركز جدة للنطق وال�سمع.      

طبيبة اأخ�سائية يف الطب النف�سي لالأطفال وال�سباب. د. ع�سمت بنت اأحمد �سادق  

م�سرفة معاهد النور للكفيفات.  اأ. نزيهة بنت عبد العزيز املانع  

اأ. فردو�ش اأبو القا�سم                  متخ�س�سة تربية خا�سة وم�سئولة مبجلة البنات

بالرئا�سة العامة.      
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املرحلة الأوىل  2/17 ــ 1418/4/16هـ : 

ت�سكيل فريق العمل لإعداد نظام رعاية املعوقني . 1 .

التوا�سل مع املوؤ�س�سات واجلهات ذات العالقة داخل اململكة وخارجها جلمع املعلومات وا�ستطالع  2 .

جتارب الدول الأخرى.

املرحلة الثانية   4/17 ــ 1418/6/16هـ : 

ا�ستكمال جمع املعلومات ذات ال�سلة وبدء التوا�سل مع امل�ست�سارين وا�ستطالع الآراء . 1 .

اإعداد  ال�سروع يف  نحو  اتخاذها  الواجب  واخلطوات  والتنظيمية  الإجرائية  اجلوانب  ا�ستعرا�ش  2 .

النظام .

مراجعة اجلدول الزمني للم�سروع .  3 .

املرحلة الثالثة  6/17 ــ 1418/8/16هـ : 

اإعداد امل�سودة الأوىل للنظام . 1 .

من  ت  املعلوما. 2 على  للح�سول  والأجنبية  العربية  الدول  لبع�ش  ال�ستطالعية  الزيارات  حتديد 

م�سادرها. 

املرحلة الرابعة  8/17 ــ 1418/10/16هـ : 

. 1 ا�ستعرا�ش مرئيات اأع�ساء الفريق على م�سودة النظام وتنقيحها .

جدولة الرحالت ال�ستطالعية . 2 .

حتديد مهام املجموعات ال�ست�سارية والإطار العام للوائح التف�سيلية التكميلية للنظام . 3 .

املرحلة اخلام�سة  10/17 ــ 1418/12/16هـ : 

. 1 تنقيح م�سودة النظام .

اعتماد تكوين اللجنة ال�ست�سارية ) اإقليمية وعاملية ( للجنة امل�سرفة . 2 .

اعتماد تكوين جمموعات العمل ال�ست�سارية املخت�سة لفريق العمل لإعداد لوائح النظام . 3 .

م(  تنظيم ندوة ملناق�سة م�سودة نظام رعاية املعوقني بتاريخ 1418/11/28هـ ) املوافق  1998/3/26. 4

وكان احل�سور 121 م�ساركًا من اجلهات والأ�سخا�ش ذوي العالقة .

الأول  للموؤمتر  التو�سيات  تفعيل  اأدلة   « مناق�سة  ندوة  يف  للنقا�ش    « الأ�سا�ش   « النظام  طرح  مت  5 .

جلمعية الأطفال املعوقني وم�سودة م�سروع نظام رعاية املعوقني بتاريخ  1418/11/28هـ.

املرحلة ال�ساد�سة   1418/12/17هـ  ــ 1419/2/25هـ : 

بداأت املجموعات ال�ست�سارية املخت�سة لفريق العمل يف اجتماعاتها ملناق�سة م�سودة النظام.  1 .

. 2 مت تنفيذ زيارات ا�ستطالعية لكل من »الوليات املتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وماليزيا«.

العمل  فريق  رئي�ش  ملعايل  والتن�سيقي  التعريفي  اللقاء  خالل   « الأ�سا�ش   « النظام  مناق�سة   مت   3 .

بتاريخ   العمل  لفريق  املخت�سة  ال�ست�سارية  املجموعات  مع  املعوقني  رعاية  نظام.  لإعداد 

1418/12/28هـ.

. 4 مت عر�ش نظام رعاية املعوقني » الأ�سا�ش » على الوزارات واملوؤ�س�سات واجلهات ذات العالقة. 

لدرا�سته واإبداء مرئياتهم عليه ، ومت عر�ش تلك املرئيات على فريق العمل لإعداد نظام رعاية 

املعوقني ، والذي قام بدرا�ستها والأخذ بها يف العتبار عند ال�سياغة النهائية للنظام.

مراحـــل اإعــداد نظـــام رعـــاية املعــ�قني
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املرحلة ال�سابعة  2/29 ــ 1419/6/1هـ : 

ت�سمن  حيث  امل�سرفة،  اللجنة  قبل  من  النهائية  �سورته  يف  »الأ�سا�ش«  النظام  واعتماد  مناق�سة  1 .

النواحي  �سملت  والتي  للمعوقني،  والتاأهيل  الرعاية  تتناول خمتلف جمالت  النظام )16( فقرة 

الإعالمية  والتوعية  والثقافية  الأ�سا�سية  واخلدمات  والتوظيف  والتدريبية  والتعليمية  ال�سحية 

كما تناول امل�سروع اأ�س�ش تنظيم املزايا وامل�ساعدات املمنوحة لهذه الفئة كما رتَبّ جزاءات على 

خمالفة اأحكام النظام ولوائحه. 

رفع النظام »الأ�سا�ش«  ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ �سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود، الرئي�ش  2 .

الأعلى ملوؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود اخلريية.

مت رفع نظام رعاية املعوقني »الأ�سا�ش« لوزارة العمل وال�سئون الجتماعية لرفعه للمقام ال�سامي  3 .

الكرمي.  

 

املرحلة الثامنة  6/1 ــ 1419/7/14هـ : 

واجلوانب  املكملة  اللوائح  باإعداد  العمل  لفريق  املتخ�س�سة  ال�ست�سارية  املجموعات  قامت 

التف�سيلية للنظام » الهند�سية، ال�سحية، الرتبوية، الجتماعية والرتفيهية، الإعالمية، وال�سرعية 

والقانونية، والتوظيف«.

املرحلة التا�سعة 1419/7/14هـ ــ 1420/4/1هـ     : 

قامت املجموعة ال�ست�سارية املخت�سة باجلوانب ال�سرعية والقانونية ب�سياغة اللوائح التف�سيلية  1 .

للمجموعات ال�ست�سارية لفريق العمل ، لتتوافق مع ال�سكل القانوين املتعارف عليه .

قام فريق العمل لإعداد نظام رعاية املعوقني بدرا�سة اللوائح التف�سيلية. 2 .

املرحلة العا�سرة  1419/4/1هـ ــ  28 / 2 / 1420هـ   : 

مت اإحالة نظام رعاية املعوقني » الأ�سا�ش«  اإىل هيئة اخلرباء مبجل�ش الوزراء .

املرحلة احلادية ع�سرة   28 / 2  / 1420هـ  ــ  15 / 9 / 1421هـ  : 

مت اإحالة نظام رعاية املعوقني » الأ�سا�ش »  اإىل  جمل�ش ال�سورى. 1 .

مت عقد اجتماع ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري / �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز ـ رئي�ش جمل�ش  2 .

الأمناء ، ورئي�ش اللجنة امل�سرفة على اإعداد نظام رعاية املعوقني ـ  وامل�سرف العام على املركز مع 

جلنة ال�سوؤون الجتماعية وال�سحية والبيئة مبجل�ش ال�سورى . كما قامت اللجنة مبقابلة جمموعة 

من اخلرباء واملهتمني.

ناق�ش جمل�ش ال�سورى النظام يف جل�ستني متتاليتني ومت تطويره ورفعه ملقام جمل�ش الوزراء  . 3 .

قامت هيئة اخلرباء مبجل�ش الوزراء باإعادة درا�سة النظام، و قامت باجراء اجتماعات مع وكالء  4 .

الوزارات ذات العالقة ملناق�سة النظام.

هـ                5 .1421/9/15 بتاريخ   املنعقدة  اجلل�سة  يف  املعوقني  رعاية  نظام  املوقر  الوزراء  جمل�ش  اأقر 

املوافق 2000/12/11م .

رعاية  نظام  على  باملوافقة  هـ  6 .1421/9/23 وتاريخ  )م/37(  رقم  الكرمي  امللكي  املر�سوم  �سدر 

املعوقني باململكة العربية ال�سعودية. 
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نص نظام رعاية المعوقين
بالمملكة العربية السعودية
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النظام على  الآتية حيثما وردت يف هذا  الكلمات والعبارات  تدل  • املادة الأوىل:  	

املعاين املبينة اأمامها ما مل يدل ال�سياق على خالف ذلك:

قدراته   يف  م�ستقر  ب�سكل  جزئي  اأو  كلي  بق�سور  م�ساب  �سخ�ش  كل  املعوق: . 1

اجل�سمية اأو احل�سية اأو العقلية اأو التوا�سلية اأو التعليمية  اأو النف�سية اإىل املدى الذي 

يقلل من اإمكانية تلبية متطلباته العادية يف ظروف اأمثاله من غري  املعوقني.

هي الإ�سابة بواحدة اأو اأكرث من الإعاقات الآتية:  الإعاقة: . 2

الإعاقة الب�سرية، الإعاقة ال�سمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة اجل�سمية واحلركية، 

�سعوبات التعلم، ا�سطرابات النطق والكالم، ال�سطرابات ال�سلوكية والنفعالية، 

التوحد، الإعاقات املزدوجة واملتعددة، وغريها من الإعاقات التي تتطلب رعاية 

خا�سة.

والرتبوية،  والجتماعية،  والنف�سية،  الطبية،  الإجراءات  جمموعة  الوقاية:. 3  

منها  احلد  اأو  بالإعاقة   الإ�سابة  منع  اإىل  تهدف  التي  والنظامية،  والإعالمية، 

واكت�سافها يف وقت مبكر، والتقليل من  الآثار املرتتبة عليها.

الرعاية:. 4 هي خدمات الرعاية ال�ساملة التي تقدم لكل معوق بحاجة اإىل الرعاية 

بحكم حالته ال�سحية ودرجة اإعاقته اأو بحكم و�سعه الجتماعي. 

والنف�سية،  والجتماعية،  الطبية،  اخلدمات  لتوظيف  من�سقة  عملية  التاأهيل:. 5 

والرتبوية، واملهنية؛ مل�ساعدة املعوق يف حتقيق اأق�سى درجة ممكنة من الفاعلية 

الطبيعية والجتماعية،  بيئته  التوافق مع متطلبات  الوظيفية؛ بهدف متكينه من 

وكذلك تنمية قدراته لالعتماد على نف�سه وجعله ع�سوًا منتجًا يف املجتمع  ما اأمكن 

ذلك.

املجل�ش الأعلى ل�سوؤون املعوقني.  املجل�ص الأعلى:  . 6

ن�ض نظام رعاية املع�قني باململكة العربية ال�شع�دية
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 ، والتاأهيل  والرعاية  الوقاية  املعوق يف خدمات  الدولة حق  تكفل  • املادة الثانية :  	

وت�سجع املوؤ�س�سات والأفراد على الإ�سهام يف الأعمال اخلريية يف جمال الإعاقة، وتقدم 

هذه اخلدمات لهذه الفئة عن طريق اجلهات املخت�سة يف املجالت الآتية :   

وت�سمل :  املجالت ال�سحية: 

تقدمي اخلدمات الوقائية و العالجية والتاأهيلية ، مبا فيها الإر�ساد الوراثي  1 .

للك�سف املبكر  ، واإجراء الفحو�سات والتحليالت املخربية املختلفة  الوقائي 

عن الأمرا�ش ، و اتخاذ التح�سينات الالزمة .

ت�سجيل الأطفال الذين يولدون وهم اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالإعاقة ،  ومتابعة  2 .

حالتهم ، واإبالغ ذلك للجهات املخت�سة .

لتحقيق  يلزم  ما  واتخاذ  للمعوقني  ال�سحية  بالرعاية  الرتقاء  على  العمل  3 .

ذلك .

كيفية  على  احلوادث  يبا�سرون  الذين  وكذلك   ، ال�سحيني  العاملني  تدريب  4 .

التعامل مع امل�سابني واإ�سعافهم عند نقلهم من مكان احلادث .  

تدريب اأ�سر املعوقني على كيفية العناية بهم ورعايتهم . 5 .

املجالت التعليمية والرتبوية: وت�سمل تقدمي اخلدمات التعليمية والرتبوية 

والتعليم   ، الفني  والتعليم   ، العام  والتعليم  املدر�سة،  قبل  )ما  املراحل  جميع  يف 

العايل( مبا يتنا�سب مع قدرات املعوقني واحتياجاتهم ، وت�سهيل التحاقهم بها ، 

مع التقومي امل�ستمر للمناهج واخلدمات املقدمة يف هذا املجال.

التدريبية  اخلدمات  تقدمي  وت�سمل،  والتاأهيلية:  التدريبية  املجالت 

، مبا يف ذلك  العمل  �سوق  الإعاقة ودرجتها ومتطلبات  ونوع  يتفق  والتاأهيلية مبا 

توفري مراكز التاأهيل املهني والجتماعي ، وتاأمني الو�سائل التدريبية املالئمة. 

املعوق  قدرات  تنا�سب  التي  الأعمال  يف  التوظيف  وت�سمل،  العمل:  جمالت 

وموؤهالته لإعطائه الفر�سة للك�سف عن قدراته الذاتية ، ولتمكينه من احل�سول 

عن  العمل  اأثناء  اأدائه   م�ستوى  لرفع  وال�سعي   ، املجتمع  اأفراد  كباقي  دخل  على 

طريق التدريب .
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املجالت الجتماعية: وت�سمل، الربامج التي ت�سهم يف تنمية قدرات املعوق، 

لتحقيق اندماجه ب�سكل طبيعي يف خمتلف نواحي احلياة العامة ، ولتقليل الآثار 

ال�سلبية لالإعاقة .

واملرافق  الأن�سطة  من  ال�ستفادة  وت�سمل،  والريا�سية:  الثقافية  املجالت 

داخليًا  منا�سطها  يف  امل�ساركة  من  املعوق  ليتمكن  وتهيئتها،  والريا�سية  الثقافية 

وخارجيًا مبا يتنا�سب مع  قدراته .

وامل�سموعة  املرئية   ، الإعالم  و�سائل  قيام  وت�سمل،  الإعالمية:  املجالت 

واملقروءة بالتوعية يف املجالت التالية : 

التعريف بالإعاقة واأنواعها واأ�سبابها وكيفية  اكت�سافها والوقاية منها. 1 .

واحتياجاتهم،  بحقوقهم  والتعريف   ، املجتمع  يف  املعوقني  مكانة  تعزيز  2 .

وقدراتهم، واإ�سهاماتهم وباخلدمات املتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم جتاه 

اأنف�سهم ، وبدورهم يف املجتمع .

تخ�سي�ش برامج موجهة للمعوقني تكفل لهم التعاي�ش مع املجتمع  . 3 .

حث الأفراد واملوؤ�س�سات على تقدمي الدعم املادي واملعنوي للمعوقني، وت�سجيع  4 .

العمل التطوعي خلدمتهم .

جمالت اخلدمات التكميلية: وت�سمل :  

تهيئة و�سائل املوا�سالت العامة لتحقيق تنقل املعوقني باأمن و�سالمة وباأجور  1 .

خمف�سة للمعوق ومرافقه ح�سب ظروف الإعاقة .

. 2 تقدمي الرعاية النهارية والعناية املنزلية .

توفري اأجهزة التقنية امل�ساعدة . 3 .

ال�سروط  املخت�سة  اجلهات  مع  بالتن�سيق  الأعلى  املجل�ش  يحدد  • الثالثة: 	 املادة 

التاأهيل  اأماكن  يف  املعوقني  باحتياجات  اخلا�سة  واملعمارية  الهند�سية  واملوا�سفات 

والتدريب والتعليم والرعاية والعالج، ويف الأماكن العامة وغريها من الأماكن التي قد 

ت�ستعمل لتحقيق اأغرا�ش هذا النظام على اأن تقوم كل جهة خمت�سة باإ�سدار القرارات 

التنفيذية الالزمة لذلك.
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والتدريبية  التعليمية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  الأعلى  املجل�ش  يقوم  • املادة الرابعة : 	

داخليًا  وتدريبها  الإعاقة  جمال  يف  املتخ�س�سة  الوطنية  الب�سرية  الكفايات  لإعداد 

والهيئات   واملنظمات  الأخرى،  الدول  مع  املجال  هذا  يف  اخلربات  وتبادل  وخارجيًا، 

العربية و الدولية ذات العالقة. 

اأو  مهنية  باأعمال  للبدء  مي�سرة  قرو�سًا  املعوقني  الدولة  متنح   • املادة اخلام�سة :  	

جتارية تتنا�سب مع قدراتهم �سواء ب�سفة فردية  اأو ب�سفة جماعية.

تعفى من الر�سوم اجلمركية الأدوات والأجهزة اخلا�سة باملعوقني  • املادة ال�ساد�سة :  	

التي يتم حتديدها يف قائمة يتفق عليها مع وزارة املالية  والقت�ساد الوطني.

اإليه  وتوؤول  الأعلى  املجل�ش  يتبع  املعوقني  لرعاية  �سندوق  ين�ساأ  • املادة ال�سابعة:  	

التربعات والهبات والو�سايا والأوقاف والغرامات املح�سلة عن خمالفات التنظيمات 

اخلا�سة بخدمات املعوقني.

ين�ساأ جمل�ش اأعلى ل�سوؤون املعوقني ، يرتبط برئي�ش جمل�ش الوزراء  • املادة الثامنة:  	

ويوؤلف على النحو الآتي :

رئي�ش ي�سدر باختياره اأمر ملكي ، وع�سوية كل من :  1 .

وزير ال�سوؤون الجتماعية  . 2 .

وزير ال�سحة  . 3 .

وزير الرتبية والتعليم . 4 .

وزير املالية والقت�ساد الوطني . 5 .

وزير التعليم العايل . 6 .

. 7 وزير ال�سوؤون البلدية والقروية .

اأمني عام املجل�ش . 8 .

اثنني من املعوقني، واثنني من رجال الأعمال املهتمني ب�سوؤون املعوقني ، واثنني من  9 .

املخت�سني ب�سوؤون الإعاقة يعينون من قبل رئي�ش جمل�ش الوزراء بناًء على تر�سيح 

رئي�ش املجل�ش الأعلى ملدة اأربع �سنوات قابلة للتجديد . ولرئي�ش املجل�ش الأعلى  اأن 

ينيب عنه اأحد الأع�ساء يف حالة غيابه .
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يخت�ش املجل�ش الأعلى بر�سم ال�سيا�سة العامة يف جمال الإعاقة  • املادة التا�سعة: 	

وتنظيم �سوؤون املعوقني ،  وله على وجه اخل�سو�ش ما ياأتي : 

اإ�سدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام . 1 .

املختلفة،  املجالت  يف  املعوقني  ب�سوؤون  املتعلقة  النظامية  الن�سو�ش  تعديل  اقرتاح  2 .

واقرتاح القواعد اخلا�سة مبا يقدم لهم ، اأو ملن يتوىل رعايتهم من مزايا اأو اإعانات 

مالية اأو غريها، و اقرتاح فر�ش الغرامات اأو تعديلها .

متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعة تنفيذ ما يتعلق ب�سوؤون املعوقني يف الأنظمة  3 .

واللوائح الأخرى  .

التن�سيق بني خمتلف الأجهزة احلكومية واخلا�سة فيما يخ�ش اخلدمات التي تقدم  4 .

للمعوقني .

وو�سائل   ، واأ�سبابها  واأنواعها   ، الإعاقة  حجم  على  للتعرف  العلمي  البحث  ت�سجيع  5 .

الوقاية منها ، وطرق عالجها و التغلب عليها اأو احلد من اآثارها ال�سلبية ، وكذلك 

اإعاقتهم  ودرجات  يتفق  مبا  املعوقني  وتاأهيل  لتدريب  مالءمة  املهن  اأكرث  حتديد 

واأنواعها ومتطلبات �سوق العمل .

اإن�ساء الربامج اخلا�سة ، و اجلمعيات واملوؤ�س�سات  ت�سجيع املوؤ�س�سات والأفراد على  6 .

اخلريية لرعاية املعوقني وتاأهيلهم .

درا�سة التقارير ال�سنوية التي ت�سدرها اجلهات احلكومية املعنية فيما يتعلق مبا مت  7 .

اإجنازه يف جمالت وقاية املعوقني وتاأهيلهم ورعايتهم ، واتخاذ الالزم ب�ساأنها.

اإ�سدار لئحة قبول التربعات والهبات والو�سايا والأوقاف. 8 .

اإ�سدار قواعد عمل �سندوق رعاية املعوقني . 9 .

اإ�سدار لئحة داخلية لتنظيم اإجراءات العمل يف املجل�ش  . 10 .

اإىل  اململكة  ان�سمام  ويف   ، باملعوقني  املتعلقة  الدولية  التفاقيات  يف  الراأي  اإبداء  11 .

املنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العالقة ب�سوؤون رعاية املعوقني .
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يرفع املجل�ش الأعلى تقريرًا �سنويًا اإىل رئي�ش جمل�ش الوزراء عن  • املادة العا�سرة:  	

اأعماله ، وعن و�سع املعوقني واخلدمات التي تقدم لهم وما يواجه ذلك من �سعوبات ، 

ودعم اخلدمات املقدمة للمعوقني.

• املادة احلادية ع�سرة :	

الأقل يف  على  ينيبه جل�ستني  اأو من  رئي�سه  دعوة من  على  بناًء  الأعلى  املجل�ش  يعقد  ــ    اأ 

ال�سنة.

ب ــ  ينعقد املجل�ش الأعلى بح�سور اأغلبية اأع�سائه مبن فيهم الرئي�ش اأو من ينيبه ، ويتخذ 

قراراته باأغلبية   اأ�سوات احلا�سرين ، ويف حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي فيه رئي�ش 

اجلل�سة . 

العام  الأمني  ويعنَيّ   ، عامة  اأمانة   الأعلى  للمجل�ش  يكون   • ع�سرة:	 الثانية  املادة 

واملوظفون الالزمون وفقًا لأنظمة اخلدمة املدنية ، ويتوىل الأمني العام ما ياأتي : 

اإدارة اأعمال الأمانة . 1 .

قراراته  وتبليغ   ، حما�سره  وت�سجيل   ، لجتماعاته  والتح�سري   ، املجل�ش  �سر  اأمانة  2 .

للجهات املعنية.

اإعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام . 3 .

اإعداد الدرا�سات الفنية التي يتطلبها عمل املجل�ش . 4 .

اجلهات  مع  بالتن�سيق  املعوقني  ب�سوؤون  املتعلقة  واللوائح  الأنظمة  م�سروعات  اإعداد  5 .

املعنية .

اإعداد م�سروع ميزانية املجل�ش . 6 .

متثيل املجل�ش لدى اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات والهيئات الأخرى ذات العالقة . 7 .

ب�سوؤون  �سلة  ذات  اأمور  من  يراه  ما  لدرا�سة  واملخت�سني  اخلرباء  من  جلان  تكوين  8 .

املعوقني .

اإعداد تقرير �سنوي عن اأعمال املجل�ش . 9 .

اأي اأعمال اأخرى يكلفه بها املجل�ش . 10 .
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للمجل�ش الأعلى  اأن يوؤلف جلنة حت�سريية من بني اأع�سائه اأو  • املادة الثالثة ع�سرة: 	

من غريهم ، ويحدد اخت�سا�ساتها و�سري العمل بها .

يكون للمجل�ش الأعلى ميزانية تطبق عليها اأحكام امليزانية  • املادة الرابعة ع�سرة: 	

العامة للدولة .

تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة  • املادة اخلام�سة ع�سرة: 	

املتعلقة باملعوقني وقت �سدور هذا النظام ولوائحه مبا يتفق معه خالل مدة ل تتجاوز 

ثالث �سنوات من تاريخ ن�سره .

ين�سر هذا النظام يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به بعد مائة  • املادة ال�ساد�سة ع�سرة: 	

وثمانني يومًا من تاريخ ن�سره . 








