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المقدمة
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لقــد قامــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بإعــداد 
الوطنيــة  الرؤيــة  لتحقيــق  اســتراتيجيا  هدفــً   11

، ومــن أهــم هــذي األهــداف: الطموحــة 

رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة

مجــاالت  فــي  للعمــل  وتوجيهــه  القطــاع  توســيع 
التنميــة

رفــع كفــاءة الخدمــات والبرامــج المقدمــة مــن خــال 
والمؤسســات والــدور  المراكــز 

علــى  االجتماعيــة  التنميــة  و  العمــل  وزارة  تعمــل 
تحقيــق أنــواع مختلفــة مــن المبــادرات و مــن ضمنهــا 
دليــل  علــى  تقــوم  التــي  المجتمعيــة  المبــادرات 
استرشــادي يزيــد مــن جــودة الحيــاة، و تتميــز هــذه 
وغيــر  بســيطة  بكونهــا  المبــادرات  مــن  النوعيــة 
معقــدة، فــا تحتــاج إلــى كثيــر مــن المــوارد أو مصــادر 
علــى  تعتمــد  بــل  تنفيذهــا،  يتــم  لكــي  التمويــل 

الجهــات. قبــل  مــن  االلتــزام 

الرؤية 
والرسالة

لماذا المسار 
السريع ؟

الرسالة
الدوائــر  فــي  والمعامــات  المراجعــات  تســهيل 
الحكوميــة وقطــاع الخدمــات لــذوي االحتياجــات )المــرأة 

والمرضــع(. الســن  كبيــر  اإلعاقــة،  ذوي  الحامــل، 

الوصــول  تمكيــن  إلــى  المبــادرة  تهــدف 
للخدمــات بشــكل ميســر و تخفيــف المشــقة

و ذلك من خالل:

منــح األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن و الحوامــل و مــن 
لديهــن أطفــال رضــع الحــق واألولويــة فــي تجــاوز المســارات 
االنتظــار  ومناطــق  المرافــق  فــي  والجلــوس  الممتلئــة 
وتقديــم الخدمــة لهــم بشــكٍل ســريع وفّعــال لمــا لانتظــار
خــال  مــن  أثــار ســلبية عليهــم  مــن  الطويــل  الوقــوف  و 
إشــراك كافــة قطاعــات المجتمــع الحكوميــة والخاصــة عبــر 
تنفيــذ برامــج مبتكــرة تســهم فــي تحقيــق رؤى وأهــداف 
البرنامــج بمــا يكفــل لألشــخاص ســامة الوصــول الســليم 

الميســر والتعامــل األمثــل.

قيمنا
تحفيز، دعم، تيسير، تعاون، دمج مجتمعي

الرؤية
قــدرة ذوي االحتياجــات علــى إنهــاء المعامــات بــكل 
ــة لرفــع المشــقة عنهــم. ســهولة وإعطائهــم األولوي



الفئه 
المستهدفة

الموقف 
األثر المتوقعالحالي
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المســتهدفة  الفئــات  بحقــوق  المجتمــع  إلمــام  عــدم 
والواجبــات تجاههــم

مكــوث الفئــات المســتهدفة  في منازلهــم واعتمادهم 
علــى اآلخريــن لقضــاء احتياجاتهــم ممــا يتعــارض مــع 

اندماجهــم فــي المجتمــع

األولويــة  المســتهدفة  علــى  الفئــات  حصــول  عــدم 
المجتمــع فــي  الدائمــة 

ضعف الوعي العام في التعامل مع الفئات المستهدفة 

وتحســين  للمســتفيدين  عاليــة  رضــا  نســبة  تحقيــق 
لهــم المعيشــية  الحيــاة  نمــط 

الحد من نسبة العوائق للتنقل بكل يسر وسهولة  

رفــع مســتوى الرضــا النفســي واالجتماعــي والشــعور 
بالمجتمــع  ومســاواتهم  بأهميتهــم 

تعزيــز صــورة المملكــة العربيــة الســعودية الرياديــة فــي 
خدمــة ذوي االحتياجــات الخاصــة 

إشــراك كافــة الجهــات المعنيــة لتعظيــم آثــار البرنامــج 
ــج المتوقعــة  والوصــول للنتائ

والخدمــات  التحتيــة  البنــى  تحســين  فــي  اإلســهام 
للمســتفيدين المقدمــة 
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المسنين

المرأة الحامل

ذوي اإلعاقة

المرأة المرضع

ما نتطلع 
اليه

المسار االلكتروني
يتــم إعطــاء أولويــة للفئــات المســتهدفة  فــي تقديمهــم 
إجــراءات  ضمــن  وأولــوي  عاجــل  بشــكل  مســارهم  وإنهــاء 

. الكترونيــا  كفــاءة  وذات  فعالــة 

مسار مراجعة الجهات
مســارات  فــي  وتقديمهــم  األولويــة  إعطائهــم  يتــم 
الخدمــة  وتلقــي  الجهــات  مراجعــة  عنــد  الطوابيــر 

المرجــوة.

مسار االنتظار
يتم اعطائهـــم أولوية فــــي مسارات االنتظار ووضعهم 

فــي األولويــة لتلقــي الخدمة المرجوة مباشــرة . 

مسار النقل 
البرنامــج علــى شــريط الصــق  يتــم تصميــم شــعارات 
يتــم وضعــه فــي الشــوارع )مســار ســريع( خصوصــا عنــد 

مداخــل األســواق والمراكــز وغيرهــا.



رحلة المسار 
السريع
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من خالل الخدمات المختلفة سواء 
في األماكن المفتوحة او المغلقة 

المســتهدفة  الفئــات  مــع  الرحلــة  الســريع  المســار  يبــدأ 
مــن الخــروج مــن المنــزل حيــث تكــون الملصقــات الدالليــة 
موجــودة علــى الســيارات حتــى يتعامــل معهــم الجمهــور 

األولويــة   بإعطائهــم 

يوضع في ”منطقة االستقبال“ موظف مختص لتقديم 
الخدمات للفئات المستهدفة  وتوجيههم لألماكن 

المناسبة إلنجاز معاماتهم 

عنــد الوصــول إلــى المــكان المقصــود يتــم إيقــاف الســياة فــي 
األماكــن المخصصــة والقريبــة مــن البوابــة لتســريع وصــول 

الشــرائح المســتهدفة والتــي تحمــل هويــة البرنامــج 

يمكن أن يكون دور موظف االستقبال إما التوجيه
أو اإلنجاز بمعنى :

من الممكن أن يكون هناك خيارين للجهات 
1- يكون هناك كاونتر خاص إلنهاء جميع معامات ذوي

    االحتياجات الخاصة ومنطقة انتظار خاصة بهم 
2- يقوم موظف االستقبال بتوجيه ذوي االحتياجات

     الخاصة إلى األقسام وكل قسم يحتوي مسار خاص   

توفير مداخل منحدرة تناسب دخول العربيات في حال 
عدم توفرها

يهيء المسار السريع بهوية البرنامج والمتكونة من
1- ستيكر على األرض يحوي الهوية 

2- إطار لنافذة الخدمة يحوي الهوية 

يحمــل كل مراجــع بطاقــة تعريفيــة تحمــل هويــة البرنامــج 
للتعامــل معهــم  فــي معرفتهــم  العمــاء  تســاعد خدمــة 

معاملتهــم  وتســهيل 

المرافق المساعدة :
يتم تحديد مقاعد انتظار خاصة بالمستفيدين بنفس 

الهوية 
يتم تحديد دورات مياه خاصة للفئات المستهدفة 

وعليها شعار البرنامج
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يمكن تنفيذ المسار السريع في الدوائر الحكومية والبنوك والمستشفيات والمطارات والمساجد وغيرها 



المنتجات الخاصة 
بالمبادرة

0809

التطبيق على األوراق الرسمية والمطبوعات
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المنتجات الخاصة 
بالمبادرة

لوحات موزعة في األماكن العامة
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المنتجات الخاصة 
بالمبادرة

ملصق في األماكن العامة والسيارات
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المنتجات الخاصة 
بالمبادرة

التطبيق على الطرقات و مواقف السيارات
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المنتجات الخاصة 
بالمبادرة

دورات المياه
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المنتجات الخاصة 
بالمبادرة

مقاعد اإلنتظار
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المنتجات الخاصة 
بالمبادرة

ملصق على اماكن اإلستقبال
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2021



المنتجات الخاصة 
بالمبادرة

طباعة الشعار على بطاقة العمل 
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المنتجات الخاصة 
بالمبادرة

بروشورات
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المنتجات الخاصة 
بالمبادرة

اعانات طرق
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