


 بنت عبدالرحمه الماجدأشجان / األخصائية 

 أخصائيت عالج طبيعي

 ماجستيز إدارة عامت تنفيذيت 

 

 رئيس قسم الشكاوى

 اإلدارة العامت لحقوق و عالقاث المزضي

 وسارة الصحت

 المملكت العزبيت السعوديت

 الحقوق الطبية لذوي اإلعاقة 



 من هو الشخص ذو اإلعاقة ؟

أنواع 
 اإلعاقة 

 توحد

اإلعاقات 
 المتعددة

 بصرٌة

 سمعٌة

 ذهنٌة

/ جسدٌة 
 حركٌة

 تعلم

 النطق

 سلوكٌة



 شخص ألؾ 720 بالسعودٌة حالٌا اإلعاقة ذوي عدد ٌبلػ

 .اإلعاقة ذوي من
 

 عدد فإن الصحة لوزارة سابقة إلحصاءات ووفقا 

 ألؾ 500 و 400 بٌن ٌتراوح السعودٌة فً الموالٌد

 ذوي من مولود 500و 400 بٌن ما منهم سنوٌا، مولود

 .سلٌم طفل ألؾ من 1 ٌعنً ما وهو اإلعاقة،
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 حقوق ذوي اإلعاقة في

 المملكة العربية السعودية



 ذوي اإلعاقة في الحماية االجتماعيةحقوق 

 تعزز أن شؤنها من التً التدابٌر من العدٌد المملكة اتخذت

 الدمج وتحقٌق اإلعاقة ذوي لألشخاص االجتماعٌة الحماٌة

 تلك نظمت وقد .المجتمع فً لهم الكامل االجتماعً

 وآخر (قانونً ) إطار إٌجاد خالل من الحماٌة

 .لهم االجتماعٌة الحماٌة ٌرعى (برامجً)و (مإسساتً)



 

 الشرٌفٌن الحرمٌن خادم هللا بإذن له المؽفور اصدره ما أهمها ومن

 ملكً مرسوم من -ثراه هللا طٌب- عبدالعزٌز بن فهد الملك

 السعودٌة العربٌة المملكة فً المعوقٌن رعاٌة نظام على بالموافقة

 الحق اإلعاقة لذوي القانون هذا كفل وقد .هـ1421/9/15 بتارٌخ

 والتعلٌمٌة الصحٌة المجاالت شتى فً ..والتؤهٌل الرعاٌة فً

 والرٌاضٌة والثقافٌة االجتماعٌة والمجاالت والعمل والتربوٌة
 ..التكمٌلٌة الخدمات ومجاالت واالعالمٌة

 ذوي اإلعاقة في الحماية االجتماعيةحقوق 



ذوي اإلعاقة رعاية اهداف نظام   

.الخاصةالقدرات وتنمٌتها لدى الفئات  كشؾ*   

.  بالنفسوإكسابهم الثقة ذوي اإلعاقة  تثقٌؾ*   

.األصحاءفً مجتمعات إخوانهم ذوي اإلعاقة دمج  *  

.عبر النشاطات االجتماعٌة التؤهٌل*   

. واالجتماعٌةالخدمات الصحٌة والنفسٌة  توفٌر*   



 اإلعاقةلرعاية حقوق األشخاص ذوي  النظامياإلطار  

 النظام األساسً للحكم

والعشرونالمادة السادسة   

 المادة السابعة والعشرون

"تحمً الدولة حقوق اإلنسان وفق الشرٌعة اإلسالمٌة"  

 والمرض الطوارئ حالة فً وأسرته المواطن حق الدولة تكفل

 وتشجع االجتماعً الضمان نظام وتدعم والشٌخوخة، والعجز

 ."الخٌرٌة األعمال فً اإلسهام على واألفراد المإسسات

 نظام رعاٌة شإون المعوقٌن

 الوقاٌة خدمات فً اإلعاقة ذو الشخص حق تكفل الدولة أن المادة الثانٌة

 تقدٌم على واألفراد المإسسات وتشجٌع والتؤهٌل، والرعاٌة

  كافة فً المختصة الجهات طرٌق عن الخدمات هذه

 .المجاالت



 اإلعاقةلرعاية حقوق األشخاص ذوي  النظامياإلطار  

م 1980مجلس الوزراء  

 وبرامج عملٌة تنظم االجتماعً للتؤهٌل األساسٌة الالئحة أن القرار رقم أربعة و ثالثون

 .االجتماعٌة الشإون وزارة فً والشامل االجتماعً التؤهٌل

هـ 1433مجلس الوزراء  

(291) القرار رقم   ؼٌر المعوقٌن تؤهٌل لمراكز التنظٌمٌة الالئحة على لموافقةا 
 .الحكومٌة



 اإلعاقةلرعاية حقوق األشخاص ذوي  المؤسسياإلطار  

 النظام األساسً للحكم

.تمٌٌزتوفر المملكة الرعاٌة الصحٌة لكافة مواطنٌها دون  المادة الواحدة و الثالثون  

 فً كؽٌرهم الحق اإلعاقة ذوي لألشخاص بؤن المملكة تعترؾ المادة السابعة و العشرون

 .اإلعاقة أساس على تمٌٌز دون الصحة مستوٌات بؤعلى التمتع



 اإلعاقةلرعاية حقوق األشخاص ذوي  الدولياإلطار  

 معاهدة دولٌة لهٌئة حقوق اإلنسان

 إتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 .من قبل الجمعٌة العامة لألمم المتحدة2006اعتُمدت فً عام 
 

 لحماٌة كافٌة معاٌٌر اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقٌة توفر

 واالجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة المدنٌة الحقوق

 .التمٌٌز وعدم والمساواة اإلدماج أساس على اإلعاقة ذوي لألشخاص



 المجاالت الصحٌة

 الحق في الصحة 

 نظام رعاٌة شإون المعوقٌن

 المادة الثانٌة

 .والتؤهٌلٌة والعالجٌة الوقائٌة الخدمات تقدٌم•
 

 باإلعاقة لإلصابة عرضة أكثر وهم ٌولدون الذٌن األطفال تسجٌل•

 .المختصة للجهات ذلك وإبالغ
 

 اإلعاقة ذوي لألشخاص الصحٌة بالرعاٌة االرتقاء أجل من العمل•

 .ذلك لتحقٌق ٌلزم ما واتخاذ
 

 كٌفٌة على الحوادث ٌباشرون الذٌن وكذلك الصحٌٌن العاملٌن تدرٌب•

 .الحادث مكان من نقلهم عند وإسعافهم المصابٌن مع التعامل
 

 .ورعاٌتهم بهم العناٌة كٌفٌة على اإلعاقة ذوي األشخاص أسر تدرٌب•



 خدمات من اإلعاقة ذوي األشخاص إلٌه ٌحتاج ما الصحة وزارة توفر
 : تشمل صحٌة

 
 .الزواج قبل الطبً الفحص برنامج•

 

 .الحامل لألم الطبً الفحص و الحمل متابعة برنامج•

 

 .اإلعاقة حدوث لمنع الوالدة لحدٌثً المبكر الكشؾ برنامج•

 

 .األطفال تطعٌمات•

 

 .وقتها فً األدوٌة أخذ•

 

 الحق في الصحة 



 الحق في الصحة 

 ذوي لألشخاص الصحٌة الخدمات توفٌر على الصحة وزارة تعمل 

 منها والتً ,المحلٌة مجتمعاتهم من ممكن مكان أقرب فً اإلعاقة

   :مثل الطبً التؤهٌل خدمات

 

 االصطناعٌة األطراؾ تصنٌع ،الوظٌفً العالج الطبٌعً، العالج)

 جمٌع فً (والسمع النطق علل وعالج التعوٌضٌة، واألجهزة

 :التالً النحو على المملكة فً المنتشرة الصحة وزارة مستشفٌات
 

 التأهيل في متخصصين مستشفيين الصحة وزارة في حاليا يوجد
   :وهما الطبي

 .الرٌاض فً الطبٌة فهد الملك بمدٌنة الطبً التؤهٌل مستشفى•
 .المنورة المدٌنة فً الطبً التؤهٌل ومستشفى•
 



 :وهًتوجد سبعة مراكز تؤهٌل طبً متكاملة 
 

 .الملك خالد فً حائلبمستشفى التؤهٌل الطبً مركز 
 .القنفذة العامالتؤهٌل الطبً فً مستشفى مركز 

 .الملك فٌصل بالطائؾمركز التؤهٌل الطبً فً مستشفى 
 .الملك فهد بالهفوؾمركز التؤهٌل الطبً فً مستشفى 
 .القرٌات العاممركز التؤهٌل الطبً فً مستشفى 

 .مدٌنة الملك سعود الطبٌة بالرٌاضمركز التؤهٌل الطبً فً 
 .الملك خالد العام فً محافظة حفر الباطنمركز التؤهٌل الطبً فً مستشفى 

 الحق في الصحة 

: كالتالًعدد األقسام فً مراكز التؤهٌل الطبً فً هذه المستشفٌات   

.قسما  ( 194: )العالج الطبٌعً  

.قسما  ( 33)(: بالعمل ) العالج الوظٌفً   

.أقسام( 9: )النطق والتخاطبعلل   
.قسما  ( 21): األطراؾ االصطناعٌة و األجهزة التعوٌضٌة   



 استبيان الحقوق الطبية لذوي اإلعاقة 



الفئة 

 المستهدفة

ذوي 

اإلعاقة من 

خالل 

الجمعيات 

الخاصة 

 بهم

عينة 

 الدراسة

97 

 أداة الدراسة

االستبيان 
 اإللكتروني

مجتمع 

 الدراسة 

ذوي 

اإلعاقة و 
 ذويهم

 استبيان الحقوق الطبية لذوي اإلعاقة 















 التوصيات 

 .العٌادات دخول و المواعٌد فً اإلعاقة لذوي األولوٌة تقدٌم•

 

 .الكهربائٌة المصاعد و المواعٌد مذكرة فً براٌل لؽة تفعٌل•

 

 .للمكفوفٌن اإلنتظار ألرقام الصوتً النداء تفعٌل•

 

 التدخل مع ,المدخل من قرٌبة اإلعاقة لذوي خاصة مواقؾ تخصٌص•

 .اإلعاقة ذوي لؽٌر استخدامها حال فً المنشآة قبل من السرٌع

 

 المتحرك الكرسً لدفع مخصصٌن مرافقٌن و متحركة كراسً توفٌر•

 .خروجه حٌن إلى الصحٌة للمنشآة اإلعاقة ذوي دخول منذ

 



 التوصيات 

 لذوي مباشرة وتسلٌمه قصٌر وقت فً طبً تقرٌر على الحصول تسهٌل•

 .له حاجته حال فً اإلعاقة

 

 مانعة شرائط وجود مع مدخل كل عند المتحركة للكراسً مزلقان توفٌر•

 الفتات وضع و ,االستخدام سهلة و مناسبة أنها من التؤكد و لإلنزالق

 .للمزلقان للتوجٌه واضحة

 

 مكتب مستوٌات بشؤن عالمٌا المعتمدة القٌاسٌة المواصفات تطبٌق•

 ذوي مستوى مع ٌتناسب بما الصٌدلٌة نافذة و المواعٌد و اإلستقبال

 .المتحرك الكرسً فً اإلعاقة

 



 ذوو ٌعولهم الذٌن لإلفراد وتوصٌات نصائح من سبق ما جمٌع تقدٌم•

 .اإلعاقة ذوي ؼٌر من كانوا وإن حتى ,اإلعاقة

 

 أفالم و مطبوعة مواد هٌئة على اإلعاقة لذوي الطبٌة الحقوق تقدٌم•

 .مرنة أقراص على صوتٌة تسجٌالت و مصورة

 التوصيات 

 .اإلعاقة ذوي استخدامات لتناسب الصحٌة المنشآت داخل المٌاة دورات تهٌئة•

 

 المنشآت فً الخدمة مقدمً كافة و الطبً الكادر لدى الثقافة و الوعً تعزٌز•

 و متطلباتهم و بإحتٌاجاتهم و عام بشكل اإلعاقة ذوي حقوق ٌخص فٌما الصحٌة

 .توعوٌة محاضرات و عمل ورش عقد خالل من ذلك و حاالتهم طبٌعة تفهم

 

 .الشدٌدة اإلعاقة لذوي المنزلٌة الرعاٌة توفٌر•



 الخاتمة
 

 اإلعاقة ذوي لألشخاص الصحٌة الرعاٌة أن سبق مما ٌتضح

 على تُبنى أن ٌجب المعوقٌن وتؤهٌل اإلعاقة قضاٌا ومعالجة

 والتدخل المبكر واالكتشاؾ الوقاٌة من تبدأ والتً ركائز عدة

 الفرد لتوعٌة ٌمكن ما وعمل ، اإلصابات حاالت فً السرٌع

 للعالج المالئمة الوسائل توفٌر لٌتم القرار وصنّاع والمجتمع

 فصل األحوال من حال أي فً ٌمكن وال ، والرعاٌة والتؤهٌل

 . شاملة تؤهٌلٌة عملٌة أردنا إذا بعضها عن العناصر هذه



 شكراً لكم 


