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 :مقدمة  

نبانالج  ، خالرانولالان واآوالصالال  والسالالع اعلالي سالاد األ ، لتحمد هلل رب العجلمانا            

 : ج بعدأم   ،  معانأوصتحبه  همتحمد واعلي آل

في المملكة العرباة السعوداة في  يهي المو ه األسجس ةالشراعة اإلسالما عد  ي      

ة في اقضاة رئاس اعجقةعيبر اإلوي  ،  جت الخجصةتحياج اال ييعجماليهج مع فئجت ذو

 ،فئجيهع بكجفة جصةجت الختحياج اال ياليشراعجت التحكوماة اليي يعمل اعلي راعجاة ذو

ة  يمجاعامن خالل مج يقوع به وزار  الشؤون اال ، ومن في تحكمهع ج،معجقان وأايجمًّ 

  .ةجلمملكة العرباة السعودابلمنيشر  ا مراكز اليأهالميمملة في من  هود 

أنهج يأخذ  جبنظر  فجتحصة لل هود المبذولة من الدولة ي جه هذه الفئة ايضح  لا ًّ و  

لكن ال يزال  هود الينماة و   .ةة بجلمملك يمجاعاأولواة في اليخطاط للخدمجت اال

جت بشكل خجص  يقع اعلي تحياج االذوي  فئةويأهال  وراعجاة، ة بشكل اعجع يمجاعااال

بانمج ميطلبجت الينماة ، اعلي الدولة اإلاعجلةممج اسهع في رفع معدل  ،اعجيق الدولة

منظمجت ) ة بان كجفة القطجاعجت يمجاعادور الشراكة االالمسيدامة ييطلب يفعال 

، في  ماع الم جالت( ومنظمجت قطجع خجص، ومنظمجت م يمع مدني، تحكوماة

ج   جت الخجصةتحياج اال يفقد ينجمت قضاة ذو .ةهذه الفئويأهال  راعجاةوخصوصًّ

ي ذو عيبر فئةوي  . وزادت معهج الميطلبجت واليطلعجتوبائاة،  نيا ة ألسبجب وراماة

المصلتحة في المسؤولاة الم يمعاة ل ماع  أصتحجبجت الخجصة أتحد تحياج اال

ومسيهلكان من  ،ونهع اعجملان من  جنب، كالمنظمجت العجمة والخجصة اعلي تحد سواء

ج جنب آخر يضجفر  هود كجفة المنظمجت إلي  ة يتحيججا يمجاعاقضاة  ، وهي أاضًّ



 

4 
 

دور منظمجت القطجع الخجص مع  هود الدولة لوضع مبجدرات وبرامج  ويفعال

 جت قضاة اليأهالتحياج هع االأومن ، ويطلعجت هذه الفئة تجاتحياج ومشجراع يتحقق 

وهذه المراكز اليي ، مراكز يأهال اعال اة لهذه الفئة اسيممجرخالل إنشجء و من

اسواء بهج، جلقطجع الخجص القاجع باضطلع  م يمعاة من خالل شراكة  أو كجن منفردًّ

وأتحد م جالت المسؤولاة الم يمعاة من ،  كونهج قضاة  وهراة،  مع  هجت أخرى

ا  جنب فاهج اسجهع في  سيممجرن االأل ؛من   جنب آخراعا ًّج مسؤوالًّ ا يمج ، واسيممجرًّ

 . واقيصجداةة ا يمجاعاتحل مشكلة 

ل ك : عبأنه جت الخجصةتحياج اال ية ذو يمجاعاقد اعرفت وزار  الشؤون االو   

و أاة و التحس  أو  زئي بشكل دائع في قدرايه ال سماة أشخص مصجب بقصور كلي 

مكجناة يلباة إالذي اقلل من  ىالمدإلي  و النفساةأو اليعلاماة أو اليواصلاة أالعقلاة 

ج مراكز اليأهال العال اة م  أ .ممجله من غار المعوقانأميطلبجيه العجداة في ظروف 

 يجت ذواتحياج يلبي  اليي المراكز الميقدمة:  البجتحث في هذه الورقة بأنهج صد بهجقفا

و أو اليدراب أو اليأهال أسواء في العالج  ، ويتحقاق يطلعجيهع،  الخجصة تجتحياج اال

و أسواء كجنت تحكوماة  ،ه العمال من هذه الفئةإلا ججيويوفر كل مج اتح،  اليرفاه

  .ةو شبه تحكوماأخجصة 

جت الخجصة تحياج اال يالخدمجت العال اة لفئة ذو هذه الورقة وقد ينجولت    

،  المسؤول  يمجاعياال سيممجراالو ة للمنظمجت يمجاعاجلمسؤولاة االواعالقيهج ب

 : ويركز الورقة اعلي المتحجور اليجلاة
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   .ة بمراكز اليأهال العال اة يمجاعااعالقة المسؤولاة اال   -

 .في مراكز اليأهال العال اة بجلمملكة سيممجريقدار قامة اال -

 .ةفي مراكز اليأهال العال ا سيممجرمقومجت اال -

  .سيممجردور ال هجت التحكوماة ومنظمجت الم يمع المدني في داعع هذا اال -

المنهج الوصفي اليتحلالي والميممل في الدراسجت السجبقة اليي الورقة اسيخدمت و    

الرسماة  اإلتحصجئاةوالومجئق واليقجرار ،  صةالخج تجتحياج اال يينجولت موضوع ذو

يقداع خلفاة يجراخاة ويتحلالاة يع اليي من خاللهج ، ة يمجاعامن وزار  الشؤون اال

في هذا  تحياججو ه االأويوصاجت تحول  بجسينيججللخروج  ةلموضوع الدارس

العرباة ويقيصر هذه الورقة اعلي المملكة . ةوأهمايه في الينماة المسيدام سيممجراال

في مراكز اليأهال  سيممجرالا هماةأومن خالل هذا البتحث ايضح     .ةالسعودا

اقيصجداة  ذات  دوىاقيصجداًّ ج والعال اة لو ود تحصة سوقاة كبار  غار مسيقلة 

 انظرًّ  ؛ ةا يمجاعايسجهع في تحل قضاة  هالوقت نفسفي و،  لمنظمجت القطجع الخجص

وال يينجسب مع تح ع فئة ،  اة واألهلاة بجلمملكةلقلة مراكز اليأهال العال اة التحكوم

  .ةجت الخجصتحياج اال يذو

 البجتحث                                     

 الرمضي بن قجاعد الصقري                                         
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 : ذوو االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية

 : يمهاد 

 يالخجصالالة امملالالون تحالالوال تجتحياج الالاال ين ذوإلالالي أتحصالالجئاجت اإليشالالار بعالال        

وزار  العمالل واليقجاعالد ئاجت تحصالجإفي براطجناج تحسب  فممالًّ . من سكجن العجلع% 16

 وسالط، راالد  الشالرق األ) ن شالخصاالامال( 12) جت الخجصالةتحياج الاال ييبلغ فئة ذو

2224 .) 

 طفجليبلع نسبة األفقد ، جت الخجصة في العجلع النجميتحياج اال يل فئة ذوو       

وضح يعداد السكجن لعجع أوقد . %38وفي لبنجن  ،%74المعوقان في مصر 

 مجلي من العدد اإل% 3771المعوقان يشكل  طفجلن نسبة األأقطر  في (ع1227)

  .ةللمعوقان في الدول

وهي النوع ، فراقاجأوسط وشمجل اعجقجت البدناة كمار  في بلدان الشرق األاإل عد  وي     

اعوامل بائاة ييممل في التحوادث إلي  وذلك اعزىاعجقة، نواع اإلأع من ئالشج

  . يمجاعاةالمروراة واليواعاة الصتحاة والعجدات اال

ن نتحو أع 2222ظهرت نيجئج المسح الدامو رافي الصتحي في السودان اعجع أقد و   

منهع % 16ولكن ، اليعلاع الخجصإلي  المعوقان اتحيج ون طفجلمن األألف ( 622)

نمجء إ)ج كبر تحرمجنًّ نجث هي الفئة األن اإلأو، في المدارس النظجماة جقون يعلامًّ ايل

  (.2214، المدن



 

7 
 

 

% 22ن إذ إ ؛ةاسج  تحقاقأرقجع منظمة الاونسكو يعكس مأن إف طفجلبجلنسبة لألو    

في الدول النجماة ال ا دون فرص اليعلاع في  اعجقةالذان اعجنون من اإل طفجلمن األ

  (.ع2212األوسط،  الشرق  راد ) المدارس

إلي مع الميتحد  اليي يشار وخجصة بعد يقدارات األ؛  العجلماة ئاجتإلتحصجلج وطبقًّ    

، ويقل هذه النسبة في الدول الصنجاعاة، من سكجن العجع هع من المعوقان% 12أن 

  (.ت.ال وار، د) بانمج يزاد في الدول النجماة

مع  ،اعليالظروف الخجصة األطفجل ذوي الذهناة لدى األ اعجقةيتحيل اإلو   

 .(2214 نمجء المدن،إ) البصراة في المملكة العرباة السعوداة اعجقةاإل

كبر المدن بعدد المعجقان بسبب الكمجفة السكجناة أبر مدانة الراج  من يعي  و     

ن امجرسوا تحاجيهع أون في الغجلب د  ون اوفجلمعجق،  د مراكز اليأهال المخيلفةووو 

وكاف اكون لهع ذلك في م يمع ال اوفر لهع ، نفسهعأغارهع معيمدان اعلي  ممل

  ؟جيهعاتحياج ميطلبجيهع و

%( 6733)إلي  في المملكة اعجقةهـ وصلت نسبة اإل1421في دراسة التحجزمي و   

يشار بع  و (.ت.د، ال وار) %3التحركاة يممل مج نسبيه  اعجقةواإل، فقط طفجللأل

يقدرهج بأكمر  أخرىويقجرار  ،%(8) يهنهج يممل مج نسبأإلي رسماة الاليقجرار غار 

  .السعوداةمعجق في المملكة العرباة الملاون من ملاون ونصف 
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، جت الخجصالة فالي المملكالةتحياج اال ين لذوتحصجئاة رسماة دقاقة تحيي اآإيوفر يوال 

  .ةجت الخجصتحياج اال ية ال يشمل كل فئة ذو يمجاعاويقجرار وزار  الشؤون اال

 : ات الخاصةحتياجاال ييف ذوتعر

اعالن الخجص بتحقوق المعوقان الصجدر اعن ال معاة العجمة لألمع اعرف اإل        

ن ن اؤم  أأي شخص اعج ز اعن ) الشخص المعوق بأنه( ع12771) الميتحد  اعجع

ة العجداة بسبب  يمجاعاو االأضرورات تحاجيه الفرداة ، و  زئاةأبنفسه بصور  كلاة 

 (. 2212في اليوا ري ) و العقلاةأو غار خلقي في قدرايه ال سمجناة أقصور خلقي 

ممجناة ( ع1221)اعيمدت ال معاة العموماة لألمع الميتحد  اعجع امج ك          

ويتحسان العنجاة بجلصتحة ،  واعشران مبدأ لتحمجاة تحقوق المصجبان بأمرا  اعقلاة

والتحاج  في  ، رص  ة الق  وتحمجا ، المبجدئ التحراة الشخصاة هذه ويينجول،  العقلاة

 وغارهج ، شعجر بجلتحقوقواإل ، والعالج ، والسراة ، والفتحص ، الم يمع المتحلي

  (.2212 في اليوا ري)

بأنهج تحجلة من اعدع القدر   اعجقةاإل( WHO)ف منظمة الصتحة العجلماة عر  ي  و       

و نسه  هالطباعي في التحاج  المريبط بعمر هداء دورأاعلي يلباة الفرد لميطلبجت 

داء الوظجئف أو الع ز في أصجبة وذلك نيا ة اإل،  ة والمقجفاة يمجاعاوخصجئصه اال

  .(2211 في الدوسري) و الساكولو اةأ ةالفساولو ا
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و أبأنهج تحجلة من القصور  اعجقةف الم لس العربي للطفولة والينماة اإلاعر  و       

و بائاة يعوق الفرد أاعوامل وراماة إلي  و الذهناة ير عأل سماة الخلل في القدرات ا

  .اعمجل اليي اقوع بهج الفرد السلاع المشجبه له في السنداء بع  األأو أاعن يعلع 

و أو النفساة أنسجن العقلاة فهج زهار السبجاعي بأنهج كل مج اتحد من قدرات اإلواعر     

منه في تحدود  ةتحاجيه الطباعاة الميوقعن امجرس أال سداة وا عله غار قجدر اعلي 

  (.2221في الدوسري ) و نسه وظروف البائة هاعمر

اعالن العربي للعمل مع المعوقان الصجدر ومنهج اإل ،  ماع المنظمجت الدولاةو       

بجليعجون الفني مع ( ع1281)برال أ 4-1قلامي للمعوقان من اعن مؤيمر الكوات اإل

 ل أرسجء العمل من إقد قرر ف ، ساجآقيصجداة لغرب مع الميتحد  والل نة االاأل

 : همهجأسس والمبجدئ من من األ ةم مواعبالمعوقان 

وهع  زء ال اي زأ من الموارد  ، نسجناة انبغي التحرص اعلاهجإالمعوق طجقة  -1

اعداد للموارد خذهج في التحسبجن اعند اليخطاط واإلأانبغي  الذ ، البشراة

 . نسجناة في الم يمعاإل

فلداهع قدرات وتحوافز لليعلع والنمو ،  اعجقيهعإاعت صور ون مهمج ينو  المعوق -2

هالاة اليي أندمجج في التحاج  العجداة ميي مج يوفرت لهع الخدمجت اليواال

 .  يمجاعييسجاعدهع اعلي اليكاف الشخصي واال
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اممل ي  يمجاعيالعنجاة بجلمعوقان ويأهالهع ودم هع اال -3 له  جبشراًّ   اسيممجرًّ

نسجناة يمارهج إولاست قجئمة اعلي دوافع   يمجاعيقيصجدي واالاال همردود

 . و الع زأتحجالت الضعف 

 ، والم يمع واألسر ،  والمعوقان يقع اعلي اعجيق الدولة اعجقةمسؤولاة اإل -4

،  فعجلاة العملاعلي وايوقف  ، خيصجصجيه ويبعجيهاولكل منهع وظجئفه و

 . سؤولاجتوبخجصة اعلي مدى اليعجون واليكجمل في الوظجئف والم

وسجاعد اعلي ذلك يطور ،  قرار بتحق الراعجاة واليأهال واليشغال دون يماازاإل -1

ن يسجهع في ينماة أالمعوقان بصفيهع طجقجت بشراة من الممكن إلي  النظر 

سيعجد  قدرايهع ومسجاعديهع اعلي اليكاف ا منوذلك بيمكانهع ،  الم يمع

 اج  م يمعجيهعتحفي  لكي اسهموا بجلمشجركة الكجملة  يمجاعيالشخصي واال

 (.2222خضر أفي )

كمر من أو أصجبة بواتحد  بأنهج اإل اعجقةة اإل يمجاعايعرف وزار  الشؤون االو    

،  وال سماة والتحركاة،  والسمعاة مع العقلاة،  البصراة اعجقةاإل:  ياةاعجقجت اآاإل

نفعجلاة رابجت السلوكاة واالطمع االض. ضطراب النطق والكالعاوصعوبجت اليعلع و

صجبجت اليي ييطلب وغارهج من اإل ، اليوتحد،  واإلاعجقجت المزدو ة والميعدد 

  .(2211في الدوسري ) راعجاة خجصة

ا و نفساة يسبب ضررًّ أو اعقلاة أصجبة بدناة إ:  ج بأنهجاضًّ أ اعجقةف اإلعر  مج ي  ك   

،  ةاهالأوي ةوفي يطور يعلامة ويدرابا،  وقد يؤمر اعلي تحجليه النفساة،  للمصجب بهج
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ممن هع  ةدوار الميوقعو يمنعه من القاجع بجلوظجئف واألأالتحد من قدرايه إلي  ويؤدي

 .(القوااعد الينفاذاة 1324 ة يمجاعاوزار  الشؤون اال) سيقاللاةجب هفي اعمر

و  زئي بشكل دائع في أنه كل شخص مصجب بقصور كلي أب:  ف المعوقعر  ي  و     

 ىالمدإلي  و النفساةأو اليعلاماة أو اليواصلاة أالعقلاة و أة و التحسا  أقدرايه ال سماة 

 ممجله من غار المعوقانأمكجناة يلباة ميطلبجيه العجداة في ظروف إالذي اقلل من 

 .(1434 ةالقوااعد الينفاذا)

فجألايجع اطلق اعلاهع ،  كمر من معنيأجت الخجصة اتحمل تحياج مصطلح االو     

ج اطلق اعلاهع هذا اضًّ أ جتحدهمأو أبوان األ ووم هول،  خجصة تجاتحياج  يذو

واألشخجص الذان اعجنون ،  ج اطلق اعلاهع ذلكاضًّ أوكذلك كبجر السن ،  المصطلح

 هولكن في هذ،  ج اطلق اعلاهع هذا المصطلحاضًّ أو نفساة أة ا يمجاعامن ظروف 

 . اعجقةاإل يالخجصة من ذو تجتحياج اال ياعلي ذو يركز بشكل رئاسنالدراسة 

جت  تحياج اركز اعلي اال يإن اليعراف بذلك المعنفرغع يقجرب المصطلتحان و 

وقد يندرج التحج جت مج بان ،  اعجقةجت لع يشبع بسبب اإلاتحياج بتحاث اكون هنجك 

جت الخجصة تحياج اال يوبصفة ذو،  واليرفاهاة،  والكمجلاة،  التحج جت األسجساة

و أ ةسجساأاء كجنت تحج جت سو ، مواطنان فإن  لهع التحق في اليميع بكل التحقوق

 ،السمعاة) ن اعلاهع وا بجت ي جه الم يمع فامج ايعلق بجإلاعجقجت المالثأكمج ، غارهج

 (.والتحركاة ،والبصراة
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نمج نقصد به إجت الخجصة تحياج اال يالدراسة من مصطلح ذو هوكل مج ارد في هذ 

 . شكجلهجأ اعجقة بكجفةاإل يذو

الخدمجت واألنشطة  ةالراعجاة بأنهج م مواعة  يمجاعاويعرف وزار  الشؤون اال    

 ة يمجاعاة اليي ايع يقدامهج للمعوق بهدف يتحقاق مسيواجت من الرفجهاة اال يمجاعااال

  .(هـ1434 ةالقوااعد الينفاذا) نسجناة ويسجاعده اعلي النمو واليطورإليكفل له تحقوقه ا

اعملاة  السعوداة بأنهة  يمجاعاج اليأهال فايع يعرافه من وزار  الشؤون االم  أ    

ة والنفساة واليربواة والمهناة لمسجاعد   يمجاعامنسقة ليوظاف الخدمجت الطباة واال

بهدف يمكانه من ،  من الفجاعلاة الوظافاة ةقصي در ة ممكنأالمعوق في يتحقاق 

اعيمجد اعلي وكذلك ينماة قدرايه لال،  ة يمجاعااليوافق مع ميطلبجت بائيه الطباعاة واال

 .(هـ1434 ةالقوااعد الينفاذا) مكن ذلكأفي الم يمع مج  جمني ًّ  ااعضوًّ  نفسه و عله

واقصد به المركز  ، مركز اليأهال غار التحكومي:  ف مركز اليأهال بأنهعر  ي  و    

هلي الذي اعمل في م جل راعجاة المعوقان ويأهالهع ويعود ملكايه و األأالخجص 

ويعمل  ،فرادو األأجت الخاراة و ال معاأو المؤسسجت الي جراة أالشركجت  ىتحدإل

 . و خاريأسواء كجن ذا طجبع ي جري  ، في م جل راعجاة المعوقان ويأهالهع

ويخيلالالف هالالذه المراكالالز مالالن ،  قسالالجعأ ةمالمالالإلالالي  ينقسالالع مراكالالز اليأهاالالل الخجصالالةو    

ومراكالز  ، ومراكالز راعجاالة نهجراالة ، ومراكالز يأهاالل مهنالي،  ا يمجاعيمراكز يأهال 

 : اعلي النتحو اليجلي،  يأهال شجمل
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 مراكز التأهيل المهني :  واًل أ

 ةيوفار خدمجت مهناة بقصد يمكان المعوق وإكسجبه مهنإلي  اليي يهدفوهي    

ة  يمجاعامراكز اليأهال المهني ييبع لوزار  الشؤون االأغلب و ، يينجسب مع قدرايه

 (2)تحسب مج ايضح من ال دول رقع 

 اعدد مراكز اليأهال المهني بجلمملكة (1) دول رقع 

 اعدد المراكز اعدد المسيفادان اعجع

1427/1428 322 12 

1432/1431 323 12 

1431/1432 316 12 

 12 217 هـ1432/1433

 ة يمجاعااليقجرار السنواة لوزار  الشؤون اال: المصدر

وكذلك اعدد  ،سواء من تحاث اعدد المراكز ، وهذا ال دول اوضح العدد الميدني

  .المليتحقان بهج

  جتماعيمراكز التأهيل اال:  اثانيً 

إلي  تحد  وانب اعملاة اليأهال اليي امر بهج المعوق واهدفأ  يمجاعيال جنب االو    

اعبجء العمل اعلي يخفاف األوسر  والم يمع مسجاعديه اعلي الكاف مع ميطلبجت األ
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المتحاط يعمل اعلي ياسار دم ه في الم يمع قيصجداة وخفضهج وة واال يمجاعااال

 (. هـ1434القوااعد الينفاذاة ) الذي اعاش فاه

 الرعاية النهارية :  اثالثً 

برامج اليدراب واليأهال وبرامج ينماة المهجرات المخيلفة  ةمراكز يقدع م مواع    

مسجئاة و أسيفجد  من يلك البرامج في فيرات صبجتحاة اليي يقدع للمعوقان القجبلان لال

  .(2)تحسب مج ايضح من ال دول رقع  (هـ1434القوااعد الينفاذاة ) متحدد 

 مراكز الراعجاة النهجراة العجمة والخجصة بجلمملكة( 2) دول رقع 

 ناعدد المسيفادا اعدد المراكز اعجع

1427/1428 74 4271 

1432/1431 81 1183 

1432/1433 22 4272 

 3622 23 هـ 1433/1434

 ة يمجاعايقجرار وزار  الشؤون اال :المصدر

ج مج ييركز وغجلبًّ  ، ن مراكز العنجاة النهجراة قلالةأ( 2)يضح من ال دول رقع وا  

وبع  المنجطق يخلو من ممل هذه ،  كمج يشار الدراسجت ، في المدن الرئاساة

 . جنهجئاًّ   المراكز
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 التأهيل الشامل :  ارابعً 

ي، مهنا يمجاعي، ) السجبقة ةقسجع المالم ماع األمل اعلي يليي يشامراكز اليأهال   

ة تحسب مج ايضح  يمجاعاغلب يقوع بهج وزار  الشؤون االفي األو، (راعجاة نهجراة

  .(3)من ال دول رقع 

 هال الشجمل بجلمملكة العرباة السعوداةأمراكز الي( 3) دول رقع 

 اعدد المسيفادان اعدد المراكز اعجع المجلي

1427/1428 27 7622 

1431/1432 31 7221 

 8162 31 هـ1432/1433

 8182 31 هـ1433/1434

 ة يمجاعايقجرار وزار  الشؤون اال: المصدر

 

ن اعدد مراكز اليأهال الشجمل بجلمملكة قلال أ( 3)ايضح من ال دول رقع       

مكجناجت إومراكز اليأهال الشجمل ييوفر فاهج ، جت الخجصةتحياج اال يبعدد ذو يهمقجرن

اعدد التحجالت في هذه  ةوكذلك قل، كمر من غارهأاواء لكن يركز اعلي اإل ،اعجلاة

 . شروط والميطلبجت النظجماة في هذه المراكزإلي ال المراكز اعزى
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ة  يمجاعاشراف وزار  الشؤون االإو الخجصة اليي يتحت أهلاة هذه المراكز األو   

ولكن ،  اليأهالاواء واليدراب و وانب من سجسي اعلي اإلأهي مراكز يعيمد بشكل 

  .جت الخجصةتحياج اال يذو فئجتال يشمل  ماع 

 جت الخجصةتحياج االذوي  المبجلغ المصروفة ألسر( 4) دول رقع 

 المبجلغ المصروفة اعدد األسر اعجع

 لاير 83372737122 133662 هـ1427/1428

 لاير 2738272227222 2267644 هـ1432/1431

 لاير 3726671877172 3287817 هـ1432/1433

 لاير 3774272237311 3837221 هـ 1433/1434

 ة يمجاعايقجرار وزار  الشؤون اال: المصدر

ة  يمجاعايقجرار وزار  الشؤون اال من تحصجئاة اعجع مجلي واتحد فقطإاعند يتحلال و       

  مجلي المعجقان الذان يخدمهع الوزار إن إف ،1433/1434اعلي سبال الممجل العجع المجلي 

فاهع من  نالمرخص من الوزار  بم ةلخجصا هلاةوكذلك المراكز األ، اعال اةخدمجت 

 : وكبجر اعلي النتحو اليجلي أطفجل

  .بجلراج  والطجئف جمعجقًّ  طفالًّ  112 -

  .هال المهنيأمن مراكز الي امسيفادًّ  217 -

  .هال الشجملأمن مراكز الي امسيفادًّ  8182 -



 

17 
 

 . جراة المرخصة من الوزار هلاة والراعجاة النهمسيفاد من المراكز األ 3622 -

،  جت الخجصةتحياج اال يذو ي مجلإمن  امسيفادًّ ( 12111)بذلك اكون الم موع و    

لمس لان في الخجصة ا جتتحياج اال يصل ذوأمن % 3ل سوى نسبة وهذا العدد ال اشك  

دون من لمس لان في الوزار  الفئة ا من هذه% 23وبجليجلي ،  ة يمجاعاوزار  الشؤون اال

، جلاير سنوا ًّ  اتملاجر ةربعأيقجرب  ةمجلا اعجنجتإبانمج يصرف لهع ،  خدمجت اعال اة

 يهذا غار ذو،  اكون في الخجرج مجج والذي غجلبًّ ،  للعالج اعجنجتل هذه اإلاذهب    

 وبجليجلي،  ة يمجاعاجت الخجصة الذان ال ينطبق اعلاهع شروط وزار  الشؤون االتحياج اال

وتحسب مج يشار ،  مؤسسجت اعال اة يتحقق يطلعجيهع منة غلب هذه الفئة غار مخدومأ

جت الخجصة اسيفادون من الخدمجت التحكوماة تحياج اال يفقط من ذو% 1 فإنالدراسجت 

  . يمجاعاةفي  خدمجت وزار  الشؤون اال ةالميممل

هـ للعمل اعلي 12/3/1432بيجراخ  32ع/128قد صدر القرار السجمي رقع و   

 ومراكز اليأهال المهني ، ة ممل مراكز اليأهال الشجمل يمجاعايخصاص الخدمجت اال

بدأت و (.2212 م لة شؤون) ومراكز دور المسنان ، ومراكز الراعجاة النهجراة ،

ولكن ال يزال يغلب اعلاهج مراكز اليأهال  ،مراكز اليأهال الخجصة يأخذ تحاز الو ود

جت ويطلعجت اتحياج كب يوا ال مج يكون يعلاماة في قدرات بساطة جالنهجراة اليي غجلبًّ 

 ةقلإضجفة إلي  ،بانمج ال يو د مراكز ميقدمة من النجتحاة العال اة والطباة ة،هذه الفئ

 . ةالمراكز الخجص
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 هـ1436/ 1/12هلاة بجلمملكة العرباة السعوداة تحسب المنجطق تحيي اعدد المراكز األ

 هلاة بجلمملكةاعدد المراكز األ( 1) دول رقع 

 المراكزاعدد  المنطقة اعدد

 34 منطقة الراج  1

 33 منطقة مكة المكرمة  2

 1 منطقة المدانة المنور  3

 11 منطقة القصاع 4

 27 المنطقة الشرقاة 1

 2 منطقة اعسار 6

 3 منطقة يبوك 7

 1 منطقة تحجئل 8

 2 منطقة  جزان 2

 1 منطقة ن ران 12

 3 منطقة ال وف 11
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 صفر منطقة التحدود الشمجلاة  12

 صفر منطقة البجتحة 13

 امركزًّ  122 الم موع

 ة يمجاعاوزار  الشؤون اال: المصدر

 ، يركاز المراكز الخجصة في المدن الرئاساة( 1)ايضح من ال دول رقع و       

غلبهج أن أمج سا  ، وال  وبع  المنجطق ال او د بهج أي مركز خجص من هذه المراكز

  .ةيصنف بأنهج مراكز راعجاة نهجرا

 : اإلعاقة والتنمية المستدامة

و االالل  يجت البشالالراة لل االالل التحالالجلتحياج الاليلباالالة االاعلالالي  طلالالق الينماالالة المسالاليدامةي      

ن كل النجس فالي الوقالت الالراهن أويعني  ، نصجف والمسجوا ومن فكر  اإل،  المسيقبل

جت الخجصالة تحياج الاال يوفئة ذو، يأمان تحاج  كرامةإلي  في الوصول تحق ميسجو   عله

ن أجت وميطلبجت ويطلعجت انبغي مالن كجفالة القطجاعالجت اتحياج من الم يمع ولهج  زء 

الصالالالقري، فالالي )ة يتحقالالق لهالالع هالالذه اليطلعالالالجت لزاالالجد  فعالالجلايهع فالالي الينماالالالة المسالاليدام

2214.) 

المشكالت اليالي يعالوق الينماالة فالي الم يمعالجت التحدامالة  ىتحدإ اعجقةقضاة اإل عد  ي  و    

فرصالة إلالي  ويتحوالهج من مشالكلة ومعالوقي، ر ينموومج لع ايع االسيعداد لهج من منظ

جت الخجصالة ويمكاالنهع مالن تحياج الاال يجت ذواتحياج الفي داعع الينماة من خالل يالوفار 
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اسالالجهع فاهالالالج القطالالالجع ،  اة طوالالالة المالالالدىاسالالاليراياالمسالالجهمة فالالالي الينماالالة مالالالن خالالالل 

 . وكجفة المنظمجت من خالل يفعال المسؤولاة الم يمعاة للمنظمجت، الخجص

والم الجل ، ن اؤدااله فالي هالذه القضالاةأجع الخجص لاله دور متحالوري وهالجع امكالن والقط

بجليواعاالالة  مالالن الوقجاالالة يبالالدأ اعجقالالةمبالالجدرات ومشالالجراع ي الالجه قضالالاة اإليبنالالي واسالالع فالالي 

ر المراكالز العال االة ومراكالز اليأهاالل واليوظاالف والالداعع يوف  إلي  الصتحاة والسلوكاة

 . ةوالمسجند  لل هجت الرسما

التحصالول اعلالي فرصالة اعمالل فالي الالدول  اساليطاعونييراوح نسالبة المعالجقان الالذان و  

ن نسالبة البطجلالة بالان المعالجقان فالي الالدول النجماالة إفال ؛%(12)و %(32)الميقدمة بان 

 ،(ع2212 ،األوسطالشرق  راد  )منظمة العمل الدولاة  ئاجتتحصجإتحسب %( 22)

 .ةفئتحد معوقجت اعدع و ود اليأهال المنجسبة لهذه الأوهذه 

 وامكالن تحصالر، نوااعهالجأب ماالع  اعجقالةتحالدوث اإلإلالي  سبجب اليالي يالؤديعدد األييو    

سالواء  ،كمالج ييعالدد تحج الجيهع، وأسالبجب بائاالة ،سالبجب وراماالةأ :وهمالج ،في سببانأهمهج 

  (.2211في الدوسري، ) و في الم يمع الخجر يأسرهع أداخل 

سالبجب أهالع أيكالون مالن  اليالي تحالوادث المروراالةالسبجب البائاة هع األألعل من و       

فالي  اعجقالةمن تح ع اإل% 62ن إلي أ شجرت الدراسجتأفقد  ،في الدول النجماة اعجقةاإل

ن تحوادث المرور يأيي فالي المريبالة المجناالة أو، تحوادث المرورإلي  دول العجلع ار ع

في ) وفي المريبة المجلمة في الدول الصنجاعاة، من المعوقجت اليي يوا ه الدول النجماة

 (. 2228 اد،الس
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يكجلاف اعجلاة  ينيج اعنهجمن خسجئر بشراة  يسببهن تحوادث المرور ومج إف         

نعكجسجيهج السلباة اعلي امن تحاث زاجد  اعدد الوفاجت والمصجبان و؛  لم يمعاعلي ا

غار مبجشر  ييممل في  آمجر جاضًّ أوهنجك ،   مجلي لكل دولةالفجقد من النجيج اإل

ومج ،  الخسجئر المجداة اليي ييكبدهج الدول فامج ايعلق بجلمصجبان ونفقجت اعال هع

فجلم يمع تحان افقد ،  نيج اة للفرداعجقيهع من فجقد ويعطال للطجقجت اإلإايريب اعلي 

نمج ايريب اعلي ذلك فقد طجقة اعدد إو وفجيهع أاعجقيهع إو أصجبيهع إشخجص نيا ة األ

تحاث افقد الم يمع قدريهع اعلي العطجء ،  به من الشبجب واهدر هذه الطجقة أسال ب

هع من  يو ال رتحأن قرابة ملث القيلي أوالتحقاقة  ، زدهجروالمسجهمة في اليقدع واال

اعن المبجلغ اليي يصرف اعلاهع في  فضالًّ  ، العنجصر الشجبة والمؤمر  في الم يمع

 (.2228الساد، في )العالج والراعجاة وهع في مقيبل العمر 

 

مع الميتحد  في قرار الل نة العجمة اعالن األإالقاع اليي وردت في  ىتحدوإ        

قامة اليضجمن اليي ا ب ( ع2222)سبيمبر ( 8)في ( 11/2)مع الميتحد  رقع لأل

ج اعبجء بصور  اعجدلة وفقًّ اليتحداجت العجلماة اعلي نتحو اكفل يوزاع يكجلاف األ هةموا 

و الذان هع أومن تحق الذان اعجنون ، سجساةة األ يمجاعاالة االنصجف والعدلمبجدئ اإل

 (.2211 نمجئاة،هداف اإلاأل) كبر المسيفادانأن اتحصلوا اعلي العون من فجئد  أقل أ

إلي  (ع 2216) مع الميتحد  لأللفاة اليي يبدأ مع العجع ال دادهداف األأومن 

اأيي الهدف المجلث الذي ايممل في الصتحة  جينموا ًّ  جهدفًّ ( 17)من  ةالمكون( ع2232)
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ومن ،  الخجصة  زء من أي م يمع تجتحياج اال يل ماع السكجن وذو هال اد  والرفج

 . الوا ب الملزع الوفجء بهذا الهدف بأي م يمع

قيصجدي مسيداع وشجمل واعمجلة كجملة اكمج ورد في الهدف المجمن اليرواج لنمو 

ن نضع اليدابار الالزمة ل عل هذه أم يمع ا ب لفئة  زء من الا وهذه،  ومني ة

 .قيصجد من خالل يأهالهجالفئة مني ة ليسجهع في نمو اال

لفاة الهدف التحجدي اعشر الخجص بإا جد مدن هداف األأج ضمن اضًّ أمج ورد ك       

ومنهج يتحقاق يطلعجت ،  سيدامة المدن لهج ميطلبجتاو،  وم يمعجت متحلاة مسيدامة

ن ي د مج اخصهج من أومنهع هذه الفئة اليي انبغي ،  السكجن تجاتحياج ويوفار 

داء أجت اليي يمكنهج من تحياج مراكز العالج واليأهال واليدراب واليمقاف و ماع اال

    .ةدورهج في الينما

وردت ( ع2212-2211)في خطة الينماة العجشر  للمملكة العرباة السعوداة و   

ف الخطة ييممل في الهدف اليجسع من الخطة هداأالمسؤولاة الم يمعاة كهدف من 

تحد أهداف الينمواة ونيج ايه ليتحقاق األإورفع ،  سهجمجت القطجع الخجصإبزاجد  

 . ة للشركجت يمجاعامؤشرايه يعزاز المسؤولاة اال

ورفع  ، في الموارد السكجناة سيممجركمج  جء في الهدف العجشر الميممل في اال

وليتحقاق هذا الهدف  ، التحاج  ل ماع فئجت الم يمع ويتحسان نواعاة ،مسيوى المعاشة

 : اعد  ساجسجت في هذا الم جل كمج اليذكرت 
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والعمل اعلي ،   يمجاعيسيرايا اة الوطناة لإلنمجء االاعيمجد االاسراع في اإل -1

 . ينفاذ برام هج

سار اة بمج ايمجشي مع المعجاار العجلماة وي يمجاعايطوار كفجء  الخدمجت اال -2

 .لاهجإالوصول 

 . اعجنجت والمسجاعدات لمسيتحقاهج دون غارهعاصجل اإلإالعمل اعلي  -3

جت الخجصة ويسهال مشجركيهع تحياج اال يرفع مسيوى الخدمجت المقدمة لذو -4

 .ةنشطفي مخيلف األ ةالفجاعل

  .ةاة للصتحة العجمة والممجرسجت الصتحاة السلامويوفار البرامج اليواع -1

تحجفظة اعلي القدر  الشرائاة بقجء معدالت اليضخع اعند مسيواجت منخفضة للمإ -6

 . للدخول

  .ةا جد الساجسجت والقنوات المنجسبإدخجر لدى المواطنان من خالل يتحفاز اال -7

 .  يمجاعيويطوار برامج اليكجفل اال،  خالقاجت العمل اليطواعيأيتحفاز  -8

 يداعع الخدمجت الصتحاة لذو( 7)ج ورد في البند اضًّ أوفي الهدف السجدس اعشر 

 . ويطوارهججت الخجصة تحياج اال

الالالأورد ( 14)وفالالالي البنالالالالد  والمسالالالالنان  طفالالالالجلج يطالالالالوار الخالالالالدمجت الصالالالتحاة لألاضًّ

 . والمعجقان واليوسع بجلراعجاة الصتحاة المنزلاة لكبجر السن والمعجقان

الالأورد ( 11)وفالالي البنالالالد  الخالالالجص فالالي يقالالالداع الخالالالدمجت  عج يعزاالالالز دور القطالالجاضًّ

 .ةدواة واأل هز  الطباالصتحاة واليوسع في يصناع األ
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هماة المشجركة من خالل أومن هذا ايضح لنج صراتحة في خطة الينماة العجشر  

ج  هداف الينمواةاق األقالمسؤولاة الم يمعاة في يتح  يي جه فئة ذو، وخصوصًّ

 :  ولعل منجقشة ممل هذه النقجط ييممل فامج الي،  جت الخجصةتحياج اال

 وهذا شرط ،  ماةمع المعجاار العجلايمجشي ة بمج  يمجاعايطوار الخدمجت اال

الم يمع  من هذه الفئة، والعرباة السعوداة  وهدف ل ماع الخدمجت بجلمملكة

ة يتحقق يطلعجيهع تحيي ييتحقق ا يمجاعاتحد تحقوقهج يوفار مراكز وخدمجت أ

  .ةمشجركيهع في الينما

 وهذا ااعيراف ،  جت الخجصةتحياج رفع مسيوى الخدمجت اليي يقدع لذوى اال

 .ةهداف الخطمن ألذلك كجن ،  ن المسيوى المطلوبن المراكز ال يزال دوأب

 وهذا ،  يوفار برامج اليواعاة للصتحة العجمة والممجرسجت الصتحاة السلامة

ولكن تحيي القطجع ،  ولي اعلي ال هجت الرسماةهدف وقجئي اقع بجلدر ة األ

 يهيتحقاق هذا الهدف ألهماإلي  ن يسعيأالخجص ومنظمجت الم يمع انبغي 

 . مر اعلي الينماة بشكل اعجعأوبجليجلي له ،  اعجقةفي قضاة اإل

  وهذا هدف ،   يمجاعيخالقاجت العمل اليطواعي ويطوار اليكجفل االأيتحفاز

ن اسجهع ال ماع من  هجت رسماة ومنظمجت م يمع مدني أا ممكن كبار  د ًّ 

سواء في مشجراع وبرامج  ، في يتحقاق هذا الهدفاقيصجداة  ومنظمجت

سواء في  ، جت الخجصةتحياج اال يذو ةخدمة فئو،  يطواعاة لخدمة الم يمع

ولكن يبقي  أخرىو أي خدمجت أو يرفاه أو اعالج أيأساس مراكز يأهال 
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ولواجت التحج ة لممل هذه أهماة قصوى في أمراكز اليأهال العال اة يأخذ 

 .ةالفئ

 (2212-2211) خطة الينماة العجشر   للمملكة( 6) دول رقع 

رقم الهدف  رقم الهدف العام

 الفرعي

 شرح الهدف كما جاء في خطة التنمية العاشرة

نيجج سلع وخدمجت ذات متحيوى معرفالي وقامالة إفي  سيممجريش اع القطجع الخجص لال 7 المجلث

 .ةمضجف

ات الوطناالة واأل نباالة نتحالو القطجاعالجت ذات المتحيالوى اليقنالي والقامالة سيممجريو اه اال 2 الرابع

  .واالبيكجربداع المضجفة العجلاة ويتحفاز اإل

 

 

 اليجسع

 

ولواالالة نشالالجء شالالركجت يسالالجهع فاهالالج التحكومالالة والقطالالجع الخالالجص فالالي الم الالجالت ذات األإ 2

 .ةاالسيرايا اة بجلمملك

و ينفالذهج منظمالجت القطالجع أزاجد  المتحيوى المتحلي في الساللع والخالدمجت اليالي يقالدمهج  4

 .ةالخجص للتحكوم

  .ة للشركجت يمجاعايعزاز المسؤولاة اال 1

 ساليممجرمجع القطجع الخجص وخجصة المنشآت الصغار  والميوسالطة لالأيذلال العقبجت  12

  .في قطجع الخدمجت والمرافق العجمة

 

 الهدف العجشر

ة بمج ايمجشي مع المعجاار العجلماالة وياسالار الوصالول  يمجاعايطوار كفجء  الخدمجت اال 2

  .لاهجإ

 ةجت الخجصالة ويسالهال مشالجركيهع الفجاعلالتحياج اال يرفع مسيوى الخدمجت المقدمة لذو 4

  .نشطةفي مخيلف األ

 . يمجاعيج اليكجفل االمخالقاجت العمل اليطواعي ويطوار براأيتحفاز  8
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 اإلاعجلالالةوضالالع البالالرامج المنجسالالبة لينماالالة الم يمالالع بمخيلالالف فئجيالاله فالالي ضالالوء معالالدالت  12

  .السجئد 

 

 الرابع اعشر

  .نظميهجأوأنشطيه ويطوار   يمجاعيمجن االداعع برامج األ 1

  .ة يمجاعاسهجمهج في الينماة االإدائهج لزاجد  أاعمجل اليطواعاة والخاراة وي واد داعع األ 1

  .ة واالقيصجداة يمجاعاوقجف في الينماة االيعزاز دور األ 6

هلاة ويطوار برامج اليواعاة والوقجاة من العنف والعمل اعلي يش اع قاجع ال معاجت األ 14

  .اواء للتحجالت الميضرر مجكن اإلأيوفار 

 

 

 

 السجبع اعشر

 . جت الخجصة ويطوارهجتحياج اال يداعع الخدمجت الصتحاة لذو 7

والمسالالنان والمعالالجقان واليوسالالع بجلراعجاالالة الصالالتحاة  طفالالجليطالالوار الخالالدمجت الصالالتحاة لأل 14

 .المنزلاة لكبجر السن والمعجقان

دواالة يعزاز دور القطجع الخجص في يقداع الخالدمجت الصالتحاة واليوسالع فالي يصالناع األ 11

  .واأل هز  الطباة

 .2211وزار  االقيصجد واليخطاط ،  خطة الينماة العجشر : لمصدر ال دو

 

جت تحياج اال يييعلق بذو جفراعا ًّ  جهدفًّ  (17)ة ورد كخطة الينماة العجشر  للممل في        

و غار مبجشر من يوفار الخدمجت المنجسبة أو صراح أسواء بشكل مبجشر  ،الخجصة

ن هذه الفئة يتحظي بأولواة في خطة أل ؛في هذا الم جل ويش اعه سيممجروال اد  واال

في هذا  سيممجروكذلك اال، سواء في يوفار الخدمجت المنجسبة وال اد  ،الينماة العجمة للدولة

  (.6)كمج ايضح من يفصال ال دول رقع  ،الم جل
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وصندوق ينماة  ، ن صندوق الينماة السعودي الصنجاعيأ ذكر اليوا ريو    

 يأي ماز  للمشجراع اليي يخص ذو لع يعط   ، وبنك اليسلاف السعودي ، الموارد

 . لخجصةتحياج جت ااال

، اسيهدف الفئجت الفقار  والقجدر  اعلي العمل  يمجاعيالصندوق الخاري االو      

 اليوا ري،) .واسيمني األرامل والمعوقان وكبجر السن وغار القجدران اعلي العمل

2212 .) 

ج إ في مراكز اليأهال سيممجرفجال       ي االتحياج جت ذا كجنوا من ذو، وخصوصًّ

وظافيهج إلي  ضجفةبجإل ، ةا يمجاعامن المشجراع اليي يعجلج قضاة  الخجصة

 جقيصجدا ًّ ا جنهج يعجلج  جنبًّ أل ، ولواة لهذه المشجراعأاعطجء إولي فجأل ، قيصجداةاال

، كمج يعجلج  وغارهع ، جت الخجصةتحياج اال يايممل في يوفار فرص اعمل لذو

ج ج جنبًّ  تحياج جت اال يويمكان فئجت ذو،  ولةاعلي الد اإلاعجلةيقلال  في ايممل ا يمجاعا ًّ

واعلي ال هجت الرسماة ممل ،  الخجصة من ممجرسة تحاجيهع الطباعاة في الم يمع

 ، ووزار  الشؤون البلداة والقرواة ، ووزار  الصتحة ، ة يمجاعاوزار  الشؤون اال

 يهداف الخجصة بفئة ذويفعال مج ورد في خطة الينماة العجشر  من خالل ينفاذ األ

يتحقق  يويعزاز  وانب الشراكة الفعلاة الي،  بمشجركة القطجع الخجص قةاعجاإل

،  اة والعال اةئفي مراكز اليأهال الوقج سيممجرهداف من خالل يش اع ويسهال االاأل

 .  بهذه المراكزالفعلي تحسب التحاز ال غرافي والسكجني  تحياججوفق دراسة يتحدد اال
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 : المسؤولية المجتمعية وذوو اإلعاقة

َّالقياسيةعر َّ َّالمواصفة : بأنها ISO26000لمسؤولية المجتمعية ا الدولية فت

، من خالل  قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئةتأثير لمؤسسة عن ا مسؤولية

  :ويتسم بالتالي ،بالشفافيةخالقي يمتاز أ سلوك

  .بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع -

  .(األطراف المعنية) المصلحة أصحابيأخذ في عين االعتبار توقعات  -

  .الدولية لسلوكامعايير المطبقة و لقوانين التوافق مع ا -

، 00222يزواآل) في منهجية ونشاط وممارسات المؤسسةوتكامل دمج  -

0202). 

جميع األهداف والسياسات : بأنها( م0202) فها الرمضي الصقريعر  و     

قتصادية من التوازن بين األهداف اال االتي تحقق جزء  ، والبرامجواإلجراءات 

لتزام ة للمنظمات، وتكون ضمن استراتيجياتها من خالل االجتماعيواألهداف اال
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يجابية في التنمية تجاه العاملين والمجتمع والبيئة للمساهمة اإل، المستمر والذاتي

 .   المستدامة

تجاه  للمنظمةلمسؤولية المجتمعية ا( م0202)بو المنصر أف مدحت يعر  و      

سر لتزام المنظمة بالمشاركة في تحسين نوعية الحياة ألاعن  ةعبار :  نهاأبالمجتمع 

وذلك من خالل  ، على البيئة من التلوث والمحافظة ، العاملين وللمجتمع ككل

تصين المخ بواسطةالتي تقدم  والتسهيالت واإلعاناتمن البرامج والخدمات  ةمجموع

 وأخالقياتطار قيم إات ومشكالت المجتمع وفي احتياجبهذه المنظمة في ضوء 

 .وقوانين المجتمع

المسةةؤولية المجتمعيةةة للمنظمةةات هةةي نهةةج إداري حةةديث تمارسةة   نإ وخالصةةة القةةول

، أو  ، أو منظمةةةات قطةةةا  خةةةا  سةةةواء كانةةةت منظمةةةات حكوميةةةة ، كافةةةة المنظمةةةات

الداخليةةة  هةةاوعالقات هةةاوتتعلةةق بممارسةةتها لعملياتهةةا وتعامالت ، منظمةةات مجتمةةع مةةدني

 مةةةعالمصةةةلحة بمةةةا يتوافةةةق  أصةةةحابونتةةةائج هةةةذه الممارسةةةات علةةةى كافةةةة ، والخارجيةةةة

 . والبيئي جتماعيقتصادي واالالمتمثلة في البعد اال،  ةالتنمية المستدام أهداف
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سؤولاة الم يمعاة جت الخجصة والمتحياج اال يج مج ايعلق بقضاة ذوم  أ       

للمنظمجت فقد وردت بأكمر من ساجق في المواصفجت الدولاة واليعبار اعنهج صراتحة 

فقد ورد في مواصفة المسؤولاة الم يمعاة ،  ةاعداد من منظمجت دولاة ومتحلاة

من  ةوهي م مواع،  ةواليعبار اعنهج بجلم مواعة المسيضعف( 26222)ازو اآ

و ذات ظروف أكمر يكون ذات طباعة يمازاة أو أفراد الذان اشيركون في سمة األ

فيقجر إلي ا ديؤاليي يو و صتحاة معجكسةأو ساجساة أو مقجفاة اقيصجداة أ وأة ا يمجاعا

و اليميع بيكجفؤ الفرص أللسبل اليي يمكنهج من التحصول اعلي تحقوقهج ة هذه الم مواع

 (.2212، 26222ازواآ)

 اجت اسيرايامن  جئاسا ًّ ر اجت الخجصة  زءًّ تحياج اال يأصبتحت قضاة ذوو  

 ج في الشركجت النج تحةكمر وضوتحًّ أوأصبتحت ،  المسؤولاة الم يمعاة للمنظمجت

يتحسان إلي  والشبكجت الخجصة،  اعجقةاإل يذوب ةالمقجفة المؤسساة الشجملة والعنجاو

واليعجون مع الشركجت الخجصة والعجمة في يوساع نطجق ،  اعجقةاإل يوضجع ذوأ

العمل المعني  أصتحجبممل منيدى  ، ة للشركجت يمجاعاالمسؤولاة االسيرايا اجت ا

اعمجل وشبكة األ، اعمجل والع ز العجلماةوشبكة األ، بجلمملكة الميتحد  اعجقةبجإل

ج إلتحصجئاة قضاة ووفقًّ الويتحظي  اعجقة،اإل يوهنجك تحج ة ليوظاف ذو، ورباةاأل

كمر أشمل ا اعجقةاإلذوي  و دت ميوسط يوظاف( ع2212)منظمة اليعجون والينماة 

 . إاعجقةدون من لألشخجص % 71 ةمقجرن% 42من 

الال اوروبالالج مالالؤخرًّ أقالالد بالالدأت و     اعجقالالة اإلذوي  جل لألشالالخجصفالالي يعزاالالز اليكجفالالل الفع 

(Kuznetsova). 
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ج  قضاة  وهراة من قضجاج المسؤولاة الم يمعاة  اعجقةعيبر قضاة اإلوي   ، وخصوصًّ

الخجص لقضجاج الم يمع الذي يعمل ويعبر اعن مواكبة منظمجت القطجع ،  الشركجت

االسيممجر في و،  المسؤول  يمجاعياال سيممجرعيبر من االيو،  فاهج سيممجرفاه واال

 . واتحد اتحقق فوائد اعد  للم يمع والشركجت في آن  هذا ال جنب 

هدافهج الخاراة وأهدافهج أن أن الشركجت الكبار  و دت أوارى بجرنس وآخرون  

وزاجد  الدخول ،  جلة تحان يسجهع في زاجد  المباعجتن فع  ن يكوأاليسواقاة امكن 

ن قاجع الشركجت الكبار  أ نرىالدراسة هذه من خالل ، و نيشجراالإلي  بجإلضجفة

شجرت نيجئج أتحاث ، اعمجل الخاراة اسجهع في زاجد  الميفجاعلان معهجبجلمسجهمة في األ

للشراء من  عقرارايهسيفيجء من المشجركان في اال%(  18) نإلي أالدراسة 

سجس مدى يفجاعل يلك الشركجت ومسجهميهج في أعيمد في الغجلب اعلي يالشركجت 

  (.هـ1428في يركسيجني، ) اعمجل الخاراة في الم يمعاأل

مصجدر  دييعد، (ع1287) Ticknerياكنر ، وSimkinsكن مفي دراسة ساو 

التحكومة من  المخصصجت اليي يدفعهجإلي  بجإلضجفة ، اعجنجت في براطجناجاإل

وخجصة بجلنسبة للمعوقان من  راء ،  مانأيشجرك شركجت الي، و ةموازنيهج العجم

، في الصغار) وضتحجاج العملاجت العسكراة،  تحوادث الطرق وإصجبجت العمل

2222.)  
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ا    : االستثمار المسؤول اجتماعي ً

بأنه  سيممجرف االذ اعر  إ ؛ (21)بشكل اعجع وكمج يبنجه المعاجر الدولي  سيممجراال  

، ا جر، إربجحأ)   بهدف زاجد  المرو  ومن خالل اليوزاعجتأصل يتحيفظ به المنشأ

ممل اليي ،   المسيممر أيعود للمنش أخرىو منجفع أو الزاجد  الرأسمجلاة أ( اعوائد

( 11)وقد اعرف المعاجر البراطجني  ، يتحصل اعلاهج من خالل العالمة الي جراة

قيصجداة في اال ةصل له خجصاة القدر  اعلي يولاد المنفعأبشكل اعجع بأنه  سيممجراال

 .www.socpa.org.s(  هـ1438في مفرح، )ة و زاجد  في القامأشكل يوزاعجت 

يطور نيا ة لواعي السكجن والمسيمران والشركجت فالمسؤول  سيممجرج االم  أ       

 مدة والبائة واألخالقاة اعلي المسجئل طوالة األ يمجاعاوالتحكومجت بأمر المخجطر اال

مكيب العمل ) مد الطوالوأداء الشركجت اعلي األ، اليي ييراوح بان الينماة المسيدامة

  (.2227 الدولي،

جالمسؤول  سيممجر جنب االإلي  ن افهعأوامكن    نه اشمل أفي تحد ذايه اعلي  ا يمجاعا ًّ

و أنيج اة ال االئيمجن ليش اع الكفجء  اإلوسع لليموال المسيداع من قبأمسجئل 

  يموال اسيهالكي للقاجع في موازئيمجن االسيخداع االاو أات الخضراء سيممجراال

 . أخرىو لقضجاج أمشرواعجت بيوفار مزااج لألاعمجل الخاراة 

 سيممجراعيبر اال( وروسافأ) يمجاعي اال سيممجروروبي لالج للمنيدى األووفقًّ 

جالمسؤول  وا مع بان ، ات اعلي الم يمعسيممجرمر االأهو الذي ارااعي  ا يمجاعا ًّ

http://www.socpa.org.s/
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ة والبائة واألخالقاة  يمجاعان المسجئل االأهداف المسيممران المجلاة وشواغلهع بشأ

  (.2227 مكيب العمل الدولي،) واإلداراة

ة  يمجاعافراعاة من مسجئل المسؤولاجت اال ةم مواع سيممجروبذلك اكون هذا اال

ر المنشآت اغرا  كافاة يسخي يو ههج المنشآت اعجد  وألاعع اليوالبائاة األ

جالمسؤول  سيممجراال ة  يمجاعا  المسيدامة لوضع المسجئل االألداعع المنش ا يمجاعا ًّ

  (.2227 مكيب العمل الدولي،)اليطباق والبائاة موضع 

 : سيممجرخاجرات لال ةمجع المسيممران مالمأومن هذا المنطلق 

  .الذي اداعع الينماة سيممجرم يمعي ممل اال اسيممجر -

في م جل ( سلتحةواأل، اليبع) و سلباة مملأا جباة إنيقجئاة اات اسيممجر -

 . السلبي سيممجراال

ن أوالقجدر اعلي ،  وشمولاة ويكجمالًّ  كمر قبوالًّ وهذا النهج هو األ،  ليزاع نشطا -

ولكنه ابدأ اعجد  بدخول المسيممران في تحوار مع ،  ميخلفة شكجالًّ أاأخذ 

 .  والبائي  يمجاعيدائهج االأشركجت بهدف فهع سلوكهع ويغااره ويتحسان ال

ج إلي المسؤول  سيممجرواشار مصطلح اال ات اليي اوظفهج القطجع سيممجراالا يمجاعا ًّ

إلي  ضجفةبجإل ، قيصجدي وبائي قجبل للقاجساو ا يمجاعيمر أاة يولاد جالخجص بغ

ج.  جنب العجئد المجدي المعقول اعلي يوفار  ا يمجاعا ًّجل والمسؤ سيممجراطلق اال وأاضًّ

ق اعجئد مجدي ايتحقالوقت  وبنفس،  و فئجت منهأع ماة للم يرجت الضروتحياج اال

 . للمسيممران
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نشجء قجاعد  إمر مبجدر  يمملت في األ سيممجرغار الربتحاة ال Giinطلقت شبكة أوقد 

 صندوق 222 يمر ويضع تحوالمر يداعي قجاعد  األات األسيممجرباجنجت ال

ات في اسيممجرن هذه الصنجداق يوظف إف،  ج لقجاعد  الباجنجتوفقًّ ،  مرات األسيممجرال

 مراكج الشمجلاة وأفراقاجأنصف هذه الصنجداق يعمل في  يوتحوال ،مخيلف المنجطق

 .(2212، الباجن)

فراقاج يممل أوسط وشمجل ن منطقة الشرق األإلي أ قيصجداةيشار اليقجرار االو        

 .مر وقاميهجات األاسيممجرمن تحاث تح ع  أخرىمع منجطق  ةمنخفضة بجلمقجرن ةمريب

 ، مرات األاسيممجرفي مادان  جبيكجر  داد نسباًّ  اهي   يمجاعيمر االن سندات األوإ

 ل أالكاجن العجع بجلدفع من  هفهي اعقد بان كاجن خجص وكاجن اعجع اليزع بمو ب

نهج في الواقع فإنهج يسمي سندات أاعلي الرغع من و ، ة يمجاعايتحسان النيجئج اال

إلي  قربأن يكون أشراكجت بان القطجاعان العجع والخجص مع مخجطر اعوائد اتحيمل 

فجلدافع وراء القطجع العجع هو الدافع للقطجع ،  سهع الخجصة من الدخل المجبتاأل

  (.2212، الباجن) ا جباةإة ا يمجاعا منجفع اعلياة التحصول جالخجص بغ

اعلي قدرات الم يمع مج لع ييشجرك  ئًّجفي بع  الفئجت اشكل اعب سيممجرفجال      

المسؤول   يمجاعياال سيممجرومتحجولة اليقلال من هذا العبء بجال،  طرافكجفة األ

مسيداع بتحاث  ا يمجاعي اسيممجرويتحقاق ، اعلي الدولة اإلاعجلةالذي اقلل من نسبة 

ليتحقاق  واقيصجداةة جاعاا يمواسجهع في تحل مشكلة ، اتحقق ربتحاة للمسيممران

ن هذه الفئة يممل نسبة مئواة من الم يمع في الوقت أمج سا  ، وال الينماة المسيدامة

 . التحجلي
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واعلالالي ،  ة للمنظمالالجت يمجاعاالالتحالالد م الالجالت المسالالؤولاة االأالمسالالؤول  سالاليممجراالو    

 .مبجدرات ومشجراع في هذا الم جل يالقطجع الخجص مسؤولاة من خالل يبن

الخاري واليعجوني  هو القطجع المجلث بشقاأمنظمجت الم يمع المدني  ن اعليأكمج  

واعلي سبال الممجل في الوالاجت سيممجر، االإلي  اعجنجتاعيمجد اعلي اإلاليتحول من اال

من % 32، ومن المسيشفاجت% 11مراكاة يملك المنظمجت غار الربتحاة الميتحد  األ

من % 12، والمدارسمن % 34و ،من المعجهد وال جمعجت% 42، والعاجدات

  .(هـ1428 بجلقجسع،) ة يمجاعاالخدمجت اال

ج وفي السواد   وقرابالة ، مالن المعالوقان  منظمة يممل م مواعالجت متحالدد 72قرابة أاضًّ

   (.ع2212في اليوا ري، )  معاة متحلاة اعلي مسيوى الدولة( 2222)

الالجالمسالؤول  سالاليممجرو اله االأعالدد ييو       يوظالالف  بتحاالث، ل ماالع الم الالجالت  ا يمجاعا ًّ

يالوفار مسالجكن بأسالعجر معقولالة ، و مالر ممالل خلالق فالرص اعمالل  داالد أات لهج اسيممجر

جت تحياج الاال يومنهالج قضالاة ذو ، ةا يمجاعاالمعجل الة قضالاة ، و لبع  فئالجت الم يمالع

الم الدي  ساليممجرليالوفر مقومالجت اال انظالرًّ  ، الخجصة بيوفار مراكالز اليأهاالل العال االة

ج ويركهالج ،  و د تحصة سوقاة غار مسيفجد منهجيتحاث ؛ في ممل هذه المراكز اقيصجداًّ 

ه ذقيصالالجد الالالوطني لخالالروج هالالفاهالالج اضالالر بجال سالاليممجردون يو الاله القطالالجع الخالالجص لال

جت تحياج اال ين فئة ذوفاهج امك   سيممجراال هالوقت نفس فيو، تحصة السوقاة للخجرجال

 .ةلمسجهمة في الينماا الخجصة من

 



 

36 
 

 : مقومات االستثمار في مراكز التأهيل العالجية  

ة بتحاث  يمجاعايو ه وداعع الدولة لهذه الفئة من خالل وزار  الشؤون اال -1

شروطهج مبجلغ  اعلييداعع ويدفع اعن كل مسيفاد اليتحق بهذه المراكز وينطبق 

لاير  لكل ألف  (347222) تحدودفاهج إلي  كإاعجنجت قد اصل الداعع ةمجلا

 . لمراكزمسيفاد من هذه ا

يركاز خطة الينماة العجشر  للدولة اعلي يعزاز مشجركة كجفة فئجت الم يمع  -2

لهذه  سيممجرخص االي جهدفًّ ( 17) ةوقد رد في الخط ،ويفعال سبل المشجركة

  .ةالفئ

فهنجك شراتحة كبار  في الوطن العربي من ، تحج ة الم يمع لممل هذه المراكز -3

وانجل  .ةمعظمهع في الدول النجماملاجر شخص بجلعجلع إلي  هذه الفئة يصل

فراقاج راعجاة أن في معظع دول الشرق االوسط وشمجل والمعوق طفجلاأل

 طفجل،سر هؤالء األأكمج االتحظ ضعف الواعي الصتحي بان ، صتحاة متحدود 

والنبذ  ،الوصع تالمعوقان بجلمنطقة مشكال طفجلبع  األ واوا ه

ة  يمجاعاي الينماة االومن مع فهع ال اشجركون ف، والعزلة  يمجاعي،اال

 (. 2214، نمجء المدنإ) قيصجداة وتحاج  الم يمعواال

هـ ذكر نقص 1437في متحرع  "الراج "رد في يتحقاق ب راد  وقد و   

واعدع يوفر ، لعرباة السعوداةا مراكز اليأهال بجلمنطقة الشمجلاة من المملكة

ملكة المإلي  جت الخجصةتحياج اال يسر ذوأ تألذلك ل  ج؛اضًّ أالعالج 

وتحكومة المملكة العرباة السعوداة يدفع يكجلاف ، ردناة للعالج والدراسةاأل
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، للدراسة جملاون لاير سنواًّ  ( 122)سر بأكمر من الدراسة والعالج لهذه األ

وهذه  تحصة  ،(هـ1437 صتحافة الراج ،) وممجناة مالاان يكجلاف العالج

سوقاة لمنطقة  غرافاة واتحد  فقط يذهب للخجرج لعدع يوفر مراكز 

المشكالت اليي ( هـ1417) في دراسة اليمبيي،و .ميخصصة في هذا الم جل

ن هنجك أويبان  ،مراكز اليأهال المهني للمعوقان ج،يوا ه المعوقان تحركا ًّ 

لصتحاة واليدراباة ة وا يمجاعاقيصجداة واالسراة واالمعجنج  من المشكالت األ

 (. 2211 سري،وفي الد) بنسب ميفجوية

ملاون ونصف ال فهنجك مج اقجرب، يممل هذه الفئة شراتحة كبار  في الم يمع -4

تحسب يقدارات من  هجت ، جت الخجصة بجلمملكةتحياج اال يمن ذوالملاون 

 . قجبل للزاجد ( %12) كمر منأن يكون هذه الفئة أبانمج الميوقع  ،غار رسماة

خدوع من هذه الفئة من قبل ال هجت التحكوماة بمج فاهج مراكز اليأهال الم -1

وفي دراسة ة، وملتح، وبجليجلي التحج ة مو ود ا، لعال اة قلالة  دًّ  ا الشجمل

واإلداري لمؤسسجت المعوقان  يالنظجمان المجل ةلمقجرن، (هـ1412)العاسي 

نيجئج هذه  ىتحدإفكجن  ،بجلمملكة العرباة السعوداة، و مهوراة مصر العرباة

 افي البلدان قلال  دًّ   اعجقةاإل ين اعدد المليتحقان بمؤسسجت ذوأالدراسة 

%( 1)مصر مقجبل %( 2) :فاهمج اعجقةاإل يم موع ذوإلي  بجلنسبة

المس لان في وزار   ةكذلك اعند مقجرن، و(2211في الدوسري، )ة بجلسعودا

جت الخجصة بجلذان ايلقون الخدمجت تحياج اال ية من ذو يمجاعاالشؤون اال

. فقط%( 3)والمراكز اليي يشرف اعلاهج ال اي جوز ، العال اة في مراكزهج

 وذكر بع  المشكالت اليي اعجني منهج ذو( 2211) وفي دراسة الدوسري
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اعجقجت اإل يالتحركاة ييممل في طول فير  العالج الطبي لبع  ذو اعجقةاإل

د مراكز كجفاة للعالج الميماز لذوى واعدع و و، ريفجع يكجلاف العالجاو

وفي دراسة . وكذلك المراكز الميخصصة في العالج الطباعي اعجقة،اإل

فأكمر يعجني  ةسن  ن الفئة العمراة خمس اعشرأذكرت ( هـ1417)المداماغ 

في الدوسري، ) ة يقدع لهج الراعجاةا يمجاعاا جد مؤسسجت يعلاماة وإصعوبة 

2211.)  

في  فممالًّ  ؛فقد و دت القو  الشرائاة لهذه الفئة ،الفئةو ود قو  شرائاة لهذه  -6

وهي شراتحة مسيهلكة لهذه الخدمجت قدرت قدريهع الشرائاة بمبلغ ، براطجناج

والمملكة  (.2224 وسط،الشرق األ راد  ) جملاجر دوالر سنوا ًّ ( 112)

ة فقط  يصرف مج  يمجاعاالعرباة السعوداة ممملة في وزار  الشؤون اال

جت الخجصة في مالث سنوات تحياج اال يسر ذوأللاير  اتملاجر( 12)اقجرب 

فقد صرف  اعجقة،اليي اغلب اعلاهع طجبع اإل  يمجاعيسر الضمجن االأبخالف 

ملاجر لاير بخالف الفئجت ( 68)ربع سنوات مج اقجرب أسر في اعلي هذه األ

 يذونفجق التحكومي اعلي وهذه المبجلغ العجلاة في اإل، اواءاليي يخدمهج في اإل

ن أمج سا  ، ال قطجع خجص اسيفاد منهجإلي  جت الخجصة بتحج ةتحياج اال

فقد ، غلب المبجلغ يذهب للعالجأن أاعجنجت يؤكد الدراسجت اليي ينجولت هذه اإل

ا( 2222)دراسة الصغار ذكرت  ج كبارًّ اعجنجت النقداة انفقه المعوق من اإل أن  جنبًّ

مر الذي افقد األ، الج الطباعيو اعلي  لسجت للعأدواة لعالج تحجليه أاعلي شراء 

صعوبجت وميطلبجت  ةاعجنجت قاميهج كأدا  لمسجاعد  المسيفاد اعلي موا ههذه اإل
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نفجق الكبار من الدولة اعلي هذه الفئة ن هذا اإلأذ مج اعلمنج إ. ةالتحاج  المعاشا

 . جت الخجصةتحياج اال يفئة ذو ي مجلإا من اممل نسبة قلالة  د ًّ 

 ا، ادًّ  انه ربتحي واتحقق اعجئدًّ من أرغع علي الف ،مسؤول ا يمجاعي اسيممجر -7

واسجهع في الينماة المسيدامة بيأهال ، إنه بنفس الوقت اتحقق خدمة م يمعاةف

  .ةللعمل واإلسهجع في الينما كبار  فئة 

وادخل في المسؤولاة الم يمعاة للمنظمجت  ، تحد برامج المسؤولاة الم يمعاةأ -8

جت الخجصة اعملون في شركجت تحياج اال يفبع  ذو، بأكمر من  جنب

ن يوفر لهع الخدمجت اليي أوكذلك شراتحة مسيهلكة من تحقهع ، ومنظمجت

يممل قضاة  اعجقةن  قضاة اإلإلي أ ضجفةبجإل جيهع ويطلعجيهع،اتحياج يلبي 

المسجهمة في  ،والقطجع الخجص بصفة خجصة؛ ومن وا ب ال ماع ،ةا يمجاعا

فهع امملون  ،جت الخجصةتحياج اال يومج  ايعلق بجإلنيجج من ذو، هذه القضاة

و أسواء مؤسسجت تحكوماة  ،وبجليجلي من وا ب ال ماع، شراتحة من الم يمع

 المسجهمة في هذه القضاة ،قطجع الخجصالو منظمجت أمنظمجت م يمع مدني 

 .ةيفعال  وانب الشراكة لدفع المسجهمة في الينماة المسيدامو

المسلمان من  نواليخفاف اع  يمجاعييتحقق اليكجفل االو ، جنب خاري وداني -2

 . اعبجء اعلاهعويقلال األ، سرهعأوكذلك ، نفسهعأجت الخجصة تحياج اال يذو
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 :الخاتمة والتوصيات  

ايخجذ خطوات إلي وهذا اتحيجج  ، اجدصبتحت في ازدأفي الم يمع  اعجقةقضاة اإل     

 وأسواء مج ايعلق بجلوقجاة في ال جنب الصتحي  ، اسيرايا اة من كجفة ال هجت

 . وكذلك العال ي ،  يمجاعياال وأالسلوكي 

، وأتحد  ة للمنظمجت يمجاعاسجساة من قضجاج المسؤولاة االأقضاة  اعجقةاإل بريعي  و   

وقد ورد في خطة الينماة العجشر  للمملكة العرباة ،  مؤشرات الينماة المسيدامة

ليعزاز مشجركة كجفة الفئجت في  لهذه الفئةج ج ينموا ًّ هدفًّ  17كمر من أالسعوداة 

هع وسجئل يتحقاق الينماة المسيدامة أ ىتحدإو،  ويتحقاق الينماة المسيدامة،  الم يمع

 ، ولواجت الم يمعأوربطهج وفق ،  يفعال  وانب المسؤولاة الم يمعاة للمنظمجت

 : بع  النيجئجإلي  ومن خالل هذا البتحث نخلص

    في قضجاج  ةفي يعزاز المشجركة من خالل المسؤولاة الم يمعاه الدولة يو

سواء  ، الم يمع من خالل مبجدرات ومشجراع ينمواة من كجفة المنظمجت

 . فرادأو أمنظمجت م يمع مدني  وأمنظمجت تحكوماة 

   انبغي اعلي اجد، ووأصبتحت في ازد، قضاة م يمع اعجقةعيبر قضاة اإلي

 . الل مبجدرات الوقجاة والعالجمسؤولاجيه من خبال ماع االضطالع 

 ووزار  الصتحة ،ة يمجاعااعلي ال هجت الرسماة ممل وزار  الشؤون اال، 

يفعال مج ورد في خطة الينماة العجشر  من  ،ووزار  الشؤون البلداة والقرواة
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بمشجركة القطجع الخجص ويعزاز  بهذه الفئةهداف الخجصة خالل ينفاذ األ

هداف من خالل يش اع ويسهال يتحقق األ ي وانب الشراكة الفعلاة الي

   .ةوالعال ا الوقجئاةفي مراكز اليأهال  سيممجراال

  اعلي ال هجت الرسماة يو اه الصنجداق التحكوماة ممل صندوق الينماة

ج لداعع ممل هذه موغاره ،والبنك السعودي لليسلاف واالدخجر ،السعودي

 .المراكز

 ظمجت الرسماة ومنظمجت ة بان المن يمجاعايعزاز  وانب الشراكة اال

 . مراكز اليأهالب سيممجرالم يمع المدني والقطجع الخجص في اال

 ممل هذا االقيصجد  يوداعع ال هجت اليي ييبن يمجاعي نشر مقجفة االقيصجد اال

 . ال معاجت اليعجوناة لخدمة ممل هذا الم جل

 المسؤول من منظمجت القطجع الخجص بتحاث   يمجاعياال سيممجريفعال اال

وااسر الوصول لهذه الفئة، ر الخدمة لم يمع واوف  اق ربتحاة واسد تحج ة اتحق

 . هجالإ

 تحج جيهج  يشبعلع  االتحياج جت الخجصة يو ود شراتحة كبار  من فئة ذو

ال تحسب يقدارات البجتحث من هذه الفئة اعال ا ًّج والنسبة المخدومة  ،ويطلعجيهج

 . فقط% 3يي جوز 

 إنفجق و ،نفجق من الدولة اعلي هذه الفئةو د تحصة سوقاة كبار  ييممل في اإلي

إن لع ايع يبني مشجراع وطناة لخدمة هذا بجليجلي هذه الفئة ذايهج اعلي العالج، 
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اليكجلاف إلي  بجإلضجفة ،للخجرجالم جل، فسيذهب هذه التحصة السوقاة 

 .المصجتحبة للعالج بجلخجرج

  تحج جت الم يمع يو اه مراكز اليأهال االسيممجراة والخاراة بمج اينجسب مع

 . غرافا ًّج
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 : المراجع العربية  

،المسؤولاة اال يمجاعاة بجلمملكة العرباة ( 2214)الصقري ، الرمضي قجاعد،  -1
 . مطجبع التحماضي: السعوداة ، الطبعه االولي ، الراج  

مشكالت اليكاف االسري لدى اصتحجب  ،(ع2212)المبجركي ، اعبدهللا اعلي ،  -2
 . وزار  الشؤون اال يمجاعاة : الظروف الخجصة ، الراج  

، اآمالالالالجر االقيصالالالالجداة لتحالالالالوادث ( ع2228)السالالالالاد ، راضالالالالي اعبالالالالدالمعطي ،  -3
 .  جمعه نجاف العرباة للعلوع االمناة : المرور، الراج  

في الفروع ، يطوار البرامج  واالنشطة ( ع2212)البجر، اتحمد اعبدالرتحمن ،  -4
االاوائاالالة للالايالالجع ويتحوالهالالج الالالي بالالرامج يجهالاالالة ينفالالذ خالالجرج الالالدور ، الطبعالاله 

 . وزار  الشؤون اال يمجاعاة: االولي، الراج  
، المسالالؤولاة اال يمجاعاالالة للشالالركجت والمنظمالالجت، 2211ابالالو النصالالر ، مالالدتحت  -1

 .الم مواعه العرباة لليدراب والنشر: ، القجهره1ط
، اعالقالالة فالالرط التحركالالة ونقالالص االنيبالالجه ( ع2212)ال هنالالي ، منصالالور اعاالالد ،  -6

بمهجرات اليتحصال الدراسي لالدى يالماالذ الصالفوف العلاالج بجلمرتحلالة االبيدائاالة 
 . وزار  الشؤون اال يمجاعاة : بجلراج  ، الراج 

، نتحالالو مؤشالالرات يخطاطاالالة لزاالالجد  فعجلاالاله ( 2212)الخلاالالف ، اعباالالر اعلالالي،  -7
صة من فئة الشبجب ، الطبعه خدمجت الراعجاة اال يمجاعاة لذوى الظروف الخج

 . وزار  الشؤون اال يمجاعاة : االولي ، الراج  
، يفعاالالل الزاالالجرات اليبجدلاالالة بالالان المعالالوقان ( 2222)اخضالالر، فوزاالالة متحمالالد ، -8

: واسالالرهع فالالي مراكالالز اليجهاالالل الشالالجمل لالنالالجث فالالي مكالالة المكرمالالة، الراالالج  
 . وزار  الشؤون اال يمجاعاة 

 ( 2122)، اعدد2224 ، داسمار ،3 راد  الشرق االوسط  -2
، واعالالالي ذوى االاعجقالالالة التحركاالالالة ( 2211)الدوسالالالري، فهالالالد متحمالالالد ،  -12

بجلخالالدمجت الميجتحالالة لهالالع واسالالهجمجت الخدمالالة اال يمجاعاالالة فالالي ينمايالاله ، الطبعالاله 
 . وزار  الشؤون اال يمجاعاة: االولي ، الراج 

 ع2212،  26222منظمة المقجااس الدولاة ، االازو  -11
،  اليقراالالالر السالالالجدس ، 26الالالالدور   ،( 2227)مالالالؤيمر العمالالالل الالالالدولي  -12

 . مكيب العمل الدولي: يعزاز المنشأ  المسيدامة ، الطبعه االولي ،  ناف 
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،  2-1صالالالتحافة الباالالالجن االمجراياالالالة ، االسالالاليممجر المسالالالؤول ا يمجاعاالالالج  -13
 ع 2212نوفمبر 28
،   2-2صالالالتحافة الباالالالجن االمجراياالالالة ، االسالالاليممجر المسالالالؤول ا يمجاعاالالالج  -14
 . ع2212داسمبر 4
ورقالة اعمالل (  2211)المسؤولاة اال يمجاعاة الخلا ي المجلالث، مؤيمر  -11

بعنالالوان الشالالراكجت واليتحجلفالالجت فالالي المسالالؤولاة اال يمجاعاالالة ، الرمضالالي قجاعالالد 
 . ابو ظبي  2211ابرال  22-12الصقري 

ع العالالالدد 2212هالالالـ 1431م لالالالة الشالالالؤون اال يمجاعاالالالة ، رباالالالع المالالالجني  -16
 . وزار  الشؤون اال يمجاعاة : الخجمس ، الراج  

وزار  : ، الراالالالالالج (2227)، 2211الهالالالالالداف االنمجئاالالالالالة لاللفاالالالالالة  ا -17
 . الشؤون اال يمجاعاة

نموذج يطباق لينماة الموارد من خالل االفكجر االسيممجراة مع تحجالت  -18
وقطجر اعلماة لل هجت الخاراة ، ورقالة اعمالل مقدمالة مالن متحمالد اتحالي مفالرح ، 

 . هـ 1428اللقجء السنوى السجبع لل هجت الخاراة بجلمنطقة الشرقاة 
هالـ ، الراالج  1433/1434الكيجب االتحصالجئي السالنوى للعالجع المالجلي  -12

 وزار  الشؤون اال يمجاعاة 
هالـ ، الراالج  1431/1432الكيجب االتحصجئي السنوى للعالجع المالجلي   -22

 وزار  الشؤون اال يمجاعاة 
هالـ ، الراالج  1427/1428الكيجب االتحصالجئي السالنوى للعالجع المالجلي  -21

 وزار  الشؤون اال يمجاعاة 
هالـ ، الراالج  1432/1431لكيجب االتحصالجئي السالنوى للعالجع المالجلي ا -22

 وزار  الشؤون اال يمجاعاة 
ال وار ، ابراهاع راشد ، مالدى يطباالق االشاليراطجت العجمالة والخجصالة  -23

 . بخدمجت المعجقان في المبجني العجمة بمدانة الراج  
 راد  الراج  ، دمج ذوى االاعجقالة فالي اليعلالاع كسالر  مالود العزلالة ،  -24

 ع 2211اكيوبر  22(  17286)دالعد
( 17282) راد  الراج  ، بجتحمون اعالن العالالج فالي االردن ، العالدد  -21

 2211اكيوبر  21
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 راد  المدانة  يتحقاق المعوقجت اليي يو ه وزار  الشؤون اال يمجاعاة  -26
 2211داسمبر 3( 12216) العدد
هـ الراج  1431م لة الشؤون اال يمجاعاة ، العدد السجدس ، شعبجن  -27
 .ر  الشؤون اال يمجاعاة وزا: 
( 11122)صالالتحافة الشالالرق االوسالالط ، مقالالجل اعممالالجن مارغنالالي ، العالالدد -28

 . ع 2212مجاو 21
وزار  : الراالج  ( 2222)لوائح وانظمة وزار  الشؤون اال يمجاعاالة  -22

 . الشؤون اال يمجاعاة 
انظمالة الراعجاالة اال يمجاعاالة بجلمملكالالة العرباالة السالعوداة ، اعالو  بناالالة  -32

اسبوع العمل اال يمالجاعي المجلالث فالي مكالة المكرمالة  الردادي ، ورقة اعمل في
 . هـ 1424صفر 22-21
 2212-2211خطالالالة الينماالالالة العجشالالالر  للمملكالالالة العرباالالالة السالالالعوداة ،  -31

ينماالالة المالالوارد المجلاالالة فالالي ال ماعالالجت الخاراالالة .  وزار  االقيصالالجد واليخطالالاط
، تحباالالب هللا متحمالالد يركسالاليجني ، اللقالالجء النسالالوى السالالجبع لل هالالجت ( هالالـ1428)،
  معاة البر الخاراة: لخاراة ، الدمجع ا
 دور نشجط اليسواق ف -32
القوااعالالالالالالالد الينفاذاالالالالالالالة المنظمالالالالالالالة لمراكالالالالالالالز يجهاالالالالالالالل المعالالالالالالالوقي غاالالالالالالالر  -33

 . وزار  الشؤون اال يمجاعاة : ، الراج  ( هـ 1434)التحكوماة
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 السار  الذاياة للبجتحث

 الرمضي بن قجاعد الصقري: االسع 

 الراج   –المملكة العرباة السعوداة 

 Alramdy600@gmail.com 

 2112272611فجكس     2112462224 وال 

 مدرب وخبار المسؤولاة اال يمجاعاة واالسيدامة 

 مصمع برامج ومشجراع المسؤولاة اال يمجاعاة

 المشرف العجع اعلي خبراء المسؤولاة البيكجر المشجراع 

 الخبرات والعضواجت 

 بوزار  الشؤون اال يمجاعاة مدار فرع ادار  الضمجن اال يمجاعي -

 بوزار  الشؤون اال يمجاعاة مدار اعجع ادار  الضمجن اال يمجاعي -

 بجلراج   جاعيممدار ادار  اليدراب بمركز اليدراب واليطوار اال ي -

مسيشجر اسري بمركز الملك اعبدا لعزاز للتحوار الوطني ، واعضو ومدرب  -

للشبجب اعلي برنجمج  بأكجداماة التحوار بجلراج  ، ومدرب في المنظمة الدولاة

 ، وميدرب ميعجون بجلغرفة الي جراة الصنجاعاة بجلراج   المهجرات التحاجياة

 ليوظاف المرأ   GLO WORKمدرب ميعجون في شركة   -

 اعضو ومسيشجر في اعدد من ال معاجت الخاراة واليعجوناة  -

 راس وشجرك العداد من الل جن العلماة والبتحماة واإلاعالماة ،قدع اوراق اعمل في -

 العداد من المؤيمرات الدولاة في م جل المسؤولاة اال يمجاعاة

 . مؤسس الشبكة السعوداة للمسؤولاة اال يمجاعاة المشرف العجع و -

قدع العداد من االسيشجرات في م جل المسؤولاة اال يمجاعاة لمنظمجت تحكوماة  -

 .وشركجت خجصة ومنظمجت م يمع مدني وطالب دراسجت اعلاج

mailto:Alramdy600@gmail.com
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 . ومشجراع المسؤولاة اال يمجاعاة للمنظمجت صمع العداد من برامج  -

قدع بتحث الخصجئص اال يمجاعاة لسكجن العشوائاجت ، ودراسة واقع االسر المني ة  -

في  يتحداجت الشراكة في المسؤولاة اال يمجاعاة اعن ، ودراسةبمدانة الراج  

 .مؤيمر الخلا ي المجلث للمسؤولاة اال يمجاعي في ابو ظبي 

 (2214،ة اال يمجاعاة بجلمملكة العرباة السعوداة كيجب المسؤولا) : مؤلف -

 (النشأ  ، والمفهوع ، والم جالت) كيجب المسؤولاة اال يمجاعاة : )مؤلف  -

 .كجيب وإاعالمي في اعدد من الم الت والصتحف المتحلاة -
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 لمحة عن الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية

مبادرة مجتمعية غير هادفة للربح هي  االجتماعيةالشبكة السعودية للمسؤولية          

م 1122الرمضي بن قاعد الصقري في عام / سسها خبير المسؤولية االجتماعيةأ

وتعزيز  لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتوطين معرفة االستدامة بالوطن العربي

 . عمالالممارسات المستدامة في األ

في وزارة التجارة  المسؤولية مسجلة لمبادرة لمؤسسة خبراءملكية ا        

لى توطين المعرفة إوهي مبادرة مجتمعية غير هادفة للربح تسعى ، والصناعة

 .مفتوحة للجميعولة في جميع األعمال وفق المعايير العالمية ؤوالممارسة المس

حد مرتكزات رؤية أمفهوم المسؤولية االجتماعية وتوطين ممارسته ال سيما أن و      

همية لذلك من األ ،1111وكذلك برنامج التحول الوطني للمملكة  ،1122كة الممل

 . ن نركز على تعزيزه في جميع الممارساتأبمكان 

  : رؤيتنا

 .للمنظماتوممارسات المسؤولية االجتماعية  توطين المعرفة الريادة في

 : رسالتنا

من خالل شراكة خبراء المسؤولية االجتماعية نمكن المنظمات من الممارسات 

 توتطوير المبادراوتوطين المعرفة العلمية وتوفيرها وابتكار وتصميم ، المستدامة

 .وفق معايير االستدامة

 :هداف التاليةونسعى لتحقيق األ  

 .نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية للشركات في المجتمع -2

 .نشر انشطة الشركات التي تتعلق بخدمة المجتمع -1

 .للشركات في المسؤولية االجتماعية حةبراز التجارب الناجإ -2

 .عداد معجم بالباحثين والمهتمين في مجال المسؤولية االجتماعيةإ -4
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 .إعداد قاعدة معلوماتية شاملة في مجال المسؤولية االجتماعية -5

 .ة عن المسؤولية االجتماعيةلكترونية دوريإإعداد نشرة  -6

 .تعزيز الممارسات المبتكرة في مجال المسؤولية االجتماعية -7

 االجتماعية بالمسؤوليةابتكار وتصميم المبادرات الخاصة  -8

  .واالستدامة

 

 :قدمها تالخدمات التي    

 

 .لبرامج المسؤولية االجتماعية مساعدة القطاع الخاص على التخطيط -2

تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية أو  -1

 . الشركات

 . تأهيل وتدريب الجهات واألفراد على برامج المسؤولية االجتماعية -2

تقديم االستشارات لألفراد والمؤسسات الحكومية والشركات في مجال  -4

 .المسؤولية االجتماعية

 . االجتماعية واالستدامة تصميم وابتكار المبادرات في المسؤولية -5

 . إعداد الخطط االستراتيجية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات -6
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 : الشراكات والتعاون المحلي والدولي    

مع اعد   هجت لدانج يعجون ، واعلي سبال الممجل  لدانج العداد من الشراكجت     

،  مؤسسة سلامجن بن اعبد العزاز الرا تحي الخاراة  بجلراج  ، منهج متحلاة ودولاة

م لس المسؤولاة و. (نقجء)وكذلك ال معاة الخاراة لمكجفتحة اليدخان بجلراج  
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والغرفة الي جراة ،  والغرفة الي جراة الصنجاعاة بجلراج ،  اال يمجاعاة  بجلراج 

وم لس ،  المنطقة الشرقاة للمسؤولاة اال يمجاعاةوم لس  ، الصنجاعاة ب د 

وكذلك ،  ومسيشفي اعبد اللطاف  مال في  د ،  المسؤولاة اال يمجاعاة في  انبع

، ووزار  اإلاعالع ممملة في القنوات  البرنجمج الوطني فطن بجلراج مع لدانج يعجون 

، وبع  أقسجع المسؤولاة اال يمجاعاة في  ، وكذلك بع  القنوات الخلا اة السعوداة

الفاصل للمسؤولاة اال يمجاعي  مركزكذلك و،  ، وبائة أبو ظبي ال جمعجت السعوداة

 .والعداد من الشركجت اليي يعمل في هذا الم جل متحلاة ودولاةفي دولة قطر 

ج األفراد فلدانج ميعجونون من كجفة مدن المملكة العرباة السعوداة والدول العرباة،  أم 

 ،لي يوساع نطجق اليعجون والشراكة الهجدفة ليوطان المعرفة والممجرسةإنسعي كمج 

و أو القطجع الخجص أسواء من المنظمجت التحكوماة  ،جج ودولا ًّ ا ًّ ج وإقلامسواء متحلا ًّ 

   . ، أو األفرادنيمنظمجت الم يمع المد

 :للشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية  المجلس العلمي  

فقط قدمت الشبكة السعوداة للمسؤولاة الداعع الم جني ألكمر من  2211في اعجع 

طجلبًّج وطجلبة في المج سيار والدكيوراه في  جمعجت اعجلماة أوروباة وأمراكاة  112

ات اعلماة، ويوفار مصجدر اعلماة في واعرباة ومتحلاة كيتحكاع اسيباجنجت، واسيشجر

وأصدرنج م لة اعن المسؤولاة . هذا الم جل، وكذلك يقداع اسيشجرات للمنظمجت

فاس "كمج أن الشبكة لهج تحسجبجت اعلي وسجئل اليواصل اال يمجاعي . اال يمجاعاة

 ". اوياوب"، و"إنسي راع"، و"يويار"، و"بوك

ج لنج؛ لذلك      الكفجءات الوطناة الفجاعلة في من د يع اسيقطجب اعدوهذا اممل يتحداًّ

اعضجء هائة اليدراس في ال جمعجت السعوداة أسواء من  ،الم يمع ميطواعان

لالسيفجد  و الممجرسان في هذا الم جل أ ، البجتحمان بجلمسؤولاة اال يمجاعاة واالسيدامة

من خبرايهع في خدمة المعرفة العلماة في هذا اليخصص، ال سامج لندر  
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ليو اه مسجر المسؤولاة اال يمجاعاة علاان في هذا الم جل، وكذلك الميخصصان الف

 . 2232المملكة  ج لرؤاة بجلمملكة العرباة السعوداة وفقًّ 

والشبكة السعوداة للمسؤولاة اال يمجاعاة منصة مقجفاة يواعواة لداهج شراكجت ويعجون 

جت ، و ماع متحيوا مع  هجت متحلاة واعجلماة ومفيوتحة لل ماع ليوطان المعرفة

المنصة ميجتحة لل ماع دون أي قاود، وبإمكجن البجتحمان نشر بتحومهع أو االسيفجد  من 

 . اعلاهج واإلطالعالبتحوث المنشور  

، ووسجئل اليواصل اال يمجاعي  ، وهلل التحمد يوظاف الفضجء اإللكيروني واسيطعنج

 .لخدمة م يمعنج بيعجون المبجدران والمهيمان في هذا الم جل

مشيرك من المهيمان في هذا الم جل من العجلع  1222أكمر من والمنصة فاهج 

،  ،  أو أاعضجء مس لان ، سواء كجنوا مشيركان بجلنشر  اإللكيروناة للمنصة العربي

م مت بتحاث يكون يتحفازاة ، تحاث ال اظهر اسع العضو  ولكن  ساجسة الموقع ص 

 .راسجت، سواء في المقجالت أو األخبجر أو الد المس ل إال  بجلنشر

وكذلك امكن للشركجت نشر نشجطهج وم جلهج واعنوانهج وفرواعهج ومبجدرايهج 

؛ إلبراز دورهج للم يمع الذي  ويقجرارهج وبرام هج في م جل المسؤولاة اال يمجاعاة

، وهذه  ، ويعطي الشركة رقَع مسيخدع  للقسع المخيص بم رد اليس ال يعمل فاه

يمجاعي الذي يقوع به بمج اعود اعلاهج بجلفجئد  خدمة للشركجت لالسيفجد  من الدور اال 

ا لدخولهج مع ع الشبكة السعوداة للمسؤولاة اال يمجاعاة  الشركجت المسؤولة )يمهادًّ

ج بجلمملكة  (. العرباة السعوداة م يمعا ًّ

ج هنجك خدمة أخرى ، وهي دور الوساط بان ال معاجت الخاراة والمبجدرات  أاضًّ

نعر  المبجدرات اال يمجاعاة اليي ييوافق مع ، و اال يمجاعاة والقطجع الخجص

 . مبجدئ ومعجاار المسؤولاة اال يمجاعاة
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 : للفئات التالية انالعضوية واالشتراك متاح   

 لمؤسسجت التحكوماة ا -

 منظمجت الم يمع المدني  -

 الشركجت اليي لداهج برامج مسؤولاة ا يمجاعاة  -

 ريالشركجت اليي يعمل في المسؤولاة اال يمجاعاة كنشجط ي ج -

 األفراد البجتحمون والمهيمون في المسؤولاة اال يمجاعاة  -

  وللعضواة مازات اعداد  سواء للمنظمجت أو االفراد . 
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