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صاحب السمو الملكي األمير
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ٌ
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ُ
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مقدمة
يقــدم التقريــر الســنوي لهيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ـطة وإســهاما ٍ
ت مختلفـ ٍ
ـاملة علــى مــا قامــت بــه مــن أنشـ ٍ
ـة؛
نظــرةً شـ
ً
تهــدف إلــى ضمــان حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى حقوقهــم
المتصلــة باإلعاقــة وتعزيــز الخدمــات التــي تقدمهــا األجهــزة لهــم.

إطار التقرير
تــم إعــداد هــذا التقريــر إنفــاذ ًا لمــا قضــت بــه المــادة ( )10مــن تنظيــم
هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء
رقــم  266بتاريــخ  1439/5/27هـــ

نطاق التقرير
يغطــي هــذا التقريــر أعمــال وإنجــازات هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة لعــام 2020م.
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يتشــكل مجلــس إدارة هيئــة رعايــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن:

معالي األستاذ
ماجد بن عبدالرحيم
الغانمي

سعادة الدكتور
فيصل بن سالم
الدهمشي

سعادة المهندس
منصور أبو شهران

سعادة األستاذ
فيصل بن أحمد قطان

ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية ممثل وزارة الصحة ،عضو ًا
االجتماعية ،نائب ًا للرئيس

ممثل وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان ،عضو ًا

ممثل وزارة االقتصاد
والتخطيط ،عضو ًا
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مها بنت عبدالله
السليمان

سعادة الدكتور
عبد الله بن عبد الرحمن
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سعادة الدكتور
عبدالعزيز بن عبد الرحمن
الشامخ

سعادة الدكتور
ماهر بن سعد بن جديد

ممثل وزارة التعليم،
عضو ًا

من أولياء أمور األشخاص
ذوي اإلعاقة ،عضو ًا

معالي المهندس
أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
رئيس ًا

سعادة األستاذ
عبد الله بن غيثان
الشمراني

من األشخاص ذوي اإلعاقة،
عضو ًا
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بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ،والصــاة والســام
علــى رســول اللــه وآلــه وصحبــه أجمعيــن.
يســرنا أن نقــدم لكــم التقريــر الســنوي لعــام
2020م ،والــذي يتضمــن جهــود هيئــة رعايــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي خطــت خــال هــذا
العــام خطــوات واســعة فــي ســبيل تعزيــز ورفــع
المقدمــة لألشــخاص ذوي
جــودة الخدمــات
ُ
اإلعاقــة ،لتكــون مرجعــ ًا ُيعنــى بضمــان حصولهــم
علــى حقوقهــم المتصلــة باإلعاقــة.
وانطالقــ ًا مــن التوجيهــات الكريمــة مــن خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز
آل ســعود ،وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد،
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع -حفظهما
اللــه -وتأكيدهمــا علــى أن تكــون صحــة اإلنســان
ـددا مــن المبــادرات الوطنيــة
أوالً ،أطلقــت الهيئــة عـ ً
والحمــات التوعويــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات

العالقــة الحتــواء جائحــة كورونــا (كوفيــد )19 -وذلك
للحــد مــن اآلثــار االجتماعيــة والنفســية والصحيــة
واالقتصاديــة علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
كمــا عملــت الهيئــة علــى تطويــر البرامــج وتحديــث
األنظمــة مــن أجــل رفــع مســتوى األداء وتحســين
الخدمــات المقدمــة لهــم.
ختامـ ًا  :أتقــدم بالشــكر لجميــع أعضــاء مجلــس إدارة
هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة والعامليــن
بهــا ،والذيــن كان لهــم الــدور األكبــر فــي تحقيــق
العديــد مــن النجاحــات ،ونتطلــع فــي األعــوام
المقبلــة إلــى العمــل معــ ًا علــى تلبيــة كافــة
أشــخاصا فاعليــن
احتياجاتهــم وأن نجعــل منهــم
ً
ومنتجيــن فــي المجتمــع.
والله ولي التوفيق

معالي المهندس
أحمد بن سليمان الراجحي
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كلمة سعادة
الرئيس التنفيذي
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بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ،والصــاة والســام
علــى رســول اللــه وآلــه وصحبــه أجمعيــن.
حرصــت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي
عــام 2020م علــى تحقيــق كافــة أهدافهــا ،وهــا
نحــن نســير وللــه الحمــد وفــق خطــط اســتراتيجية
للتطويــر والتحديــث ،حيــث عملــت الهيئــة مــع عــدد
مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة علــى مجموعــة
مــن الملفــات المهمــة مــن خــال توقيــع بعــض
االتفاقيــات ،وتطويــر أنظمــة ولوائــح وبرامــج
تدريبيــة تناســب قــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وفــي ظــل جائحــة كورونــا (كوفيــد )19 -قامــت
الهيئــة بتنفيــذ توجيهــات القيــادة الرشــيدة
 حفظهــا اللــه  -للحــد مــن اآلثــار المترتبــة علــىاألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ بوضــع العديــد مــن
المبــادرات والبرامــج لمواجهتهــا ،وعلــى الصعيــد
اإلعالمــي قامــت الهيئــة بحمــات توعويــة فــي

الدكتور
هشام بن محمد الحيدري
16

األيــام العالميــة لــذوي اإلعاقــة بمشــاركة عــدد
مــن أصحــاب الســمو األمــراء والمعالــي الــوزراء
 مشــكورين  -للتعريــف بحقوقهــم وإبــراز أهــمانجازاتهــم.
ختامــاً ،أتوجــه بخالــص الشــكر لمعالــي رئيــس
مجلــس اإلدارة وكافــة األعضــاء والعامليــن فــي
الهيئــة علــى عملهــم الــدؤوب الــذي ســاعد علــى
تذليــل كثيــر مــن الصعــاب ،وبحــول اللــه ســنعمل مع ًا
علــى كافــة األصعــدة لتحقيــق تطلعــات األشــخاص
ذوي اإلعاقــة نحــو مجتمــع شــامل وموائــم.
والله ولي التوفيق
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مجلــس إدارة هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي

التنظيــم ،وخــال عــام 2020م عقــد مجلــس إدارة

هــي اللجنــة المختصــة بتحقيــق الرؤيــة والمهــام

المعنيــة ،وتتولــى اإلشــراف علــى سياســات وخطط

اإلعاقــة هــو الســلطة المهيمنــة علــى شــؤون

هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة أربعــة

العامــة للهيئــة بالتنســيق مــع الجهــات األخــرى

مجلــس اإلدارة وتقييــم النتائــج.

الهيئــة وإدارتهــا ،ولــه ســلطة اتخــاذ القــرارات

اجتماعــات كانــت علــى النحــو التالــي:

اجتماعات اللجنة التنفيذية

الالزمــة لتحقيــق أغراضهــا فــي حــدود أحــكام

عقــدت اللجنــة التنفيذيــة لهيئــة رعايــة األشــخاص

كانــت علــى النحــو التالــي:

ذوي اإلعاقــة خــال عــام 2020م خمســة اجتماعات
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االجتماع

اليوم

التاريخ

االجتماع

اليوم

التاريخ

اجتماع مجلس اإلدارة السادس

األحد

 1جمادى اآلخرة  1441هـ الموافق  26يناير 2020م

اجتماع اللجنة التنفيذية الحادي عشر

األربعاء

 27جمادى األولى  1441هـ الموافق  22يناير 2020م

اجتماع مجلس اإلدارة السابع

األحد

 19شعبان 1441هـ الموافق  12أبريل 2020م

اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني عشر

األحد

 10رمضان  1441هـ الموافق  3مايو 2020م

اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث عشر

االثنين

 29ذو القعدة  1441هـ الموافق  20يوليو 2020م

اجتماع مجلس اإلدارة الثامن

األحد

 26ذو الحجة 1441هـ الموافق  16أغسطس 2020م

اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع عشر

االثنين

 4صفر1442هـ الموافق  21سبتمبر 2020م

اجتماع مجلس اإلدارة التاسع

األحد

 7ربيع الثاني 1442هـ  22 -نوفمبر 2020م

اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس عشر

االثنين

 23ربيع األول 1442هـ الموافق  9نوفمبر 2020م
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النشأة والتأسيس
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تأسســت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة
بموجــب الموافقــة الكريمــة علــى قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم  266وتاريــخ 1439 /5/ 27هـــ ،ويحــدد
التنظيــم مهــام الهيئــة واختصاصاتهــا ،وهــي
المظلــة الرســمية الجامعــة لــكل مــا ُيعنــى
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.
وتســعى الهيئــة إلــى تمكيــن ودمــج األشــخاص
ذوي اإلعاقــة فــي الحيــاة العامــة والتعليــم
والعمــل والصحــة وجميــع مجــاالت الحيــاة،
وتذليــل كافــة العقبــات لممارســة حياتهــم
بشــكل طبيعــي ومســاوي لبقيــة المواطنيــن،
بمــا يتماشــى مــع حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة فــي خطــة التنمية المســتدامة ،وبرنامج
التحــول الوطنــي ،وأهــداف المملكــة لتحقيــق
رؤيــة “الســعودية .”2030

22

23
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مهام وأدوار الهيئة

التقرير السنوي 2020م

1

7

اقتراح وضع برنامج لتقديم دعم حكومي إلى الجمعيات والمؤسسات األهلية
التي تقدم خدمات في مجال رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة.

2

تحديد ما يلزم من أدوار لألجهزة فيما يخص األشخاص ذوي اإلعاقة.

8

اقتراح وضع برامج لتقديم الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينهم من البدء
واإلستمرار والتوسع في األعمال المهنية أو التجارية.

3

العمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة
واحتياجاتهم.

9

تحديد مؤشرات جودة الخدمات وقياسها.

4

وضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على المساهمة في
تقديم األعمال الخيرية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

5
6
24

25

وضع السياسات واالستراتيجيات ،والبرامج ،والخطط ،واألدوات ،التي تحقق
األهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة.

العمل على تعزيز مكانة األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع.

وضع معايير لألجهزة لمراعاة األشخاص ذوي اإلعاقة عند تقديمها لخدماتها.

10
11

إعداد الدراسات والبحوث واإلحصاءات والتقارير ،ودعم تشجيع إجراء البحوث
في مجاالت اإلعاقة.

تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات اإلقليمية والدولية ذات
الصلة باإلعاقة ،وعقد اإلتفاقيات مع الجهات المختصة الدولية.

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة
التقرير السنوي 2020م

26

رؤ يــتــنــــــا
تحقيـق حيـاة كريمـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وتمكينهـم مـن
المشـاركة الشـاملة والفعالـة فـي المجتمـع.

27

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة
التقرير السنوي 2020م

28

رسـالـتـنـــا
تنظيـم الجهـود وبنـاء منظومـة مؤسسـية متكاملـة إلزالـة
الحواجـز أمـام األشـخاص ذوي اإلعاقـة وتمكينهـم الشـامل
فـي المجتمـع دون تمييـز.

29

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة
التقرير السنوي 2020م

30

قـيـمـنــــــا

• المشاركة
• الشمولية
• التمكين
• المبادرة
• التعليم واالبتكار

31

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

األشخاص ذوي اإلعاقة في المملكة العربية السعودية
( نظرة عامة)

التقرير السنوي 2020م

52.2 %
ذكور

تبلغ نسبة
األشخاص ذوي
اإلعاقة  7.1%من
إجمالي عدد
سكان المملكة.

47.8 %
إناث

حركية
40.90%

اضطراب
طيف
التوحد
2.62%
32

بصرية
39.84%

فرط الحركة
وتشتت
اإلنتباه
1.48%

سمعية
14.21%

متالزمة
داون
0.95%

مصــدر :عملــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء عنــد قيامهــا بالمســح الديموغرافــي (مســح ذوي اإلعاقــة لعــام 2017م) بحســاب الشــخص ذي اإلعاقــة المتعــددة أكثــر مــن مــرة ،وبالتالــي ظهــر اختــاف فــي
مجمــوع األرقــام (لــذا وجــب التنويــه).

33
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الرئيس التنفيذي

الهيكل التنظيمي

المستشارون

مدير التواصل
المؤسسي

مدير مكتب الرئيس

الشؤون
القانونية

التقرير السنوي 2020م

يتنــاول الهيــكل التنظيمــي لهيئــة رعايــة
سكرتير

األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام تحقيــق
األهــداف التاليــة:

نائب الرئيس لشؤون
التواصل والفروع

•تطويــر هيــكل إداري ووظيفــي ُمفصــل
يتســق مــع التوجــه االســتراتيجي للهيئــة

مدير عام الخدمات
المساندة

•ضمــان التوزيــع األمثــل للمهــام الوظيفيــة
العامــة للهيئــة علــى اإلدارات واألقســام
المختلفــة بشــكل مناســب وفعــال
•توضيــح األدوار والمســؤوليات والصالحيــات
وتقاطعــات ســير األعمــال بيــن اإلدارات
المختلفــة علــى مســتوى الهيئــة ،ممــا
يمكــن المــدراء وموظفيهــم مــن العمــل معـ ًا
علــى تحقيــق األهــداف التشــغيلية الخاصــة
بإداراتهــم وأهــداف الهيئــة االســتراتيجية
•الموازنــة بيــن االســتغالل األمثــل للمــوارد

مدير عام الشركات
والتعاون

مدير عام الفروع

مدير اإلدارة
المالية

مدير الموارد
البشرية
والشؤون اإلدارية

مدير التنسيق
الحكومي

مدير التواصل
المجتمعي

مدير فرع

رئيس قسم
محاسبة

رئيس قسم
الموارد البشرية

مدير مكتب إدارة
المشاريع

مدير عام األبحاث
والتطوير

مدير عام التخطيط
والتميز

مدير مبادرة

مدير تنظيم
التشريعات
والمعايير

مدير التخطيط

رئيس قسم
تنسيق الرعاية
الصحية

أخصائي إعالم
وتواصل اجتماعي

أخصائي إدارة
التغيير

أخصائي السياسات
والتشريعات

أخصائي تخطيط
مشاريع

محاسب

أخصائي تخطيط
الموارد البشرية

أخصـائـــي
رعايـة صحية

أخصائي تسويق

أخصائي إدارة
مخاطر

أخصائي معايير
أداء

أخصائي تخطيط
استراتيجي

رئيس قسم
تخطيط مالي

أخصائي خدمات
الموارد البشرية

رئيس قسم
تنسيق التعليم

منسق تواصل

منسق مشاريع

مدير الدراسات
واألبحاث

مدير الرصد
والتقييم

أخصائي مالية

رئيس قسم
الخدمات اإلدارية

أخصائي تعليم

منسق حمالت

أخصائي دراسات

أخصائي إدارة
األداء

رئيس قسم
الخزينة

منسق البيئة
والصحة
والسالمة

رئيس قسم تنسيق
التمكين االقتصادي
والتوظيف

مدير التثقيف
والتوعية

باحث إحصائي

أخصائي مراقبة
أداء

أمين صندوق

مسؤول المباني
والصيانة

أخصائي اقتصاد
وتوظيف

أخصائي تثقيف
وتوعية

مترجم فني

مدير التمييز
المؤسسي

مساعد إداري

رئيس قسم تنسيق
الخدمات االجتماعية
والوصول

رئيس قسم
التدريب والتوعية
المجتمعية

مدير المعلومات
واألبحاث

خبير تطوير
العمليات

سائق

أخصائي اجتماعي

رئيس قسم السجل
الوطنــــــي

خبير األداء
المؤسسي

مدير العقود
والمشتريات

مدير تقنية
المعلومات

مدير التعاون
الدولي

رئيس مركز
المحفوظات
والوثائق

أخصائي عقود

أخصائي بنية
تحتية

منسق تواصل

أخصائي إدارة
محتوى

أخصائي مشتريات

أخصائي نظم
وتطبيقات

مدير التعاون
المحلي

منسق الدعم

منسق تواصل

وكفــاءة العمليــات الداخليــة
•مراعــاة أفضــل الممارســات المتبعــة ،أخــذ ًا

نائب الرئيس للشؤون
اإلستراتيجية

مدير عام التثقيف
والتوعية

واالختصاصــات المحــددة فــي التنظيــم

بعيــن االعتبــار مبــادئ التصميــم التنظيمــي
والهيكلــي

34

المراجع الداخلي

أخصائي حماية
بيانات
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37

الملخص
التنفيذي

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة
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يســتعرض التقريــر الســنوي لهيئة رعاية األشــخاص

ويلقــي التقريــر فــي مجمــل أبوابــه الضــوء

ذوي اإلعاقــة الــدور المنــوط بهــا فــي ســبيل تعزيز

المقدمــة
علــى أبــرز الخدمــات واألنشــطة
ُ

ومســاندة السياســات واالســتراتيجيات ،والبرامــج،

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والتــي تشــمل كافــة

والخطــط ،واألدوات التــي تحقــق األهــداف ذات

أنــواع الدعــم المقــدم مــن الهيئــة مــن خــال

الصلــة بمشــاريع الهيئــة؛ وتســاهم فــي رفــع

شــراكاتها والعمــل مــع الجهــات ذات العالقــة

مســتوى خدمــات ومتطلبــات األشــخاص ذوي

تجســير ًا لتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي

اإلعاقــة واحتياجاتهــم.

المجتمــع ،كمــا أنــه يســتعرض قــدرة الهيئــة

ويرصــد التقريــر الوضــع الراهــن للهيئــة ،ويقــدم
عامــة عــن الخدمــات التــي توفرهــا الجهــات
نظــرةً
ً
ذات العالقــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية خــال عــام 2020م،
كمــا يلقــي الضــوء علــى مســيرة التطويــر فــي
الهيئــة منــذ تأسيســها ،واســتعراض أعضــاء مجلــس
اإلدارة واللجــان المرتبطــة بهــا واإلدارة العليــا
للهيئــة والهيــكل التنظيمــي ،كذلــك التوجــه
االســتراتيجي ومؤشــرات قيــاس األداء الرئيســية
للخطــة التنفيذيــة ،إضافــة إلــى مناقشــة التحديــات
التــي تواجــه عمــل الهيئــة والحلــول المقترحــة.

38

علــى التميــز المؤسســي فــي رفــع مســتوى
الخدمــات التــي تقــدم لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،وذلــك مــن خــال اســتقطاب أفضــل
الكفــاءات البشــرية للعمــل فيهــا ،وباســتخدام
أفضــل التقنيــات الحديثــة ،إلــى جانــب إبــرازه
لألوامــر الســامية وقــرارات مجلــس الــوزراء
والقــرارات الوزاريــة المتعلقــة بأعمــال الهيئــة
ونشــاطاتها ،واالتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم
مــع الجهــات ذات العالقــة ،حيــث نشــير فــي
هــذا البــاب إلــى أبــرز إنجــازات الهيئــة خــال
2020م والتــي جــاءت علــى النحــو التالــي:

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

االستدامة

القوى البشرية

41
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عملت الهيئة على اعتماد وتحسين
إجراءات األعمال وحوكمتها ،وتأسيس
الممكنات الداعمة من خالل:
ُ

بلغت نسبة التوطين بين منسوبي
هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

100%

نسبة األشخاص
ذوي اإلعاقة
العاملين داخل
الهيئة
شخص بدون إعاقة 75٪

شخص ذو إعاقة 25٪

إعداد دليل السياسات
واإلجراءات المالية

إعداد دليل السياسات
واإلجراءات للموارد البشرية

إعداد دليل السياسات
واإلجراءات للخدمات
اإلدارية والدعم

نسبة الموظفات
والموظفين
نسبة الموظفات 40%

نسبة الموظفين 60%

إعداد دليل إطار الجدارات

اعتماد مصفوفة الصالحيات

اعتماد مشروع ميزانية
الهيئة

مبنى الهيئة
تتفاوت المؤهالت
العلمية للموظفين
في الهيئة

انتهــت الهيئــة مــن جميــع إجــراءات الطــرح والتعاقــد المتعلــق باختيــار المبنــى الدائــم؛ حيــث يجــري العمــل
الحاصلون على درجة
البكالوريوس 80%

40

الحاصلون على درجة
الماجستير 15%

الحاصلون على درجة
الدكتوراة 5%

علــى تجهيــز وتهيئــة بيئــة العمــل المكتبيــة بمــا يتناســب مــع احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة .
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الوصول الشامل

43

1

إصدار قرار إلزام المنشآت التجارية بتركيب منزلق لألشخاص ذوي اإلعاقة

7

2

مشروع تفعيل إمكانية الوصول اإللكتروني لألشخاص ذوي اإلعاقة مع
"مسك" استفاد منه  312مستفيد ًا

8

3

التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لمراقبة تنفيذ برنامج
الوصول الشامل في األمانات والبلديات وتهيئة المرافق العامة والخاصة
الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة.

4

التنسيق مع قطاع الخدمة المدنية لمتابعة عملية التوظيف حيث بلغ أعداد
األشخاص ذوي اإلعاقة المتوظفين في القطاع العام  23,342موظف ًا

10

5

التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتفعيل "لغة االشارة" في
البرامج والحمالت اإلعالمية والتوعوية التي تقوم بها ،وطباعة بعض المواد
التوعوية التي تقدمها بطريقة "برايل"

11

6

التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب بهدف ضمان سهولة الوصول
وجودة المنشآت التدريبية والجامعات ،بحث آلية إعفاء األشخاص ذوي اإلعاقة
من االختبارات وإجراءات التبليغ ،اعتماد مترجمي لغة اإلشارة السعودية.

9

التنسيق مع وزارة الصحة لبحث مؤشرات ومستهدفات وزارة الصحة لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،والوصول الشامل في المملكة العربية السعودية

التنسيق مع معهد اإلدارة العامة لبحث البرامج اإلعدادية والدورات لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،والوصول الشامل ،والتسهيالت الالزمة ،كذلك توفير فرص
العمل.

التنسيق مع الهيئة العامة لإلحصاء لبحث أطر التعاون بين الهيئتين

التنسيق مع الهيئة العامة للترفيه لتحسين الخدمات المقدمة لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،ودراسة آلية مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في األلعاب وفي
الفعاليات المقامة

التنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لبحث تنوع سبل
التعاون بين هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة والهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

المذكرات واالتفاقيات

التقرير السنوي 2020م

•مذكــرة تعــاون مــع صنــدوق تنميــة المــوارد
البشــرية “هــدف” تســتهدف دعــم مجــاالت
التدريــب والتوظيــف اســتفاد منهــا عــدد
 1340مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
•مذكــرة تفاهــم مــع المجلــس الصحــي
الســعودي تهــدف إلــى تحســين جــودة
الخدمــات الصحيــة المقدمــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة وتقويمهــا ،وتحديــد متطلبــات
التأهيــل والرعايــة الصحيــة.
•مذكــرة تفاهــم مــع وكالــة اإلســكان التنموي
تســتهدف تصميــم برامــج ومبــادرات تدعــم
جمعيــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة

تمثيل الهيئة للمملكة
في المؤتمرات والندوات
والملتقيات
مناقشــة جامعــة الــدول العربيــة ولجنــة األمــم
المتحــدة (اإلســكوا)
مثلــت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة
المملكــة العربيــة الســعودية فــي االجتمــاع
الــذي نظمتــه جامعــة الــدول العربيــة ولجنــة
األمــم المتحــدة (اإلســكوا) افتراضيــ ًا لدعــم
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الــدول العربيــة
فــي ظــل جائحــة “كوفيــد  ”19 -وذلــك للتنســيق
مــع الشــركاء والحكومــات للتصــدي لتداعيــات
الجائحــة.
44
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الفعاليات والمؤتمرات

التقرير السنوي 2020م

•المشــاركة فــي اللقــاء التنفيــذي األول
لتطويــر مجــال اإلعاقــة بمنطقــة عســير.
•دورة تدريبية بعنوان “االتصال الفعال”.
•ورشــة عمــل “وظيفتــي بهمتــي لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة”.
•ورشــة عمــل “دعــم وتمكيــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة فــي مشــاريعهم الصغيــرة
و ا لمتو ســطة ” .
•ورشــة عمــل “مســودة القواعــد التنفيذيــة
لالئحــة التنظيميــة لمراكــز الرعايــة النهاريــة
غيــر الحكوميــة”.
•المؤتمــر الدولــي للدراجــة ثالثيــة العجــات
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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المبادرات ،والمشاريع ،المشاركات واإلحصاءات

التقرير السنوي 2020م

•مشــروع قيــاس الخدمــات المقدمــة للطلبــة

•مبــادرة مهــارات المســتقبل بالتعــاون مــع

مــن ذوي اإلعاقــة فــي الجامعــات والكليــات

هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بهــدف

الســعودية ،وحصــر أعــداد (الطلبــة  ،الخريجــون،

بحــث الفــرص الوظيفيــة لألشــخاص ذوي

والــكادر الوظيفــي) فــي الجامعــات والكليــات.

اإلعاقــة وتزويــد الــوزارة ببيانــات المرشــحين

بلــغ عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة المســتفيدين

ا لمؤ هليــن .

مــن برامــج المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي

•مبــادرة دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي
المســوح الديموغرافيــة.

•مشــروع القانــون (النظــام االسترشــادي)

•مشــروع مراجعــة وتعديــل “نظــام رعايــة
المعوقيــن” ليصبــح مســماه “نظــام حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة” .

المســاهمة

فــي

التســويق

الم َوحــد لتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي
ُ
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
•مشــروع تفعيــل اتفاقيــة هيئة رعاية األشــخاص

•مبــادرة شــعار “صنــع بأيديهــم” تســتهدف
والترويــج

لمنتجاتهــم والخدمــات التــي يقدمونهــا ،كمــا
ســيتم وضــع الشــعار كعالمــة تجاريــة للداللــة
المقدمــة منهــم.
علــى المنتجــات والخدمــات ُ
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برامج المؤسسة
العامة للتدريب التقني
والمهني

ذوي اإلعاقــة وبنــك التنمية االجتماعية.

والمهنــي  866متدربـ ًا ومتدربــة خــال عــام2020م
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الباب الثاني

االستراتيجية ودعم
األعمال
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التوجه االستراتيجي

53
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عملــت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة
علــى إعــداد اســتراتيجية تتناغــم مــع جميع جميع
الجهــود المبذولــة وحســب مــا ورد فــي التنظيــم
الخــاص بهــا وذلــك بمــا يخــدم ويمكــن ويحقــق
اندمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل شــامل
علــى مســتوى جميــع الخدمــات المقدمــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،وفيمــا يلــي ركائــز
وأهــداف ومبــادرات االســتراتيجية:

الركائز
االستراتيجية
•بناء المنظومة الوطنية وتنسيق األدوار
•تطوير البنية التشريعية والتنظيمية
•تعزيز الخدمات وتكاملها
•التميز المؤسسي

52

األهداف االستراتيجية
•ضمــان حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة
علــى حقوقهــم .
•تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وجعلهــم
أعضــاءً فاعليــن فــي المجتمــع .

•تعزيــز الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات لهــم،
بمــا يســاعد علــى حصولهــم علــى الرعايــة
والتأهيــل الالزميــن .

•رفــع مســتوى الوقايــة واتخــاذ اإلجراءات
الالزمــة لذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع
الجهــات ذات العالقــة ،وتحديــد أدوارهــا
فيمــا يتعلــق برعايــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

مبادرات االستراتيجية
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1
2
3
4
5
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تحديد أدوار ومسؤوليات
الجهات المقدمة لخدمات
األشخاص ذوي اإلعاقة

تعريف مؤشرات األداء
المتعلقة بالخدمات
المقدمة من الجهات
المعنية

بناء قاعدة البيانات
والمعلومات واإلحصاءات
الدقيقة والمتكاملة
بالتعاون مع الجهات
المعنية

تطوير وتنفيذ خطة عمل
لدعم استكمال المشاريع
والجهود السابقة
والحالية

وضع السياسات وتصميم
آليات التعاون والتنسيق
بين الجهات الخدمية
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6
7
8
9

وضع سياسات وآليات
وأدوات المتابعة والرقابة
على الجهات المعنية
ورفع التقارير

استراتيجية موحدة
للتثقيف والتوعية

بناء وتفعيل نشاط
الدراسات واألبحاث

بناء نموذج ومعايير
وآليات الشراكة مع
الجهات المعنية

10
11
12
13
14

تأسيس وحدة تدريبية
للتثقيف والتوعية العامة
بشؤون األشخاص ذوي
اإلعاقة

تصميم برامج لتحفيز
مشاركة القطاعات
المختلفة في دعم
األشخاص ذوي اإلعاقة

دراسة آليات تقديم الدعم
المادي واالقتصادي
والعيني لألشخاص ذوي
اإلعاقة

دراسة اآلليات المتاحة
لتقديم الدعم الحكومي
للجهات

دراسة إدراج وتوظيف
التقنية الحديثة في
تقديم الخدمات لألشخاص
ذوي اإلعاقة

15
16
17
18

تطوير نموذج أعمال
الهيئة بشكل تفصيلي،
وتصميم منظومة
الحوكمة والهيكلة
اإلدارية

بناء أدلة السياسات
واإلجراءات األساسية
الخاصة بالهيئة

تصميم برنامج استراتيجي
الستقطاب وتعيين
الكفاءات لملء الشواغر
الرئيسية

تأسيس وتفعيل مكتب
إدارة المشاريع وإدارة
التغيير والتواصل
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التقرير السنوي 2020م

مساهمة الهيئة
في رؤية المملكة
2030
تعتمــد رؤيــة المملكــة  2030علــى ثالثــة محــاور
رئيســة وهــي( :مجتمــع حيــوي ،اقتصــاد مزدهــر،
وطــن طمــوح) ،وتضمنــت رؤيــة المملكــة 2030
فــي هــذا اإلطــار عــدد ًا مــن البرامــج االســتراتيجية
التــي تُحقــق أهــداف ومؤشــرات الرؤيــة ،وســعت
الهيئــة إلــى مواءمــة اســتراتيجيتها حســب
التوجهــات العامــة للرؤيــة ،ومــن ذلــك تعزيــز
مســاهمتها فــي البرامــج االســتراتيجية بهــدف
دعــم االرتقــاء بمنظومــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،ســواءً بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
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مساهمة الهيئة في برامج
رؤية المملكة 2030
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برنامج التحول الوطني
ينبثــق هــدف “تمكيــن اندمــاج األشــخاص ذوي

األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ والتــي تســاهم

اإلعاقــة فــي ســوق العمــل” مــن األهــداف

بالتنســيق مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة

الرئيســية لبرنامــج التحــول الوطنــي؛ والــذي

االجتماعيــة فــي تحقيــق مســتهدفات المؤشــرات

كانــت أحــد أهــم مبادراتــه إنشــاء هيئــة رعايــة

ومخرجــات المبــادرات للهــدف االســتراتيجي.

المؤشرات مؤشران وهما على المسار “أخضر”
نمو العاملين من األشخاص ذوي اإلعاقة

عدد المنظمات الحاصلة على

القادرين على العمل

شهادة مواءمة

% 12

 1182منظمة

الوضــع الحالــي لمبــادرات هــدف تمكيــن اندمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل :عددهــا
ثــاث مبــادرات جميعهــا تتقــدم بحســب ماهــو مخطــط لــه
تأسيس هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتشرف إشراف كامل على تنفيذ المبادرتين التاليتين:
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تحفيز جهات التوظيف لتطوير بيئات موائِمة

تنفيذ برامج العمل في االستراتيجية الوطنية

لألشخاص ذوي اإلعاقة (برنامج مواءمة).

لألشخاص ذوي اإلعاقة.

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

برنامج تنمية القدرات البشرية

التقرير السنوي 2020م

مبــادرة تحديــد وتصنيــف الطــاب ذوي اإلعاقــة

الطــاب ذوي اإلعاقــة وتصنيفهــم علــى أســاس

والمالــك لهــا هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي

نــوع إعاقتهــم؛ لتصميــم متطلبــات محــددة

اإلعاقــة بالتعــاون مــع المؤسســات التعليميــة

إلدماجهــم فــي المنظومــة مــن التعليــم العــام

بالمملكــة ،و تســتهدف تصميــم إطــار لمعرفــة

وعليــه ســتتمكن مــن تحقيــق:

فرص تعليمية متكافئة ُمحققة لمعايير القبول واألهلية في المسار
التعليمي للطالب ذوي اإلعاقة

تعزيز كفاءة اإلنفاق الحكومي الموجه للمنظومة التعليمية

تمكين الطالب ذوي اإلعاقة من الخدمات التعليمية ليصبحوا فاعلين في
المنظومة التعليمية

رفع اإلدراك المعرفي من أثر دمج طالب ذوي اإلعاقة في المنظومة
التعليمية على مخرجات التعليم األساسية

زيادة القيمة التعليمية والعائد من مخرجات التعليم على الطالب ذوي
اإلعاقة

إطار لتحديد وتصنيف الطالب ذوي اإلعاقة يهدف إلى دمج األشخاص
ذوي اإلعاقة في مراحل التعليم العام (االبتدائي ،والمتوسط ،والثانوي)
والتعليم العالي.
60

61

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

تنسيق األدوار مع الجهات ذات العالقة

63

التقرير السنوي 2020م

تقــوم هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بتحديــد مــا يلــزم مــن أدوار وتحســين مســتوى الخدمــات
المقدمــة مــن قبــل الجهــات مــن خــال مناقشــة التقاريــر الســنوية للجهــات ذات العالقــة ،تطبيق ـ ًا لمــا
نصــت عليــه المــادة الرابعــة مــن تنظيــم الهيئــة: .
1.التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي ( 1440 - 1439هـ)

2.التقرير السنوي للهيئة العامة لطيران المدني للعام المالي ( 1440 - 1439هـ)

3.التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم اإللكتروني للعام المالي ( 1440 - 1439هـ)

4.التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي ( 1439 - 1438هـ)

5.التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي ( 1440 - 1439هـ)

6.التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي ( 1440 - 1439هـ)

7.التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم اإللكتروني للعام المالي ( 1440 - 1439هـ)

8.التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي (1441 – 1440هـ)

9.التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية للعام المالي ( 1440 - 1439هـ)

	10.دراسة إيجاد حلول تحفيزية للقطاع الخاص بهدف تدريب وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة

	11.دراسة تقرير مشاركة وفد من وزارة االقتصاد والتخطيط في المنتدى السياسي

	12.دراســة طلــب وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة للموافقــة علــى الالئحــة األساســية لبرامــج
تأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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تمــت مراجعــة العديــد مــن اللوائــح المتعلقــة
بالوصــول الشــامل لألشــخاص ذوي االعاقــة مــع
الجهــات ذات العالقــة بمــا ُيعنــى باألشــخاص

1
2
3

64

65

ذوي اإلعاقــة مــع الجهــات ذات العالقــة وتــم
التعديــل علــى مســودة  46الئحــة :

مسودة تعليمات الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات
المالية.

مسودة مشروع الئحة تنظيم حاضنات األعمال المعدلة.

مسودة الصيغة النموذجية التفاقية فتح حساب بنكي جاري لألشخاص
االعتباريين.

8

مسودة مشروع نظام اإلعالم.

9

مسودة مشروع الئحة حماية المعلومات التجارية السرية.

10

مسودة مقترحات تعديل الئحة المعلومات والوثائق.

4

مسودة الصيغة النموذجية التفاقية فتح حساب بنكي جاري لألفراد

11

مسودة مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة.

5

مسودة الئحة الترخيص لألكاديميات الرياضية.

12

مسودة مشروع الئحة الفوترة اإللكترونية.

6

مسودة الئحة الترخيص لألندية الرياضية الخاصة.

13

مسودة مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية.

7

مسودة الئحة الترخيص للمراكز والصاالت الرياضية الخاصة.

14

مسودة مشروع الالئحة التنظيمية للمرصد الحضري الوطني والمراصد
الحضرية المحلية.

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

وحدة دعم األنظمة واللوائح
“المركز الوطني للتنافسية”

67

التقرير السنوي 2020م

15

مسودة مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخالئه.

23

مسودة مشروع القواعد المنظمة لعمل أمناء اإلفالس والخبراء.

16

مسودة مشروع نظام الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار التعديني.

24

مسودة مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق.

17

مسودة مشروع نظام تعديل الئحة سلوكيات السوق.

25

مسودة االشتراطات البلدية لنشاط المخابز اليدوية.

26

مسودة االشتراطات البلدية لنشاط بيع أسطوانات الغاز.

19

مسودة مشروع نظام االشتراطات الفنية لشحن المركبات الكهربائية.

27

مسودة االشتراطات البلدية لألنشطة المتنقلة.

20

مسودة وثيقة حماية المستهلك الخاصة بالمراكز والصاالت الرياضية.

28

مسودة الالئحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

21

مسودة االستطالع على مشروع نظام الشركات الجديد.

29

مسودة الالئحة التنفيذية لمخالفات االحتطاب.

22

مسودة تعديل الالئحة التنفيذية لنظام التجارة اإللكترونية.

30

مسودة الالئحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية.

18

66

مسودة مشروع نظام المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية
الخاضعة إلشراف البنك المركزي السعودي.
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68

31

مسودة الالئحة التنفيذية لالتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

39

مسودة الالئحة التنفيذية إلعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة
ومعالجة المواقع الملوثة.

32

مسودة الالئحة التنفيذية للمناطق المحمية.

40

مسودة الالئحة التنفيذية بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون ومركبات
الكربون الهيدروفلورية.

33

مسودة الالئحة التنفيذية إلدارة البيئة البحرية والساحلية.

41

مسودة الالئحة التنفيذية للتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ والكوارث
البيئية.

34

مسودة الالئحة التنفيذية للرقابة على االلتزام البيئي.

42

مسودة الالئحة التنفيذية للمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات
البيئية.

35

مسودة الالئحة التنفيذية لتقييم األثر البيئي.

43

مسودة الالئحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

36

مسودة الالئحة التنفيذية لجودة الهواء.

44

مسودة الالئحة التنفيذية للضوضاء.

37

مسودة الالئحة التنفيذية لحماية الموارد المائية من التلوث.

45

مسودة مشروع تعديل نظام السياحة.

38

مسودة الالئحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة.

46

مسودة مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية.
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الباب الثالث

التميز المؤسسي
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الوصول الشامل
المذكرات واالتفاقيات
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تســعى الهيئــة الســتقطاب وتعييــن الكفــاءات
والخبــرات الوطنيــة المتميــزة مــن مختلــف
التخصصــات التــي تلبــي احتياجاتهــا وتحقــق
األهــداف االســتراتيجية المرســومة ،بهــدف
الحفــاظ علــى إيجابيــة بيئــة العمــل المحفــزة ذات
اإلنتاجيــة واالســتدامة.
وقــد بلغــت نســبة الكــوادر الوطنيــة لمنســوبي
الهيئــة  100%خــال الفتــرة الماضيــة؛ حيــث
جســدوا فيمــا بينهــم القيــم التــي تتبناهــا
الهيئــة وهــي“ :المشــاركة ،والشــمولية،
والتمكيــن ،والمبــادرة ،والتعلــم واالبتــكار؛ ممــا
ســاهم فــي التدريــب والتطويــر الذاتــي ،ورفــع
المهــارات والخبــرات المعرفيــة والعمليــة كذلــك
تحقيــق قيــم الهيئــة.
وبلغــت نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة العامليــن
داخــل الهيئــة  ،25%مقابــل  75%مــن العامليــن
مــن غيــر ذوي اإلعاقــة ،وبلغت نســبة الموظفات
مــن النســاء بالهيئــة  40%مقابــل  60%مــن
الموظفيــن

الرجــال،

وتتفــاوت

المؤهــات

العلميــة للموظفيــن فــي الهيئــة ،حيــث بلغــت
نســبة الحاصليــن علــى درجــة البكالوريــوس
 ،80%كمــا بلغــت نســبة الحاصليــن علــى درجــة
الماجســتير  ،15%وبلغــت نســبة الحاصليــن علــى
درجــة الدكتــوراة .5%
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االستدامة

الموقع اإللكتروني

عملت الهيئة على اعتماد وتحسين إجراءات
الممكنات
األعمال وحوكمتها ،وتأسيس ُ
الداعمة من خالل:

تســعى الهيئــة إلــى تقديــم محتــوى تعريفــي

ويوفــر موقــع الهيئــة اإللكترونــي أيضــ ًا كافــة

وخدمــات متكاملــة ذات جــودة عاليــة مــن خــال

التشــريعات الرســمية المتعلقــة باألشــخاص ذوي

موقعهــا اإللكترونــي ،وذلــك باســتخدام تقنيــات

اإلعاقــة محلي ـ ًا ودولي ـ ًا واإلحصــاءات التــي تهــم كل

متطــورة لدعــم أعلــى معاييــر الوصــول الشــامل عبــر

باحــث ومهتــم بمجــال خدمــة ذوي اإلعاقــة .وقــد

الخطــوط المســتخدمة ،وإتاحــة القــارئ اإللكترونــي،

بلــغ عــدد زوار الموقــع اإللكترونــي  76,533زائــر ًا منــذ

كذلــك توفيــر لغــة اإلشــارة بحيــث تكــون المرجــع

إطالقــه بتاريــخ  16نوفمبــر 2020م .رابــط الموقــع

المقدمة لألشــخاص
األساســي للخدمــات الحكوميــة ُ

اإللكترونــيhttps://apd.gov.sa :

75

ذوي اإلعاقــة.
إعداد دليل السياسات
واإلجراءات المالية

إعداد دليل السياسات
واإلجراءات للموارد
البشرية

إعداد دليل السياسات
واإلجراءات للخدمات
اإلدارية والدعم

إعداد دليل إطار الجدارات

اعتماد مصفوفة
الصالحيات

اعتماد مشروع ميزانية
الهيئة

عدد زوار
الموقع
اإللكتروني

 76,533زائر ًا

واستكماال ألعمال التأسيس الخاصة بهيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ،تم تسجيلها رسمي ًا في:
ً

وزارة المالية الستحداث فصل وفرع لميزانية الهيئة

المركز الوطني للمحفوظات

التأمينات االجتماعية

الحاسب اآللي 700

مبنى الهيئة
حساب بنكي

انتهــت الهيئــة مــن جميــع إجــراءات الطــرح

المكتبيــة بمــا يتناســب مــع احتياجــات األشــخاص

والتعاقــد المتعلــق باختيــار المبنــى الدائــم؛ حيث

ذوي اإلعاقــة .

يجــري العمــل علــى تجهيــز وتهيئــة بيئــة العمــل

74

العنوان الوطني
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دليل العودة للعمل واإلجراءات
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االحترازية خالل جائحة كورونا

أعــدت الهيئــة دليــا للعــودة للعمــل ،بهــدف زيــادة مســتوى الوعــي بيــن منســوبيها
ً
باإلجــراءات والتدابيــر الوقائيــة التــي يجــب اتخاذهــا ،للحــرص علــى ســامتهم مــن فايــروس
“كوفيــد  ”19 -بعــد العــودة للعمــل والمســاهمة فــي الحــد مــن انتشــار العــدوى ،وتضمــن
التعليمــات وجــوب أخــذ الحيطــة والحــذر قبــل الخــروج للعمــل وأثنــاء العمــل.
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الوصول الشامل
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قرار إلزام المنشآت التجارية بتركيب منزلق
لألشخاص ذوي اإلعاقة

التنسيق مع وزارة الشؤون
البلدية والقروية واإلسكان

التنســيق بيــن هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة

لمراقبــة تنفيــذ برنامــج الوصــول الشــامل فــي األمانــات والبلديــات؛ لتهيئة المرافــق العامة

واإلســكان تــم إصــدار القــرار اإللزامــي لجميــع المنشــآت التجاريــة بتركيــب ُمنزلــق لألشــخاص

والخاصة الســتخدام األشــخاص ذوي اإلعاقة

ذوي اإلعاقــة وبمهلــه تصحيــح انتهــت بتاريــخ  26محــرم 1442هـــ ،وذلــك بهــدف تســهيل
الحركــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتحقيقــ ًا للوصــول الشــامل لجميــع أفــراد المجتمــع

التنسيق مع قطاع
الخدمة المدنية:

وإنشــاء “خــط بالغــات” بهــذا الخصــوص.

بلــغ أعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة الموظفيــن فــي القطــاع العــام  23,342موظفـاً ،نســبة
الذكــور بينهــم  72%مقابــل  28%مــن اإلنــاث ،وبحســب نــوع اإلعاقــة موزعــة كالتالــي:

مشروع تفعيل إمكانية الوصول اإللكتروني
لألشخاص ذوي اإلعاقة مع “مسك”

(اإلعاقــات الجســدية والحركيــة  ،31%األمــراض المزمنــة  ،29%اإلعاقــات الحســية ،22%
اإلعاقــات النفســية  ،8%متعــدد اإلعاقــات  ،8%و اإلعاقــات الذهنيــة .)2%

يهــدف المشــروع إلــى تطبيــق معاييــر إمكانيــة الوصــول اإللكترونيــة المعتمــدة مــن قبــل
اتحــاد شــبكة الويــب العالميــة إلمكانيــة الوصــول للمعلومــات ( ،)W3Cلتمكيــن األشــخاص

أعداد األشخاص ذوي
اإلعاقة الموظفين

المقدمــة مــن قبــل
ذوي اإلعاقــة مــن االســتفادة مــن البرامــج التدريبيــة اإللكترونيــة ُ

23,342

موظف ًا

“مســك” ،وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن برامــج ودورات “مســك”  312مســتفيد ًا موزعيــن
حســب نــوع اإلعاقــة كالتالــي:

نسبة
الذكور

78

إعاقة
سمعية

171
مستفيد َا

إعاقة
جسدية

94
مستفيد َا

إعاقة
بصرية

41
مستفيد َا

إعاقة
ذهنية

6
مستفيد َا

نسبة
اإلناث

72%

28%

31%

29%

22%

8%

8%

2%

الجسدية
والحركية

األمراض
المزمنة

اإلعاقات
الحسية

اإلعاقات
النفسية

متعدد
اإلعاقات

اإلعاقات
الذهنية

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

الوصول الشامل

81

التقرير السنوي 2020م

التنسيق مع الهيئة العامة
للغذاء والدواء لآلتي

التنسيق مع
وزارة الصحة لآلتي:

•تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع

•مؤشرات ومستهدفات وزارة الصحة لألشخاص ذوي اإلعاقة

•تفعيــل “لغــة االشــارة” فــي البرامــج والحمــات اإلعالميــة والتوعويــة

•التشخيص الطبي لألشخاص ذوي اإلعاقة

التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء
•طباعــة بعــض المــواد التوعويــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة للغــذاء
والــدواء بطريقــة “برايــل”

•خدمات التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة
•مراكز األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية
•السجل الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة
•الوصول الشامل في المملكة العربية السعودية

التنسيق مع هيئة تقويم
التعليم والتدريب لآلتي:
•اشــتراط إمكانيــة الوصــول لمعاييــر االعتمــاد المؤسســي والبرامجــي
المعنيــة بضمــان الوصــول وجــودة المنشــآت التدريبيــة و الجامعــات
•اآلليــة المتبعــة إلعفــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن االختبــارات وإجراءات
التبليغ
•مواءمــة وتكييــف االختبــارات التقويميــة والمبانــي للوصــول الشــامل
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
• اشتراط بعض الدوائر الحكومية لدرجة قياس كشرط للتوظيف
•اقتــراح اعتمــاد مترجمــي لغــة اإلشــارة الســعودية والتعــاون بيــن هيئــة
رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وهيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب فيمــا
يخــص المركــز الوطنــي للقيــاس والمركــز الوطنــي لتقويــم واعتمــاد
التدريــب

80
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معهد اإلدارة العامة لآلتي:
•البرامج اإلعدادية والدورات لألشخاص ذوي اإلعاقة.
•الوصول الشامل في مباني معاهد اإلدارة بكافة مناطق المملكة
•التسهيالت الالزمة وتوفير فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة
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التنسيق مع
الهيئة العامة لإلحصاء لآلتي

شــمل الطــاب ذوي اإلعاقــة فــي البرامــج المخصصــة مــن “منشــآت”
•
ْ
للجامعــات وفــي برنامــج “كفالــة” التابــع للمصــارف الخاصــة

•أوجه التعاون بين الهيئتين

• تحديث اللوائح واألنظمة ذات الصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة

•التعــداد الســكاني للعــام 2020م وقــد أفــاد الرئيــس التنفيــذي

•تنــوع ســبل التعــاون بيــن هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة والهيئــة

للهيئــة العامــة لإلحصــاء بــأن التعــداد لهــذا العــام توقــف بســبب جائحــة
“كوفيــد ”-19وســيتم اســتئنافه فــي المســتقبل.
•األســئلة الخاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة المســتخدمة فــي التعــداد،
وســتقوم الهيئــة بمراجعــة هــذه األســئلة وإفــادة هيئــة اإلحصــاء
بالمالحظــات.

التنسيق مع
الهيئة العامة للترفيه لآلتي:
•تحسين الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة
• توظيف مختصين للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة
• آليــة مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األلعــاب وفــي الفعاليــات
المقامــة

التنسيق مع الهيئة
العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لآلتي:
•كيفيــة دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقة مــن خالل ضرورة مواءمة المواقع
والتطبيقات اإللكترونية مع معايير سهولة الوصول اإللكتروني

82
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وقعــت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة

تحقيــق األهــداف الوطنيــة التــي تخــدم تمكينهــم

مذكــرة تعــاون مــع صنــدوق تنميــة المــوارد

واندماجهــم فــي المجتمــع ،وقــد بلــغ إجمالــي

البشــرية “هــدف” تســتهدف دعــم مجــاالت

عــدد المســتفيدين مــن برامــج صنــدوق تنميــة

التدريــب والتوظيــف بمــا يعــود بالنفــع والفائــدة

المــوارد البشــرية

علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وبمــا يضمــن

واإلســكان متمثلــة فــي اإلســكان التنمــوي ،وقــد اتفــق الطرفــان علــى:

•ربط أنظمة الطرفين إلكترونياً.
•تنظيم حمالت إعالمية مشتركة.
•تصميم برامج ومبادرات تدعم جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة.

 1340مستفيد ًا
المتدربون

الموظفون

ً

ً

974
متدربا

366
موظفا

•تبــادل التقاريــر اإلحصائيــة المتعلقــة بالمســتفيدين ،وقــد بلــغ عــدد
المســتفيدين مــن برامــج اإلســكان  1316مســتفيد ًا فــي عــام 2020م.

 1316مستفيد ًا
عدد المستفيدين من برامج اإلسكان

مذكرة تفاهم مع المجلس الصحي السعودي

تمثيل الهيئة للمملكة في المؤتمرات والندوات والملتقيات

وقعــت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مذكــرة تفاهــم مــع المجلــس الصحــي الســعودي واتفــق

مناقشة جامعة الدول العربية ولجنة األمم المتحدة

الطرفــان علــى:

(اإلسكوا)

•تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
وتقويمهــا.

تعزيــز ًا للمبــادرات الوطنيــة الراميــة إلــى احتــواء جائحــة “كورونــا” وتقليــل آثارهــا علــى األشــخاص ذوي
اإلعاقــة؛ مثلــت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي االجتمــاع الــذي

•تحديــد متطلبــات التأهيــل والرعايــة الصحيــة ودراســة التوصيــات الالزمــة

نظمتــه جامعــة الــدول العربيــة ولجنــة األمــم المتحــدة (اإلســكوا) افتراضيـ ًا لدعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة

بشــأن توزيــع الخدمــات الصحيــة بجميــع أنواعهــا علــى مســتوى مناطــق

فــي الــدول العربيــة فــي ظــل جائحــة “كوفيــد ”-19وذلــك للتنســيق مــع الشــركاء والحكومــات للتصــدي

المملكــة.

لتداعيــات الجائحــة.

•التعــاون فــي إدارة البيانــات وجمعهــا والتحليــل اإلحصائــي وإصــدار
التقاريــر الدوريــة .
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المشاركة في اللقاء التنفيذي األول حول تطوير مجال

قامت هيئة رعاية االشخاص ذوي االعاقة اثناء جائحة كورونا

اإلعاقة بمنطقة عسير

(كوفيد )١٩-بتنفيذ عدد من الدورات واالنشطة التوعوية بشكل

شــارك الرئيــس التنفيــذي لهيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي اللقــاء التنفيــذي األول حــول
تطويــر مجــال اإلعاقــة بمنطقــة عســير ،وكانــت أبــرز مواضيــع اللقــاء تــدور حــول “تطويــر مجــال اإلعاقــة
بمنطقــة عســير”:
•حقوق ذوي اإلعاقة.

افتراضي مع الحرص على توافر ترجمة بلغة اإلشارة في جميع
ما ُيقدم:

دورة تدريبية “االتصال الفعال”

•جهود الدعم األسري.
عقــدت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتعــاون مــع معهــد اإلدارة دورة تدريبيــة افتراضيــة

•الخدمات الصحية والتعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

بعنــوان“ :االتصــال الفعــال” ،وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين منهــا  57شــخص ًا مــن ذوي اإلعاقــة ،حيــث

•قضايا ذوي اإلعاقة الموهوبين.

تناولــت الــدورة التدريبيــة مفهــوم االتصــال وأنواعــه وأســاليبه ومعوقاتــه؛ بهــدف تمكيــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ودمجهــم فــي المجتمــع.

•تحديات توظيف ذوي اإلعاقة.
•مفاهيم ومبادرات الوصول الشامل.

عدد المستفيدين
من ذوي اإلعاقة

57

ورشة عمل “وظيفتي بهمتي لألشخاص ذوي اإلعاقة”
نظمــت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتعــاون مــع “لينكــد إن” ورشــة عمــل افتراضيــة حــول
بنــاء الســمعة الرقميــة بشــكل مهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وقــد بلــغ عــدد الحضــور للورشــة 726
مســتفيداً ،وتأتــي هــذه الورشــة ضمــن أهــداف المبــادرة الرقميــة لتمكيــن الكفــاءات مــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،حيــث تناولــت شــرح ًا لكيفيــة بنــاء ملــف احترافــي للســيرة الذاتيــة ،باإلضافــة إلــى آليــة
التواصــل والتفاعــل والبحــث عــن الفــرص الوظيفيــة المناســبة باســتخدام منصــة “لينكــد إن”.
عدد الحضور
للورشة

88
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ورشة عمل “دعم وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في

المؤتمر الدولي للدراجة ثالثية العجالت لألشخاص ذوي

مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة”

اإلعاقة

عقــدت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة

نظمــت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة المؤتمــر الدولــي االفتراضــي لرياضــة الدراجــة الثالثيــة،

والمتوســطة ورشــة عمــل افتراضيــة؛ بهــدف تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن مزاولــة العمــل

بحضــور مجموعــة مــن المتحدثيــن والباحثيــن فــي المجــال للتعريــف بالدراجــة ثالثيــة العجــات

الحــر ودعــم مشــاريعهم ،وذلــك بحضــور أكثــر مــن  3433مســتفيداً.

وفوائدهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ويعــد هــذا المؤتمــر األول مــن نوعــه فــي المملكــة ،وقــد فــاق

عدد الحضور
أكثر من

3433

عــدد متابعــي جلســاته  200شــخص ًا مــن مختلــف الــدول ،حيــث يســاهم المؤتمــر فــي رفــع نســبة
ممارســي الرياضــة ورفــع جــودة الحيــاة العامــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
عدد متابعي
جلسات المؤتمر

ورشة عمل “مسودة القواعد التنفيذية لالئحة التنظيمية
لمراكز الرعاية النهارية غير الحكومية”
أقامــت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع ممثلــي بعــض مراكــز الرعايــة النهاريــة وبعــض
أهالــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة ورشــة عمــل افتراضيــة لمناقشــة التحديثات علــى القواعد التنفيذية
لالئحــة التنظيميــة لمراكــز التأهيــل الغيــر حكوميــة.
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92

93

المبادرات ،المشاريع،
المشاركات واإلحصاءات

 27جامعة حكومية

األعــداد فــي الجامعــات الحكوميــة ،وســيتم حصــر
أعــداد (الطلبــة  ،الخريجــون ،والــكادر الوظيفــي)

األعــداد فــي الجامعــات والكليــات األهليــة.

230 233

إجمالي الكادر الوظيفي من كل جامعة
إجمالي الطلبة المستفيدين من كل جامعة

107
1067

جامعة الملك فيصل

جامعة الملك خالد

جامعة نجران

جامعة الجوف

جامعة الباحة

جامعة حفر الباطن

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

جامعة القصيم

الجامعة اإلسالمية

جامعة اإلمام محمد بن سعود

جامعة شقراء

جامعة تبوك

جامعة الملك فهد للبترول

جامعة بيشة

جامعة جدة

جامعة حائل

جامعة الحدود الشمالية

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

جامعة أم القرى

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك فيصل

جامعة الملك سعود

جامعة طيبة

جامعة أم القرى

جامعة القصيم

جامعة اإلمام محمد بن سعود

جامعة الطائف

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

جامعة تبوك

جامعة الملك خالد

جامعة جدة

جامعة الجوف

جامعة جازان

الجامعة اإلسالمية

جامعة حائل

جامعة نجران

جامعة الحدود الشمالية

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

جامعة المجمعة

جامعة حفر الباطن

جامعة بيشة

جامعة الباحة

جامعة شقراء

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

52 61 63 65
15 19 21 23 29 30 39

9

7

5

0

0

جامعة الملك سعود

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

جامعة طيبة

جامعة جازان

جامعة الطائف

6

5

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0
163
127 137

47.9%
%52.1

13 15
10 10 12
183

3,956
 27جامعة

2,063

1,893

المستهدف

ذكور

إناث

اإلجمالي
الردود
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المقدمــة مــن الجامعــات والكليــات
الخدمــات
ُ
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كمــا يســتهدف حصــر

المملكــة ،وكخطــوة أولــى تــم االنتهــاء مــن حصــر

التقرير السنوي 2020م

اســتحدثت الهيئــة نموذجــ ًا يســتهدف قيــاس

اســتهداف  71جامعــة وكليــة علــى مســتوى

جامعة المجمعة

94

مشروع قياس الخدمات المقدمة للطلبة من ذوي اإلعاقة

فــي الجامعــات والكليــات ،وتــم خــال ذلــك

414

315 323 326

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

مبادرة دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المسوح

الم َوحد لتمكين
مشروع القانون (النظام االسترشادي) ُ

الديموغرافية

األشخاص ذوي اإلعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج

التقرير السنوي 2020م

حرصــت الهيئــة علــى تضميــن إحصــاءات األشــخاص

الديموغرافيــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة

ذوي اإلعاقــة فــي جميــع أنــواع المســوح

لإلحصــاء.

مشروع مراجعة وتعديل “نظام رعاية المعوقين”
انتهــت الهيئــة مــن مناقشــة مشــروع مراجعــة

ليكــون أشــمل فــي بنــوده مــن النظــام الســابق

وتعديــل “نظــام رعايــة المعوقيــن” الصــادر فــي

ومواكبـ ًا للتغيــرات ،وفــي هــذا الجانــب تــم التعميــد

عــام 1421هـــ بمشــاركة هيئــة الخبــراء ،ليصبــح

والتوقيــع علــى محضــر المشــروع مــن قبــل الجهات

مســماه “نظــام حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة”

ذات العالقــة وينظــر للرفــع بــه لمجلــس الــوزراء.

مبادرة شعار “صنع بأيديهم”
ُصمــم شــعار “صنــع بأيديهــم” لتمكيــن األشــخاص

المقدمــة منهــم وذلــك
المنتجــات والخدمــات
ُ
انطالقــ ًا مــن دور المملكــة العربيــة الســعودية

يســاهم الشــعار فــي التســويق والترويــج

الريــادي فــي دعــم وتمكيــن األشــخاص ذوي

لمنتجاتهــم والخدمــات التــي يقدمونهــا ،كمــا

اإلعاقــة.

ذوي اإلعاقــة وإشــراكهم فــي المجتمــع ،حيــث

ســيتم وضــع الشــعار كعالمــة تجاريــة للداللــة علــى

مبادرة مهارات المستقبل
أطلقــت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة

اإلعاقــة وتزويــد الــوزارة ببيانــات المرشــحين

بالشــراكة مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات

المؤهليــن.

مبــادرة لبحــث الفــرص الوظيفيــة لألشــخاص ذوي

96

العربية
شــاركت الهيئــة فــي إعــداد القانــون (النظــام

العربيــة ،والــذي يســتهدف أن يكــون النظــام

الموحــد لتمكيــن األشــخاص ذوي
االسترشــادي) ُ
اإلعاقــة فــي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج

الرئيســي لــدول مجلــس التعــاون ُيعنــى باألشــخاص
ذوي اإلعاقــة.
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مشروع تفعيل اتفاقية هيئة رعاية األشخاص ذوي
اإلعاقة وبنك التنمية االجتماعية
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تفعيــل اتفاقيــة الهيئــة مــع بنــك التنميــة

التمويليــة المقدمــة مــن بنــك التنميــة االجتماعيــة

االجتماعيــة ،ويوضــح الجــدول أدنــاه أعــداد

المقدمــة لعــام 2020م وهــي كالتالــي

المســتفيدين ذوي اإلعاقــة مــن المنتجــات

منتجات التمويل االجتماعي
عدد القروض

قروض اجتماعية

الربع األول

 473قرض ًا

الربع الثاني

 244قرض ًا

الربع الثالث

 1,186قرض ًا

الربع الرابع

 1,437قرض ًا

المجموع

 3,340قرض ًا

تمويل العمل الحر

98

تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة

نقدي وعيني

عدد القروض

تمويل المنشآت

عدد المشاريع

الربع األول

 1قرض

الربع األول

 29مشروع ًا

الربع الثاني

 7قروض

الربع الثاني

 7مشاريع

الربع الثالث

 1,062قرض ًا

الربع الثالث

 22مشروع ًا

الربع الرابع

 1,243قرض ًا

الربع الرابع

 10مشاريع

المجموع

 2,313قرض ًا

المجموع

 68مشروع ًا
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تحفيز جهات التوظيف لتطوير بيئات موا ِئمة
لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل برامج مواءمة

فتحت الهيئة نافذة لتواصل األشخاص ذوي اإلعاقة معها
واالستماع لمطالبهم وإيصال صوتهم لمختلف الجهات

برنامج مواءمة هو أحد مبادرات التحول الوطني الذي يهدف إلى تحقيق النقاط
التالية:

بدأت الهيئة باستقبال االستفسارات والطلبات واالقتراحات والشكاوى من األشخاص
ذوي اإلعاقة حسب التالي:

االستفسارات حسب
النوع
طلب
% 54

زيادة وعي المنشآت عن
فوائد عمل األشخاص ذوي
اإلعاقة

توفير أفضل الطرق للمنشآت
لتجهيز بيئات العمل الموائمة
لذوي اإلعاقة

زيادة فرص عمل األشخاص
ذوي اإلعاقة من خالل تطوير
بيئات عمل شاملة وأكثر
مساندة لعملهم

شكوى
% 37

اقتراح
%5

استفسار
% 0.48

االستفسارات حسب
نوع اإلعاقة
حركية
110

وفــي ذلــك الجانــب بلــغ إجمالــي عــدد الشــركات

بصرية
24

سمعية
11

نفسية
3

الحاصلــة علــى شــهادة “مواءمــة”

1182

شركة ومنشأة
في عام 2020م.

عقلية
2

االستفسارات حسب
الحالة

100

أخرى
%3

متعدد اإلعاقات
26

أخرى
15

ال يوجد إعاقة
18

مغلقة

نشطة

 195استفسار ًا

 6استفسارات

ذهنية
2
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االستفسارات
حسب المدينة

1

79

3

1

2

5

2
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اﻟﻘﺮﻳﺎت
ﺳﻜﺎﻛﺎ

5

3

اﻟﺠﻮف
ﺗﺒﻮك

1

ﺣﻔﺮ
اﻟﺒﺎﻃﻦ

ﺣﺎﺋﻞ

اﻟﻘﻄﻴﻒ

10
1

اﻟﻘﺼﻴﻢ

اﻟﺪﻣﺎم
اﻟﻈﻬﺮان

اﻟﻬﻔﻮف
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

اﻟﺮﻳﺎض

اﻷﺣﺴﺎء
اﻟﺨﺮج

2

1

ﺧﻠﻴﺺ
اﻟﺸﺮاﺋﻊ

2

اﻟﻄﺎﺋﻒ
اﻟﺴﻠﻴﻞ

اﻟﺒﺎﺣﺔ

2

ﺧﻤﻴﺲ
ﻣﺸﻴﻂ

4

أﺑﻬﺎ

ﻧﺠﺮان

ﺟﺎزان

102

ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
ﺟﺪة

1
16
11

ﻋﺴﻴﺮ

5
11
9

المجموع

 201استفسار ًا

12

3

2

7
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برامج المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني
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بلــغ عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة المســتفيدين
مــن

برامــج

المؤسســة

العامــة

للتدريــب

التقنــي والمهنــي  866متدربــ ًا ومتدربــة خــال
عــام2020م مفصلــة بحســب التالــي:

 731متدرب ًا
أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة في
الكليات التقنية للبنين
(الفصل التدريبي األول 1442هـ)

 78متدربة
أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة في
الكليات التقنية للبنات
(الفصل التدريبي األول 1442هـ)

 57متدرب ًا
أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة في
المعاهد
(الفصل التدريبي األول 1442هـ)

104
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الباب الرابع

التوعية والتثقيف

106

 110االحتفاالت واأليام العالمية
 116الوسائل التوعوية
 120برامج الزيارات
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اليوم العالمي لألشخاص
ذوي اإلعاقة
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بــدأت احتفاليــة “اليــوم العالمــي لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة فــي عــام 1992م ،بموجــب قــرار
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم .3/47
وتهــدف االحتفاليــة إلــى :

1.زيادة الوعي بقضايا اإلعاقة.
2.حشــد الدعــم ألجــل تحقيــق كرامــة وحقــوق
ورفــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
3.زيــادة الوعــي بالمكاســب التــي يمكــن جنيهــا
مــن دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي كل
جوانــب الحيــاة.
4.وبنــاءً علــى تلــك الغايــات تنظــم الــدول
والمجتمعــات ســنوي ًا احتفــاالت مكثفــة تبلــغ
ذروتهــا فــي الثالــث مــن ديســمبر.

108
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احتفال هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة في
اليوم العالمي 2020م:

التقرير السنوي 2020م

اإلعداد لالحتفال:
تأتــي احتفاليــة العــام 2020م بمناســبة اليــوم العالمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي
ـودا واحتــرازات تجعــل حاجــة األشــخاص ذوي
ظــرف ال تــزال جائحــة “كورونــا” تفــرض فيــه قيـ ً
أمــرا فــي غايــة األهميــة؛ ولذلــك
اإلعاقــة إلــى بيئــة منزليــة وخارجيــة ســهلة الوصــول
ً
ر ّكــزت الهيئــة فــي احتفاليتهــا هــذا العــام علــى موضــوع “الوصــول الشــامل” تحــت شــعار
ـراع اســتراتيجي.
“مجتمــع شــامل وموائــم ”.برعايــة شــركة “ســابك  ”SABICكـ ٍ

حفل “إضاءة”
نظمــت الهيئــة حفــل “إضــاءة” بشــكل افتراضــي عبــر تقنيــة البــث المرئــي وذلــك مراعــاة
لالحتــرازات الصحيــة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا؛ وقــد اشــتمل علــى فقــرات رســمية
وتوعويــة وترفيهيــة
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إحصاءات الفيديو

الحفل باألرقام
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الحضور

المواضيع المطروحة

الجهات المشاركة

التفاعل

الظهور

عدد النقرات

المشاهدات

التفاعل

 15000مشارك

 13موضوع ًا

 11جهة

1880

2,791,457

41,127

400,000

60,000

فيديو اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة
مقطــع فيديــو يعبــر فيــه بعــض وزراء المملكــة

االجتماعــي؛ يلتزمــون بحقوقــه وقضايــاه وفــق

عــن أهميــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي

اختصاصــات كل وزارة

المجتمــع بوصفهــم جــزءًا أصيــاً مــن النســيج

الوزراء المشاركون
•وزير الرياضة
سمو األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
ّ
•وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
معالي المهندس .أحمد الراجحي.
•وزير الصحة
معالي الدكتور .توفيق الربيعة.
•وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
معالي المهندس ماجد الحقيل.
•امسح الكود لمشاهدة الفيديو
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الوسائل التوعوية

الندوة االفتراضية لتوعية أسر األشخاص ذوي اإلعاقة
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ٌأقيمــت النــدوة بمشــاركة عــدد مــن ممثلــي

علــى رفــع مســتوى وعــي ومشــاركة أســر ذوي

الجهــات الحكوميــة شــملت وزارات (الصحــة،

اإلعاقــة” ،وجــاءت الجلســة الثالثــة بعنــوان “تعزيــز

المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،والتعليم)

فهــم ووعــي أســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة

مــن خــال التعــاون مــع أمانــات المناطــق فــي

حملــت رســائل توعويــة عــن المناســبة وعــن

إلــى جانــب هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة،

بأهميــة الرعايــة الصحيــة” ،كمــا جــاءت الجلســة

المملكــة؛ تــم اســتخدام لوحــات الطــرق وإضافــة

األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ومجلــس شــؤون األســرة ،ومركــز الملــك ســلمان

الرابعــة بعنــوان “اســتعراض الخدمــات المقدمــة

ألبحــاث اإلعاقــة فــي خمــس جلســات نقاشــية.

لألســر لتمكيــن أبنائهــم مــن ذوي اإلعاقــة” وقــد

لوحات الطرق التوعوية

عبــارات توعويــة مدعومــة بتصاميــم إبداعيــة

انعقــدت الجلســة األولــى بعنــوان “هيئــة رعايــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ودورهــا” ،والجلســة

تدشين شعار ( صنع بأيديهم )

الثانيــة بعنــوان “أهــم الممارســات العلميــة

أقيمــت النــدوة افتراضيــ ًا عبــر برنامــج () ZOOM
ومــن خــال البــث المباشــر عبــر منصــات مواقــع
التواصــل االجتماعــي.

والتدريبيــة والتطبيقيــة الفعالــة التــي تســاعد
تزامن ـ ًا مــع احتفاليــة هــذا العــام دشــنت الهيئــة

اإلعاقــة ليكــون عالمــة تميزهــا فــي األســواق

شــعار (صنــع بأيديهــم) الــذي ســيثبت علــى

الســعودية.

المنتجــات المصنوعــة بواســطة األشــخاص ذوي

رسائل نصية للهواتف المحمولة

 6جهات

 5.500مشارك

الجهات المشاركة

إجمالي الحضور من خالل البث
المباشر

رســائل نصيــة ( )SMSأرســلت إلــى مشــتركي كافــة
شــركات االتصــال المحليــة .

 80مشارك ًا

االحتفالية على اليوتيوب

إجمالي الحضور من خالل برنامج
زووم

 148.452مشارك ًا
مرات ظهور تغريدات الندوة
االفتراضية

 5.046مشارك ًا
التفاعل مع تغريدات الندوة
االفتراضية
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توعية “بكم نهتم”
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عقــدت هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــدة لقــاءات ضمــن توعيــة “بكــم نهتــم” االفتراضيــة،
والتــي راعــت ظــروف المرحلــة نظــر ًا لجائحــة “كورونــا”؛ وتناولــت اللقــاءات عــدد ًا مــن المحاضــرات بلــغ
عددهــا خمــس محاضــرات وتجــاوز عــدد الحضــور فيهــا  360مشــاركاً.
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الدعم النفسي

التغذية العالجية

واالجتماعي المقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة

وتعزيز الصحة

ناقشــت مــا يمكــن أن يواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن صعوبــات نفســية أثنــاء جائحــة “كوفيــد،”-19

ناقشــت مفهــوم التغذيــة العالجيــة والحميــة الغذائيــة المناســبة خــال فتــرة الحجــر ،مــع ذكــر بعــض

وتــم خاللهــا تقديــم بعــض النصائــح المهمــة لدعــم الصحــة النفســية فــي ظــل الجائحــة.

العــادات الغذائيــة الخاطئــة التــي يجــب تجنبهــا.

أنا معلم
ناقشــت أهميــة تعليــم األطفــال فــي المنــزل والحــرص عليــه حيــث تقع المســؤولية على أهــل الطفل،
وحــددت النقــاط األساســية المتبعــة للبــدء فــي ذلــك .كمــا تــم التطــرق لبعــض اإلرشــادات واألفــكار
لتعليــم األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي المنــزل بأبســط األدوات.

كيف تبني سمعتك
الرقمية في المجال المهني
بالتعــاون بيــن هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وموقــع “لينكــد إن” تــم عقــد سلســلة مــن ورش
العمــل ألكثــر مــن  700مســتفيد بعنــوان (وظيفتــي بهمتــي) ،والتــي تســتهدف تمكيــن الكفــاءات

العالج الطبيعي
لألشخاص ذوي اإلعاقة في المنزل

وحصولهــم علــى الفــرص الوظيفيــة المناســبة لهــم ،وتضمنــت ورش العمــل المحــاور التاليــة:
•آلية التواصل والتفاعل على منصة “لينكد إن”

•كيفية البحث عن وظيفة.

•بناء ملف احترافي

•االستعداد للمقابلة الوظيفية

ناقشــت أهميــة االلتــزام بالتعليمــات الوقائيــة مــن فايــروس “كورونــا” وأهميــة االلتــزام بالعــاج
الطبيعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .كمــا تــم خاللهــا توضيــح وشــرح أهــم التدريبــات للتطــور الحركــي
لألطفــال.

أساسيات العالج
الوظيفي وتنمية المهارات
ناقشــت التعريــف بأساســيات( :العــاج الوظيفــي ،تنميــة المهــارات ،والتقنيــات الحديثــة والبدائــل
الذكيــة) التــي يمكــن االســتعانة بهــا للتعويــض عــن أي نقــص وظيفــي لألعضــاء.

116

مبادرة العطاء الرقمي (محاضرة األشخاص ذوي
اإلعاقة والوصول الرقمي)
ٌقدمــت الهيئــة محاضــرة بعنــوان “األشــخاص ذوي اإلعاقــة والوصــول الرقمي” ضمن مبــادرة العطاء
الرقمــي المدعومــة مــن وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وذلــك بالتعــاون مــع تطبيــق “إشــارة”
وتــم تنــاول المحــاور التاليــة( :مقدمــة عــن الوصــول الرقمــي ،األشــخاص ذوي اإلعاقــة والوصــول
الرقمــي ،وأمثلــة عــن الوصــول الرقمــي).

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

برامج الزيارات
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مرافق مترو الرياض
قــام فريــق هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقة

المقدمــة ،كمــا تــم تقييــم وســائل النقــل ومــدى

بزيــارة متــرو الريــاض لالطــاع علــى الخدمــات

مواءمتهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

مسجد “معمور”
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زار فريــق هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة

وتصميمــه كمــا تــم تقييــم مــدى مواءمتــه

مســجد “معمــور” ،لالطــاع علــى مواصفاتــه

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

خاتمة
تسعى هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة إلى ضمان حصول
األشخاص ذوي اإلعاقة على حقوقهم المتصلة باإلعاقة
والعمل على تعزيز الخدمات التي تقدمها األجهزة المختلفة
بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل الالزمين،
وإلى رفع مستوى الوقاية واتخاذ اإلجراءات الالزمة من خالل
التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة.

تواصل معنا
قنوات وحسابات التواصل االجتماعية للهيئة:

apd.gov.sa
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