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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز »حفظه اهلل«

مؤسس مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
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جاءت فكرة تأسيس مركز أبحاث اإلعاقة، كعمل خريي من مباديء 

الخري  فعل  عىل  يحث  الذي  الحنيف  اإلسالمي  ديننا  وتعاليم 

واإلستفادة من العلم ملا ينفع الناس، ومن الحاجة امللحة ملواجهة 

التزايد املضطرد لحاالت اإلعاقة مبختلف أنواعها يف اململكة، ونحمد 

الله سبحانه وتعاىل أن أصبحت فكرة التأسيس حقيقة ملموسة، 

وها نحن اليوم نشاهد ما حققه املركز من إنجازات بفضل الله أوالً 

ثم بفضل ما تقوم به الدولة ثم أهل الخري والعطاء من املواطنني 

ومشاركات القطاعات العامة والخاصة.

النتائج  لتحقيق  العمل  ملواصلة  املسؤولية  نستشعر  لذلك  ونحن 

التي تخدم األهداف التي أسس املركز من أجلها مبشيئة الله تعاىل”.





الباب األول

وفاء وعرفان
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الباب األول

وقتهم  قدموا  ملن  والعرفان  الوفاء  معاين  عن  تعبرياً  اإلعاقة  ألبحاث  امللك سلامن  مركز  التوثيقي ملسرية  اإلصدار  يأيت هذا 

ومالهم وجهدهم دعامً ومساندًة ملا يقوم به املركز من أعامل جليلة، ويف مقدمتهم قيادة وحكومة اململكة التي بادرت قوالً 

وعمالً بتوفري الدعم واملساندة للمركز منذ تأسيسه، ولقضايا اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة، وما هيّأته من مناخ اجتامعي 

مواٍت لتفّهم أبعاد القضية، وما أصدرته من قرارت وأنظمة لتسهيل حياة األشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم يف املجتمع؛ ليصبح 

الجميع قوى منتجًة وفاعلًة يف حركة التنمية والبناء التي تشهدها اململكة العربية السعودية.

ويف نفس السياق، تأسس املركز بهدف إثراء املعرفة ودعم الخطط للخدمات الوقائية والعالجية والتأهيلية عىل أسس علمية 

موثقة. ومثلت هذه املبادرة تحدياً كبرياً للقامئني عىل املركز، ألنه بناٌء عىل غري مثال، وهو ما تطلّب الكثري من الجهد يف مراحل 

إنشاء املركز، وتلّمس السبل ملواجهة هذه القضية املجتمعية املتعددة األبعاد والتأثريات. وقد سعدت مبا بذله القامئون عىل 

املركز من أعامل مثمرة تضمنَّ أهمها هذا الكتاب.

وفـــــاء وعرفــــان  16

الباب األول
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وفاء وعرفان

كام سنظّل نذكر بالخري والعرفان أيادي امللك فهد بن عبد العزيز البيضاء »طيب الله ثراه« وامللك عبدالله بن عبدالعزيز 

»طيب الله ثراه« واألمري سلطان بن عبدالعزيز »طيب الله ثراه« واألمري نايف بن عبدالعزيز »طيب الله ثراه« لدعمهم يف 

تأسيس املركز منذ إنطالقته وما قدموه من عطاء زاخر كان من أسباب رسوخ خطى هذا الرصح العلمي ومتكينه من اإلسهام 

الفاعل يف خدمة قضايا اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة. داعياً الله للجميع بالتوفيق يف مساعي الخرّي بعون الله وتوفيقه.

خادم الحرمني الرشيفني 

امللك سلامن بن عبدالعزيز 

مؤسس مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة
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الباب األول

الرشيفني  الحرمني  املركز عىل خادم  “عندما طرحُت فكرة 

امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود ألخذ املشورة، وقلت 

له أنني أرغب يف تقديم فكرة إنشاء مركز متخصص ألبحاث 

»طيب  فهد  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  ملقام  اإلعاقة  

الله ثراه« وقلَت يل يا سيدي: 

ال أريد أن أقدم للملك فهد فكرة جديدة لم تنضج 

»حفظكم  لي  وقلت  النتائج،  يحقق  لم  مركزاً  وال 

العمل،  وتبدأون  أوليًا  تموياًل  أمولكم  دعني  اهلل« 

وعندما يتحقق شيء يكون خيراً. 

وقدمتم خمسة ماليني ريال، ثم اتبعتم ذلك بخمسة ماليني 

فيكم،  يثقون  الذين  الرجال  من  محبوكم  وتبعكم  أخرى، 

وهم  الدولة،  ومؤسسات  الكربى  واملؤسسات  األرس  ومن 

بأنها كلها منتجة، ويثقون بهذه  يثقون بأعاملكم الخريية، 

أول مركز  الواقع، وهو  أرض  اليوم عىل  نراها  التي  الفكرة 

ألبحاث اإلعاقة من نوعه، أتخذ عىل عاتقه شعار “علم ينفع 

الناس”، وليس البحوث املتكدسة وال املعلومات املرتاكمة، 

ولكن العلم الذي يعالج الناس ويساعدهم حتى يحقق لهم 

ذاتهم وخدمة مجتمعهم". 

الباب األول

رؤيــــة تتحقــــق 18
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وفاء وعرفان

موقعاً  السعودية  العربية  اململكة  يف  اإلعاقة  قضية  تحتل 

امللك  مركز  رؤية  وتأيت  الخريي،  العمل  خارطة  يف  متقدماً 

سلامن ألبحاث اإلعاقة »كمؤسسة خريية« متشياً مع الجهود 

آثارها عىل  من  والحد  اإلعاقة  بقضايا  التوعية  إىل  الهادفة 

الفرد واألرسة واملجتمع ككل إضافة إىل رفع مستوى الرعاية 

والتأهيل.

ان  املعوقني،  األطفال  جمعية  يف  رأينا،  املنطلق  هذا  ومن 

الحاجة ماسة إىل إيجاد كيان علمي يعنى بتوفري املعلومات 

يف  وتوزيعها  وانواعها  اإلعاقة  مشكلة  حجم  عن  املوثقة 

قضاياها  مواجهة  ثم  ومن   ، السعودية  العربية  اململكة 

األبحاث  واإلستفادة من معطيات  منها  الحد  والعمل عىل 

العلمية يف خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة وتسهيل حياتهم 

املعيشية، ومتثل هذا التوجه يف إيجاد مركز علمي متخصص 

ُسمّي »مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة«. 

وقد متكن هذا املركز بحول الله وتوفيقه، عىل مدى خمسة 

هامة يف هذا  تحقيق خطوات  من  املاضية  عاماً  وعرشين 

املجال، حيث أجريت األبحاث والدراسات والربامج البحثية 

يف مختلف مجاالت اإلعاقة وما يرتبط بها، كالجوانب الطبية 

والرتبوية واإلجتامعية واإلقتصادية والنفسية والتقنية، ويتم 

العمل عىل بناء قاعدة معلومات موثقة عن حجم املشكلة 

يف  تشخيصية  وطرق  وسائل  وأيجاد  املختلفة،  وقضاياها 

ونرش  املعرفة  وإثراء  والتأهيل  والوقاية  الرعاية  مجال 

املحكمة  العلمية  املعلومات  اوعية  يف  البحوث  مخرجات 

ذات  املجاالت  يف  وتوعوية  علمية  ونرشات  كتب  وإصدار 

الصلة تحقيقاً لشعار املركز »علم ينفع الناس«.

بن  فهد  امللك  مآثر  والعرفان  والتقدير  بالشكر  ونسجل 

عبدالعزيز »طيب الله ثراه« الذي أُطلقت يف عهده املبادرة 

والدعم  واملتابعة  السديد  والتوجيه  املركز  هذا  لتأسيس 

الكبري من امللك عبد الله بن عبد العزيز  »طيب الله ثراه« 

وما قّدمه صاحب السمو املليك األمري سلطان بن عبدالعزيز 

بن  نايف  األمري  املليك  السمو  وصاحب  ثراه«  الله  »طيب 

عبد العزيز »طيب الله ثراه« من الدعم مبختلف صوره مام 

كان له األثر الكبري يف متكني املركز واستمرار مسريته البحثية.

ومـــا كان لهذه الرؤيــة أن تتجســد واقعــاً لوال توفيــق 

بن  امللك سلامن  الرشيفني  الحرمني  خادم  تبنــي  ثم  الله، 

مبا  املركز  رسالة  املركز،  مؤسس  الله«  »حفظه  عبدالعزيز 
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وفاء وعرفان

ُعرف عن سموه الكريم »أيده الله« من نظرة ثاقبة، وسعة 

أفق، وعطاء إنساين، ومبادرات خريية بدأت منذ تولّيه إمارة 

الخريية  واملؤسسات  الجمعيات  وتأسيس  الرياض  منطقة 

متعددة األوجه والخدمات ودعمه الكريم لها. 

املركز  لتأسيس  منحة  تقديم  إىل  الله«  »حفظه  بادر  وقد 

إضافًة إىل موافقته لترشيف املركز بأن يحمل اسمه الكريم 

عىل  اإلعاقة  أبحاث  مجال  يف  متخّصص  مركز  أول  ليكون 

الناس(   ينفع  )علم  شعار  متّخذاً  األوسط،  الرشق  مستوى 

تأسيساً عىل قاعدًة علميًة بحثية يف مواجهة قضايا اإلعاقة، 

وتكامل وتفاعل املجتمع من خالل دعم وتجاوب الكثريين 

من أبناء هذا الوطن املجبولني عىل الخري، الذين بادروا إىل 

كان  مام  واملال  والجهد  بالخربة  واملساندة  الدعم  تقديم 

له األثر يف توفري روافد عملية للبحث والدراسات ولجهود 

دوره  تفعيل  أجل  من  فيه  والعاملني  املركز  عىل  القامئني 

العلمي والبحثي وتأسيس دوره عىل خارطة العمل البحثي 

العاملي املتصل بقضية اإلعاقة وشؤون املعوقني.

حكومية  مؤسسات  من  والداعمون  املؤسسون  ساهم  كام 

أهداف  تحقيق  يف  وباحثون  وعلامء  وأفراد  خاص  وقطاع 

املركز وجعل تلك املبادرة الصغرية تتحول إىل واقع حقيقي 

شامخ ماثل للعيان. وميثل هذا اإلصدار رسالة تقدير إىل كّل 

الذين قدموا الدعم لهذا املركز ليتمكن من بلوغ أهدافه، 

به املؤسسون  الذي يعمل  الفريق  كام يعكس كذلك روح 

املركز  برؤية  يؤمنون  ممن  والداعمون  ومؤسسات  أفراداً 

ورسالته.

والله ولــــــي التوفيـــــق.

سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس األمناء
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حجم المشكلـة 

يتعايش نحو ١٥% من سكان العامل مع شكل ما من أشكال 

كبرية  صعوبات  يواجهون  مّمن   %٤ إىل   %٢ منهم  العجز، 

انتشار  معدالت  بلغت  وقد  العادية.  بوظائفهم  القيام  يف 

التقديرات  تفوق  مستويات  العاملي  الصعيد  عىل  العجز 

السابقة التي أجرتها منظمة الصحة العاملية، والتي تعود إىل 

سبعينات القرن املايض وتناهز ١٠%. وتشهد تلك التقديرات 

الرسيع  واالنتشار  السكان  تشيّخ  بسبب  زيادة  العاملية 

املستخدمة  املنهجيات  تحّسن  عن  فضالً  املزمنة،  لألمراض 

لقياس العجز.

ودور البحث العلمي

الباب الثاني

مدخل إلى اإلعاقة وقضاياها   24
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واحدة  واالقتصادية  والنفسية  االجتامعية  التأثريات  وتعترب 

وتبذل  العرص  اإلنساين يف هذا  املجتمع  تحديات  أهم  من 

الجهات املختصة بهذه القضية ــ عىل جميع املستويات ــ 

جهداً مشكوراً يف تقديم العون الالزم لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ودمجهم يف املجتمع، وتخفيف معاناتهم ورفع مستوى وعي 

التجارب أن املنطلق  أثبتت  املجتمع بقضيتهم. ومع ذلك، 

األمثل للتصدي لهذه القضية هو البحث يف األسباب املؤدية 

إليها ووضع الحلول املناسبة ملعالجتها والتعامل معها عىل 

واملجتمع  واألرسة  الفرد  يجّنب  مبا  مدروسة  علمية  أسس 

يواجهه  قد  ما  تذليل  عىل  العمل  وكذلك  السلبية  آثارها 

أعضاء  ليصبحوا  قدراتهم  وإبراز  تحديات  من  املعّوقون 

فاعلني يف حركة التنمية املجتمعية.

قضايا اإلعاقة في المملكة العربية 
السعودية

منذ وقت  بالغاً  إهتامماً  السعودية  العربية  اململكة  أولت 

املؤسسات  جهود  فيها  تكاملت  اإلعاقة  بقضية  مبكر 

لتؤكد  وأفراده،  الخريي  العمل  وقطاع  واألهلية  الحكومية 

رسوخ قيمه ومتاسك بنيانه. ولعّل جمعية األطفال املعوقني 

أمنوذجاً  متثل  قرن  ربع  من  أكرث  انطالقتها  التي مىض عىل 

لهذه الجهود، بتبّنيها قضية اإلعاقة برؤية شاملة استوعبت 

مختلف املجاالت التعليمية والطبية والتأهيلية ذات الصلة 

القضية  هذه  تأثري  بعمق  املجتمع  بتوعية  تهتم  فهي  بها، 

وأبعادها االجتامعية واالقتصادية، وتقوم بالتأهيل والعالج 

العلمية  الطاقات  توفري  يف  واإلسهام  والتدريب  والتعليم 

ببحث  القضية  عالج  يف  املشاركة  عىل  القادرة  املتخصصة 

ورعاية  خدمات  من  م  يُقدَّ ما  وتطوير  جهة  من  أسبابها 

للمعوقني  من خالل بناء رشاكات اسرتاتيجية مع املؤسسات 

تناغم  عىل  يقوم  مميّز  إداري  أسلوب  وتطبيق  واألفراد، 

األداء، وتكامل األدوار.



26

الباب الثاني

ووسائل  المعرفة  إثراء  في  ودوره  العلمي  البحث 
الوقاية والرعاية والتأهيل

يعترب البحث العلمي  أحد الدعائم األساسية للرعاية الصحية 

رعاية  مجال  يف  إضافية  أهمية  العلمي  البحث  ويكتسب 

النفيس  واألثر  مزمنة  مشكلة  كونها  كاإلعاقة  املزمنة  األمراض 

عميق ومتعدد األوجه والتأثريات، واملؤثرات تشمل جميع أفراد 

والنفسية  العضوية  املشكالت  وكون  والكبرية،  الصغرية  األرسة 

فإن  الحاالت  هذه  يف  مرتابطة  والثقافية  واالجتامعية 

العمل عىل مواجهتها بفعالية واقتدار يقتيض االستناد إىل 

لتخفيف  ونتائجها  املقننة  العلمية  والبحوث  الدراسات 

معاناته  وتقليل  وأرسته  الفرد  عىل  املختلفة  التأثريات 

ومساعدته عىل مامرسة دوره يف الحياة بقدر اإلمكان.

الباب الثاني

26
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اإلعاقة وقضاياها

ولن يتأىت ذلك إال من خالل التعرف عىل حجم املشكلة 

وتحديد نسبة حدوثها وتوزيعها وتنوعها، ومن جهة 

أخرى انعكاساتها البيئية واالجتامعية والثقافية فضالً 

عن تأثرياتها الصحية والنفسية.  ومن ثم العمل عىل 

تحديد طرق التعامل معها... ووسائل التقييم ومن ثم 

التطوير،  ومن هذا املنطلق أُنيشء مركز امللك سلامن 

ومخرجاتها  العلمية  البحوث  ليطوع  اإلعاقة  ألبحاث 

لخدمة قضايا اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة. 





الباب الثالث

الحلم، الفكرة، التأسيس
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فكرة إنشاء المركز

بن  سلامن  بن  سلطان  األمري  املليك  السمو  صاحب  انضم 

عبدالعزيز إىل عضوية الجمعية العمومية لجمعية  األطفال 

املعوقني. وتم انتخاب سموه الكريم لعضوية مجلس اإلدارة 

ثم رئيساً للمجلس، وفقاً للقرار رقم ١٤٠9/١ه، بتاريخ ١٠ 

جامدى اآلخرة ١٤٠9هـ.

العلمي  البحث  يكون  أن  سموه  توجهات  أبرز  وكانت 

بناًء عىل رؤية  الجمعية، وذلك  اسرتاتيجية  يف  أساسياً  ركناً 

مستقبلية لتطوير خدمات األشخاص ذوي اإلعاقة.

بدأ  الجمعية.  إدارة  ملجلس  الرابعة  الدورة  انطالقة  ومع 

املجلس دراسة إقرار اسرتاتيجية جديدة يف ضوء املعطيات 

التي برزت واستجدت، سواًء كان ذلك عىل مستوى الجمعية، 

أو عىل مستوى املجتمع املحيط، والوعي بقضية اإلعاقة، أو 

برامج التأهيل داخل وخارج اململكة العربية السعودية.

والتطوير  املتميز  والجهد  العطاء  من  سنوات  عدة  وبعد 

للجمعية  األسايس  النظام  تعديل  تم  للجمعية   الفعيل 

ليتامىش مع اسرتاتيجية الجمعية والتطوير الذي صاحبها.

مراحل تأسيس المركز 30
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ومنذ ترأس سموه الكريم ملجلس إدارة الجمعية فقد كان 

يف  متخصص  وطني  علمي  كيان  إنشاء  هو  الشاغل  شغله 

األطفال  لجمعية  العلمي  الذراع  يكون  اإلعاقة  أبحاث 

الرعاية  لربامج  علمية  قاعدة  بناء  يف  ويساهم  املعوقني 

مجاالت  يف  والبحوث  الدراسات  مخرجات  من  واإلفادة 

التخطيط والتنفيذ لتحقيق رسالة وأهداف جمعية األطفال 

الكيان  العام حول ذلك  املقرتح  بدأ يف وضع  ثم  املعوقني. 

العلمي وقام بوضع التصور املبديئ حول الرؤية واألهداف 

لكيان علمي متخصص يف أبحاث اإلعاقة.

وقام سموه بعرض املقرتح عىل مجلس إدارة الجمعية  الذي 

رحب بالفكرة. 

ولوضع األسس والقواعد التنظيمية لذلك الكيان العلمي قرر 

التصور  بدراسة  االستشارية  اللجنة  تفويض  اإلدارة  مجلس 

وتقديم جميع التوصيات الالزمة إلنشاء كيان علمي وطني 

يف  االستشارية  اللجنة  وبدأت  اإلعاقة  أبحاث  يف  متخصص 

اللجنة  بتاريخ ١٤١٠/٣/١٦هـ، وبعد شهر أوصت  الدراسة 

أهداف  تحديد  تتوىل  ومتابعة  عمل  مجموعة  بتكوين 

مرشوع مركز األبحاث، وفوض كذلك مجلس إدارة جمعية 

األطفال املعوقني بتاريخ ١٤١٠/7/٤هـ الدكتور أحمد حسن 

العلمية االستشارية  اللجنة  متويل ـ عضو املجلس، ورئيس 

ـ بوضع تصور ملركز األبحاث بعد أن كان االسم املقرتح يف 

حينه )دار مركز األبحاث لألطفال املعوقني(.

وكذلك تم التواصل مع الجهات العلمية املتخصصة باململكة 

مستشفى  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  مثل 

امللك  وجامعة  األبحاث،  ومركز  التخصيص  فيصل  امللك 

سعود،  واألمانة العامة للرتبية الخاصة "آنذاك" حتى يكون 

الكيان العلمي متكامالً  كمنظومة بحث علمي.

تكوين لجنة لمتابعة أعمال مركز أبحاث اإلعاقة

لجنة  بتشكيل  بالتوجيه  األمناء  تفضل سمو رئيس مجلس 

الرحمن  عبد  الدكتور  معايل  برئاسة  املركز  أعامل  متابعة 

السويلم، وعضوية خالد بن فهد بن تريك  العزيز  بن عبد 

السديري.
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واألهداف  الوظيفي  الوصف  بإعداد  اللجنة  وقامت 

برتشيح  قامت  وكذلك  املركز  هذا  إنشاء  من  والطموحات 

ليكون  الحازمي  فارس  عيل  بن  محسن  الدكتور  األستاذ 

عاماً عىل مركز األبحاث، وتم العرض بالرتشيح عىل  مرشفاً 

مجلس اإلدارة.

قرر مجلس إدارة جمعية األطفال املعوقني تفويض صاحب 

السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز رئيس 

مجلس األمناء، ولجنة الرعاية باعتامد توصيات لجنة املتابعة 

ترشيح  تأييد  تم  ١٤١١/٢/١٢هـ  تاريخ  ويف  األبحاث  ملركز 

الدكتور محسن الحازمي كمرشف عام عىل مركز األبحاث.

يف ١٤١١/٣/١٢هـ  عقد فريق  العمل اجتامعاً برئاسة 	 

 . الحازمي  الدكتور محسن   مع   املجلس  رئيس  سمو 

وأطلعه سموه عىل توجهاته الشخصية  وأعضاء املجلس 

والهدف من إنشاء املركز  وطلب منه أن يعد  تصوراً 

ما  عىل  االطالع  بعد  املركز،  هذا  إلقامة  متكامالً  أولياً 

سبق من التصور الذي أعده الدكتور أحمد حسن متويل 

والتصور الذي أعدته اللجنة الفنية بالدار، والتصور الذي 

الدكتور  عضوية  خالل  من  االستشارية  اللجنة  أعدته 

ضياء الخطيب والدكتور نارص املوىس.

عىل 	  باملوافقة  الرعاية  لجنة  قامت  ١٤١١/٤/٦هـ  يف  

االسرتاتيجية الرئيسية ملسمى املركز وهو مركز األبحاث 

والتطوير.

تريك 	  بن  فهد  بن  خالد  بارش  ١٤١١/٤/٢٣هـ  يف 

السديري ومجموعة  عمل من املتطوعني وضع األسس 

والسياسات العامة ملركز األبحاث املزمع إنشاؤه، كام تم 

خالل رئاسته للدورة األوىل  للجنة التخطيط والتطوير 

للمركز مراجعة الهيكل الوظيفي وتقييمه ووضع االطار 

العام الجديد وإعداد متطلبات إنشاء مركز املعلومات 

املعلوماتية  االسرتاتيجية  وإعداد  االلكرتونية   واملكتبة 

والتخطيط االسرتاتيجي ملركز األبحاث.

إدارة  	  مجلس  أصدر  والثالثني  السادس  اجتامعه  يف 

الجمعية قراره رقم ٤١١/٣٦/١  وتاريخ ١٤١١/٥/١١هــ  

مرشوع  عن  األبحاث  مركز  مرشوع  فصل  املتضمن 

مجلس  رئيس  سمو  وتكليف  للدار،  العامة  التوسعة 

وللجنة  املرشوع  هذا  مبتابعة  الرعاية  ولجنة  اإلدارة 

املناسب  والتصميم  املوقع  اختيار  يف  الصالحية  مطلق 

بالتنسيق  الرئيس  املجلس سمو  للمركز، وكذلك فوض 

مع اللجنة املالية صالحية اإلنفاق عىل إقامة املركز سواء 

أو تم ذلك بجهوده  الجمعية  تم متويله من حسابات 

الخاصة عن طريق فاعيل الخري.
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يف اجتامع لجنة الرعاية ومرشف مركز األبحاث والتطوير 	 

الوصف  مناقشة  متت  ١٤١١/٥/٢١هـ  بتاريخ  املنعقد 

الوظيفي ملرشف مركز األبحاث.

املليك 	  السمو  صاحب  عقد  ١٤١١/١١/7هـ   تاريخ  يف 

األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز ـ رئيس مجلس 

اإلدارة ـ اجتامع مع كل من معايل الدكتور/ صالح بن 

العزيز  عبد  امللك  مدينة  رئيس  ـ  العذل  الرحمن  عبد 

نائب  القدهي  الله  عبد  والدكتور  ـ  والتقنية  للعلوم 

محمد  الدكتور  ومعايل  العلمي،  للبحث  املدينة  رئيس 

بن إبراهيم السويل نائب رئيس املدينة  لشئون املعاهد 

املرشف  العال  العبد  الرحمن  عبد  والدكتور   ، "آنذاك" 

رشكة  عن  السويل  سعود  واألستاذ  املنح،  برنامج  عىل 

نائب  السديري  تريك  بن  سلطان  والدكتور  املصادر،  

امللك فيصل  البحوث مبستشفى  التنفيذي ملركز  املدير 

التخصيص  فيصل  امللك  ملستشفى  ممثالً  التخصيص 

ومركز األبحاث ، أوضح سموه أن فكرة مركز األبحاث 

الجمعية  خدمات  عىل  الشديد  لإلقبال  نتيجة  نشأت 

إقامة مركز لألبحاث يكون  ونتيجة لذلك جاءت فكرة 

من مهامه:

متابعة التطورات الحديثة يف جميع أنحاء العامل . ١

مام له االستفادة منها عملياً . 

العاملية . ٢ والندوات  املؤمترات  يف  الجمعية  متثيل 

وعقد مؤمترات مامثلة باململكة.

العاملية . ٣ البحوث  إقامة عالقات وثيقة مع مراكز 

املتخصصة لالستفادة والنهوض مبستوى العمل يف 

الجمعية وتحديثه والحفاظ عىل مستواه العاملي. 

توفري مكتبة ورقية وإلكرتونية  وتسهيل االتصال . ٤

اإللكرتوين باملكتبات العاملية. .

يف ١٤١١/١١/٢7هـ كلف سمو رئيس املجلس  الدكتور 	 

العام عىل  املرشف  ـ  الحازمي   فارس  بن عيل  محسن 

املشرتكة  االستشارية  اللجنة  رئاسة  ـ  املركز  مرشوع 

املؤقتة.

عقــدت اللجنــة  املشرتكــة  عـــدداً مـــن االجتامعــات 	 

عوض   واألستاذ  متويل  حسن  أحمد  الدكتور  بحضور 

مجلس  رئيس  لسمو  الرفع   وتم   ، الغامدي  الله  عبد 

املشرتكة  اللجنة  اجتامعات  مبخرجات  الجمعية  إدارة 

وتوصياتها ، شملت أهداف املركز، تصوراً عاماً ملجاالت 
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األبحاث، الوصف الوظيفي للعاملني باملركز، مهام لجنة 

البحوث، مجلس إدارة املركز، الهيكل التنظيمي، قاعدة 

األمور  من  وغريها  واملعدات  واألجهزة  املعلومات  

التفصيلية األخرى.  

صدرت موافقة وزارة العمل والشئون االجتامعية عىل 	 

إقامة جمعية األطفال املعوقني "مركز للبحث العلمي" 

الوزير رقم ٢٠٦ وتاريخ ١/٢٤/  مبوجب خطاب معايل 

١٤١٢هـ.

بتاريخ 	  املنعقد  والخمسني  الحادي  اجتامعه  يف 

١٤١٣/7/١٠هـ أقر مجلس إدارة الجمعية  االطار العام 

لخطة عمل مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة، والالئحة 

التنفيذية للمركز التي تم إخضاعها للمراجعة والتعديل 

لتصبح بعد ذلك املنهج األسايس للمركز ليميض املركز يف 

أعامله وتحقيق أهدافه.

صدرت موافقة وزارة الشؤون االجتامعية عىل الالئحة 	 

التنفيذية يف ٦ شوال ١٤١٣هـ.

المرحلة التحضيرية لبدء أعمال المركز: 

بتوجيه من صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن 

بن عبدالعزيزـ  رئيس مجلس إدارة جمعية األطفال املعوقني 

ـ وبعد موافقة املجلس تم تعيني األستاذ الدكتور محسن بن 

عيل فارس الحازمي ـ مرشفاً عاماً عىل مركز أبحاث اإلعاقة ـ 

وقام بالتنسيق واإلعداد إلدارة تلك املرحلة.

جمعية  داخل  املؤقت  املقر  يف  باملركز  الفعيل  العمل  بدأ 

النواة  تكوين  تم  حيث  ١٤١٣ه،  عام  املعوقني  األطفال 

األساسية ملجموعة العمل اإلداري والفني، وتشكيل مجلس 

األمناء يف دورته األوىل )١٤١٣هـ ـ ١٤١٦هـ( برئاسة صاحب 

عبدالعزيز.   بن  سلامن  بن  سلطان  األمري  املليك  السمو 

عبدالعزيز  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  معايل  وعضوية 

شبكيش،  املجيد  عبد  بن  أسامه  الدكتور  ومعايل  السويلم، 

ومعايل الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ومعايل الدكتور 

يوسف بن أحمد العثيمني، وخالد بن فهد بن تريك السديري، 

واألستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن املشعل، والدكتور 

زيد بن عبدالله املسلط املشاري، والدكتور عباس بن حمزه 

املرزوقي، واألستاذ الدكتور قايض بن محمد مقبول، واألستاذ 

الدكتور محسن بن عيل فارس الحازمي. 
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دور المؤّسس في دعم المركز

أيدَّ مقام خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز 

آل سعود ـ حفظه الله ـ فكرة املركز "كعمل خريي  منطلقاً 

من مبادئ وتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف الذي يحث عىل 

التكافل، ومن الحاجة امللحة ملواجهة التزايد املطّرد لحاالت 

آثار  من  اإلعاقة  هذه  يتبع  وما  أنواعها،  مبختلف  اإلعاقة 

املجتمع مبختلف  تثقل كاهل  نفسية واجتامعية واقتصادية 

واالقتصادية  االجتامعية  وتداعياتها  اإلعاقة  قضية  ألن  فئاته 

يستوجب  مام  والتأثري،  األثر  بعيدة  والنفسية  والصحية 

التعاون والتكامل ملواجهتها مبنهجية علمية وبخطط هادفة، 

فور  املركز  إنشاء  فكرة  بتبني  ـ   الله  يحفظه  ـ  تفضل  وقد 

املليك  السمو  صاحب  لدن  من  الكريم  مقامه  عىل  عرضها 

األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز.  وقدم منحة تأسيسية 

قدرها )عرشة ماليني ريال(، وتلك املنحة الكرمية كانت نواة 

للوقف الخريي ملركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة.

كام تكرم بعرض املوضوع عىل أنظار امللك فهد بن عبد العزيز 

بعرشة   ( املركز  بدعم  باألمر  تفضل  الذي  ـ   الله  يرحمه  ـ 

أنشطة  الكريم ملختلف  ريال(، وتوالت رعاية مقامه  ماليني 

املركز وفعالياته مادياً ومعنوياً عىل مدى مسريته العلمية.

وتقديراً للدور الكبري الذي قام به ـ أيده الله ـ وحرصه عىل 

استمرار  عطائه وألهمية  ويستمر يف  مثاره،  املركز  يؤيت  أن 

التواصل مع سموه الكريم عرفاناً بالجميل وإرجاع الفضل 

ألهله وتبني مقامه الكريم للمركز قّرر مجلس إدارة جمعية 

 ٦ بتاريخ  واألربعني  الثالث  اجتامعه  يف  املعوقني  األطفال 

خادم  باسم  املركز  تسمية  ١٤١٢هـ  سنة  اآلخرة  جامدى 

والتامس  عبدالعزيز،  بن  سلامن  امللك   الرشيفني  الحرمني 

الكرمية  املوافقة  فجاءت  ذلك،  عىل  الكريم  املقام  موافقة 

عىل تسمية مركز األبحاث باسم )مركز امللك  سلامن ألبحاث 

اإلعاقة(.

المقر الدائم

امللك سلامن بن عبدالعزيز  الحرمني الرشيفني  وجه خادم 

الرياض  مدينة  لتطوير  العليا  آنذاك(الهيئة  الرياض  )أمري 

بتخصيص مقر ملركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة يف موقعه 

الحايل بحي السفارات مبنطقة الرياض، وذلك ضمن مبنى 

تابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
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وتحت رعاية مقام خادم الحرمنيـ  يحفظه اللهـ  )حينام كان 

أمرياً ملنطقة الرياض( تم افتتاح املقر الجديد للمركز مساء 

يوم األحد ٢7 رجب ١٤١7هـ ) املوافق ٨ ديسمرب ١99٦م(، 

وخالل املناسبة قام ـ يحفظه الله ـ  مبنح شهادات التكريم 

التي  والشخصيات  املؤسسات  من  ولعدد  األمناء  ملجلس 

ساهمت يف تأصيل أعامل املركز خالل املرحلة التأسيسية.

وتفضلـ  أيده اللهـ   برتأس االجتامع االستثنايئ ملجلس أمناء 

املركز حيث ترشف صاحب السمو املليك األمري سلطان بن 

سلامن بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية األطفال 

املعوقني، ورئيس مجلس أمناء املركز بتسليم وثيقة تأسيس 

املركز إىل مقامه الكريم .  تقديراً من املركز والقامئني عليه 

لجهوده يف خدمة قضية اإلعاقة وللدور الكبري الذي قام به 

–يحفظه الله –يف خدمة املركز خالل مراحل التأسيس وقد 

مثل ذلك االجتامع االنطالقة الفعلية لبدء املركز يف تحقيق 

رسالته وأهدافه.

الوثيقة التأسيسية للمركز

تسليم خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود، مؤسس املركز 

الوثيقة التأسيسية للمركز
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افتتاح مقر املركز يف ٢7 رجب ١٤١7هـ املوافق ٨ ديسمرب ١99٦م
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اجتامع مجلس امناء املركز برئاسة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز ١٤١7/٠7/٢7هـ

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  جهود 
الوقف  دعم  في  عبدالعزيز  بن  سلمان 

الخيري للمركز: 

أولّت اململكة العربية السعودية قيادة وشعبا قضية املعوقني 

عناية خاصة، وحققت الدولة يف هذا املجال انجازات مرشفة 

واستطاعت خالل فرتة قصرية نسبياً أن تحقق ما مل يصل إليه 

كثري من الدول املتقدمة يف هذا املجال. 

يترشف املركز البحثي الفريد من نوعه واملتخصص يف أبحاث 

اإلعاقة عىل مستوى اململكة والوطن العريب أن يحمل اسم 

العزيز.  عبد  بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم 

وقد حقق املركز يف مسريته العلمية العديد من اإلنجازات 

بدعم  اإلنجازات  تلك  الهامة، وقد حظيت جميع  الوطنية 

وعناية واهتامم مقام خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن 

بن عبد العزيز، فقد استرشفـ  يحفظه اللهـ  أهمية البحث 

العلمي، وقد وقف عىل جميع اإلنجازات الوطنية التي قام 

بها املركز، وذلك عىل النحو التايل:
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تفضل "يحفظه الله" بالتوجيه بإنشاء وقف خريي خاص 	 

سخية  منحة  وقدم  اإلعاقة،  ألبحاث  سلامن  امللك  ملركز 

للوقف  نواة  كأول  ريال(  ماليني  )عرشة  مببلغ  للمركز 

الخريي للمركز.

الوقف 	  لتطوير  الالزمة  االسرتاتيجية  الخطط  وضع  تم 

الخريي للمركز.

تفضل ـ أيده الله ـ باعتامد دمج برنامج الوقف الخريي، 	 

مع صندوق املنح البحثية تحت مسمى "برنامج الوقف 

الخريي وصندوق املنح البحثية" حينام كان أمرياً للرياض، 

والرئيس األعىل للمركز آنذاك. 

الرياض 	  الهيئة العليا لتطوير مدينة  تفضل بالتوجيه إىل 

"وقف  استثامري  مرشوع  إلقامة  أرض  قطعة  لتخصيص 

خريي" يتم تخصيص العائد منه لدعم ومتويل املشاريع 

بناء  عن  عبارة  واملرشوع  للمركز،  البحثية  والربامج 

التعاقد مع أفضل  تنفيذية متميزة، وتم  أجنحة فندقية 

الرشكات املتخصصة للقيام بتنفيذ وإدارة املرشوع يف حي 

السفارات بالرياض.

وقدم 	  املرشوع،  وتدشني  برعاية   " الله  "يحفظه  تفضل   

دعامً مالياً للمرشوع بقيمة )٢٠ مليون ريال(.

املقام 	  إىل  املوجهة  املراسالت  جميع  باعتامد  تفضل 

السامي الكريم حينام كان أمرياً ملنطقة الرياض، ورئيساً 

أعىل للمركز.

تفضل باعتامد وإقرار العديد من اإلجراءات التنظيمية 	 

للمركز، واعتامد تشكيل مجلس األمناء للدورات األوىل.

رعاية وتكريم اللجنة التوجيهية لتفعيل توصيات املؤمتر 	 

األول لإلعاقة والتأهيل. 

واللجان 	  العمل  العليا، وفريق  اللجنة اإلرشافية  تكريم 

باململكة  املعوقني  رعاية  نظام  إعداد  عىل  العاملة 

العربية السعودية.

تدشني برنامج الكشف املبكر لألطفال حديثي الوالدة.	 

إعالن الرياض أول مدينة صديقة لألشخاص ذوي اإلعاقة 	 

من خالل تطبيق برنامج "الوصول الشامل".

املوافقة عىل أن يتوىل مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة 	 

مقامه  وتكريم  اإلعاقة"  ألبحاث  سلامن  امللك  "جائزة 

الكريم للفائزين بالجائزة "للدورة األوىل".

عبدالعزيز 	  بن  فهد  امللك  عن  نيابة  الله  يحفظه  رعى 

آل سعود –يرحمه الله- املؤمتر األول لإلعاقة والتأهيل 

الذي نظمته جمعية األطفال املعوقني خالل الفرتة من 

١٣-١٤١٣/٥/١٦هـ.
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الرشيفني 	  الحرمني  خادم  نيابة عن  الله-  يحفظه  تفضل 

امللك/ فهد بن عبدالعزيز - يرحمه الله- برعاية املؤمتر 

الدويل الثاين لإلعاقة والتأهيل خالل الفرتة ٢٦-٢9 رجب 

١٤٢١ه.

عبد 	  بن  الله  عبد  امللك  عن  باإلنابة   – الله  -أيده  رعى 

لإلعاقة  الرابع  الدويل  املؤمتر  الله–  يرحمه   – العزيز 

والتأهيل الذي أقيم بالرياض خالل الفرتة من ٢٥-٢7 ذي 

الحجة ١٤٣٥هـ املوافق ١9-٢١اكتوبر ٢٠١٤م.

املشاركة يف رعاية حفل اللقاء األول للمؤسسني الذي أقيم 	 

برعاية صاحب السمو املليك األمري/ سلطان بن عبدالعزيز 

عبدالعزيز  بن  سلطان  األمري  مبدينة  الله-  –يرحمه 

للخدمات اإلنسانية بالرياض يوم ٢٠٠٦/٤/١٨م. 

رعاية اللقاء الثاين للمؤسسني الذي أقيم بجمعية األطفال 	 

املعوقني يوم ٢٠٠7/٥/٢٦م. 

رعاية اللقاء الثالث للمؤسسني الذي أقيم مبزرعة العضو 	 

املؤسس/ عبدالله سعد الراشد بالرياض يوم ٢٠٠٨/٢/٣م.

املشاركة يف رعاية حفل اللقاء الرابع للمؤسسني الذي أقيم 	 

برعاية صاحب السمو املليك األمري/ سلطان بن عبدالعزيز 

–يرحمه الله- مبنزل العضو املؤسس/ عبداملقصود خوجه 

مبدينة جده يوم ٢٠٠٨/9/9م.

آل 	  ببيت  أقيم  الذي  للمؤسسني  السادس  اللقاء  رعاية 

عمران )العضو املؤسس مجموعة العبيكان لالستثامر( 

بالرياض يوم ٢٠١٠/١٢/١٤م.

عاماً 	  ومناسبة عرشين  للمؤسسني  الثامن  اللقاء  رعاية 

عىل تأسيس املركز، الذي أقيم مبركز امللك فهد الثقايف 

بالرياض )٢٠١٢/١٢/٨م(.

التكوين 

جمعية  داخل  املؤقت  املقر  يف  باملركز  الفعيل  العمل  بدأ 

النواة  تكوين  تم  حيث  ١٤١٣ه،  عام  املعوقني  األطفال 

مجلس  وعقد  والفني،  اإلداري  العمل  ملجموعة  األساسية 

أمناء املركز أول اجتامعاته بتاريخ ١٤١٣/١٢/٢هـ ومن ثم  

رشع املركز يف تشجيع ودعم البحوث يف مجال اإلعاقة.

عقد مجلس أمناء املركز أول اجتامعاته بتاريخ ١٤١٣/١٢/٢هـ 

ويف االجتامع األول ملجلس األمناء تم اختيار صاحب السمو 

املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيزـ  رئيساً ملجلس 

األمناء لدورته األوىل ـ وتم تشكيل اللجان الفرعية ملجلس 
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األمناء وقد بذل الجميع جهوداً مقدرة يف سبيل تنقيح اإلطار 

العام للمركز الذي تم وضعه سابقاً، وتم تفعيل دور اللجان 

اللجان  وتلك  متميز،  مؤسسايت  عمل  يف  املركز  عىل  العاملة 

عىل النحو التايل:

اللجنة التحضريية.	 

لجنة التخطيط والتطوير.	 

اللجنة اإلدارية واملالية.	 

اللجنة العلمية.	 

اللجنة العليا لربنامج الوقف الخريي.	 

وتم  االختصاص"  "حسب  املواضيع  بدراسة  اللجان  وقامت 

تفويض اللجان بكامل الصالحيات، ثم يتم عرض النتائج التي 

اللجنة التحضريية ملجلس  اللجان الفرعية عىل  تتوصل إليها 

األمناء والتي ترأسها آنذاك صاحب السمو املليك األمري سلطان 

بن سلامن بن عبد العزيز، وتضم يف عضويتها رؤساء اللجان 

الفرعية ملجلس األمناء.

وخالل الدورة األوىل ملجلس األمناء أقر املجلس ما ييل:

الهيكل اإلداري والتنظيمي للمركز 	 

أقر املجلس مجاالت البدء املنهجي من خالل تبني التايل: 

اسرتاتيجية دعم ومتويل البحوث.	 

الئحة الرشوط العامة للمنح البحثية.	 

خطة برامج البحوث السنوية.	 

السياسات املالية واملحاسبية.	 

الخطة 	  املركز، وأقر  املجلس تصميم شعار  واعتمد 

واإلدارات  األقسام  وخطط  العامة  االسرتاتيجية 

العاملة فيه.
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شعار مركز الملك سلمان
ألبحاث اإلعاقة

الدكتور أحمد مصطفى، الذي وضع 

ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  شعار 

اإلعاقة، حاصل عىل رسالة الدكتوراه 

الربيطاين  األكادميي  املجلس  من 

العلمي  بعنوان »األساس  عن بحثه 

ويتوىل  العربية«،  الحروف  ألشكال 

العريب  والتصميم  الفن  ألبحاث  »فنون«  مركز  إدارة  حالياً 

ويعترب أحد علامء الفن اإلسالمي املعارصين.

أخذ  املركز  شعار  مصطفى  أحمد  الدكتور  وضع  عندما 

يستند  الذي   التصميم  يف  املريئ  املجاز  عنارص  االعتبار  يف 

بالدرجة األوىل عىل تقيص الدالالت واستكشاف املسار الذي 

تسلكه الكلامت العربية الخمس: »مركز« »األمري« »سلامن« 

»ألبحاث« »اإلعاقة«.

البحث  يف  املتمثلة  أعامله  منطلقات  املركز  شعار  يعكس 

الشعار مشتمالً عىل مثان  اإلعاقة، وجاء  العلمي يف مجال 

حرفاً،  عرش  خمسة  من  تتكون  حرفية،  وحدة  وعرشين 

والعدد مثانية وعرشون يصبح ذا خاصية حيث أن العمود 

الفقري عند اإلنسان يحوي مثاِن وعرشين فقرة، وأن عدد 

حروف اللسان العريب هي مثانية وعرشون حرفاً، وتم تطوير 

صياغة الكلامت الخمس يف واحد من أقدم األمناط الخطية 

العربية التي تعرف بالكويف املربع. وعمالً عىل تحقيق معنى 

»الكرثة يف الوحدة« فقد استدعى التصميم أن تدخل جميع 

عنارص الكلامت الخمس يف صياغة مربع واحد، وأصبح هذا 

املربع بكليته املجردة وكأنه مجاز مريئ عىل خريطة املتاهة 

البحثية بأسوارها املتكاثفة ودروبها املعقدة.

عمد التصميم إىل إظهار اإلطار الخارجي ملساحة الخطوط، 

مام  صامء،  كمساحة  املعتادة  هيئتها  يف  وضعها  من  بدالً 

يضيف بعداً برصياً غامضاً يف عالقة الحروف بالحيز الفضايئ 

الذي يربطها جميعاً، حتى غدا وكأنه تخطيط برمجي لرقيقة 

إلكرتونية يف عرص املعلومات.
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إىل  املذكور  املربع  عليه  أصبح  الذي  النهايئ  الوضع  ويشري 

عىل  بالتساوي  مساحته  انقسام  نتيجة  التام،  االتزان  حالة 

جانبي الجاذبية الخفي املتعامد مع األفق، مام جعل هذا 

األصول  إتجاهات  عىل  بها  نتعرف  بوصلة  وكأنه  املربع 

األربعة » الشامل، الجنوب، الرشق وغرب«. 

دالالت الشعار:

يعرب الشعار عن تعقيد قضية اإلعاقة وتشابكها بصورة مرئية 

البحث  وانتظام  ومجتمعاتهم،  املعوقني  يف  تأثريها  ومدى 

العلمي وتقنينه، يف حني متثل بنيته الداخلية لبنات البناء. 

وترمز املتاهة  إىل تداخل املعرفة والبحث والخدمات، أما 

نقطة الباء الصغرية عند قاعدة الشعار فتعرب عن االرتكاز 

والتوازن كام ترمز إىل أهمية البحث العلمي يف الوقاية من 

اإلعاقة والتخفيف من أثرها وتداعياتها عىل الفرد واملجتمع 

وعالجها ليضيف بعداً مهام للمعوق يف حياته.

يضفيها  التي  والقوة  والطاقة  العاطفة  إىل  الشعار  ويرمز 

نشاط املركز عىل قضية اإلعاقة.

قيامً  بِحرَِفية،  بة  املحدَّ بزواياه  الجديد  الشعار  وميثل 

تبوء  املركز يف  دور  ملموساً، مكرِّساً  واسعاً  مستقبلية وأثراً 

هنا  ومن  اإلعاقة،  أبحاث  مجال  يف  والقيادة  القوة  موضع 

النقاء، والنشاط،  د  الزاهي لتجسِّ اللون األحمر  أتت درجة 

برَّاٍق  بغٍد  والوعد  األمل  تحمل  التي  الجديدة  والطاقات 

مرشٍق لألفراد املعاقني وعوائلهم.
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الخطة االستراتيجية للمركز: 

عىل  ملهامه  مامرسته  ولضامن  املركز  دور  بأهمية  إمياناً 

أسس علمية فقد تم وضع منهج التخطيط لتحقيق أهدافه 

عرب وضع خطة اسرتاتيجية متكاملة تم تنظيم العديد من 

ورش العمل وحلقات العمل املتخصصة لنخربة من الخرباء 

واملختصني يف مجال التخطيط االسرتاتيجي والبحث العلمي 

قاموا بوضع الخطة االسرتاتيجية للمركز، وبعد اعتامدها من 

مجلس األمناء تم إعداد اإلطار العام للخطط التنفيذية لكل 

قسم من أقسام املركز، وهي كالتايل:

الدراسات . ١ لقسم  التنفيذية  للخطة  العام  اإلطار 

واألبحاث.

اإلطار العام للخطة التنفيذية لقسم أبحاث املجتمع... ٢

العامة . ٣ العالقات  إلدارة  التنفيذية  للخطة  العام  اإلطار 

واإلعالم.

اإلطار العام للخطة التنفيذية للشؤون اإلدارية.. ٤

الرؤى  تحديد  للمركز  االسرتاتيجية  الخطة  تضمنت  وقد 

والرسالة واألهداف ومجال العمل:

رسالة المركز:  .١

أن يكون مركزاً متميزاً ومعرتفاً به يف أبحاث اإلعاقة وذلك من 

خالل دعم البحوث التي تساهم يف إثراء املعرفة عن الوقاية 

من األمراض، والعالج وتخفيف حدة اإلعاقة، والعمل عىل 

تحسني مستوى املعيشة للمعوقني ومتكينهم من االستفادة 

القصوى من قدراتهم الذاتية الكامنة. وذلك من خالل:

التزام املركز بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف.	 

قدرة املركز عىل التنظيم واستقطاب الكفاءات العلمية 	 

املتخصصة.

مجال عمل المركز.  .٢

تشجيع  عىل  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  يعمل 

األبحاث العلمية يف مجال اإلعاقة وتطبيق نتائجها يف حقول 

الوقاية من اإلعاقات واالكتشاف والتدخل املبكر من جهة 

والرعاية والتأهيل من جهة أخرى.
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أهداف المركز:  .٣

يسعى املركز بصفة أساسية إىل تحقيق األهداف التالية:

العناية باألبحاث العلمية وتشجيعها يف مجاالت اإلعاقة . ١

لدى األطفال.

اإلفادة محلياً من نتائج األبحاث والدراسات التطبيقية . ٢

املَُعدة لتيسري سبل رعاية األطفال املعاقني عربياً وعاملياً، 

وتشجيع تبادل املعلومات يف هذا السبيل.

إثراء املعرفة من خالل الدعوة إىل واملشاركة يف إقامة . ٣

واملؤمترات  التدريبية  والدورات  الدراسية  الحلقات 

والندوات املحلية والعاملية املتخصصة يف شؤون األطفال 

املعاقني.

والخاصة . ٤ الحكومية  باملؤسسات  االتصاالت  توثيق 

بينها  فيام  والتنسيق  والجامعات  املتخصصة  واملراكز 

األشخاص  لخدمة  املشرتك  والعمل  التعاون  لتشجيع 

ذوي اإلعاقة ورعايتهم.

الطبية . ٥ الرعاية  لتطوير  مركزية  تخطيط  قناة  إيجاد 

والتعليمية للجمعية وتحديث برامجها بصفة مستمرة 

املختلفة   لقطاعاتها  متطورة  علمية  خدمات  وتقديم 

قواعد  إلرساء  منها  املثىل  واالستفادة  نتائجه  وتطويع 

الرعاية عىل أسس علمية وعملية قابلة للتطبيق.

وسائل تحقيق األهداف:  .٤

يستخدم املركز الوسائل املالمئة لتحقيق أهدافه، ومن ذلك:

والدراسات . ١ األبحاث  ونتائج  والدوريات  املراجع  توفري 

العلمية وتأمني قاعدة معلومات ترتبط مبارشة باملراكز 

املامثلة ومصادر املعلومات بالداخل والخارج.

تقديم التسهيالت لألبحاث التخصصية يف مجاالت إعاقة . ٢

األطفال، ومن ذلك:

تنظيم املنح التمويلية ملرشوعات األبحاث القيّمة.	 

والتجهيزية 	  واملكانية  البرشية  اإلمكانات  توفري 

إلجراء البحوث والدراسات العلمية.
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الندوات 	  يف  وعاملياً  وإقليمياً  محلياً  املشاركة 

واملؤمترات املتخصصة يف مجاالت اإلعاقة.

والعاملية 	  واإلقليمية  املحلية  الخربات  من  اإلفادة 

لخدمة  املامثلة  واملراكز  الجامعات  يف  املتخصصة 

أبحاث اإلعاقة.

املعلومات 	  وتحديث  الدورية  اإلحصاءات  إجراء 

اململكة،  يف  املعاقني  باألطفال  املتعلقة  واألرقام 

معلومات  لقاعدة  كأساس  مستمرة  بصفة  وذلك 

دقيقة تشكل أحد الركائز األساسية للبحث العلمي 

وخدمة أهدافه.

إجراء البحوث العلمية يف مختلف مجاالت اإلعاقة.	 

اإلرشاف عىل تطبيق نتائج األبحاث واإلفادة منها.	 

واملؤمترات 	  والندوات  الدراسية  الحلقات  تنظيم 

بهدف تبادل الخربات واإلفادة منها يف رفع مستوى 

الرعاية والوقاية وإعداد الكوادر البرشية املؤهلة.

التنظيم  وضع  يف  يف   املتخصصة  اللجان  وبدأت 

من  ميكنه  مبا  التنظيمي  والهيكل  للمركز  اإلداري 

تحقيق أهدافه وإيجاد القاعدة اإلدارية والعلمية 

والعامليني  املحليني  بالخرباء  ذلك  يف  واالستعانة 

العلمية  البحوث  مجاالت  يف  متخصصة  ولجان 

ونخبة من الكفاءات الوطنية القيادية ذات الخربة 

والدراية والقدرة عىل املساهمة يف خدمة األشخاص 

عىل  التحضريية  املرحلة  تركزت  وقد  اإلعاقة  ذوي 

ما ييل:

لعمل 	  املنظمة  والقواعد  األساسية  الالئحة  وضع 

املركز واعتامدها  

وضع تصور للتسهيالت والوحدات الداعمة ألعامل 	 

املركز.

إعداد الهيكل اإلداري والفني للمركز.	 

ضمن 	  والبحثية  واملعلوماتية  التعليمية  األسسس 

إطار عمل املركز.

تناولت اسرتاتيجيات 	  نقاش  لقاءات وحلقات  عقد 

عمل املركز وبلورت أسس عمله اإلداري والبحثي
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التنظيم اإلداري للمركز

للمركز  العليا  الهيئة  فإن  للمركز   الداخلية   لالئحة  طبقاً 

هي »مجلس األمناء«  الذي يضم يف عضويته عنارص قيادية 

علمية وإدارية من الجامعات والوزارات واملؤسسات ذات 

يف  بارزة  جانب شخصيات  إىل  البحثية  بالدراسات  العالقة 

أوجه  وتطوير  بتخطيط  األمناء  مجلس  ويعنى  املجتمع، 

عمل املركز ووضع اإلسرتاتيجيات اإلدارية واملالية والعلمية 

الالزمة للوفاء مبسئوليات املركز وبلوغ أهدافه.

مبا  للمركز،  اإلداري  للجهاز  التنظميي  الهيكل  وضع  وتم 

يهدف إىل إتاحة الفرصة للعاملني باملركز لتحمل املسؤولية 

والواضحة،  املحددة  السياسات  ووضع  القرارات  واتخاذ 

من  املطلوبة  املهنة  أخالقيات  لضامن  الدائم  وتطبيقها 

االهتامم  وكذلك  املوظفني  وبقية  العليا  اإلدارة  موظفي 

لبناء  بتوثيق تجارب اإلداريني وموظفي املركز ليكون نواة 

قاعدة معلومات هامة من املعلومات واملعرفة.

وقد روعي يف إعداد الهيكل التنظيمي للمركز األهداف التي 

أنيشء املركز من أجلها، بحيث تتسم أعامل إدارة العاملني 

بالفاعلية والقدرة عىل األداء.

وقامت اللجان الفرعية ملجلس أمناء املركز وحسب مهامها 

جميع  عىل  واملختصني  بالخرباء  باالستعانة  واختصاصاتها 

املستويات لوضع اللبنات األساسية للمركز مبنهجية علمية، 

التخطيط والتطوير  عدة حلقات عمل  وقد عقدت لجنة 

اللجنة  بعمل  الصلة  ذات  املجاالت  جميع  يف  متخصصة، 

لدعم الهيكل التنظيمي للمركز.
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 تشكيل لجنة التخطيط والتطوير للدورة األولى للمركز :

جهود اللجنة للدورة األوىل ملجلس األمناءاالسم

صاحب السمو املليك األمري  سلطان بن سلامن بن عبد العزيز
قامت اللجنة برسم اسرتاتيجية املركز، وخططه املرحلية، وتم اعتامدها من مجلس األمناء.	 

وتقوم بصفة دورية مبراجعة اسرتاتيجية وخطط عمل املركز، للتأكد من مالءمتها 	 

الحتياجات املركز.

مراجعة وتدقيق اللوائح الداخلية للمركز يف إطار عمل اللجنة ومنظورها االسرتاتيجي.	 

خالد بن فهد بن تريك السديري

معايل أ.د. أسامه بن عبداملجيد شبكيش

معايل د. محمد بن إبراهيم السويل

أ.د. محسن بن عيل فارس الحازمي

 المشاركون في حلقة نقاش الهيكل اإلداري والتنظيمي للمركز :

صاحب السمو املليك األمري 

سلطان بن سلامن بن عبد العزيز
رئيس مجلس األمناء، وعضو لجنة التخطيط والتطوير

عضو مجلس األمناء، ورئيس لجنة التخطيط  والتطوير، ورئيس الجلسةخالد بن فهد بن تريك السديري

عضو مجلس األمناء، وعضو لجنة التخطيط والتطويرمعايل الدكتور محمد بن إبراهيم السويل

مدير معهد البحوث بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادند. عبد الله بن عيىس الدباغ

مستشار معهد البحوث بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادند. نيكوالس هريرا

املرشف العام عىل هيئة اإلغاثة العامليةد. فريد ياسني قريش

مقرر الجلسة، استشاري أول رشكة آرثر دي لتلالسيد دميوس ماناكاكيس

خبري استشاري ـ رشكة آرثر دي لتلالسيد تشارلز باري

مدير العمليات ـ مركز الصحة العاملية ـ جامعة بوسطنالسيد فرانك فييل

مستشار ـ رشكة املصدر لهندسة النظمد. فيصل بن محمد التميمي

منسق الجلسة ـ ومقرر لجنة التخطيط والتطويرأ.د. محسن بن عيل فارس الحازمي

وشارك يف تلك الحلقات املتخصصة  وقدمها خرباء ومختصون عىل املستوى اإلقليمي والدويل والعاملي لتطوير اإلطار التنظيمي 

يف املركز، وتحديد وفصل االختصاصات واملهام بني اإلدارات وكذلك وضع  الهيكل التنظيمي وتحديد األعامل واالختصاصات 

واألنشطة واملهام واملسؤوليات فيه.
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السياسات وإجراءات العمل بالمركز:

أوالً: العمل التنظيمي إلجراءات البحوث:

اإلسرتاتيجية،  والخطة  للمركز،  التنظيمية  الالئحة  إطار  يف 

تم وضع القواعد املنظمة للبحوث باملركز، واعتامدها من 

األمناء،  ملجلس  العلمية  اللجنة  خالل  من  األمناء  مجلس 

العلمية ملجلس  اللجنة  للهيكل اإلداري للمركز فإن  وطبقاً 

األمناء تختص باملهام التالية:

تقييم أعامل اللجان العلمية . ١

تنمية وتطوير أساليب وطرق ووسائل البحث العلمي . ٢

التطبيقي.

الدعم . ٣ تأمني  العلمي وأوجه  البحث  احتياجات  تلمس 

املادي.

تنمية الكفاءات البرشية يف مجال البحث العلمي.. ٤

العلمية ذات . ٥ البحوث واملؤسسات  التواصل مع مراكز 

العالقة عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل 

إجازة برنامج املنح البحثية السنوية للمركز.. ٦

األبحـــــــاث:

مجال  يف  العلمية  واألبحاث  الدراسات  وتنفيذ  دعم  يعترب 

اإلعاقة، العمود الفقري ألعامل املركز،  ومتر البحوث بعدة 

مراحل بدًء بتحديد مجاالت البحوث، واإلعالن عن الربامج 

السنوية ألولويات البحوث باملركز، وموافقة لجنة البحوث 

اللجنة  عىل  بها  والعرض  والربامج،  املشاريع  تنفيذ  عىل 

العلمية لالعتامد.

البحوث ومجاالتها:

أوالً:  برامج البحوث الوطنية: والتي يتم تنفيذها من خالل 

املركز.

ثانياً: البحوث التعاقدية املشرتكة،: والتي يتم تنفيذها من 

وموافقة  اعتامدها  بعد  املركز  من  وبدعم  الباحثني  خالل 

العلمية/مجلس  البحوث/اللجنة  )لجنة  املختصة  الجهات 

األمناء(.

ثالثاً: مشاريع البحوث السنوية:

برامج املنح البحثية السنوية.. ١

أبحاث الدراسات العليا. . ٢
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لجنة البحوث

والتي  باملركز،  املتخصصة  اللجان  من  البحوث  لجنة  تعترب 

يف  الخربة  ذوي  من  متفرغني  غري  مستشارين  من  تتكون 

واالجتامعية  والرتبوية  والعلمية  الطبية  البحوث  مجال 

والتأهيلية والنفسية، ويتوىل رئاسة لجنة البحوث ـ حسب 

الالئحة والقواعد املنظمة للمركزـ  املرشف العام عىل املركز.

مهام واختصاصات لجنة البحوث

تقييم البحوث وإجازتها ومتابعة تنفيذها من خالل:. ١

اقرتاح النامذج املختلفة الخاصة باملشاريع البحثية.	 

دراسة برامج املشاريع املقدمة واقرتاح محكمني لها.	 

دراسة طلبات البحوث والتوصية بدعم مشاريعها.	 

تقويم سري ونتائج البحوث املعتمدة.	 

استنباط حقول ومجاالت تطبيق نتائج البحوث والعمل . ٢

عىل االستفادة منها.

اقرتاح أولويات البحوث املستقبلية وخطة العمل.. ٣

رئيس وأعضاء لجنة البحوث للمركز في دورتها األولى

الصفةاالسم

رئيس اللجنةاألستاذ الدكتور محسن بن عيل فارس الحازمي

عضواًالدكتور سلطان بن تريك السديري

عضواًاألستاذ الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير

عضواًاألستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم العبد العايل

عضواًالدكتور محمد بن عبدالعزيز السكيت

عضواًالدكتور نارص بن عيل املوىس

عضواًالدكتور فارس بن حسن سليم

عضوة باالنتسابالدكتورة مريفت بنت أحمد طاشكندي



52

الباب الثالث

عن  للمعلومات  علمية  قاعدة  توفري  عىل  املركز  يعمل 

مختلف جوانب اإلعاقة وبرامج الرعاية والتعليم والتأهيل 

م  وقدَّ الوطنية،  األولوية  ذات  األبحاث  من  عدداً  ودعم 

وأجرى  بالقضية.  املعنية  الوطنية  املؤسسات  إىل  خدماته 

املختلفة  اإلعاقة  مشكالت  تناولت  ونّفذ مرشوعات  املركز 

إىل  ينتمون  والخرباء  العلامء  من  مختارة  نخبة  خالل  من 

العريقة  والجامعات  والبحثية  العلمية  املراكز  من  عدد 

التي أقام معها رشاكات آخذاً يف االعتبار إكساب املختصني 

ورفع  قدراتهم،  لتطوير  الالزمة  الخربات  اململكة  أبناء  من 

مستواهم املهني.

وأسهم املركز يف تحقيق التعاون الفّعال بني الجهات املعنية 

من  وأفراد  خاّص  وقطاع  حكومية  مؤسسات  من  باإلعاقة 

كانت  حيث  أخرى،  جهة  من  املركز  وبني  وبينها  جهة، 

البناء،  للتقارب والعمل املشرتك  البحثية مجاالً  املرشوعات 

وكانت نتائجها املثمرة التي استفاد منها املعوقون وأرسهم 

املجتمع  توعية  جانب  إىل  مبارشة  غري  أو  مبارشة  بصفة 

املجتمع  والتأهيل ودور  والرعاية  اإلعاقة  مبختلف جوانب 

فيها.

وتتنّوع األبحاث والربامج التي يجريها املركز لتشمل جميع 

بنوعية  االرتقاء  يف  الكبري  األثر  لها  وكان  اإلعاقات،  أنواع 

خدمات الرعاية والتأهيل للمعوقني، وجودة مستواها. 

وشملت اإلعاقة الحركية، والبرصية، والسمعية، والكالمية، 

واإلدراكية، والتخلف العقيل. كام احتوت الفعاليات العلمية 

عىل دراسات طبية، وتعليمية، وتربوية، ونفسية، واجتامعية، 

أولويات  وفق  وتدريبية،  توعوية  وندوات  ومحارضات، 

املتاحة، والعمل عىل  املعرفية  املعطيات  بناًء عىل  محددة 

معاناة  تخفيف  نحو  والربامج  والبحوث  الدراسات  توجيه 

لهم،  املناسبة  البيئة  وتوفري  املجتمع،  أبناء  الفئة من  هذه 

المسيرة العلمية للمركز
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التي تعينهم عىل االندماج والتفاعل مع واقعهم، مع  الرتكيز 

عىل الجوانب الوقائية للحيلولة دون حدوث اإلعاقة ضمن 

خطط أعدتها اللجان التخصصية باملركز.

املختلفة  الفعاليات  العديد من  اللجان بعقد  حيث قامت 

يف  الخربة  وأهل  وأكادمييني  ومختصني  خرباء  والتي ضمت 

مجال األبحاث، ومنها:

تنظيم حلقة دراسية متخصصة تتناول الخطط البحثية: 	 

»أولوياتها، ومراحل تنفيذها«.

إعداد الرشوط العامة للمنح البحثية.	 

وضع برنامج دعم أبحاث طلبة الدراسات العليا 	 

مجال 	  يف  للبحوث  األول  السنوي  املنح  برنامج  إعداد 

اإلعاقة بالتعاون مع لجنة البحوث.

املرشوعات  ألهم  موجز  رصد  عىل  الباب  هذا  ويشتمل 

البحثية للمركز، والجوانب ذات العالقة بأعاملها ومخرجاتها.
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التطبيقية  للبحوث  السنوية  المنح  برامج 
والدراسات العليا :

يتم توجيه الدعوات إىل الجهات الحكومية واملؤسسات 	 

لحضور  اململكة  الخريية يف  والجمعيات  واملستشفيات 

أولويات  لوضع  والتنسيقي  التعريفي  "االجتامع 

السمو  صاحب  برعاية  سنوياً  ينعقد  والذي  البحوث" 

املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز ـ رئيس 

مجلس األمناء.

جميع 	  يف  متخصصة  عمل  مجموعات   إعداد  ويتم 

مجاالت اإلعاقة، ويتوىل رئاسة كل مجموعة أحد الخرباء 

ويكون  وخرباء،  أكادمييني  وبعضوية  املجال،  نفس  يف 

مقرر املجموعة أحد أعضاء لجنة  البحوث ملركز امللك 

سلامن ألبحاث اإلعاقة.

وبحضور أكرث من مائتي مشارك من الخرباء واألكادمييني 	 

البحوث  أولويات  وضع  يف  املشاركة  يتم  واملختصني 

"حسب األهمية" ثم يف نهاية االجتامع يتم اإلعالن عن 

أولويات البحوث.

العلمية 	  اللجنة  من  البحوث  أولويات  اعتامد  ويتم 

اإلعالن عنها يف جميع  يتم  األمناء، وبعد ذلك  ملجلس 

وسائل اإلعالم وتعميمها عىل الجهات ذات الصلة 

ويتم التقديم طبقاً لألولويات املعتمدة.	 

أنجز املركز عدداً من الدراسات والبحوث العلمية والربامج 

الوطنية طبقاً ألولويات البحوث املعتمدة.

البرامج والمشاريع والدراسات البحثية

أنجز املركز عددا من الربامج التوعوية والتثقيفية والدراسات والبحوث العلمية والربامج الوطنية طبقاً ألولويات البحوث منذ 

عام ١٤١٤ه.
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األع�ل املرفوضةاألع�ل املقبولةاألع�ل املقدمة

السابع ١٤٢٢هالسادس ١٤٢٠هالخامس ١٤١٩هالرابع ١٤١٨هالثالث ١٤١٧هاألول ١٤١٥ه الثا  ١٤١٦ه

رسم بياني لملخصات أولويات البحوث السنوية للمركز
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أوقاف  بتخصيص  المملكة  عام  مفتي  سماحة  فتوى 
المركز كصدقة جارية

إنطالقا من األسس والرؤية الرشعية للوقف يف اإلسالم تم التزام املركز 

بتلك الرؤية كوسيلة لدعم األبحاث وتم وضع األطر العامة ووضع 

إسرتاتيجية معتمدة لإلستثامر املايل والتزام املركز باملبادئ اإلسالمية 

يف إدارة األوقاف، وقام املركز بتاريخ ١٤٢١/٨/٢٦هـ باستفتاء سامحة 

الله بن محمد آل الشيخ – مفتى عام  العزيز بن عبد  الشيخ عبد 

اململكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلامء وإدارة البحوث 

العلمية واإلفتاء – عن مدى استحقاق املركز للحصول عىل الصدقات 

نفعها عىل مجتمع  التي يعود  البحثية  املشاريع  لتمويل  والتربعات 

بدفع  أجاز  والذي  عامة،  بصفة  السعودي  واملجتمع  اإلعاقة  ذوي 

األوقاف الخريية والصدقات التطوعية للمركز من باب التعاون عىل 

الرب والتقوى، وقد استعان املركز بفتوى سامحته والتي تجيز تخصيص 

األوقاف للمركز كصدقة جارية.

الوقف الخيري لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة:
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إستراتيجية الوقف الخيري 

من أجل توفري مصادر متويل دامئة لدعم البحث العلمي وبرامج عالج اإلعاقة وضامن استمرارية نشاطه، أقر مركز امللك 

سلامن ألبحاث اإلعاقة عدداً من الربامج الجديدة التي يتطلع مبشيئة الله  ثم بتعاون املؤسسات الوطنية وقطاع رجال األعامل 

وأهل الخري إىل نجاحها وتواصلها، ويف مقدمة تلك الربامج صندوق الوقف الخريي، حيث حظي هذا املرشوع  بفتوى رشعية 

صادرة من سامحة مفتي عام اململكة بإعتباره وقف رشعي وعمل من أعامل الرب ينفق من ريعه عىل أعامل املركز شأنه شأن 

ما ينفق عىل جهات أخرى متنوعة مثل املساجد ودور العلم واملستشفيات واأليتام ونحو ذلك.
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صالح  الدكتور  معالي  كلمة   من  مقتطفات 
اإلسالمية  الشؤون  وزير  الشيخ  آل  العزيز  عبد  بن 
المجلس  ممثل  واإلرشاد،  والدعوة  واألوقاف 
األعلى لألوقاف في عضوية جمعية المؤسسين 

للمركز

سلامن  امللك  مركز  ملؤسيس  األول  اللقاء  فعاليات  أثناء 

ألبحاث اإلعاقة املنعقد يوم الثالثاء ٢٠ ربيع األول ١٤٢7هـ 

) املوافق ١٨ أبريل ٢٠٠٦م(.

الزاهرة،  اإلسالمية  العهود  يف  اإلسالمية  األوقاف  انترشت 

الناس،  يحتاجه  ما  جميع  يف  اإلٍسالمية  األوقاف  انترشت 

فاملستشفيات ودور العلم كانت ترعى  عرب األوقاف، وما 

يحتاجه  وما  والطرق  واأليتام  والصغار  األطفال  يحتاجه 

الناس يف حياتهم كانت تُرعى عرب األوقاف، حتى إنه وجد 

تحبس  التي  الحيوانات  لبعض  املسلمني  أوقاف  من  وقف 

ملرضها أو للتخلص منها.

الرب  العبادة وملعنى  ملعنى  اإلسالم  الواسع يف  املفهوم  هذا 

وملعنى العمل الصالح هذه املفهوم الواسع نحتاج اليوم إىل 
واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزير  الشيخ  آل  العزيز  عبد  بن  صالح  الدكتور  معايل 

والدعوة واإلرشاد )وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد آنذاك(
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وقناعة والله جل وعىل يقول " من عمل  تجديده وجوداً 

صالحاً من ذكٍر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة".

إن العمل الصالح الذي وعد الله أهله بالحياة الطيبة هو 

العمل الذي فيه الصلة بني العبد وبني ربه جل وعىل وأيضاً 

بني  واإلنسان،  اإلنسان  بني  صلة  فيه  الذي  الصالح  العمل 

املسلم واملسلم إلصالح حاله.

امللك  مركز  كعمل  اإلنسانية  األعامل  هذه  إىل  نظرنا  وإذا 

سلامن ألبحاث اإلعاقة وجدناه عمل يصب يف معاين العبادة 

والرب والعمل الصالح ألن من قواعد الرشع املطهر أن ما ال 

يتم املرشوع إال به فهو مرشوع، وما ال يتم الواجب إال به 

فهو واجب.   وقد يقول بعض الناس إن األبحاث ال تدخل 

يف صميم األوقاف وال يف صميم العمل الصالح وهذا معنى 

البحث وسيلة لتحقيق  مبترس ملا قرره الرشع املطهر فإن 

التخطيط الصحيح، وأن البحث هو وسيلة إىل العلم الذي 

يكون ركيزة لعمل مخطط ومدروس ينفع الناس.

إذا   " مسلم  رواه  الذي  الصحيح  الحديث  يف  جاء  ولذلك 

مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث  صدقة جارية أو 

هذه  آمنت  لذلك  له"  يدعو  صالح  ولد  أو  به  ينتفع  علم 

الدولة املباركة بهذا املعنى العظيم فشجعت األوقاف وتربع 

قادتها مبا تربعوا به يف جميع األعامل الصالحة التي فيها نفع 

اإلنسان وذلك تحقيقاً ملعاين الرب واإلحسان والعمل الصالح 

والعبادة  والناس كام هو  معلوم عىل دين ملوكهم لذلك 

تسارع الناس يف هذه األعامل الصالحة 

ووزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ممثلة 

يف املجلس األعىل لألوقاف مؤمنة بأن هذه األعامل الصالحة 

تدخل يف  التي  الحياة  مناحي  والعملية يف جميع  العلمية 

املفهوم العام للعبادة والرب واإلحسان  والعمل الصالح أنها 

من أساسيات العمل الصالح الذي توجد له األوقاف، لذلك 

وتعليمية  وعلمية  صحية  ومؤمترات  ملتقيات  يف  أسهمت 

امللك  مركز  املركز  هذا  يف  وأسهمت  ذلك،  وغري  ودعوية 

سلامن ألبحاث اإلعاقة ألنها تعتقد أن هذا من خري األعامل 

تجاه من  لألمانة  تحقيق  وفيها  الله،  إىل  فيها  يتقرب  التي 

تحقق  بأن  معنية  والوزارة  وماتوا.    األوقاف  تلك  أوقفوا 

ملن مات وأوقف األوقاف أن تحقق له ما ينفعه من األجر 

والثواب والعمل الصالح.
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١٤١٥/٥/١٩هـ

بن  سلطان  األم�  املل�  السمو  صاحب  توجيه 

اإلعالمية  اللجنة  بتفويض  العزيز  عبد  بن  سل�ن 

إلعداد  املركز  وإدارة  املعوق�  األطفال  بجمعية 

للمركز،  والهبات  التربعات  لجمع  عامة  سياسة 

وتوف� املنح لدعم التوجهات البحثية للمركز.

١٤١٥/١٠/٢٦هـ

حلقة  بتنظيم  والتطوير  التخطيط  لجنة  تأوصت 

نقاش لوضع خطة عمل يف :

•  تأم� مصادر مالية.
•  تنمية الوقف والهدايا والعطايا 

١٤١٦/٢/١٢هـ

أقر املجلس تنظيم حلقة النقاش وفوض خالد بن 

التخطيط  لجنة  رئيس  السديري،  تر²  بن  فهد 

والتطوير، باإلعداد والتنسيق لحلقة  النقاش.

١٤١٧/٥/١٤هـ

تم عقد حلقة الوقف الخ�ي، ¶شاركة الخرباء يف 

والترشيعية  القانونية  والجوانب  املالية  الشؤون 

واللجنة  والتطوير،  التخطيط  ولجنة  والدينية، 

اإلدارية و املالية ملجلس األمناء 

١٤١٩/٩/١٠هـ

أقر مجلس األمناء إلغاء لجنة برنامج تنمية املوارد وانتقال 

بتكوين  القرار  وصدر  للوقف،  العليا  اللجنة  إىل  أع�لها 

اللجنة العليا للوقف لرتتبط برئيس مجلس األمناء . وكذلك 

برنامجاً مستقالً وتعتمد ميزانيته من  الوقف  برنامج  يكون 

مجلس األمناء، عىل أن تنسق إدارة املركز مع برنامج الوقف 

ملنع آلية التداخل يف عملية االتصال بالجمهور.

١٤١٧/٧/٢٧هـ

اسرتاتيجية  باملركز  االسرتاتيجيات  لجنة  أعدت 

الوقف الخ�ي، وتم اعت�دها من مجلس األمناء

١٤١٧/٧/١هـ

وجه سمو رئيس مجلس األمناء تشكيل لجنة مصغرة للنظر يف 

وطريقة  الخ�ي.   الوقف  وبرنامج  البحثية،  للمنح  بنك  إنشاء 

ووسائل استقطاب املنح وتحديد املانح� من رشكات وأفراد.

١٤١٩/٩/١٠هـ

الرسم التنظيمي للوقف الخيري 
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١٤١٩/١٠/١٥هـ

برنامج  بإخراج  األمناء  مجلس  رئيس  سمو  وجه 

مرحلة   إىل  والتنظ�  التنظيم  مرحلة  من  الوقف 

تفعيل  نحو  لالنطالق  اإلعداد  وكذا   ، التفعيل 

األشخاص  من  محددة  قا�ة  وإعداد   ، الربنامج 

واملؤسسات الذين يتم مخاطبتهم.

١٤٢١/٩/٣هـ

اململكة ورئيس  صدرت فتوى س¦حة مفتي عام 

األوقاف  بدفع  بأس  ال  بأنه  العل¦ء  كبار  هيئة 

وحث  للمركز،  التطوعية  أوالصدقات  الخ�ية 

يف  يسعوا  أن  واليسار  الجدة  لذوي  س¦حته 

مساعدتهم 

قدم خادم الحرمº الرشيفº امللك سل¦ن بن عبد 

ريال،  ريال   ºتأسيسية بعرشة مالي منحة  العزيز 

ثم أمر امللك فهد بن عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ  

وتم  ريال،   ºمالي عرشة  قدرها  مساوية  ¿نحة 

تخصيص تلك املبالغ كوقف خ�ي، ك¦ قام آخرون 

بتقديم منح للمركز.

Èت االستنارة برأي املجلس األعىل لألوقاف في¦ 

أن  حيث  وأفاد  املركز،  أوقاف  باستث¦ر  يتعلق 

له  فإن  املستقلة  االعتبارية  شخصيته  له  املركز 

مدخراته  تنمية  عىل  العمل  يف  الحرية  كامل 

أي  من  خ�ية  أوقاف  قبول  وله  غلته،  وتعظيم 

املنظمة  لنظامه واألنظمة والتعلي¦ت  جهة وفقاً 

يراها  التي  بالطريقة  األموال  استث¦ر  وله  لذلك. 

محققة ألهدافه وفقاً للمنهجية االستث¦رية التي 

تضعها اللجنة املسؤولة عن االستث¦ر

اإلعاقة  ألبحاث  سل¦ن  امللك  مركز  فصل  وبعد 

ومنح   ºاملعوق األطفال  جمعية  عن  "إدارياً" 

أنظمته  املركز  استكمل  أن  وبعد  االستقاللية، 

لألعضاء  الخ�ي  الوقف  أموال  والستث¦ر 

الخ�ي  الوقف  لجنة  تشكيل  تم   .ºاملؤسس

واالستث¦ر من األعضاء املؤسسº أنفسهم، وقاموا 

وÒوذج  لالستث¦ر،  الالزمة  السياسات  بوضع 

العمومية  الجمعية  من  اعت¦ده  تم  استث¦ري 

للمركز والتميش ¿وجبه وااللتزام ¿ا جاء به 

استث¦ر  عوائد  عن  استث¦ري  تقرير  تقديم  يتم 

أموال املؤسسº  .ضمن اجت¦عات مجلس األمناء، 

والجمعية العمومية.

١٤١٩/٩/١٠هـ

توىل صاحب السمو امللÙ األم� عبدالعزيز بن سل¦ن بن عبدالعزيز رئاسة اللجنة العليا للوقف الخ�ي، واعت¦د اختصاصاتها ك¦ ييل:

اإلرشاف عىل إعداد الخطط االسرتاتيجية وتطويرها .  •

اإلرشاف عىل تطوير وصيانة النظم واإلجراءات الالزمة إلدارة أنشطة الوقف.  •

املوافقة عىل خطط استث¦ر األوقاف يف الحدود الرشعية واإلرشاف عىل أداء االستث¦رات .  •
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عن  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  وإستقاللية  فصل 

جمعية األطفال املعوقني 

اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  تأسيس  فكرة  ولدت 

كتلبية لحاجة ملحة ملواجهة وعالج حاالت اإلعاقة املتزايدة 

وملء الفراغ يف مجال البحث العلمي املكثف حول اإلعاقة 

ومسبباتها ووسائل تفاديها وعالجها. 

أسباب  عىل  التعرف  مهمة  عاتقه  عىل  املركز  أخذ  ولقد 

ثم  ومن  السعودية،  العربية  اململكة  مستوى  عىل  اإلعاقة 

املعنية  املتخصصة  والجهات  املراكز  أفضل  مع  التعاون 

بإيجاد الوسائل والطرق الكفيلة بالحد من اإلعاقة وتخفيف 

آثارها عىل املعوقني وذويهم واملساهمة يف تقديم خدمات 

اليومية  حياتهم  أمور  تسيري  تتيح  فاعلية  أكرث  مساندة 

واإلسهام يف حدود استطاعتهم يف بناء مجتمعهم. 

رشاكات  لبناء  القادمة  السنوات  خالل  املركز  ويتطلع 

لالنطالقة  والعلمية  اإلنسانية  أهدافه  وتحالفات هامة مع 

مجال  يف  العامل  بها  مير  التي  الرتاكامت  من  واالستفادة 

البحوث وتقنية املعلومات ووسائل العالج والوقاية. 

ليكون  له  يخططوا  العلمي  الرصح  هذا  عىل  والقامئون 

خالل  من  اإلعاقة  أبحاث  مجال  يف  متميزاً  عاملياً  مركزاً 

يف  تساهم  التي  تلك  خصوصاً  ودعمها  باألبحاث  قيامه 

خلق وإثراء املعرفة عن التطور البرشي واإلعاقات وتحسني 

مستوى املعيشة لألشخاص ذوي اإلعاقة بطريقة متكنهم من 

االستفادة القصوى من قدراتهم الذاتية الكامنة. 

القيام بعمل ومتويل  املركز سيكون من أهم أعامله  وهذا 

البحثي  التوجه  ذات  املشاريع  من  مختلفة  مجموعة 

ملساندة قضية اإلعاقة عىل مستوى املنطقة والعامل من أجل 

األشخاص ذوي  نوعية يف حياة  نقلة  إحداث  املساهمة يف 

اإلعاقة من خالل توظيف منهجي ومدروس السرتاتيجيات 

التعليمية والتدريبية والتأهيلية  تطوير الخدمات والربامج 

التي تقدم له وألرسته عند دمجه يف املجتمع.. 

إن مركزاً كهذا يأخذ عىل عاتقه بناء وتوفري قاعدة معلوماتية 

والدويل  الوطني  املستوى  عىل  واملرجعية  املصدر  تكون 

اإلمكانات  جميع  االسرتاتيجية  لهذه  ويطوع  ويوظف 

وطنية  ملشاريع  ودعم  عمل  وورش  أبحاث  من  والوسائل 
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وعاملية إىل جانب ما يوقعه من اتفاقيات ورشاكات مع مراكز 

وهيئات علمية وطنية ودولية واستقطاب وحشد للكفاءات 

البرشية املتخصصة ال يعقل وإن جاء من رحم الجمعية أن 

يظل تحت عباءتها مبا تحتمه متطلبات وتحديات املسؤولية 

الوطنية واإلنسانية التي يضطلع بها املركز والذي سيكون له 

بإذن الله شأن عظيم ألنه اختص يف الجانب العلمي البحثي 

الذي هو املدخل األسايس لتقدم كل املجتمعات.

الجمعية حيث  املركز عن  استقاللية  من هنا جاءت فكرة 

مرت هذه العملية باملحطات واملراحل التالية:

سلامن 	  امللك  ملركز  واملالية  اإلدارية  اللجنة  توصية 

ألبحاث اإلعاقة، واملنبثقة عن مجلس األمناء يف اجتامعها  

الخامس املنعقد بتاريخ ١٦ رمضان ١٤١٦هـ أن  يكون 

املركز مستقالً بذاته إدارياً ومالياً.. 

املعوقني 	  األطفال  لجمعية  العمومية  الجمعية  فوضت 

بتاريخ  املنعقد  عرش  الخامس  االعتيادي  اجتامعها  يف 

١٤٢١/٢/٢٠هــ  مجلس اإلدارة كامل الصالحية لتحقيق 

فصل مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة عن الجمعية 

بكل ما يرتتب عليه.

رقم 	  بخطابها  االجتامعية  الشئون  وزارة  موافقة 

املركز  فصل  عىل  ١٤٢٣/١٢/٢٠هـ  وتاريخ  ٥٨9٦٢/ش 

عن الجمعية متهيداً للعرض عىل املقام السامي الكريم 

للرتخيص النطالقة جديدة للمركز كمؤسسة خريية.

رقم 	  بالتمرير  قراره   الجمعية   إدارة   اتخذ  مجلس  

فيه سمو  الذي فوض  وتاريخ ١٤٢٦/٢/٦هـ   ٤٢٦/٣٦7

بن  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  ونائبه  املجلس  رئيس 

عبد العزيز السويلم تسيري أمور العمل اإلداري والفني 

باملركز وفقاً لآليت : 

استمرار الوضع املايل واإلداري للمركز تحت مظلة أ. 

أنشطته  عىل  والرصف  املعوقني  األطفال  جمعية 

وبرامجه وفقاً للميزانية املعتمدة . 

املعوقني ب.  األطفال  لجمعية  العامة  األمانة  تتوىل 

تنسيق  اإلعاقة  ألبحاث  امللك سلامن  مركز  وإدارة 

ما يلزم وفق أسس العالقات واملسئولية .
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وافق أعضاء الجمعية العمومية يف اجتامعهم الخامس 	 

استقاللية  عىل  ١٤٢١/٢/٢٠هـ  بتاريخ  املنعقد  عرش 

مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة عن الجمعية .

توصية مجلس اإلدارة يف اجتامعه 99 : عىل ضوء تفويض 	 

الخامس عرش  اجتامعها  يف  العمومية  الجمعية  أعضاء 

بتاريخ  ١٤٢١/٢/٢٠هـ بتخويل مجلس اإلدارة صالحية 

إجراءات فصل مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة عن 

الجمعية.

بني 	  الفصل  صالحية  التنفيذية  اللجنة  املجلس  فّوض   

ميزانيتي الجمعية واملركز واتخاذ ما يلزم من إجراءات 

الحقة يف هذا الخصوص . 

عىل 	   :  ٥/7/٢٦ اجتامعها  يف  التنفيذية  اللجنة  توصية 

ضوء موافقة رئيس مجلس اإلدارة عىل ما عرضه املرشف 

املايل من حيثيات وصالحيات للمحاسب القانوين الذي 

سيرشف عىل فصل حسابات مركز امللك سلامن ألبحاث 

برسعة  اللجنة  وجهت  الجمعية  حسابات  عن  اإلعاقة 

إجراءات الفصل ليتم االنتهاء منها خالل ثالثة أشهر من 

تاريخه.

يف اجتامعه رقم ١٠٠  بتاريخ ١٤٢٢/١١/7هـ ، مجلس 	 

التقديرية  املوازنة  يقر  مرة  وألول  الجمعية  إدارة 

للجمعية بدون املركز .

رقم 	  بخطابها  االجتامعية   الشئون  وزارة  موافقة 

فصل  مبدأ  عىل  ١٤٢٣/١٢/٢٠هـ  بتاريخ  ٥٨9٦٢/ش  

مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة عن الجمعية .

املعوقني 	  األطفال  جمعية  إدارة  مجلس  أعضاء  وافق 

عىل طلب رئيس مجلس الجمعية ورئيس مجلس أمناء 

مركز امللك سلامن عىل تفويض سموه ومعايل الدكتور 

عبدالرحمن السويلم لتسيري أمور العمل اإلداري  والفني 

ملركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة بحكم عضويتهم يف 

مظلة  تحت  املركز  يستمر  أن  عىل  واملركز  الجمعية 

الجمعية .

مام تطلب تطوير اإلجراءات التنظيمية للمركز...
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تطوير اإلجراءات التنظيمية: 

صدور النظام األساسي للمركز: 

توجهاته  مع  يتناسب  مبا  للمركز  األسايس  النظام  تم وضع 

املستقبلية باالستعانة بنخبة من الخرباء يف املجال القانوين 

والترشيعي.

تعديل الهيكل التنظيمي للمركز 

التنظيمي  الهيكل  تعديل  االنتقالية  املرحلة  استوجبت 

بن  سلطان  األمري  املليك  السمو  صاحب  وتفضل  للمركز، 

سلامن بن عبدالعزيز بالتوجيه بتشكيل لجنة فرعية للنظر 

الصالحيات  يوضح  للمركز،  التنظيمي  الهيكل  تعديل  يف 

ألبحاث  سلامن  امللك  ملركز  العامة  لألمانة  واالختصاصات 

اإلعاقة، واإلدارة التنفيذية وعقدت اللجنة اجتامعها األول 

بينهام،  الداخلية  اإلجراءات  ترتيب  وتم  ٢٠٠٨/٣/٢٤م،  يف 

وكذلك تحديد صالحيات األمانة العامة، واإلدارة التنفيذية 

للمركز. 

ونظراً لزيادة مهامت املركز، ولتعديل التنظيم اإلداري مبا 

يتفق والتطورات الحديثة، والظروف القامئة، وجه صاحب 

السمو املليك رئيس مجلس األمناء، بإعادة دراسة تنظيم 

املركز.

وتم تكوين لجنة ضمت:

د. سلطان السديري.	 

د. عبدالعزيز آل الشيخ.	 

أ. أحمد اليحيى.	 

د. يوسف اليوسف.	 
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تولت مراجعة الوضع اإلداري يف املركز، وتحديد املسار املناسب لوضع  التنظيم الجديد. وتم تكوين فريق عمل لعمل الدراسة 

الالزمة ضم:

أ. أحمد اليحيى. ١

سامي املساعد. ٢

كاملة الرشيف. ٣

األمري  املليك  السمو  إىل صاحب  رفع  ثم  أقرته،  اللجنة، حيث  مراجعته من  تقريراً متت  الدراسة، وقدم  بعمل  الفريق  قام 

سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز رئيس مجلس األمناء، ووجه بعرضه عىل اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السمو املليك األمري 

محمد بن خالد العبدالله الفيصل، وبعد املراجعة وافقت عليه اللجنة، ثم صدر التنظيم بالقرار اإلداري رقم )٦١٤٢( وتاريخ 

١٤٣٨/١/١هـ املبني عىل قرار سمو رئيس مجلس األمناء رقم )٦٠9٨( وتاريخ ١٤٣7/١٢/١9هـ. 
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تم اعتامد التنظيم الجديد عام ١٤٣7ه وهو عىل النحو التايل:
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تعديل الخطة اإلستراتيجية  للمركز

الرؤية،   الرسالة،   واألهداف   ومجال   العمل

تتمثل   رؤية   املركز   يف »    أن   يكون   مركزاً   متميزاً   يف   مجال  

 أبحاث   اإلعاقة   ذو   تأثري   عاملي .  « 

كام   يعمل   املركز   لتحقيق   رسالته »    علم   ينفع   الناس    « املتمثلة  

 يف   منع   اإلعاقة   وتحسني   نوعية   الحياة   لألشخاص   ذوي   اإلعاقة  

 من   خالل   األبحاث   العلمية . 

ويقوم   املركز   بأداء   عمله،   من   خالل   اإللتزام   بالقيم   الثالث  

 التالية : 

اإلميان   بالسعي   للمعرفة   التي   تنفع   الناس . 	 

األميان   ببناء   الفريق   واملشاركة   يف   املعرفة   والقدرات . 	 

اإلميان   بثقافة   املصداقية   واملهنية   واإلنسانية	 

األهداف  : 

يسعى   املركز   بصفة   أساسية   إىل   تحقيق   األهداف   التالية : 

العناية   باألبحاث   العلمية   وتشجيعها   يف   مجاالت   اإلعاقة  

 لدى   األطفال . 

اإلفادة   محلياً   من   نتائج   األبحاث   والدراسات   التطبيقية  

 املَُعدة   لتيسري   سبل   رعاية   األطفال   املعاقني   عربياً   وعاملياً،  

 وتشجيع   تبادل   املعلومات   يف   هذا   السبيل . 

إثراء   املعرفة   من   خالل   الدعوة   إىل   واملشاركة   يف   إقامة  

 الحلقات   الدراسية   والدورات   التدريبية   واملؤمترات  

 والندوات   املحلية   والعاملية   املتخصصة   يف   شؤون   األطفال  

 ذوي   اإلحتياجات   الخاصة . 

توثيق   االتصاالت   باملؤسسات   الحكومية   والخاصة   واملراكز  

 املتخصصة   والجامعات   والتنسيق   فيام   بينها   لتشجيع   التعاون  

 والعمل   املشرتك   لخدمة   املعوقني   ورعايتهم . 
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إيجاد   قناة   تخطيط   مركزية   لتطوير   الرعاية   الطبية  

 والتعليمية   للجمعية   وتحديث   برامجها   بصفة   مستمرة  

 وتقديم   خدمات   علمية   متطورة   لقطاعاتها   املختلفة   وتطويع  

 نتائجه   واالستفادة   املثىل   منها   إلرساء   قواعد   الرعاية   عىل  

 أسس   علمية   وعملية   قابلة   للتطبيق . 

وسائل   تحقيق   األهداف : 

يستخدم   املركز   الوسائل   املالمئة   لتحقيق   أهدافه،   ومن   ذلك : 

 توفري   املراجع   والدوريات   ونتائج   األبحاث   والدراسات  أ. 

 العلمية   وتأمني   قاعدة   معلومات   ترتبط   مبارشة   باملراكز  

  املامثلة   ومصادر   املعلومات   بالداخل   والخارج . 

 تقديم   التسهيالت   لألبحاث   التخصصية   يف   مجاالت   إعاقة  ب. 

  األطفال،   ومن   ذلك : 

ج. 

تنظيم   املنح   التمويلية   ملرشوعات   األبحاث   القيّمة . 	 

توفري   اإلمكانات   البرشية   واملكانية   والتجهيزية  	 

 إلجراء   البحوث   والدراسات   العلمية . 

 املشاركة   محلياً   وإقليمياً   وعاملياً   يف   الندوات   واملؤمترات         د. 

 املتخصصة   يف   مجاالت   اإلعاقة . 

 اإلفادة   من   الخربات   املحلية   واإلقليمية   والعاملية  ه. 

 املتخصصة   يف   الجامعات   واملراكز   املامثلة   لخدمة   أبحاث  

 اإلعاقة . 

 إجراء   اإلحصاءات   الدورية   وتحديث   املعلومات   واألرقام و. 

 املتعلقة   باألطفال   ذوي اإلحتياجات الخاصة   يف   اململكة،  

 وذلك   بصفة  مستمرة   كأساس   لقاعدة   معلومات   دقيقة  

 تشكل   أحد  الركائز   األساسية   للبحث   العلمي   وخدمة  

 أهدافه . 

 إجراء   البحوث   العلمية   يف   مختلف   مجاالت   اإلعاقة . ز. 

 اإلرشاف   عىل   تطبيق   نتائج   األبحاث   واإلفادة   منها . ح. 

 تنظيم   الحلقات   الدراسية   والندوات   واملؤمترات   بهدف   ط. 

      تبادل   الخربات   واإلفادة   منها   يف   رفع   مستوى   الرعاية   

      والوقاية   وإعداد   الكوادر   البرشية   املؤهلة . 
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مجاالت الخطة اإلسرتاتيجية: أ. 

من خالل جهود بحثية موّجهة ومقّننة تخدم األشخاص ذوي 

اإلعاقة يف املقام األول، قامت لجنة اإلسرتاتيجيات بصياغة 

أربعة مجاالت  لتشمل  للمركز يف عام ٢٠١٠م.  إسرتاتيجية 

أساسية:

بناء قاعدة بيانات شاملة مبنية عىل أسس علمية؛ لتوفري . ١

اململكة،  يف  اإلعاقة  ذوي  نسبة  عن  دقيقة  معلومات 

وتوزيعهم، إضافًة إىل مسببات اإلعاقات املختلفة.

الحدوث، . ٢ يف  العالية  النسب  ذات  اإلعاقات  استهداف 

والصحة  التواصل،  التعلّم، واضطرابات  مثل: صعوبات 

النفسية.

إجراء األبحاث املتقدمة؛ كتكنولوجيا النانو، والروبوتات، . ٣

ما يعني حدوث تحّول كبري يف  بالخاليا، وهو  والعالج 

املستقبل.

استمرار املركز يف تشجيع املبادرات البحثية التي تتبع . ٤

رؤية املركز، وتنطلق من رسالته.

محاور الخطة اإلسرتاتيجية  للمركز: ب. 

يف  تتمثّل  رئيسة،  محاور  خمسة  عىل  اإلسرتاتيجية  تعتمد 

اآليت:

املحور األول: األبحاث

تركيز النشاط البحثي خالل السنوات املقبلة يف األولويات 

من  املدى،  طويلة  بإسرتاتيجية  املرتبطة  املهم  التأثري  ذات 

بلورة  إىل  تؤدي  وعاملية  وطنية  أهمية  ذات  برامج  خالل 

مرشوعات بحثية مقّننة ذات تأثري مبارش يف تحسني وضع 

املعوق، وتختّص اللجنة العلمية بهذا املحور.
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املحور الثاين: املوارد املالية

املدى  طويلة  مالية  التزامات  املركز  رؤية  تحقيق  يتطلّب 

طموح  برنامج  خالل  من  ومنوه  نشاطه  استمرار  تضمن 

لتنمية أوقافه، وقدرت االحتياجات املالية بنحو مليار ريال 

خالل السنوات العرش املقبلة. وهذا الدور تضطلع به لجنة 

االستثامر، إضافًة إىل لجنة املنح البحثية.

املحور الثالث: البنية التحتية

للبنية  األساسيني  العنرصين  مراجعة  عىل  املركز  يعمل 

التحتية، وهام: القدرات، والعمليات، وتحسينهام من خالل 

عالية،  ومؤهالت  مهارات  ذات  برشية  كفاءات  استقطاب 

وتوفري املعدات واألدوات الالزمة يف إطار عمل مقّنن يضمن 

إنتاجية عالية بتكلفة اقتصادية منخفضة خالل جدول زمني 

محكم.

املحور الرابع: األنشطة األكادميية والتدريبية

يطبّق املركز برنامجاً أكادميياً وتدريبياً يضمن إيجاد قدرات 

كام  وعلومها، وخدماتها،  اإلعاقة،  أبحاث  مجال  مؤّهلة يف 

األشخاص  لدى  اإلعاقة  مجاالت  يف  املعرفة  انتشار  يضمن 

ذوي اإلعاقة وذويهم خاصًة، واملجتمع عامًة، عىل أن يواكب 

هذا الربنامج ما يستجد يف العامل يف هذا املجال.

املحور الخامس: الصورة واملصداقية

ــج  ــع برنام ــز وض ــتقبلية للمرك ــطة املس ــم األنش ــن أه م

تعريفــي للجميــع مبنــّي عــىل أســس علميــة يضمــن 

وضــوح صــورة املركــز بوصفــه كيانــاً يعمــل معهــم رشيــكاً 

مهــامً ذا احــرتاف ومصداقيــة مــن خــالل خطــة عمــل تبــدأ 

بإطالعهــم وتزويدهــم مبعلومــات واضحــة عــن األنشــطة 

مــن خــالل وســائل متعــددة، وكســب اهتاممهم مــن خالل 

توضيــح هــذه األنشــطة بأســلوب ســلس يلفــت أنظارهــم، 

ثــم جذبهــم إىل املشــاركة مــن خــالل آليــة ســهلة تضمــن 

مؤازرتهــم، واســتمرارية عطائهــم.





الباب الرابع

رجال وآفاق
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جمعية المؤسسين لمركز الملك 
سلمان ألبحاث اإلعاقة

فكرة انشاء جمعية المؤسسين للمركز 
)الجمعية العمومية(: 

االرتقاء  يف  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  لطموح 

هامة  وطنية  إنجازات  حقق  أن  بعد  ـ  العاملي  للمستوى 

لوضع حلول  التقني  التطور  وتحقيق  ـ  تخصصه  مجال  يف 

تنفيذ  تكاليف  والرتفاع  لإلعاقة،  املسببة  األمراض  ملعظم 

العام  القطاعني  الجهود بني  البحوث مام يستوجب تضافر 

واألهلية  الحكومية  للمؤسسات  الفرصة  والخاص، وإلعطاء 

ورجال األعامل للمساهمة يف هذا العمل العلمي الكبري من 

واقع مسؤوليتهم االجتامعية، وحيث يعتمد املركز بدرجة 

كبرياً  مالياً  تتطلب متويالً  التي  ـ  أنشطته  تنفيذ  رئيسية يف 

ـ عىل الدعم الخريي، ومن هذا املنطلق تم إنشاء جمعية 

املؤسسني ملركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة.  

أعضاء جمعية المؤسسين، ومبلغ 
العضوية: 

قام املركز بتوجيه الدعوة للمشاركة يف هذا العمل الكبري من 

استجاب  وقد  املؤسسني،  جمعية  لعضوية  االنضامم  خالل 

الحكومية،  املؤسسات  نخبة من  للعضوية  للدعوة، وانضم 

حيث  واألفراد،  والبنوك،  الخريية،  والجمعيات  والخاصة، 

يقوم كل منهم بتقديم مبلغ وقدره )خمسة ماليني ريال( 

نقداً أو عيناً.  

ويتم معاملة تلك املبالغ كوقف خريي، وتقوم عىل استثامره 

أنفسهم،  املؤسسني  األعضاء  من  املشكلة  االستثامر  لجنة 

ويتم االستثامر وفق آلية معتمدة، ويتم تخصيص جزء من 

عوائد االستثامر لتمويل املشاريع والربامج البحثية للمركز.
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تعريف جمعية المؤسسين 
)الجمعية العمومية(: 

جمعية املؤسسني هي السلطة العليا يف املركز، وتتوىل وضع 

السياسات العامة لها واإلرشاف عىل تنفيذها والقيام بكل ما 

من شأنه تحقيق أهداف املركز. 

اختصاصات جمعية املؤسسني:

اتساقها . ١ من  والتأكد  املركز  وخطط  إسرتاتيجية  اعتامد 

مع أهداف املركز.

اعتامد املوازنة السنوية للمركز.. ٢

أعضاء . ٣ من  باالنتخاب  األمناء  مجلس  أعضاء  اختيار 

جمعية املؤسسني. 

اعتامد تشكيل واختصاصات وصالحيات اللجان املنبثقة . ٤

من الجمعية واختيار أعضاءها.

اعتامد الالئحة التنفيذية للنظام األسايس للمركز.. ٥

اعتامد السياسات العامة الستثامر أموال املركز.. ٦

اعتامد مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.. 7

مراجعة التقرير السنوي للمركز واعتامده.. ٨

تفويض بعض صالحيتها ملجلس األمناء.. 9

مسؤوليات وواجبات األعضاء المؤسسين 
للمركز )أعضاء الجمعية العمومية(: 

 يتبوأ مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة دوراً ريادياً ـ عىل 

الصعيد العامليـ  يف تحقيق التطور اإليجايب لصالح املعوقني، 

ويتطلع املركز ـ من خالل األعضاء املؤسسني إىل املساهمة 

يف توحيد الجهود والتطور العلمي والنمو املضطرد لتوثيق 

أوارص التعاون مع الجهات ذات الصلة عىل الصعيد املحيل 

جزءاً  املركز  يصبح  أن  عىل  والعمل  والعاملي،  واإلقليمي 

العلمي املتخصص يف أبحاث اإلعاقة،  العاملي  من املجتمع 

والتعاون من خالل الدراسات الدولية متعددة املواقع.

بل  فقط،  املادي  الدعم  تقديم  عىل  دورهم  يقترص  وال 

يتعدى ذلك إىل بناء الرشاكات بني املركز والجهات العلمية 

علمية،  أبحاث  مراكز  أو  جامعات  كانت  سواًء  املتخصصة 

بناء  يف  اإليجايب  الدور  للمركز  املؤسسني  األعضاء  ولبعض 

الرشاكات بني املركز والعديد من الجهات العلمية العاملية 

املرموقة، وتوضح التقارير املرفقة تلك الرشاكات القامئة بني 

املركز وتلك الجهات.
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امللك عبدالله "طيب اله ثراه" يستقبل أمناء مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة يوم كان ولياً للعهد )١٥-9-١٤٢٤ه(

ويعقد املركز لقاءات سنوية لألعضاء املؤسسني، بلغ عددها حتى اآلن إحدى عرشة لقاءاً حظيت برعاية كرمية من والة األمر 

باململكة، حيث تم خالل تلك اللقاءات توقيع االتفاقيات الهامة، واإلعالن عن املبادرات العاملية واملحلية التي يقوم بها املركز، 

وتدشني بعض الربامج الهامة،   
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صورة جامعية ملؤسيس مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة خالل اإلجتامع اإلول للمؤسسني ١٨ إبريل ٢٠٠٦م.

االجتماع االول لمؤسسي المركز

تشّكل مجلس تأسييس للمركز استُقطبت له نخبة من الشخصيات القيادية، ورعى صاحب السمو املليك األمري  سلطان بن 

عبدالعزيز –يرحمه الله - اللقاء األول ألعضاء املجلس التأسييس الذين تّم تكرميهم من سموه بحضور خادم الحرمني الرشيفني 

امللك سلامن بن عبدالعزيز، مؤسس املركز، وصاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيزـ  رئيس مجلس أمناء 

املركز. وأقيم اللقاء مبدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية يف ٢٠ ربيع األول سنة ١٤٢7هـ "١٨ إبريل ٢٠٠٦م"، 

وأصبح هذا املجلس فيام بعد جمعية املؤسسني للمركز.
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األعضاء المؤسسون لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

صاحب السمو املليك األمري 

بندر بن عبدالعزيز
صاحب السمو األمري 

خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن

خادم الحرمني الرشيفني امللك

سلامن بن عبدالعزيز وأبناؤه

صاحب السمو املليك األمري 

سلطان بن عبدالعزيز »يرحمه الله«
مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخريية

صاحب السمو املليك األمري/ 

عبداملجيد بن عبدالعزيز

 »يرحمه الله«

صاحب السمو األمري/ 

سلطان بن محمد بن سعود الكبري

صاحب السمو املليك األمري/ 

تريك بن نارص بن عبدالعزيز

صاحب السمو املليك األمري/ 

الوليد بن طالل بن عبدالعزيز

صاحب السمو املليك األمري/ 

سعود بن نايف بن عبد العزيز
صاحب السمو املليك األمري/ 

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

معايل الدكتور/ 

نارص بن إبراهيم الرشيد

أبنـــــــاء 

مساعد بن سيف السيف
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دولة الرئيس

رفيق الحريري
»يرحمه الله«

األستـــــاذ

عبداملقصود بن محمد سعيد خوجه

األستـــــاذ

خالد بن سامل بن محفوظ

 »يرحمه الله« 

األستـــــاذ

عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه

األستــــاذ

أحمد نارص البنعيل وأوداله

 »يرحمه الله«

األستـــاذ

محمد بن إبراهيم العيىس

األستـــاذ

إسامعيل عيل أبو داود

»يرحمه الله«

مؤسسة 

سليامن الصالح العليان الخريية

املهنــــدس

زهري حامد فايز

األستـــــاذ

عبدالرحمن بن عيل الجرييس

األستـــــاذ

فواز بن فهد بن عبدالرحمن القصيبي

 فاعل خري
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األستـــــاذ

عبدالرحمن بن عيل الرتيك
»يرحمه الله«

األستـــــاذ

صبيح بن طاهر درويش املرصي

املهندس

عبدالله بن أحمد سعيد بقشان

األستـــاذ

خالد بن عيل الرتيك
أبنـــاء

محمد بن سعيدان

معالـــي األستـــاذ

محمد بن صالح العذل
»يرحمه الله«

أبنـــــاء

أحمد الجفايل

 »يرحمه الله«

األستـــــاذ

سعد محمد املعجل

 »يرحمه الله«

املهنـــدس

نارص بن محمد بن حمود املطوع

األستـــاذ

شكور أبو غزالة

 »يرحمه الله«

األستـــــاذ

عيل بن مسلم
»يرحمه الله«

األستـــــاذ

عبد العزيز بن عبدالله املوىس
»يرحمه الله«
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الدكتـــور

عاكف أمني مغريب
األستـــــاذ

سليامن بن عبد القادر املهيدب
األستـــاذ

حسني بكرى قــزاز

الدكتـــور

حمزه بهي الدين الخويل

األستـــــاذ

حسن بن محمد خليل عناين

األستـــاذ

عبدالله بن سعد الراشد

األستـــاذ

هيف بن محمد بن عبود القحطاين

األستـــاذ

محمد بن إبراهيم السبيعي

الدكتـــور

محمد بن عيىس الجابر
األستـــاذ

عيل بن سليامن الشهري

األستـــاذ

مرعي بن مبارك بن محفوظ

املهنـــدس

مازن بن خليفة الالحق النعيمي
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األستـــاذ

محمد بن يوسف ناغي
األستـــــاذ

عبدالخالق بن محمد سعيد

الدكتــــور

هالل بن حسني الطويرقي

األستـــاذ

عبداملحسن بن عبدالعزيز الحكري

األستـــاذ

محمد بن حسني العمودي

األستـــاذ

إبراهيم بن عبداملحسن السلطان

األستـــــاذ

عبدالله بن عامر النهدي

األستـــاذ

محمد بن عبد العزيز الدغيرث 

وعائلته »يرحمه الله« 

األستـــاذ

عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

بن صالح الراجحي وأبنـاؤه

األستـــاذ

عبدالرحمن بن صالح 

الراجحي وأبنـاؤه

األستـــاذ

عمران بن محمد العمران

األستـــاذ

خالد بن عمر البلطان
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األستــــاذ

عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان
األستـــاذ

إبراهيم بن محمد بن 
عبدالعزيز الجميـــح

الدكتـــور

عيل بن حسن ناقور

مجموعة

بغلف الظافر القابضة

رشكة راشد عبد الرحمن الراشد
وأوالده

جمعية األطفال املعوقني

مجموعة بن الدن السعودية

مؤسسة األمرية العنود بنت 

عبدالعزيز بن مساعد بن 

جلوي آل سعود الخريية 

مؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز 

آل إبراهيم الخريية

مؤسسة امللك خالد الخريية مؤسسة آل الجميح الخرييةمجموعة عمر قاسم العيسايئ 
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وزارة الشؤون اإلسالمية 

والدعوة واإلرشاد

املجموعة السعودية لألبحاث 

والتسويق

مجموعة آل طاهر

مستشفى امللك فيصل 

التخصيص ومركز األبحاث

وزارة التعليموزارة الصحة

بنك الرياض مجموعة سامبا املاليةرشكة الصايف دانون املحدودة
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مجموعة العبيكان لإلستثامر

 املــالـــي

البنك األهيل التجاري

رشكة أبناء عبد الله العيل املنجم

رشكة االتصاالت السعودية

مؤسسة حسن عباس رشبتيل الخريية

البنك السعودي الفرنيس

رشكة العثيم التجارية

مدينة امللك

عبد العزيز للعلوم والتقنية

مجموعة الزامل القابضة
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مرصف الراجحيمبـادرات عبد اللطيف جميل اإلجتامعية البنك السعودي الربيطاين )ساب(

 رشكة إكسون موبيل السعودية العربيةمجموعة يوسف بن أحمد كانو

مجموعة سعودي نورجيه

مجموعة دلة الربكة

رشكة دار األركان للتطوير العقاري

رشكة سهيل بن عبداملحسنبنك الجزيرة

 الشعيبي القابضة

رشكة التصنيع الوطنية

رشكة اتحاد االتصاالت »موباييل«
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مجموعة الطيار للسفررشكة أبراج كابيتال

رشكة عبداللطيف سعود البابطني وإخوانه 

املحدودة للتجارة واملقاوالت

رشكة محمد عبد العزيز الراجحي 

وأوالده لإلستثامر

دار الدراسات العمرانية ورشكائهم 

)مهندسون استشاريون(

مجموعة إتش إيه إم جي 

)HAMG(

املؤسسة العامة للتدريب

التقني واملهني

الهيئة العليا لتطوير 

مدينة الرياض
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اللقاءات السنوية للمؤسسين
وإجتماعات الجمعية العمومية

الباب الرابع

88
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اللقاء األول  )٢0 / ٣ /1٤٢7 هـ   املوافق 18 أبريل ٢00٦م(

برعاية

أقيم اللقاء برعاية صاحب السمو املليك األمري سلطان بن عبد العزيز –طيب الله ثراه- وحضور خادم 

منطقة  )أمري  املركز،  مؤسس  الله-  –حفظه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني 

الرياض آنذاك(، وذلك يوم ١٤٢7/٣/٢٠هـ املوافق ٢٠٠٦/٤/١٨م مبدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات 

اإلنسانية مبدينة الرياض، وجرى خالل االجتامع انتخاب أعضاء مجلس األمناء للدورة األوىل. 

القرارات

وصدر عن اللقاء عدة قرارات أهمها: 

امللك 	  أكادميية  بإنشاء  الله ثراه-  السمو املليك األمري سلطان بن عبدالعزيز –طيبه  توجيه صاحب 

سلامن لعلوم اإلعاقة.

ترشفت جمعية املؤسسني بالرئاسة الفخرية لسموه الكريم.	 

إعالن نتائج انتخابات أعضاء مجلس أمناء املركز "للدورة األوىل".	 

توقيع عدد من االتفاقيات مع الجهات البحثية العاملية.	 

اللقاءات السنوية لمؤسسي مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

تم عقد عشر لقاءات للمؤسسين حتى اآلن، وكانت على النحو التالي:
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اللقاء الثاين  )٩ / 5 /1٤٢8 هـ   املوافق ٢٦ مايو ٢007م(

برعاية

أقيم اللقاء برعاية خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- مؤسس املركز، 

)أمري منطقة الرياض آنذاك(، وذلك يوم ١٤٢٨/٥/9هـ املوافق ٢٠٠7/٥/٢٦م، مبقر جمعية األطفال املعوقني 

مبدينة الرياض. 

القرارات

وصدر عن اللقاء عدة قرارات أهمها: 

استعراض امليزانية التقديرية للمركز.	 

استعراض تقرير استثامر أموال املؤسسني "الوقف الخريي" وتقديم بعض املقرتحات ألعضاء لجنة االستثامر.	 

استعراض تقرير عن األبحاث واألنشطة البحثية للمركز.	 

استعراض أنشطة وتقارير املركز.	 
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اللقاء الثالث  )٢5/ 1 /1٤٢٩هـ  املوافق ٣ فرباير ٢008م(

برعاية

أقيم اللقاء برعاية خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- مؤسس املركز، 

)أمري منطقة الرياض آنذاك(، وذلك يوم ١٤٢9/١/٢٥هـ املوافق ٢٠٠٨/٢/٣م، بضيافة العضو املؤسس عبدالله 

بن سعد الراشد، بالدرعية مبدينة الرياض. 

القرارات

وصدر عن اللقاء عدة قرارات أهمها: 

اإلعالن عن جمعية امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة.	 

استعراض النظام األسايس لجمعية امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة.	 

استعراض بعض التقارير واألنشطة البحثية للمركز.	 
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اللقاء الرابع  ) ٩ / ٩ /1٤٢٩هـ  املوافق ٩ سيبتمرب ٢008م(

برعاية

أقيم اللقاء برعاية صاحب السمو املليك األمري سلطان بن عبد العزيز-طيب الله ثراه-وحضور خادم الحرمني 

الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- مؤسس املركز، )أمري منطقة الرياض آنذاك(، 

خوجه،  سعيد  محمد  عبداملقصود  املؤسس  العضو  بضيافة  ٢٠٠٨/9/9م،  املوافق  ١٤٢9/9/9هـ  يوم  وذلك 

مبدينة جــــــدة. 

القرارات

وصدر عن اللقاء عدة قرارات أهمها: 

انتخاب مجلس أمناء مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة، "الدورة الثانية". 	 

والهيئات 	  الدولية،  املنظامت  من  والعديد  املركز  بني  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  من  عدد  توقيع 

االستشارية، والوزارات، والجهات األكادميية والبحثية والعلمية املتخصصة يف مجال اإلعاقة. 

توقيع اتفاقية بني املركز، والبنك اإلسالمي للتنمية، وبنك التسليف واالدخار السعودي.	 

تدشني موقع القرية العائلية.	 

تقديم منحة سخية من صاحب السمو املليك األمري سلطان بن عبد العزيزـ  طيب الله ثراه- قدرها )عرشة 	 

ماليني ريال( تقديراً من سموه للدور الهام الذي يقوم به املركز. 
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اللقاء الخامس  ) ٢٩ / 10 /1٤٣0ه  املوافق 18 أكتوبر ٢00٩م(

برعاية

أقيم اللقاء برعاية صاحب السمو املليك األمري محمد بن فهد بن عبدالعزيز )أمري املنطقة الرشقية آنذاك(، 

وحضور صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة، وذلك يوم ١٤٣٠/١٠/٢9هـ املوافق ٢٠٠9/١٠/١٨م، بضيافة العضو املؤسس عبدالرحمن بن 

عيل الرتيك –يرحمه الله-، مبدينة الدمام. 

القرارات

وصدر عن اللقاء عدة قرارات أهمها: 

املوافقة عىل امليزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف ٢٠٠٨/١٢/٣١م.	 

 إقرار املوازنة التقديرية للعام ٢٠١٠م.	 

 مثنت الجمعية العمومية األسلوب املتبع يف استثامر أوقاف الجمعية وتم تفويض مجلس األمناء بالتايل:	 

اختيار مجاالت االستثامر املناسبة ووضع الضوابط التي تحكم ذلك.	 

اللجنة 	  من  إجازتها  بعد  للمركز  البحثية  املشاريع  ودعم  متويل  يف  الوقف  عوائد  نصف  استخدام 

العلمية.

تدشني برنامج "سلطان بن عبدالعزيز لألبحاث املتقدمة يف مجال اإلعاقة".	 

اإلعالن عن إنشاء "جائزة امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة".	 

تخصيص مبلغ )٥٠%( من عوائد الوقف الخريي يتم الرصف به عىل امليزانية التشغيلية للمركز.	 
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اللقاء السادس  ) 8 / 1 /1٤٣٢ه  املوافق ٢٤ ديسمرب ٢010م(

برعاية

أقيم اللقاء برعاية خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- مؤسس املركز، 

وحضور صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز امللك سلامن 

الدكتور فهد بن  العضو املؤسس  املوافق ٢٠١٠/١٢/١٤م، بضيافة  ألبحاث اإلعاقة، وذلك يوم ١٤٣٢/١/٨هـ 

عبدالرحمن العبيكان، مبدينة الرياض. 

القرارات

وصدر عن اللقاء عدة قرارات أهمها: 

تكريم األعضاء املؤسسني املنضمني مؤخراً للعضوية.	 

تكريم الداعمني للمركز.	 

الله-، ملنح 	  اإلعالن عن مبادرة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه 

املركز أرض يف حي السفارات بالرياض ليكون وقفاً خريياً داعامً للمركز.

املوافقة عىل امليزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف ٢٠٠9/١٢/٣١م، واعتامدها.	 

إقرار املوازنة التقديرية للعام ٢٠١١م.	 
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اللقاء السابع  ) ٢٩ / 1 /1٤٣٣ه  املوافق ٢٣ ديسمرب ٢011م(

برعاية

أقيم اللقاء برعاية صاحب السمو املليك األمري عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، أمري منطقة املدينة املنورة 

آنذاك، وحضور صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز امللك 

سلامن ألبحاث اإلعاقة، وذلك يوم ١٤٣٣/١/٢9هـ املوافق ٢٠١١/١٢/٢٤م، بضيافة العضو املؤسس املهندس 

نارص بن محمد املطوع وجمعية األطفال املعوقني، باملدينة املنورة. 

القرارات

وصدر عن اللقاء عدة قرارات أهمها: 

انتخاب مجلس أمناء مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة "للدورة الثالثة".	 

توقيع اتفاقيات تعاون بني املركز، والجهات ذات الصلة لتطبيق برنامج "الوصول الشامل" باملدينة املنورة.	 

إعالن منطقة املدينة املنورة مهيأة للمعوقني.	 

تكريم األعضاء املؤسسني املنضمني مؤخراً للعضوية.	 

املوافقة عىل امليزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف ٢٠١٠/١٢/٣١، واعتامدها.	 

 إقرار املوازنة التقديرية للعام ٢٠١٢م	 
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رجال  وآفاق

اللقاء الثامن  ) ٢٤ / 1 /1٤٣٤ه  املوافق 8 ديسمرب ٢01٢م(

برعاية

أقيم اللقاء برعاية خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، مؤسس املركز، 

وحضور صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة، وذلك يوم ١٤٣٤/١/٢٤هـ املوافق ٢٠١٢/١٢/٨م، يف مركز امللك فهد الثقايف بالرياض. وتزامن 

هذا اللقاء مع احتفال املركز مبرور عرشين عاماً عىل تأسيسه. 

القرارات

وصدر عن اللقاء عدة قرارات أهمها: 

إقرار ما تضمنه تقرير مجلس األمناء، من نشاطات وإنجازات املركز.	 

اعتامد ما جاء يف تقرير لجنة االستثامر ملركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة.	 

اعتامد امليزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف ٢٠١١/١٢/٣١م. 	 

اعتامد املوازنة التقديرية للمركز للعام املايل ١٤٣٤/١٤٣٣هـ املوافق ٢٠١٣م. 	 

الخليج 	  لدول  الرتبية  ومكتب  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  بني  اسرتاتيجية  اتفاقية رشاكة  توقيع 

العريب.  

تفويض مجلس األمناء باتخاذ القرارات واإلجراءات التي تتعلق باستثامر أموال املركز واقرتاح مجاالتها.	 
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رجال  وآفاق

اللقاء التاسع  ) 1٢ رجب 1٤٣5ه  املوافق 11 مايو ٢01٣م(

برعاية

أقيم اللقاء بحضور صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز 

امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة ورعاية صاحب السمو املليك األمري فيصل بن سلامن بن عبدالعزيز، أمري منطقة 

املدينة املنورة، وذلك يوم ١٤٣٥/7/١٢هـ املوافق ٢٠١٤/٥/١١م، بضيافة األعضاء املؤسسني مجموعة بغلف 

الظافر القابضة، ومجموعة بن الدن السعودية، باملدينة املنورة. 

القرارات

وصدر عن اللقاء عدة قرارات أهمها: 

املستقبلية 	  التوجهات  عىل  وأثنوا  املركز  وإنجازات  نشاطات  من  األمناء  مجلس  تقرير  تضمنه  ما  إقرار 

لربامجه وأبحاثه. 

اعتامد امليزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف ٢٠١٣/١٢/٣١م.	 

اعتامد املوازنة التقديرية للمركز للعام املايل ٢٠١٤م.	 

تفويض مجلس األمناء بإقرار املوازنة التقديرية للمركز لألعوام القادمة.	 
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رجال  وآفاق

اللقاء العارش  ) 7 محرم 1٤٣٦ه  املوافق ٢0 أكتوبر ٢015م(

برعاية

أقيم اللقاء برعاية وحضور صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء 

مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة، وذلك يوم ١٤٣7/١/7هـ املوافق ٢٠١٥/١٠/٢٠م، بضيافة العضو املؤسس 

عبدالله بن صالح العثيم، بقرص الثقافة بحي السفارات بالرياض. وجرى خالل االجتامع انتخاب أعضاء مجلس 

انتهاء  بعد  األول  اجتامعه  وعقد  )٢٠١٥-٢٠١9م(،  من  للفرتة  سنوات  أربع  ملدة  الرابعة"  للدورة   " األمناء، 

فعاليات اجتامع الجمعية العمومية مبارشة. 

أهم 
القرارات 

واإلجراءات

وصدر عن اللقاء عدة قرارات أهمها: 

إقرار ما تضمنه التقرير السنوي للمركز للعام ٢٠١٤م.	 

اعتامد امليزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف ٢٠١٤/١٢/٣١م.	 

إقرار تقرير الوقف الخريي ملركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة.	 

التفويض ملجلس األمناء بالحصول عىل القروض من الحكومة أو البنوك أو غريها من الجهات التمويلية، 	 

والعمل عىل وضع الضوابط والقواعد املنظمة لذلك وعرضها عىل مجلس األمناء للنظر يف إقرارها، عىل أن 

يتم األخذ مبرئيات أعضاء الجمعية العمومية للمركز يف مرشوع القواعد قبل إقرارها من مجلس األمناء.

التفويض لسمو رئيس مجلس األمناء باختيار رئيس هيئة جائزة امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة وأعضائها.	 

التفويض ملجلس األمناء باعتامد ميزانية جائزة امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة.	 

إعالن نتائج انتخابات أعضاء مجلس األمناء الجديد يف دورته الرابعة للفرتة من )٢٠١٥-٢٠١9م(.	 
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رئيس وأعضاء المجلس منذ الدورة األولى في ١99٣م

صاحب السمو املليك

األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز

رئيس مجلس األمناء )١99٣م - حتى اآلن(

صاحب السمو املليك األمري

فيصل بن سلامن بن عبد العزيز

ممثل عضوية املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق )سابقاً(

)١999م-٢٠٠٢م( و)٢٠٠٥م - ٢٠١٥م(

صاحب السمو املليك

األمري عبد العزيز بن سلامن بن عبد العزيز  

نائب وزير البرتول والرثوة املعدنية

)١999م - ٢٠٠٥م(

صاحب السمو املليك

األمري محمد بن خالد بن عبد الله الفيصل

ممثل رشكة الصايف دانون املحدودة

)٢٠٠٨م - حتى اآلن(

معايل الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة

وزير الصحة  »سابقاً«

)٢٠١١م - ٢٠١٥م(

معايل الدكتور أسامه عبد املجيد شبكيش

وزير الصحة »سابقاً«

)١99٣م - ١99٦م(

صاحب السمو املليك األمري

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

)٢٠٠٨م - ٢٠١١م(

معايل الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 )٢٠٠٢م - ٢٠٠٨م(

معايل الدكتور حمد بن عبد الله املانع

وزير الصحة »سابقاً«

 )٢٠٠٢م - ٢٠٠٨م(
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معايل الدكتور عىل بن نارص الغفيص

رئيس املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني »سابقاً«

)٢٠١١م - ٢٠١٥م(

معايل الدكتور يوسف بن أحمد العثيمني

وزير الشؤون اإلجتامعية »سابقاً«

)١99٣م - ١99٦م(

معايل الدكتور محمد بن إبراهيم السويل

رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم التقنية »سابقاً«

وزير اإلتصاالت وتقنية املعلومات

)١99٣م-١999م( و)٢٠٠٨م - ٢٠١٥م(

األستاذ الدكتور أسامه بن صادق طيب

وكيل جامعة امللك عبدالعزيز »سابقاً«

)١99٦م - ١999م(

معايل الدكتور قاسم بن عثامن القصبي

املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك فيصل التخصيص

)٢٠٠٨م - حتى اآلن(

خالد بن فهد بن تريك السديري

مستشار وزارة الداخلية »سابقا«

 )١99٣م - ٢٠٠٢م(

معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم

وكيل وزير الصحة للشؤون التنفيذية »سابقاً«

رئيس جمعية الهالل األحمر السعودي "سابقا"

)١99٣م - ٢٠٠٢م(

معايل الدكتور فؤاد بن محمد غزايل

وكيل جامعة امللك عبدالعزيز »سابقاً«

 )١99٦م - ١999م(

معايل الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخريية »سابقاً«

وزير الشؤون اإلجتامعية »سابقاً«

 )٢٠٠٢م - ٢٠١٣م( و )٢٠١٥م - ٢٠١٦م(
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األستاذ الدكتور قايض بن محمد مقبول

وكيل جامعة امللك فيصل »سابقاً«

)١99٣م - ١99٦م(

الدكتور سلطان بن تريك السديري

املدير التنفيذي ملركز األبحاث مبستشفى امللك فيصل 

التخصيص ومركز األبحاث

)١99٦م - ٢٠٠٢م( و)٢٠١٦م - ٢٠١9م(

الدكتور زيد بن عبدالله املسلط املشاري

مدير عام الرتبية الخاصة »سابقاً«

)١99٣م-١99٦م(

الدكتور عباس بن حمزة مرزوقي

املدير التنفيذي ملركز األبحاث مبستشفى امللك فيصل 

التخصيص ومركز األبحاث »سابقاً«

)١99٣م-١99٦م(

األستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن املشعل

وكيل جامعة امللك سعود »سابقاً«

)١99٣م - ١999م(

األستاذ الدكتور محسن بن عيل فارس الحازمي

املرشف العام عىل املركز »سابقاً«

)١999م-٢٠٠٢م( و)٢٠٠٨م-٢٠١١م(

الدكتور نارص بن عيل املوسـى

املرشف العام عىل الرتبية الخاصة »سابقاً«

)١99٦م-٢٠٠٢م( و)٢٠٠٥م-٢٠١١م(

الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الفوزان

مدير الرتبية الخاصة للبنات »سابقاً«

)١99٦م-١999م(

املهندس محمد بن مساعد سيف آل سيف

العضو املؤسس للمركز

)١999م-٢٠٠٢م( و)٢٠٠٥م-٢٠٠٨م(
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سمري بن أحمد نارص البنعيل

العضو املؤسس للمركز )٢٠١١م - حتى اآلن(

الدكتور مازن بن فؤاد خياط

عضو مجلس الشورى سابقاً

)٢٠٠٥م-٢٠٠٨م( و)٢٠١١م- ٢٠١٥م(

املهندس يحيى بن محمد بن الدن

العضو املؤسس للمركز )٢٠٠٨م - ٢٠١١م(

خالد بن أحمد عبد الله  الجفايل

العضو املؤسس للمركز )٢٠٠٢م-٢٠٠٨م(

 عبد الله سامل باحمدان

ممثل عضوية البنك األهيل التجاري 

يف جمعية املؤسسني للمركز "سابقا" )٢٠٠٢م-٢٠٠٨م(

عبد الرحمن بن عيل الجرييس

العضو املؤسس للمركز )٢٠٠٨م - حتى اآلن(

الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الزامل

العضو املؤسس للمركز )٢٠٠٢م - ٢٠٠٨م(

خالد بن عيل الرتيك

العضو املؤسس للمركز )١999م - حتى اآلن(

ايل  وليد بن أحمد الجفَّ

العضو املؤسس للمركز )١999م - ٢٠٠٢م(



112

الباب الرابع

املهندس نارص بن محمد املطوع

العضو املؤسس للمركز

)٢٠٠٢م - ٢٠٠٨م( و)٢٠١١م - ٢٠١٥م(

املهندس محمد بن عبداللطيف جميل

العضو املؤسس للمركز

)٢٠٠٨م - ٢٠١١م( و )٢٠١٥م - ٢٠١9م(

حسن بن محمد جميل

العضو املؤسس للمركز )٢٠١١م - ٢٠١٥م(

إيالف بن عبداملقصود خوجه

العضو املؤسس للمركز )٢٠١٠م - ٢٠١١م(

عبدالرحمن بن عيل الرتيك "يرحمه الله"

العضو املؤسس للمركز )٢٠١٥م - ٢٠١٦م(

إباء بن عبداملقصود خوجه - يرحمه الله

العضو املؤسس للمركز )٢٠٠٨م - ٢٠١٠م(

عبد الرحمن بن عبد العزيز الراجحي

العضو املؤسس للمركز )٢٠٠٨م - ٢٠١١م(

الدكتور فهد بن عبدالرحمن العبيكان

ممثل مجموعة العبيكان لإلستثامر املايل

)٢٠٠٨م - حتى اآلن(

الدكتور عاكف أمني مغريب

العضو املؤسس للمركز 

)٢٠٠٢م - ٢٠٠٨م(

املهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي

ممثل عضوية رشكة محمد عبد العزيز 

الراجحي وأوالده يف جمعية املؤسسني "سابقاً"

)٢٠١١م - ٢٠١٥م(

الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم

ممثل رشكة اإلتصاالت )٢٠١١م -٢٠١٢م(

املهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقري

ممثل رشكة اإلتصاالت السعودية "سابقاً"

)٢٠١٢م - ٢٠١٥م(
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صالح بن إبراهيم الخليفي

ممثل مؤسسة سلطان بن 

عبدالعزيز آل سعود الخريية

)٢٠١٣م - ٢٠١٥م(

 الدكتور نارص بن عقيل الطيار

 ممثل مجموعة الطيار للسفر

)٢٠١٥ - ٢٠١9م(

  املهندس مسعر بن محمد املسعر

تم اختياره من سمو رئيس املجلس كأحد املعنيني 

واملهتمني باإلعاقة )حسب النظام األسايس( 

)٢٠١٥ - ٢٠١9م(

صاحب السمو األمري الدكتور

تريك بن سعود بن محمد آل سعود 

ممثل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

)٢٠١٥م - ٢٠١9م(

طارق بن عبدالهادي طاهر

 ممثل مجموعة آل طاهر

)٢٠١٥م - ٢٠١9م(

معايل الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

ممثل وزارة الصحة

)٢٠١٦م - ٢٠١9م(

  معايل الدكتور أحمد بن محمد العيىس

ممثل وزارة التعليم

)٢٠١٦م - ٢٠١9م(

      املهندس عبدالعزيز بن صالح العنرب

تم اختياره من سمو رئيس املجلس كأحد املعنيني 

واملهتمني باإلعاقة )حسب النظام األسايس(

)٢٠١٥م - ٢٠١9م(

فهد بن عبدالرحمن الرتيك

العضو املؤسس للمركز

)٢٠١٦م - ٢٠١9م(

بديالً لوالده رحمه الله
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اإلدارة التنفيذية للمركز منذ تأسيسه حتى اآلن

األساسية  النواة  تكوين  تم  املعوقني عام ١٤١٣هـ حيث  األطفال  املؤقت داخل جمعية  املقر  باملركز يف  الفعيل  العمل  بدأ 

ملجموعة العمل اإلداري والفني، وتواىل عىل إدارة املركز منذ تأسيسه حتى اآلن:

األستاذ الدكتور محسن بن عيل فارس الحازمي

املرشف العام عىل املركز

منذ ١99٠/١٢/١م حتى ٢٠٠١/١٠/٢١م

الدكتور تريينس دوالن

املدير التنفيذي للمركز

منذ ٢٠٠١/١/٢٢م حتى ٢٠٠٢/٤/١٦م

الدكتور ستيفني رشودر

املدير التنفيذي للمركز

منذ ٢٠٠٢/٥/٥م حتى ٢٠٠٤/١/٣١م

الدكتور سلطان بن تريك السديري

املدير العام التنفيذي للمركز

)١ / ٤ / ٢٠٠٤م  - ١٤ / ٤ / ٢٠١٦م(

األستاذ ضيف الله بن سليم البلوي

األمني العام للمركز

)١٣ / ٢ / ٢٠٠٨م - ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥م(

األستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى

األمني العام )٣ / ٨ / ٢٠١٥م - ١٤ / ٤ / ٢٠١٦م(

املدير العام التنفيذي واألمني العام )٢٠١٦/٤/١٤م - حتى اآلن(
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أعضاء فريق برنامج المنح والموارد المالية   )٢٠٠٨م - ٢٠١١م(

الصفةاالسمم

رئيساً عبدالله بن صالح العثيم ١

عضواًبدر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيرث ٢

عضواً الدكتور عبدالله بن عثامن املوىس  ٣

عضواًماجد بن عبداملحسن بن عبدالعزيز الحكري٤

عضواًفواز بن فهد بن عبدالرحمن القصيبي٥

عضواًاملهندس وليد بن سهيل الشعيبي ٦

عضواًفهد بن سعد املعجل 7

عضواًرامي شكور أبو غزالة ٨

عضواًغازي بن سلطان الشعالن 9

مقرراً نايف بن محمد العبيد ١٠

أعضاء لجنة االستثمار وتنمية الوقف   )٢٠٠٨م - ٢٠١١م(

الصفةاالسمم

رئيساًصاحب السمو املليك األمري فيصل بن سلامن بن عبد العزيز١

عضواًاملهندس عبدالعزيز الصالح الصغري ٢

عضواًعبد الله بن سليامن الراجحي٣

عضواًسليامن بن عبد القادر املهيدب٤

عضواًعبدالله بن محمد بن إبراهيم العيىس ٥

عضواًاملهندس محمد بن مساعد السيف٦

عضواً ضيف الله بن سليم البلوي 7

مستشاراً مالياًأحمد بن عقيل الخطيب )ممثل رشكة جدوى لالستثامر املايل(٨

مقرراًمحمد بن عبد الله املنيع9
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اللجان لدورة مجلس األمناء من ٢٠١١-٢٠١5م

المجلس التنفيذي )٢٠١١م - ٢٠١5م(

الصفةاالسمم

رئيساًصاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز ١

عضواًصاحب السمو املليك األمري محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل ٢

عضواًمعايل الدكتور محمد بن إبراهيم السويل ٣

عضواًمعايل الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ٤

عضواًمعايل الدكتور قاسم بن عثامن القصبي ٥

عضواًالدكتور مازن بن فؤاد خياط ٦

عضواًاملهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي 7

عضواًالدكتور سلطان بن تريك  السديري ٨

عضواً ومقرراً ضيف الله بن سليم البلوي  9

لجنة المنح البحثية )٢٠١١م - ٢٠١5م(

الصفةاالسمم

رئيساًفواز بن فهد بن عبدالرحمن القصيبي  ١

عضواًاملهندس رامي شكور أبو غزالة٢

عضواًاملهندس وليد بن سهيل الشعيبي٣

عضواًالدكتور عبد الله املوىس ـ ممثل االتصاالت السعودية٤

عضواًممثل البنك األهيل التجاري٥

عضواًالدكتور سلطان بن تريك السديري٦

عضواًغازي بن سلطان الشعالن7

مقرراً  حسام حسن السيد٨
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لجنة االستثمار وتنمية الوقف )٢٠١١م - ٢٠١5م(

الصفةاالسمم

رئيساًصاحب السمو املليك األمري فيصل بن سلامن بن عبدالعزيز ١

عضواًعبدالله بن محمد إبراهيم العيىس ٢

عضواًاملهندس محمد بن مساعد السيف٣

عضواًاملهندس عبدالعزيز الصالح الصغري٤

عضواًنارص بن محمد السبيعي ٥

عضواًالدكتور بدر بن إبراهيم بن سعيدان٦

عضواًمحمد بن عمران العمران 7

عضواً وممثالً للمجلس التنفيذياملهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي ٨

مستشاراً مالياًأحمد بن عقيل الخطيب 9

مقرراًمحمد بن عبدالله املنيع ١٠
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اللجان لدورة مجلس األمناء من ٢٠١5-٢٠١9م

اللجنة التنفيذية )٢٠١5م - ٢٠١9م(

الصفةاالسمم

رئيساًصاحب السمو املليك األمري محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل١

عضواًمعايل الدكتور قاسم بن عثامن القصبي٢

عضواً املهندس عبدالعزيز بن صالح العنرب٣

عضواًاملهندس مسعر بن شايع املسعر٤

عضواًالدكتور سلطان بن تريك  السديري  ٥

عضواً ومقرراًأحمد بن عبدالعزيز اليحيى٦

عضواً. فاروق بن عبدالله الخزيم7
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لجنة االستثمار والموارد المالية )٢٠١5م - ٢٠١9م(

الصفةاالسمم

رئيساًصاحب السمو املليك األمري/ فيصل بن سلامن بن عبدالعزيز١

عضواًطارق بن زياد السديري٢

عضواًعبدالله بن محمد إبراهيم العيىس٣

عضواًأديب بن عبدالله الزامل٤

عضواً املهندس/ محمد بن مساعد السيف٥

عضواًمحمد بن عمران العمران٦

عضواًسليامن بن عبدالله بن سعيدان7

عضواًنارص بن محمد بن إبراهيم السبيعي٨

عضواً املهندس/ عبدالعزيز بن صالح العبودي9

عضواً املهندس/ عبدالعزيز بن صالح العنرب١٠

عضواً الدكتور/ سلطان بن تريك السديري١١

مقرراًأحمد بن عبدالعزيز اليحيى – املدير العام التنفيذي واألمني العام ملركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة١٢
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الداعمون

الداعمون لمنح وأنشطة المركز : 

إىل جانب  الدعم املقرر من امللك فهد بن عبدالعزيز "يرحمه الله" وصاحب السمو املليك األمري/ سلطان بن عبد العزيز 

"يرحمه الله" وخادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز، مؤسس املركز،  حظّي املركز بدعم ومتويل ألنشطته 

ومنحه البحثية من بعض الجهات الحكومية واملؤسسات واألفراد.

الجهة الداعمةم

وزارة الشؤون االجتامعية "سابقاً"١

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ٢

الرشكة السعودية للصناعات األساسية "سابك " ٣

مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخريية٤

جمعية األطفال املعوقني٥

مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث٦

املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق7

عبد الله بن سليامن الراجحي٨

مؤسسة بيت الرياض " الجرييس" 9

الرشكة الربيطانية لعلوم الفضاء١٠

الجهة الداعمةم

رشكة شل١١

رشكة السيف للرعاية الطبية١٢

خالد بن عيل الرتيك١٣

عبد العزيز، وسعد أبناء عبد الله بن حمد املوىس١٤

رشكة مايكروسوفت العربية١٥

رشكة إكسون موبيل السعودية العربية١٦

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض١7

مربة الشيخ عودة العبد الله العودة١٨

محمد بن عبد الوهاب العبد الوهاب١9

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض٢٠
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الجهة الداعمةم

محمد بن عمر قاسم العيسايئ٢١

البنك السعودي الربيطاين٢٢

رشكة الجميح وشل٢٣

رشكة كوكاكوال السعودية لتعبئة املرطبات٢٤

رشكة مرتا٢٥

رشكة أبار وزيني٢٦

عبد الكريم سعود البابطني٢7

أحمد يوسف زينل عيل رضا٢٨

خالد أحمد يوسف زينل عيل رضا٢9

منظمة أجفند٣٠

عيل حسني بن حمران٣١

أمين مأمون متر٣٢

الجهة الداعمةم

الرشكة العقارية السعودية٣٣

رشكة نابكو الرياض ملنتوجات الورق٣٤

رشكة بوينج  ٣٥

طارق بن عبد الهادي القحطاين ٣٦

م. نارص بن محمد املطوع٣7

بدر بن محمد بن عبد العزيز الدغيرث٣٨

خالد بن أحمد الجفايل٣9

طارق بن أحمد الجفايل ـ يرحمه الله٤٠

عمر بن سليامن العبد اللطيف٤١

إبراهيم بن محمد عبد العزيز الجميح٤٢

فواز بن فهد بن عبدالرحمن القصيبي٤٣
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وقف مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

مشروع وقف مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة بحي السفارات:

إنطالقاً من توجه املركز إليجاد أوعية إستثامرية ذات عوائد سنوية ثابتة ومنتظمة ملساندة تنفيذ إسرتاتيجية املركز ودعم 

أبحاثه قامت لجنة اإلستثامر وتنمية الوقف باملركز بالرفع ملقام خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز، مؤسس 

املركز حفظه الله، بالتامس تخصيص أرض بحي السفارات لصالح املركز كوقف خريي يقام عليه مرشوع استثامري – ومتت 

موافقة مقامه الكريم.

رة بـ )٢٢٠،٠٠٠،٠٠٠ مليون ريال( من مساهامت املؤسسني   يعمل املركز عىل متويل جزء من تكاليف بناء هذا الوقف واملُقدَّ

والجزء املتبقي من تكلفة املرشوع يتم متويله من املساهامت والتربعات املالية والعينية التي تقدم للمركز وذلك امتدادا لدور 

واإلستعانة  األوقاف،  إدارة  يف  اإلسالمية  باملبادئ  املركز  والتزام  اإلعاقة  عالج  وبرامج  العلمي  البحث  مسرية  دعم  املركز يف 

باملختصني بإدارة األوقاف لإلرشاف عىل املرشوع.
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مواصفات المشروع

السفارات  بحي  )7٢٣٣م٢(  لألرض  الكلية  املساحة  تبلغ 

بالرياض.

ديسمرب   - ١٤٣٤ه  محرم  شهر  يف  املرشوع  تدشني  تم 

٢٠١٢م خالل حفل املؤسسني مبناسبة مرور عرشين عاماً 

برعاية  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  تأسيس  عىل 

مقام خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز، 

مؤسس املركز، حفظه الله

شقق فندقية مكونة من )11٠( جناح فندقي على ثالثة 
أدوار:

الدور األول يشتمل عىل )٣١( جناح فندقي. . ١

الدور الثاين يشتمل عىل )٣١( جناح فندقي.. ٢

الدور الثالث يشتمل عىل )٢٢( جناح فندقي.. ٣

سطح املبنى عبارة عن مسبح مغطى، ومركز صحي.. ٤

البهو واالستقبال واملطعم، . ٥ األريض يشتمل عىل  الدور 

جناح  و)١٦  لالجتامعات  قاعات  ثالث  إىل  باإلضافة 

فندقي(.

يشتمل الدور السفيل )١٦ جناح، باإلضافة إىل الخدمات . ٦

املساندة، وحدائق(.

القبو يشتمل عىل مواقف للسيارات.. 7

التصميم والتشغيل للمشروع:

للمركز 	  املؤسس  العضو  العمرانية  الدراسات  دار  تولت 

بإعداد التصاميم والدراسات الفنية للمرشوع.

قامت رشكة أوالت للتنمية OPM بالقيام بدراسة عقارية 	 

للمرشوع واختياره ليكون شقق فندقية.

تم إختيار رشكة راديسون لتشغيل املرشوع. 	 

رشكات 	  من  عدد  عىل  منافسة  يف  املرشوع  عرض  تم 

اختيار  وتم  املجال  هذا  يف  واملتميزة  املؤهلة  املقاوالت 

رشكة الرياض للتطوير العمراين إلنشاء املرشوع.

آلية المساهمة في المشروع وما سيحصل عليه الداعم

تتاح املساهمة لألفراد والرشكات واملؤسسات والبنوك.	 

تم تحديد قيمة السهم مببلغ خمسامئة ألف ريال سعودي 	 

)٥٠٠,٠٠٠( وبدون حد أقىص لعدد األسهم.
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ومتويل 	  دعم  يف  باملساهمني  خاصة  تكريم  لوحة  وضع 

املرشوع يف مكان متميز داخل املبنى بشكل دائم كداعم 

للمرشوع.

املقدم 	  الدعم  حسب  التكريم  لوحة  موقع  تحديد  يتم 

للمرشوع، ويتم تصنيف الدعم عىل النحو التايل:

داعـم ماسـي: خمسة ماليني ريال سعودي 

داعـم بالتيني: مليونان وخمسامئة ألف ريال سعودي

داعـم ذهبـي: مليون ريال سعودي

داعـم فضــي: خمسامئة ألف ريال سعودي

الداعمون للمرشوع يعتربون من رشكاء املركز ويتم دعوتهم 

وتدشني  واملناسبات،  املؤمترات  افتتاح  حفالت  لحضور 

مشاريع ونشاطات املركز املختلفة.
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وضع حجر األساس لمشروع الوقف الخيري 
لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

الباب السابع
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وضع خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز -حفطه الله- مؤسس مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة، حجر األساس للمرشوع الخريي للمركز الذي يترشف بان يحمل اسمه الكريم، 

خالل حفل برعاية مقامه الكريم  مبدينة جدة مساء ١٢ رمضان ١٤٣٥هـ املوافق 9 يوليو ٢٠١٤م، 

حيث أعلن يف الحفل عن دعمه الكريم  ملرشوع الوقف الخريي للمركز بـمبلغ ٢٠ مليون ريال.
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خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيــز  أعلن عن 
دعــم مشــروع الوقف الخيـري للمركز بـ ٢٠ مليـون ريـــال سعـودي
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وأعلن يف الحفل عن تربع صاحب السمو املليك األمري محمد بن سلامن بن عبد العزيز 

ويل ويل العهد، وزير الدفاع ، مببلغ خمسة ماليني ريال سعودي، إضافة إىل تربعه السابق 

بخمسة ماليني ريال.
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خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز و صاحب السمو األمري سعود بن ثنيان آل 

سعود ممثل رشكةسابك، الثالثاء ١٢ رمضان ١٤٣٥ هـ  املوافق 9 يوليو ٢٠١٤ مـ

الرشيد،  إبراهيم  بن  نارص  الدكتور  العزيز ومعايل  بن عبد  امللك سلامن  الرشيفني  الحرمني  خادم 

الثالثاء ١٢ رمضان ١٤٣٥ هـ  املوافق 9 يوليو ٢٠١٤ مـ

هالل  مجموعة  عن  نيابة  مرزوق  ومروان  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم 

الطويرقي، الثالثاء ١٢ رمضان ١٤٣٥ هـ  املوافق 9 يوليو ٢٠١٤ مـ

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز وصاحب السمو األمري املليك األمري محمد بن 

، الثالثاء ١٢ رمضان ١٤٣٥ هـ   فهد ممثل مؤسسة األمرية العنود بنت مساعد بن جلوي الخريية 

املوافق 9 يوليو ٢٠١٤ مـ

تكريم الداعمين لوقف المركز
في قصر مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه اهلل - مؤسس المركز بجدة

حفل وضع حجر األساس لمشروع الوقف الخيري لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة، حينما كان وليًا للعهد
   الثالثاء 12 رمضان 1435 هـ  الموافق ٩ يوليو 2014 مـ
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خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز وعبدالله بن عبدالرحمن الجميح نيابة عن 

مؤسسة الجميح الخريية، الثالثاء ١٢ رمضان ١٤٣٥ هـ  املوافق 9 يوليو ٢٠١٤ مـ
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز و د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان نيابة عن 

مجموعة العبيكان لإلستثامر، الثالثاء ١٢ رمضان ١٤٣٥ هـ  املوافق 9 يوليو ٢٠١٤ مـ

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز وفهد بن فواز القصيبي نيابة عن والده 

املهندس فواز القصيبي، الثالثاء ١٢ رمضان ١٤٣٥ هـ  املوافق 9 يوليو ٢٠١٤ مـ

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز ومحمد وجيه نيابة عن مؤسسة حسن 

عباس رشبتيل الخريية، الثالثاء ١٢ رمضان ١٤٣٥ هـ  املوافق 9 يوليو ٢٠١٤ مـ
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خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز وتريك بن إبراهيم آل إبراهيم عن مؤسسة 

إبراهيم آل إبراهيم الخريية وعن خالد إبراهيم آل إبراهيم

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز والعضو املؤسس سعيد بن أحمد بغلف نيابة 

عن مجموعة بغلف الظافر القابضة

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز - سلطان بن محمد بن مساعد السيف ، نيابة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز والعضو املؤسس عبدالعزيز بن أحمد بغلف

عن محمد بن مساعد السيف
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خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز والعضو املؤسس عبدالله بن سعد الراشد

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز وفيصل بن فارووق متر

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز ممثل مؤسسة محمد أبن سعيدان الخريية

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز وسلامن بن بندر السديري
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نيابة  العمودي  خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود وغسان بن أحمد 

عن بنك »ساب«

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود وفيصل بن عبدالعزيز القحطاين نيابة 

عن مجموعة أبناء عبدالهادي القحطاين

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود وعيىس العيىس نيابة عن مجموعة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود وحمزة بهي الدين الخويل

سامبا املالية
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خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود ونارص بن نارص السديري 

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز وعبدالله باحمدان ممثل الرشكة السعودية 

لألبحاث والتسويق 

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود ود. عبدالعزيز العنرب 

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود و األستاذ خالد الكاف . ممثل رشكة 

موباييل »سابقاً«
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الباب السادس

جائزة الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
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يف إطار دعم خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد 

سلطان  األمري  املليك  السمو  صاحب  من  وتوجيه  العزيز، 

بن سلامن بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز امللك 

سلامن ألبحاث اإلعاقة، أكملت جائزة امللك سلامن ألبحاث 

املحلية  املستويات  عىل  تام  بنجاح  األوىل  دورتها  اإلعاقة 

واإلقليمية والعاملية، ويعكس ذلك الرتشيحات العلمية التي 

العامل،  بلدان  مختلف  من  للجائزة  العامة  األمانة  تلقتها 

متثل  ترشيحاً،   )١٥١( العلمية  الرتشيحات  عدد  بلغ  حيث 

الجائزة  تحقيق  دليل عىل  إال  النجاح  وما هذا  بلداً،   )٤٢(

ألهدافها السامية التي أنشئت من أجلها، وأهمها تشجيع 

البحث العلمي يف مجاالت اإلعاقة، وفيام ييل نقدم إيجازاً 

للمراحل والخطوات التي مرت بها الدورة األوىل.

فكرة الجائزة:

بدأت الجائزة ضمن فروع جائزة جمعية األطفال املعوقني، 

"جمعية  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  إشهار  وبعد 

املركز  الجائزة من خالل هذا  أن متنح هذه  تقرر  خريية"، 

نظراً النسجامهام يف األهداف والرسالة، وتم إعداد اللوائح 

طريقة  تحكم  التي  والرشوط  الضوابط  ووضع  التنظيمية، 

تقديم الجائزة.

 

أهداف الجائزة:

تشجيع الجهود املحلية واإلقليمية والعاملية الرامية إىل . ١

إثراء العلم واملعرفة يف مجاالت اإلعاقة املختلفة.

جائزة الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
في دورتها األولى 1435هـ )2014م(
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العلمي يف مجال . ٢ الفكري والتفوق  اإلبداع  بيئة  تعزيز 

والحلول  والوسائل  الطرق  إيجاد  يكفل  مبا  اإلعاقة 

والبدائل التي تؤدي إىل الحد من اإلعاقة أو التخفيف 

من آثارها عىل األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم.

اإلعاقة ونرش . ٣ العلمي يف مجال  البحث  مفهوم  تأصيل 

ثقافته يف املجتمع محلياً وإقليمياً وعاملياً. 

الربامج . ٤ نوعية  تحسني  يف  العلمي  البحث  دور  تفعيل 

والخدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

تطويع البحث العلمي لتكييف التقنية الحديثة لصالح . ٥

عىل  االعتامد  من  ميكنهم  مبا  اإلعاقة  ذوي  االشخاص 

أنفسهم، والتغلب عىل مشكالتهم، وتحقيق طموحاتهم.

بيئات . ٦ إيجاد  يف  العلمي  البحث  نتائج  من  اإلفادة 

اجتامعية يتحول فيها األشخاص ذوو اإلعاقة من فئات 

مستهلكة إىل فئات منتجة تسهم بشكل فاعل يف بناء 

املجتمعات ورقيها.

خالل حفل توزيع الجوائز عىل الفائزين بجائزة امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة )١9 أكتوبر ٢٠١٤م(
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فروع الجائزة:

فرع العلوم الصحية والطبية.	 

فرع العلوم الرتبوية والتعليمية.	 

فرع العلوم التأهيلية واالجتامعية.	 

 
قيمة الجائزة: 

تتكون كل جائزة يف كل فرع من فروع الجائزة املنصوص 

عليها يف املادة الخامسة من الالئحة التنظيمية للجائزة مام 

ييل:

للعمل . ١ وملخصاً  الفائزة،  أو  الفائز  اسم  تحمل  شهادة 

له للحصول عىل الجائزة. الذي أهَّ

ميدالية تقديرية.. ٢

ريال سعودي . ٣ ألف  مائتان وخمسون  قدره  مايل  مبلغ 

)٢٥٠.٠٠٠ ريال(.

 لجان الجائزة:

هيئة الجائزة: وهي املعنية باإلرشاف العام عىل الجائزة . 1

تعديالت عىل  أية  لها، واعتامد  العامة  السياسة  ورسم 

الالئحة التنظيمية واعتامد الخطط التطويرية للجائزة، 

وكذلك الخطة املالية الدورية، واعتامد حجب الجائزة 

كلياً أو حجب بعض فروعها، ويتم اختيار أعضائها من 

مؤسيس املركز واألشخاص االعتبارية يف املجتمع.

ملتابعة . ٢ يتم تشكيلها  التي  اللجنة  وهي  الجائزة:  لجنة 

وتنفيذ اإلجراءات العلمية املتعلقة بالجائزة.

الجوانب . ٣ جميع  عن  املسؤولة  وهي  الجائزة:  أمانة 

وتنفيذاً،  ومتابعة،  إعداداً،  بالجائزة  املتعلقة  اإلجرائية 

التعديالت  وإجراء  الجائزة،  لجنة  وتشكيل  واختيار 

الخطط  وإعداد  التنظيمية،  الالئحة  عىل  الالزمة 

اإلعالمية  والوثائق  املطبوعات  واعتامد  التطويرية، 

تصميم  واعتامد  العالقة،  ذات  والربامج  واألنشطة 

وإخراج شهادات الفائزين والفائزات بالجائزة، ويرتبط 

أمني عام الجائزة إدارياً بهيئة الجائزة.
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استقبال طلبات الترشيح: 

قامت األمانة العامة للجائزة باستقبال طلبات الرتشيح 	 

من )٤٢( دولة.

شملت الطلبات فروع الجائزة الثالثة عىل النحو التايل:	 

)٤٤( طلباً لفرع العلوم التعليمية والرتبوية	 

)٦٥( طلباً لفرع العلوم التأهيلية واالجتامعية	 

)٤٢( طلباً لفرع العلوم الصحية والطبية. 	 

تحكيم أعمال المرشحين:

للجائزة  العامة  األمانة  قامت  الجائزة،  هيئة  إرشاف  تحت 

التحكيم  مراحل  كافة  مبتابعة  الجائزة  لجنة  مع  بالتنسيق 

الثالث، وهي كام ييل:

 مرحلة الفرز، والتي مبوجبها تم اختيار أفضل األعامل . 1

املنصوص  واملعايري  للضوابط  وفقاً  املرشحـة  العلمية 

عليها يف الالئحة التنظيمية للجائزة.

أعضاء هيئة جائزة الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة   )٢٠٠٨م - ٢٠١١م(

الصفةاالسمم

رئيساًمعايل الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة  ١

عضواًمعايل الدكتور محمد بن إبراهيم السويل٢

عضواً معايل األستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ٣

عضواً معايل الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثامن ٤

عضواًاملهندس مازن بن خليفة الالحق النعيمي٥

عضواًطارق بن عبدالهادي طاهر ٦

عضواًالسيد ديزموند باتريك كار 7

عضواً الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة ٨

عضواًالدكتور سلطان بن تريك السديري 9

أمني عام الجائزةالدكتور نارص بن عيل املوىس ١٠
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األعامل . ٢ إرسال  تم  حيث  العاملي،  التحكيم  مرحلة   

ملراجعتها،  عامليني،  محكمني  إىل  املرشحة  العلمية 

وفحصها، وكتابة تقارير علمية مفصلة بشأنها.

 مرحلة االختيار النهايئ، وقد متت من خالل لجنة دولية . ٣

إىل  باإلضافة  الجائزة  لجنة  وأعضاء  رئيس  من  مكونة 

بعض الخرباء العامليني.

عقدت لجنة االختيار الدولية اجتامعاتها يوم األربعاء ٨ ذو 

الكورت  بفندق  سبتمرب٢٠١٤م   ٣ املوافق  القعدة١٤٣٥ه 

يارد ماريوت بالرياض، وذلك إلصدار األحكام النهائية بشأن 

الفائزين والفائزات بالجائزة يف فروعها الثالثة.

بعد االطالع عىل تقارير املحكمني، واملداوالت واملناقشات، 

قامت اللجنة بإعداد محرض تضمن التوصيات بشأن الفائزين 

وتم  اختيارهم،  أساسها  عىل  تم  التي  واملربرات  والفائزات 

الرفع بهذا املحرض إىل رئيس هيئة الجائزة.

اعتماد أسماء الفائزين والفائزات:

االختيار  لجنة  إليها  توصلت  التي  التوصيات  رئيس  اعتمد 

الدولية بشأن أسامء الفائزين والفائزات بجائزة امللك سلامن 

املوافق٢٠١٤م،  األوىل١٤٣٥هـ،  دورتها  يف  اإلعاقة  ألبحاث 

وذلك عىل النحو التايل:

العلوم 	  اإلعاقة فرع  امللك سـلامن ألبحاث  منح جائزة 

بن  فوزان  الربوفيسـور  لسـعادة  والطبية  الصحية 

وخبري  عامل  وهو  الجنسية(،  )سعودي  الكريع  سامي 

ومركز  التخصيص  فيصل  امللك  مبستشفى  ومستشار 

مستشفى  قبل  من  مرشح  وهو  بالرياض،  األبحاث 

امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث بالرياض، وذلك 

تقديراً لجهوده البحثية املتميزة يف مجال العلوم الطبية 

والصحية املتعلقة باإلعاقة. 

العلوم 	  فرع  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  جائزة  منح 

الربوفيسورة آن يب ترمبل  الرتبوية والتعليمية لسعادة 

والربوفيسور أتش رثرفورد ترمبل )أمريكيي الجنسية(، 

وهام املؤسسان واملديران املشاركان مبركز بيتش لإلعاقة 

بجامعة كنساس، وهام مرشحان من قبل قسم الرتبية 

املتحدة األمريكية،  بالواليات  الخاصة بجامعة كنساس 

مجال  يف  املتميزة  البحثية  لجهودهام  تقديراً  وذلك 

العلوم الرتبوية والتعليمية املتعلقة باإلعاقة. 
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العلوم 	  فرع  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  جائزة  منح 

إم  هيو  الربوفيسور  لسعادة  واالجتامعية  التأهيلية 

ماستيوتس  يعمل مبعهد  الجنسية(، وهو  )أمرييك  هر 

امللك  مستشفى  قبل  من  مرشح  وهو  للتكنولوجيا، 

فيصل التخصيص ومركز األبحاث بالرياض، والربوفيسورة 

وهي  الجنسية(،  )أمريكية  ستاينامن  جي  مارجريت 

تعمل يف جامعة بنسلفينيا، وهي مرشحة من قبل كلية 

املتحدة  بالواليات  بنسلفينيا  بجامعة  الطبية  بريملان 

األمريكية، وذلك تقديراً لجهودهام البحثية املتميزة يف 

مجال العلوم التأهيلية واالجتامعية املتعلقة باإلعاقة.

تسليم الجائزة:

وجه صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن . ١

عبد العزيز - رئيس مجلس أمناء املركز- الرئيس واملرشف 

العام عىل املؤمتر الدويل الرابع لإلعاقة والتأهيل بدمج 

فعالية تسليم الجوائز للفائزين والفائزات بالجائزة ضمن 

الكرمية  للرعاية  استثامراً  وذلك  املؤمتر،  افتتاح  حفل 

الله عبد  امللك عبد  الرشيفني  الحرمني  لدن خادم  من 

العزيز –يرحمه الله-، وحضور خادم الحرمني الرشيفني 

امللك سلامن بن عبد العزيز -يحفظه الله، واالستفادة 

من الحضور الكثيف والتفاعل الداخيل والخارجي مع 

بالجائزة  والفائزات  الفائزين  من  واالستفادة  املؤمتر، 

كمتحدثني رئيسيني يف جلسات املؤمتر.

تم تسليم الجائزة خالل حفل افتتاح املؤمتر الدويل الرابع . ٢

لإلعاقة والتأهيل مساء االحد ٢٥ ذي الحجة ١٤٣٥هـ 

املوافق ١9 أكتوبر ٢٠١٤م بفندق الريتز كارلتون.

الجائزة . ٣ تسليم  عن  اإلعالمية  الحمالت  تكثيف  تم 

والتعريف بالفائزين والفائزات من خالل وسائل اإلعالم 

املقروءة واملسموعة واملرئية.

كمتحدثني . ٤ بالجائزة  والفائزات  الفائزين  مشاركة  متت 

رئيسيني يف جلسات املؤمتر. 
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الفائز بجائزة امللك سلامن يف دورتها األوىل ١٤٣٥ه

الدكتور هيو إم هري

الفائز بجائزة امللك سلامن يف دورتها األوىل ١٤٣٥ه

الدكتور راثرفورد ترمبل
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الفائزون بجائزة الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة  في دورتها األولى 1٤٣٥هـ )٢٠1٤م(

البروفيسـور/  
فوزان بن سامي الكريع (سعودي الجنسية)

الفائز بالجائزة في فرع العلوم الطبية 
والصحيةالمتعلقة با�عاقة

البروفيسور/  
هيو إم هر (أمريكي الجنسية) 

الفائز بالجائزة في فرع العلوم التأهيلية 
واالجتماعية المتعلقة با�عاقة.

البروفيسورة 
مارجريت جي ستاينمان (أمريكية الجنسية) 

الفائزة بالجائزة في فرع العلوم التأهيلية 
واالجتماعية المتعلقة با�عاقة.

 البروفيسورة
 آن بي ترمبل (أمريكية الجنسية)  

الفائزة بالجائزة في فرع العلوم التربوية 
والتعليمية المتعلقة با�عاقة.

البروفيسور
 أتش رثرفورد ترمبل  (أمريكيي الجنسية)

الفائز بالجائزة في فرع العلوم التربوية 
والتعليمية المتعلقة با�عاقة.
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اجراءات  الفرز 

قام الخرباء بالفرز األويل وترشيح 

(٥ مرشح� لكل فرع)

  التحكيم من قبل (٩محكم� دولي�)

بواقع ٣ محكم� لكل فرع

عرض تقارير املحكم� عىل

لجنة االختيار الدولية

الرفع بتوصيات لجنة االختيار

إىل معايل رئيس هيئة الجائزة

تم االعت£د، واإلعالن عن الفائزين

١

٢

٣

٤

٥

وزارة الخارجية

عممت عىل 

السفارات يف

الخارج والداخل

إعالن يف الصحف

واملجالت العلمية

العاملية

الجامعات ومراكز

البحوث والدوريات 

واملستشفيات

أفضل عرشة

جامعات حسب

التصنيف العاملي

وزارة التعليم

عممت عىل

امللحقات بالخارج

جهة الترشيحالجنسيةالفائزينالفروع

العلوم الصحية والطبية 

العلوم التربوية والتعليمية

مرشح ٤٢

مرشح ٤٤

مرشحالعلوم التأهيلية واالجتماعية ٦٥

البروفيسـور فوزان بن سامي الكريع

البروفيسورة آن بي ترمبل

البروفيسور أتش رثرفورد ترمبل

البروفيسور هيو إم هر

البروفيسورة مارجريت جي ستاينمان

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز ا�بحاثسعودي

جامعة كنساس

جامعة كنساس

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز ا�بحاث
جامعة بنسلفانيا

أمريكي

أمريكي

أمريكي

أمريكي

ا£جتماعات

هيئة الجائزة 

لجنة الجائزة

ا�مانة العامة

٢

٨

١٨٠

الترشيحات العلمية

التعريف بالجائزة

١٥١
عدد الدول

٤٢

ملخص إجراءات جائزة الملك سلمان �بحاث ا£عاقة  - الدورة ا�ولى
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هيئة جائزة الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة )الدورة الثانية(: 

الصفةاالسمم

رئيساًصاحب السمو املليك األمري الدكتور تريك بن سعود بن محمد آل سعود١

عضواًمعايل الدكتور قاسم بن عثامن القصبي٢

عضواًمعايل الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر٣

عضواًمعايل الدكتور محمد بن عيل آل هيازع٤

عضواًخالد بن عيل بن عبدالرحمن الرتيك٥

عضواً عبدالرحمن بن حسن رشبتيل٦

عضواً طارق بن عبدالهادي طاهر7

عضواً الدكتورة هايدي بنت عالء الدين العسكري٨

عضواًالدكتور أنس بن فارس الفارس9

عضواًاملهندس مسعر بن محمد املسعر١٠

أمني عام الجائزةالدكتور سلطان بن تريك السديري١١

جائزة الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة  - الدورة الثانية
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البرامج والمشاريع البحثية المنتهية:  

اسم البحث/املرشوعم
اسم الباحث 

الرئيس
تاريخ االنتهاءتاريخ البدايةجهة التمويلجهة الباحث

الرشكاء 

التقنيون

١
دراسة اإلعاقة مبنطقة 

القصيم

د. محمد عبد 

العزيز السكيت

جامعة امللك 

سعود

مربة الشيخ عوده العبد الله 

العودة
-١99٢/١/١م١99١/١/١م

٢

البحث االستقصايئ عن 

اإلعاقة مبنطقة املدينة 

املنورة

أ.د. محسن 

بن عيل فارس 

الحازمي

مركز امللك 

سلامن ألبحاث 

اإلعاقة

-١99٥/٦/٢٨م١99٥/١/٢٠مجمعية األطفال املعوقني

٣

االكتشاف املبكر لإلعاقة: 

معايرة استبانة دنفر 

املعدلة لفرز التطور 

عىل األطفال السعوديني 

مبنطقة املدينة املنورة

د. صالح بن 

سعد األنصاري
-

مركز امللك سلامن ألبحاث 

اإلعاقة
-١997/٦/٣م١99٣/١٢/١9م

٤

عالج التصلب العضيل 

لدى املعوقني باستخدام 

مادة البوتيولينوم توكسني

د. طلعت بن 

حمزه الوزنة

وزارة الشؤون 

اإلجتامعية 

)دعم خاص(

جمعية األطفال املعوقني، 

ومركز امللك  سلامن ألبحاث 

اإلعاقة

١997/٨/٢٤م١99٦/١٠/١٤م

مركز امللك 

سلامن ألبحاث 

اإلعاقة

٥
يف  املعوقني  رعاية  نظام 

اململكة العربية السعودية

معايل الدكتور 

مطلب بن عبد 

الله النفيسة

مركز امللك 

سلامن ألبحاث 

اإلعاقة

مؤسسة سلطان بن عبد العزيز  

آل سعود الخريية
١99٨/٨/9م١997/٦/٢٣م

مؤسسة 

سلطان بن 

عبدالعزيز آل 

سعود الخريية

٦

البحث الوطني لدراسة 

اإلعاقة لدى األطفال 

باململكة العربية 

السعودية

أ.د. محسن 

بن عيل فارس 

الحازمي

مركز امللك 

سلامن ألبحاث 

اإلعاقة

مدينة اامللك عبدالعزيز للعلوم 

بن  سلطان  مؤسسة  والتقنية، 

الخريية،  سعود  آل  عبدالعزيز 

األطفال  جمعية  سابك،  رشكة 

سلامن  امللك  مركز  املعوقني، 

ألبحاث اإلعاقة

-١999/٨/١٥م١997/١٠/١٤م
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اسم البحث/املرشوعم
اسم الباحث 

الرئيس
الرشكاء التقنيونتاريخ االنتهاءتاريخ البدايةجهة التمويلجهة الباحث

7
قضايا اإلعاقة يف الصحافة 

السعودية

د. عبد العزيز بن 

عيل املقويش
-

الشيخ محمد 

بن عمر قاسم 

العيسايئ

-١99٨/١١/٣٠م١99٨/٦/٤م

٨

خدمات املعلومات املوجهة 

للمعوقني يف اململكة العربية 

السعودية

د. سامل بن محمد 

السامل

جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية 

)دعم خاص(

الشيخ محمد بن 

عبد الوهاب العبد 

الوهاب

-٢٠٠٠/٢/١٨م١999/١١/١٣م

9
دراسة وبائية إكلينيكية للسكتة 

الدماغية،عوامل الخطورة والتكهن

د. عبد الرحمن بن 

يوسف الطحان

مستشفى امللك خالد 

الجامعي، جامعة امللك 

سعود، كلية الطب

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
-٢٠٠٤/١/١م٢٠٠١/١٠/١م

١٠

إعداد مقاييس سيكومرتية لتقدير 

املشكالت السلوكية لدى األطفال 

باململكة

أ.د. سعيد بن عبد 

الله إبراهيم دبيس
جامعة امللك سعود

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠١/٢/٢٤٢٠٠٤/١/١

جامعة امللك 

سعود

١١

األطفال  لدى  الدماغية  الجلطات 

الرسيرية،  السعوديني:الخصائص 

عىل  املساعدة  العوامل  األسباب، 

اإلصابة، والنتائج.

أ.د. مصطفى 

عبدالله  صالح

فسم اعصاب األطفال، 

كلية الطب، جامعة 

امللك سعود

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٤/١/١م٢٠٠١/٢/٢٤م

جامعة امللك 

سعود

١٢
دور الرشيعة اإلسالمية يف خدمة 

ودعم حقوق املعوقني

د. محمد مصطفى 

غايل

جامعة ليدن  - هولندا 

)دعم خاص(

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
-٢٠٠٦/٨/٣م٢٠٠٢/١/٣١م

١٣
التشخيص الورايث قبل الغرس من 

أجل الوقاية من األمراض الوراثية

د. عىل الحالين

د. عيل العضيب

مستشفى امللك فيصل  

التخصيص ومركز 

األبحاث

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٢/9/٣٠٢٠٠٦/١٢/٣١م

مستشفى امللك 

فيصل  التخصيص 

ومركز األبحاث

١٤

وبائيات عيوب األنبوبة العصبية 

يف اململكة: انتشارها ونسبة 

اإلعاقة والعوامل املسببة لها

جامعة امللك سعودد. وليد رضا مرشد
مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٢/9/١٢٠٠٣/٢/٢٨-
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اسم البحث/املرشوعم
اسم الباحث 

الرئيس
جهة التمويلجهة الباحث

تاريخ 

البداية
الرشكاء التقنيونتاريخ االنتهاء

١٥
تقييم وتنفيذ بيئة حاسوبية 

تفاعلية لخدمة املعاقني برصياً

د. عبد امللك بن 

سلامن السلامن

وزارة الرتبية 

والتعليم

جامعة امللك سعود

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٢/٨/١٤٢٠٠٦/١/١

وزارة الرتبية، جامعة 

امللك سعود

١٦

تحويل لغة اإلشارات العربية إىل 

لغة ناطقة باستخدام الحاسب 

اآليل

د. محمد أحمد 

املهندس

جامعة امللك فهد 

للبرتول واملعادن

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٣/١/7٢٠٠7/١/١-

١7
تسجيل العيوب الخلقية يف 

اململكة العربية السعودية

د. نادية 

السقطي
-

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٣/7/١٢٠٠٤/٦/٣٠

مستشفى امللك 

فيصل  التخصيص 

ومركز األبحاث

١٨

مسح جيني لحاميل االعتالل 

الورايث الحامل ملرض الضمور 

العضيل الشويك يف اململكة 

العربية السعودية

د. محمد بن 

عىل الجمعة

مستشفى امللك 

فهد للحرس 

الوطني

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٣/9/١٢٠٠9/١/١-

١9

عالقة التعرض ملادة الرصاص يف 

مرحلة ما قبل الوالدة وعقبها، 

وأثره عىل منو اإلدراك املبكر 

لألطفال يف الخرج، اململكة 

العربية السعودية

د. إميان الصالح

مستشفى امللك 

فيصل  التخصيص 

ومركز األبحاث

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٣/١/7٢٠٠7/٤/٣٠-

٢٠

البحث عن أحد مورثات التوحد 

التي قد ترتبط بتصخر العظم 

مع الحامض الكلوي االنابيبي

د. بينار أوزاند

مستشفى امللك 

فيصل  التخصيص 

ومركز األبحاث

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٣/١/7٢٠٠7/٣/٣٠

مستشفى امللك 

فيصل  التخصيص 

ومركز األبحاث
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جهة التمويلجهة الباحثاسم الباحث الرئيساسم البحث/املرشوعم
تاريخ 

البداية
الرشكاء التقنيونتاريخ االنتهاء

٢١

التعليم  تقنيات  استخدام  أثر 

التعلم  صعوبات  بعض  عالج  يف 

يف  التالميذ  لدى  )الدسلكسيا( 

اململكة  يف  االبتدائية  املرحلة 

العربية السعودية

د. عبد الله بن سعد 

العمري

جامعة امللك خالد 

»ابها«

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٣/١/7٢٠٠7/٢/٢٨

جامعة امللك 

خالد، أبها

٢٢

لغة  إىل  العريب  النص  تحويل 

إشارة عربية باستخدام الحاسب 

اآليل

د. محمد أحمد 

املهندس

جامعة امللك فهد 

للبرتول واملعادن

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٣/١/7٢٠٠٤/٦/٣٠

جامعة امللك 

فهد للبرتول 

واملعادن

٢٣

دور موقع )دي إف ان يب١( 

يف الصمم الورايث للمواطنني 

السعوديني

د. خالد طيبة

د. براين ماير

مستشفى امللك 

فيصل  التخصيص 

ومركز األبحاث

الشيخ/ نارص بن 

محمد املطوع
٢٠٠٥/١/٣٢٠٠7/٢/٢٨

مستشفى امللك 

فيصل التخصيص 

ومركز األبحاث

٢٤
برنامج اضطرابات طيف التوحد 

لدى األطفال السعوديني
د. بينار أوزاند

مستشفى امللك 

فيصل  التخصيص 

ومركز األبحاث

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٣/١/١٢٠٠٦/١/١

٢٥

تقييم احتامل وجود عالقة 

بني الطفرات الجينية يف 

امليتوكوندريا وأمراض العصب 

البرصي يف اململكة العربية 

السعودية

د. براين ماير

د. خالد أبو عمرو

مستشفى امللك 

فيصل  التخصيص 

ومركز األبحاث

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٤/٦/٣٠٢٠٠9/٦/٣٠

٢٦
علم الوراثة لالضطرابات 

العصبية الحسية والعضلية

د. كولن هوجكنسون

د. فاندانا بهروتشا

مستشفى امللك 

فيصل  التخصيص 

ومركز األبحاث

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
٢٠٠٢/١/١٢٠٠٦/١/١
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البرامج والمشاريع البحثية قيد اإلنجاز:  

اسم البحث/املرشوعم
اسم الباحث 

الرئيس
جهة التمويلجهة الباحث

تاريخ 

البداية

تاريخ 

االنتهاء
الرشكاء التقنيون

١
الربنامج الوطني لتطوير 

مهارات التواصل

د. هايدي 

العسكري

مركز امللك 

سلامن ألبحاث 

اإلعاقة

مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة٢٠٠٣/١/١-

٢

تحديد األساس الجيني 

للصمم الورايث باململكة 

العربية السعودية

د. فايقة امتياز

مستشفى 

امللك فيصل  

التخصيص ومركز 

األبحاث

مدينة اامللك 

عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية

٢٠١٥/١/١م٢٠١٠/١/١

للعلوم  عبدالعزيز  اامللك  مدينة 

والتقنية

التابعة لكلية  الورايث  الصمم  مجموعة 

الواليات  هارفارد  بجامعة  الطب 

املتحدة األمريكية

٣
دراسة وراثية للحثل 

العضيل الطريف يف اململكة
د. سعيد بوحليقة

مستشفى امللك 

فيصل التخصيص 

ومركز األبحاث

مدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية

٢٠١٠/١/١٢٠١٢/١/١

للعلوم  عبدالعزيز  اامللك  مدينة 

والتقنية

التابعة لكلية  الورايث  الصمم  مجموعة 

الطب بجامعة هارفارد بأمريكا

جامعة  يف  العضالت  أمراض  معهد 

سيلمرت باريس
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اسم البحث/املرشوعم
اسم الباحث 

الرئيس
جهة التمويلجهة الباحث

تاريخ 

البداية

تاريخ 

االنتهاء
الرشكاء التقنيون

٤

الخاليا  باستخدام  العالج 

اإلعاقة-  أبحاث  يف  الجذعية 

الجذعية  الخاليا  تفاعالت 

مرض  يف  االلتهابية  البيئة  مع 

وأمراض  املتعدد  التصلب 

وأمراض  العصبي  االنتكاس 

العصبي  الجهاز  يف  أخرى 

املركزي

د. شاكر عدرا

مستشفى امللك 

فيصل التخصيص

ومركز األبحاث

مدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية

٢٠١٠/١/١٢٠١٣/١/١

مدينة اامللك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية

مستشفى امللك فيصل التخصيص 

ومركز األبحاث

بنك الخاليا الجذعية السويرسي 

لوجاتو بسويرسا

٥

الجذعية  الخاليا  عالج  تطوير 

الذاتية ملرىض االعتالل الرشياين 

الطريف الحاد للطرف السفيل - 

الطور  يف  عشوائية  غري  دراسة 

الثاين

د. شاكر عدرا

مستشفى امللك 

فيصل

التخصيص ومركز 

األبحاث

مدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية

٢٠١٠/١/١٢٠١٢/١/١

مدينة اامللك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية

مستشفى امللك فيصل التخصيص 

ومركز األبحاث.

جامعة هارفارد

٦
الرعاية  مراكز  تقييم  برنامج 

النهارية

صاحبة السمو 

املليك األمرية 

جواهر بنت 

سعود بن نايف 

بن عبد العزيز

مركز امللك 

سلامن ألبحاث 

اإلعاقة

وزارة الشؤون 

اإلجتامعية، إبراهيم 

عبد العزيز الجميح، 

خالد عيل الرتيك، 

خالد أحمد الجفايل

٢٠٠7/9/١٢٠١٠/١/9

وزارة العمل والتنمية اإلجتامعية

مراكز رعاية نهارية

جمعيات خريية

أكادميية التطوير العلمي، الواليات 

املتحدة االمريكية
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البرامج والمشاريع البحثية المستمرة 

الرشكاء التقنيونتاريخ البدايةجهة التمويلجهة الباحثاسم الباحث الرئيساسم البحث/املرشوعم

١

برنامج الكشف املبكر  لحديثي 

إعاقات  من  للحد  الوالدة 

أمراض التمثيل الغذايئ

د. عيل العضيب

مستشفى امللك 

فيصل  التخصيص 

ومركز األبحاث

٢٠٠٣/١/١وزارة الصحة
مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز 

األبحاث

٢

باستخدام  الجيني  العالج 

موروثة MERTK ملرىض حثل 

الشبكية

د. فوزان القريع

مستشفى امللك 

فيصل التخصيص 

ومركز األبحاث

الشيخ عبدالله 

سليامن الراجحي

التخصيص  فيصل  امللك  مستشفى 

خالد  امللك  مستشفى  األبحاث،  ومركز 

للعيون  شييل  معهد  للعيون،  التخصيص 

)الواليات  دييجو  بسان  كليفورنيا  بجامعة 

الجزئية  الوراثة  قسم  األمريكية(،  املتحدة 

فلوريدا  بجامعة  وامليكروبيولوجية 

)الواليات املتحدة األمريكية(

برنامج الوصول الشامل٣
مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة

مركز امللك 

سلامن ألبحاث 

اإلعاقة

وزارة النقل

)جزء من املبلغ 

الشامل(

٢٠٠٦/١/١

أسوشيتس«  ديزاين  »يونيفريسال  مؤسسة 

البلدية  الشؤون  وزارة  كونج(،  )هونج 

الهيئة  الرياض،  مدينة  أمانة  والقروية، 

جامعة  الوطني،  والرتاث  للسياحة  العامة 

امللك سعود

برنامج صعوبات التعلم٤

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة )سجا 

جمجوم(

مركز امللك 

سلامن ألبحاث 

اإلعاقة

٢٠٠9/١/١رشكة بوينج للطريان
مركز تقويم و تعليم الطفل )الكويت(، 

جامعة املللك عبد العزيز )جدة(
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الرشكاء التقنيونتاريخ البدايةجهة التمويلجهة الباحثاسم الباحث الرئيساسم البحث/املرشوعم

برنامج التدريب املهني٥
مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة
-٢٠٠9/١/١

)املنطقة  للتأهيل  سلطان  األمري   مجمع 

لخدمة  جميل  اللطيف  عبد  برامج  الرشقية(، 

املجتمع )جدة(، رشكة أي يس أي، امريكا

٦
برنامج الدمج 

االقتصادي

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة

البنك اإلسالمي 

للتنمية، بنك 

التسليف واإلدخار 

السعودي

٢٠٠٨/١/١

صندوق املئوية )الرياض(،  برامج عبد اللطيف 

األمم  برنامج  )جدة(،  املجتمع  لخدمة  جميل 

املتحدة للتنمية

7
للصحة  الوطني  البحث 

النفسية

د.عبدالله السبيعي

د. ياسمني التويجري

جامعة امللك 

سعود، مستشفى 

امللك فيصل 

التخصيص ومركز 

األبحاث

أبراج كابيتال، 

جامعة امللك سعود، 

مدينة امللك عبد 

العزيز للعلوم 

والتقنية

٢٠٠9/١/١

واالقتصاد،  التخطيط  وزارة  الصحة،  وزارة 

العامة واملعلومات، وزارة  اإلحصاءات  مصلحة 

سعود،  امللك  جامعة  االجتامعية،  الشؤون 

ومركز  التخصيص  فيصل  امللك  مستشفى 

ميتشجن،  جامعة  هارفرد،  جامعة  األبحاث، 

منظمة الصحة العاملية

القرية العائلية٨

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة

)عبدالرحمن 

الثويني(

مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة

البنك اإلسالمي 

للتنمية
مستمر٢٠٠٨/١/١
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البرامج البحثية الوطنية »قيد التطوير« 

١- السجل الوطني لإلعاقات.

يف  املواليد  عىل  وأثره  الوالدة  أثناء  األوكسجني  نقص   -٢

اململكة العربية السعودية. 

البرامج البحثية الوطنية 

تم اإلعداد والتنفيذ لعدد من األبحاث اإلسرتاتيجية  الوطنية 

ذات األولوية ومنها:

لدى  اإلعاقة  لدراسة  الوطني  البحث  مشروع    .١
األطفال بالمملكة العربية السعودية

 )٢١ )جدول  املركز  خالل  من  البحث  ملرشوع  اإلعداد  تم 

ليشمل توفري املعلومات العلمية املوثّقة عن حجم اإلعاقة 

املرشوع  وتضمن  اململكة.  يف  الجغرايف  وتوزيعها  وأنواعها، 

واالجتامعية  الصحية  اإلعاقة  جوانب  مختلف  دراسة 

ووسائل  للمعوقني  املقدمة  والخدمات  وآثارها  والنفسية 

وصوالً  وتقوميها  والتأهيل  والرعاية  الوقاية  جوانب  دراسة 

إىل الرعاية املثىل للمصابني والحد من اإلعاقة.

القائمون على تنفيذ الدراسة والداعمون والجهات المشاركة في التنفيذ

الصفة يف تنفيذ البحثاالسم 

الباحث الرئييساألستاذ الدكتور محسن بن عيل فارس الحازمي

معايل الدكتور  عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم

الباحثون املشاركون الدكتور نارص بن عيل املوىس

الدكتور أحمد بن عيل الجار الله

األستاذ الدكتور إبراهيم بن مبارك  الجوير

املستشارون للبحث

األستاذ الدكتور زيدان بن أحمد الرسطاوي

الدكتور زيد بن عبد الله املسلط

الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة

الدكتور فارس بن حسن سليم

الدكتور نارص بن عبد الرحمن الحمدان

الدكتور سليامن بن عبد الله الخرايش

الدكتور عبد الله الشايع

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الجهات الداعمة 

للدراسة

مؤسسة األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخريية

الرشكة السعودية للصناعات األساسية ) سابك (

جمعية األطفال املعوقني 

مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة

وزارة الصحة

الجهات املشاركة يف 

تنفيذ الدراسة

 »وزارة العمل والشؤون االجتامعية" 

وزارة الشؤون اإلجتامعية - سابقاً

وزارة الرتبية والتعليم »وزارة املعارف سابقاً«

الرئاسة العامة لتعليم البنات
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العربية  بالمملكة  المعوقين  رعاية  نظام   .٢
السعودية:

من 	  املعوقني  لرعاية  وطني  نظام  إيجاد  فكرة  نبعت 

والتأهيل،  لإلعاقة  األول  الدويل  املؤمتر  توصيات  إحدى 

واملنعقد برعاية امللك فهد بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله 

ـ عام ١٤١٣هـ )املوافق ١99٢م( وتبناها صاحب السمو 

-رئيس  عبدالعزيز  بن  سلامن  بن  سلطان  األمري  املليك 

مجلس  ورئيس  املعوقني،  األطفال  إدارة جمعية  مجلس 

أمناء مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة.

باململكة« 	  املعوقني  لرعاية  »نظام  إيجاد  فكرة  حظيت 

ـ  الله  ـ يرحمه  العزيز  امللك فهد بن عبد  بتأييد ودعم 

حيث صدرت موافقة املقام السامي الكريم عىل تكليف 

مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة إلعداد النظام  بتاريخ 

١٤١٨/٢/١7هـ، كام تفضل  صاحب السمو املليك األمري 

املرشوع  بدعم  الله-  رحمه  ـ  عبدالعزيز  بن  سلطان 

ومتويله.

بن 	  الله  عبد  امللك  من  بدعٍم  النظام  مرشوع  حظَي 

عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ويل العهد آنذاك ــ وكذا 

االجتامعية  الشؤون  ووزارة  والشورى،  الوزراء  مجليس 

ذات  واألهلية  الحكومية  األخرى  والجهات  "آنذاك"، 

العالقة.

املركز ومدينة سلطان بن عبدالعزيز آل  الوطني للمعوقني بني  النظام  توقيع دعم 

سعود الخريية
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اإلجراءات 	  باتخاذ  املركز  قام  فقد  النظام  وإلعداد 

لجنة إرشافية وفريق عمل  تكوين  الالزمة إلعداده وتم 

متخصص، ولجان عمل ولجان استشارية محلية وعاملية، 

هذا  يف  الصادرة  لألنظمة  ومسح  شاملة  دراسة  وإجراء 

املجال شملت ما يزيد عىل ٣7 نظاماً من الدول العربية 

والقوانني  النظم  ومراجعة  األجنبية،  والدول  واإلسالمية 

التي صدرت من جهات حكومية وغري حكومية مختلفة 

"آنذاك"، ووزارة  الرتبية والتعليم  باإلعاقة؛ كوزارة  تُعنى 

لتعليم  العامة  والرئاسة  "آنذاك"،  االجتامعية  الشؤون 

أرامكو،  ورشكة  السعودية،  والخطوط  "آنذاك"،  البنات 

ورشكة سابك ، وشارك يف هذه الدراسة نخبة من الخرباء 

قضايا  ومختلف  والدويل  اإلسالمي  الترشيع  مجال  يف 

اإلعاقة، وصوالً إىل إعداد »مرشوع النظام«.

واملزايا 	  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  النظام  شمل 

األعىل  املجلس  وإنشاء  لهم،  املمنوحة  واملساعدات 

عمله؛  إجراءات  وتنظيم  وتشكيله،  املعوقني،  لشؤون 

ليتوىّل كل األمور ذات العالقة بشؤون املعوقني. 

صدر النظام مبوجب املرسوم املليك رقم )م/٣7(، بتاريخ 	 

قرار  عىل  باملوافقة  القايض  ١٤٢١هـ،  سنة  رمضان   ٢٣

سنة  رمضان   ١٥ بتاريخ   )٢٢٤( رقم  الوزراء  مجلس 

١٤٢١هـ، الخاّص بإقرار النظام.

نرُش  النظام يف الصحيفة الرسمية )أم القرى( يف العدد 	 

رقم )٣٨٢7( بتاريخ ٢٤ شوال سنة ١٤٢١هـ.

أ.    الجهة الداعمة : 

حظي املرشوع بدعم  كريم من لدن صاحب السمو املليك 

األمري سلطان بن عبدالعزيز ـ الرئيس األعىل ملؤسسة سلطان 

بن عبد العزيز آل سعود الخريية - حيث أصدر سموه الكريمـ  

يرحمه اللهـ  توجيهه ملؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود 

الخريية، بدعم املرشوع ومتويله، وتم توقيع عقد التمويل بني 

مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة ومؤسسة سلطان بن عبد 

العزيز آل سعود الخريية بتاريخ  ١٤١9/١١/١٢هـ.
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نسب األطفال االجمالي وأطفال الدراسة ونسبة المعاقين منهم:

عدد السكان  األطفال باملنطقة *املنطقةم 
عدد أطفال 

الدراسة
 %عدد األطفال املعوقني

١٥٦9٠٠9١١7٦٨٥١٤٤.٣٦الرياض١

١٦٠9٥٦٨١٠٢٠٠٥٤٨٥.٣7مكة املكرمة٢

٥١٣٨٠٠٤٨٦١٣٨١7.٨٠املدينة املنورة٣

١١٢٥٣٨٨7٤٠٠٤7٨٦.٤٦املنطقة الرشقية٤

7١١٦١7٤79٦٢٢٥٤.٦9عسري٥

١7٨7٦٠٢٢٨9١٤9٦.٥١الباحة٦

٤٦٣١77٣٥9٣٣٥٦9.9٠جازان7

١١٢١٨9١٢٠٠7٠٥.٨٣الحدود الشاملية٨

٢١٦٢٨١٢999١٦٨٥.٦٠حائل9

٣79٠7٨٤٥99٤٤٥9.٦٨القصيم١٠

٢٤٦٠7٠٣٠٥٠٢٠٣٦.٦٦تبوك١١

١٤٣٥١٠١999١7٠٨.٥٠الجوف١٢

١٥7٣٦٦١٨7٦١٣١٦.9٨نجران١٣

7٤٢581٣٦0٦٣0٣8٣8٦.٣٣اإلجاملــــــــــــي

* عدد األطفال ما دون سن السادسة عرشة حسب تعداد وزارة الصحة لعام ١٤١7هـ
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اللجنة املرشفة عىل إعداد املرشوع

رئيساًصاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز

عضواً، ورئيس فريق العملمعايل الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة 

عضواًمعايل الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

عضواًالدكتور راشد بن محمد أبا الخيل

عضواًاألستاذ إبراهيم بن عبد العزيز العجالن

عضواً، ومقرراًاألستاذالدكتور محسن بن عيل فارس الحازمي 

اللجنة االستشارية للجنة املرشفة

 اململكة العربية السعوديةصاحب السمو املليك األمري عبد العزيز بن أحمد بن عبدالعزيز

الكويتالدكتور هاشم تقي

اململكة األردنية الهاشميةالدكتور يارس سامل

لبنانالدكتور نواف كبارة

لبنانالدكتور موىس رشف الدين

الواليات املتحدة األمريكيةالسيد جون سنونو

لبناناألستاذة جهدة أبو خليل

الواليات املتحدة األمريكيةالدكتورة سوزان باركر 

فريق العمل إلعداد املرشوع

رئيساًمعايل الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة

عضواًالدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ

عضواًالدكتور نارص بن عيل املوىس

عضواًاألستاذ محمد بن عبد الله العميل

عضواًالدكتورة فوزية بنت محمد حسن أخرض

أمني عاماألستاذ الدكتور محسن بن عيل فارس الحازمي
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اللجان التي عملت عىل إعداد نظام رعاية املعوقني باململكة العربية السعودية وعدد أعضائها )٨٢ عضواً(

اللجنة املرشفة

اللجنة اإلستشارية 

للجنة املرشفة
فريق العمل

املجموعات اإلستشارية املختصة لفريق العمل

أمانة النظام

املجموعات اإلستشارية 

املختصة بالتوثيق

املجموعات اإلستشارية 

املختصة بالجوانب الهندسية

مجموعة الدعم واملتابعة

املجموعات اإلستشارية 

املختصة بالتأهيل الرتبوي

املجموعات اإلستشارية 

املختصة بالتوظيف

املجموعات اإلستشارية 

املختصة بالتأهيل اإلجتامعي 

والرتفيهي

املجموعات اإلستشارية 

املختصة بالجوانب الرشعية 

والقانونية

املجموعات اإلستشارية 

املختصة بالتأهيل الصحي

املجموعات اإلستشارية 

املختصة بالجوانب املالية

املجموعات اإلستشارية 

املختصة بالجوانب اإلعالمية
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لحديثي  المبكر  للفحص  الوطني  البرنامج   .٣
الوالدة ألمراض التمثيل الغذائي

صحة  برنامج  هو   )NBS( الوالدة  لحديثي  املبكر  الفحص 

عامة هدفه النهايئ هو الوقاية من الوفيات واملرض واإلعاقة 

يحتمل  التي  االضطرابات  عن  املبكر  الكشف  خالل  من 

بالتدخل  السامح  وبالتايل،  األعراض،  تطور  وقبل  عالجها 

املبكر وإدارة الحاالت.

ويتحقق الفحص املبكر من خالل تحليل بضع قطرات من 

الدم يتم جمعها من كعب حديثي الوالدة، ويتم وضع هذه 

عىل  تحتوي  محددة  ترشيح  ورق  بطاقات  عىل  القطرات 

جميع الخصائص الدميغرافية املطلوبة للرضيع ووالديه. 

من  ساعة   ٢٤ بعد  األحيان  أغلب  يف  العينات  جمع  ويتم 

بعض  اختبار  املبكر  الفحص  اختبار  ويشمل  الوالدة. 

الصامء. يف حال كانت  الغذايئ والغدد  التمثيل  اضطرابات 

ثانية  عينة  طلب  يتم  فإنه  الدم  عينة  يف  إيجابية  النتيجة 

من نفس الطفل جنبا إىل جنب مع عينات أخرى )البول أو 

البالزما(, إذا دعت الحاجه لذالك. فإذا كانت نتيجة التحليل 

ال تزال إيجابية, يتم إعداد تقرير يوضح اصابة الطفل باحد 

االمراض املشمولة بالربنامح وإرساله إىل املستشفى املعني. 

و  التشخيصية  االختبارات   من  املزيد  إجراء  ذلك  يتبع  و 

املتابعة للطفل خالل فرتة العالج )شكل ١(. 

تشري إحصائية وزارة الصحة إىل أن عدد املواليد يف اململكة 

يرتاوح بني ٤٠٠ و٥٠٠ ألف مولود سنوياً، ويف ضوء املؤرشات 

التمثيل  أمراض  عن  الناتجة  اإلعاقة  نسبة  فإن  العاملية 

الغذايئ عند حديثي الوالدة تصل إىل واحد يف األلف، وهو 

ما يعني وجود )٤٠٠- ٥٠٠( طفل معّوق سنوياً يف اململكة 

من هذه األمراض وحدها.

منذ  الوطني  الربنامج  هذا  إلنجاز  بالتخطيط  املركز  وقام 

وقت مبكر بعد ثبوت جدواه من واقع التطبيق يف عدد من 

دول العامل خالل السنوات الخمس والثالثني املاضية. وظهر 

هذا املرشوع إىل حيّز التنفيذ بتضافر الجهود وتعاون وزارة 

الصحة، ومستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث، 

والخدمات الطبية يف كّل من: وزارة الحرس الوطني، ووزارة 

الدفاع، ووزارة الداخلية، واملستشفىات الجامعية.
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الرشيفني  الحرمني  خادم  صاحب  برعاية  الربنامج:  تدشني 

تدشني  تّم   - املركز  مؤسس  عبدالعزيز،  بن  سلامن  امللك 

انطالقة الربنامج يوم األحد ٥ جامدى األوىل سنة ١٤٢٦هـ 

)املوافق ١٢ يونيو ٢٠٠٥م(  بقرص الثقافة بحي السفارات 

يف مدينة الرياض.

أهداف الربنامج: يهدف الربنامج إىل تحديد طبيعة ومدى 

حدوث أمراض الغدد الصامء وأمراض التمثيل الغذايئ لدى 

جميع املواليد يف اململكة وتتلخص يف اآليت:

اكتشاف اعتالالت غري طبيعية عن طريق تحليل عينات 	 

الدم املأخوذة من األطفال خالل )7٢( ساعة من عمر 

الطفل.

تكوين سجل وطني وقاعدة بيانات لحرص جميع أنواع 	 

اإلعاقات بحيث ميكن عن طريق هذه املعلومات تقديم 

املشورة إىل واضعي القرار والخطط االسرتاتيجية.

 تطوير برامج تدريب عامة لألطباء من أجل اكتشاف 	 

وعالج األخطاء الوراثية.

تطوير برامج توعوية عامة من أجل فهم هذه األمراض 	 

عىل  املبكر  الكشف  جعل  إىل  والسعي  منها  والوقاية 

كافة  يف  مطبقاً  أساسياً  نظاماً  الوالدة  حديثي  األطفال 

املستشفيات الحكومية واألهلية.

وإىل 	  واالجتامعية  النفسية  األرسية  املعاناة  من  الحد 

توفري املاليني من الرياالت التي ترصف سنوياً عىل عالج 

ورعاية األطفال املعوقني.

خطوات تنفيذ الربنامج:

العربية  اململكة  يف  املواليد  عدد  يقدر  الحالية  الفرتة  يف 

سنوياً  مولوداً  إىل ٦٠٠,٠٠٠(   ٥٠٠,٠٠٠( بحوايل  السعودية 

الوالدة  حديثي  لألطفال  سنوياً  عينة   )١٠,٠٠٠( مسح  يتم 

يف اململكة وهذا الرقم ضئيل جداً لذا فإن آلية تنفيذ هذا 

الربنامج ملسح كافة املواليد يف اململكة سيتم وفقاً للمراحل 

التالية:

صورة تدشني مقام خادم الحرمني الرشيفني ملرشوع الكشف املبكر 
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املرحلة األوىل: 

املستشفىات التابعة لوزارة الصحة.	 

مستشفى الحرس الوطني والقوات املسلحة ومستشفى 	 

قوى األمن.

املستشفىات الجامعية.	 

املستشفىات التخصصية.	 

املستشفىات الخاصة.	 

املرحلة الثانية: 

كافة  البحث  غطي  حتى  الفحص  يف  تدريجياً  التوسع  تم 

مناطق اململكة:

السنة األوىل: تم زيادة فحص عدد املواليد إىل )٨٥,٠٠٠( 	 

طفل حيث تم التنسيق بني مركز امللك سلامن ألبحاث 

يف  والوالدة  األطفال  مستشفىات  من  وعدد  اإلعاقة 

مختلف مناطق اململكة.
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السنة الثانية: 	 

تم زيادة فحص عدد املواليد إىل )١٦٠,٠٠٠( طفل.  

السنة الثالثة: 	 

تم العمل عىل زيادة عدد الفحوصات لتشمل   

)٢٨٠,٠٠٠( طفل.  

السنة الرابعة: 	 

شمل البحث فحص كل املواليد الذين بلغ عددهم   

أكرث من )٤٠٠,٠٠٠( طفل.  

الخطوات العملية إلجراء الفحص:

املولود 	  الطفل  كعب  من  الدم  من  عينة  عىل  الحصول 

حديثاً خالل )7٢( ساعة من الوالدة. 

امللك 	  ملركز  املخصص  املخترب  إىل  العينات  وتسليم  نقل 

سلامن ألبحاث اإلعاقة إلجراء التحليل والتشخيص، الذي 

املسببة  األمراض  أكرث  أنها  عىل  مبنياً  )١٥( مرضاً  يشمل 

توقيع مذكرة تفاهم بني املركز و رئاسة الحرس الوطني– الشؤون الصحية –  مدينة امللك عبد للوفاة املبكرة واإلعاقة الجسدية والذهنية لدى األطفال.

العزيز الطبية١٤٢٤/٨/١٢هـ للربنامج الوطني لالكتشاف والتدخل املبكر ألمراض التمثيل الغذايئ 

والغدد عند حديثي الوالدة.

توقيع مذكرة تفاهم بني املركز ووزارة الدفاع والطريان واملفتشية العامة– اإلدارة العامة للخدمات 

التمثيل  ألمراض  املبكر  والتدخل  لالكتشاف  الوطني  الربنامج  لتوسيع  املسلحة  للقوات  الطبية 

الغذايئ والغدد عند حديثي الوالدة١٥ ربيع اآلخر ١٤٢٤ه
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الجهات املشاركة يف تنفيذ الربنامج:

الدور . ١ له  سيكون  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز 

التنفيذي يف اإلرشاف عىل البحث

مركز األبحاث مبستشفى امللك فيصل التخصيص سيساعد . ٢

يف إدارة الربنامج البحثي.

وزارة الصحة ستشارك بإيجابية يف هذا الربنامج.. ٣

الطبية –  برنامج املستشفىات وأقسام الوالدة يف اململكة. ٤ العامة للخدمات  الداخلية – اإلدارة  توقيع مذكرة تفاهم بني املركز و وزارة 

مستشفى قوى األمن١ جامدى األوىل ١٤٢٤هـ )١ يوليو ٢٠٠٣م(،
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٤.  برنامج الوصول الشامل.. 

تبّنى املركز هذا الربنامج انطالقاً من دوره الوطني لتفعيل 

البنود ذات العالقة من نظام رعاية املعوقني باململكة، وما 

وجوب  من  النظام  من  والثالثة  الثانية  املادتان  تضّمنته 

األشخاص  تنّقل  لتحقيق  العامة  املواصالت  وسائل  تهيئة 

واملواصفات  الرشوط  ووضع  وسالمة،  بأمن  اإلعاقة  ذوي 

واملعايري الهندسية واملعامرية الخاصة باحتياجات األشخاص 

ذوي اإلعاقة، وتأكيداً عىل مراعاة استيعابهم يف أوجه الحياة 

من  يتمّكنوا  ليك  املجاالت؛  جميع  يف  ومساندتهم  العامة، 

بالدهم،  وخدمة  طموحاتهم،  وتحقيق  حقوقهم،  مامرسة 

ودمجهم يف املجتمع مع أقرانهم املواطنني.

172

الباب التاسع

دليل الوصول الشامل لوسائط النقل الربيدليل الوصول الشامل للبيئة العمرانية
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برنامج  املعوقني  األطفال  جمعية  تبنت  السياق  هذا  ويف 

ذلك  تطبيق  يف  املبادرة  للمركز  وكان  الكريس«  »جرب 

املعوقني  لدمج  تهدف  علمية،  منهجية  بطريقة  الربنامج 

اململكة  يف  لذلك  املناسبة  البيئة  وتهيئة  العامة  بالحياة 

العربية السعودية.

الله ثم  الهامة بتوفيق  الوطنية  املبادرة  وقد تحققت تلك 

الدعم الالمحدود لرجل اإلنسانية خادم الحرمني الرشيفني 

امللك عبدالله بن عبدالعزيز "طيب الله ثراه" والذي يحرص 

خالل  من  خاصة  واملعوق  عامة،  املواطن  رفاهية  عىل 

توجيهاته يرحمه الله لتسخري القدرات ودعم املبادرات يف 

هذا املجال.

173

معالم ومسيرة

دليل الوصول الشامل للوجهات السياحية وقطاعات اإليواء دليل الوصول الشامل لوسائط النقل البحري
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الجوانب  ويشمل  املجتمع،  فئات  جميع  الربنامج  ويخدم 

والحقوقية،  والسلوكية،  والتقنية،  واملعلوماتية،  املعامرية، 

اإلرشادي  الدليل  بإصدار  املركز  قام  نتائجه  عىل  وبناًء 

للوصول الشامل يف البيئة العمرانية، ويف وسائط النقل الربية 

والقروية،  البلدية  الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون  اململكة،  يف 

وبدعم من وزارة النقل.

بن  نايف  األمري  املليك  السمو  من صاحب  كريم  وبتوجيه 

اململكة  يف  الربنامج  لتطبيق  ــ  الله  يرحمه  ــ  عبدالعزيز، 

العربية السعودية قام املركز بالتواصل مع مجالس املناطق 

مختلف  يف  الدليل  لتطبيق  زمني؛  لربنامج  طبقاً  باململكة 

مناطق اململكة.

بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني  من  كرمية  وبرعاية 

أنذاك  الرياض  منطقة  أمري  املركز–  مؤسس  عبدالعزيز 

األحد  يوم  الرياض  منطقة  إمارة  يف  الربنامج  تدشني  تّم   -

١٤٣١/٦/٢هـ )٢٠١٠/٥/١٦م(، وإعالن الرياض أول »مدينة 

صديقة للمعوقني« يف اململكة العربية السعودية،  وتبع ذلك 

اتفاقيات مامثلة يف مناطق مكة  املكرمة، واملدينة  توقيع 

املنورة، والقصيم واملنطقة الرشقية.

ورشاكة  النقل،  وزارة  من  بدعم  الربنامج  هذا  تنفيذ  وتم 

ووزارة  العدل،  ووزارة  واألوقاف،  اإلسالمية  الشؤون  وزارة 

الصحة، ومستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث، 

امللك  وجامعة  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ومدينة 

سعود، وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ومكتب 

البلدية  الشؤون  ووزارة  العمرانية،  لالستشارات  املدن 

للسياحة  العامة  والهيئة  الرياض،  مدينة  وأمانة  والقروية، 

واآلثار، ومطار امللك خالد الدويل. ومتثّلت الرشاكة الدولية 

يف مؤسسة يونيفريسال ديزاين أسوشيتس من هونج كونج.

صاحب السمو املليك األمري نايف بن عبد العزيز - يرحمه الله
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كام أصدر صاحب السمو املليك األمري  الدكتور منصور بن 

البلدية والقروية ـ  ـ وزير الشؤون  العزيز  متعب بن عبد 

للوصول  اإلرشادي  بالدليل  لألخذ  األمانات  لكافة  تعميم 

الشامل واعتباره مرجعاً لألمانات يف مختلف مناطق اململكة.

ومن خالل تواصل املركز مع مجالس املناطق، فقد تم حتى 

للمعوقني،  صديقة  باململكة  مناطق  أربع  إعالن  تاريخه 

وتلك املناطق عىل النحو التايل:

منطقة الرياض. ١

منطقة مكة املكرمة  . ٢

منطقة املدينة املنورة. ٣

منطقة القصيم. ٤

صاحب السمو املليك األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز - أمري منطقة القصيم  

آنذاك وصاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس 

الشامل  الوصول  برنامج  تدشني  حفل  خالل  التنسيقي  املجلس  ورئيس  األمناء 

مبنطقة القصيم يف ١٤٣٣/٦/١7هـ املواقث ٢٠١٢/٥/٨م

إعالن املدن صديقة للمعوقني

٤

101٣

حضور إجتامعات مجلس املناطق

التواصل مع إمارات املناطق

التواصل مع إمارات املناطق، وإعالنها مناطق صديقة للمعوقني
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تشكيل اللجنة اإلشرافية العليا للوصول الشامل:

وألهمية املرحلة التطبيقية للربنامج فقد تقرر تشكيل لجنة إرشافية لإلرشاف عىل تطبيق الربنامج، برئاسة صاحب السمو 

املليك األمري / سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز ـ رئيس مجلس أمناء املركز ـ وعضوية ممثلني لعدد من الجهات الحكومية 

واألهلية.  وتضمن اإلطار العام للجنة اعتامد اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الربنامج عىل أرض الواقع، ووضع آلية عمل لتفعيل 

الربنامج ضمن القطاعات الحكومية والخاصة، وتشكلت اللجنة كام ييل:

املنصباالسمم 

١
صاحب السمو املليك األمري

سلطان بن سلامن بن عبد العزيز

رئيس مجلس أمناء املركز، ورئيس املجلس التنسيقي للجمعيات الخريية املعنية بخدمات 

املعوقني

العضو املؤسس للمركز، و ورئيس مجلس إدارة جمعية اإلعاقة الحركية للكبار )حركية(.املهندس نارص بن محمد املطوع٢

العضو املؤسس للمركز، ورئيس مجلس إدارة مجموعة السيفاملهندس محمد بن مساعد السيف٣

العضو املؤسس للمركز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسنياملهندس عبدالله بن أحمد سعيد بقشان٤

وكيل وزارة  الداخلية لشؤون املناطقد. أحمد بن محمد السناين٥

املهندس عبد العزيز بن عيل العبدالكريم٦

عضو مجلس إدارة جمعية األطفال املعوقنياملهندس عيل بن عثامن الزيد7
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املنصباالسمم 

وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف للتخطيط والتطويرفضيلة الشيخ أحمد بن عبدالله الصبان٨

رئيس مركز املشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياضاملهندس إبراهيم بن عبداملحسن السلطان9

عضو مجلس أمناء املركز، وعضو مجلس الشورىالدكتور مازن بن فؤاد خياط١٠

أمني عام مجلس الغرف التجارية الصناعيةالدكتور فهد بن صالح السلطان١١

مدير عام إدارة  املرشوعات بوزارة الشؤون االجتامعيةاملهندس سليامن بن محمد البحريي١٢

مدير عام إدارة الدراسات والتصميم ـ وزارة النقلاملهندس عبد الغني بن حامد الحريب١٣

إدارة التصميم والتخطيط بالهيئة العامة للطريان املديناملهندس محمد عيل الحامد القحطاين١٤

مدير عام اإلدارة العامة لرعاية املعوقني وتأهيلهم بوزارة الشؤون االجتامعيةنارص بن حمد املالك١٥

أمني عام جمعية األطفال املعوقنيعوض بن عبد الله الغامدي١٦

املدير العام التنفيذي للمركزالدكتور سلطان بن تريك السديري١7

األمني العامضيف الله بن سليم البلوي١٨
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خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز ويل العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، يدشن برنامج الوصول الشامل، ويعلن منطقة الرياض صديقة 

للمعوقني بإمارة منطقة الرياض  االثنني ١٤٣١/٦/٣هـ املوافق ٢٠١٠/٥/١7م

املركز،   مؤسس  سعود،  آل  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم 

يجرب الكريس

صاحب السمو املليك األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود – أمري منطقة 

القصيم آنذاك يجرب الكريس
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اجتامع مجلس إمارة منطقة مكة املكرمة برئاسة صاحب السمو املليك األمري خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمري منطقة مكة املكرمة  اثناء زيارة املركز واستعراض برنامج 

الوصول الشامل

االجتامع مع مجلس منطقة عسري يف يوم االثنني ٢٠١٠/١١/٨م , مبقر اإلمارة بابها وقد ترأس االجتامع صاحب السمو املليك األمري فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود – 

أمري منطقة عسري، وتم تخصيص ٢٠ دقيقه تم خاللها تقديم عرض مريئ لربنامج الوصول الشامل.وقد أكد سمو أمري املنطقة أثناء االجتامع أن مجلس وإمارة منطقة عسري 

ضمن الرشكاء االسرتاتيجيني للمركز .
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اتفاقيات التفاهم والتعاون التي تم توقيعها لتطبيق برنامج الوصول الشامل - إمارة منطقة الرياض 
)األحد ٢ / ٦ / ١٤٣١هـ الموافق ١٦ / 5 / ٢٠١٠م(

تاريخ التوقيعاملنصباملخول بالتوقيعالجهةم 

وزارة الشئون البلدية والقروية١
صاحب السمو املليك األمري 

منصور بن متعب بن عبدالعزيز 

وزير الشئون البلدية 

والقروية

١٤٣١/٦/٢هـ 

)٢٠١٠/٥/١٦م(

أمانة مدينة الرياض٢
األمري الدكتور 

عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن
أمني منطقة الرياض

١٤٣١/٦/٢هـ 

)٢٠١٠/٥/١٦م(

وزارة النقل٣
معايل الدكتور 

جبارة بن عيد الرصيرصي
وزير النقل

١٤٢7/١١/٥هـ 

)٢٠٠٦/١١/٢٦م(

وزارة النقل٤
معايل الدكتور 

جبارة بن عيد الرصيرصي
وزير النقل

١٤٢9/7/١٣هـ 

)٢٠٠٨/7/١٦م(

وزارة العدل٥
معايل الشيخ 

محمد بن عبدالكريم العيىس
وزير العدل

١٤٣١/٦/٢هـ 

)٢٠١٠/٥/١٦م(

٦
وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد

الدكتور 

توفيق بن عبدالعزيز السديري

وكيل الوزارة لشئون 

املساجد والدعوة 

واإلرشاد 

١٤٣١/٦/٢هـ 

)٢٠١٠/٥/١٦م(

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية7
معايل الدكتور 

سليامن بن عبدالله أبا الخيل
مدير الجامعة

١٤٣١/٦/٢هـ 

)٢٠١٠/٥/١٦م(

جامعة امللك سعود٨
معايل الدكتور 

عبدالله بن عبدالرحمن العثامن
مدير الجامعة

١٤٣١/٦/٢هـ 

)٢٠١٠/٥/١٦م(



181

معالم ومسيرة

تاريخ التوقيعاملنصباملخول بالتوقيعالجهةم 

9
مستشفى امللك فيصل التخصيص 

ومركز األبحاث
املرشف العام التنفيذيمعايل الدكتور قاسم بن عثامن القصبي

١٤٣١/٦/٢هـ 

)٢٠١٠/٥/١٦م(

١٠
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية
الدكتور عبدالله بن أحمد الرشيد

نائب رئيس املدينة لدعم البحث 

العلمي

١٤٣١/٦/٢هـ 

)٢٠١٠/٥/١٦م(

مدير عام املطاراملهندس عبدالله بن محمد الطاسانمطار امللك خالد الدويل١١
١٤٣١/٦/٢هـ 

)٢٠١٠/٥/١٦م(

١٢
املديرية العامة للشئون الصحية 

مبنطقة الرياض
املدير العامالدكتور هشام بن محمد ناظره

١٤٣١/٦/٢هـ 

)٢٠١٠/٥/١٦م(

١٣
جهاز التنمية السياحية مبنطقة 

الرياض
األستاذ عبدالرحمن بن عيىس الجساس

املدير التنفيذي لجهاز التنمية 

السياحية بالرياض

١٤٣١/٦/٢هـ 

)٢٠١٠/٥/١٦م(

نائب الرئيس لالستثامرالدكتور صالح بن خالد البخيتالهيئة العامة للسياحة واآلثار١٤
١٤٣٠/٣/٢٤هـ 

)٢٠٠9/٣/٢١م(

١٥
الغرفة التجارية الصناعية مبنطقة 

الرياض
رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ عبدالرحمن بن عيل الجرييس

١٤٣١/٦/٢هـ 

)٢٠١٠/٥/١٦م(

١٦
مكتب املدن الستشارات الهندسة 

املعامرية
الرئيساملهندس مختار بن محمد الشيباين

١٤٣٠/٥/١٨هـ 

)٢٠٠9/٥/١٣م(
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إمارة منطقة مكة المكرمة - الثالثاء ١٤٣٢/٦/7هـ الموافق ٢٠١١/5/١٠م

تاريخ التوقيعاملنصباملخول بالتوقيعالجهةم 

١٤٣٢/٦/7هـ )٢٠١١/٥/١٠م(األمني العاممعايل الدكتور أسامه بن فضل البارأمانة العاصمة املقدسة١

١٤٣٢/٦/7هـ )٢٠١١/٥/١٠م(األمني العاممعايل الدكتور هاين بن محمد أبو راسأمانة محافظة جده٢

١٤٣٢/٦/7هـ )٢٠١١/٥/١٠م(رئيس الهيئةمعايل الدكتور فيصل بن حمد الصقريالهيئة العامة للطريان املدين٣

١٤٣٢/٦/7هـ )٢٠١١/٥/١٠م(مدير الجامعةمعايل الدكتور أسامه بن صادق طيبجامعة امللك عبدالعزيز٤

١٤٣٢/٦/7هـ )٢٠١١/٥/١٠م(رئيس مجلس اإلدارةاملهندس يحيى بن محمد بن الدنمجموعة بن الدن السعودية٥

١٤٣٢/٦/7هـ )٢٠١١/٥/١٠م(رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ عبدالله سامل باحمدانالبنك األهيل التجاري٦

١٤٣٢/٦/7هـ )٢٠١١/٥/١٠م(الرئيس التنفيذياملهندس رامي شكور أبو غزالهرشكة البيك لألنظمة الغذائية7

إمارة منطقة المدينة المنورة - السبت ١٤٣٣/١/٢9هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٢٤م

تاريخ التوقيعاملنصباملخول بالتوقيعالجهةم 

مجلس منطقة املدينة املنورة١
صاحب السمو املليك األمري 

عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز
١٤٣٣/١/٢9هـ )٢٠١١/١٢/٢٤م(رئيس مجلس املنطقة

٢
الرئاسة العامة لشئون املسجد 

الحرام واملسجد النبوي
١٤٣٣/١/٢9هـ )٢٠١١/١٢/٢٤م(الرئيس العاممعايل الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصني

١٤٣٣/١/٢9هـ )٢٠١١/١٢/٢٤م(األمني العام املكلفاألستاذ صالح بن عبدالله القايضأمانة منطقة املدينة املنورة٣

١٤٣٣/١/٢9هـ )٢٠١١/١٢/٢٤م(مدير الجامعةمعايل الدكتور منصور بن محمد النزهةجامعة طيبة باملدينة املنورة٤
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إمارة منطقة القصيم - الثالثاء ١٤٣٣/٦/١7هـ الموافق ٢٠١٢/5/٨م

تاريخ التوقيعاملنصباملخول بالتوقيعالجهةم 

مجلس منطقة القصيم١
صاحب السمو املليك األمري فيصل 

بن بندر بن عبدالعزيز

أمري منطقة القصيم

رئيس مجلس املنطقة
١٤٣٣/٦/١7هـ )٢٠١٢/٥/٨م(

جامعة القصيم٢
معايل الدكتور خالد بن عبدالرحمن 

الحمودي
١٤٣٣/٦/١7هـ )٢٠١٢/٥/٨م(مدير الجامعة

١٤٣٣/٦/١7هـ )٢٠١٢/٥/٨م(األمني العاماملهندس أحمد بن صالح السلطانأمانة منطقة القصيم٣

٤
فرع وزارة الشئون اإلسالمية 

واألوقاف مبنطقة القصيم
١٤٣٣/٦/١7هـ )٢٠١٢/٥/٨م(املدير العامسليامن بن عيل الضالع

٥
اإلدارة العامة للطرق والنقل 

مبنطقة القصيم

املهندس أحمد بن عمر 

العبداللطيف
١٤٣٣/٦/١7هـ )٢٠١٢/٥/٨م(املدير العام

٦
املديرية العامة للشؤون 

الصحية مبنطقة القصيم
١٤٣٣/٦/١7هـ )٢٠١٢/٥/٨م(املدير العامالدكتور صالح بن محمد الخراز

7
الغرفة التجارية الصناعية 

مبنطقة القصيم
١٤٣٣/٦/١7هـ )٢٠١٢/٥/٨م(رئيس مجلس اإلدارةالدكتور يوسف بن عبدالله العريني

٨
رشكة مجموعة عبداملحسن 

الحكري للسياحة والتنمية
١٤٣٣/٦/١7هـ )٢٠١٢/٥/٨م(مدير مجمع النخيل بالزا  بالقصيماألستاذ مشعل العنزي



184

الباب السابع

و قد تجسد اهتامم حكومة اململكة باملعاقني بصدور التوجيه 

السامي الكريم رقم )٣٥٣٦٢( بتاريخ )٢٢-9-١٤٣٤ه( لربنامج 

الوصول الشامل عىل املستوى الوطني.
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عقد ندوة " الوصول الشامل للجميع" 

املليك األمري سلطان بن  السمو  للجميع حيث مثن صاحب  الشامل  الوصول  اإلعاقة ندوة  امللك سلامن البحاث  نظم مركز 

سلامن، رئيس مجلس أمناء مركز امللك سلامن البحاث اإلعاقة جهود ودعم حكومة اململكة العربية السعودية لتذليل العوائق 

التي تواجة املعاق، كام أشاد بدور خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز باطالق املبادرة و التي قام املركز و 

عىل مدى سنوات بتبنيها و التي امثرت عن صدور األدلة اإلرشادية لربنامج الوصول الشامل.

تم خالل الندوة استعراض التجارب و الجهود املبذولة يف تنفيذ برنامج الوصول الشامل يف عدد من الجهات املشاركة و منها 

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ووزارة النقل، وزارة الشؤون االجتامعية، الهيئة العامة للطريان املدين.

تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بني مركز امللك سلامن البحاث اإلعاقة و جهات ذات عالقة بربنامج الوصول الشامل و 

منها الهيئة السعودية للمهندسني و جمعية علوم العمران. 

لربنامج  االرشادية  باالدلة  الخاص  املوقع  بتدشني  األمناء  األمري سلطان بن سلامن، رئيس مجلس  املليك  السمو  قام صاحب 

الوصول الشامل والذي يتيح للزائر تصفح األدلة وتنزيلها من املوقع.

http://www.kscdr.org.sa/ar/research/Pages/universal-accessibility-guidelines.aspx
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عقد ورشة عمل "تطبيق برنامج الوصول الشامل"

استجابًة لتوجيه صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز، رئيس مجلس األمناء، تم تنظيم ورشة عمل 

عىل مدى يومني ـ برعاية سموه الكريم ـ بشأن تنفيذ األمر السامي الكريم الصادر برقم )٣٥٣٦٢( وتاريخ١٤٣٤/9/٢٢هـ. 

حيث تم توجيه الدعوة إىل الجهات التالية ذات العالقة لحضور ورشة العمل:

وزارة الداخلية. ١

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. ٢

وزارة الشؤون االجتامعية. ٣

وزارة العمل. ٤

وزارة الشؤون البلدية والقروية. ٥

وزارة التعليم. ٦

وزارة الصحة. 7

وزارة النقل. ٨

وزارة الخدمة املدنية. 9

الهيئة العامة للطريان املدين. ١٠

هيئة حقوق اإلنسان. ١١

وبناًء عىل ذلك تم توجيه الدعوة إىل أصحاب املعايل بطلب ترشيح ممثل عن كل جهة لحضور ورش العمل: ) وزير الشؤون 

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،  وزير الشؤون االجتامعية، وزير العمل، وزير الشؤون البلدية والقروية،  وزير التعليم، 
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توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لربنامج الوصول ٥ ذي القعدة ١٤٢7هـ
الوصول  برنامج  لتطبيق  القعدة ١٤٢7هـ  الرياض ٥ ذي  امانة مدينة  تفاهم مع  توقيع مذكرة 

الشامل.

وزير الصحة، وزير النقل، وزير الخدمة املدنية، رئيس الهيئة العامة للطريان املدين، رئيس هيئة حقوق اإلنسان، معايل وكيل 

وزارة الداخلية(.

وقد تم عقد ورشة عمل استمرت عىل مدى يومني وفقاً لآليت:

االجتامع األول: يوم األحد ٥ محرم ١٤٣7هـ )املوافق ١٨ أكتوبر ٢٠١٥م(.. 1

االجتامع الثاين: يوم األربعاء ١٥ محرم ١٤٣7هـ ) املوافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥م(.. ٢

وقد حرض ورشة العمل الخرباء واملختصون من ممثيل الجهات املعنية.
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برنامج سلطان بن عبدالعزيز لألبحاث    .٥
المتقدمة في مجال اإلعاقة  
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مساهمات صاحب السمو الملكي 
األمير  سلطان بن عبد العزيز "طيب اهلل ثراه"

 الرئيس الفخري للمركز 

مثّل قبول صاحب السمو املليك األمري سلطان بن عبدالعزيز 

ويل العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطريان 

الفخري  الرئيس  منصب  ثراه"  الله  "طيب  العام  واملفتش 

ملؤسيس مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة أكرب دعم تلقاه 

املركز خالل مسريته.

وتفّضل سموه برعاية اللقاء األول ملؤسيس املركز يف مدينة 

سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية عام ٢٠٠٦م.

الرابع ملؤسيس املركز، واالجتامع  اللقاء  ورعى سموه حفل 

األول للجمعية العمومية ملؤّسيس املركز ، اللذين أُقيام يف 

العضو  "9 سبتمرب ٢٠٠٨م" مبنزل  9 رمضان سنة ١٤٢9هـ 

املؤّسس للمركز األستاذ عبداملقصود خوجة يف مدينة جدة.

وأعلن سموه يف الكلمة التي ألقاها باملناسبة تفّضله -رحمه 

الله- بتقديم منحة سنوية قدرها عرشة ماليني ريال دعامً 

لربامج مركز امللك  سلامن ألبحاث اإلعاقة.
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بن  سلطان  األمري  سمو  من  الكرمية  اللفتة  هذه  وكانت 

عبدالعزيز "رحمه الله" شهادًة لها دالالتها؛ فهي تدل عىل 

لقضية  التصدي  يف  دور  من  املركز  به  يضطلع  ما  أهمية 

األبحاث  من خالل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ورعاية  اإلعاقة 

العلمية التي يقوم بتبّنيها.

ووفاًء ملا ظّل يقدمه سموه رحمه الله، وتقديراً لهذه اللفتة 

اإلنسانية؛ فقد أقّر مجلس أمناء مركز امللك سلامن ألبحاث 

اإلعاقة إنشاء برنامج لدعم األبحاث املتقدمة ومتويلها تحت 

اسم )برنامج سلطان بن عبدالعزيز لدعم األبحاث املتقدمة 

لهذا  نواًة  املنحة  هذه  تكون  أن  عىل  اإلعاقة(،  مجال  يف 

الربنامج، وبدايًة النطالقته. 

5. برنامج سلطان بن عبدالعزيز لألبحاث المتقدمة 
في مجال اإلعاقة:

أطلق صاحب السمو املليك األمري سلطان بن عبدالعزيز آل 

سعود "طيب الله ثراه" يف حفل اللقاء الرابع ملؤسيس املركز، 

الذي أقيم يف ١٤٢9/9/9هـ ) املوافق ٢٠٠٨/9/9م(  مبنزل 

العضو املؤسس للمركز/ عبداملقصود خوجه يف مدينة جده.

تقديم  عن  الله"  "يرحمه  سموه  ألقاها  التي  الكلمة  ويف 

لربامج مركز  ريال دعامً  قدرها عرشة ماليني  منحة سنوية 

امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة، وذلك امتداداً للرعاية الحانية 

لدن  من  املركز  به  الذي حظي  املتواصل  املعنوي  والدعم 

الدور  ألهمية  وتأكيداً  ثراه"،  الله  "طيب  الكريم  مقامه 

من  اإلعاقة  قضية  خدمة  يف  املركز  به  يقوم  الذي  الكبري 

خالل األبحاث العلمية التي يقوم بتنفيذها واإلنجازات التي 

حققها يف هذا املجال.

مركز  أمناء  مجلس  أقر  فقد  الكرمية،  اللفتة  لتلك  وتقديراً 

ومتويل  لدعم  برنامج  إنشاء  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك 

الربنامج  لهذا  نواة  املنحة  تلك  واعتبار  املتقدمة،  األبحاث 

تحت مسمى »برنامج سلطان بن عبدالعزيز لدعم األبحاث 

املتقدمة يف مجال اإلعاقة«.

اإلعاقة،  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  قام  السياق  ذات  ويف 

بتوقيع اتفاقية مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 

ومستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث لتمويل 

مشاريع أبحاث اإلعاقة املتقدمة، والهدف من هذه املبادرة 

هو إيجاد برامج لتطوير األبحاث والدراسات الرسيرية والتي 

سوف تساعد يف عالج وتجنب األمراض املتعلقة باإلعاقة.
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مراجعتها  بعد  البحثية  املشاريع  من  عدد  تقديم  تم  كام 

وتقييمها من قبل مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة ملدينة 

بالتعاون مع عدد من  والتقنية.  للعلوم  العزيز  عبد  امللك 

والدولية  املحلية  والبحثية  العلمية  والهيئات  الجهات 

واملراكز  املركز  مع  تفاهم  ومذكرات  باتفاقيات  املرتبطة 

دراسة  تشمل  بحثية  مشاريع  لتنفيذ  العامل،  حول  البحثية 

الجينات  دراسة  يف  املتخصصة  العلمية  البحوث  من  عدد 

السعودية،  العربية  اململكة  يف  لإلعاقة  املسببة  واملورثات 

أن  يف  ـ  القادمة  السنوات  خالل  ـ  املركز  لطموح  تحقيقاً 

مبشيئة  عاملياً  املتخصصة  البحثية  املراكز  أهم  أحد  يصبح 

الله.

الرشكاء يف الربنامج:

كلية الطب يف جامعة هارفارد.	 

مركز شييل للعيون.	 

جامعة فلوريدا.	 

جامعة سانديغو.	 

جامعة يوتاه يف الواليات املتحدة األمريكية	 

املشاريع البحثية ضمن الربنامج: 

يف  متخّصصة  بحثية  مرشوعات  خمسة  الربنامج  يتضمن 

األبحاث املتقدمة، هي:

)١( مرشوع بحث » تحديد األساس الجيني للصمم الورايث 

باململكة العربية السعودية«

الوراثية  األسباب  عىل  التعرّف  إىل  الدراسة  هذه  تهدف 

اململكة  يف  متنّحية  بصورة  املتوارث  الورايث  الصمم  ملرض 

معرفة  الهدف  هذا  تحقيق  ويتطلب  السعودية،  العربية 

األرس املصابة من خالل الحصول عىل عينات دم واستخالص 

الكبرية  رايبوزيز؛ وتشّكل األرس  الديكويس  النووي  الحمض 

ومناسباً  ثرياً  األقارب، مصدراً  زواج  فيها  يكرث  التي  العدد، 

عن  املسؤولة  الجينات  عن  للبحث  الجينية  للدراسات 

الصمم.

يف  الورايث  الصمم  أنواع  معرفة  يف  الدراسة  هذه  وتسهم 

اململكة، ونسبتها، وتوزيعها الجغرايف، كام توفّر االختبارات 

اإلعاقة،  للتعرف عىل حاميل هذه  املبكر  للفحص  املناسبة 

لتجنب  املشورة،  لتقديم  املجال  وإتاحة  الوعي،  زيادة  و 



192

الباب السابع

موروثة  باستخدام  الجيني  »العالج  بحث  مرشوع   )٣(

MERTK ملرىض حثل الشبكية«

البرصية  اإلصابة  عالج  بحث  إىل  املرشوع  هذا  يهدف 

الصباغي،  الشبكية  اللتهاب  الشبكية؛  حثول  عن  الناتجة 

حيث كشفت التجارب املعملية أن العالج الجيني اللتهاب 

عند  البرص  اسرتداد  إىل  يؤدي  أن  ميكن  الصباغي  الشبكية 

التي  الرسيرية  التجارب  أظهرت  كام  الحيوانات،  بعض 

أجريت مؤخراً نتائج مبرّشة كبرية.

ويشتمل البحث عىل تشخيص عدد من الحاالت يف العائالت 

املختارة وعالجها، ويشارك يف تنفيذه مستشفى امللك خالد 

التخصيص للعيون، ومستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز 

للعيون بجامعة كاليفورنيا يف سان  األبحاث، ومعهد شييل 

دييجو بالواليات املتحدة األمريكية، وقسم الوراثة الجزئية 

املتحدة  بالواليات  فلوريدا  جامعة  يف  وامليكروبيولوجية 

الشيخ عبدالله  للمرشوع  هو  الرئيس  والداعم  األمريكية. 

بن سليامن الراجحي.

الصمم الورايث. وقد أوصت الجمعية األمريكية لرتقية العلوم 
 American Association for the Advancement of

Science (AAAS)S  بدعم هذا البحث ألهميته.

والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  جانب  وإىل 

ومستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث بالرياض، 

فإن هذا البحث يحظى بدعم ومشاركة من مجموعة الصمم 

بالواليات  هارفارد  بجامعة  الطب  لكلية  التابعة  الورايث 

املتحدة األمريكية.

)٢( مرشوع بحث » الصفات املرضية والجينية ملرض الحثل 

العضيل الطريف يف اململكة العربية السعودية"

يهدف هذا البحث إىل إجراء دراسة رسيرية للتعرّف عىل 

األشكال املرضية املختلفة واملورثات املسؤولة عن حدوثها، 

السعوديني.  املرىض  يف  املصاحبة  الجينية  الطفرات  ونسبة 

هذا  بدعم  العلوم  لرتقية  األمريكية  الجمعية  أوصت  وقد 

البحث، الذي يشارك يف تنفيذه فريق بحثي من مستشفى 

أمراض  ومعهد  األبحاث،  ومركز  التخصيص  فيصل  امللك 

امللك  مدينة  مع  باريس،  يف  سيلبرت  جامعة  يف  العضالت 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
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صورة جامعية للمراكز البحثية والعلمية التي وقعت اتفاقيات تعاون مشرتك مع املركز برعاية صاحب السمو املليك االمري سلطان بن عبد العزيز يرحمه الله خالل لقاء املؤسسني الخامس 

مبدينة جدة -  ١٤٢9/9/9هـ املوافق ٢٠٠٨/9/9م
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الجذعية  الخاليا  باستخدام  »العالج  بحث  مرشوع   )٤(

البيئة  مع  الجذعية  الخاليا  تفاعالت  اإلعاقة-  أبحاث  يف 

االنتكاس  وأمراض  املتعدد  التصلب  مرض  يف  االلتهابية 

العصبي وأمراض أخرى يف الجهاز العصبي املركزي«:

املجاالت  يف  الجذعية  الخاليا  استخدام  تزايد  من  انطالقاً 

بها  موثوق  أساليب  تأسيس  إىل  الحاجة  وكذا  العلمية، 

لتصنيع الخاليا الجذعية وتخزينها ألغراض العالج، والوقاية 

من أمراض تؤدي إىل اإلعاقة، كالحثول العصبي - العضيل، 

والكلوي  الدموي،  الوعايئ  والقلبي  العصبي،  والحثول 

والكبدي، وأمراض املناعة، وإصابات املخ، والحبل الشويك، 

والسكري، والرسطان.

ويهدف هذا املرشوع الذي أوصت بدعمه الجمعية األمريكية 

لرتقية العلوم إىل استخدام الخاليا الجذعية بوصفها أسلوباً 

مدينة  وتنّفذ  اإلعاقة.  تسبّب  التي  األمراض  عالج  يف  طبياً 

امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هذا البحث بالتعاون مع 

وبنك  األبحاث،  ومركز  التخصيص  فيصل  امللك  مستشفى 

الخاليا الجذعية السويرسي يف لوجانو بسويرسا.

)5( مرشوع بحث » تطوير عالج الخاليا الجذعية الذاتية 

السفيل..  للطرف  الحاد  الطريف  الرشياين  االعتالل  ملرىض 

دراسة غري عشوائية يف الطور الثاين«

الجذعية  الخاليا  زراعة  استخدام  إىل  الدراسة  تهدف هذه 

الوحيدة النواة املستخلصة من نخاع العظم، أو دم مرىض 

القصور الدموي الطريف الحرج والحاد، لتقويم مدى فاعلية 

عىل  التعرّف  جانب  إىل  وأمانها،  العالجية  الخطة  تطبيق 

معلاّمت حيوية ذات ارتباط باالعتالل الرشياين الطريف.

بالخاليا  العالج  استخدام  إمكانية  الدراسة  هذه  وتدعم 

الحاد، كام  الطريف  الرشياين  االعتالل  بديالً ملرىض  الجذعية 

بالنتائج الرسيرية سيمّكن  البحث املعملية  نتائج  أن ربط 

من معرفة امليكانيكية الخلوية والجزيئية، وإيجاد معلاّمت 

حيوية مرتبطة مبرض االعتالل الرشياين الطريف الحاد للكشف 

املبكر عن املرض، وتطوير أساليب العالج.

ويقوم بتنفيذ هذا البحث الذي أوصت به الجمعية األمريكية 

التخصيص  امللك فيصل  العلوم فريق من مستشفى  لرتقية 

األمريكية،  هارفارد  جامعة  من  وعلامء  األبحاث،  ومركز 

بدعم من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
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تطويع مخرجات البحوث لخدمة املجتمع

البحثية  والربامج  املشاريع  مخرجات  وضع  املركز  استطاع 

يف خدمة املجتمع وتطوير خدمات األشخاص ذوي اإلعاقة 

مع  اإلسرتاتيجية   رشاكته  من  لإلفادة  مرشوعات  وتحديد 

مؤسسات القطاعني العام والخاص واألفراد، ومن ذلك:

وضع املعايري الفنية للوصول الشامل يف اململكة العربية 	 

السعودية.

وضع معايري ونظام تقييم ملراكز الرعاية النهارية التي 	 

توفر خدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

تعنى 	  العايل  التعليم  يف  أكادميي  دعم  وحدات  إنشاء 

باألشخاص ذوي اإلعاقة، وقضاياهم.

مجال 	  يف  العالجية  والربامج  التقييم  أدوات  تعريب 

صعوبات التعلم وتقنينها.

نرش املواد التخصصية يف مجال اإلعاقة.	 

باألشخاص 	  تتعلق  إلكرتونية  معلومات  بوابة  تصميم 

ذوي اإلعاقة عىل »الشبكة العنكبوتية« .

القرية العائلية، والعمل عىل تطويرها باستمرار.	 

إبراز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اإلسالم، والعمل 	 

عىل ترسيخها.

متكني املعوق من االندماج االقتصادي يف املجتمع.	 

التعرف عىل الجينات املرتبطة  بطيف التوحد.	 

تحديد األساس الجيني للصمم الورايث لدى السعوديني.	 

دعم العالج الجيني ملرىض حثول الشبكية.	 

أبحاث 	  يف  الجذعية  للخاليا  العالجي  االستخدام  دعم 

اإلعاقة.

عرب 	  الخاصة  اإلحتياجات  لذوي  طبية  خدمات  توفري 

شبكة فضائية.

التمثيل الغذايئ 	  تطبيق برنامج املسح الوطني ألمراض 

والغدد الصامء عند حديثي الوالدة.

تحديد املراحل التطورية لإلعاقة عند األطفال.	 

إنشاء برنامج وطني ألبحاث اإلعاقة.	 

الجهات املستفيدة

املجتمع من  وأفراد  اإلعاقة واألرس  األشخاص ذوو  يستفيد 

مخرجات ودالئل ومؤرشات البحوث بصورة مبارشة أو غري 

الصحية  الخدمات  املعطيات  هذه  تدعم  حيث  مبارشة، 

كام  ــ  وتأهيالً  ورعايًة  وقايًة  ــ  والنفسية  واالجتامعية 

املعنية  الجهات  والبحوث  الدراسات  نتائج  من  تستفيد 

التخطيط  يف  واالقتصادية  واالجتامعية  الصحية  بالخدمات 

والتنفيذ.
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برنامج المسح الوطني للصحة النفسية



197

معالم ومسيرة

ما هو المسح الوطني للصحة وضغوط الحياة؟

الحياة هي دراسة فريدة  للصحة وضغوط  الوطني  املسح 

من نوعها. تكمن أهمية هذا املرشوع أنه سيزود متخذي 

ومؤرشات  واجتامعية  صحية  ببيانات  واملتخصصني  القرار 

إحصائية ذات جودة علمية عالية وبأيدي كفاءات وطنية.

أهداف المسـح

يهدف املسح بشكل أسايس إىل معرفة ماهية ضغوط . ١

الفرد  صحة  عىل  وتأثريها  انتشارها،  ومدى  الحياة 

واملجتمع، وهذه املعلومات سوف تساعد صانعي القرار 

وحجم  نوع  تقدير  عىل  الصحة  مجال  يف  واملخططني 

يف  املطلوبة  والتأهيلية  والعالجية  الوقائية  الخدمات 

اململكة.

الحياة . ٢ وضغوط  للصحة  الوطني  املسح  سيزودنا 

مبعلومات أخرى مثل:

يف 	  الحياة  ضغوط  تشكله  الذي  العبء  حجم  قياس 

مجتمعنا.

تقدير حجم اإلعاقة الناجمة عن األمراض الصحية.	 

تزيد من 	  قد  لعوامل  املُعرّضون  املجتمع  فئات  معرفة 

وقائية  برامج  تقديم  من  نتمكن  ليك  الخطورة،  نسبة 

خاصة لهم.

معرفة مسببات ضغوط الحياة األكرث شيوعاً يف املجتمع.	 

معرفة أفضل الطرق لتقديم الخدمات الصحية.	 

بني . ٣ فالفجوة  املعرفية،  الفجوة  سد  إىل  نهدف  نحن 

للتغلب  الحلول  أفضل  واختيار  املشكلة  حجم  معرفة 

٦. برنامج المسح الوطني للصحة النفسية

الصحة
وضغوط الحياة
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خالل  من  إال  سدها  ميكن  ال  هائلة  فجوة  هي  عليها 

املؤسسات  بني  املكثف  والتعاون  الفعالة،  الرشاكات 

واملجتمع.

حقائق وأرقام

يعاين شخص واحد من كل ٤ أشخاص يف العامل من مرض 	 

نفيس.

يعاين أكرث من ٤٥٠ مليون شخص يف العامل من اضطرابات 	 

نفسية. 

٢٠% من األطفال واملراهقني يف العامل لديهم مشاكل أو 	 

إضطرابات نفسية. 

تَُقدر نسبة إختصاصيي طب األطفال النفيس يف معظم 	 

الدول ذات الدخل املتوسط واملتدين بطبيب واحد لكل 

٤ ماليني طفل.

العقبات

االجتامعي  بالتغري  أيضا  النفسية  الصحة  اعتالل  يرتبط 

الجنسني،  بني  والتمييز  املرهقة،  العمل  وظروف  الرسيع، 

واإلقصاء االجتامعي، وأسلوب الحياة غري الصحي، والعنف، 

واملرض الجسدي، وانتهاك حقوق اإلنسان.

يف  املاهرة  البرشية  املوارد  توزيع  يف  هائل  نقص  يوجد   

مجال الصحة النفسية عىل مستوى العامل حيث يأيت نقص 

النفس  النفيس وعلامء  الطب  النفسيني وممرضات  األطباء 

التي  الرئيسية  العوائق  ضمن  من  االجتامعيني  واملختصني 

الدخل  ذات  الدول  يف  والرعاية  العالج  توفري  دون  تحول 

يف  النفسيني  األطباء  نسبة  تبلغ  حيث  واملتدين،  املتوسط 

يحتل االكتئاب المركز 
األول في مسببات العجز 

على مستوى العالم
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الدول ذات الدخل املتدين طبيب نفيس ١ لكل ١,٠٠٠,٠٠٠ 

التي  املرتفع  الدخل  ذات  الدول  بنسبها يف  مقارنة  شخص 

تصل إىل ضعفها ٢٠٠ مرة. 

األطباء  من  مجموعة  من  الوطني  املسح  فريق  يتكون 

واملختصني والعلامء والباحثني املهتمني بالتعرف عىل ضغوط 

الحياة يف اململكة وتأثريها عىل الصحة. 

إىل  ينتسبون  الخرباء  من  فريق  املسح  هذا  بتنفيذ  يقوم 

مركز  وهي:  حكومية  وجهات  وطنية  أبحاث  مراكز  عدة 

الصحة،  ووزارة  الرياض،  يف  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك 

الحلول البسيطة وغير 
المكلفة لعالج األمراض 

النفسية موجودة 
حقا، إال أنها ليست في 

متناولنا

األبحاث،  ومركز  التخصيص  فيصل  امللك  ومستشفى 

ومصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات يف وزارة االقتصاد 

والتخطيط، وجامعة امللك سعود، و املركز العريب للبحوث 

مؤسسات  مع  بالتعاون  وذلك  االستشارية،   والدراسات 

عاملية عريقة وهي منظمة الصحة العاملية، جامعة هارفرد، 

وجامعة ميتشجن. 

تم دعم هذا املرشوع بتربع سخي من رشكة سابك، و مدينة 

كابيتال  أبراج  ورشكة  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك 

كرشكاء اسرتاجيني لهذا املرشوع.

أ( الباحثون: 

األستاذ الدكتور عبد الله بن سلطان  السبيعيـ  الباحث 	 

الرئييس.

الباحث 	  ـ  التويجري  أحمد  بنت  ياسمني  الدكتورة 

الرئييس.
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أهمية مخرجات الربنامج: 

الصحة  يف  املختصني  و  العاملني  و  القرار،  متخذي  تزويد 

الالزمة  الخدمات  توفري  يف  تساعد  واقعية  برؤية  النفسية 

للوقاية والعالج، والتأهيل يف اململكة.  

برنامج الدراسة: 

اململكة 	  يف  النفسية  للصحة  الوطني  املسح  سيشمل 

يف  السعوديني  لكافة  ممثلة  عينة  السعودية  العربية 

املناطق املدنية والريفية. وحجم العينة ٤,٠٠٠ فرداً من 

صورة جامعية للجهات املشاركة يف تدشني برنامج الصحة النفسية - قرص طويق - حي السفارات »السبت ١٤٣٢/7/١7هـ املوافق ٢٠١١/٦/١٨م
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الذكور واإلناث فوق سن الخامسة عرشة. يتم اختيارهم بشكل عشوايئ من كل أرسة يقع عليها االختيار حسب توزيع 

العينة العشوايئ، لتغطية كامل مناطق اململكة.

 يقوم فريق الربنامج مبقابلة أفراد العينة يف منازلهم بواسطة فرق مدربة ومعتمدة من قبل خرباء املسح العاملي للصحة 	 

النفسية،

 سيتم استخدام أداة  CIDI 3.0 التي تم تطويرها من قبل جامعة هارفارد لغرض املسح العاملي للصحة النفسية.  	 

قام فريق سعودي من األطباء النفسيني واملرتجمني املعتمدين برتجمة هذه األداة، ثم راجعها مجموعة من الخرباء يف 	 

الصحة النفسية.
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تدشين برنامج المسح الوطني للصحة وضغــــوط الحيــــاة

توقيـــع اتفاقيـــات التعـــاون االستراتيجـــي »المرحلة األولـى«
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بن  سلامن  بن  سلطان  األمري  املليك  السمو  صاحب  دشن 

ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  أمناء  مجلس  رئيس  عبدالعزيز 

اإلعاقة، »الربنامج الوطني للصحة النفسية يف اململكة العربية 

السعودية« وحرض التدشني عدد من أصحاب املعايل الوزراء 

كام  والبحثية،  األكادميية  الجهات  رؤساء  السعادة  وأصحاب 

حرض املناسبة التي أقيمت يوم السبت ١٤٣٢/7/١٦هـ املوافق 

٢٠١١/٦/١٨م بقرص طويق بحي السفارات عدد من مؤسيس 

األمناء،  مجلس  وأعضاء  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز 

باإلضافة إىل عدد من الضيوف ورجال األعامل واملتخصصني  

خالل  وجرى  العلمية.  واألبحاث  اإلعاقة  بقضايا  واملهتمني 

التدشني توقيع عدد من االتفاقيات لتنفيذ هذا الربنامج بني 

املركز وكل من:

وزارة . ١ وكيل  الخشيم  محمد  »الدكتور  الصحة  وزارة   

معايل  عن  نيابة  والتطوير  التخطيط  لشؤون  الصحة 

الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة.

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ٢

السويل رئيس مدينة . ٣ إبراهيم  الدكتور محمد بن  معايل 

امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث. ٤

معايل الدكتور قاسم بن عثامن القصبي املرشف العام . ٥

التنفيذي عىل املستشفى

جامعة امللك سعود. ٦

امللك . 7 جامعة  مدير  العثامن  عبدالله  الدكتور  معايل 

سعود

الرشاكة  اتفاقيات  توقيع  اللقاء  خالل  جرى  كام 

والجهات  الوزارات  من  والعديد  املركز  بني  اإلسرتاتيجية 

األكادميية والبحثية عىل النحو التايل:

صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز يلقي كلمته خالل 

حفل تدشني املرحلة األوىل
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ممثل الجهة يف التوقيعالجهةم

معايل الوزير الدكتور/ يوسف بن أحمد العثيمني.وزارة الشؤون االجتامعية ١

وزارة الصحة ٢
الدكتور محمد الخشيم وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط والتطوير نيابة عن معايل 

الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة.

معايل الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية٣

مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخريية٤
معايل الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي املستشار بديوان سمو ويل العهد ومدير عام 

املؤسسة.

معايل الدكتور قاسم بن عثامن القصبي املرشف العام التنفيذي عىل املستشفىمستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث٥

معايل الدكتور عبدالله العثامن مدير جامعة امللك سعودجامعة امللك سعود٦
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صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز ومعايل الدكتور/ يوسف بن 

أحمد العثيمني )وزير الشؤون اإلجتامعية سابقاً(

صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز ومعايل الدكتور محمد بن 

إبراهيم السويل رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية )سابقاً(

صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز ومعايل الدكتور عبدالله 

العثامن مدير جامعة امللك سعود )سابقاً(

صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز والدكتور محمد الخشيم 

بن  عبدالله  الدكتور  معايل  عن  نيابة  والتطوير  التخطيط  لشؤون  الصحة  وزارة  وكيل 

عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة -آنذاك.
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صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز ومعايل الدكتور قاسم بن 

عثامن القصبي املرشف العام التنفيذي عىل املستشفى

صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز ومعايل الدكتور ماجد بن 

عبدالله القصبي املستشار بديوان سمو ويل العهد ومدير عام املؤسسة )سابقاً(.

فريق العمل يف صورة تذكارية مع صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة خالل حفل تدشني املرحلة األوىل 

من الربنامج
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تدشين برنامج المسح الوطني للصحة وضغــــوط الحيــــاة
توقيـــع اتفاقيـــات التعـــاون االستراتيجـــي »المرحلة الثانية«

صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز متوسطاً من اليمني الدكتور طلعت بن ظافر الظافر، نائب رئيس الرسكة السعودية للصناعات األساسية »سابك« - معايل الدكتور 

قاسم بن عثامن القصبي املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث - معايل الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، وزير الصحة - معايل الدكتور محمد الجارس 

وزير اإلقتصاد والتخطيط - معايل األستاذ بدران بن عبد الرحمن العمر مدير جامعة امللك سعود - أ. د. عبدالعزيز بن محمد السويلم نائب الرئيس لدعم البحث العلمي، مدينة امللك عبد 

العزيز للعلوم والتقنية وذلك خالل حفل تدشني املرحلة الثانية من الربنامج
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المرحلة الثانية

دّشن األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز رئيس مجلس 

الثانية  املرحلَة  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  أمناء 

وذلك  الحياة  وضغوط  للصحة  الوطني  املسح  برنامج  من 

بالرياض.

الذِّكر  من  آياٍت  بتالوِة  املناسبة  لهذه  املُعدُّ  الحفل  وبُِدء 

الحكيم، ثم شاهد سمّوه والحضوُر عرضاً مرئياً عن برنامج 

املسح الوطني.

بعد ذلك ألقى الدكتور عبدالله السبيعي والدكتورة ياسمني 

الحياة،  وضغوط  الصحة  لربنامج  الباحثني  كلمة  التويجري 

يف  ومسؤول  طبيٍب  كلِّ  ُحلُُم  املرشوع  أن  فيها  أوضحا 

للوقوف  بيانات أساسية ال غنى عنها  م  يُقدٍّ الصحة، حيث 

ُمبيًّنا  املواطن،  يواجهها  التي  الحياة  ضغوِط  أشكال  عىل 

أنه بعد أشُهٍر معدودٍة سينتهي العمُل امليداين، املمتد عىل 

مدى ثالثة أعوام.

عقب ذلك ألقى معايل مدير جامعة امللك سعود الدكتور 

بدران البدران كلمًة عرّب فيها عن اعتزاز جامعة امللك سعود 

بعالقتها العلمية والبحثية التي تربطها مبركز امللك سلامن 

أدوارا  يقدم  رائًدا  بحثياً  مركزاً  يُعدُّ  الذي  اإلعاقة  ألبحاث 

علمية واجتامعية.

العامة  للمؤسسة  التنفيذي  العام  املرشف  معايل  وألقى 

الدكتور  األبحاث  ومركز  التخصيص  فيصل  امللك  ملستشفى 

كَْون مستشفى  اعتزازه  عن  فيها  عرّب  كلمًة  القصبي  قاسم 

األعضاء  أحد  األبحاث  ومركز  التخصيص  فيصل  امللك 

إىل  إضافة  اإلعاقة،  ألبحاث  سلامن  امللك  ملركز  املؤسسني 

الرشاكة االسرتاتيجية القامئة بني الجهتني منذ تأسيس املركز.

عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئيس  نائب  أوضح  جانبه  من 

له  كلمة  يف  السويلم  عبدالعزيز  الدكتور  والتقنية  للعلوم 

سعي املدينة من خالل مسؤوليتها عن التخطيط واإلرشاف 

عىل الخطة الوطنية لإلسرتاتيجية للعلوم والتقنية واالبتكار 

الرشكاء  مع  بالتعاون  الخطة  تنفيذ  عىل  مبارش  بشكل 

الرئيسيني االسرتاتيجيّني.
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محمد  الدكتور  والتخطيط  االقتصاد  وزير  أكد  جهته  من 

الجارس يف كلمته، أن مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات 

ترشّفت باملساهمة كرشيك رئييس يف برنامج املسح الوطني 

نظراً  علمياً  األصل مرشوعاً  يف  يُعدُّ  الذي  النفسية  للصحة 

ملا يكتسيه من أهميٍة بالغة يف توفري البيانات واملعلومات 

التنموي بشكل  القرار يف املجال  تُنري ُصنَع  التي  والتحاليل 

الربامج  وتنفيذ  لرسم  أساساً  تشكِّل  أنها  عن  فضالً  عام، 

واملشاريع الهادفة إىل تحسني الظروف الصحية واملعيشية 

للسكان.

ملهاّمها  ِوفقاً  املسح  برنامج  يف  أسهمت  املصلحة  أن  وبنّي 

باململكة،  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  بصفتها  ومسؤوليّاتها 

ومتثّلت تلك املساهمُة يف تزويد القامئني عىل املسح بعيِّنٍة 

تجريبيّة من مناطق العد واملشاركة يف تدريب الباحثني يف 

املسح التجريبي الذي تم تنفيذه يف شهر جامدى اآلخر عام 

١٤٣٢ هـ, والتواصل مع فريق البحث بعد املسح التجريبي 

البحث  عينة  تصميم  بهدف  املطلوبة  البيانات  لتحديد 

الذي  واملساكن  للسكان  العام  التعداد  واقع  من  الرئيسة 

األسلوب  املصلحة يف عام ١٤٣١ هـ وقال: »حسب  نفذته 

أبحاث  عىل  فعلياً  تطبيقه  يتم  الذي  املناسب  اإلحصايئ 

نحو  بلغت  التي  الرئيسة  البحث  عيّنة  وتوفري  املصلحة, 

١١٠٠٠ أرسة سعودية يف أكرث من ٤٠٠ منطقة عد, اشتمل 

الالزمة  واإلحداثيات  العناوين  جميع  عىل  العينة  إطار 

للوصول إىل وحدات عد باإلضافة إىل خرائط ورقية ورقمية , 

والدعم الفني للمسح من خالل تدريب فريق العمل الذي 

من  الباحثني  ومتكني  وميداين,  نظري  تدريب  عىل  اشتمل 

التعداد  يف  املصلحة  مع  املتعاونني  األشخاص  مع  التواصل 

األخرى  واألبحاث  هـ  لعام ١٤٣١  واملساكن  للسكان  العام 

التي أجرتها املصلحة وذلك لالستفادة من خرباتهم.

عقب ذلك ألقى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة كلمة 

سعود  آل  عبدالعزيز  بن  عبدالله  للملك  الشكر  فيها  رفع 

"طيب الله ثراه" وسمو ويل عهده األمني وسمو النائب الثاين  

الذين وضعوا خدمة املواطن ورعايته يف مقدمة أولوياتهم.

عبدالعزيز  بن  سلامن  بن  سلطان  األمري  ألقى  ذلك  بعد 

رئيس مجلس أمناء مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة كلمًة 

مرشوٌع  ينطلَق  أن  ميكن  »ال  وقال:  بالحضور  فيها  رّحب 
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كبري مثل هذا، بهذا الحجم من التعقيد، وهذا الحجم من 

مساراُت  تنتِظَم  حتى  سنواٍت  مدى  عىل  والعمل  التمويل 

هذا املرشوع الكبري «، مستذكرًا سمّوه بدايات انطالقة فكرة 

املرشوع، مشرياً سموه إىل أن هناك قيادًة تعمُل وتدعم قوالً 

وعمالً يف الرسِّ والعلن ممثلًة بامللك عبدالله بن عبدالعزيز 

آل سعود "طيب الله ثراه".

أوّل  يُعّد  الحياة  للصحة وضغوط  الوطني  املسح  أن  يُذكر 

مرشوٍع وطني من نوعه ينّفذ تحت مظلة مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة بكوادر وطنية من علامء وأطباء ينتسبون 

إىل عّدة مراكز أبحاٍث وطنية وجهات حكومية، ودعٍم من 

عبدالعزيز  امللك  ومدينة  إسرتاتيجي،  سابك كرشيك  رشكة 

للعلوم والتقنية، ووزارة الصحة، وجامعة امللك سعود. 

ويرتكز املسح عىل ٤٠٠٠ عينة منوذجية من الرجال والنساء 

السعوديني من شتى انحاء اململكة الذين ترتاوح أعامرهم 

ما بني ١٥ و ٦٥ عاماً والذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية. 

املشاركني  منازل  يف  لوجه  وجهاً  مقابالت  إجراء  ويتم 

)النسخة   CIDI اسم عليها  ويطلق  املسح  أداة  باستخدام 

من  املركبة(  الدولية  التشخيصية  املقابالت  من  السعودية 

خالل أجهزة الكمبيوتر املحمول لضامن الحصول عىل دقة 

وحتى  جمعها.  يتم  التي  البيانات  جودة  ولضامن  ممتازة 

والتجهيز  التخطيط  مراحل  املسح  مرشوع  أكمل  تاريخه، 

واملرحلة التجريبية. ومن بعدها مرحلة التنفيذ التي بدأت 

مع العمل امليداين يف شهر يناير ٢٠١٤م  إىل ديسمرب ٢٠١٦م 

جنباً إىل جنب مع تدريب املرشفني والباحثني )الخاصني بكل 

من املنطقة الوسطى واملنطقة الرشقية والغربية والشاملية 

والجنوبية يف اململكة العربية السعودية(. 

ومقابلة  امليداين  العمل  من  اإلنتهاء  بعد  الحايل  الوقت  يف 

األفراد يف منازلهم يف جميع مناطق اململكة وجمع البيانات، 

الدقيق وبسبب  والذي يعد إنجاز كبريلهذا املسح الصحي 

أعضاء  يقوم  املختلفة،  املشاركة  الجهات  جهود  تضامن 

حيث  البيانات،  تحليل  ملرحلة  باإلستعداد  البحث  فريق 

سوف تظهر النتائج األولية خالل عام ٢٠١7م وتليها النتائج 

التحليلية فيام بعد.
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الدكتور  سعادة  يسلم  العزيز  عبد  بن  سلامن  بن  سلطان  األمري  املليك  السمو  صاحب 

والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة   رئيس  نائب  السويلم  محمد  بن  عبدالعزيز 

الوطني  املسح  لربنامج  والتقنية  للعلوم  العزيز  امللك عبد  لدعم مدينة  التكريم  شهادة 

للصحة وضغوط الحياة

العزيز يسلم خالد بن سليامن  السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد  صاحب 

املسح  لربنامج  الرشكة  لدعم  التكريم  شهادة  كابيتال  أبراج  رشكة  رئيس  نائب  البهالل 

الوطني للصحة وضغوط الحياة

تكريم الداعمين
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بن  الدكتور طلعت  يسلم  العزيز  عبد  بن  بن سلامن  األمري سلطان  املليك  السمو  صاحب 

ظافر الظافر نائب الرئيس للملكة والرشق األوسط وأفريقيا يف الرشكة السعودية للصناعات 

وضغوط  للصحة  الوطني  املسح  لربنامج  الرشكة  لدعم  التكريم  شهادة  »سابك«  األساسية 

الحياة

بن  رامي  األستاذ  يسلم  العزيز  بن عبد  بن سلامن  األمري سلطان  املليك  السمو  صاحب 

خالد بن عيل الرتيك عن والده العضو املؤسس األستاذ خالد بن عيل الرتيك شهادة التكريم 

لدعمه برنامج املسح الوطني للصحة وضغوط الحياة
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ورفع  األداء  لتطوير  المتكامل  النظام  برنامج   .7
مستوى الكفاءات  إلنشاء وتقييم مراكز الرعاية 

النهارية

متثل مراكز الرعاية النهارية املكان األمثل لتأهيل وتدريب 

الكوادر  لهم  توفر  حيث  اإلعاقة،  ذوي  األطفال  وتعليم 

بيئة آمنه  لتسهيل وتيسري  املؤهلة واألدوات املساعدة يف 

عملية  تدريبهم وتأهيلهم.

مركز  الناس"، حرص  ينفع  "علم  املركز  منطلق شعار  ومن 

يف  واإلسهام  السعي  عىل  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  اامللك 

تسهيل وتحسني حياة ومتطلبات ذوي االحتياجات الخاصة، 

وقام املركز بتبني برامج متعددة يف مجال اإلعاقة.

األداء  لتقييم  املتكامل  "النظام  الربامج  تلك  ضمن  ومن 

ورفع مستوى الكفاءات ملراكز الرعاية النهارية"، يُعنى هذا 

الربنامج بوضع األسس العلمية واملعايري العاملية لهذه املراكز 

لتكون دامئاً ضمن النطاق النموذجي مبا تقدمه من خدمات 

عالجيه أو تدريبيه.

أعضاء فريق الربنامج:

مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة

صاحبة السمو املليك األمرية /جواهربنت سعود بن 	 

نايف بن عبد العزيز  ـ الباحث الرئييس

بالتعاون مع:

» أكادميية التطوير العلمي« )الواليات املتحدة األمريكية(.
 Academy for Educational Development (AED)

الدكتورة كارول فالديفيسو	 

الدكتورة ودونا واجهورن 	 
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هدف الربنامج:

يُعد نظام تقييم مراكز الرعاية النهارية نظاماً شامالً يعمل 

النهارية  الرعاية  مراكز  يف  تتم  التي  العمليات  تقييم  عىل 

ويقدم لها اإلرشاد الالزم لتحسني األداء لتلك العمليات.

يهدف الربنامج إىل وضع أسس علمية  عاملية مقننة لتقييم 

النهارية، لتكون كوثيقة لدى وزارة  الرعاية  وتطوير مراكز 

الشؤون االجتامعية "سابقاً" تساهم يف صياغة نظام متكامل 

ميكنها من تحسني أداء هذه املراكز، وآلية مفعلة لتطبيق 

النظام. 

بدعم من:

وزارة الشؤون االجتامعية )سابقاً(.. ١

إبراهيم عبد العزيز الجميح.. ٢

خالد عيل الرتيك.. ٣

خالد أحمد الجفايل. . ٤

مركز والدة األمري فيصل بن فهد للتوحد.. ٥

الرشكاء التقنيون املحليون للربنامج: 

وزارة الشؤون االجتامعية )سابقاً(	 

املراكز املشاركة )الرياض(.	 

املراكز األهلية.	 

 املراكز الحكومية.	 

الجمعيات الخريية.	 
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٨. البرنامج الوطني لصعوبات التعلم

بادر امللك عبدالله بن عبدالعزيز "طيب الله ثراه" لتطوير 

يخدم  بحيث  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التعليم 

أفراد  تنمية  يضمن  بشكل  السعودي  املجتمع  مواطني 

منتجني وقادرين عىل مواجهة وتخطي التحديات املختلفة 

يف العرص الحايل. وتستند املبادرة لتطوير التعليم يف اململكة 

عىل أهمية تحقيق األهداف الرئيسة التالية:

أهداف البرنامج

يف . ١ الطالب  نجاح  فرص  من  يزيد  تعليمي  نظام  توفري 

املدرسة والجامعة، ومن ثم يعده ليصبح عضواً مساهامً 

وفعاالً يف املجتمع.

اكتساب الطالب املهارات األساسية يف القراءة والكتابة . ٢

إجتامعية  مهارات  إىل  باإلضافة  والعلوم،  والرياضيات 

وسلوكية، بحيث  تساعدهم يف التنافس بنجاح يف عامل 

رسيع التغيري.

رفع مستوى الكفاءة ملعلمي املدارس.. ٣

ومن . ٤ العاملية،  والتجارب  الخربات  من  اإلستفادة 

التوجهات الرتبوية الحديثة.

التقنية . ٥ وتوظيف  التكنولوجي  التقدم  من  االستفادة 

لتحسني عملية التعليم والتّعلم.
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إن األهداف السامية التي تم ذكرها ال ميكن تحقيقها ما مل 

تلبي احتياجات جميع الطلبة سواًء كانت هذه االحتياجات 

ذلك،  عىل  عالوة  خاصة.  أو  عادية  مخفية،  أو  ظاهرة 

األساسية  التعليم  لعنارصعملية  الخاطئ  اإلستخدام  فإن 

)املعلمون، املناهج، اإلسرتاتيجيات التعليمية( تخلق عقبات 

تؤدي إىل صعوبة يف تحقيق األهداف املرجوة.

التطوير إىل املستوى املرغوب ال ميكن  وأخرياً، فإن فعالية 

تحقيقها يف حالة عدم إستخدام التقنية الحديثة.

ليكون  التعلم،  لصعوبات  الوطني  الربنامج  دور  هنا  ويأيت 

جزًء ال يتجزأ من عملية إنجاز هذه املبادرة السامية، عن 

طريق خدمة أفراد ذوي هذه الصعوبة الخفية والتي تؤثر 

سلباً عىل من يعاين منها.
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واقع صعوبات التعلم في المملكة العربية 
السعودية

السعودية  والتعليم  الرتبية  وزارة  إحصائيات  عىل  استناداً 

لعام ٢٠١٠م، فإن عدد الطلبة يف املدارس السعودية يفوق 

العاملية  الدراسات  عىل  وبناًء  وطالبة.  طالب  مليون   )٥(

التي تقدر نسبة انتشار صعوبات التعلم يف اي مجتمع بـ 

)٥-١٠%(، فإنه ميكن تقدير عدد الطلبة الذين يعانون من 

صعوبات التعلم ما بني ربع مليون إىل نصف مليون طالباً 

عىل  تدل  املتوفرة  اإلحصائيات  ولكن  اململكة.  مدارس  يف 

عليهم  التعرف  تم  الطلبة  هؤالء  من  جداً  قليالً  عدداً  أن 

مدارسهم. يف  لهم  الالزمة  والخدمات  الربامج   وتقديم 

مدرسة   )٢٨,٠٠٠( عن  يزيد  ما  تواجد  من   الرغم  وعىل 

الربامج  تقدم  املدارس  من   %٥ من  أقل  فإن  اململكة،  يف 

 ١,٦٠٠ بتواجد  التعلم  صعوبات  ذوي  للطلبة  والخدمات 

معلم مختص فقط. علامً بأن اإلحتياج الفعيل لخدمة جميع 

الطلبة ذوي صعوبات التعلم يقدر بـ ٢٠,٠٠٠ معلامً.

اآلثار السلبية لصعوبات التعلم:

املستوى  إىل  الوصول  يف  الفرد  أو  الطالب  إخفاق  إن 

األكادميي املطلوب ليس األثر السلبي الوحيد الذي يواجهه 

عىل  يؤثر  قد  إنه  بل  التعلم،  يف  صعوبات  من  يعاين  من 

بالنفس،  الثقة  نواحي أخرى يف حياته وشخصيته كضعف 

والصعوبة يف التواصل االجتامعي، حيث يصبح الفرد عرضة 

قدراته  نفسية وإجتامعية مختلفة، وذلك ألن  إلضطرابات 

األكادميية الضعيفة تؤدي إىل اإلحباط، وبالتايل إىل قلة الثقة 

بالنفس، والذي يؤدي بدوره إىل التوتر النفيس واالكتئاب.  

وقد كشفت أبحاث سابقة عن نتائج مقنعة يف هذا املجال، 

حيث توصلت إىل وجود عالقة وثيقة بني صعوبات التعلم 

وضعف التكيف النفيس.

إضافة إىل العواقب املذكورة سابقاً، كشفت بعض األبحاث 

عن اآلثار السلبية والتي تؤثر عىل كل من الفرد واملجتمع 

بشكل عام. حيث أن هذه األبحاث توصلت إىل وجود عالقة 

أو صلة قوية بني صعوبات التعلم وضعف التكيف يف الحياة 

الشخصية، والتي تدفع هؤالء األفراد يف غالب األحيان إىل 



220

الباب السابع

ترك تعليمهم، وبالتايل إىل خلق سلوكيات إنحرافية كالخروج 

عىل القانون والعرضة إلستخدام الكحول واملخدرات.

عدم إكامل التعليم	 

ضعف الثقة بالنفس	 

تعاطي الكحول واملخدرات	 

الجنوح	 

عبء إجتامعي وإقتصادي	 

مكونات البرنامج الوطني لصعوبات التعلم

1.     تطوير أدوات الكشف والتشخيص

إن أدوات التشخيص الفعالة هي أساس التشخيص الناجح. 

التشخيص  أدوات  عىل  كبري  إعتامد  هناك  حالياً  ولكن 

لبحوثها  وفقاً  الغربية  املجتمعات  صممتها  التي  املرتجمة 

ولغاتها وثقافتها، لذا فإنه ال يوجد أي اختبارات تشخيصية 

عربية مقننة عربياً تتوافق مع ثقافة ولغة الطلبة الناطقني 

نتائج  أن  يف  الخطورة  وتكمن  أم.  كلغة  العربية  باللغة 

استخدام هذه األدوات ليست دقيقة وقد التكون صحيحة، 

ألنها ال تأخذ بالحسبان بيئة الطفل العربية ولغته وثقافته 

مام يجعل املقياس املستخدم يف عملية التشخيص غري مالئم 

القراءة  كعامل تنبؤ للتعرف عىل قدرة الطفل العريب عىل 

وأدوات  اختبارات  تطوير  من  البد  إذ  والحساب.  والكتابة 

ونظريات  دقيقة  بحثية  أسس  عىل  مبنية  تكون  تشخيص 

حديثة، إضافة إىل كونها ممثلة لعينة الطالب يف اململكة. 

وهذا الجزء من الربنامج يركز عىل إعداد وتقنني مجموعة 

مع  وتتناسب  اللغوية   املهارات  تقيَّم  التي  املقاييس  من 

كام  السعودية.  العربية  اململكة  مجتمع  ولغة  ثقافة 

عربية  بلدان ومجتمعات  عىل  أيضاً  تقنينها  بسهولة  ميكن 

مشابهة.  وستكون هذه األدوا ضل املامرسات العاملية من 

عالوة  السليمة.  البحثية  والنتائج  النظرية  املفاهيم  حيث 

عىل ذلك فإن هذا الجزء من الربنامج يركز أيضاً عىل تطوير 

والتي ستكون   »Achievement Tests« اإلنجاز  اختبارات 

درجة  قياس  إىل  باإلضافة  والرياضيات  والكتابة  القراءة  يف 

الذكاء وتقييم القدرات اإلدراكية.
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٢. تطوير استراتيجيات و مواد تدريسية 
مناسبة

الطالب ذوي صعوبات التعلم يحتاجون إىل أساليب تعليمية 

تختلف عن تلك التي تُستخدم مع الطالب الذين ال يعانون 

املرشوع عىل  من  الجزء  ويركز هذا  التعلم.  من صعوبات 

وادراكية،  وسلوكية،  تعليمية،  ومواد  اسرتاتيجيات  تطوير 

فعالة تعالج أوجه القصور املختلفة التي تم الكشف عنها 

من خالل أدوات التشخيص السابق ذكرها.

تصنيفها  سيتم  التعليمية  واملواد  اإلسرتاتيجيات  وهذه 

الدرايس  املستوى  التعليمي،  األسلوب  املحتوى،  بحسب 

واملطلوب عالجه.  وسيقوم املعلمون باختيار وتفصيل هذه 

يكون  بحيث  طالب  كل  احتياجات  حسب  االسرتاتيجيات 

تعليمية  خطة   « التعلم  صعوبات  ذوي  من  طالب  لكل 

فردية خاصة به «.
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٤. تدريب المعلمين والمختصين

ذوي  األفراد  تعليم  مجال  يف  العرصية  األفكار  من  إن 

العام  التعليم  معلمي  تزويد  فكرة  هي  التعلم  صعوبات 

من  لتمكينهم  الالزمة  واإلسرتاتيجيات  واملواد  باألدوات 

صعوبات  ذوي  األفراد  مع  والتعامل  وتشخيص  التعرف 

التعلم، وبالتايل فإن هذا الجزء من املرشوع يشمل تزويد 

عدد من املعلمني الذين يتم اختيارهم مسبقاً بورش عمل 

مركزة لتجهيزهم باملعلومات واألدوات واإلسرتاتيجيات التي 

الذين  الطلبة  مع  والتعامل  اكتشاف  عىل  بالقدرة  متدهم 

يعانون من صعوبات تعلم يف فصولهم املدرسية. وإن هذه 

الورش سيتم القيام بها يف املدارس التي يعمل بها املعلمون، 

وستتبْع منهجية معينة قد متت مراجعتها ودعمها من قبل 

التي سيتم  األساليب  وأن  املجال.  أكادمييون يف هذا  خرباء 

أساليب  ستكون  التدريبية  العمل  ورش  يف  استخدامها 

تطبيقية أكرث منها نظرية. 

إال  منحهم شهادة  يتم  لن  املشاركني  فإن  ذلك  عالوة عىل 

من  التأكد  ليتم  وذلك  تقييمي،  إختبار  يف  نجاحهم  بعد 

إتقانهم لألساليب واإلسرتاتيجيات األساسية. ومن ثم يقرن 

بعد  واإلرشاد  بالدعم  بتزويده  يقوم  مبرشد  مشارك  كل 

استكامل التدريب. بعد ذلك سيتم اختيار املشاركني، الذين 

تم تقييمهم بإمتياز من قبل مرشديهم للمشاركة يف ورش 

العمل كمدربني يف الورشة نفسها، أو كمرشدين يف الخطوة 

الخطوة األخرية ستؤكد  فإن هذه  للورشة، وبذلك  الالحقة 

الطلبة  مع  التعامل  عىل  القادرين  املعلمني  عدد  أن  عىل 

ذوي صعوبات التعلم سيزيد بشكل مستمر.

كام يهدف هذا الجزء من الربنامج إىل تقديم اإلرشاد األرسي 

موجهة  محارضات  تقديم  من خالل  املجتمعية   والتوعية 

توعية  وأيضاً  التعلم  صعوبات  ذوي  أرس  وأفراد  للوالدين 

عدم  وتبعيات  الصعوبات  تلك  عن  املجتمع  أفراد  عموم 

بعض  إىل  باإلضافة  منها.  يعانون  الذين  الطالب  معالجة 

املعلومات املفيدة يف عملية الكشف املبكر عن هذه الفئة 

الهامة من املجتمع.
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الشريك اإلستراتيجي

المتعاونون

الداعمون

مجموعة حمد بن محمد بن 
سعيدان  وأبناؤه
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9. مشروع العالج الجيني باستخدام موروثة 
MERTK لمرض حثل الشبكية.

الهدف من الدراسة: 

تهدف الدراسة إىل تقييم سالمة الحقن الجيني باستخدام 

الناقل  باستخدام  العني  مقلة  داخل   MERTK موروثة 

الشبكية  حثل  بداء  املصابني  املرىض  يف   AAV الفريويس 

.MERTK املرتبط مبوروثة

تتم  التي  الحديثة  العالج  الجيني إحدى طرق  العالج  يعد 

الجينات  من  كافية  بكميات  املريض  تزويد  طريق  عن 

عمل  يف  النقص  عن  املريض  لتعويض  وذلك  السليمة 

فعالية  وأكرثها  النواقل  أشهر  ومن  املعطوبة.   الجينات 

هي الفريوسات والتي لها القدرة عىل اخرتاق جدار الخاليا 

وادخال مادتها الوراثية املحتوية عىل الجني املطلوب.

الجيني  العالج  تواجه  التي  التحديات  من  العديد  هناك 

ومنها ان اإلحتفاظ بالجينات الجديدة يف خاليا الجسم ملدة 

بشكل  النواقل  حقن  يلزم  لذا  الصعوبة،  بالغ  أمر  طويلة 
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متكرر.  كام أن النواقل الفريوسية تتفاعل مع الجهاز املناعي 

للمريض كونها جسم غريب فيجب إتباع معايري أمان عالية 

عند استخدامها. 

الجرعة  مفردة  األوىل  للمرحلة  رسيرية  تجربة  وهذه 

نوع  من  الشبكية  تحت  الدواء  إلعطاء  الواسم  ومفتوحة 

عىل  الباحثون  ركز  حيث   .rAAV2-VMD2-hMERTK

قياس معايري سالمة نقل الجينات يف حاالت الدراسة املصابة 

 .MERTK مبرض الشبكية املقرتنة بخلل مبوروث الجني

وحصلت الدراسة عىل اعتامد لجنة مجلس املراجعة املؤسيس 

وتم   (KKESH) للعيون  التخصيص  خالد  امللك  مبستشفى 

  .www.clinicaltrials.gov تسجيلها عىل

ومرشوع العالج الجيني هو مرشوع مشرتك بني مستشفى 

امللك  ومستشفى  األبحاث،  ومركز  التخصيص  فيصل  امللك 

عاملية  جامعات  مع  وبالتعاون  للعيون،  التخصيص  خالد 

جامعة  فلوريدا،  جامعة  ستانفورد،  جامعة  مثل  مرموقة، 

كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، جامعة كاليفورنيا، سان دييغو 

وغريها من الجامعات واملراكز العلمية املتخصصة.
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تنطبق  الذين  املرىض  تحديد  البحثي  الفريق  واستطاع 

الورايث  الخلل  لنوع  والتوصل  املطلوبة  املواصفات  عليهم 

ملوروث MERTK املسبب لضمور الشبكية لديهم.  كام تم 

 )hMERTK( إعداد ناقل فريويس ملوروث اإلنسان الجديد

الفرئان  عىل  للسالمة  األولية  الدراسات  وإجراء  الطبيعي 

املرىض  من  عدد  عىل  الدراسة  تطبق  ذلك  تبع  والقرود.  

التطورات  ومتابعة  الصباغي  الشبكية  بالتهاب  املصابني 

السالمة  تقييم  اىل  باإلضافة  لديهم  والترشيحية  الوظيفية 

واألمان ملدة تجاوزت السنتني.  

الخاتمة والتوجيهات المستقبلية:

إن نتائج هذه الدراسات ستفتح املجال النتاج نواقل جينية 

جديدة مام ميهد الطريق للنظر يف اسرتاتيجية العالج الجيني 

يف املرىض الذين يعانون من التهاب الشبكية الصباغي. 

 )Human Genetics( املجلة  يف  الدراسة  نتائج  نرش  تم 

بتاريخ ٢٠١٦/١/٢9م، والتي بني فيها الباحثون متابعة ستة 

من املرىض ملدة بلغت سنتني. حيث وجد أن الحقن داخل 

الفريويس  الناقل  باستخدام   MERTK العني مبوروثة مقلة 
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املرىض  يف  متغرية  بنسب  وفعال  كبري  حد  إىل  آمن   AAV

.MERTK املصابني بحثل الشبكية املرتبط بالجني

أثر النتائج:

فتح املجال ملستقبل واعد ملنع وعالج ضعف الرؤية.	 

مبورثة 	  الجيني  العالج  تطبيق  بان  الدراسة  تشري 

MERTK آمن.

تضيف هذه الدراسة ثقة أكرب للخربة العاملية عن مدى 	 

تأثري استخدام العالج الجيني.

تم نرش النتائج يف املجلة العلمية:

 	 Human Genetics, page 1-17 in the online
 .first: 29January 2016

بعنوان:

 	 Treatment of retinitis pigmentosadue to
 MERTK mutations by ocular subretinal
 injection of adeno-associatedvirus gene

.vector: results of a phase I trial
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اإلدارة العامة لشؤون األبحاث والتدريب

إنطالقاً من رسالة وأهداف مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة، 

والندوات  املؤمترات  بتنفيذ  باملركز  التدريب  إدارة  تقوم 

والدورات التدريبية )ورش عمل، دورات، محارضات مبارشة 

ومحارضات عرب البث املريئ(، ضمن برنامج أكادميي يطرح مع  

بداية كل عام، حيث تقوم  اإلدارة بتحديد املحاور العلمية 

التي سيتم تغطيتها للعام الجديد، ومن ثم اإلعالن عنها وفتح 

واملختصني  واألطباء  األكادمييني  قبل  عليها من  التقديم  باب 

واملهنيني يف ذات املجال، واستقبال مقرتح مشاريعهم إلقامة 

األنشطة العلمية، وترفع جميع املقرتحات املقدمة إىل اللجان 

املختصة لدراستها، وتقييمها واختيار املناسب منها ومن ثم 

جدولتها عىل مدار العام.  

من  واملشاركات  املشاركون  األنشطة  هذه  من  ويستفيد 

مختلف قطاعات املجتمع، املهنيون واملختصون. وتقوم اإلدارة 

مبنح املشاركني العاملني يف املجاالت الطبية شهادات حضور 

للتخصصات  السعودية  الهيئة  قبل  من   )CME( معتمدة 

ودراسة  خاصة،  مكتبة  إنشاء  إىل  اإلدارة  وتسعى  الصحية، 

أو  مبارشة  العنكبوتية  الشبكة  عرب  املعلومات  بث  إمكانية 

www.kscdr.org.sa  تحميلها من خالل بوابة املركز



232

الباب الثامن

فقد قام مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة ـ خالل مسريته 

لإلعاقة  األول  السعودي  املؤمتر  توصيات  بتنفيذ  العلمية 

املعوقني  األطفال  جمعية  بتنظيمه  قامت  والذي  والتأهيل، 

)املوافق  ١٤١٣ه  األوىل  جامدى   ١٣-١٦( من  الفرتة  خالل 

7-١٠ نوفمرب ١99٢م(.

وبعد ذلك قام املركز وبالتعاون مع رشكاء اسرتتيجيني بتنظيم 

ثالث مؤمترات دولية متخصصة يف اإلعاقة، وتلك الجهات هي 

مع  بالتعاون  المركز  نظمها  التي  العلمية  المؤتمرات 
القطاعات الحكومية واألهلية والخيرية بالمملكة: 

انطالقاً من رسالة وأهداف مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة 

والعمل  املعرفة  وإثراء  العلمية  البحوث  تشجيع  املتضمنة 

عىل الحد من انتشار اإلعاقة والوقاية منها من خالل األنشطة 

والندوات  املؤمترات  عقد  ومنها  التطبيقية  العلمية  والربامج 

وحلقات العمل واملنتديات العلمية.  يتم من خاللها التفاعل 

املبارش بني املختصني والعاملني يف مجال اإلعاقة.

املؤمترالدويل االول لإلعاقة والتأهيل )١٣-١٦ جامدى األوىل ١٤١٣ه  )7-١٠ نوفمرب ١99٢م(
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اختيار أمني عام للمؤمتر للقيام باألعامل التنفيذية للمؤمتر.

متعاونني  من  املنظمة  للجنة  الفرعية  اللجان  تشكيل  ويتم 

من الجهات املشاركة يف التنظيم، ويستمر اإلعداد والتحضري 

بأهميتها  تتميز  مؤمترات  أنها  حيث  العام  قرابة  للمؤمتر 

العلمية ويتم استقطاب الخرباء العامليني يف مختلف مجاالت 

وتدقيق  مراجعة  ويتم  للمؤمتر،  رئيسيني  كمتحدثني  اإلعاقة 

األوراق العلمية املقدمة للمؤمتر من خالل محكمني خرباء يف 

مجاالت تخصصهم.

أحدث  عن  متخصصة  عمل  وورش  حلقات  تنظيم  يتم  كام 

املستجدات يف مجاالت اإلعاقة، وكذلك تنظيم حوار املائدة 

القضايا  إلحدى  واألكادمييني  الخرباء  من  لنخبة  املستديرة 

الهامة يف مجال اإلعاقة إليجاد أفضل الحلول ملواجهتها.

الكريم،  السامي  املقام  مبوافقة  املؤمترات  تلك  حظيت  وقد 

وكذلك توصيات املؤمتر يتم إقرارها أيضاً من املقام السامي 

الكريم.

مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخريية، وجمعية 

وزارة  االجتامعية،  والتنمية  العمل  وزارة  املعوقني،  األطفال 

للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  التعليم،  وزارة  الصحة، 

والتقنية، مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث.

ويأيت تنظيم تلك املؤمترات من خالل وضع تصور عام حول 

من  إقراره  ثم  األمناء،  ملجلس  العلمية  اللجنة  من  املؤمتر 

واللجنة  العليا،  اإلرشافية  اللجنة  تشكيل  ثم  األمناء،  مجلس 

املنظمة، والرفع للمقام السامي الكريم بالتصور العام حول 

املؤمتر.

وقد ترأس تلك املؤمترات صاحب السمو املليك األمري سلطان 

ويتم  ـ  األمناء  مجلس  رئيس  ـ  عبدالعزيز  بن  سلامن  بن 

وعضوية  الكريم،  سموه  برئاسة  عليا  إرشافية  لجان  تشكيل 

يف  املشاركة  الجهات  رؤساء  واملعايل  املليك  السمو  أصحاب 

تنظيم املؤمتر.

ويرتأس اللجنة املنظمة للمؤمتر رئيس اللجنة العلمية ملجلس 

األمناء، وكذلك ينضم إىل عضوية  اللجنة اإلرشافية العليا، ويتم 
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معطيات  من  وكان  املركز.   قبل  من  وتنفيذها  متابعتها 

املؤمتر انطالقة فكرة »نظام رعاية املعوقني باململكة العربية 

اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  توىل  الذي  السعودية« 

مبشاركة مجموعات عمل متخصصة إعداد مرشوعه ومسودة 

الئحته التنفيذية يف مختلف املجاالت ذات الصلة.

 توصيات المؤتمر الدولي األول لإلعاقة والتأهيل

أوالً: البحوث:

اإلعاقة  عىل حجم  التعرف  يف  العلمي  البحث  ألهمية  نظراً 

والعالج  للوقاية  الكفيلة  السبل  وإيجاد  وأسبابها  وأنواعها 

عىل أسس علمية فإن املؤمتر يويص أن تقوم مراكز األبحاث 

لألبحاث  أهمية  بإعطاء  األخرى  والقطاعات  بالجامعات 

املتعلقة باإلعاقة واملعوقني.

املؤمتر الدويل األول لإلعاقة والتأهيل :  .1

نظمت الجمعية السعودية الخريية لألطفال املعوقني املؤمتر 

املعوقني(  األطفال  )جمعية  والتأهيل  لإلعاقة  األول  الدويل 

خالل الفرتة من )١٣ -١٦  جامدى األوىل ١٤١٣هـ ( ) املوافق 

7-١٠ نوفمرب ١99٢م(، يف وقت كان فيه مركز امللك سلامن 

تحت  ومهامه  نشاطه  ميارس  قامئة  حقيقة  اإلعاقة  ألبحاث 

مظلتها ومن داخل حرمها.

وىف هذا اإلطار وبرعاية امللك فهد بن عبدالعزيز »طيب الله 

افتتح خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد  ثراه«  

العزيز آل سعود، مؤسس املركز )أمري منطقة الرياض آنذاك(  

مختلف  وتطوير  بتنمية  تتعلق  توصيات  عنه  ونتج  املؤمتر 

جوانب قضايا اإلعاقة.

من  العديد  يف  وخرباء  مختصني  مع  بالتعاون  املركز  وقام 

مجاالت اإلعاقة بإعداد دليل عميل لتفعيل هذه التوصيات 

ووضعها موضع التنفيذ، تم رفعها لوزارة الشؤون االجتامعية 

ويتم  الصلة  ذات  الجهات  مختلف  عىل  وتعميمها  آنذاك 



235

األنشطة التثقيفية والتعليمية والعلمية

ثانياً: التدريب:

العاملة  القوى  يف  الشديد  النقص  مشكلة  عىل  للتغلب 

الفنية يف مجال خدمات املعوقني ولتوفري الكفاءات البرشية 

بإيجاد  يويص  املؤمتر  فأن  جيداً  تدريباً  واملدربة  املتخصصة 

برامج متخصصة يف الجامعات واملعاهد العلمية األخرى لسد 

العجز يف هذا املجال.

ثالثاً: التوعية:

من  وإحتياجاتها  وطبيعتها  اإلعاقة  بأسباب  للوعي  ملا  نظراً 

فإن  آثارها  تخفيف  يف  ثم  أوالً  منها  الوقاية  يف  هام  دور 

املؤمتر يويص مبضاعفة جهود التوعية عىل جميع املستويات 

واملؤسسات  الهيئات  ويناشد  واإلعالمية  والثقافية  التعليمية 

املعنية للقيام بدورها الهام يف هذا املجال.

رابعاً: مشاركة القطاع الخاص:

ملا للقطاع الخاص من مساهمة فاعلة يف برامج التنمية يويص 

املؤمتر بتكثيف مشاركته وإسهامه يف تقديم الخدمات املالمئة 

للمعوقني واتخاذ السبل الكفيلة ألن يتبوأ القطاع الخاص دوراً 

فعاالً لتوفري فرص العمل لهم والبيئة املالمئة لذلك.

خامساً: الفحص املبكر والشامل عن اإلعاقات لدى األطفال:

من  للوقاية  أهمية  من  األمراض  عن  املبكر  لالكتشاف  ملا 

التخفيف من آثارها فإن املؤمتر يويص باالهتامم  اإلعاقة أو 

بالكشف املبكر لدى األطفال كأحد برامج الخدمات الصحية 

يف كل املواقع الصحية الحكومية واألهلية عىل حد سواء.
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املؤمتر الدويل الثاين لإلعاقة والتأهيل.  .٢

اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  أمناء  مجلس  اعتمد 

إدارة  اقرتاح  ١99٨/٦/٢١م  املوافق  ١٤١٤/٢/٢7هـ  بتاريخ 

الدويل  املؤمتر  املتضمنة عقد  العلمية  اللجنة  املركز وتوصية 

الثاين  لإلعاقة والتأهيل ١٤٢١هـ املوافق مارس عام ٢٠٠٠م 

برعاية خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز 

آل سعود. 

وصدرت املوافقة السامية الكرمية عىل عقد املؤمتر يف الفرتة 

من ٢٦-٢9 رجب ١٤٢١هـ املوافق ٢٣-٢٦ اكتوبر ٢٠٠٠م.

الذي قام بتنظيمه مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة، بالتعاون 

ومستشفى  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  مع 

امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث، ومؤسسة سلطان بن 

املعوقني،  األطفال  وجمعية  الخريية،  سعود  آل  العزيز  عبد 

ومبشاركة وزارة الشؤون االجتامعية )آنذاك(، ووزارة الصحة، 

والتعليم  الرتبية  ووزارة  )آنذاك(،  العايل  التعليم  ووزارة 

)آنذاك(،

سادساً: سجل طبي عن اإلعاقة:

إن التخطيط السليم يعتمد أساساً عىل املعلومات الصحيحة 

والدقيقة ولتعدد أنواع اإلعاقة واختالف طرق الوقاية وسبل 

السجل  نظام  إيجاد  بأهمية  يويص  املؤمتر  فإن  لذا  العالج 

الطبي للمعوقني.

سابعاً: توصيات عامة:

ذوي 	  لألشخاص  تكفل  التي  األنظمة  تعزيز  عىل  العمل 

اإلعاقة الحياة الكرمية.

العمل عىل دمج املعوقني مع أقرانهم العاديني يف مختلف 	 

نواحي الحياة والعمل عىل االستفادة منهم كقوة منتجة 

ما أمكن ذلك.

العمل عىل إيجاد برامج تعليمية لكل األطفال املعوقني 	 

تتالءم مع قدراتهم واحتياجاتهم.
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انطالقاً من رسالة املركز الهادفة إىل تشجيع البحوث العلمية 

وإثراء املعرفة والعمل عىل الحد من انتشار اإلعاقة والوقاية 

منها من خالل األنشطة والربامج العلمية والتطبيقية، ومنها 

عقد املؤمترات والندوات وحلقات العمل ومنتديات يتم من 

خاللها التفاعل املبارش بني املختصني والعاملني يف مجال اإلعاقة 

واإلقليمية  املحلية  املستويات  عىل  واآلراء  الخربات  وتبادل 

والعاملية، يأيت هذا املؤمتر يف هذا السياق بعد انعقاد الحلقة 

الدراسية األوىل وندوتني علميتني واالحتفال مبرور مائة عام 

عىل تأسيس اململكة العربية السعودية.

نتج عن املؤمتر العديد من التوصيات ذات العالقة املبارشة 

وغري املبارشة بتسهيل حياة األشخاص ذوي اإلعاقة.

التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الثاني عن اإلعاقة 
والتأهيل

خادم  ملقام  وعرفانهم  شكرهم  املشاركون  يسجل  أوالً:  

اململكة  ملك  العزيز  عبد  بن  فهد  امللك  الرشيفني  الحرمني 

العربية السعودية وويل عهده األمني األمري  عبد الله بن عبد 

العزيز عىل اللفتة الكرمية حول ترحيب مجلس الوزراء املوقر 

يف جلسته املنعقدة ظهر يوم االثنني ١٤٢١/7/٢٤هـ بانعقاد 

املؤمتر الدويل الثاين لإلعاقة والتأهيل والتوجيه برسعة إقرار 

النظام الوطني لرعاية املعوقني يف اململكة العربية السعودية 

ويوصون برفع برقية شكر إىل كل من خادم الحرمني الرشيفني 

منطقة  أمري  وسمو  الثاين   النائب  وسمو  عهده  ويل  وسمو 

الرياض راعي املؤمتر لتفضله برعايته وافتتاح فعالياته.

ثانياً:  التأكيد عىل ماورد من توصيات يف املؤمتر األول املنعقد 

عىل  العمل  ورضورة  ١٣–١٤١٣/٥/١9هـ  من  الفرتة  خالل 

تنفيذها.

إعداد  إىل  الرامية  اململكة  جهود  املشاركون  يثمن  ثالثاً: 

اإلعاقة  للحد من  املبكر  والتدخل  للفحص  الوطني  املرشوع 

وما يقوم به مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة ووزارة الصحة 

ومستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث من جهود 

لتنسيق املرشوع ويؤكد املشاركون عىل أهمية هذا املرشوع 

ملكافحة اإلعاقة والحد منها.
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والتطورات . ٤ الحديثة  التقنية  معطيات  من  االستفادة 

العلمية يف العلوم التطبيقية والتقنية وتطويعها لخدمة 

يف  والبحوث  الدراسات  يف  االستثامر  وتشجيع  املعوقني 

هذا املجال.

اإلعاقة . ٥ أبحاث  لدعم  وقفي  إنشاء صندوق  عىل  العمل 

واملشاريع التي تخدم املعوقني.

الحديثة . ٦ التقنيات  وتوطني  نقل  يف  االستثامر  تشجيع 

وتطبيقاتها يف مختلف مجاالت اإلعاقة.

ب.  يف مجال إثراء املعارف وتطوير القوى البرشية:

تدريبية . ١ ودورات  ومؤمترات  ندوات  عقد  عىل  التأكيد 

وبرامج تعليم مستمرة ملواكبة التقدم العلمي يف مجاالت 

اإلعاقة ودعم القوى البرشية العاملة يف هذا املجال.

لتبني . ٢ والخاصة  الحكومية  التعليمية  املؤسسات  دعوة 

االحتياجات  مع  تتناسب  وأكادميية  تدريبية  برامج 

الكوادر  من  املعوقني  بخدمات  املتعلقة  واالختصاصات 

البرشية يف املجاالت املختلفة.

رابعاً: 

التأكيد عىل أهمية مراعاة استيعاب املعوقني يف أوجه الحياة 

العامة ومساندتهم يف جميع املجاالت ليتمكنوا من مامرسة 

حقوقهم وتحقيق طموحاتهم وليتمكنوا من خدمة بالدهم 

ومجتمعاتهم مع أقرانهم املواطنني.

خامساً:

أ.      يف مجال البحوث:

تشجيع البحث يف الرتاث اإلسالمي وإبراز املفاهيم التي . ١

عالجت قضايا اإلعاقة واإلفادة من معطياتها.

العلوم . ٢ توضح  دراسات  إلعداد  املسلمني  علامء  توجيه 

الرشعية وتجعل فهمها متاحاً بلغة املعوقني.

متس . ٣ مشكالت  متثل  كونها  أولوية  اإلعاقة  أبحاث  إيالء 

وتربوية  ونفسية  طبية  أبعاد  وذات  واملجتمع  األرسة 

الخطط  إعداد  أثناء  ذلك  وتأكيد  واقتصادية  واجتامعية 

وامليزانيات السنوية للجهات ذات العالقة.
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املؤمتر الدويل الثالث لإلعاقة والتأهيل.  .٣

عبدالعزيز  بن  سلطان  األمري   املليك  السمو  صاحب  برعاية 

الثالث  الدويل  املؤمتر  ثراه« تم عقد  الله  آل سعود، »طيب 

سلامن  امللك  مركز  بتنظيمه  قام  والذي  والتأهيل،  لإلعاقة 

عبد  بن  سلطان  مؤسسة  مع  بالتعاون  اإلعاقة  ألبحاث 

العزيز آل سعود الخريية، ووزارة الشؤون االجتامعية آنذاك، 

العزيز  عبد  امللك  ومدينة  آنذاك،  العايل  والتعليم  والصحة، 

ومركز  التخصيص  فيصل  امللك  ومستشفى  والتقنية،  للعلوم 

األبحاث، وجمعية األطفال املعوقني، وذلك خالل الفرتة من 

٢٥-٢9 ربيع األول ١٤٣٠هـ  )املوافق ٢٢-٢٦ مارس ٢٠٠9م(.

نتج عن املؤمتر العديد من التوصيات ذات العالقة املبارشة 

وغري املبارشة بتسهيل حياة األشخاص ذوي اإلعاقة.

والتأكيد عىل . ٣ اإلعاقة  قضايا  التوعية حول  برامج  تطوير 

دعم األبحاث العلمية املتخصصة يف هذا املجال.

ج. يف مجال الخدمات التأهيلية والرعاية:

التوصية بدراسة إيجاد مراكز للتشخيص الشامل والتأهيل . ١

التنسيق  أهمية  والتأكيد عىل  اململكة  يف جميع مناطق 

والتكامل يف أعاملها مع الجهات ذات العالقة.

لتأهيل . ٢ مجتمعية  برامج  تنفيذ  أهمية  عىل  التأكيد 

املعوقني تتناسب مع البيئة املحلية وإدخال مفهوم عمل 

الفريق متعدد التخصصات يف برامج التأهيل املختلفة.

العمل عىل تنسيق وتكامل الخدمات التأهيلية املقدمة . ٣

من الجهات الحكومية واالستفادة من البنية التحتية من 

جهود الوقاية والتأهيل والرعاية.

االستمرار يف التوسع يف تطبيق الدمج الرتبوي املجتمعي . ٤

الرائدة  التجربة  من  واالستفادة  علمية  لضوابط  وفقاً 

للمملكة يف هذا املجال.
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ثانياً: الرشاكات اإلسرتاتيجية :

اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  جهود  املشاركون  يثمن 

يف تبني رشاكات اسرتاتيجية تهدف إىل إيجاد برامج لتطوير 

األبحاث والدراسات يف مجال اإلعاقة، واالرتقاء مبستوى حياة 

األشخاص ذوي اإلعاقة مثل: 

امللك . ٥ مدينة  من  بدعم  اإلعاقة  أبحاث  متويل  برنامج 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

والعمرانية . ٦ البيئية  )التسهيالت  الشامل  الوصول  برنامج 

مع  بالتعاون  اإلعاقة(  ذوي  لألشخاص  النقل  ووسائط 

وزارة النقل وأمانات املدن.

برنامج املنح للدراسات العليا.. 7

برنامج املسح الوطني للصحة النفسية.. ٨

إنشاء سجل وطني شامل لإلعاقة.. 9

برنامج الفحص املبكر بالتعاون مع وزارة الصحة.. ١٠

لإلعاقة  الثالث  الدولي  المؤتمر  عن  الصادرة  توصيات 
والتأهيل

أوالً:  شكر وتقدير

تقديرهم، وعظيم  املشاركون خالص شكرهم، ووافر  يسجل 

امتنانهم للمملكة العربية السعودية قيادًة وحكومًة وشعباً 

الحتضانها هذا املؤمتر املهم، وهو ما يجسد الجهود الخرية التي 

تبذلها اململكة يف سبيل االرتقاء بكم ونوع الربامج والخدمات 

املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويوصون برفع برقيات شكر 

إىل كل من:  امللك عبدالله بن عبدالعزيز، "طيب الله ثراه" 

واألمري سلطان بن عبدالعزيز "طيب الله ثراه" راعي املؤمتر 

آنذاك، وخادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز 

مؤسس مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة، وصاحب السمو 

املليك األمري  سطام بن عبدالعزيز أمري منطقة الرياض باإلنابة 

آنذاك، راعي افتتاح فعاليات املؤمتر باإلنابة.
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ثالثاً: التوصيات السابقة:

تفعيل  استكامل  أهمية  عىل  املؤمتر  يف  املشاركون  يؤكـد 

تضمنها  التي  التوصيات  مقدمتها  ويف  السابقة،  التوصيات 

وتاريخ   ١١77/7/٦٤ برقم  الصادر  العهد  ويل  سمو  توجيه 

١٤٢9/٣/١٦هـ، وكذلك التوصيـات التي متخضت عن املؤمتـر 

يف  املعـوقني  األطفـال  جمعيـة  نظمتـه  الذي  األول  الدويل 

املوافق7-١99٢/١١/١٠م،    ١٣-١٤١٣/٥/١٦هـ،  من  الفرتة 

واملؤمتر الدويل الثاين الذي نظمته الجمعية ومركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة يف الفرتة من ٢٦-١٤٢١/7/٢9هـ، املوافق ٢٣-

٢٠٠٠/١٠/٢٦م، مبا يضمن تطوير الربامج والخدمات املقدمة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اململكة.

رابعاً: البحث العلمي:

يؤكد املشاركون يف املؤمتر عىل أهمية البحث العلمي يف . ١

مجال اإلعاقة باعتباره أكرث الوسائل فاعليـة يف التصدي 

لإلعاقة سواء بالوقاية منها أو التخفيف من آثارها عند 

وقوعها، ويؤكـدون عىل ضـرورة توظيف نتائجه مبا يكفل 

االرتقاء مبستوى حياة األشخاص ذوي اإلعاقة.

دعم املراكز البحثية والوحدات األكادميية املتخصصة يف . ٢

مجال اإلعاقة باإلمكانات الالزمة للنهوض مبستوى البحث 

العلمي يف مجال اإلعاقة.

الخاليا . ٣ استخدام  مجال  يف  والدراسات  األبحاث  تشجيع 

الجذعية مبا يسهم يف تحسني األوضاع الصحية لألشخاص 

ذوي اإلعاقة وفق الضوابط الرشعية والعلمية واألخالقية.

إدراج مفهوم البحث العلمي يف مجال اإلعاقة يف مناهج . ٤

البحوث الصحية والطبية، والرتبوية والتعليمية، والنفسية 

واالجتامعية والتأهيلية ضمن الخطط الدراسية لتعريف 

مبستجداته،  وتزويدهم  بأساسياته،  والطالبات  الطالب 

وتعويدهم عىل أخالقياته.

من . ٥ بدعم  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  يقوم 

باإلعاقة  املعنية  والخريية  واألهلية  الحكومية  القطاعات 

مكملة  تكون  شاملة  مسحية  وطنية  دراسة  بإجراء 

باململكة،  اإلعاقة  مجال  يف  السابقة  للدراسات  ومتممة 

وتهدف إىل:
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وضع األنظمة واللوائح التي تحكم عمل األشخاص ذوي . ٣

اإلعاقة، ومتكنهم من االستمرارية يف أعاملهم.

سادساً: الصحة:

الوسائل . ١ استخدام  عىل  الصحية  القطاعات  حث 

الرباهني  عىل  املبنية  والتأهيلية  والعالجية  التشخيصية 

املستمدة من نتائج البحث العلمي.

لألمراض . ٢ املبكر  والتدخل  التشخيص  برامج  يف  التوسع 

املسببة لإلعاقة، واستخدام فحوص الجينات التأكيدية.

سابعاً: الرتبية والتعليم:

التوسع يف برامج الدمج الرتبوي الستيعاب جميع األطفال . ١

ذوي االحتياجات الرتبوية الخاصة مع التحول التدريجي 

نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع.

فيه . ٢ العمل  يتم  والتشخيص،  للقياس  إنشاء مركز وطني 

وفق ضوابط ومعايري علمية معتمدة.

أ.   تشخيص الواقع الحايل لإلعاقة يف اململكة، من حيث 

حجمها، ومدى انتشارها وفقاً ملتغرياتها الرئيسة.

واألهلية  الحكومية  والخدمات  الربامج  تقويم  ب.   

املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة تقومياً يستند إىل معايري 

علمية عاملية.

الدراسة  نتائج  عىل  يرتكز  تطويري  منوذج  تبني  ج.   

يف  العاملية  التوجهات  أحدث  مع  وينسجم  امليدانية، 

مجال اإلعاقة.

خامساً: الترشيعات واألنظمة:

الرفع إىل املقام السامي الكريم بالنظر يف تشكيل املجلس . ١

رعاية  نظام  تفعيل  بغرض  املعوقني   لشؤون  األعىل 

املعوقني يف اململكة الصادر مبوجب األمر السامي الكريم 

رقم م/٣7 وتاريخ ١٤٢١/9/٢٣هـ.

توحيد الجهود وتكثيفها لتفعيل اتفاقية حقوق األشخاص . ٢

سنة  ٢٠٠٦م،  املتحدة  األمم  عن  الصادرة  اإلعاقة  ذوي 

والعقد العريب لحقوق ذوي االحتياجات الخاصة.
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صاحب السمو املليك األمري سطام بن عبدالعزيز - يرحمه الله- يف تكريم احد 

املشاركني يف املؤمتر الدويل الثالث لإلعاقة والتاهيل الذي انعقد خالل الفرتة 

من ٢٥-٢9 ربيع األول ١٤٣٠هـ  )املوافق ٢٢-٢٦ مارس ٢٠٠9م(

مبا . ٣ الخاصة  الرتبوية  االحتياجات  ذوي  مناهج  تطوير 

يلبي احتياجات امليدان الرتبوي وينسجم مع التوجهات 

العاملية.

ثامناً: التأهيل والتوظيف:

التوسع يف برامج التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة، . ١

والعمل عىل تطويرها وفق احتياجاتهم ومتطلبات سوق 

العمل، مع التحول التدريجي نحو برامج التدريب التقني 

واملهني املقدمة ألقرانهم العاديني.

خالل . ٢ من  واملنزلية  النهارية  الرعاية  برامج  يف  التوسع 

القطاعني الحكومي والخاص.

التوسع يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاعات . ٣

الحكومية واألهلية وإيجاد بيئات العمل املناسبة لهم.

تاسعاً: اإلعالم والتوعية:

توحيد الجهود وتكثيفها يف مجال توعية الناشئة من ذوي . ١

اإلعاقة يف سن مبكرة بحقوقهم وواجباتهم يف املجتمع، 

وتعريفهم بالوسائل التي متكنهم من الحصول عىل هذه 

الحقوق وأداء تلك الواجبات.

العايل . ٢ التعليم  مؤسسات  يف  اإلعالم  أقسام  حث 

إقامة دورات يف مجال إعالم  واملؤسسات اإلعالمية عىل 

اإلعاقة، واعتبارها رشطاً للعمل يف هذا املجال.

املختصني . ٣ وتوفري  الصم،  مبتطلبات  املجتمع  أفراد  توعية 

بلغة اإلشارة يف املراكز ذات العالقة بهذه الفئة
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إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجالس إدارات . ٤

الجمعيات الخاصة بهم، ودعم مشاركاتهم يف 

املؤمترات والندوات وكافة الفعاليات العلمية والثقافية 

واالجتامعية.

يقوم مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة بالتنسيق مع . ٥

الجهات ذات العالقة بتشكيل فريق عمل لتفعيل هذه 

التوصيات، ووضع اآلليات الالزمة ملتابعة تنفيذها.

عارشاً: توصيات عامة:

رضورة إنشاء هيئة ذات صفة اعتبارية تكون مهمتها . ١

األساسية تطوير األداء يف مجاالت اإلعاقة املختلفة وفق 

املحاور التالية: 

التخطيط والتطوير.	 

وضع الضوابط واملعايري.	 

التقويم والجودة.	 

اعتامد الخطط والربامج.	 

توفري اإلحصاءات واملعلومات.	 

تنمية روح العمل التطوعي يف مجال خدمات األشخاص . ٢

ذوي اإلعاقة يف املجتمع وتأصيل مفهومه ونرش ثقافته.

وضع الضوابط واملعايري الالزمة لتطوير لغة اإلشارة . ٣

للصم، وتنظيم ورش عمل لتدريب مرتجمي لغة اإلشارة 

للرفع من كفايتهم املهنية.
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املؤمتر الدويل الرابع لإلعاقة والتأهيل.  .٤

برعاية كرمية من امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود –

طيب الله ثراه- تم عقد املؤمتر الدويل الرابع لإلعاقة والتأهيل 

"املستجدات يف أبحاث اإلعاقة من النظرية إىل التطبيق"، الذي 

بالتعاون  اإلعاقة،  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  بتنظيمه  قام 

ومستشفى  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  مع 

امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث، ومؤسسة سلطان بن 

املعوقني،  األطفال  وجمعية  الخريية،  سعود  آل  العزيز  عبد 

ومبشاركة وزارة الشؤون االجتامعية )آنذاك(، ووزارة الصحة، 

والتعليم  الرتبية  ووزارة  )آنذاك(،  العايل  التعليم  ووزارة 

)آنذاك(، وجامعة امللك سعود. 

خالل الفرتة من ٢٥-٢7 ذو الحجة ١٤٣٥ه املوافق ١9-٢١ 

أكتوبر ٢٠١٤م، بفندق الريتزكارلتون مبدينة الرياض.

خادم  تفضل  الله-،  –رحمه  عبدالله  امللك  عن  وباإلنابة 

أل سعود،  العزيز  عبد  بن  امللك/ سلامن  الرشيفني  الحرمني 

مؤسس املركز )ويل العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 

الدفاع، آنذاك( بترشيف حفل افتتاح فعاليات املؤمتر مساء 

وقام  ٢٠١٤/١/١9م،  املوافق  ١٤٣٥/١٢/٢7هـ  األحد  يوم 

سلامن  امللك  بجائزة  الفائزين  جوائز  بتسليم  الله،  يحفظه 

ألبحاث اإلعاقة. نتج عن املؤمتر العديد من التوصيات ذات 

املبارشة بتسهيل حياة األشخاص ذوي  املبارشة وغري  العالقة 

اإلعاقة، وهي: 

أوالً: شكر وتقدير:

أويص املشاركون يف املؤمتر برفع برقيات شكر وتقدير إىل كل 

من: امللك عبد الله بن عبد العزيز -راعي املؤمتر- "طيب الله 

العزيز  بن عبد  امللك سلامن  الرشيفني  الحرمني  ثراه" خادم 

-راعي حفل افتتاح املؤمتر باإلنابة، وسجل املشاركون شكرهم 

للمملكة  العظيم  وامتنانهم  العميق،  وتقديرهم  الجزيل، 

العربية السعودية قيادًة وحكومًة وشعباً، وذلك عىل ما ييل:

الله ثراه" . ١ العزيز "طيب  الله بن عبد  توجيه امللك عبد 

االجتامعية   )الشؤون  اإلجتامعية  والتنمية  العمل  لوزارة 

آنذاك( بالتكفل بدفع تكاليف األشخاص ذوي اإلعاقة من 
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المؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل

الباب العاشر
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املواطنني املرتتبة عىل مراجعتهم مراكز التأهيل األهلية.

وتاريخ . ٢  )٣٥٣٦٢( رقم  الكريم  السامي  األمر  صدور 

)١٤٣٤/9/٢٢هـ( باملوافقة الكرمية عىل ما وجه به مجلس 

الوزراء املوقر بتبني الدولة لربنامج الوصول الشامل عىل 

توصيات  إلحدى  تنفيذاً  يأيت  والذي  الوطني،  املستوى 

املؤمترات السابقة لإلعاقة والتأهيل.

احتضان اململكة العربية السعودية لهذا املؤمتر، وترحيب . ٣

بتاريخ  املنعقدة  جلسته  يف  املوقر  الوزراء  مجلس 

جائزة  وتسليم  أراضيها،  عىل  بانعقاده  ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ 

افتتاحه،  فعاليات  ضمن  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك 

ريادي  دور  من  املؤمتر  أبرزه  مبا  املوقر  املجلس  وتنويه 

للمملكة يف مجال خدمة قضية اإلعاقة واألشخاص ذوي 

اإلعاقة.

ثانياً: تهاين وتربيكات:

رفع املشاركون أحر التهاين، وأطيب األماين، وأجمل التربيكات 

السمو  صاحب  ومقام  الرشيفني،  الحرمني  خادم  مقام  إىل 

املليك ويل العهد، ومقام صاحب السمو املليك ويل ويل العهد 

العامل لكرة  الذهنية عىل كأس  مبناسبة حصول ذوي اإلعاقة 

القدم للمرة الثالثة عىل التوايل، كام رفعوا التهاين والتربيكات 

فعاليات  نجاح  مبناسبة  وشعباً  وحكومًة  قيادًة  اململكة  إىل 

هذا املؤمتر، وباركوا للفائزين والفائزات بجائزة امللك سلامن 

١٤٣٥هـ  األوىل  لدورتها  الثالثة  فروعها  يف  اإلعاقة  ألبحاث 
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)٢٠١٤م(.

ثالثاً: التعاون والتنسيق:

سجل املشاركون إعجابهم الكبري بالدور الريادي الذي يضطلع 

التعاون  عملية  يف  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  به 

القطاعات  بني  والتكامل  والتواصل  والتفاعل  والتنسيق 

الذي جعل املركز يصبح  الحكومية واألهلية والخريية، األمر 

باإلعاقة  املعنية  والفعاليات  للنشاطات  االرتكاز  نقطة 

واألشخاص ذوي اإلعاقة.

رابعاً: املبادرات والرشاكات:

ألبحاث  امللك سلامن  مركز  املؤمتر جهود  يف  املشاركون  مثن 

املرشوعات  وتبني  الخرية،  املبادرات  إطالق  يف  اإلعاقة 

العمالقة، وعقد الرشاكات االسرتاتيجية، ومن ذلك ما ييل:

جائزة امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة.. ١

برنامج الوصول الشامل.. ٢

لحديثي . ٣ الغذايئ  التمثيل  املبكر ألمراض  الفحص  برنامج 

الوالدة يف اململكة العربية السعودية.

من . ٤ وغريهم  التعلم  صعوبات  بذوي  العناية  مرشوع 

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز، مؤسس مركز امللك سلامن 

ألبحاث اإلعاقة يتسلم كأس العامل من املنتخب السعودي لكرة القدم ذوي 

اإلحتياجات الخاصة.
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الخفية  اإلعاقات  من  يعانون  الذين  والطالبات  الطالب 

الخفيفة.

برنامج الصحة وضغوط الحياة.. ٥

مرشوع النظام املتكامل لتقييم مراكز الرعاية النهارية. . ٦

مرشوع تهيئة املجموعات املتخصصة من الكوادر العلمية . 7

الوطنية التي تعمل عىل تحويل البحث العلمي إىل عالج 

وتأهيل.

املتميزة . ٨ البحثية  املراكز  مع  واالتفاقيات  الرشاكات  عقد 

والجامعات العريقة محلياً واقليمياً وعاملياً.

املعنية . 9 الخريية  للجمعيات  التشاورية  اللقاءات  برنامج 

بخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة.

لتبني  املعوقني  األطفال  جمعية  جهود  املؤمترون  يثمن  كام 

الوعي  تنمية  يستهدف  الذي  خريها"  يعطيك  "الله  برنامج 

الحوادث  لنزيف  والتصدي  اآلمنة،  السياقة  بوسائل  العام 

املرورية كأحد أسباب اإلصابة باإلعاقة، ويشيدون مبا وجده 

إىل  داعني  العهد،  ويل  سمو  من  كرمية  رعاية  من  الربنامج 

الشباب  أوساط  يف  للربنامج  املصاحبة  الفعاليات  تكثيف 

وطالب الجامعات واملدارس.

خامساً: البحث العلمي:

أكد املشاركون يف املؤمتر عىل متابعة أهم املستجدات يف . ١

برامج  إىل  تحويلها  عىل  والعمل  العلمي،  البحث  مجال 

عمل تطبيقية ترقى بنوعية الحياة لدى األشخاص ذوي 

اإلعاقة.
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خــادم الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع - آنــذاك-، مؤســس املركــز وســامحة الشــيخ عبــد العزيــز 

بــن عبــد اللــه آل الشــيخ، مفتــي عــام اململكــة العربيــة الســعودية، ورئيــس هيئــة كبــار العلــامء، ورئيــس اللجنــة الدامئــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء وصاحــب الســمو 

امللــيك األمــري ســلطان بــن ســلامن، رئيــس اللجنــة اإلرشافيــة العليــا واملــرشف العــام للمؤمتــر،  أثنــاء حفــل توزيــع جائــزة امللــك ســلامن البحــاث اإلعاقــة.
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الوطنية . ٢ الخطة  اإلعاقة ضمن  ميزانية ألبحاث  تخصيص 

للعلوم والتقنية واالبتكار.

املعنية . ٣ العلمية  البحثية  اللقاءات  أهمية  عىل  التأكيد 

باإلعاقة، ورضورة عقدها بشكل دوري، األمر الذي يؤدي 

إىل تنشيط حركة البحث العلمي محلياً وإقليمياً وعاملياً.

الجينية . ٤ البحوث  التأكيد عىل أهمية االستمرار يف إجراء 

اإلعاقة  للوقاية من  اإلبداعية كوسيلة  الجذعية  والخاليا 

السلبية وفق الضوابط الرشعية  التخفيف من آثارها  أو 

والعلمية واألخالقية.

واإلقليمية . ٥ املحلية  املراكز  بني  الرشاكات  وعقد  التعاون 

الكشف  مجال  يف  منها  واالستفادة  املتخصصة  والدولية 

والوقاية والعالج من االمراض الوراثية.

والبحوث . ٦ الجراحية  البحوث  إجراء  أهمية  عىل  التأكيد 

والعلمية  الرشعية  الضوابط  وفق  التقنية  الهندسية 

من  للتخفيف  األعصاب  وتحفيز  لرتميم  واألخالقية 

مضاعفات اإلعاقة.

والوسائل . 7 الحلول  إليجاد  االبتكارية  البحوث  إجراء 

والبدائل التي تسهل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف كافة 

مرافق الحياة.

للتعرف عىل حجم اإلعاقة يف . ٨ الدراسات املسحية  إجراء 

والخدمات  الربامج  تقديم  بغرض  العام  التعليم  مدارس 

الرتبوية والتعليمية املناسبة لكافة الفئات املستهدفة.

تعنى . 9 اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مبركز  وحدة  إنشاء 

بتفعيل توصيات األبحاث والدراسات، وترجمتها إىل واقع 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حياة  تحسني  يف  يسهم  ملموس 

وأرسهم والعاملني معهم.

سادساً: الوصول الشامل:

الوطني . ١ املستوى  عىل  الشامل  الوصول  برنامج  تفعيل 

والطرقات،  والشوارع  واملنشآت،  املباين  جميع  ليشمل 

ووسائط النقل، ووسائل االتصال، وكافة مرافق الحياة. 
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بقرارات . ٢ االلتزام  إىل  املعنية  القطاعات  جميع  دعوة 

برنامج الوصول الشامل.

استحداث وحدات للوصول الشامل يف الجهات الحكومية . ٣

للتنسيق حول تطبيق برنامج الوصول الشامل.

إيجاد برامج اجتامعية وإعالمية وثقافية لتعريف املجتمع . ٤

بأهمية برنامج الوصول الشامل.

التي تساهم يف الوصول . ٥ ترسيع تطبيق الربامج الوطنية 

واالندماج الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة.

سابعاً: الترشيعات واألنظمة:

واألهلية . ١ الحكومية  القطاعات  يف  عمل  فرق  تشكيل 

األشخاص  حقوق  اتفاقية  بنود  تنفيذ  ملتابعة  والخريية 

عن  صدرت  التي  االختياري  وبروتوكولها  اإلعاقة  ذوي 

عليها  وصادقت  ووقعتها  ٢٠٠٦م،  سنة  املتحدة  األمم 

اململكة سنة ٢٠٠٨م.

العمل عىل املزيد من سن األنظمة واللوائح والترشيعات . ٢

يف القطاعات الصحية والتعليمية واالجتامعية مبا يؤصل 

يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الحقوقية  املفاهيم  ويؤطر 

كافة   مجاالت الحياة.

ثامناً: الصحة:

التشخيص . ١ برامج  تقييم  عىل  الصحي  القطاع  حث 

والتدخل املبكر لألمراض املسببة لإلعاقة.

القطاع . ٢ يف  املبكر  والتدخل  التشخيص  برامج  يف  التوسع 

الربامج  وتقديم  اإلعاقة  اكتشاف  إىل  يؤدي  مبا  الصحي 

العالجية املناسبة.

تقديم برامج معرفية وتطبيقية صحية ونفسية لتهيئة أرس . ٣

األشخاص ذوي اإلعاقة للتعامل مع مضاعفات اإلعاقة. 

الغذايئ . ٤ التمثيل  ألمراض  املبكر  الفحص  برنامج  تعميم 

واألهلية  الحكومية  املستشفيات  عىل  الوالدة  لحديثي 

ليشمل جميع فئات املواطنني.
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تاسعاً: الرتبية والتعليم:

القيام باملزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بني كافة . ١

وطنية  خطة  إعداد  إىل  يؤدي  مبا  التعليمية  القطاعات 

شاملة لتعليم وتدريب وتأهيل الكوادر البرشية يف مجال 

الرتبية الخاصة. 

تطبيق مناهج التعليم العام عىل الطالب والطالبات ذوي . ٢

واألطر  واألدلة  الفردية،  الرتبوية  الربامج  وتوفري  اإلعاقة، 

طبيعة  مع  يتوافق  مبا  التعليمية  والوسائل  املرجعية، 

ونوع اإلعاقة لتحقيق أهداف الدمج الشامل.

لذوي . ٣ التقنية  التعليمية  املناهج  تطوير  عىل  التأكيد 

اإلعاقة، وتفعيل دور الفصول الذكية، ورفع كفاءة البنية 

التحتية.

التوسع يف استحداث مراكز الخدمات املساندة يف جميع . ٤

أنحاء اململكة وفق ضوابط ومعايري علمية عاملية معتمدة.

عارشاً: التأهيل والتوظيف:

التأهيل . ١ مراكز  لتطوير  العاملية  التجارب  من  االستفادة 

الشامل ومراكز الرعاية النهارية يف جميع أنحاء اململكة. 

أرس . ٢ لدعم  املنزلية  التأهيلية  الرعاية  برامج  تطوير 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

عىل . ٣ والتقني  املهني  للتدريب  العامة  املؤسسة  حث 

التوسع يف استحداث برامج تدريبية لكافة فئات اإلعاقة 

يف مختلف التخصصات الفنية.

األنظمة . ٤ كافة  مراجعة  عىل  املدنية  الخدمة  وزارة  حث 

واللوائح املتعلقة بالتوظيف إلزالة ما قد يوجد بها من 

موانع تحول دون توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.

توطني التقنيات الحديثة واالستفادة منها يف عملية تأهيل . ٥

وتحسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة.
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حادي عرش: اإلعالم والتوعية:

حث وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة ووسائل . ١

التواصل االجتامعية االلكرتونية عىل تقديم برامج توعوية 

ألرس األشخاص ذوي اإلعاقة. 

ونجاحات . ٢ مشاركات  إبراز  عىل  اإلعالم  وسائل  حث 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركات الرياضية.

اإلعاقة . ٣ ذوي  باألشخاص  النهوض  يف  اإلعالم  دور  تعزيز 

عرب تأمني مشاركاتهم ومساهمتهم يف وسائل اإلعالم بكل 

أنواعه.

عىل . ٤ العايل  التعليم  مؤسسات  يف  اإلعالم  أقسام  حث 

تضمني مفاهيم إعالم اإلعاقة يف خططها الدراسية.

ثاين عرش: توصيات عامة:

برسم . ١ تعنى  مستقلة  عامة  وطنية  هيئة  استحداث 

متابعة  عىل  وتعمل  اإلعاقة،  مجال  يف  العامة  السياسة 

يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املقدمة  والخدمات  الربامج 

القطاعات الحكومية واألهلية والخريية. 

مبا . ٢ وتنظيمه  اإلعاقة،  مجال  يف  التطوعي  العمل  تطوير 

املقدمة  والربامج  الخدمات  مبستوى  االرتقاء  يضمن 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.

عىل . ٣ الحصول  لتسهيل  االلكرتونية  الكتب  صيغ  تطوير 

املعلومات املعرفية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

مع . ٤ بالتنسيق  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  يقوم 

لتحويل  عمل  فريق  بتشكيل  العالقة  ذات  الجهات 

إىل  املؤمتر  هذا  وتوصيات  السابقة  املؤمترات  توصيات 

املرشوع،  اسم  تحديد  يتم  بحيث  تطويرية،  مرشوعات 

الفئات  أو  والفئة  وأهدافه،  ورسالته  ورؤيته  وموضوعه 

بالتنفيذ، وآليات  املعنية  الجهات  أو  املستهدفة، والجهة 

التنفيذ، واألطر الزمنية للتنفيذ، وامليزانيات الالزمة.
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الندوات وورش العمل والمحاضرات التي نظمها وقام بتنفيذها أو شارك فيها مركز الملك  سلمان 
ألبحاث اإلعاقة

قدم قسم الشؤون األكادميية والتدريب ضمن برنامجه األكادميية عدداً من األنشطة التدريبية متثلت يف اآليت: 

 نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام 1٩٩7

 	)٢( الندوات العلمية   

 	)٢( حلقات النقاش    

 	)١( املحارضات    

 	)١( اللقاءات السنوية والتنسيقية  

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام 1٩٩8م

 	)٣( املحارضات    

 	)٣( الندوات العلمية   

 	)١( حلقات النقاش    

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام 1٩٩٩م

 	)٢( املحارضات    

 	)٣( الندوات  العلمية    

 	)١( اللقاءات السنوية والتنسيقية  

 	)١( حلقات النقاش    

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام 1٩٩٤م

 	  )٦( حلقات النقاش     

 	  )٢( الندوات التعليمية     

 	 )١( ورش عمل      

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام 1٩٩5م

 	)١( اللقاءات السنوية والتنسيقية  

 	)١( حلقات النقاش عدد   

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام 1٩٩٦م

حلقات النقاش    )٤(	 

 	)١ ( الندوات العلمية   

 	)١ ( اللقاءات السنوية والتنسيقيه 
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نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام ٢00٦م

 	)٥( املحارضات   

 	)١( الندوات العلمية  

 	)١( ورش عمل    

 	)٤( الدورات التدريبية  

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام ٢007م

 	)١٤( املحارضات       

 	  )٤( ورش العمل      

 	   )٤( الدورات التدريبية    

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام ٢008م

 	)١٢( املحارضات      

ورش العمل عدد   )7(   	 

دورات تدريبية عدد   )٣(   	 

اللقاءات السنوية التنسيقية  )١(	 

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام ٢000 م

 	)١( حلقات النقاش   

 	)٢( املحارضات    

 	)٣( الندوات العلمية   

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام ٢00٣م

 	)٤( املحارضات    

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام ٢00٤م

 	)١( املحارضات      

 	)٦( الندوات   العلمية   

 	 )١( ورش العمل   

 	)٤( الدورات التدريبية عدد   

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام ٢005م

 	) ٢ (  الندوات العلمية   

برنامج الكشف املبكر لحديثي الوالدة، للحد من إعاقات 	 

أمراض التمثيل الغذايئ 
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نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام ٢01٤م 

)ورش تدريب املعلمني(: تم تنظيم )١٥( ورشة تدريبية	 

)ورش تدريب املختصني يف صعوبات التعلم(: تم تنظيم 	 

)٣( ورش تدريبية

ورشة 	   )٢( تنظيم  تم  األكادميي(:  التدريب  )برامج 

تدريبية. 

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام ٢015م 

 	)١٣( ورش عمل عدد   

 	)٣( محارضات عدد    

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام ٢01٦م 

 	)9( ورش عمل عدد   

 	)9( محارضات عدد    

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام ٢00٩م

 	)١٢( املحارضات      

 	)٤( ورش العمل   

 	   )٦( الدورات التدريبية     

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام ٢010م

 	)٤( املحارضات     

 	)9( ورش العمل     

 	   )١( الدورات التدريبية     

نشاطات الشؤون األكادميية والتدريب لعام ٢011م

 	)٣( محارضات مبارشة عدد   

 	)٢( محارضات عرب البث املريئ عدد  

 	 )١9( ورش عمل عدد   

 	)٢( دورات تدريبية عدد   
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إحصائيات الندوات وورش العمل والمحاضرات التي نظمها وقام بتنفيذها أو شارك فيها مركز الملك 
سلمان ألبحاث اإلعاقة

حلقات نقاش

١٦٥

ندوات تعليمية

وعلمية

٢٣

ورش تدريبية

٢٤

ورش عمل

١٢٣

لقاءات سنوية

٣

بث مر�

٧٩

لقاءات سنوية
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المنشورات التوعوية 

يصدر  ومخرجاتها  البحوث  وأنشطة  املعلومات  نرش  بهدف 

نرشة  ومنها  دورية،  بصفة  وتعريفية  توعوية  نرشات  املركز 

عن  تعريفية  ومطويات  خطوات،  ومجلة  اإلعاقة،  أبحاث 

والوقاية  تجنبها،  وطرق  وأسبابها  واملقعدة  املزمنة  األمراض 

منها:

يف  العلمية  املحافل  يف  الفعاليات  من  عدد  يف  املركز  شارك 

داخل وخارج اململكة العربية السعودية ومن أهم املشاكات 

ما ييل:

املشاركة يف رعاية وتنظيم املؤمتر العاملي لطب طوارئ األطفال والوقاية من اإلعاقة 

واإلصابات. مركز امللك فهد الثقايف مبدينة الرياض يف الفرتة من ٢٣-٢٥ مارس ٢٠١٠م
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 مشاركات المركز في الفعاليات المحلية )داخل المملكة(

الجهة املنظمةاملكاناملدة تاريخ االنعقاداسم املناسبةم 

١
يوم التوعية األول حول األمراض 

الوراثية وفحص ما قبل الزواج

١٤٢٥/٣/١٦هـ  

)٢٠٠٤/٥/٦م(
يوم واحد

مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز 

األبحاث

مستشفى امللك فيصل 

التخصيص ومركز األبحاث

٢
برنامج توعوي عن »الدمج باسم 

)املدرسة للجميع(

١٤٢٥/٣/٢١هـ  

)٢٠٠٤/٥/١١م(
يوم واحد

قسم الرتبية الخاصة بجامعة امللك سعود 

بعليشة
مدارس الرتبية اإلسالمية

٣
األسبوع التثقيفي األول للعالج 

الطبيعي والتعليم الخاص

٢٦-١٤٢٥/٣/٢٨هـ 

)١٦-٢٠٠٤/٥/١٨م(
املستشفى العسكري بالرياضثالثة أيام

املستشفى العسكري 

بالرياض

٤
املؤمتر الدويل األول القتصاديات 

الصحة والوقف الصحي 

٨-١٤٢٦/٨/١٠هـ 

 )١٢-٢٠٠٥/9/١٤م(
ثالثة أيام

مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز 

األبحاث

قاعة امللك فيصل للمؤمترات 

– فندق اإلنرتكونتننتال

ملتقى الجمعيات الخريية بحائل٥
١٤٢٥/٨/٦هـ  

)٢٠٠٥/9/٢١م(
جمعية األطفال املعوقنييوم واحد

املجلس التنسيقي للجمعيات 

الخريية مبنطقة حائل

٦

ملتقى مؤسسة سلطان بن 

عبدالعزيز آل سعود الخريية 

للرتبية الخاصة

١٤٢٦/٨/٢١هـ

 )٢٠٠٥/9/٢٥م(
يوم واحد

مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 

الخريية

مدينة سلطان بن عبدالعزيز 

الخريية

7
مؤمتر حقوق اإلنسان يف السلم 

والحرب

١٤٢٥/٨/٢9هـ  

)٢٠٠٣/١٠/١٤م(
الهالل األحمر السعودييوم واحد

مستشفى امللك فيصل 

التخصيص ومركز األبحاث

مهرجان برنامج »جرب الكريس«٨
7-١٤٢٦/9/١٦هـ 

 )١١-٢٠٠٥/١٠/٢٠م(
مركز غرناطة التجاريجمعية األطفال املعوقنيعرشة أيام

املهرجان األول لرعاية املعوقني9
١٤-١٦ /١٤٢٦/١١هـ

 )١٦-٢٠٠٣/١٢/١٨م(
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةثالثة أيام

جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية

املهرجان التوعوي١٠
١٤-١٤٢7/٥/١٦هـ

 )١١-٢٠٠٦/٦/١٣م(
رمال مولبالتعاون مع رشكة عبداملحسن الحكريثالثة أيام
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الجهة املنظمةاملكاناملدة تاريخ االنعقاداسم املناسبةم 

١١
املشاركة يف املعرض املصاحب 

للمؤمتر الدويل لصعوبات التعلم

١٠/٢7-١٤٢7/١١/١هـ

 )١9-٢٠٠٦/١١/٢٢م(
فندق اإلنرتكونتننتالثالثة أيام

وزارة الرتبية والتعليم /

الرتبية الخاصة

١٢
منتدى »معا لتوظيف ذوي 

االحتياجات الخاصة«
الغرفة التجارية الصناعية بجدةيوم واحد١٤٢٥/٨/٢٠هـ ٢٠٠٤/١٠/٥م

الغرفة التجارية الصناعية 

بجدة

١٣
الندوة العلمية السنوية السابعة 

لالضطرابات التواصلية

١٣-١٤٢٦/٣/٢١هـ

)٢٢-٢٠٠٥/٤/٣٠(
مركز جدة للنطق والسمعمركز جدة للنطق والسمعتسعة أيام
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مشاركات المركز الخارجية )خارج المملكة(

املكاناملدة تاريخ االنعقاداسم املناسبةم 

املؤمتر الربيطاين للوراثة البرشية ١9٥
١٦-١٨ /١٤١٦/٦هـ 

)١٠-١٢ /١99٥/١١م(
ثالثة أيام

جمعية الوراثة/ مدينة يورك ـ 

بريطانيا

مؤمتر عن االكتشاف املبكر لإلعاقة يف دول مجلس التعاون الخليجي٢
٣-٥ /١٤١7/١هـ 

)٢١-٢٣ /١99٦/٥م(
مملكة البحرينثالثة أيام

املؤمتر الخليجي األول للتأهيل الصحي٣
٨-١١ /١٤١7/١١هـ 

)١7-٢٠ /١997/٣م(
أربعة أيام

جمعية التأهيل الصحي والعالج 

الطبيعي ـ الكويت

٤
ندوة عن«تجارب دمج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف دول 

مجلس التعاون الخليجي : التطلعات والتحديات«

٤-٦ /١٤١٨/١١هـ 

)٣-٥ /١99٨/٣م(
جامعة البحرين ـ البحرينثالثة أيام

ندوة »رعاية الطفولة يف اإلسالم واملؤسسات الخاصة«٥
٢7-٢٨ / ١٤١9/٨هـ 

)١7-١٨ /١99٨/١٢م(
يومان

كلية الرشيعة والقانون ـ جامعة 

الشارقة ـ اإلمارات

٦
مؤمتر«التأهيل الدويل األول للمنطقة العربية«مؤمتر »الخليج الثاين 

للتأهيل الصحي«

١١/٢7-١٤١9/١٢/١هـ 

)٣/١٦-١999/٣/١9م(
الكويتأربعة أيام

7
ندوة »اإلرشاد النفيس واملهني من أجل نوعية أفضل لحياة األشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة«

٤-٦ /١٤٢٠/١هـ 

)٢١-٢٣ /١999/٤م(
مسقط ـ سلطنة عامنثالثة أيام

املؤمتر الدويل الثالث إلعادة التأهيل« ريهاب ٢٠٠٠ »٨
٢٠-١٤٢٠/١٢/٢٢هـ 

)٢7-٢9 /٢٠٠٠/٣م(
اإلمارات - ديبثالثة أيام

اإلعاقات النامئية »قضاياها العلمية ومشكالتها العملية«9
١٤٢١/١/١9هـ 

)٢٠٠٠/٤/٢٤م(
البحرينيوم واحد
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املكاناملدة تاريخ االنعقاداسم املناسبةم 

املؤمتر الدويل التاسع ملنظمة التأهيل الدويل١٠
٢١-٢9 /١٤٢١/٥هـ  

)٢١-٢9 /٢٠٠٠/٨م(
الربازيلتسعة أيام

ملتقى ديب الدويل إلعادة التأهيل ١١٢٠٠٤
٣-١٤٢٤/١٢/٥هـ  

)٢٥-٢٠٠٤/١/٢7م(
ديبثالثة أيام

ملتقى ديب الدويل إلعادة التأهيل ١٢٢٠٠٦
7-١٤٢7/٢/9هـ 

)7-٢٠٠٦/٣/9م(
ديبثالثة أيام

ديبثالثة أياممن ٢7-٢٠١٦/١٠/٢9م.املؤمتر الدويل السنوي الرابع للتوحد:١٣
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االبتعـــــــاث لألشخاص ذوي اإلعاقة
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برنامج االبتعاث الخارجي لألشخاص ذوي اإلعاقة: 

قام املركز بتنفيذ هذا الربنامج بالتعاون مع وزارة التعليم، 

ويأيت  اإلعاقة،  ألبحاث  سلامن  امللك  ملركز  املؤسس  العضو 

الرشيفني  الحرمني  خادم  برنامج  عن  املنبثق  الربنامج  هذا 

لالبتعاث الخارجي، يف إطار الجهود التي يبذلها املركز لتفعيل 

نظام رعاية املعوقني يف اململكة، الصادر باملرسوم املليك رقم 

فقراته  تنص إحدى  والذي  وتاريخ ١٤٢١/9/٢٣هـ  )م/٣7( 

عىل: تقديم الخدمات التعليمية والرتبوية يف جميع املراحل 

ومبا يتناسب مع قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة. 

املركز  بني  التعاون  اتفاقية  توقيع  بعد  الربنامج  هذا  وجاء 

ووزارة التعليم، التي تقوم الوزارة مبوجبها بتوفري عدد من 

األشخاص ذوي  والطالبات من  للطالب  التعليمية  البعثات 

مجاالت  للدراسة يف  آخر  عدد  ابتعاث  جانب  إىل  اإلعاقة، 

مختلفة تخدم األشخاص ذوي اإلعاقة. 

ويهدف الربنامج إىل متكني فئة األشخاص ذوي اإلعاقة من 

االستفادة من برامج أكادميية موجهة، تتناسب مع قدراتهم، 

وتؤهلهم ليكونوا عنارص فاعلني ومنتجني يف املجتمع. 

مراحل التعاون بين المركز والوزارة: 

بــن 	  ســلامن  امللــك  الرشيفــني  الحرمــني  خــادم  خطــاب 

عبدالعزيــز »مؤســس املركــز«  رقــم ٤١٣/م أ س وتاريــخ 

١٤٢٤/٤/١7هـــ، املتضمــن دعــوة الــوزارة لالنضــامم لعضويــة 

املؤسســني. 

بعــد االنضــامم للعضويــة، تــم توقيــع اتفاقيــة التعــاون 	 

ــوزارة )٢٠(  ــوزارة التــي مبوجبهــا خصصــت ال بــني املركــز وال

منحــة مــن البعثــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وللمتخصصــني 

ــس  ــة )خم ــدة االتفاقي ــالل م ــك خ ــة، وذل ــال اإلعاق يف مج

ــنوات(.  س

ــر 	  ــايل الوزي ــوزارة مبوجــب خطــاب مع ــك قامــت ال ــد ذل بع

رقــم )١١٦٥9( وتاريــخ ١٤٢٨/٣/٥هـــ برفــع عــدد املنــح إىل 

ــخاص ذوي  ــة لألش ــا )١٠٠( منح ــص منه ــة، خص )١٢٠( منح

ــة. ــال اإلعاق ــني يف مج ــة للمتخصص ــة، و )٢٠( منح اإلعاق

ــوزارة، وعقــدت اجتامعــاً 	  ــة مــن املركــز وال تــم تشــكيل لجن

مبقــر املركــز يــوم ١٤٢٨/١/١١هـــ، حــددت فيــه العديــد مــن 

القواعــد التــي تضبــط عمليــة االبتعــاث، ومــن ذلــك: 
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أعــداد الطــالب املــراد ابتعاثهــم مــن قبــل املركــز لــكل . ١

ــة دراســية. مرحل

ــة عــىل . ٢ ــع )١٠٠( بعث ــم توزي ــات، حيــث ت ــع البعث توزي

املراحــل الدراســية، )7٥(% لدرجــة البكالوريــوس، )٢٠%( 

لدرجــة املاجســتري، )٥%( لدرجــة الدكتــوراه. 

التخصصــات املطلوبــة: )العلــوم الطبيــة التطبيقيــة، . ٣

العلــوم السياســية، الهندســة والحاســب اآليل، تقنيــة 

املعلومــات، املحاســبة، التجــارة االلكرتونيــة، التعليــم 

يتــاح االبتعــاث يف بعــض  الخاصــة(. وقــد  والرتبيــة 

التخصصــات األخــرى يف بعــض الربامــج املحــددة وذلــك 

حســب االتفاقيــات. 

تحديــد رشوط االبتعــاث، ومبــا يتفــق مــع الــرشوط . ٤

ــن  ــني، وم ــني الرشيف ــادم الحرم ــج خ ــية يف برنام األساس

ذلــك أن يكــون املتقــدم قــد تــم تشــخيصه بأحــد 

صعوبــات  اإلدراكيــة،  )اإلعاقــات  التاليــة:  اإلعاقــات 

التعلــم، اإلعاقــات الحســية )البرصيــة أو الســمعية(، 

الــدول  االتفــاق عــىل  تــم  كــام  الحركيــة(،  اإلعاقــة 

ــي تناســب األشــخاص ذوي  ــا والت ــراد االبتعــاث عليه امل

اإلعاقــة، ومنهــا: )الواليــات املتحــدة األمريكيــة، أســرتاليا، 

نيوزيلنــدا، ماليزيــا، الــدول األوروبيــة، بعــض الــدول 

األســيوية مثــل الصــني واليابــان(. 

١٤٣٤/٤/٢٠هـــ 	  وتاريــخ   )٤٤777( رقــم  الــوزارة  خطــاب 

املتضمــن تخصيــص الــوزارة )٥٠( منحــة للمركــز، تضــاف إىل 

ــابقاً.       ــا س ــار إليه ــح املش املن

تقرير عن أعداد المبتعثين وأوضاعهم الدراسية: 
 

بلــغ عــدد املبتعثــني مــن املركــز منــذ العــام ٢٠١٠م – ٢٠١٥م 	 

)١٣٥( مبتعثــاً، موزعــة كالتــايل: 
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العددالبلدم

97الواليات املتحدة األمريكية ١

٣٠أسرتاليا٢

٣بريطانيا٣

٤كندا٤

اإيرلندا٥

1٣5املجموع

أعداد المبتعثين موزعة حسب المرحلة الدراسية أعداد المبتعثين للفترة من ٢٠1٠م - ٢٠1٥م

العددالبلدم

٦7البكالوريس ١

٢٠املاجستري ٢

الدكتوراه٣

١دبلوم عايل ٤

٤7دارسو اللغة دون تحديد املرحلة٥

1٣5املجموع

العددالبلدم

٢تخرج ١

٨٨مستمر بالبعثة ٢

١٢أنهيت بعثته٣

٦أغلق ملفه٤

٢٨إيقاف مؤقت أو تعليق الدراسة٥

1٣5املجموع

وضع المبتعثين بالنسبة لدراستهم خالل العام  ٢٠1٥م، كانت على النحو التالي:
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نبذة عن برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي: 

هــو برنامــٌج أطلقــه خــادم الحرمــني الرشيفــني امللــك الراحــل/ عبداللــه بــن عبــد العزيــز آل ســعود –يرحمــه اللــه-، ليكــون رافــداً مهــامً 

لدعــم الجامعــات الســعودية، والقطاعــني الحكومــي واألهــيل بالكفــاءات املتميــزة مــن أبنــاء الوطــن الســعوديون، وليقــوم بتنميــة املــوارد 

البرشيــة الســعودية، وإعدادهــا، وتأهيلهــا بشــكل فاعــل؛ لتصبــح منافســاً عامليــاً يف ســوق العمــل، ومجــاالت البحــث العلمــي، و أصــدر 

أمــره ذا الرقــم ٥٣٨7/م ب املــؤرخ يف ١٤٢٦/٤/١7هـــ ببــدء هــذا الربنامــج يف عــام ١٤٢٦هـــ، واســتمراره خمســة أعــوام. كــام تــم متديــده 

ملــدة خمســة ســنوات أخــرى مبوجــب األمــر الكريــم رقــم ١٠٣٢/ م ب بتاريــخ ١٤٣١/٣/٤خـــ. 
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ــدا،  ــا، هولن ــبانيا، املاني ــدا، اس ــاث، وهــي )كن ــة يف دول االبتع ــج األكادميي ــج حســب جــودة الربام ــاث يف الربنام ــّددت دول االبتع ــد ُح وق

بولنــدا، نيوزيلنــدا، ســنغافورة، تركيــا، كوريــا الجنوبيــة، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، الصــني، اليابــان، اســرتاليا(، ويقــوم الربنامــج مبراجعــة 

ــج  ــوم إدارة الربنام ــام تق ــج الدراســية، ك ــة للربام ــدة بحســب الجــودة األكادميي ــة جامعــات يف دول جدي القامئــة بشــكل مســتمر، بإضاف

بتقويــم كل مرحلــة، واالســتفادة مــن ذلــك يف تحســني وتطويــر أداء كل مرحلــة كــامً وكيفــاً. 
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المراحل الدراسية والتخصصات: 

يوفــر برنامــج خــادم الحرمــني الرشيفــني ألبنــاء اململكــة العربيــة 

الســعودية، فرصــة االبتعــاث للتعليــم الجامعــي، والعــايل يف 

عــدة تخصصــات علميــة تحتاجهــا معظــم القطاعــات الحكوميــة 

ــي: ــات ه ــذه التخصص ــة. وه واألهلي

الطب، طب األسنان، الزمالة.	 

الصيدلة.	 

التمريض.	 

ــة 	  ــة، التقني ــة: األشــعة، املختــربات الطبي العلــوم الطبي

ــة، والعــالج الطبيعــي. الطبي

العلوم الصحية: التغذية، والسجالت وامللفات.	 

الهندســة: الهندســة املدنيــة، واملعامريــة، والكهربائيــة، 	 

والبيئيــة،  والكيميائيــة،  والصناعيــة،  وامليكانيكيــة، 

ــة. ــدات الثقيل ــاالت واآلالت واملع واالتص

ــب، 	  ــوم الحاس ــب، عل ــة الحاس ــب اآليل: هندس الحاس

ــخ ــبكات ... إل الش

ــاء، 	  ــاء، الكيمي ــات، الفيزي ــية: الرياضي ــوم األساس العل

ــاء. األحي

التجــارة 	  املحاســبة،  القانــون،  أخــرى:  تخصصــات 

والتســويق. التأمــني،  التمويــل،  اإللكرتونيــة، 

وللربنامــج عــرش مراحــل، كانــت بدايــة املرحلــة االوىل عــام 

١٤٢٦ه، ونهايــة املرحلــة العــارشة بنهايــة العــام ١٤٣٦هـ، وســوف 

ــك  ــارشة، وذل ــة الع ــد املرحل ــة بع ــل اضافي ــاك مراح ــون هن تك

بعــد املوافقــة امللكيــة بتمديــد الربنامــج خمــس ســنوات إضافيــة 

ــج. ــهيل رشوط الربنام وتس
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تعُد اململكة العربية السعودية من أوىل الدول التي حرصت 

عىل خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة ومتكينهم من حقوقهم، 

التزاماً بالتعاليم اإلسالمية التي تتخذها منهجاً ونرباساً لها يف 

كل شؤون الحياة، ومتثل رعاية هذه الفئة من أبناء املجتمع 

يف  تأيت  التي  والتكافل  واملساواة  العدالة  ملبادئ  تطبيقاً 

مقدمة املنظومة القيمية اإلسالمية.

وتنص املادة العارشة من النظام األسايس للحكم عىل اآليت: 

عىل  والحفاظ  األرسة  أوارص  توثيق  عىل  الدولة  »تحرص 

وتوفري  أفرادها  جميع  ورعاية  واإلسالمية،  العربية  قيمتها 

تؤكد  كام  وقدراتهم«،  ملكاتهم  لتنمية  املناسبة  الظروف 

املادة السابعة والعرشين اآليت: »تكفل الدولة حق املواطن 

وأرسته يف حالة الطوارئ واملرض والعجز والشيخوخة وتدعم 

نظام الضامن االجتامعي، وتشجع املؤسسات واألفراد عىل 

املعوقني  رعاية  نظام  وجاء  الخريية«،  األعامل  يف  اإلسهام 

الذي صدر مبوجب املرسوم املليك رقم )م/٣7( وتاريخ ٢٣ 

رعاية  مجال  يف  الرائدة  للجهود  تتويجاً  ١٤٢١هـ  رمضان 

األشخاص ذوي اإلعاقة وتأهيلهم، كام أن صدور األمر املليك 

رقم )أ /٦٦( وتاريخ ٢7 ربيع اآلخر ١٤٢٣هـ بتعيني امللك 

العهد آنذاك  ثراه"، ويل  اله  عبدالله بن عبدالعزيز "طيب 

املعوقني دليالً عىل مدى  للمجلس األعىل لشؤون  - رئيساً 

حرص الدولة عىل تقديم أعىل مستويات االهتامم والرعاية 

للمعوقني، والوفاء مبا نص عليه النظام، الذي نصت مادته 

خدمات  يف  املعوق  حق  الدولة  »تكفل  اآليت:  عىل  الثانية 

الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع املؤسسات واألفراد عىل 

اإلسهام يف األعامل الخريية يف مجال اإلعاقة«.

امللك  مركز  أعدها  التي  التنفيذية  واللوائح  النظام  وحدد 

لهم  املقدمة  املساعدة  أنواع  اإلعاقة   ألبحاث  سلامن 

والتدريبية  والرتبوية،  والتعليمية  الصحية،  املجاالت  يف 

والتأهيلية، ومجاالت العمل، واملجاالت الثقافية والرياضية 

واإلعالمية، والخدمات التكميلية التي تشمل تهيئة وسائل 

املواصالت العامة، وتقديم الرعاية النهارية والعناية املنزلية، 

وتوفري أجهزة التقنية املساعدة.
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النظرة  شمولية  املعوقني  رعاية  نظام  قراءة  من  ويتضح 

والقطاعات  الوزارات  تعاون  تستوجب  التي  للقضية، 

الحكومية املعنية، إىل جانب دور القطاع األهيل واملنظامت 

ألبحاث  امللك سلامن  مركز  اهتامم  كان  هنا  ومن  املدنية، 

والجمعيات  الدولة  قطاعات  مع  عالقاته  لتمتني  لإلعاقة 

الخريية وقطاعات املجتمع األخرى من أجل ترجمة توجه 

وعالجية  وقائية  مرشوعات  إيجاد  إىل  الرشيدة  القيادة 

مردودها  لها  ويكون  املعوقون،  نتائجها  يلمس  وتأهيلية 

اإليجايب يف تنمية حياة املجتمع وتطويرها.

الرشاكات االرساتيجية للمركز:

يعمل املركز عىل تكامل الجهود يف مختلف مجاالت اإلعاقة 

بني الجهات التي تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة ومعها، ويف 

هذا الصدد قام املركز بتوقيع العديد من اتفاقيات التفاهم 

بتوقيع  املركز  قام  كام  الصلة،  ذات  الجهات  مع  والتعاون 

رشاكات اسرتاتيجية مع الجهات العلمية والبحثية باململكة 

وهي:

الشؤون . 1 )وزارة  اإلجتامعية  والتنمية  العمل  وزارة 

االجتامعية- سابقاً(:

ويعمل املركز تحت مظلة وزارة الشؤون االجتامعية والتي 

تقدم أنواعاً متعددة من الدعم ومنها:

ريال( 	  )مليونا  قدره  سنوياً  دعامً  للمركز  الوزارة  تقدم 

ضمن موازنة املؤسسات والجمعيات الخريية.

يعد إنشاء املجلس التنسيقي للجمعيات الخريية املعنية 	 

الوزارة  التعاون مع  أبرز مثرات  املعوقني من  بخدمات 

وقد سعى املركز من خالل املجلس إىل تكوين منظومة 

اإلعاقة، وفق  واألشخاص ذوي  اإلعاقة  لخدمة  موحدة 

رؤية شاملة تشمل مناطق اململكة املختلفة. 

إبريل 	   ١٥( ١٤٢9هـ  اآلخر  ربيع   9 بتاريخ  املركز  وقع 

٢٠٠٨م( اتفاقية مع الوزارة لتطوير نظام العمل مبراكز 

الرعاية النهارية التي تقدم خدمات لفئة من األشخاص 

ذوي اإلعاقة..
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وزارة الصحة. ٢

يرتبط عمل املركز يف املجال الصحي بوزارة الصحة، ولهذا 

تقدم   التي  الوزارة  مع  العالقة  توثيق  عىل  املركز  حرص 

الدعم للمركز ، ويف سبيل تدعيم هذه العالقات، وقع املركز 

مع وزارة الصحة العديد من اتفاقيات التفاهم والتعاون، و 

من أهمها: 

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ١٤١٦/١/١هـ

محرم١٤١٦هـ، 	   ١ بتاريخ  توقيعها  تم  تفاهم  مذكرة 

بهدف دعم الوزارة للمركز لتمكينه من إجراء البحوث 

االستشارات  تقديم  طريق  عن  اإلعاقة،  مجاالت  يف 

واملعملية  والفنية  البرشية  والتسهيالت  والخربات 

املتوافرة يف مؤسساتها الخدمية والبحثية.

دورات 	  تنظيم  عىل  والوزارة  املركز  بني  التعاون  يتم 

تدريبية وحلقات عمل ومؤمترات علمية تتعلق مبجاالت 

البحوث التي تهم الطرفني.

الربنامج 	  لتنفيذ  واملركز   الوزارة  بني  اتفاقية  توقيع  تم 

التمثيل  ألمراض  املبكر  والتدخل  لالكتشاف  الوطني 

العربية  باململكة  الوالدة  حديثي  عند  والغدد  الغذايئ 

السعودية بتاريخ ٢٤ صفر ١٤٢٤هـ )٢٦ إبريل ٢٠٠٣م(.

املبكر 	  الوطني للكشف  الربنامج  تنفيذ  تم توقيع عقد 

األطفال  لدى  والهومونية  االستقالبية  األمراض  عن 

وتقوم  ١٤٢7هـ.  اآلخر  ربيع   ١9 يف  الوالدة  حديثي 

مبوجبه الوزارة بتقديم الخدمات املخربية ذات العالقة 

بالكشف املبكر عىل املواليد.
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توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ١٤١٥/٥/٢٥هـ

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ٣

رشيكاً   والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  تعد 

اسرتاتيجياً وداعامً ملركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة، وكان 

إجراء  من  بتمكينه  للمركز،  الدعم  تقديم  يف  السبق  لها 

البحوث، وتقديم االستشارات والخربات والتسهيالت الفنية 

واملعملية، كام تم توقيع عدد من اتفاقيات التفاهم وكذلك 

التعاون مع املركز يف عدد من املجاالت وكان أهمها:

توقيع اتفاقية  التعاون لتطوير الخربات والكفاءات يف 	 

املعرفة يف مجاالت  إثراء  والعمل عىل  األبحاث،  مجال 

الوقاية والرعاية املتعلقة باإلعاقة يف ٢٥ محرم ١٤١٥هـ.

توقيع اتفاقية تعاون تقوم مبوجبها املدينة بدعم عدد 	 

املدينة،  أنظمة  حسب  البحثية  املركز  مرشوعات  من 

ضمن  اإلعاقة  ألبحاث  برنامج  باستحداث  تقوم  كام 

كذلك-   - وتقوم  املدينة،  البحوث يف  معاهد  نشاطات 

مبساندة املركز من خالل تقديم االستشارات والخربات 

اإلمكانات  واستخدام  والعملية،  الفنية  والتسهيالت 

املتاحة باملدينة، كام يتم متابعة البحوث املدعومة من 

براءة  أية  املتبعة فيها، وتكون  املدينة وفق اإلجراءات 

اخرتاع أو حقوق طبع أو مناذج صناعية ناتجة عن أي 

مرشوع بحثي وفق املادة الحادية والثالثني من الئحة 

دعم البحوث باملدينة. كام يتم التعاون كذلك  بني املدينة 

واملركز عىل تنظيم دورات تدريبية وحلقات ومؤمترات 

علمية تتعلق مبجاالت البحوث التي تهم الطرفني يف ٢٢ 

جامدى اآلخرة ١٤٢٨هـ )7 يوليو ٢٠٠7م(.
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رمضان 	   ٨ بتاريخ  واملدينة  املركز  بني  اتفاقية  توقيع 

املدينة  مبوجبها  تقوم  ٢٠٠٨م(  سبتمرب   ٨( ١٤٢9هـ 

مجاالت  يف  البحوث  إجراء  من  لتمكينه  املركز  بدعم 

والتسهيالت  والخربات  االستشارات  وتقديم  اإلعاقة، 

ويتضمن  العمل،  هذا  يتطلبها  التي  واملعملية  الفنية 

ذلك تخصيص مبلغ خمسني مليون ريال لدعم البحوث 

عىل مدى خمس سنوات.

صاحب السمو املليك / األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز - معايل الدكتور محمد بن 

إبراهيم السويل ممثل عن مدينة امللك عيد العزيز للعلوم والتقنية.  ٨ رمضان ١٤٢9هـ 

)٨ سبتمرب ٢٠٠٨م(.

املؤسسة العامة ملستشفى امللك فيصل التخصيص   .٤

ومركز األبحاث:  

األبحاث  ومركز  التخصيص  فيصل  امللك  مستشفى  يعترب 

رشيكاً اسرتاتيجياً للمركز، ويقدم الدعم للمركز منذ بداياته 

يف كثري من أعامله، وحرص املركز عىل تأطري هذه العالقة 

بتوقيع عدد من االتفاقيات مع املستشفى لتنشيط الربامج 

املسببة  الوراثية  باألمراض  اإلصابة  من  وللتقليل  الوقائية 

ومركز  التخصيص  فيصل  امللك  ملستشفى  العامة  املؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 

األبحاث:١٤١٥/١/٢7هـ
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توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة امللك سعود الرياض ٨ رمضان ١٤٢9هـ  )٨ سبتمرب ٢٠٠٨م(

يف  للمستشفى من خربات طويلة  ما  عىل  تأسيساً  لإلعاقة 

به  يتمتع  الوراثية، وملا  املبكر عن األمراض  الكشف  مجال 

من إمكانات وقدرات برشية وتشخيصية متطورة.

ووقعت أوىل االتفاقيات مع املستشفى يف ٢١ صفر ١٤٢٤هـ 

)٢٣ إبريل٢٠٠٣م(.

جامعة امللك سعود  .5

للمركز،  الدعم  تزال-  وال  سعود-  امللك  جامعة  قدمت 

وساهمت يف تطوير القوى البرشية وتقديم برامج التوعية، 

فّعالة معها، كان توقيع  املركز عىل تكوين رشاكة  ولحرص 

سبتمرب   ٨( ١٤٢9هـ  رمضان   ٨ يف  بينهام  تفاهم  مذكرة 

٢٠٠٨م( وقعها كل من صاحب السمو املليك األمري  سلطان 

ومعايل  األمناء  مجلس  رئيس  العزيز  عبد  بن  سلامن  بن 

مدير  العثامن  الرحمن  عبد  بن  الله  عبد  الدكتور  األستاذ 

الجامعة،  وتنص االتفاقية عىل التعاون بني املركز والجامعة 

برنامج  أهداف  يحقق  مبا  الفني؛  والدعم  االستشارة  لتقديم 

الوصول الشامل؛ لجعل بيئة جامعة امللك سعود بيئة تعليمية 

ذلك  ويشمل  الخاصة،  االحتياجات  لذوي  وصديقة  محفزة 

مراجعة املخرجات املرحلية للربنامج وتقييمها من خالل فريق 

فني مشرتك مع املركز.
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٦.  وزارة املعارف )سابقاً( وزارة التعليم )حالياً(:

الجهات صلة  أكرث  من  واحدة  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعد 

مبجال اإلعاقة، لذا حرص مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة 

عىل توقيع اتفاقيات تعاون معها، ومن ذلك:

صفر 	   ١ يف  واملركز  الوزارة  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع 

مجال  يف  التعاون  بهدف  ١99٦م(  يونيو   ١7( ١٤١7ه 

األبحاث لتطوير الخربات والكفاءات والعمل عىل إثراء 

املعرفة يف مجال الوقاية والرعاية املتعلقة باإلعاقة.

 	 ٦( ١٤١7ه  شعبان   ٢٦ يف  تعاون  اتفاقية  توقيع 

يناير١997م( بني الوزارة واملركز، وتقوم الوزارة مبوجبها 

بدعم البحث العلمي يف مجال اإلعاقة وتطويره لتنمية 

العربية  اململكة  يف  وتطويرها  التعليمية  الشؤون 

السعودية.

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة املعارف ١٤١7/٨/٢٦هـ
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7.  وزارة التعليم العايل "وزارة التعليم حالياً"

عمل  تطوير  يف  أساسية  ركيزة  العايل  التعليم  وزارة  تعد 

االتفاقيات  من  عدد  توقيع  عىل  املركز  حرص  لهذا  املركز، 

معها،  ومن هذه االتفاقيات: 

توقيع اتفاقية تفاهم مع الوزارة يف ٢9 شعبان ١٤١7هـ 	 

)٨ يناير١997م(، بهدف دعم الوزارة للبحث العلمي يف 

مجال اإلعاقة.

توقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة يف ٢٣ شوال ١٤٢7ه 	 

)١٤ نوفمرب ٢٠٠٦م( ونصت االتفاقية عىل اآليت:

مجال 	  يف  البحثية  االستشارات  بتقديم  املركز  يقوم 

اإلعاقة للوزارة.

باإلعاقة 	  املتعلقة  البحوث  إجراء  للوزارة  املركز  يتيح   

حسب اإلجراءات املتبعة باملركز.

 يتعاون املركز مع الوزارة يف التخطيط والتنفيذ للبحوث 	 

الوقاية من اإلعاقة ورعاية األشخاص ذوي  يف مجاالت 

اإلعاقة.

دورات 	  لتنظيم  واملركز  الوزارة  بني  املشرتك  التعاون   

ومحارضات  علمية  ومؤمترات  عمل  وحلقات  تدريبية 

بتزويد  املركز  ويقوم  اإلعاقة،  مبجاالت  تتعلق  شهرية 

الوزارة بنتائج البحوث والدراسات ومقرتحات الندوات 

التي تشارك فيها  العلمية املتعلقة باإلعاقة  واملؤمترات 

الوزارة.

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العايل ١٤١7/٨/٢9هـ
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الشراكات واالتفاقيات مع القطاع الخاص:

حظيَّ املركز برشاكات مثمرة مع جميع القطاعات، و دعم 

من مؤسسات ورشكات ورجال أعامل أكسبته نقالت نوعية، 

وقد قام املركز بتأطري العالقة بينه وبني عدد من الجهات 

واتفاقيات  رشاكات  خالل  من  الداعمة  الحكومية  غري 

ومذكرات تفاهم لتنسيق الجهود،  واإلفادة من قدرات كل 

جهة وإمكاناتها

1.  املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

املجموعة  أنشطة  ضمن  للمركز  إعالمي  دعم  تقديم 

السعودية لألبحاث والتسويق.

٢.  رشكة العثيم التجارية املحدودة

 ٢,٥( باستقطاع مبلغ  االتفاقية  الرشكة مبوجب هذه  تقوم 

هلله( مقابل كل عملية بيع تتم يف فروعها املختلقة ملصلحة 

مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة، وملدة عرش سنوات.

٣.  مجموعة عبد املحسن الحكري للتجارة والصناعة واملدن 

     الرتفيهية

والصناعة  التجارة  مجال  يف  املجموعة  عمل  من  اإلفادة 

الجمهور يف نرش  التواصل مع  الرتفيهية لإلسهام يف  واملدن 

الوعي الصحي يف املجتمع للتوعية بأسباب اإلعاقة، ووسائل 

بجميع  للمجموعة  اإلعالنية  الوسائل  خالل  من  تجنبها 

مراكزها عىل مستوى اململكة بالتنسيق مع املركز.

٤.  رشكة نابكو الرياض ملنتوجات الورق

الصحي  الوعي  بنرش  الخريية  واملرشوعات  األعامل  دعم 

الوسائل  خالل  من  اإلعاقة  بأسباب  والتوعية  املجتمع  يف 

نرش  يف  واملساهمة  املركز،  مع  بالتنسيق  للرشكة  اإلعالنية 

اململكة  الرشكة يف  منتجات  توزيع  املركز من خالل  رسالة 

خالل  من  للمركز  الكبري  اإلعالين  الدعم  وكذلك  والخليج، 

الحمالت اإلعالنية ملنتجات الرشكة.
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صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز - سعد الدورسي، 

سبتمرب   ٨( ١٤٢9هـ  رمضان   ٨ والتغليف  للطباعة  السعودية  الرشكة  عن  ممثل 

٢٠٠٨م(.

5.  رشكة سيامنور للتعليم والتدريب اإللكرتوين

اإلفادة من خربات الرشكات العاملة يف تطوير برامج التعليم 

لتسهيل  اآللية  تطوير  للمركز  االتفاقية  وتتيح  االلكرتوين، 

اإللكرتوين،  التعليم  احتياجات  وتأمني  وتطويرها  الربامج 

للحصول عىل  الرشكة  العمل يف  فريق  اإلفادة من خربة  و 

أو  بنجاح،  املحددة  املرشوعات  وتطبيق  لتنفيذ  النصائح 

برنامج  أو  بحث  ضمن  االلكرتوين  التعليم  برامج  لتطوير 

محدد للمركز.

٦.  الرشكة السعودية للطباعة والتغليف

موثقة  معلومات  وطباعة  بنرش  مبوجبه  الرشكة  تقوم 

للمختصني يف مجال اإلعاقة والكتيبات واملطويات والنرشات 

التعريفية واإلفادة من تقنيات التعليم اإللكرتوين وتطبيقها، 

األبحاث  مجال  يف  الوطنية  املؤسسات  إحدى  بوصفها 

واملعلومات االجتامعية وتطوير صناعة النرش.

7.  الشيخ محمد بن عبد العزيز الدغيرث – يرحمه الله

مساهمة من أرسة الشيخ محمد الدغيرث يف متويل جزء من 

ذوي  من  العايل  التعليم  طالب  احتياجات  تقييم  برنامج 

صعوبات التعلم يف اململكة العربية السعودية.
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8. املهندس نارص بن محمد املطوع

متويل مرشوع بحث دور موقع "دي أف ان يب١" يف الصمم 

الورايث للمواطنني السعوديني

٩.  مجموعة الصايف دانون: تقديم دعم إعالمي للمركز

10.  رشكة االتصاالت السعودية: تقديم دعم إعالمي للمركز

11.  البنك اإلسالمي للتنمية

دعم فني ومايل )منحة( من البنك للمساهمة يف متويل 	 

مرشوع البوابة االلكرتونية للقرية العائلية.

التعاون مع بنك التسليف واالدخار السعودي لتقديم 	 

لدمجهم  للمعوقني  منح  لتخصيص  الفني  الدعم 

االقتصادي يف املجتمع.

1٢.  البنك السعودي للتسليف واإلدخار

تقديم منح مالية للمعوقني يتم إطالقها من خالل برنامج 

وقدراته  البنك  خربات  إىل  استناداً  باملركز،  خاص  مقرتح 

وإمكاناته الفنية يف هذا املجال؛ من أجل مساعدة املعوقني 

يف االندماج االقتصادي يف مجتمعاتهم.

الدكتور  معايل   - العزيز  عبد  بن  بن سلامن  األمري سلطان  املليك  السمو  صاحب 

أحمد محمد عيل  -  سعادة األستاذ عبد الرحمن بن محمد السحيباين  ٨ رمضان 

١٤٢9هـ )٨ سبتمرب ٢٠٠٨م(.
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توقيع مذكرة تفاهم بني املركز والجمعية الخليجية لإلعاقة لدول مجلس التعاون 

لدون  الخليج العربية ٢7 شعبان ١٤٢7هـ )٢٠ سبتمرب ٢٠٠٦م(

الشراكات اإلقليمية : 

اإلفادة  عىل  العالقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  حرص 

والعريب  الوطني  املستوى  والتجارب عىل  الخربات  كل  من 

واإلقليمي والدويل، وقد وقع عدداً من االتفاقيات ومذكرات 

التفاهم مع مؤسسات عربية وعاملية لها قدراتها وإمكاناتها 

يف مجاالت متعددة  هي كام ييل: 

1. الجمعية الخليجية لإلعاقة لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية:

من منطلق حرص املركز عىل توسيع أوجه أنشطته اإلنسانية 

تنمية  طريق  عن  اإلعاقات  ذوي  لخدمة  واالجتامعية 

الكفاءات البرشية العاملة يف هذا املضامر، ولتقديم أفضل 

الخدمات لهذه الرشيحة من رشائح املجتمع عىل مستوى 

دول مجلس التعاون الخليجي.  

وقع مركز امللك  سلامن ألبحاث اإلعاقة ممثالً يف صاحب 

السمو املليك األمري  سلطان بن سلامن بن عبد العزيز رئيس 

مجلس األمناء اتفاقية تعاون مع الجمعية الخليجية لإلعاقة 

رئيس  آل خليفة  بن خليفة  الشيخ دعيج  اللواء  ممثلًة يف 

مجلس إدارتها يف ٢7 شعبان ١٤٢7هـ )٢٠ سبتمرب ٢٠٠٦م(.
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توقيع مذكرة تفاهم بني املركز  ومركز تعليم وتقويم الطفل بالكويت ٨ رمضان ١٤٢9هـ 

)٨ سبتمرب ٢٠٠٨م(.

٢.  مركز تعليم وتقويم الطفل يف الكويت:

وقع مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة ممثالً يف صاحب 

عبدالعزيز  بن  سلامن  بن  سلطان  األمري  املليك  السمو 

ومركز تعليم وتقويم الطفل يف دولة الكويت ممثالً يف 

 ٨ يف  تعاون  اتفاقية  الرشهان  الله  عبد  األستاذ  سعادة 

رمضان ١٤٢9هـ )٨ سبتمرب ٢٠٠٨م(.

ويتم مبوجب االتفاقية التعاون بني مركز تقويم وتعليم 

الطفل بدولة الكويت ومركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة 

عىل تعريب أدوات التقييم املبكر وبرامج العالج ومواد 

التوعية.
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الشراكات الدولية: ولتوسيع قاعدة التعاون واإلفادة من الخربات املتميزة عىل املستوى العاملي أقام املركز عدة رشاكات 
وتوقيع إتفاقيات معهم.

بجامعة  الطب  لكلية  التابعة  الورايث  الصمم  مجموعة   .1

هارفارد )الواليات املتحدة األمريكية(

اململكة  سكان  لدى  السمع  لفقدان  الورايث  األساس  فهم 

العربية السعودية، إذ إن اإلحصاءات تشري إىل أن أكرث من 

سبب  إىل  ترجع   الحاد  الخلقي  الصمم  حاالت  من   %٥٠

ورايث، وأن تحديد الجينات التي تتسبب يف اإلصابة بالصمم 

الناقل،  وكشف  املبكر  للتشخيص  قاعدة  سيوفر  الخلقي 

وتقديم املشورة الوقائية وجميعها تساعد يف إجراء العالج 

املبكر وتتيح الفرصة للحد من وقوع هذه الحالة.

٢. بنك الخاليا الجذعية )سويرسا(

عالج  يف  طبي  كأسلوب  الجذعية  الخاليا  عالج  استخدام 

املعرفة  تبادل  وتسهيل  اإلعاقة،  تسبب  التي  األمراض 

والتكنولوجيا بني اململكة العربية السعودية وسويرسا إليجاد 

تطوير  أجل  من  والسويرسيني  للسعوديني  تدريب  فرص 

القدرات يف مجال أبحاث الخاليا الجذعية، إذ زادت الحاجة 

إىل تصنيع الخاليا الجذعية وتخزينها ألغراض العالج.

الواليات   - هارفرد  جامعة   - مورتون  ومختربات  املركز  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 

املتحدة األمريكية - ٨ رمضان ١٤٢9هـ )٨ سبتمرب ٢٠٠٨م(.

باولو  العزيز - األستاذ  / األمري سلطان بن سلامن بن عبد  املليك  السمو  صاحب 

مارتينيليل، ممثل بنك الخاليا الجذعية السويرسي  - سويرسا
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٣. معهد شييل للعيون بجامعة كاليفورنيا )الواليات املتحدة 

    األمريكية(

مثل  الشبكية  حثول  عن  الناتجة  البرصية  اإلصابة  عالج 

الطبية  التطورات  أظهرت  إذ  الصباغي،  الشبكية  التهاب 

نتائج  الجيني  والعالج  العيون  التي يشهدها طب  الحديثة 

أهمية  وجاءت  البرص،  اسرتداد  إىل  تؤدي  أن  ميكن  طيبة، 

الصباغي يف  الشبكية  بالتهاب  االتفاقية لكرثة اإلصابة  هذه 

اململكة العربية السعودية
للعيون بجامعة كاليفورنيا يف سان  توقيع مذكرة تفاهم بني املركز ومعهد شييل 

دييغو  - الواليات املتحدة األمريكية ٨ رمضان ١٤٢9هـ )٨ سبتمرب ٢٠٠٨م(.

صاحب السمو املليك / األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز - السيدة جيني وير عن 

د. كريستوفر وولش، ممثلة مختربات وولش - جامعة هارفرد - الواليات املتحدة األمريكية

٤.  املخترب العصبي الجيني التابع لكلية الطب بجامعة 

     هارفارد )الواليات املتحدة األمريكية(

من  ملجموعة  املسببة  والجينية  البيولوجية  العوامل  زيادة 

التوحد  حاالت  أن  املعروف  من  إن  إذ  التوحد،  حاالت 

مرتبطة بالوراثة، ويؤمل من خالل هذه االتفاقية أن تؤدي 

األبحاث املستقبلية إىل إيجاد طرائق عالجية أو وسائل أخرى 

للتخفيف من تأثري هذا املرض.
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٦. مؤسسة سانفورد وورلد كلينيك بساوث داكوتا )الواليات 

    املتحدة األمريكية(

نيابة عن املركز قام صاحب السمو املليك األمري  سلطان بن 

ديفيد  واألستاذ  األمناء  مجلس  رئيس  عبدالعزيز  بن  سلامن 

الجنوبية  لينك ممثل مؤسسة سانفورد وورلد كلينيك داكوتا 

بالواليات املتحدة األمريكية، بتوقيع إتفاقية بني الطرفني تهدف 

إىل إيجاد خطة لوضع إطار شامل ومتكامل قائم عىل الخدمات 

برنامج  ووضع  املعوقني،  حياة  لتحسني  واإلنسانية  الطبية 

تدريبي تعليمي لتوفري جيل جديد من موفري الخدمات يف 

هذا املجال، وذلك لتوسيع الخدمات للمستفيدين إىل جانب 

تبادل الخربات واملامرسات.

5.  املركز الطبي التابع لجامعة إيرازموس يف روتردام )هولندا(

وضع معايري ملراحل النمو لدى األطفال من مرحلة اإلخصاب إىل 

مرحلة الرشد، وخالل مرحلة البلوغ، والتي تستخدم كمؤرشات 

نتائج  إسهام  أجل  من  سوية،  غري  منو  حاالت  لوجود  تحذير 

الدراسة يف عمل اإلحصائيات الالزمة لتحسني صحة األطفال، 

ومعيشتهم، ووضع برنامج تدريبي لتوسيع رقعة املستفيدين 

يف الجوانب التخصصية املطلوبة.

توقيع مذكرة تفاهم بني املركز واملركز الطبي التابع لجامعة إرازموس يف روتردام 

- هولندا - ٨ رمضان ١٤٢9هـ )٨ سبتمرب ٢٠٠٨م(.

توقيع مذكرة تفاهم بني املركز ومؤسسة سانفورد وورلد كلينيك، داكوتا الجنوبية 

- الواليات املتحدة األمريكية - ٨ رمضان ١٤٢9هـ )٨ سبتمرب ٢٠٠٨م(.
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قامئة باتفاقيات التعاون املربمة بني املركز وجهات مختلفة

تاريخ االتفاقيةموضوع االتفاقيةالجهة املربم معها االتفاقية  م

١99٤/7/٥ممذكرة تفاهم لدعم أبحاث املركز. مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ١

١99٦/٦/١7ممذكرة تفاهم لدعم أبحاث املركز. الرئاسة العامة لتعليم البنات ٢

١997/١/٦ممذكرة تفاهم لدعم أبحاث املركز.وزارة املعارف  ٣

مذكرة تفاهم للتعاون املشرتك يف مجاالت مختلفة تتعلق بنشاط وزارة التعليم العايل ٤

املركز.

١997/١/٨م

اتفاقية تعاون لدعم املركز ماديا عىل شكل مساحات إعالنية املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق ٥

ومواد إعالمية مببلغ خمسة ماليني ريال. 

٢٠٠٢/9/٣٠م

٢٠٠٣/٤/٢٣ماتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج الكشف املبكر مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث ٦

٢٠٠٣/٤/٢٦ماتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج الكشف املبكر وزارة الصحة 7

٢٠٠٣/٦/١٥ماتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج الكشف املبكر اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات املسلحة ٨

جامعة امللك سعود )كلية الطب( واملستشفيات 9

الجامعية 

٢٠٠٣/7/١ممذكرة تعاون لتنفيذ برنامج الكشف املبكر 

٢٠٠٣/7/١ماتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج الكشف املبكر برنامج مستشفى قوى األمن ١٠

٢٠٠٣/١٠/٨ماتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج الكشف املبكر الشؤون الصحية للحرس الوطني ١١

خطاب تضمن دعم املركز ماديا من خالل ما يرد من ريع رشكة الصايف دانون املحدودة ١٢

اإلعالنات بالتوعية باإلعاقة وأسبابها ووسائل تفاديها بني أطياف 

املجتمع. 

٢٠٠٣/7/٢٨م
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قامئة باتفاقيات التعاون املربمة بني املركز وجهات مختلفة

تاريخ موضوع االتفاقيةالجهة املربم معها االتفاقية  م

االتفاقية

اتفاقية تعاون خريي وإعالمي يتم من خاللها دعم املركز مببلغ العضوية رشكة العثيم التجارية ١٣

)خمسة ماليني ريال تدفع عىل أقساط سنوية ملدة عرش سنوات(.

٢٠٠٥/١/١م

٢٠٠٤/7/٢7ماتفاقية تعاون لدعم املركز مبليون ريال. رشكة نابكو الرياض ملنتوجات الورق١٤

مذكرة تفاهم لتنفيذ مرشوع بحث "دور DFNB١ يف توارث اإلعاقة املهندس/ نارص بن محمد املطوع ١٥

السمعية يف املجتمع السعودي(، باإلضافة إىل كونه عضو مؤسس. 

٢٠٠٤/١٠/٣٠م

٢٠٠٥/٣/١٣ممذكرة تفاهم حول كيفية تقديم دعم للمركز وليس عضوية. البنك اإلسالمي للتنمية ١٦

اتفاقية تعاون لتقديم خدمات اجتامعية عن طريق تنمية الكفاءات الجمعية الخليجية لإلعاقة ١7

البرشية املتعاملة مع ذوي االحتياجات الخاصة.

٢٠٠٦/9/٢٠م

اتفاقية تعاون لتقديم خرباتها يف تطوير الربامج واملواد التعليمية رشكة سيامنور للتعليم والتدريب اإللكرتوين ١٨

اإللكرتونية لنرش نتائج البحوث وتسهيل تطبيق التقنيات املساعدة.

٢٠٠٦/١٠/٣م

١9 The United برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

 Nations Development Program

))UNDP

٢٠٠٦/١٠/١٠ماتفاقية تعاون اسرتاتيجي. )باللغة اإلنجليزية(

٢٠٠٦/١١/١٤ماتفاقية تعاون وتخصيص منح دراسية للمركز.وزارة التعليم العايل٢٠

٢٠٠٦/١١/٢٦معقد استشاري لتنفيذ برنامج الوصول الشامل.أمانة منطقة الرياض ٢١

٢٠٠٦/١١/٢٦معقد استشاري لتنفيذ برنامج الوصول الشامل.وزارة النقل  ٢٢

مجموعة عبداملحسن الحكري للتجارة والصناعة ٢٣

واملدن الرتفيهية 

٢٠٠7/١/٢٣ماتفاقية تعاون لنرش الوعي الصحي يف املجتمع.
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قامئة باتفاقيات التعاون املربمة بني املركز وجهات مختلفة

تاريخ االتفاقيةموضوع االتفاقيةالجهة املربم معها االتفاقية  م

جامعة األمري سلطان األهلية/ كلية الند مارك ٢٤

األمريكية

٢٠٠7/١/٢٣ممذكرة تفاهم لدعم وحدة الدعم األكادميي. )باللغة اإلنجليزية(.

٢٥ United Nations مكتب اليونسكو يف الدوحة

 Education, Scientific & Cultural

 Organization

٢٠٠7/٤/٢٤ممذكرة تفاهم يف مجال التعليم.

٢٠٠7/٤/٢٤ممذكرة تفاهم لتمويل برنامج وحدة الدعم األكادميي. بدر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيرث. ٢٦

٢٠٠7/٦/١٢ماتفاقية لدعم وحدة الدعم األكادميي. مؤسسة طارق أحمد الجفايل ٢7

٢٠٠7/7/7ماتفاقية تعاون لدعم عدد من املشاريع البحثية.مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ٢٨

٢٠٠٨/١/٢ماتفاقية تعاون لدعم مراكز الرعاية النهارية. خالد بن عيل الرتيك )عضو مؤسس(٢9

اتفاقية تعاون يقوم املركز مبوجبها بعمل دراسة لصالح الوزارة لتطوير وزارة الشئون االجتامعية ٣٠

العمل مبراكز الرعاية النهارية.

٢٠٠٨/٤/١٥م

اتفاقية لدعم البحوث التي تخلق املعرفة حول التنمية البرشية مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث ٣١

واإلعاقة. 

٢٠٠٨/٦/٢9م

اتفاقية مساعدة فنية )منحة( لدعم تصميم وتطوير وإنشاء مرشوع البنك اإلسالمي للتنمية ٣٢

البوابة االلكرتونية للقرية العائلية/أحد مشاريع املركز. 

٢٠٠٨/7/٢م

اتفاقية تعاون لنرش وطباعة معلومات موثقة للمختصني يف مجال مجموعة العبيكان لالستثامر٣٣

اإلعاقة.

٢٠٠٨/9/٨م

اتفاقية تعاون لنرش وطباعة معلومات موثقة للمختصني يف مجال الرشكة السعودية للطباعة والتغليف٣٤

اإلعاقة.

٢٠٠٨/9/٨م
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قامئة باتفاقيات التعاون املربمة بني املركز وجهات مختلفة

تاريخ موضوع االتفاقيةالجهة املربم معها االتفاقية  م

االتفاقية

٢٠٠٨/9/٨ممذكرة تفاهم لتطوير برنامج الوصول الشامل.جامعة امللك سعود ٣٥

٣٦ Harvard Medical School, The Walsh
Laboratory - USA

٢٠٠٨/9/٨ممذكرة تفاهم مع جامعة هارفارد )مخترب ولش(.

٣7 Harvard Medical School, The Morton
Laboratory - USA

٢٠٠٨/9/٨ممذكرة تفاهم مع جامعة هارفارد )مخترب مورتون(.

٣٨ Sanford World Clinics- USA٢٠٠٨/9/٨ممذكرة تفاهم مع عيادات ساندفورد العاملية

٣9 Swiss Stem Cells Bank, Switzerland ٢٠٠٨/9/٨ممذكرة تفاهم مع بنك الخاليا الجذعية - سويرسا

٤٠ Erasmus Medical Centre – The
Netherlands

٢٠٠٨/9/٨ممذكرة تفاهم مع مركز اراسموس الطبي – هولندا

٤١ The Centre for Child Evaluation &
 .Teaching – Kuwait

٢٠٠٨/9/٨ممذكرة تفاهم مع مركز تقويم وتعليم الطفل – الكويت 

٤٢ University of California San Diego – The
 .Shiley Eye Center – USA

مذكرة تفاهم مع مركز شييل للعيون التابع لجامعة سان دييجو 

بكاليفورنيا. 

٢٠٠٨/9/٨م

٢٠٠٨/9/9ماتفاقية تعاون لتقديم دعم مادي لبعض البحوث التي ينفذها املركز.مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية٤٣

البنك االسالمي للتنمية والبنك السعودي ٤٤

للتسليف واالدخار.

اتفاقية تعاون إطارية يف مجال تدريب وتأهيل وتنمية قدرات املعوقني 

باململكة العربية السعودية.

٢٠٠٨/9/9م

٢٠١١/٦/١٨ممذكرة تفاهم للرشاكة االسرتاتيجية. مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث٤٥

٢٠١١/٦/١٨ممذكرة تفاهم للرشاكة االسرتاتيجية.وزارة الصحة ٤٦

٢٠١١/٦/١٨ممذكرة تفاهم للرشاكة االسرتاتيجية.مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخريية ٤7

٢٠١١/٦/١٨ممذكرة تفاهم للرشاكة االسرتاتيجية.وزارة الشؤون االجتامعية  ٤٨



295

شركاء النجاح في طريق األمل

قامئة باتفاقيات التعاون املربمة بني املركز وجهات مختلفة

تاريخ االتفاقيةموضوع االتفاقيةالجهة املربم معها االتفاقية  م

٢٠١١/٦/١٨ممذكرة تفاهم للرشاكة االسرتاتيجيةمدينة عبدالعزيز للعلوم والتقنية٤9

٢٠١١/٦/١٨ممذكرة تفاهم للرشاكة االسرتاتيجيةجامعة امللك سعود٥٠

٢٠١١/٦/١٨ماتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج الصحة النفسيةمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية٥١

٢٠١١/٦/١٨ماتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج الصحة النفسيةجامعة امللك سعود٥٢

٢٠١١/٦/١٨ماتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج الصحة النفسيةمستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث٥٣

٢٠١١/٦/١٨ماتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج الصحة النفسيةوزارة الصحة٥٤

٢٠١٠/٥/١٦ممذكرة تفاهم لتطبيق برنامج الوصول الشاملمستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث٥٥

٢٠١٠/٥/١٦ممذكرة تفاهم لتطبيق برنامج الوصول الشاملالغرفة التجارية الصناعية بالرياض٥٦

٢٠١٠/٥/١٦ممذكرة تفاهم لتطبيق برنامج الوصول الشاملالهيئة العامة للطريان املدين٥7

٢٠١٠/٥/١٦ممذكرة تفاهم لتطبيق برنامج الوصول الشاملجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية٥٨

٢٠١٠/٥/١٦ممذكرة تفعيل لتطبيق برنامج الوصول الشاملجهاز التنمية السياحية مبنطقة الرياض٥9

٢٠١٠/٥/١٦ممذكرة تفاهم لتطبيق برنامج الوصول الشاملوزارة العدل. ٦٠

٢٠١٠/٥/١٦ممذكرة تفاهم لتطبيق برنامج الوصول الشاملمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.٦١

٢٠١٠/٥/١٦ممذكرة تفعيل لتطبيق برنامج الوصول الشاملأمانة منطقة الرياض.٦٢

٢٠١٠/٥/١٦ممذكرة تفاهم لتطبيق برنامج الوصول الشاملاملديرية العامة للشؤون الصحية مبنطقة الرياض.٦٣

٢٠١٠/٥/١٦ممذكرة تفاهم لتطبيق برنامج الوصول الشاملجامعة امللك سعود.٦٤

٢٠١٠/٥/١٦ممذكرة تفاهم لتطبيق برنامج الوصول الشاملوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد٦٥

٢٠١٢/٤/٣مانضامم املجموعة لعضوية مؤسيس املركزمجموعة الطيار للسفر٦٦

مذكرة تفاهم إلطالق برنامج امللك سلامن بن مكتب الرتبية العريب لدول الخليج.٦7

عبدالعزيز لصعوبات التعلم يف دول مجلس التعاون 

الخليجي

٢٠١٢/٢/٨م
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قامئة باتفاقيات التعاون املربمة بني املركز وجهات مختلفة

تاريخ االتفاقيةموضوع االتفاقيةالجهة املربم معها االتفاقية  م

مذكرة تعاون لتنفيذ برنامج الكشف املبكر عىل حديثي الوالدة للحد وزارة التعليم العايل )وزارة التعليم حالياً(.٦٨

من اإلعاقة يف جميع املستشفيات الجامعية القامئة واملستقبلية.

٢٠١٣/٤/٦م

٢٠١٣/٤/٦معقد لتنفيذ برنامج الكشف املبكر عىل حديثي الوالدة للحد من اإلعاقة.جامعة الملك سعود.٦9

٢٠١٣/٤/٦معقد لتنفيذ برنامج الكشف املبكر عىل حديثي الوالدة للحد من اإلعاقة.جامعة الملك عبدالعزيز.7٠

7١CTB/McGraw-) شركة ماكرو هيل
Hill LLC(، كاليفورنيا، الواليات 

المتحدة األمريكية

٢٠١٣/٤/٣٠مطباعة اختبارات صعوبات التعلم

اتفاقية منحة بحثية للتعاون يف مرشوع بحثي مشرتك لتطوير اختبار مركز تقويم وتعليم الطفل بالكويت.7٢

الذاكرة العامة املقنن لألطفال.

وقعت يوم ٢٠١٣/9/١م

ودخلت حيز التنفيذ يوم 

٢٠١٣/١٠/١م

مذكرة تعاون لتنفيذ مرشوع تحسني القراءة والكتابة للصم وضعاف الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية.7٣

السمع.

٢٠١٣/9/٢9م

٢٠١٤/٢/١٦ممذكر تفاهم لتطبيق برنامج الوصول الشامل.الجمعية السعودية لعلوم العمران.7٤

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى 7٥
الزهايمر.

مذكرة تفاهم للتعاون يف تطوير الخربات والكفاءات يف مجال األبحاث 

والعمل عىل إثراء املعرفة يف مجال الوقاية والرعاية املتعلقة مبرض 

الزهامير. 

٢٠١٤/٤/٣٠م

اتفاقية بأن يكون البنك الراعي االسرتاتيجي للمؤمتر الدويل الرابع اتفاقية مع البنك األهيل التجاري. 7٦

لإلعاقة والتأهيل الذي نظمه املركز عام ٢٠١٤م.

٢٠١٤/١٠/٢م

جامعة سرياكيوز ، سرياكيوز، نيويورك، 77

 SYRACUSE .الويات املتحدة األمريكية
UNIVERSITY

مذكرة تفاهم حول االستفادة من الخربات الفنية يف مجاالت التعليم 

والتدريب ونشاطات األبحاث.

٢٠١٥/٤/٢7م
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قامئة باتفاقيات التعاون املربمة بني املركز وجهات مختلفة

تاريخ االتفاقيةموضوع االتفاقيةالجهة املربم معها االتفاقية  م

كلية بيكون، فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية.  7٨
BEACON COLLEGE .مرشوع اتفاقية لتطوير وتنفيذ بعض الربامج البحثية

وقعت يوم ٢٠١٥/٤/٢٦م 

وبدأت يوم ٢٠١٥/٣/١م

79
كلية بيكون، فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية. 

BEACON COLLEGE.٢٠١٥/٤/٢٦ممذكرة تفاهم حول تنفيذ بعض األبحاث

مذكرة تفاهم حول تقديم الخدمات االستشارية واملشورة العلمية يف قضايا المجلس الصحي السعودي.٨٠

اإلعاقة.
٢٠١٥/١٠/٢٠م

٢٠١٦/9/٢7ماتفاقية لتوريد قطع فنية ملرشوع الوقف الخريي للمركز.منظمة “TMT” الربيطانية، وبرنامج "بارع"٨١
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اتفاقيات التعاون املربمة مع مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة يف ٢017/1/٢0م

مذكرة تفاهم بني املركز ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية )٢017/1/٢٩م(
توقيع صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز واألمري الدكتور تريك بن سعود بن محمد آل سعود

الرشاكة االسرتاتيجية يف مختلف املجاالت املتعلقة بدعم األبحاث يف مجال اإلعاقة



299

شركاء النجاح في طريق األمل

مذكرة تفاهم بني املركز ووزارة العمل والتنمية االجتامعية، لتطبيق الوصول الشامل )٢017/1/٢٩م(
توقيع صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز  ومعايل الدكتور عيل بن نارص الغفيص 

تطبيق معايري برنامج الوصول الشامل وتهيئة بيئة العمل لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

مذكرة تفاهم بني املركز وكليات الرشق العريب )٢017/1/٢٩م(

توقيع صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز  ومعايل األستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الفيصل

بهدف تقديم الخدمات االستشارية العلمية والبحثية والتدريبية يف مجاالت تطوير أساليب العمل والربامج التدريبية، وتنظيم 

املحارضات والندوات وورش العمل، وإعداد الخطط والربامج التوعوية ألفراد املجتمع، واملساعدة يف إعداد املشاريع وإعداد 

الدراسات، طبقاً للمستويات املهنية التي تطبقها املؤسسات العلمية التي تقدم خدمات مامثلة، من مسح للمامرسات الدولية 

وللمؤسسات واألجهزة املقابلة دولياً، واالستعانة بالخربات الدولية متى ما استدعت الحاجة لذلك.

مذكرة تفاهم بني املركز واملؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني )٢017/1/٢٩م(
توقيع صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز  ومعايل الدكتور أحمد بن فهد الفهيد

خدمة ذوي اإلعاقة يف مجاالت التدريب والتأهيل والتعليم، وتبادل االستشارات، وإعداد دراسات البحوث املشرتكة 

واملتخصصة يف مجال اإلعاقة.

مذكرة تفاهم بني املركز واملجموعة السعودية لألبحاث والتسويق  )٢017/1/٢٩م(
توقيع صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز  وصاحب السمو األمري بدر بن عبدالله بن محمد آل فرحان آل سعود

تقديم دعم  إعالمي للمركز بإجاميل مبلغ )عرشة ماليني ريال( ملدة خمس سنوات، بواقع مليوين ريال سنوياً
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إجتمـــاع المجلـــس التنسيقـــي

للجمعيـــات الخيريــة المعنيــة

بخــدمـــــــات المعـوقـيـــــــن

المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية:

مقدمة:

منذ انطالقته حرص مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة عىل 

تكثيف الجهود ورفع مستوى كفاءة العمل ودعم جامعية 

األداء يف خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة وتجنب االزدواجية 

سياسته  قامت  ثم،  ومن  والجهد،  واملال  الوقت  وتوفري 

وخاصة  باإلعاقة،  املعنية  الجهات  كل  عىل  االنفتاح  عىل 

وإقامة حوار  اإلعاقة  العاملة يف مجال  الخريية  الجمعيات 

معها.

ومن هذا املنطلق كان تركيز جهود املركز عىل توحيد الجهود 

الوطنية وإيجاد كيان موحد للتنسيق والتكامل، قادر عىل 

بينها  التكامل  وتحقيق  وتفعيلها،  الجهود،  هذه  استيعاب 

وصوالً إىل أفضل أساليب التعامل مع قضايا اإلعاقة، ويعدُّ 

بخدمات  املعنية  الخريية  للجمعيات  التنسيقي  املجلس 

تشكل  وقد  الرؤية،  لهذه  تجسيداً  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

عرب لقاءات ونقاشات مطولة، وعمل دؤوب.  ومتابعة من 

عبد  بن  سلامن  بن  سلطان  األمري   املليك  السمو  صاحب 

العزيز.

تأسيس املجلس التنسيقي للجمعيات الخريية املعنية 

بخدمات املعوقني:

الخريية  للجمعيات  التنسيقي  املجلس  تشكيل  جاء 

الواردة  األوىل  للتوصية  إنفاذاً  املعوقني  بخدمات  املعنية 

الخريية  للجمعيات  األول  التشاوري  اللقاء  توصيات  ضمن 

الذي   ، اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بخدمات  املعنية  والجهات 

بن  سلطان  األمري  املليك  السمو  صاحب  ورأسه  إليه  دعا 

سلامن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية األطفال 

ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  أمناء  مجلس  ورئيس  املعوقني 

ربيع   ١٦ الثالثاء  يوم  يف  ماريوت  الرياض  بفندق  اإلعاقة، 

اآلخر١٤٢9هـ )٢٠٠٨/٤/٢٢م(.
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للتواصل  تنسيقي  مجلس  إنشاء  عىل  التوصية  وركزت   

والتكامل بني الجمعيات الخريية من جهة وبني القطاعات 

الحكومية واألهلية املعنية باإلعاقة من جهة أخرى، وكذلك 

العمل عىل تفعيل القرارات والتوصيات املتعلقة باإلعاقة و 

األشخاص ذوي اإلعاقة ، وتطلب ذلك السعي إىل الحصول 

عىل موافقة وزارة الشؤون االجتامعية، التي صدرت مبوجب 

الخطاب رقم ٢٢9٥٦ وتاريخ ٦ ربيع األول١٤٣٠هـ.

وعكف املركز عقب ذلك عىل إعداد مسودة الئحة املجلس 

التنسيقي، وبعد إكاملها قام بتعميمها عىل  وزارة الشؤون 

صورة جامعية العضاء املجلس التنسيقي للجمعيات الخريية املعنية بخدمات املعوقني خالل اإلجتامع األول للمجلس يف ١٦ ربيع اآلخر١٤٢9هـ )٢٠٠٨/٤/٢٢م(.

االجتامعية والجمعيات املعنية لإلفادة بآرائها ومالحظاتها، 

عقد  وتم  املشرتكة،  لألهداف  محققة  الالئحة  تأيت  حتى 

لصيغة  وصوالً  الرؤى  لتوحيد  التنسيقي  للمجلس  اجتامع 

مثىل لالئحة.

ذي   ٢٦ األحد  يوم  يف  اجتامع  عقد  السبيل  هذا  ويف 

الرياض  بفندق  ٢٠٠9م(  ديسمرب   ١٣( الحجة١٤٣٠هـ 

ماريوت، وذلك برعاية صاحب السمو املليك األمري  سلطان 

وحرضه  األمناء،  مجلس  رئيس  عبدالعزيز  بن  سلامن  بن 
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رؤساء مجالس اإلدارة يف الجمعيات، وقد مثل وزارة الشؤون 

االجتامعية يف هذا االجتامع كل من األستاذ عبدالعزيز بن 

املساعد  االجتامعية  الشؤون  وزارة  وكيل  الهدلق،  إبراهيم 

عبدالرحمن  بن  مشوح  واألستاذ  االجتامعية  للتنمية 

الخريية  واملؤسسات  للجمعيات  العام  املدير  الحوشان 

بالوزارة، باإلضافة إىل بعض املشاركات من مكتب اإلرشاف 

النسايئ مبنطقة الرياض التابع لوزارة الشؤون االجتامعية.

التي أقرت بأن   وبعد مشاورات كثيفة متت إجازة الالئحة 

تكون عضوية املجلس التنسيقي للجمعيات الخريية املعنية 

إىل  بالعمل،  لها  املرصح  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بخدمات 

لالئحة  وفقاً  الحقاً  لها  الترصيح  سيتم  التي  تلك  جانب 

الجمعيات واملؤسسات الخريية الصادرة بقرار مجلس الوزراء 

املوقر رقم ١٠7 يف ١٤١٠/٦/٢٥هـ و تشتمل نشاطاتها عىل 

خدمات األشخاص ذوي اإلعاقة. 

ثانياً: أهداف املجلس التنسيقي

حددت الالئحة أهداف املجلس يف اآليت:

االزدواجية يف 	  لتقليل  الخريية  الجمعيات  بني  التنسيق 

الخدمات التي تقدمها؛ مبا يخدم قضية اإلعاقة، ويحقق 

الوطنية  االهتاممات  ذات  القضايا  يف  األدوار  تكامل 

املشرتكة.

العمل عىل تطوير خطط الجمعيات وبرامجها من خالل 	 

وبرامج  مشاريع  وإقامة  التدريبية،  والربامج  الزيارات 

مشرتكة، وتبني كل ما يخدم قضية اإلعاقة والتعريف بها. 

العمل عىل تذليل الصعوبات واملعوقات التي قد تواجه 	 

الجمعيات وتؤثر يف  تحقيق أهدافها.

للجمعيات 	  دورية  سنوية  لقاءات  تنظيم  عىل  العمل 

لتبادل األفكار والخربات وتطوير العمل. 

والتأهيلية 	  التدريبية  الربامج  إقامة  عىل  التشجيع 

للعاملني بالجمعيات الخريية ودعمها، والقيام بالبحوث 

والدراسات التي تسهم يف تطوير أعامل الجمعيات ورفع 

كفاءتها.

موارد 	  لتنمية  املناسبة  االستثامرية  الوسائل  اقرتاح 

موارد  إيجاد  عىل  والعمل  وتبنيها،  الخريية  الجمعيات 

مالية ثابتة لدعمها مثل األوقاف وغريها.

من 	  الجمعيات  بني  والبيانات  املعلومات  تبادل  تشجيع 

خالل آلية محددة، وتسهيل هذا التبادل.

العمل عىل إعداد قواعد معلومات عن خدمات األشخاص 	 

ذوي اإلعاقة وأعدادهم وتصنيفاتهم بالتعاون مع مركز 

امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة، وتحديثها سنوياً. 

تشجيع القطاع الخاص لدعم أعامل الجمعيات.	 
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اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي:

تشكلت اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي برئاسة صاحب 

السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز رئيس 

أمناء مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة، وعضوية  مجلس 

كل من صاحبة السمو املليك األمرية موىض بنت خالد بن 

متالزمة  صوت  جمعية  إدارة  مجلس  رئيسة  العزيز  عبد 

داون، وصاحبة السمو املليك األمري ة فهدة بنت سعود بن 

عبد العزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية الفيصلية النسوية 

الخريية بجدة، ومعايل الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز 

ونائب  املعوقني،  األطفال  جمعية  رئيس  نائب  السويلم 

رئيس الجمعية السعودية للتوحد، ومعايل الدكتور خالد بن 

العوق  إدارة جمعية  رئيس مجلس  الحمودي  عبدالرحمن 

البرصي الخريية بربيدة، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي 

)سابقاً( مدير عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود 

الخريية )سابقاً(، والدكتور نارص بن عيل املوىس رئيس مجلس 

إدارة جمعية املكفوفني الخريية مبنطقة الرياض، واملهندس 

نارص بن محمد املطوع رئيس مجلس إدارة جمعية اإلعاقة 

بن  عبدالله  واألستاذ  بالرياض،  )حركية(  للكبار  الحركية 

للتنمية  عنيزة  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  السليم  يحيى 

السديري  تريك  بن  سلطان  والدكتور  اإلنسانية،  والخدمات 

اإلعاقة،  ألبحاث  امللك سلامن  ملركز  التنفيذي  العام  املدير 

رئيس  الحازمي  فارس  عيل  بن  محسن  الدكتور  واألستاذ 

مجلس إدارة الجمعية السعودية الخريية لألمراض الوراثية 

السعدون  سعد  بن  سعدون  والدكتور  )سابقاً(،  بالرياض 

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخريية ملكافحة أمراض الدم 

الوراثية بالرشقية، واألستاذ عبدالرؤوف بن عبدالله املطرود 

االجتامعية  للخدمات  إدارة جمعية سيهات  رئيس مجلس 

رئيس  طيبة  محمد  بن  خالد  والدكتور  الرشقية،  باملنطقة 

مجلس إدارة الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية )سابقاً(، 

للجمعية  العام  األمني  الوزنة  حمزة  بن  طلعت  والدكتور 

السعودية الخريية للتوحد. وقد اختري األستاذ ضيف الله بن 

سليم البلوي أميناً عاماً للمجلس.

املشرتك  للعمل  أسس  وضع  تم  األهداف  هذه  ولتحقيق 

ينظم العالقات التالية:
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التعاون بني املجلس التنسيقي ووزارة الشؤون  أ.  

االجتامعية:  

أن 	  االجتامعية عىل  الشؤون  وزارة  العمل مع  ويشمل 

يكون مرجعية للخربات والعمل املتخصص يف مجاالت 

اإلعاقة املختلفة.

تأسيس 	  يف  الراغبة  الجمعيات  مساعدة  عىل  العمل 

جمعيات أو مراكز لها يف مناطق أخرى .

العمل عىل جعل توصيات اللقاءات التشاورية برنامج 	 

واألهداف  املستقبلية  الخطط  ورسم  للمجلس،  عمل 

من  جمعية  كل  دور  إبراز  مع  للجمعيات،  املشرتكة 

يف  إنجازاتها  عن  الجمعيات  من  تقدم  تقارير  خالل 

املجال االجتامعي.

املختصني يف هذا 	  واستقطاب  التوعية  بربامج  االهتامم 

املجال وتشجيع وسائل اإلعالم املختلفة عىل املساهمة 

الفاعلة يف ذلك.

املحلية 	  للجوائز  عليها  والقامئني  الجمعيات  ترشيح 

والعاملية.

مجاالت 	  يف  واألهلية  الحكومية  الجهات  مع  التنسيق 

الصحية  والخدمات   والتوظيف  والتدريب  التعليم 

واالجتامعية والتوعوية. 

اللقاءات التشاورية للجمعيات الخريية والجهات  ب(  

املعنية بخدمات املعوقني:   

فكرة 	  بتبني  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز  بادر 

اللقاءات التشاورية بني الجمعيات الخريية والقطاعات 

هذه  وتحظى  باإلعاقة،  املعنية  واألهلية  الحكومية 

اللقاءت برعاية كرمية من الدولة ممثلة يف وزارة الشؤون 

االجتامعية وإمارات املناطق التي تتفاعل معها.

تعنى هذه اللقاءت بتبادل الرأي والخربات، مبا يحقق 	 

التنسيق بينها يف مختلف قضايا اإلعاقة.

تكامل 	  تحقيق  يف  اللقاءات  هذه  أهداف  أهم  تتمثل 

اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  برعاية  املعنية  الجهات  جهود 

والعمل معاً لتوفري مظلة من الربامج الخدمية والوقائية 

وبناء  كافة،  اململكة  مناطق  يف  والتأهيلية  والتوعوية 

قاعدة معلوماتية عن األشخاص ذوي اإلعاقة، والخدمات 

القطاع  دور  تفعيل  سبل  تلمس  مع  لهم،  املتوافرة 

الجمعيات،  هذه  جهود  مساندة  يف  واإلعالم  الخاص 

ترسيخاً لثقافة املسؤولية االجتامعية
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اللقاءات التشاورية للجمعيات الخيرية والجهات المعنية بخدمات المعوقين

أهم التوصياتاللقاء

اللقاء األول  املنعقد يف ١٤٢٨/٤/١٦هـ 

إنشاء مجلس تنسيقي للجمعيات الخريية.	 )٢٠٠٨/٤/٢٢م(

 التنسيق إلنشاء قاعدة بيانات عن اإلعاقة والربامج واألنشطة املتعلقة بها.	 

إعداد دليل موحد لفنيات العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة، كإطار مرجعي إلعداد برامج 	 

التدريب ومنح الشهادات يف مجال اإلعاقة.

 تفعيل مواد نظام رعاية املعوقني باململكة.	 

تشجيع القطاع الخاص عىل استحداث أقسام أكادميية يف كلياته وجامعاته تعنى بتخريج 	 

متخصصني يف مجاالت اإلعاقة.

زيادة الدعم املايل املقدم من الدولة للجمعيات املعنية باإلعاقة.	 

إعفاء الجمعيات من الرسوم الحكومية أياً كان نوعها.	 

تفعيل دور األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل إرشاكهم يف مجالس إدارات الجمعيات ولجانها، 	 

ومتكينهم من املشاركة يف القرارات املتعلقة بهم.

للتنفيذيني 	  سنوية  ربع  لقاءات  وعقد  اململكة،  مناطق  مستوى  عىل  سنوياً  اللقاء  إقامة 

العاملني بالجمعيات.

الرعاية

صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن 

بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز امللك  

سلامن ألبحاث اإلعاقة

مكان اإلنعقاد

فندق ماريوت الرياض
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اللقاءات التشاورية للجمعيات الخيرية والجهات المعنية بخدمات المعوقين

أهم التوصياتاللقاء

اللقاء الثاين املنعقد يف ١٤٢9/٤/١٣هـ 

)٢٠٠9/٣/١٠م(

استكامل تفعيل توصيات اللقاء السابق.	 

تشكيل فريق عمل يف وزارة الشؤون االجتامعية لإلرشاف والتنسيق بني الجمعيات يف مجال 	 

الربامج والدورات التدريبية للعاملني يف هذه الجمعيات.

إنشاء مركز وطني للقياس والتشخيص يف مجال اإلعاقة يتم العمل فيه وفق ضوابط ومعايري 	 

علمية موحدة عىل مستوى اململكة.

قيام املركز بإجراء دراسة مسحية لالحتياجات التعليمية والتدريبية للعاملني يف الجمعيات 	 

الخريية.

اللقاءات 	  برامج  ضمن  الخريية  للجمعيات  الناجحة  والتجارب  واألعامل  الربامج  عرض 

التشاورية.

حّث األقسام األكادميية يف الكليات والجامعات السعودية عىل إدراج مقررات يف خططها 	 

الدراسية بكيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة.

دعم فكرة إنشاء جمعية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة.	 

تأكيد التوصية املعتمدة يف اللقاء التشاوري األول، الخاصة بزيادة الدعم املايل املقدم من 	 

وإمكانيات  التكاليف  مرتفعة  املعاقني  رعاية  لكون  باإلعاقة،  املعنية  للجمعيات  الدولة 

الجمعيات محدودة.

اإلذاعة 	  يف  املؤهلني  اإلعاقة  ذوي  عمل  تشجيع  رضورة  عىل  واإلعالم  الثقافة  وزارة  حّث 

والتلفاز والصحافة لتقديم برامج جامهريية وحوارية عامة.

ذوي 	  بخدمات  املعنية  والجهات  الخريية  للجمعيات  التشاورية  اللقاءات  برنامج  تضمني 

اإلعاقة، أوراق عمل ترقى باملستوى املهني للعاملني يف هذه الجمعيات والجهات.

الرعاية

صاحب السمو املليك األمري  محمد بن فهد بن 

عبد العزيز ـ أمري املنطقة الرشقية

مكان اإلنعقاد

فندق شرياتون الدمام
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اللقاءات التشاورية للجمعيات الخيرية والجهات المعنية بخدمات المعوقين

أهم التوصياتاللقاء

اللقاء الثالث املنعقد يف ١٤٣١/٣/٢7هـ 

)٢٠١٠/٣/١٣م(

استكامل تفعيل التوصيات التي تم اعتامدها يف اللقاءين التشاوريني األول والثاين.	 

ذوي 	  األشخاص  بخدمات  املعنية  الخريية  الجمعيات  أنشطة  لدعم  آليات  إيجاد  عىل  العمل 

اإلعاقة من خالل األوقاف الخريية.

الرتكيز عىل 	  يتم  الرابع, حتى  اللقاء  ابتداّء من  القادمة  اللقاءات  فعاليات  العمل عىل تطوير 

موضوع واحد يتكون من ثالثة جوانب، هي: الجانب العلمي )محارضات(، والجانب اإلجرايئ 

)موضوعات تنظيمية(، والجانب العميل )ورش عمل(.

الجمعيات من 	  التي استفادت منها  املتميزة  وضع ضوابط ومعايري الختيار أفضل املرشوعات 

خالل دعم القطاع الخاص، وتكرميها وعرضها خالل اللقاء.

الوسائل والتقنيات 	  اللقاء، والرتكيز عىل استخدام  بيانات للجمعيات املشاركة يف  عمل قاعدة 

الحديثة لتسهيل التواصل بني الجمعيات.

تطبيق معايري الجودة يف عمل الجمعيات واملراكز التابعة لها.	 

تشجيع التدريب التعاوين بني الجمعيات لتطوير مهارات العاملني بها. 	 

تأكيد أهمية زيادة الدعم املايل املقدم من الدولة للجمعيات الخريية املعنية باإلعاقة، الرتفاع 	 

تكلفة العمل يف مجال اإلعاقة.

تشجيع الجمعيات عىل االستثامر، وتدريب القامئني عليها عىل إقامة مرشوعات استثامرية ذات 	 

جدوى اقتصادية, وتعزيز الرشاكة االستثامرية بني الجمعيات والقطاع الخاص، واالستفادة من 

تجربة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يف هذا املجال.

الرعاية

صاحب السمو املليك األمري  فيصل بن بندر 

بن عبدالعزيز، أمري منطقة القصيم

مكان اإلنعقاد

مركز الجفايل التابع لجمعية عنيزة للتنمية 

والخدمات اإلنسانية ـ عنيزة



308

الباب التاسع

اللقاءات التشاورية للجمعيات الخيرية والجهات المعنية بخدمات المعوقين

أهم التوصياتاللقاء

اللقاء الرابع املنعقد يف  ١٤٣٢/٦/٦هـ  

املوافق )٢٠١١/٥/١٠م(

السابقة، 	  التشاورية  اللقاءات  توصيات  ملتابعة  عمل  فريق  بتشكيل  التنسيقي  املجلس  تفويض 

وكذلك متابعة تطبيق األنظمة واللوائح الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة مثل: نظام رعاية املعوقني 

باململكة، واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واملرشوع الوطني للتوحد.  

فوض املشاركون املجلس التنسيقي بالتواصل مع الوزارات والجهات والقطاعات املعنية بغرض 	 

تطبيق برنامج الوصول الشامل، وجعله حيز التنفيذ، والحصول عىل الدعم الالزم لتطبيقه ورفع 

الوعي لدى الجميع بأهمية تطبيقه يف املجتمع.

توظيف التقنية الحديثة لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة؛ مبا يجعل البيئة مهيأة لهم وفق احتياجاتهم.	 

 تأكيد أهمية تحويل الدليل اإلرشادي للوصول الشامل إىل دليل إلزامي للتطبيق.	 

 إقامة حمالت توعوية عىل هامش اللقاءات التشاورية، واجتامعات املجلس التنسيقي للتعريف 	 

بربنامج »الوصول الشامل«، ودعوة الجميع وحثهم عىل تطبيق الربنامج عىل جميع املستويات .

 أهمية تدريب الطاقات البرشية يف مجاالت الخدمات املساندة مثل: القياس والتشخيص والعالج 	 

تحقق  متكاملة  إلكرتونية  منظومة  إيجاد  من خالل  وذلك  وغريها،  الطبيعي  والعالج  الوظيفي 

الوصول الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة، والربامج الخاصة بهم. 

- إعداد دليل توضيحي إلحاقي لدليل »برنامج الوصول الشامل« يوضح آليات تطبيق هذا الدليل.	 

- تأكيد رضورة الرتكيز يف تكامل الخدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وتبادل الخدمات بني 	 

الجمعيات؛ حتى تقوم كل جمعية بتقديم الخدمة املطلوبة منها، وقد تشرتك أكرث من جمعية يف 

خدمة املعوق الواحد نظراً لتعدد اإلعاقات لديه.

الرعاية

صاحب السمو املليك األمري  خالد الفيصل 

بن عبد العزيز - أمري منطقة مكة املكرمة-

مكان اإلنعقاد

مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية 

األطفال املعوقني ـ جدة
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٥١

اللقاء التشاوري األول

الرياض

اللقاء التشاوري الثا�

الدمام

اللقاء التشاوري الثالث

القصيم

اللقاء التشاوري الرابع

جدة

٨٩

٤٤٤١

٢٤

١٠٠

نساءرجال

١٤٢٨/٤/١٦هـ (٢٠٠٨/٤/٢٢م)
 ١٤٢٩/٤/١٣هـ (٢٠٠٩/٣/١٠م)

 ١٤٣٢/٦/٦هـ (٢٠١١/٥/١٠م)١٤٣١/٣/٢٧هـ (٢٠١٠/٣/١٣م)

٧٧٧٤

تصنيف الحضور للقاءات التشاورية
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الجوائز والشهادات ودروع التكريم

كام حصل املركز عىل عدد من الجوائز والدروع والشهادات 

وعاملية  وإقليمية  محلية  وجهات  مؤسسات  من  التقديرية 

اعرتافاً بإنجازاته وإسهاماته يف خدمة قضايا اإلعاقة واألشخاص 

لدول  اإلنساين  للعمل  البحرين  جائزة  أهمها  اإلعاقة،  ذوي 

مجلس التعاون الخليجي، وهي جائزة إقليمية حصل عليها 

وتقديرا  تكرميا  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  باسم  املركز 

لتأسيسه ودعمه ملركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة. إىل جانب 

دورتها  يف  الرب،  أعامل  لخدمة  فهد  بن  محمد  األمري  جائزة 

السابعة عن فرع القطاعات األهلية والحكومية املشاركة يف 

دعم وتشجيع أعامل الرب.

وحصل عىل جائزة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرواد العرب 

لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي تم ترشيح املركز لها من 

العربية،  الدول  جامعة  يف  االجتامعية  الشؤون  وزراء  خالل 

وجائزة شايو ٢٠١١ من مفوضية االتحاد األورويب يف اململكة 

العربية السعودية، وذلك لدور املركز يف جعل حقوق املعاقني 

معرتفا بها من دون متييز.
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 الجوائز المحلية:

التاريخراعي الجائزةالجائزة

جائزة األمري محمد بن فهد بن عبدالعزيز 

فرع القطاعات األهلية والحكومية
 )٢٠٠7م(صاحب السمو املليك األمري  محمد بن فهد بن عبدالعزيز

الجائزة الفضية ملدينة امللك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية

١٤١٤/٥/١١ه )١99٣/١٠/٢٦م(ندوة: "األمناط الوراثية وتأثرياتها يف بيئة مجتمعات الرشق األوسط"جامعة امللك سعود

مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز 

األبحاث
١٤١٥/١/٢7هـ )١99٤/7/٦م(توقيع اتفاقية تعاون بني املركز واملستشفى

جامعة امللك سعود بالرياض - كلية 

الطب 

ندوة:  "األمراض الوراثية يف املجتمعات العربية ثروة من املعلومات 

ذات األولوية" والتي جاءت ضمن فعاليات الندوة الخليجية األوىل 

عن االعتالالت الوراثية

١٤١٨/7/٢٣هـ  )١997/١١/٤م(

١٤١9هـ ) ١99٨م(ندوة »نحو عالج طبيعي أفضل«مجموعة العالج الطبيعي السعودي

مركز األوائل للفئات الخاصة
مقدم لرئيس مجلس أمناء املركز عىل جهود سموه املتواصلة يف 

خدمة أطفال الفئات الخاصة عامة وأطفال مركز األوائل بشكل خاص
١٤٢١/٢/٢ه  ٢٠٠٠/٥/7م(

١٤٢٣هـ  )٢٠٠٢م(توقيع اتفاقية تعاون مشرتك بني املركز والجامعةجامعة أم القرى

١٤٢٤هـ )٢٠٠٣م(مشاركة سمو رئيس مجلس األمناء باملؤمترمؤمتر حقوق اإلنسان يف السلم والحرب

١٤٢٥هـ  )٢٠٠٤م(الندوة الدولية األوىل للتوحدجامعة امللك سعود 
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 الجوائز المحلية:

التاريخراعي الجائزةالجائزة

 Autism Speaks١٤٢٥ه )٢٠٠٤م(مبناسبة التعاون مع املركز

امللتقى الرابع للجمعية الخليجية لإلعاقةالجمعية الخليجية لإلعاقة
٨ / ٢ / ١٤٢٥ه 

)٢٠٠٤/٣/٢9م(

القوات املسلحة بالرياض
املشاركة يف ورشة عمل واملعرض التثقيفي األول للعالج الوظيفي والتعليم 

الخاص
١٤٢٥هـ )٢٠٠٤م( 

مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز 

األبحاث

ترشيف سمو رئيس مجلس األمناء حفل افتتاح »الندوة الدولية حول 

برنامج فحص املواليد يف اململكة )الحارض واملستقبل(«
١٤٢٥هـ )٢٠٠٤م (

» الندوة العلمية السنوية السابعة لالضطرابات التواصلية «مركز جدة للنطق والسمع )جش(
١٤٢٦/٣/٢٦هـ

)٢٠٠٥/٥/٥م(

كلية الرتبية بجامعة امللك سعود
ندوة » الرتبية الخاصة يف اململكة العربية السعودية ومواكبة التحديث 

والتحديات التقنية «
١٤٢٦هـ  )٢٠٠٥م( 

الشؤون الصحية بالحرس الوطني
زيارة سمو رئيس مجلس األمناء ملدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالحرس 

الوطني
١٤٢٦هـ ) ٢٠٠٥م(

١٤٢7هـ )٢٠٠٦م(مهرجان » معاً يتحقق األمل « لعام ٢٠٠٦م.رشكة الحكري للسياحة والتنمية

١٤٢٨هـ    )٢٠٠7م(اليوم العاملي لإلعاقةرشكة ماكدونالدز

الجمعية الفيصلية الخريية النسوية

مركز جدة للتوحد
١٤٢9هـ  )٢٠٠٨م(»امللتقى العلمي األول ملراكز التوحد يف العامل العريب«
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 الجوائز المحلية:

التاريخراعي الجائزةالجائزة

١٤٢9هـ  )٢٠٠٨م(رعاية فعاليات أسبوع الصم وأسبوع املعاق الخليجيكلية الرتبية بجامعة امللك سعود

مركز البديل للتدريب والتطوير
ندوة »الفوز بجائزة العمل اإلنساين لدول مجلس التعاون الخليجي يف 

البحرين«
١٤٢9هـ )٢٠٠٨م(

وزارة الشؤون االجتامعية
ندوة "وضع خطة عربية لتنفيذ العقد العريب لألشخاص املعوقني 

واالتفاقية الدولية لحقوق ذوي اإلعاقة
١٤٣٠هـ  )٢٠٠9م(

من الجمعيات الخريية والجهات املعنية 

بخدمات املعوقني

شكر وتقدير للمركز عىل قيامه بتنظيم اللقاء التشاوري الثاين للجمعيات 

الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون  املعوقني  بخدمات  املعنية  والجهات  الخريية 

االجتامعية وجمعية سيهات للخدمات االجتامعية بفندق شرياتون الدمام.

١٤٣٠/٣/١٣هـ 

)٢٠٠9/٣/١٠م(

»تدشني حملة دع الباقي لهم«رشكة بندة وصافوال

املرشف العام عىل فعاليات اليوم العاملي 

لإلعاقة األستاذ/ عبد العزيز الحمدان
افتتاح »فعاليات اليوم العاملي لإلعاقة«

١٤٣٠/١٢/١٦هـ

 )٢٠٠9/١٢/٣م(

مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز 

األبحاث
إفتتاح »الندوة الثانية للطب االتصايل«

رئيس مركز التدريب التقني واملهني 

باملنطقة الرشقية الدكتور عمر الحميدي
١٤٣١هـ )٢٠١٠م(مشاركة املركز يف معرض »كن واعياً«

مدينة امللك فهد الطبية
مبناسبة استضافة سمو رئيس مجلس األمناء كمتحدث »ملنتدى مدينة 

امللك فهد الطبية للقيادات الصحية«.
١٤٢٦هـ ) ٢٠٠٥م(
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 الجوائز المحلية:

التاريخراعي الجائزةالجائزة

مبادرات مجموعة الفوزان لخدمة املجتمع
إهداء لسمو رئيس مجلس األمناء مبناسبة وضع حجر األساس ملرشوع 

األيادي البيضاء

»الندوة األوىل لإلعاقة والتأهيل«كلية العلوم التطبيقية بجامعة امللك سعود
١٠-١٤٢٥/١/١٢هـ 

)٢-٢٠٠٤/٣/٤م(

اللجنة املنظمة للمؤمتر العاملي األول لطب 

الطوارئ والوقاية من اإلصابات واإلعاقات

إهداء لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز من 

اللجنة املنظمة للمؤمتر العاملي األول لطب الطوارئ والوقاية من 

اإلصابات واإلعاقات ملستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث

ربيع أول ١٤٣١هـ

)مارس ٢٠١٠م(

منظمي ندوة "نحو عالج طبيعي أفضل لذوي 

اإلعاقة العصبية

إهداء مبناسبة تنظيم ندوة "نحو عالج طبيعي أفضل لذوي اإلعاقة 

العصبية
١٤١٨هـ  ) ١99٨م(

١٤١7هـ ) ١997م(ندوة »مفهوم االستنساخ وأثره االجتامعي«مركز الدكتور سليامن الحبيب الطبي

١٤١٦هـ ) ١99٦م(ندوة »تباين الوراثة البرشية يف الصحة واملرض«كلية الطب بجامعة امللك سعود

مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز 

األبحاث

رعاية سمو رئيس مجلس األمناء للحفل الذي أقيم مبناسبة إجراء أكرث 

من ١٠٠٠ عملية زراعة نخاع عظم من متربع
١٤٢٣هـ )٢٠٠٢م(

١٤٣٠هـ  )٢٠٠9م(»الندوة العاملية للتوحد«اللجنة املنظمة للندوة العاملية للتوحد

مركز التطوير بالجمعية السعودية لإلعاقة 

السمعية

إستضافة املركز للورش التدريبية مبناسبة أسبوع األصم الثالث 

والثالثون
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صاحب السمو املليك اال مري فيصل بن سلامن بن عبد العزيز يتسلم الجائزة جائزة 

امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  عن  نيابة  الخليج  لدول  اإلنساين  للعمل  البحرين 

سلامن بن عبد العزيز آل سعود، مؤسس املركز.

الجوائز الدولية 

الجهة المقدمة للدرع:  
جائزة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه للرواد العرب 

لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة )٢٠١٠م - الجزائر(

راعي الجائزة: 
الجمهورية  رئيس  بوتفليقه  عبدالعزيز  الرئيس  فخامة 

الجزائرية

الجوائز اإلقليمية

الجهة المقدمة للدرع:  

جائزة البحرين للعمل اإلنساين لدول مجلس التعاون 

الخليجي

 راعي الجائزة:

معايل الشيخ/ عبدالله بن خالد آل خليفة، رئيس املجلس 

األعىل للشؤون اإلسالمية يف مملكة البحرين.

بلد الجائزة:

مملكة البحرين )٢٠٠٨م(
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باإلنابة عن فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، السيد /عبد القادر بن صالح ـ 

رئيس مجلس األمة الجزائري ـ يسلم »جائزة فخامة الرئيس الجزائري عبدالعزيز 

بوتفليقة للرواد العرب يف مجال اإلعاقة« لصاحب السمو املليك االمري سلطان بن 

ورجال  الوزراء،  من  عدد  وبحضور  الجزائرية  بالعاصمة  العزيز  عبد  بن  سلامن 

الدولة، وأعضاء الحكومة الجزائرية، واملهتمني بقضايا اإلعاقة األحد ٢٨ ربيع األول 

١٤٣١هـ ) املوافق ١٤ مارس ٢٠١٠م(

جائزة سنوية متنح إىل من متيز من أشخاص طبيعيني يف . ١

الوطن العريب من أهل الفكر والفن والثقافة واإلبداع، 

وثقايف  واجتامعي  إنساين  طابع  ذات  من جمعيات  أو 

وعلمي واقتصادي وتقني، يف أعامله للرقي باألشخاص 

املعاقني.

تأسست الجائزة عام ٢٠٠٨م استناداً إىل توصيات املؤمتر . ٢

العريب حول اإلعاقة الذي تم تنظيمه بالجزائر يف شهر 

ديسمرب ٢٠٠٦م.

صدر قرار مجلس وزراء الشؤون االجتامعية العرب رقم . ٣

السابعة والعرشون  العادية  الدورة  الصادر عن   )٥٤٦(

بتاريخ ٢٠٠7/١٢/٥م. باعتامد الجائزة.

جائزة سنوية متنح إىل من متيز من أشخاص طبيعيني يف . ٤

الوطن العريب من أهل الفكر والفن والثقافة واإلبداع، 

وثقايف  واجتامعي  إنساين  طابع  ذات  من جمعيات  أو 

وعلمي واقتصادي وتقني، يف أعامله للرقي باألشخاص 

املعاقني.
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صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز ومعايل وزير 

بوتفليقة  العزيز  عبد  الجزائري  الرئيس  لفخامة  الشخيص  واملمثل  الدولة 

السيد عبد العزيز بلخادم

صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز يسلم خادم 

الحرمني الرشيفني جائزة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للرواد العرب لتمكني 

األشخاص ذوي اإلعاقة )٢-٦-١٤٣١ه(

تأسست الجائزة عام ٢٠٠٨م استناداً إىل توصيات املؤمتر . ٥

العريب حول اإلعاقة الذي تم تنظيمه بالجزائر يف شهر 

ديسمرب ٢٠٠٦م.

صدر قرار مجلس وزراء الشؤون االجتامعية العرب رقم . ٦

السابعة والعرشون  العادية  الدورة  الصادر عن   )٥٤٦(

بتاريخ ٢٠٠7/١٢/٥م. باعتامد الجائزة.

بتاريخ ١٤٢9/7/١١هـ رشحت وزارة الشؤون االجتامعية . 7

بناًء  الجائزة،  لنيل  اإلعاقة  ألبحاث  سلامن  امللك  مركز 

وإثراء  اإلعاقة  بحوث   مجال  يف  املركز  إنجازات  عىل 

والتأهيل  والرعاية  التشخيص  وسائل  وتطوير  املعرفة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل املستوى املحيل واإلقليمي 

والدويل، وبناًء عليه قامت الوزارة برفع الرتشيح للمقام 

السامي الكريم.
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بتاريخ ١٤٢9/١١/١٥هـ صدرت موافقة املقام السامي . ٨

الكريم برقم ٨9٥١/م ب ملعايل وزير الشؤون االجتامعية 

باملوافقة عىل ترشيح مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة 

للجائزة.

الرشيفني . 9 الحرمني  خادم  شكر  ١٤٣٠/١/١هـ،  بتاريخ 

الرياض  منطقة  )أمري  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك 

"آنذاك"، ومؤسس املركز ـ لسمو رئيس وأعضاء مجلس 

األمناء الرتشيح للجائزة.

لجامعة . ١٠ العامة  األمانة  أبلغت  ١٤٣١/٣/٢٣هـ  بتاريخ 

الدول العربية املركز بالحصول عىل الجائزة، من ضمن 

وتم  عربية،  دول  سبع  من  الجائزة  لنيل  مرشحاً(   ١٤(

وملا  اإلعاقة،  مجال  البحثية يف  لنشاطاته  املركز  اختيار 

قدمه للمعوقني من مشاريع بحثية تصب يف خدمتهم 

»كعلم ينفع الناس«. 

املليك . ١١ السمو  صاحب  تفضل  ١٤٣١/٣/٢٤هـ  بتاريخ 

األمري  سلطان بن عبد العزيز ـ ويل العهد، نائب رئيس 

العام،  واملفتش  والطريان  الدفاع  وزير  الوزراء،  مجلس 

والرئيس األعىل للمركز »يرحمه الله« بالتوجيه لصاحب 

عبدالعزيز  بن  سلامن  بن  سلطان  األمري  املليك  السمو 

بأن يقوم باستالم الجائزة شخصياً.

 تقدر قيمة الجائزة بـ )٢٠ ألف دوالر أمرييك( باإلضافة . ١٢

السمو  صاحب  وقام  للفائز،  تقديرية  شهادة  منح  إىل 

املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز بالتربع 

بقيمة الجائزة لدعم بعض جمعيات املعوقني يف الجزائر.
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الجائزة

وسام الحسني للعطاء، برعاية جاللة امللك عبد الله الثاين - اململكة األردنية الهاشمية )٢٠٠٨م(

جائزة شايو لدور املركز يف جعل حقوق املعوقني معرتفا بها دون متييز برعاية اإلتحاد األورويب )٢٠١١م(

جائزة مجلة "أريبيان بزنس لصاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز )٢٠١١م(

صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز 

يتسلم جائزة جائزة مجلة "أريبيان بزنس"
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التعاون  مجلس  لدول  اإلنساني  العمل  جائزة 
الخليجي "الدورة الخامسة" - مملكة البحرين.

 
راعي الجائزة:

الشيخ/ عبدالله بن خالد آل خليفة، رئيس املجلس األعىل 

للشؤون اإلسالمية مبملكة البحرين.

 

االسم الذي حملته الدورة الخامسة للجائزة:

أمري  الصباح،  الجابر  األحمد  الشيخ/ صباح  السمو  صاحب 

دولة الكويت، تقديراً من الشبكة لدور سموه –يحفظه الله- 

وإنجازاته يف مجاالت العمل اإلنساين عىل املستوى الوطني 

والعريب والدويل حتى استحق لقب "قائد اإلنسانية".

 

ماهية الجائزة:

تعد جائزة العمل اإلنساين لدول مجلس التعاون الخليجي، 

الحكومي  اإلنساين  العمل  مجال  يف  متخصصة  جائزة  أول 

دول  ألبناء  واإلنسانية  الخريية  الجهود  لتعكس  والرسمي، 

مجلس التعاون حكاماً وشعوباً، ممن رضبوا أروع األمثلة يف 

البذل والعطاء اإلنساين.

معايير الجائزة:

بوضع  االجتامعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  قامت 

يف  اإلنساين  العمل  ورواد  قادة  لتكريم  أساسيني  معيارين 

دول مجلس التعاون الخليجي، وهام عىل النحو اآليت:

أو . ١ حكومية  اإلنسانية  املؤسسة  أو  املبادرة  تكون  أن 

بدعم حكومي.

أن ال يقترص نشاط املؤسسة أو املبادرة اإلنسانية عىل . ٢

موطن نشأتها.
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أهداف الجائزة:

دول . ١ يف  الرائدة  الحكومية  اإلنسانية  املشاريع  تكريم 

مجلس التعاون الخليجي.

تسليط الضوء عىل مشاريع الخري الخليجية ودورها يف . ٢

بناء املجتمعات اإلنسانية، خارج حدود موطن املرشوع 

الخريية الخليجي.

التعاون . ٣ أفراد مجلس  الروابط بني  زيادة  املساهمة يف 

الخليجي من خالل تعميق التواصل والتعاون اإلنساين 

لخدمة أصحاب الحاجات يف شتى بقاع العامل.

التعريف بقصص نجاحات أصحاب املبادرات اإلنسانية . ٤

يف دول مجلس التعاون الخليجي لالستفادة من تجاربهم 

وخرباتهم. 

 

منظم الجائزة:

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتامعية مبملكة البحرين.

 

مكان إقامة حفل التكريم:

قاعة املؤمترات، فندق آرت روتانا - منتجع وجزيرة أمواج، 

مبملكة البحرين.

 تاريخ الحفل:

الساعة السابعة مساء يوم األربعاء ٢٠١٦/١١/٣٠م، واستمر 

الحفل حتى الساعة التاسعة مساء.
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 سجل الزيارات للمركز - العالقات العامة

صاحب السمو املليك األمري سعود بن عبداملحسن بن . ١

عبدالعزيز، أمري منطقة حائل، ٢٠٠٣/٥/١9م، 

جون . ٢ بجامعة  الطب  كلية  من  األمرييك  الطبي  الوفد 

هوبكنز وجامعة جنوب كاليفورنيا، ٢٠٠٣/٥/٢٠م. 

بن . ٣ أحمد  بن  عبدالعزيز  األمري  املليك  السمو  صاحب 

عبدالعزيز، رئيس جمعية طب العيون، ٢٠٠٣/٥/٢٦م. 

التوازن . ٤ يف  متخصصة  رشكات  ثالث  من  مكون  وفد 

٢٠٠٣/٦/٢م(.   )املوافق  ١٤٢٤/٤/٢هـ  االقتصادي، 

ممثلني يف: 

االقتصادي 	  التطوير  عام  مدير  واالس.  مايك  املهندس 

برشكة يب أيه إي سيستمز

)Eng. Mike Wallace, Director- Economic 

Development, DAE SYSTEMS( 

التوازن 	  برنامج  مدير  ماجفسيك  كريستوف  السيد 

الفرنيس برشكة تاليس انرتناشيونال العربية السعودية

)Christophe Majewski, French Offset 

Program Manager, THALES International 

Saudi Arabia( 

برشكة 	  اإلقليمي  املدير  ياسني  أحمد  عيل  املهندس 

يونايتد تكنولوجي

 Eng. Ali A. Yassine, Regional Director,(  

 Military Engine Programs, Middle East,

)United Technologies International

صاحب السمو املليك األمري طالل بن عبدالعزيز للمركز . ٥

يرافقه صاحب السمو املليك األمري  تريك بن طالل بن 

عبدالعزيز. ٢٠٠٣/٦/7م. 

امللك . ٦ مدينة  رئيس  العذل،  صالح  الدكتور  معايل 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية ٢٠٠٣/٦/١٠م ويرافقه: 

البحوث 	  لجنة  )عضو  العلمي  البحث  لدعم  نائبه 

باملركز( الدكتور عبدالله الرشيد. 

نائبه ملعاهد البحوث )عضو مجلس أمناء املركز معايل 	 

الدكتور محمد السويل(.

كلية . 7 عميد  املقرين،  مقرن  بن  محمد  الدكتور  األستاذ 

الطب بجامعة امللك سعود، ٢٠٠٣/٦/١٠م.

عام . ٨ مدير  العتيبي،  عيد  بن  كتاب  الدكتور  اللواء 

اإلدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، )توقيع 

للقوات  الطبية  والخدمات  املركز  بني  تعاون  اتفاقية 

الدفاع  وزارة  انضامم مستشفىات  تنص عىل  املسلحة، 

ألمراض  املبكر  والتدخل  لالكتشاف  الوطني  للربنامج 

التمثيل الغذايئ والغدد عند حديثي الوالدة باململكة(، 

٢٠٠٣/٦/١٥م.
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عبدالعزيز. . 9 بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم 

٢٠٠٣/٦/٢٤م. 

لرشكة . ١٠ التنفيذي  الرئيس  امللحم،  خالد  املهندس 

االتصاالت السعودية )سابقاً(، ٢٠٠٣/٦/٢٥م.

خالد . ١١ بن  سعود  بن  بندر  األمري   السمو  صاحب 

٢٠٠٣/٦/٣٠م ويرافقه كل من:

الشيخ فواز بن فهد بن عبد الرحمن القصبي. 	 

الدكتور عبدالعزيز جزار. 	 

الشيخ سليامن بن عبد القادر املهيدب.  . ١٢

الله- مدير . ١٣ يرحمه  الدكتور محمد بن حسن مفتي – 

عام برنامج مستشفى قوى األمن )توقيع اتفاقية تعاون 

انضامم  عىل  تنص  األمن  قوى  ومستشفى  املركز  بني 

لالكتشاف  الوطني  للربنامج  األمن  قوى  مستشفى 

عند  والغدد  الغذايئ  التمثيل  ألمراض  املبكر  والتدخل 

حديثي الوالدة باململكة(، ٢٠٠٣/7/١م. 

كلية . ١٤ عميد  املقرين،  مقرن  بن  محمد  الدكتور  األستاذ 

بجامعة  الجامعية  املستشفىات  عىل  واملرشف  الطب 

وكلية  املركز  بني  تعاون  اتفاقية  )توقيع  سعود،  امللك 

الطب واملستشفىات الجامعية، تنص عىل انضامم تلك 

والتدخل  لالكتشاف  الوطني  للربنامج  املستشفىات 

حديثي  عند  والغدد  الغذايئ  التمثيل  ألمراض  املبكر 

الوالدة باململكة(، ٢٠٠٣/7/١م.

معايل األستاذ أسامة جعفر فقيه، رئيس ديوان املراقبة . ١٥

العامة، والشيخ عبدالرحمن الخريف ٢٠٠٣/7/١م.

الشؤون . ١٦ مدير  الجبار،  العبد  فهد  الدكتور  معايل 

الحرس  الطبية،  عبدالعزيز  امللك  مدينة  التنفيذية، 

الوطني، ٢٠/7/٢٠٠٣.

للرتبية . ١7 العامة  اإلدارة  عام  مدير  الغرياين،  عبدالوهاب 

زيارة  يف  كان  الذي  العربية،  مرص  بجمهورية  الخاصة 

والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابع  الخاصة  الرتبية  ملكتب 

القحطاين،  عوض  هناك  من  رافقه  حيث  اململكة  يف  

٢٠٠٣/١٠/٢٠م.

الرئيس واملدير التنفيذي لرشكات شل باململكة السيد . ١٨

فلوريس إنسنغ )Mr.Floris Ansingh(، ٢٠٠٣/١١/٣م.

السيد . ١9 األوسط  الرشق  يف  العاملية  بوينج  رشكة  رئيس 

رئيس  نائب  الطبييش  أحمد  ويرافقه  هرييل  ماركوس 

الرشكة للتسويق، ٢٠٠٣/١١/٣م. 

»سامبا«، . ٢٠ بنك  إدارة  مجلس  رئيس  العيىس،  عيىس 

٢٠٠٣/١١/٨م. 

بن . ٢١ نايف  بن  سعود  األمري  املليك  السمو  صاحب 

عبدالعزيز، ٢٠٠٥/١/٢م. 

عبداملنعم الراشد، رئيس مجلس اإلدارة ببنك الجزيرة، . ٢٢

٢٠٠٥/٢/7م. 
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نارص بن محمد املطوع، ٢٠٠٥/٢/7م.. ٢٣

صاحب السمو املليك األمري تريك بن نارص بن عبدالعزيز، . ٢٤

٢٠٠٥/٢/١٢م.

معايل الدكتور أحمد محمد عيل، مدير البنك اإلسالمي . ٢٥

واملركز(،  البنك  بني  تعاون  اتفاقية  )توقيع  للتنمية 

٢٠٠٥/٣/١٣م.

إبراهيم الطوق، رئيس مجلس إدارة  البنك السعودي . ٢٦

الفرنيس، )تسليم شيك بقيمة الدفعة األوىل من عضوية 

البنك يف املركز(، ٢٠٠٥/٣/٢٠م. 

بن . ٢7 عبداملحسن  االجتامعية  الشؤون  وزير  معايل 

عبدالعزيز العكاس ـ رحمه الله ـ ٢٠٠٥/٥/١٥م.

إدارة . ٢٨ مجلس  رئيس  السحيمي،  عبدالرحمن  سليامن 

البنك السعودي الهولندي، ٢٠٠٥/٥/١٦م. 

التنفيذيني . ٢9 املدراء  كبري  كار،  باتريك  ديزموند  السيد 

برشكة اكسون موبيل السعودية، ٢٠٠٥/٥/٢٢م.  

وفد من الهيئة العامة للخدمات الصحية يف أبو ظبي، . ٣٠

٢٠٠٥/٦/٢١م.

معايل وزير الرتبية والتعليم – سابقاً - الدكتور عبدالله . ٣١

بن صالح العبيد، ٢٠٠٥/7/٣م.

٣٢ . USA اليوم«  املتحدة  الواليات  »جريدة  من  مندوبني 

Today ، ٢٠٠٥/7/9م.

الدكتور عبدالله بن عمر نصيف، رئيس اإلتحاد العاملي . ٣٣

اإلسالمي–سابقاً،   العامل  رابطة  رئيس  ونائب  للكشاف، 

٢٠٠٥/١٠/٣م.  

استقبال وفد من رشكة أرامكو ٢٠٠٦/٥/٨م.. ٣٤

نابكو . ٣٥ رشكة  عام  مدير  املطلق،  مطلق  بن  طارق 

للمنتوجات الورقية، ٢٠٠٦/٥/٢٣م.

وفد من البنك األملاين، ٢٠٠٦/٥/٢7م.. ٣٦

الخليجية لإلعاقة لدى دول مجلس . ٣7 وفد من الجمعية 

املركز  بني  تعاون  اتفاقية  )توقيع  الخليجي،  التعاون 

والجمعية(. ٢٠٠٦/9/٢٠م.

املتحدة . ٣٨ لألمم  التابع  التنمية  مكتب  من  مندوب 

املركز  بني  اسرتاتيجي  تعاون  اتفاقية  )توقيع  بالرياض، 

واملكتب(، ٢٠٠٦/١٠/١٠م.

بجده.  . ٣9 للتأهيل  جميل  اللطيف  عبد  مركز  من  وفد 

٢٠٠٦/١١/١٣م.

رئيس . ٤٠ الجارس،  سليامن  بن  محمد  الدكتور  معايل 

)سابقاً(.  السعودية  االتصاالت  رشكة  إدارة  مجلس 

٢٠٠٦/١٢/١9م.

السيدة خري النساء غول، عقيلة فخامة الرئيس الرتيك. . ٤١

السيد رون سرتيكر، سفري مملكة هولندا لدى اململكة.. ٤٢
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برئاسة . ٤٣ األوسط  بالرشق  العاملية  بوينج  وفد من رشكة 

املهندس أحمد الجزار رئيس الرشكة.

الدكتور نييل هالوهان Dr. Nialll Holohan السفري . ٤٤

االيرلندي باململكة.

الدكتورة آمل الشنقري، مدير اإلدارة االجتامعية لألمانة . ٤٥

العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العريب. 

املهندس مبارك بن عبدالله الخفرة، رئيس مجلس إدارة . ٤٦

رشكة التصنيع الوطنية.

وفد من أمانة مدينة الرياض.. ٤7

وفد من البنك اإلسالمي للتنمية.. ٤٨

تريك بن محمد السديري، ممثالً لبنك التسليف للمركز. . ٤9

اإلقليمــي . ٥٠ الرئيــس  عبدالوهــاب،  أميــن  املهنــدس 

ــط  ــرشق األوس ــة ال ــدويل ملنطق ــاص ال ــاد الخ لألوملبي

٢٠١٠/١/١٠م.  أفريقيــا،  وشــامل 

مستشار الرئيس الفرنيس. )٢٠١٠/٢/١٦م(.. ٥١

وفد علمي تقني أمرييك. )٢٠١٠/٤/٥م(.. ٥٢

وفــد مــن رشكــة اكســون موبيــل العربيــة الســعودية. . ٥٣

)٢٠١٠/9/٢٨م(.

فريق مكوك الفضاء "ديسكفري". )٢٠١٠/١٠/١7م(.. ٥٤

أنــا . ٥٥ الســيدة  الســابق،  األمريــيك  الرئيــس  حفيــدة 

الينــور روزفلــت، نائــب الرئيــس لشــؤون التعــاون 

الــدويل لرشكــة بوينــج العامليــة، والوفــد املرافــق لهــا. 

)٢٠١٠/١٠/١7م(.

ريثيــون. . ٥٦ رشكــة  مــن  باجيــت،  جــون  الســيد 

. ) ٢٠١١م /٢ /٢٠ (

السفري البلجييك وحرمه. )٢٠١١/١٠/٨م(.. ٥7

السفري الربيطاين وحرمه. )٢٠١١/١١/٢7م(. . ٥٨

وفــد مــن املشــاركني يف املؤمتــر الــدويل األول للزهاميــر . ٥9

املقــام يف اململكــة العربيــة الســعودية. )٢٠١٢/٢/٢١م(.

رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة. )٢٠١٢/٢/٢9م(. . ٦٠

ــز . ٦١ ــن عبدالعزي ــعود ب ــت س ــازي بن ــرية الج ــمو األم س

)زوجــة األمــري خالــد بــن طــالل بــن عبدالعزيــز(. 

)٢٠١٢/٣/٤م(.

ــات . ٦٢ ــة برنامــج صعوب ــة Parens لتغطي وفــد مــن مجل

ــم. )٢٠١٢/٣/7م(. التعل

صاحــب الســمو امللــيك األمــرية عادلــة بنــت عبداللــه . ٦٣

ــز. )٢٠١٢/٣/١١م(. ــن عبدالعزي ب

ــة . ٦٤ ــذي ملجموع ــس التنفي ــب الرئي ــا جري ــيدة تالي الس

 )Mcgraw-Hill Education( مكغرو-هيــل التعليمية

والوفــد املرافــق لهــا. )٢٠١٢/٥/٣٠م(. 

ــان. . ٦٥ ــد الفرح ــن خال ــدر ب ــري بن ــمو األم ــب الس صاح

)٢٠١٢/٦/٢م(.
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وفــد مــن األشــغال العســكرية التابــع لــوزارة الدفــاع . ٦٦

الســعودية. )٢٠١٢/٨/١١م(.

ــو . ٦7 ــي، عض ــز الراجح ــن عبدالعزي ــد ب ــن محم ــدر ب ب

عبدالعزيــز  بــن  محمــد  رشكــة  إدارة  مجلــس 

الراجحــي وأوالده القابضــة، العضــو املؤســس للمركــز. 

)٢٠١٢/9/٨م(.

ــس . ٦٨ ــري، رئي ــه الصق ــن عبدالل املهنــدس عبدالعزيــز ب

ــذاك(.  ــة االتصــاالت الســعودية )آن ــس إدارة رشك مجل

)٢٠١٢/9/٨م(.  

املعاقــني. . ٦9 لتأهيــل  إراديت  مركــز  مــن  وفــد 

 . ) ٢م ٠ ١ ٣ /١ ٢ /١ ٦ (

العــايل . 7٠ التعليــم والتعليــم  زيــارة وفــد مــن وزارة 

القطريــة، برئاســة فوزيــة عبدالعزيــز الخاطــر، مديــرة 

هيئــة التعليــم بالــوزارة. )٢٠١٦/٢/٢٣م(. 

ــة . 7١ ــر بيئ ــر إدارة تطوي ــلوي مدي ــباب الش ــدس ش املهن

ــة  ــل والتنمي ــوزارة العم ــة ب ــع ذوي اإلعاق ــل م العم

)٢٠١٦/٦/١٣م(. االجتامعيــة. 
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اإلعالم
عدد األخبار املعلنة يف وسائل الصحف 

املطبوعة واملواقع اإللكرتونية منذ العام 

١99١٥٥٠م وحتى نوفمرب ٢٠١٦م

٧٧٨

٢٠١١ - ٢٠٠٦٢٠١٦ - ٢٠٠١٢٠١٠ - ٢٠٠٥

مجموع ا�خبار الصحفية / ا�لكترونية
 في جميع وسائل ا�عالم

مجموع ا�خبار الصحفية / ا�لكترونية
 في جميع وسائل ا�عالم

١٩٩٦ - ١٩٩١٢٠٠٠ - ١٩٩٥

٣٠

٨٦

٧٦٤
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يسعى املركز  إىل التطوير املستدام يف مختلف أعامله، ومن توجهات املركز خالل املرحلة املقبلة ما ييل:

االستمرار يف طرح املبادرات العلمية التي تتناول قضايا اإلعاقة عىل أسس مدروسة، ودعم التعاون والتنسيق بني املؤسسات 	 

الحكومية واألهلية ومؤسسات املجتمع وزيادة فاعليتها وتطور أعاملها.

لقضايا 	  للتصدي  التقنيات  أحدث  اإلعاقة، وتوظيف  العلمي يف بعض جوانب  البحث  الفراغ يف مجال  العمل عىل سّد 

اإلعاقة.

اإلسهام بفاعلية يف زيادة توعية املجتمع واألشخاص ذوي اإلعاقة بأبعاد القضية عن طريق توفري املعلومات باستخدام 	 

أحدث التقنيات املعلوماتية، وبناء موقع عريب متخصص يف مجال اإلعاقة عىل شبكة اإلنرتنت، ورفع مستوى الوعي بقضايا 

اإلعاقة.

العمل عىل تكوين قواعد معلوماتية وإحصائية مقننة يتم االعتامد عليها يف التخطيط وتنفيذ الخدمات املوجهة يف مجال 	 

اإلعاقة

العمل عىل سعودة وسائل واختبارات تشخيصية للغة تخاطب الصم وقدراتهم وتقنينها.	 

اإلسهام يف تنمية القدرات البرشية يف مجال خدمات اإلعاقة يف اململكة.	 



335

آفاق المستقبل

التعليم والتدريب و املنح 	  استقطاب قوى برشية سعودية والعمل عىل رفع مستوياتهم املهنية من خالل توفري فرص 

الدراسية من خالل  برنامج امللك عبدالله لالبتعاث الخارجي.

للتدريب 	  والخرباء  العلامء  واستقطاب  والعاملية،  واإلقليمية  املحلية  العلمية  املؤسسات  مع  املركز  من رشاكات  اإلفادة 

وتنمية القدرات العلمية يف اململكة

تنظيم حمالت للتوعية االجتامعية اإلعالمية بالتضامن مع مؤسسات الدولة والجمعيات الخريية؛ للحد من تفاقم اإلعاقات 	 

الناتجة من الحوادث املنزلية واملرورية، واإلعاقات الناتجة من القصور املعريف ملسببات اإلعاقة، و استخدام لغة تخاطب 

تناسب الوسيلة والجمهور املستهدف؛ مبا يحقق انسياب املعلومة بسهولة ويرس، والتفاعل مع الرسالة اإلعالمية بخطوات 

إيجابية.

تطوير دور الوقف الخريي باتباع منهجية علمية واضحة إلدارته؛ ليشّكل ركناً رئيساً يف دعم وزيادة فاعلية األعامل الخريية 	 

واستمرار نفعها للمجتمع.

تنمية قدرات املركز ليصبح من املراكز العلمية الرائدة عىل مستوى العامل؛ ضمن منظومة املؤسسات البحثية املتميزة يف 	 

مجال اإلعاقة.

املحافظة عىل جسور التواصل بني املركز والرشكاء وتقويتها، وتوسيع الرشاكات بينه وبني املؤسسات العلمية واألكادميية 	 

والتجارية، وتبني برامج رائدة يف بلورة قضايا اإلعاقة.
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اإلسرتاتيجية املستقبلية للمركز:

 أجرى املركز تحليالً شامالً لتحديد رؤيته واإلسرتاتيجية املستقبلية بعد مراجعة دقيقة للرؤى اإلسرتاتيجية لعدد من املؤسسات 

املامثلة. واختار املركز منوذج )حدد، وطن، أثر( ليمثل رؤيته اإلسرتاتيجية املستقبلية والتي ستمكنه مبشيئة الله من استقدام 

البحوث واملامرسات التي تتمتع بجودة ومصداقية علمية من جميع أنحاء العامل والعمل عىل تطبيقها يف اململكة العربية 

السعودية، وتفعيلها عىل املستوى املحيل.

ويف سبيل تطبيق منوذج )حدد، وطن، أثر( سيبدأ مركز امللك سلامن البحاث اإلعاقة بالعمل عىل إجراء الدراسات والبحوث 

العلمية ذات األولوية املتعلقة باالحتياجات امللحة لألشخاص ذوي اإلعاقة،  وتوطني الحلول املتاحة كام سيقوم املركز برتجمة 

العربية  باململكة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  واحتياجات  بيئة  ضوء  عىل  النتائج  أفضل  لتحقيق  واملقاربات  األساليب  وتعديل 

السعودية، و لضامن التأثري اإليجايب لهذه اإلسرتاتيجية  سيقوم املركز بنرش األساليب واملقاربات املهيئة للتطبيق محلياً ودعمها.

وقد أعد املركز خطة اسرتاتيجية خمسية ) ٢٠١٠م - ٢٠١٥م( تركز عىل عدة أهداف رئيسية ستحظى باهتامم املركز خالل 

تلك الفرتة.

إنشاء قاعدة بيانات موثوقة عن اإلعاقة.. ١

بناء قاعدة بيانات لتخزين واسرتجاع والبحث عن املعلومات املوثوقة و املستخلصة من الدراسات التي اجريت يف مركز . ٢

امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة او خارجه يف مجال اإلعاقة.
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توفري املعلومات اإلحصائية املستخلصة من  الربامج الوطنية ذات العالقة باإلعاقة يف اململكة  مثل الربنامج الوطني لفحص . ٣

االطفال حديثي الوالدة وبرنامج الصحة النفسية و ضغوط الحياة وغريها.

امكانية ربط قاعدة البيانات باي قواعد بيانات متاحه يف نفس املجال.. ٤

ستشمل قاعدة البيانات عىل صالحيات تعطى لكل فئه حسب االحتياج.. ٥

بناء برامج حامية قوية لقاعدة البيانات.. ٦

ستكون قاعدة البيانات قابله للتطوير حسب االحتياج.. 7

سهولة الوصول واالستخدام  لقاعدة البيانات.. ٨

ستكون قاعدة بيانات تعزز التواصل بني االشخاص ذوي االعاقة واملختصني.. 9
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بعد ميض ربع قرن عىل إنشاء مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة، كان ال بد من توثيق مسرية املركز خالل الفرتة املاضية 

أو يف نقل  املركز،  أداء  القصور، واالستفادة منها سواء يف تحسني  النجاح وأوجه  النتائج، والتعرف عىل جوانب  واستخالص 

تجربته، وإبراز دور رشكائه.

رؤيا املؤسس:

تعد رؤية -املؤسس -خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز-حفظه الله-عند تفعيل فكرة املركز كعمل خريي، 

منطلقاً من مبادئ وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف، ومن الحاجة امللحة ملواجهة التزايد املطرد لحاالت اإلعاقة ومواجهتها 

مبنهجية علمية وبخطط هادفة للحد من تفاقمها، نابعًة من االهتامم الشخيص ملقامه الكريم –أيده الله-ومبادراته اإلنسانية 

والعلمية التي ظل يطلقها عىل مر السنوات املاضية.

الدراسة والبحث، وقدم املؤسس- النابع من  العلم  باستخدام  لكيفية تحقيقها  للحاجة، واإلدراك  الفهم  الرؤيا من  ونبعت 

يحفظه الله-الدعم واملساندة وتتاىل الدعم من رشكاء املركز الذين خلدوا أسامئهم عىل صفحاته.
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تحقيق الرؤيا:

لتحقيق الفكرة التي صاحبتها العديد من التحديات حمل صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز – 

رئيس مجلس أمناء املركز- أمانة تحقيقها انطالقا من إميانه برسالة املركز ومبوقف الطالب لرضا ربه ،  فكانت مسرية التحدي 

واملواجهة واإلنجاز. فال يوجد عمل أفضل من )علم ينفع الناس( هذا هو الشعار الذي أطلقه سموه  حيث اختلطت فيه 

الرغبة بالتجربة، فعمل عىل تحويله إىل عمل مؤسيس حاول من خالله تحقيق ما تم رسمه من اسرتاتيجية لهذا الرصح العلمي 

البحثي عىل املدى البعيد ليكون منوذجا ملعنى التعاون املثمر مع كافة القطاعات يف تجربة ذات أهداف مؤسسية اسرتاتيجية، 

وحمل سموه عىل عاتقه قضية كيفية جعل ذوي القدرات الخاصة يعربون عن احتياجاتهم والعمل عىل تلبيتها لهم، ال سيام 

وأننا مقبلون عىل مرشوع كبري وعظيم وهو التنمية املستدامة والشاملة يف املستقبل القريب. 

الهدف من هذا الكتاب:

ملا تحمله  إن الهدف من هذا الكتاب أن يكون رصداً ملسرية املركز منذ انشائه عىل أن يحمل طابعا خاصا ونافعا ومميزاً 

صفحاته من معلومات عن مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة عىل مدى ربع قرن من الزمان.
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ويف خامتة هذا اإلصدار ال بد من تقديم الشكر إىل أولئك الذين عملوا عليه بتقديم املعلومة واملراجعة واملساهمة يف إعداده 

حتى خرج بهذه الصورة التي قصد منها أن يكون مرجعا مهامً لتاريخ املركز، ونخص بالشكر:

رئيس مجلس أمناء املركز.	  صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز 

سابقاً	  نائب رئيس مجلس األمناء  معايل الدكتور محمد بن إبراهيم السويل   

سابقاً	  نائب رئيس مجلس األمناء  معايل الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم  

سابقاً	  املرشف العام عىل املركز   األستاذ الدكتور محسن بن عيل فارس الحازمي   

سابقاً	  املدير العام التنفيذي    الدكتور سلطان بن تريك السديري "عضو مجلس األمناء"  

سابقاً	  مدير العالقات العامة واإلعالم  الدكتور عبد العزيز بن عيل املقويش    

مستشارة األبحاث باملركز	  الدكتورة هايدي عالء الدين العسكري    

أمني عام جمعية األطفال املعوقني	  عوض بن عبد الله الغامدي     
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وإىل الفريق الذي قام بتنفيذ هذا اإلصدار:

أحمد بن عبد العزيز اليحيى   املدير العام التنفيذي واألمني العام	 

عالقات املؤسسني	  فهد بن غانم اليوسف   

قسم اإلعالم	  حسام حسن السيد   

قسم اإلعالم	  أمينة أحمد عامري   

قسم اإلعالم	  هيثم بن عبد الرحمن عقيل  

األمانة العامة	  محمد مصطفى كامل حسان  

األمانة العامة	  عادل عوض محمد أحمد  

األمانة العامة	  أحمد عيل اللوزي القزاقزة  

تقنية املعلومات	  هشام أحمد نادر   

تقنية املعلومات	  أباذر عبد الله ادريس   





مستمرون...




