ملتقى المسؤولية اإلجتماعية األول في ينبع
(مسؤوليتنا نحو ذوي اإلحتياجات الخاصة)
تنظيم مجلس المسؤولية االجتماعية في ينبع
62يناير 6102م

عنوان املشاركة
اإلستثمار
يف مراكز التأهيل العالجية من منظور االستثمار املسؤول جمتمعيا

إعداد
الرمضي بن قاعد الصقري
املشرف على الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية

Alramdy600@gmail.com

1

حمتويات البحث

املوضــــــوع

عدد

رقم الصفحة

1

مقدمة

4

2

ذوو االتحياج جت الخجصة بجلمملكة العرباة السعوداة

6

3

يعراف ذوي االتحياج جت الخجصة

7

4

مراكز اليأهال بجلمملكة العرباة السعوداة

11

4

الينماة المسيدامة وقضاة اإلاعجقة

11

1

المسؤولاة اال يمجاعاة وقضاة اإلاعجقة

22

6

ًّ
يمجاعاج
االسيممجر المسؤول ا

22

7

مقومجت االسيممجر في مراكز اليأهال العال اة

26

8

الخجيمة واليوصاجت

22

2

المرا ع العرباة

32

12

المرا ع األ نباة

33

2

مقدمة:
التحمد هلل رب العجلمان  ،والصالال والسالالع اعلالي سالاد األولالان واآخالران  ،نبانالج
متحمد واعلي آله وصتحبه أ معان  ،أمج بعد:
يعد الشراعة اإلسالماة هي المو ه األسجسي في المملكة العرباة السعوداة في
يعجماليهج مع فئجت ذوي االتحياج جت الخجصة  ،ويعيبر اإلاعجقة قضاة رئاساة في
اليشراعجت التحكوماة اليي يعمل اعلي راعجاة ذوي االتحياج جت الخجصة بكجفة فئجيهع،
معجقان وأايج ًّمج ،ومن في تحكمهع  ،من خالل مج يقوع به وزار الشؤون اال يمجاعاة
من هود ميمملة في مراكز اليأهال المنيشر بجلمملكة العرباة السعوداة.
وبنظر فجتحصة لل هود المبذولة من الدولة ي جه هذه الفئة ايضح ًّلاج أنهج يأخذ
أولواة في اليخطاط للخدمجت اال يمجاعاة بجلمملكة.

ولكن ال يزال هود الينماة

اال يمجاعاة بشكل اعجع ،وراعجاة ويأهال فئة ذوي االتحياج جت بشكل خجص يقع اعلي
اعجيق الدولة ،ممج اسهع في رفع معدل اإلاعجلة اعلي الدولة ،بانمج ميطلبجت الينماة
المسيدامة ييطلب يفعال دور الشراكة اال يمجاعاة بان كجفة القطجاعجت (منظمجت
تحكوماة ،ومنظمجت م يمع مدني ،ومنظمجت قطجع خجص) في ماع الم جالت،
وخصوصًّج راعجاة ويأهال هذه الفئة .فقد ينجمت قضاة ذوي االتحياج جت الخجصة
نيا ة ألسبجب وراماة وبائاة ،وزادت معهج الميطلبجت واليطلعجت .ويعيبر فئة ذوي
االتحياج جت الخجصة أتحد أصتحجب المصلتحة في المسؤولاة الم يمعاة ل ماع
المنظمجت العجمة والخجصة اعلي تحد سواء ،كونهع اعجملان من جنب ،ومسيهلكان من
جنب آخر ،وهي أاضًّج قضاة ا يمجاعاة يتحيجج إلي يضجفر هود كجفة المنظمجت
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ويفعال دور منظمجت القطجع الخجص مع هود الدولة لوضع مبجدرات وبرامج
ومشجراع يتحقق اتحياج جت ويطلعجت هذه الفئة ،ومن أهع االتحياج جت قضاة اليأهال
من خالل إنشجء واسيممجر مراكز يأهال اعال اة لهذه الفئة ،وهذه المراكز اليي
اضطلع بجلقطجع الخجص القاجع بهج ،سواء كجن منفر ًّدا أو من خالل شراكة م يمعاة
مع هجت أخرى  ،كونهج قضاة وهراة  ،وأتحد م جالت المسؤولاة الم يمعاة من
ًّ
جنب  ،واسيممجرًّ ا ا يمج ًّ
مسؤوال من
اعاج

جنب آخر؛ ألن االسيممجر فاهج اسجهع في

تحل مشكلة ا يمجاعاة واقيصجداة.
وقد اعرفت وزار الشؤون اال يمجاعاة ذوي االتحياج جت الخجصة بأنهع  :كل
شخص مصجب بقصور كلي أو زئي بشكل دائع في قدرايه ال سماة أو التحساة أو
العقلاة أو اليواصلاة أو اليعلاماة أو النفساة إلي المدى الذي اقلل من إمكجناة يلباة
ميطلبجيه العجداة في ظروف أممجله من غار المعوقان .أمج مراكز اليأهال العال اة
فاقصد بهج البجتحث في هذه الورقة بأنهج  :المراكز الميقدمة اليي يلبي اتحياج جت ذوي
االتحياج جت الخجصة  ،ويتحقاق يطلعجيهع  ،سواء في العالج أو اليأهال أو اليدراب أو
اليرفاه  ،ويوفر كل مج اتحيجج إلاه العمال من هذه الفئة ،سواء كجنت تحكوماة أو
خجصة أو شبه تحكوماة.
وقد ينجولت هذه الورقة الخدمجت العال اة لفئة ذوي االتحياج جت الخجصة
واعالقيهج بجلمسؤولاة اال يمجاعاة للمنظمجت واالسيممجر اال يمجاعي المسؤول ،
ويركز الورقة اعلي المتحجور اليجلاة:
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-

اعالقة المسؤولاة اال يمجاعاة بمراكز اليأهال العال اة.

 يقدار قامة االسيممجر في مراكز اليأهال العال اة بجلمملكة. مقومجت االسيممجر في مراكز اليأهال العال اة. دور ال هجت التحكوماة ومنظمجت الم يمع المدني في داعع هذا االسيممجر.واسيخدمت الورقة المنهج الوصفي اليتحلالي والميممل في الدراسجت السجبقة اليي
ينجولت موضوع ذوي االتحياج جت الخجصة  ،والومجئق واليقجرار اإلتحصجئاة الرسماة
من وزار الشؤون اال يمجاعاة ،اليي من خاللهج يع يقداع خلفاة يجراخاة ويتحلالاة
لموضوع الدارسة للخروج بجسينيجج ويوصاجت تحول أو ه االتحياجج في هذا
االسيممجر وأهمايه في الينماة المسيدامة .ويقيصر هذه الورقة اعلي المملكة العرباة
السعوداة.

ومن خالل هذا البتحث ايضح أهماة االسيممجر في مراكز اليأهال

العال اة لو ود تحصة سوقاة كبار غار مسيقلة اقيصجد ًّاج وذات دوى اقيصجداة
لمنظمجت القطجع الخجص  ،وفي الوقت نفسه يسجهع في تحل قضاة ا يمجاعاة ؛ نظرًّ ا
لقلة مراكز اليأهال العال اة التحكوماة واألهلاة بجلمملكة  ،وال يينجسب مع تح ع فئة
ذوي االتحياج جت الخجصة.
البجتحث
الرمضي بن قجاعد الصقري
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ذوو االحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية:
يمهاد:
يشالالار بع ال

اإلتحصالالجئاجت إلالالي أن ذوي االتحياج الجت الخجصالالة امملالالون تحالالوالي

 %16من سكجن العجلعًّ .
فممال في براطجناج تحسب إتحصالجئاجت وزار العمالل واليقجاعالد
يبلغ فئة ذوي االتحياج الجت الخجصالة ( )12مالاالان شالخص ( راالد الشالرق األوسالط،
.)2224
و ل فئة ذوي االتحياج جت الخجصة في العجلع النجمي ،فقد يبلع نسبة األطفجل
المعوقان في مصر  ،%74وفي لبنجن  .%38وقد أوضح يعداد السكجن لعجع
(1227ع) في قطر أن نسبة األطفجل المعوقان يشكل  %3771من العدد اإل مجلي
للمعوقان في الدولة.
ويعد اإلاعجقجت البدناة كمار في بلدان الشرق األوسط وشمجل أفراقاج ،وهي النوع
الشجئع من أنواع اإلاعجقة ،وذلك اعزى إلي اعوامل بائاة ييممل في التحوادث
المروراة واليواعاة الصتحاة والعجدات اال يمجاعاة.
وقد أظهرت نيجئج المسح الدامو رافي الصتحي في السودان اعجع 2222ع أن نتحو
( )622ألف من األطفجل المعوقان اتحيج ون إلي اليعلاع الخجص ،ولكن  %16منهع
ايلقون يعلا ًّمج في المدارس النظجماة ،وأن اإلنجث هي الفئة األكبر تحرمج ًّنج (إنمجء
المدن.)2214 ،
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وبجلنسبة لألطفجل فإن أرقجع منظمة الاونسكو يعكس مأسج تحقاقاة؛ إذ إن %22
من األطفجل الذان اعجنون من اإلاعجقة في الدول النجماة ال ا دون فرص اليعلاع في
المدارس ( راد الشرق األوسط2212 ،ع).
وطب ًّقج لإلتحصجئاجت العجلماة ؛ وخجصة بعد يقدارات األمع الميتحد اليي يشار إلي
أن  %12من سكجن العجع هع من المعوقان ،ويقل هذه النسبة في الدول الصنجاعاة،
بانمج يزاد في الدول النجماة (ال وار ،د.ت).
ويتحيل اإلاعجقة الذهناة لدى األطفجل ذوي الظروف الخجصة األاعلي ،مع
اإلاعجقة البصراة في المملكة العرباة السعوداة (إنمجء المدن.)2214 ،
ويعيبر مدانة الراج

من أكبر المدن بعدد المعجقان بسبب الكمجفة السكجناة

وو ود مراكز اليأهال المخيلفة  ،فجلمعجقون اودون في الغجلب أن امجرسوا تحاجيهع
ممل غارهع معيمدان اعلي أنفسهع ،وكاف اكون لهع ذلك في م يمع ال اوفر لهع
ميطلبجيهع واتحياج جيهع؟
وفي دراسة التحجزمي 1421هـ وصلت نسبة اإلاعجقة في المملكة إلي ()%6733
لألطفجل فقط ،واإلاعجقة التحركاة يممل مج نسبيه ( %3ال وار ،د.ت) .ويشار بع
اليقجرار غار الرسماة إلي أنهج يممل مج نسبيه ( ،)%8ويقجرار أخرى يقدرهج بأكمر
من ملاون ونصف الملاون معجق في المملكة العرباة السعوداة.
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وال ييوفر إتحصجئاة رسماة دقاقة تحيي اآن لذوي االتحياج جت الخجصالة فالي المملكالة،
ويقجرار وزار الشؤون اال يمجاعاة ال يشمل كل فئة ذوي االتحياج جت الخجصة.
تعريف ذوي االحتياجات الخاصة:
اعرف اإلاعالن الخجص بتحقوق المعوقان الصجدر اعن ال معاة العجمة لألمع
الميتحد اعجع (12771ع) الشخص المعوق بأنه (أي شخص اعج ز اعن أن اؤمن
بنفسه بصور كلاة أو زئاة ،ضرورات تحاجيه الفرداة أو اال يمجاعاة العجداة بسبب
قصور خلقي أو غار خلقي في قدرايه ال سمجناة أو العقلاة (في اليوا ري .)2212
كمج ااعيمدت ال معاة العموماة لألمع الميتحد اعجع (1221ع) ممجناة
واعشران مبدأ لتحمجاة تحقوق المصجبان بأمرا

اعقلاة  ،ويتحسان العنجاة بجلصتحة

العقلاة  ،ويينجول هذه المبجدئ التحراة الشخصاة  ،وتحمجاة القصر  ،والتحاج في
الم يمع المتحلي  ،والفتحص  ،والسراة  ،والعالج  ،واإلشعجر بجلتحقوق  ،وغارهج
(في اليوا ري .)2212
ويعرف منظمة الصتحة العجلماة ( )WHOاإلاعجقة بأنهج تحجلة من اعدع القدر
اعلي يلباة الفرد لميطلبجت أداء دوره الطباعي في التحاج المريبط بعمره و نسه
وخصجئصه اال يمجاعاة والمقجفاة  ،وذلك نيا ة اإلصجبة أو الع ز في أداء الوظجئف
الفساولو اة أو الساكولو اة (في الدوسري .)2211
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واعرف الم لس العربي للطفولة والينماة اإلاعجقة بأنهج تحجلة من القصور أو
الخلل في القدرات ال سماة أو الذهناة ير ع إلي اعوامل وراماة أو بائاة يعوق الفرد
اعن يعلع أو أداء بع

األاعمجل اليي اقوع بهج الفرد السلاع المشجبه له في السن.

واعرفهج زهار السبجاعي بأنهج كل مج اتحد من قدرات اإلنسجن العقلاة أو النفساة أو
ال سداة وا عله غار قجدر اعلي أن امجرس تحاجيه الطباعاة الميوقعة منه في تحدود
اعمره و نسه وظروف البائة (في الدوسري .)2221
و ماع المنظمجت الدولاة  ،ومنهج اإلاعالن العربي للعمل مع المعوقان الصجدر
اعن مؤيمر الكوات اإلقلامي للمعوقان من  4-1أبرال (1281ع) بجليعجون الفني مع
األمع الميتحد والل نة االقيصجداة لغرب آساج  ،فقد قرر إرسجء العمل من أ ل
المعوقان بم مواعة من األسس والمبجدئ من أهمهج:
 -1المعوق طجقة إنسجناة انبغي التحرص اعلاهج  ،وهع زء ال اي زأ من الموارد
البشراة  ،لذا انبغي أخذهج في التحسبجن اعند اليخطاط واإلاعداد للموارد
اإلنسجناة في الم يمع.
 -2المعوقون مهمج ينواعت صور إاعجقيهع  ،فلداهع قدرات وتحوافز لليعلع والنمو
واالندمجج في التحاج العجداة ميي مج يوفرت لهع الخدمجت اليأهالاة اليي
يسجاعدهع اعلي اليكاف الشخصي واال يمجاعي.
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 -3العنجاة بجلمعوقان ويأهالهع ودم هع اال يمجاعي يممل اسيممجرًّ ا بشر ًّاج له
مردوده االقيصجدي واال يمجاعي ولاست قجئمة اعلي دوافع إنسجناة يمارهج
تحجالت الضعف أو الع ز.
 -4مسؤولاة اإلاعجقة والمعوقان يقع اعلي اعجيق الدولة  ،والم يمع واألسر ،
ولكل منهع وظجئفه واخيصجصجيه ويبعجيه  ،وايوقف اعلي فعجلاة العمل ،
وبخجصة اعلي مدى اليعجون واليكجمل في الوظجئف والمسؤولاجت.
 -1اإلقرار بتحق الراعجاة واليأهال واليشغال دون يمااز  ،وسجاعد اعلي ذلك يطور
النظر إلي المعوقان بصفيهع طجقجت بشراة من الممكن أن يسجهع في ينماة
الم يمع  ،وذلك بيمكانهع من اسيعجد قدرايهع ومسجاعديهع اعلي اليكاف
الشخصي واال يمجاعي لكي اسهموا بجلمشجركة الكجملة في تحاج م يمعجيهع
(في أخضر .)2222
ويعرف وزار الشؤون اال يمجاعاة اإلاعجقة بأنهج اإلصجبة بواتحد أو أكمر من
اإلاعجقجت اآياة  :اإلاعجقة البصراة  ،والسمعاة مع العقلاة  ،وال سماة والتحركاة ،
وصعوبجت اليعلع واضطراب النطق والكالع .مع االضطرابجت السلوكاة واالنفعجلاة
واإلاعجقجت المزدو ة والميعدد  ،اليوتحد  ،وغارهج من اإلصجبجت اليي ييطلب
راعجاة خجصة (في الدوسري .)2211
كمج يعرف اإلاعجقة أاضًّ ج بأنهج  :إصجبة بدناة أو اعقلاة أو نفساة يسبب ضررًّ ا
للمصجب بهج  ،وقد يؤمر اعلي تحجليه النفساة  ،وفي يطور يعلامة ويدراباة ويأهالاة ،
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ويؤدي إلي التحد من قدرايه أو يمنعه من القاجع بجلوظجئف واألدوار الميوقعة ممن هع
في اعمره بجسيقاللاة (وزار الشؤون اال يمجاعاة  1324القوااعد الينفاذاة).
ويعرف المعوق  :بأنه كل شخص مصجب بقصور كلي أو زئي بشكل دائع في
قدرايه ال سماة أو التحساة أو العقلاة أو اليواصلاة أو اليعلاماة أو النفساة إلي المدى
الذي اقلل من إمكجناة يلباة ميطلبجيه العجداة في ظروف أممجله من غار المعوقان
(القوااعد الينفاذاة .)1434
ومصطلح االتحياج جت الخجصة اتحمل أكمر من معني  ،فجألايجع اطلق اعلاهع
ذوي اتحياج جت خجصة  ،وم هولو األبوان أو أتحدهمج أاضًّ ج اطلق اعلاهع هذا
المصطلح  ،وكذلك كبجر السن أاضًّ ج اطلق اعلاهع ذلك  ،واألشخجص الذان اعجنون
من ظروف ا يمجاعاة أو نفساة أاضًّ ج اطلق اعلاهع هذا المصطلح  ،ولكن في هذه
الدراسة نركز بشكل رئاسي اعلي ذوي االتحياج جت الخجصة من ذوي اإلاعجقة.
ورغع يقجرب المصطلتحان فإن اليعراف بذلك المعني اركز اعلي االتحياج جت
بتحاث اكون هنجك اتحياج جت لع يشبع بسبب اإلاعجقة  ،وقد يندرج التحج جت مج بان
التحج جت األسجساة  ،والكمجلاة  ،واليرفاهاة  ،وبصفة ذوي االتحياج جت الخجصة
مواطنان فإن لهع التحق في اليميع بكل التحقوق  ،سواء كجنت تحج جت أسجساة أو
غارهج ،كمج أن اعلاهع وا بجت ي جه الم يمع فامج ايعلق بجإلاعجقجت المالث (السمعاة،
والبصراة ،والتحركاة).
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وكل مج ارد في هذه الدراسة من مصطلح ذوي االتحياج جت الخجصة إنمج نقصد به
ذوي اإلاعجقة بكجفة أشكجلهج.
ويعرف وزار الشؤون اال يمجاعاة الراعجاة بأنهج م مواعة الخدمجت واألنشطة
اال يمجاعاة اليي ايع يقدامهج للمعوق بهدف يتحقاق مسيواجت من الرفجهاة اال يمجاعاة
يكفل له تحقوقه اإلنسجناة ويسجاعده اعلي النمو واليطور (القوااعد الينفاذاة 1434هـ).
أمج اليأهال فايع يعرافه من وزار الشؤون اال يمجاعاة السعوداة بأنه اعملاة
منسقة ليوظاف الخدمجت الطباة واال يمجاعاة والنفساة واليربواة والمهناة لمسجاعد
المعوق في يتحقاق أقصي در ة ممكنة من الفجاعلاة الوظافاة  ،بهدف يمكانه من
اليوافق مع ميطلبجت بائيه الطباعاة واال يمجاعاة  ،وكذلك ينماة قدرايه لالاعيمجد اعلي
نفسه و عله اعضوًّ ا مني ًّ ج في الم يمع مج أمكن ذلك (القوااعد الينفاذاة 1434هـ).
ويعرف مركز اليأهال بأنه  :مركز اليأهال غار التحكومي  ،واقصد به المركز
الخجص أو األهلي الذي اعمل في م جل راعجاة المعوقان ويأهالهع ويعود ملكايه
إلتحدى الشركجت أو المؤسسجت الي جراة أو ال معاجت الخاراة أو األفراد ،ويعمل
في م جل راعجاة المعوقان ويأهالهع  ،سواء كجن ذا طجبع ي جري أو خاري.
وينقسالالع مراكالالز اليأهاالالل الخجصالالة إلالالي مالم الة أقسالالجع  ،ويخيلالالف هالالذه المراكالالز مالالن
مراكز يأهال ا يمجاعي  ،ومراكالز يأهاالل مهنالي  ،ومراكالز راعجاالة نهجراالة  ،ومراكالز
يأهال شجمل  ،اعلي النتحو اليجلي:

12

أ ً
وال  :مراكز التأهيل المهني
وهي اليي يهدف إلي يوفار خدمجت مهناة بقصد يمكان المعوق وإكسجبه مهنة
يينجسب مع قدرايه  ،وأغلب مراكز اليأهال المهني ييبع لوزار الشؤون اال يمجاعاة
تحسب مج ايضح من ال دول رقع ()2
دول رقع ( )1اعدد مراكز اليأهال المهني بجلمملكة
اعدد المسيفادان

اعدد المراكز

اعجع
1428/1427

322

12

1431/1432

323

12

1432/1431

316

12

1433/1432هـ

217

12

المصدر :اليقجرار السنواة لوزار الشؤون اال يمجاعاة

وهذا ال دول اوضح العدد الميدني  ،سواء من تحاث اعدد المراكز ،وكذلك اعدد
المليتحقان بهج.
ثان ًيا  :مراكز التأهيل االجتماعي
وال جنب اال يمجاعي أتحد وانب اعملاة اليأهال اليي امر بهج المعوق واهدف إلي
مسجاعديه اعلي الكاف مع ميطلبجت األسر والم يمع والعمل اعلي يخفاف األاعبجء

13

اال يمجاعاة واالقيصجداة وخفضهج ويعمل اعلي ياسار دم ه في الم يمع المتحاط
الذي اعاش فاه (القوااعد الينفاذاة 1434هـ).
ثال ًثا  :الرعاية النهارية
مراكز يقدع م مواعة برامج اليدراب واليأهال وبرامج ينماة المهجرات المخيلفة
اليي يقدع للمعوقان القجبلان لالسيفجد من يلك البرامج في فيرات صبجتحاة أو مسجئاة
متحدد (القوااعد الينفاذاة 1434هـ) تحسب مج ايضح من ال دول رقع (.)2
دول رقع ( )2مراكز الراعجاة النهجراة العجمة والخجصة بجلمملكة
اعدد المراكز

اعدد المسيفادان

اعجع
1428/1427

74

4271

1431/1432

81

1183

1433/1432

22

4272

1434/1433هـ

23

3622

المصدر :يقجرار وزار الشؤون اال يمجاعاة

وايضح من ال دول رقع ( )2أن مراكز العنجاة النهجراة قلالة  ،وغجل ًّبج مج ييركز
في المدن الرئاساة  ،كمج يشار الدراسجت  ،وبع

المنجطق يخلو من ممل هذه

المراكز نهجئ ًّاج.
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رابعا  :التأهيل الشامل
ً
مراكز اليأهال اليي يشيمل اعلي ماع األقسجع المالمة السجبقة (ا يمجاعي ،مهني،
راعجاة نهجراة) ،وفي األغلب يقوع بهج وزار الشؤون اال يمجاعاة تحسب مج ايضح
من ال دول رقع (.)3
دول رقع ( )3مراكز اليأهال الشجمل بجلمملكة العرباة السعوداة
اعدد المراكز

اعدد المسيفادان

اعجع المجلي
1428/1427

27

7622

1432/1431

31

7221

1433/1432هـ

31

8162

1434/1433هـ

31

8182

المصدر :يقجرار وزار الشؤون اال يمجاعاة

ايضح من ال دول رقع ( )3أن اعدد مراكز اليأهال الشجمل بجلمملكة قلال
مقجرنيه بعدد ذوي االتحياج جت الخجصة ،ومراكز اليأهال الشجمل ييوفر فاهج إمكجناجت
اعجلاة ،لكن يركز اعلي اإلاواء أكمر من غاره ،وكذلك قلة اعدد التحجالت في هذه
المراكز اعزى إلي الشروط والميطلبجت النظجماة في هذه المراكز.
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وهذه المراكز األهلاة أو الخجصة اليي يتحت إشراف وزار الشؤون اال يمجاعاة
هي مراكز يعيمد بشكل أسجسي اعلي اإلاواء واليدراب و وانب من اليأهال  ،ولكن
ال يشمل ماع فئجت ذوي االتحياج جت الخجصة.
دول رقع ( )4المبجلغ المصروفة ألسر ذوي االتحياج جت الخجصة
اعجع

اعدد األسر

المبجلغ المصروفة

1428/1427هـ

133662

 83372737122لاير

1431/1432هـ

2267644

 2738272227222لاير

1433/1432هـ

3287817

 3726671877172لاير

1434/1433هـ

3837221

 3774272237311لاير

المصدر :يقجرار وزار الشؤون اال يمجاعاة

واعند يتحلال إتحصجئاة اعجع مجلي واتحد فقط من يقجرار وزار الشؤون اال يمجاعاة
اعلي سبال الممجل العجع المجلي  ،1434/1433فإن إ مجلي المعجقان الذان يخدمهع الوزار
خدمجت اعال اة ،وكذلك المراكز األهلاة الخجصة المرخص من الوزار بمن فاهع من
أطفجل وكبجر اعلي النتحو اليجلي:
 ًّ 112طفال معج ًّقج بجلراج

والطجئف.

  217مسيفا ًّدا من مراكز اليأهال المهني. 8182 -مسيفا ًّدا من مراكز اليأهال الشجمل.
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  3622مسيفاد من المراكز األهلاة والراعجاة النهجراة المرخصة من الوزار .وبذلك اكون الم موع ( )12111مسيفا ًّدا من إ مجلي ذوي االتحياج جت الخجصة ،
وهذا العدد ال اشكل سوى نسبة  %3من أصل ذوي االتحياج جت الخجصة المس لان في
وزار الشؤون اال يمجاعاة  ،وبجليجلي  %23من هذه الفئة المس لان في الوزار من دون
ًّ
سنواج،
خدمجت اعال اة  ،بانمج يصرف لهع إاعجنجت مجلاة يقجرب أربعة ملاجرات لاير
اذهب ل هذه اإلاعجنجت للعالج  ،والذي غجل ًّبج مج اكون في الخجرج  ،هذا غار ذوي
االتحياج جت الخجصة الذان ال ينطبق اعلاهع شروط وزار الشؤون اال يمجاعاة  ،وبجليجلي
أغلب هذه الفئة غار مخدومة من مؤسسجت اعال اة يتحقق يطلعجيهع  ،وتحسب مج يشار
الدراسجت فإن  %1فقط من ذوي االتحياج جت الخجصة اسيفادون من الخدمجت التحكوماة
الميمملة في خدمجت وزار الشؤون اال يمجاعاة.

وقد صدر القرار السجمي رقع /128ع 32بيجراخ 1432/3/12هـ للعمل اعلي
يخصاص الخدمجت اال يمجاعاة ممل مراكز اليأهال الشجمل  ،ومراكز اليأهال المهني
 ،ومراكز الراعجاة النهجراة  ،ومراكز دور المسنان (م لة شؤون  .)2212وبدأت
مراكز اليأهال الخجصة يأخذ تحاز الو ود ،ولكن ال يزال يغلب اعلاهج مراكز اليأهال
النهجراة اليي غجل ًّبج مج يكون يعلاماة في قدرات بساطة ال يواكب اتحياج جت ويطلعجت
هذه الفئة ،بانمج ال يو د مراكز ميقدمة من النجتحاة العال اة والطباة ،إضجفة إلي قلة
المراكز الخجصة.
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اعدد المراكز األهلاة بجلمملكة العرباة السعوداة تحسب المنجطق تحيي 1436 /12/1هـ
دول رقع ( )1اعدد المراكز األهلاة بجلمملكة
اعدد

اعدد المراكز

المنطقة

1

منطقة الراج

34

2

منطقة مكة المكرمة

33

3

منطقة المدانة المنور

1

4

منطقة القصاع

11

1

المنطقة الشرقاة

27

6

منطقة اعسار

2

7

منطقة يبوك

3

8

منطقة تحجئل

1

2

منطقة جزان

2

12

منطقة ن ران

1

11

منطقة ال وف

3

18

12

منطقة التحدود الشمجلاة

صفر

13

منطقة البجتحة

صفر
ًّ
مركزا
122

الم موع
المصدر :وزار الشؤون اال يمجاعاة

وايضح من ال دول رقع ( )1يركاز المراكز الخجصة في المدن الرئاساة ،
وبع

المنجطق ال او د بهج أي مركز خجص من هذه المراكز  ،وال سامج أن أغلبهج

يصنف بأنهج مراكز راعجاة نهجراة.
اإلعاقة والتنمية المستدامة:
يطلالالق الينماالالة المسالاليدامة اعلالالي يلباالالة االتحياج الجت البشالالراة لل االالل التحالالجلي و االالل
المسيقبل  ،ومن فكر اإلنصجف والمسجوا  ،ويعني أن كل النجس فالي الوقالت الالراهن
لهع تحق ميسجو في الوصول إلي يأمان تحاج كرامة ،وفئة ذوي االتحياج الجت الخجصالة
زء من الم يمع ولهج اتحياج جت وميطلبجت ويطلعجت انبغي مالن كجفالة القطجاعالجت أن
يتحقالالق لهالالع هالالذه اليطلعالالجت لزاالالجد فعالالجلايهع فالالي الينماالالة المسالاليدامة (فالالي الصالالقري،
.)2214
ويعد قضاة اإلاعجقة إتحدى المشكالت اليالي يعالوق الينماالة فالي الم يمعالجت التحدامالة
مج لع ايع االسيعداد لهج من منظور ينموي ،ويتحوالهج من مشالكلة ومعالوق إلالي فرصالة
في داعع الينماة من خالل يالوفار اتحياج الجت ذوي االتحياج الجت الخجصالة ويمكاالنهع مالن
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المسالالجهمة فالالي الينماالالة مالالن خالالالل اسالاليرايا اة طوالالالة المالالدى ،اسالالجهع فاهالالج القطالالجع
الخجص ،وكجفة المنظمجت من خالل يفعال المسؤولاة الم يمعاة للمنظمجت.
والقطجع الخجص لاله دور متحالوري وهالجع امكالن أن اؤدااله فالي هالذه القضالاة ،والم الجل
واسالالع فالالي يبنالالي مبالالجدرات ومشالالجراع ي الالجه قضالالاة اإلاعجقالالة يبالالدأ مالالن الوقجاالالة بجليواعاالالة
الصتحاة والسلوكاة إلي يوف ر المراكالز العال االة ومراكالز اليأهاالل واليوظاالف والالداعع
والمسجند لل هجت الرسماة.
وييراوح نسالبة المعالجقان الالذان اساليطاعون التحصالول اعلالي فرصالة اعمالل فالي الالدول
الميقدمة بان ( )%32و()%12؛ فالإن نسالبة البطجلالة بالان المعالجقان فالي الالدول النجماالة
( )%22تحسب إتحصجئاجت منظمة العمل الدولاة ( راد الشرق األوسط2212 ،ع)،
وهذه أتحد معوقجت اعدع و ود اليأهال المنجسبة لهذه الفئة.
وييعدد األسبجب اليالي يالؤدي إلالي تحالدوث اإلاعجقالة ب ماالع أنوااعهالج ،وامكالن تحصالر
أهمهج في سببان ،وهمالج :أسالبجب وراماالة ،وأسالبجب بائاالة ،كمالج ييعالدد تحج الجيهع ،سالواء
داخل أسرهع أو في الم يمع الخجر ي (في الدوسري.)2211 ،
ولعل من أهع األسبجب البائاة التحالوادث المروراالة اليالي يكالون مالن أهالع أسالبجب
اإلاعجقة في الدول النجماة ،فقد أشجرت الدراسجت إلي أن  %62من تح ع اإلاعجقالة فالي
دول العجلع ار ع إلي تحوادث المرور ،وأن تحوادث المرور يأيي فالي المريبالة المجناالة
من المعوقجت اليي يوا ه الدول النجماة ،وفي المريبة المجلمة في الدول الصنجاعاة (في
الساد.)2228 ،
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فإن تحوادث المرور ومج يسببه من خسجئر بشراة ينيج اعنهج يكجلاف اعجلاة
اعلي الم يمع ؛ من تحاث زاجد اعدد الوفاجت والمصجبان وانعكجسجيهج السلباة اعلي
الفجقد من النجيج اإل مجلي لكل دولة  ،وهنجك أاضًّ ج آمجر غار مبجشر ييممل في
الخسجئر المجداة اليي ييكبدهج الدول فامج ايعلق بجلمصجبان ونفقجت اعال هع  ،ومج
ايريب اعلي إاعجقيهع من فجقد ويعطال للطجقجت اإلنيج اة للفرد  ،فجلم يمع تحان افقد
األشخجص نيا ة إصجبيهع أو إاعجقيهع أو وفجيهع إنمج ايريب اعلي ذلك فقد طجقة اعدد
ال بأس به من الشبجب واهدر هذه الطجقة  ،تحاث افقد الم يمع قدريهع اعلي العطجء
والمسجهمة في اليقدع واالزدهجر  ،والتحقاقة أن قرابة ملث القيلي أو ال رتحي هع من
ًّ
فضال اعن المبجلغ اليي يصرف اعلاهع في
العنجصر الشجبة والمؤمر في الم يمع ،
العالج والراعجاة وهع في مقيبل العمر (في الساد.)2228 ،

وإتحدى القاع اليي وردت في إاعالن األمع الميتحد في قرار الل نة العجمة
لألمع الميتحد رقع ( )2/11في ( )8سبيمبر (2222ع) قامة اليضجمن اليي ا ب
موا هة اليتحداجت العجلماة اعلي نتحو اكفل يوزاع يكجلاف األاعبجء بصور اعجدلة وف ًّقج
لمبجدئ اإلنصجف والعدالة اال يمجاعاة األسجساة ،ومن تحق الذان اعجنون أو الذان هع
أقل فجئد أن اتحصلوا اعلي العون من أكبر المسيفادان (األهداف اإلنمجئاة.)2211 ،
ومن أهداف األمع الميتحد لأللفاة اليي يبدأ مع العجع ال داد ( 2216ع) إلي
ًّ
ينمواج اأيي الهدف المجلث الذي ايممل في الصتحة
(2232ع) المكونة من ( )17هد ًّفج
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ال اد والرفجه ل ماع السكجن وذوي االتحياج جت الخجصة زء من أي م يمع  ،ومن
الوا ب الملزع الوفجء بهذا الهدف بأي م يمع.
كمج ورد في الهدف المجمن اليرواج لنمو اقيصجدي مسيداع وشجمل واعمجلة كجملة
ومني ة  ،وهذه الفئة زء من الم يمع ا ب أن نضع اليدابار الالزمة ل عل هذه
الفئة مني ة ليسجهع في نمو االقيصجد من خالل يأهالهج.
كمج ورد أاضًّ ج ضمن أهداف األلفاة الهدف التحجدي اعشر الخجص بإا جد مدن
وم يمعجت متحلاة مسيدامة  ،واسيدامة المدن لهج ميطلبجت  ،ومنهج يتحقاق يطلعجت
ويوفار اتحياج جت السكجن  ،ومنهع هذه الفئة اليي انبغي أن ي د مج اخصهج من
مراكز العالج واليأهال واليدراب واليمقاف و ماع االتحياج جت اليي يمكنهج من أداء
دورهج في الينماة.
وفي خطة الينماة العجشر للمملكة العرباة السعوداة (2212-2211ع) وردت
المسؤولاة الم يمعاة كهدف من أهداف الخطة ييممل في الهدف اليجسع من الخطة
بزاجد إسهجمجت القطجع الخجص  ،ورفع إنيج ايه ليتحقاق األهداف الينمواة وأتحد
مؤشرايه يعزاز المسؤولاة اال يمجاعاة للشركجت.
كمج جء في الهدف العجشر الميممل في االسيممجر في الموارد السكجناة  ،ورفع
مسيوى المعاشة ،ويتحسان نواعاة التحاج ل ماع فئجت الم يمع  ،وليتحقاق هذا الهدف
ذكرت اعد ساجسجت في هذا الم جل كمج الي:
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 -1اإلسراع في ااعيمجد االسيرايا اة الوطناة لإلنمجء اال يمجاعي  ،والعمل اعلي
ينفاذ برام هج.
 -2يطوار كفجء الخدمجت اال يمجاعاة بمج ايمجشي مع المعجاار العجلماة وياسار
الوصول إلاهج.
 -3العمل اعلي إاصجل اإلاعجنجت والمسجاعدات لمسيتحقاهج دون غارهع.
 -4رفع مسيوى الخدمجت المقدمة لذوي االتحياج جت الخجصة ويسهال مشجركيهع
الفجاعلة في مخيلف األنشطة.
 -1يوفار البرامج اليواعواة للصتحة العجمة والممجرسجت الصتحاة السلامة.
 -6إبقجء معدالت اليضخع اعند مسيواجت منخفضة للمتحجفظة اعلي القدر الشرائاة
للدخول.
 -7يتحفاز االدخجر لدى المواطنان من خالل إا جد الساجسجت والقنوات المنجسبة.
 -8يتحفاز أخالقاجت العمل اليطواعي  ،ويطوار برامج اليكجفل اال يمجاعي.
وفي الهدف السجدس اعشر أاضًّ ج ورد في البند ( )7داعع الخدمجت الصتحاة لذوي
االتحياج جت الخجصة ويطوارهج.
وفالالالي البنالالالد ( )14ورد أاضًّ الالالج يطالالالوار الخالالالدمجت الصالالالتحاة لألطفالالالجل والمسالالالنان
والمعجقان واليوسع بجلراعجاة الصتحاة المنزلاة لكبجر السن والمعجقان.
وفالالي البنالالد ( )11ورد أاضًّ الالج يعزاالالز دور القطالالجع الخالالجص فالالي يقالالداع الخالالدمجت
الصتحاة واليوسع في يصناع األدواة واأل هز الطباة.
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ومن هذا ايضح لنج صراتحة في خطة الينماة العجشر أهماة المشجركة من خالل
المسؤولاة الم يمعاة في يتحقاق األهداف الينمواة  ،وخصوصًّج ي جه فئة ذوي
االتحياج جت الخجصة  ،ولعل منجقشة ممل هذه النقجط ييممل فامج الي:
 يطوار الخدمجت اال يمجاعاة بمج ايمجشي مع المعجاار العجلماة  ،وهذا شرط
وهدف ل ماع الخدمجت بجلمملكة العرباة السعوداة  ،وهذه الفئة من الم يمع
أتحد تحقوقهج يوفار مراكز وخدمجت ا يمجاعاة يتحقق يطلعجيهع تحيي ييتحقق
مشجركيهع في الينماة.
 رفع مسيوى الخدمجت اليي يقدع لذوى االتحياج جت الخجصة  ،وهذا ااعيراف
بأن المراكز ال يزال دون المسيوى المطلوب  ،لذلك كجن من أهداف الخطة.
 يوفار برامج اليواعاة للصتحة العجمة والممجرسجت الصتحاة السلامة  ،وهذا
هدف وقجئي اقع بجلدر ة األولي اعلي ال هجت الرسماة  ،ولكن تحيي القطجع
الخجص ومنظمجت الم يمع انبغي أن يسعي إلي يتحقاق هذا الهدف ألهمايه
في قضاة اإلاعجقة  ،وبجليجلي له أمر اعلي الينماة بشكل اعجع.
 يتحفاز أخالقاجت العمل اليطواعي ويطوار اليكجفل اال يمجاعي  ،وهذا هدف
كبار ًّدا ممكن أن اسجهع ال ماع من هجت رسماة ومنظمجت م يمع مدني
ومنظمجت اقيصجداة في يتحقاق هذا الهدف  ،سواء في مشجراع وبرامج
يطواعاة لخدمة الم يمع  ،وخدمة فئة ذوي االتحياج جت الخجصة  ،سواء في
يأساس مراكز يأهال أو اعالج أو يرفاه أو أي خدمجت أخرى ولكن يبقي

24

مراكز اليأهال العال اة يأخذ أهماة قصوى في أولواجت التحج ة لممل هذه
الفئة.
دول رقع ( )6خطة الينماة العجشر للمملكة ()2212-2211
رقم الهدف العام

شرح الهدف كما جاء في خطة التنمية العاشرة

رقم الهدف
الفرعي

المجلث

7

الرابع

2

يش اع القطجع الخجص لالسيممجر في إنيجج سلع وخدمجت ذات متحيوى معرفالي وقامالة
مضجفة.
يو اه االسيممجر ات الوطناالة واأل نباالة نتحالو القطجاعالجت ذات المتحيالوى اليقنالي والقامالة
المضجفة العجلاة ويتحفاز اإلبداع واالبيكجر.

2

إ نشالالجء شالالركجت يسالالجهع فاهالالج التحكومالالة والقطالالجع الخالالجص فالالي الم الالجالت ذات األولواالالة
االسيرايا اة بجلمملكة.

اليجسع

4

زاجد المتحيوى المتحلي في الساللع والخالدمجت اليالي يقالدمهج أو ينفالذهج منظمالجت القطالجع
الخجص للتحكومة.

1

يعزاز المسؤولاة اال يمجاعاة للشركجت.

12

يذلال العقبجت أ مجع القطجع الخجص وخجصة المنشآت الصغار والميوسالطة لالساليممجر
في قطجع الخدمجت والمرافق العجمة.

2

يطوار كفجء الخدمجت اال يمجاعاة بمج ايمجشي مع المعجاار العجلماالة وياسالار الوصالول
إلاهج.

الهدف العجشر
4

رفع مسيوى الخدمجت المقدمة لذوي االتحياج جت الخجصالة ويسالهال مشالجركيهع الفجاعلالة
في مخيلف األنشطة.

8

يتحفاز أخالقاجت العمل اليطواعي ويطوار برامج اليكجفل اال يمجاعي.
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12

وضالالع البالالرامج المنجسالالبة لينماالالة الم يمالالع بمخيلالالف فئجيالاله فالالي ضالالوء معالالدالت اإلاعجلالالة
السجئد .

الرابع اعشر

1

داعع برامج األمجن اال يمجاعي وأنشطيه ويطوار أنظميهج.

1

داعع األاعمجل اليطواعاة والخاراة وي واد أدائهج لزاجد إسهجمهج في الينماة اال يمجاعاة.

6

يعزاز دور األوقجف في الينماة اال يمجاعاة واالقيصجداة.

14

يش اع قاجع ال معاجت األ هلاة ويطوار برامج اليواعاة والوقجاة من العنف والعمل اعلي
يوفار أمجكن اإلاواء للتحجالت الميضرر .

7

داعع الخدمجت الصتحاة لذوي االتحياج جت الخجصة ويطوارهج.

14

يطالالوار الخالالدمجت الصالالتحاة لألطفالالجل والمسالالنان والمعالالجقان واليوسالالع بجلراعجاالالة الصالالتحاة
المنزلاة لكبجر السن والمعجقان.

السجبع اعشر

11

يعزاز دور القطجع الخجص في يقداع الخالدمجت الصالتحاة واليوسالع فالي يصالناع األدواالة
واأل هز الطباة.

مصدر ال دول :خطة الينماة العجشر  ،وزار االقيصجد واليخطاط .2211

ًّ
فراعاج ييعلق بذوي االتحياج جت
في خطة الينماة العجشر للمملكة ورد ( )17هد ًّفج
الخجصة ،سواء بشكل مبجشر أو صراح أو غار مبجشر من يوفار الخدمجت المنجسبة
وال اد واالسيممجر في هذا الم جل ويش اعه؛ ألن هذه الفئة يتحظي بأولواة في خطة
الينماة العجمة للدولة ،سواء في يوفار الخدمجت المنجسبة وال اد  ،وكذلك االسيممجر في هذا
الم جل ،كمج ايضح من يفصال ال دول رقع (.)6
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وذكر اليوا ري أن صندوق الينماة السعودي الصنجاعي  ،وصندوق ينماة
الموارد  ،وبنك اليسلاف السعودي  ،لع يعط أي ماز للمشجراع اليي يخص ذوي
االتحياج جت الخجصة.
والصندوق الخاري اال يمجاعي اسيهدف الفئجت الفقار والقجدر اعلي العمل،
واسيمني األرامل والمعوقان وكبجر السن وغار القجدران اعلي العمل( .اليوا ري،
.)2212
فجالسيممجر في مراكز اليأهال  ،وخصوصًّج إذا كجنوا من ذوي االتحياج جت
الخجصة من المشجراع اليي يعجلج قضاة ا يمجاعاة  ،بجإلضجفة إلي وظافيهج
ًّ
قيصجداج
االقيصجداة  ،فجألولي إاعطجء أولواة لهذه المشجراع  ،ألنهج يعجلج جن ًّبج ا
ايممل في يوفار فرص اعمل لذوي االتحياج جت الخجصة  ،وغارهع  ،كمج يعجلج
ًّ
يمجاعاج ايممل في يقلال اإلاعجلة اعلي الدولة  ،ويمكان فئجت ذوي االتحياج جت
جن ًّبج ا
الخجصة من ممجرسة تحاجيهع الطباعاة في الم يمع  ،واعلي ال هجت الرسماة ممل
وزار الشؤون اال يمجاعاة  ،ووزار الصتحة  ،ووزار الشؤون البلداة والقرواة ،
يفعال مج ورد في خطة الينماة العجشر من خالل ينفاذ األهداف الخجصة بفئة ذوي
اإلاعجقة بمشجركة القطجع الخجص  ،ويعزاز

وانب الشراكة الفعلاة اليي يتحقق

األهداف من خالل يش اع ويسهال االسيممجر في مراكز اليأهال الوقجئاة والعال اة ،
وفق دراسة يتحدد االتحياجج الفعلي تحسب التحاز ال غرافي والسكجني بهذه المراكز.
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المسؤولية المجتمعية وذوو اإلعاقة:
عرفت َّالمواصفة َّالقياسية الدولية المسؤولية المجتمعية  ISO26000بأنها:
َّ
مسؤولية المؤسسة عن تأثير ق ارراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة  ،من خالل
سلوك أخالقي يمتاز بالشفافية ،ويتسم بالتالي:
 بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. يأخذ في عين االعتبار توقعات أصحاب المصلحة (األطراف المعنية). التوافق مع القوانين المطبقة ومعايير السلوك الدولية. دمج وتكامل في منهجية ونشاط وممارسات المؤسسة (اآليزو،00222.)0202
وعرفها الرمضي الصقري (0202م) بأنها :جميع األهداف والسياسات
واإلجراءات والبرامج ،التي تحقق جزءا من التوازن بين األهداف االقتصادية
واألهداف االجتماعية للمنظمات ،وتكون ضمن استراتيجياتها من خالل االلتزام
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المستمر والذاتي ،تجاه العاملين والمجتمع والبيئة للمساهمة اإليجابية في التنمية
المستدامة.
ويعرف مدحت أبو المنصر (0202م) المسؤولية المجتمعية للمنظمة تجاه
المجتمع بأنها  :عبارة عن التزام المنظمة بالمشاركة في تحسين نوعية الحياة ألسر
العاملين وللمجتمع ككل  ،والمحافظة على البيئة من التلوث  ،وذلك من خالل
مجموعة من البرامج والخدمات واإلعانات والتسهيالت التي تقدم بواسطة المختصين
بهذه المنظمة في ضوء احتياجات ومشكالت المجتمع وفي إطار قيم وأخالقيات
وقوانين المجتمع.
وخالصةةة القةةول إن المسةةؤولية المجتمعيةةة للمنظمةةات هةةي نهةةج إداري حةةديث تمارس ة
كافةةة المنظمةةات  ،س ةواء كانةةت منظمةةات حكوميةةة  ،أو منظمةةات قطةةا خ ةةا

 ،أو

منظمةةات مجتمةةع مةةدني  ،وتتعلةةق بممارسةةتها لعملياتهةةا وتعامالتهةةا وعالقاتهةةا الداخليةةة
والخارجي ةةة ،ونت ةةائج ه ةةذه الممارس ةةات عل ةةى كاف ةةة أص ةةحاب المص ةةلحة بم ةةا يتواف ةةق م ةةع
أهداف التنمية المستدامة  ،المتمثلة في البعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
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أمج مج ايعلق بقضاة ذوي االتحياج جت الخجصة والمسؤولاة الم يمعاة
للمنظمجت فقد وردت بأكمر من ساجق في المواصفجت الدولاة واليعبار اعنهج صراتحة
من منظمجت دولاة ومتحلاة اعدادة  ،فقد ورد في مواصفة المسؤولاة الم يمعاة
اآازو ( )26222واليعبار اعنهج بجلم مواعة المسيضعفة  ،وهي م مواعة من
األفراد الذان اشيركون في سمة أو أكمر يكون ذات طباعة يمازاة أو ذات ظروف
ا يمجاعاة أو اقيصجداة أو مقجفاة أو ساجساة أو صتحاة معجكسة واليي يؤدي إلي افيقجر
هذه الم مواعة للسبل اليي يمكنهج من التحصول اعلي تحقوقهج أو اليميع بيكجفؤ الفرص
(اآازو.)2212 ،26222
وأصبتحت قضاة ذوي االتحياج جت الخجصة

ز ًّءا ر ًّ
ئاساج من اسيرايا اجت

المسؤولاة الم يمعاة للمنظمجت  ،وأصبتحت أكمر وضوتحًّ ج في الشركجت النج تحة
والمقجفة المؤسساة الشجملة والعنجاة بذوي اإلاعجقة  ،والشبكجت الخجصة إلي يتحسان
أوضجع ذوي اإلاعجقة  ،واليعجون مع الشركجت الخجصة والعجمة في يوساع نطجق
اسيرايا اجت المسؤولاة اال يمجاعاة للشركجت  ،ممل منيدى أصتحجب العمل المعني
بجإلاعجقة بجلمملكة الميتحد  ،وشبكة األاعمجل والع ز العجلماة ،وشبكة األاعمجل
األورباة ،وهنجك تحج ة ليوظاف ذوي اإلاعجقة ،ويتحظي القضاة ووف ًّقج إلتحصجئاة
منظمة اليعجون والينماة (2212ع) و دت ميوسط يوظاف ذوي اإلاعجقة اشمل أكمر
من  %42مقجرنة  %71لألشخجص من دون إاعجقة.
وقالالد بالالدأت أوروبالالج مالالؤخرًّ ا فالالي يعزاالالز اليكجفالالل الفع الجل لألشالالخجص ذوي اإلاعجقالالة
(.)Kuznetsova
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ويعيبر قضاة اإلاعجقة قضاة وهراة من قضجاج المسؤولاة الم يمعاة  ،وخصوصًّج
الشركجت  ،ويعبر اعن مواكبة منظمجت القطجع الخجص لقضجاج الم يمع الذي يعمل
فاه واالسيممجر فاهج  ،ويعيبر من االسيممجر اال يمجاعي المسؤول  ،واالسيممجر في
هذا ال جنب اتحقق فوائد اعد للم يمع والشركجت في آن واتحد.
وارى بجرنس وآخرون أن الشركجت الكبار و دت أن أهدافهج الخاراة وأهدافهج
اليسواقاة امكن أن يكون فعجلة تحان يسجهع في زاجد المباعجت  ،وزاجد الدخول
بجإلضجفة إلي االنيشجر  ،ومن خالل هذه الدراسة نرى أن قاجع الشركجت الكبار
بجلمسجهمة في األاعمجل الخاراة اسجهع في زاجد الميفجاعلان معهج ،تحاث أشجرت نيجئج
الدراسة إلي أن ( )% 18من المشجركان في االسيفيجء قرارايهع للشراء من
الشركجت يعيمد في الغجلب اعلي أسجس مدى يفجاعل يلك الشركجت ومسجهميهج في
األاعمجل الخاراة في الم يمع (في يركسيجني1428 ،هـ).
وفي دراسة سامكن  ،Simkinsوياكنر 1287( Ticknerع) ،ييعدد مصجدر
اإلاعجنجت في براطجناج  ،بجإلضجفة إلي المخصصجت اليي يدفعهج التحكومة من
موازنيهج العجمة  ،ويشجرك شركجت اليأمان  ،وخجصة بجلنسبة للمعوقان من راء
تحوادث الطرق وإصجبجت العمل  ،وضتحجاج العملاجت العسكراة (في الصغار،
.)2222

31

ً
اجتماعيا:
االستثمار المسؤول
االسيممجر بشكل اعجع وكمج يبنجه المعاجر الدولي ( )21؛ إذ اعرف االسيممجر بأنه
أصل يتحيفظ به المنشأ بهدف زاجد المرو ومن خالل اليوزاعجت (أربجح ،إا جر،
اعوائد) أو الزاجد الرأسمجلاة أو منجفع أخرى يعود للمنشأ المسيممر  ،ممل اليي
يتحصل اعلاهج من خالل العالمة الي جراة  ،وقد اعرف المعاجر البراطجني ()11
االسيممجر بشكل اعجع بأنه أصل له خجصاة القدر اعلي يولاد المنفعة االقيصجداة في
شكل يوزاعجت أو زاجد في القامة (في مفرح1438 ،هـ) .www.socpa.org.s
أمج االسيممجر المسؤول فيطور نيا ة لواعي السكجن والمسيمران والشركجت
والتحكومجت بأمر المخجطر اال يمجاعاة والبائة واألخالقاة اعلي المسجئل طوالة األمد
اليي ييراوح بان الينماة المسيدامة ،وأداء الشركجت اعلي األمد الطوال (مكيب العمل
الدولي.)2227 ،
ًّ
يمجاعاج في تحد ذايه اعلي أنه اشمل
وامكن أن افهع إلي جنب االسيممجر المسؤول ا
مسجئل أوسع لليموال المسيداع من قبال االئيمجن ليش اع الكفجء اإلنيج اة أو
االسيممجرات الخضراء أو اسيخداع االئيمجن االسيهالكي للقاجع في موازا يموال
مشرواعجت بيوفار مزااج لألاعمجل الخاراة أو لقضجاج أخرى.
ووف ًّقج للمنيدى األوروبي لالسيممجر اال يمجاعي (أوروساف) اعيبر االسيممجر
ًّ
يمجاعاج هو الذي ارااعي أمر االسيممجرات اعلي الم يمع ،وا مع بان
المسؤول ا
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أهداف المسيممران المجلاة وشواغلهع بشأن المسجئل اال يمجاعاة والبائة واألخالقاة
واإلداراة (مكيب العمل الدولي.)2227 ،
وبذلك اكون هذا االسيممجر م مواعة فراعاة من مسجئل المسؤولاجت اال يمجاعاة
والبائاة األاعع اليي يو ههج المنشآت اعجد وألغرا

كافاة يسخار المنشآت

ًّ
يمجاعاج لداعع المنشأ المسيدامة لوضع المسجئل اال يمجاعاة
االسيممجر المسؤول ا
والبائاة موضع اليطباق (مكيب العمل الدولي.)2227 ،
ومن هذا المنطلق أمجع المسيممران مالمة خاجرات لالسيممجر:
 اسيممجر م يمعي ممل االسيممجر الذي اداعع الينماة. اسيممجرات انيقجئاة إا جباة أو سلباة ممل (اليبع ،واألسلتحة) في م جلاالسيممجر السلبي.
ًّ
 اليزاع نشط  ،وهذا النهج هو األكمر ًّويكجمال وشمولاة  ،والقجدر اعلي أن
قبوال
اأخذ أ ًّ
شكجال ميخلفة  ،ولكنه ابدأ اعجد بدخول المسيممران في تحوار مع
الشركجت بهدف فهع سلوكهع ويغااره ويتحسان أدائهج اال يمجاعي والبائي.
ًّ
يمجاعاج إلي االسيممجرات اليي اوظفهج القطجع
واشار مصطلح االسيممجر المسؤول ا
الخجص بغجاة يولاد أمر ا يمجاعي واقيصجدي وبائي قجبل للقاجس  ،بجإلضجفة إلي
ًّ
يمجاعاج اعلي يوفار
جنب العجئد المجدي المعقول .وأاضًّج اطلق االسيممجر المسؤول ا
االتحياج جت الضروراة للم يمع أو فئجت منه  ،وبنفس الوقت يتحقاق اعجئد مجدي
للمسيممران.
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وقد أطلقت شبكة  Giinغار الربتحاة السيممجر األمر مبجدر يمملت في إنشجء قجاعد
باجنجت السيممجرات األمر يداعي قجاعد األمر ويضع تحوالي  222صندوق
السيممجرات األمر  ،وف ًّقج لقجاعد الباجنجت  ،فإن هذه الصنجداق يوظف اسيممجرات في
مخيلف المنجطق ،وتحوالي نصف هذه الصنجداق يعمل في أمراكج الشمجلاة وأفراقاج
(الباجن.)2212 ،
ويشار اليقجرار االقيصجداة إلي أن منطقة الشرق األوسط وشمجل أفراقاج يممل
مريبة منخفضة بجلمقجرنة مع منجطق أخرى من تحاث تح ع اسيممجرات األمر وقاميهج.
وإن سندات األمر اال يمجاعي هي ابيكجر داد نسب ًّاج في مادان اسيممجرات األمر ،
فهي اعقد بان كاجن خجص وكاجن اعجع اليزع بمو به الكاجن العجع بجلدفع من أ ل
يتحسان النيجئج اال يمجاعاة  ،واعلي الرغع من أنهج يسمي سندات فإنهج في الواقع
شراكجت بان القطجاعان العجع والخجص مع مخجطر اعوائد اتحيمل أن يكون أقرب إلي
األسهع الخجصة من الدخل المجبت  ،فجلدافع وراء القطجع العجع هو الدافع للقطجع
الخجص بغجاة التحصول اعلي منجفع ا يمجاعاة إا جباة (الباجن.)2212 ،
فجالسيممجر في بع

الفئجت اشكل اعب ًّئج اعلي قدرات الم يمع مج لع ييشجرك

كجفة األطراف  ،ومتحجولة اليقلال من هذا العبء بجالسيممجر اال يمجاعي المسؤول
الذي اقلل من نسبة اإلاعجلة اعلي الدولة ،ويتحقاق اسيممجر ا يمجاعي مسيداع بتحاث
اتحقق ربتحاة للمسيممران ،واسجهع في تحل مشكلة ا يمجاعاة واقيصجداة ليتحقاق
الينماة المسيدامة ،وال سامج أن هذه الفئة يممل نسبة مئواة من الم يمع في الوقت
التحجلي.
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واالسالاليممجر المسالالؤول أتحالالد م الالجالت المسالالؤولاة اال يمجاعا الة للمنظمالالجت  ،واعلالالي
القطجع الخجص مسؤولاة من خالل يبني مبجدرات ومشجراع في هذا الم جل.
كمج أن اعلي منظمجت الم يمع المدني أو القطجع المجلث بشقاه الخاري واليعجوني
اليتحول من االاعيمجد اعلي اإلاعجنجت إلي االسيممجر ،واعلي سبال الممجل في الوالاجت
الميتحد األمراكاة يملك المنظمجت غار الربتحاة  %11من المسيشفاجت ،و %32من
العاجدات ،و %42من المعجهد وال جمعجت ،و %34من المدارس ،و %12من
الخدمجت اال يمجاعاة (بجلقجسع1428 ،هـ).
وفي السواد أاضًّج قرابة  72منظمة يممل م مواعالجت متحالدد مالن المعالوقان ،وقرابالة
( )2222معاة متحلاة اعلي مسيوى الدولة (في اليوا ري2212 ،ع).
ًّ
يمجاعاالالج ل ماالع الم الالجالت ،بتحاالث يوظالالف
وييعالدد أو اله االسالاليممجر المسالؤول ا
اسيممجرات لهج أمالر ممالل خلالق فالرص اعمالل داالد  ،ويالوفار مسالجكن بأسالعجر معقولالة
لبع

فئالجت الم يمالع  ،ومعجل الة قضالاة ا يمجاعاالة  ،ومنهالج قضالاة ذوي االتحياج الجت

الخجصة بيوفار مراكالز اليأهاالل العال االة  ،نظالرًّ ا ليالوفر مقومالجت االساليممجر الم الدي
اقيصجد ًّاج في ممل هذه المراكز؛ تحاث يو د تحصة سوقاة غار مسيفجد منهج  ،ويركهالج
دون يو الاله القطالالجع الخالالجص لالسالاليممجر فاهالالج اضالالر بجالقيصالالجد الالالوطني لخالالروج ه الذه
التحصة السوقاة للخجرج ،وفي الوقت نفسه االسيممجر فاهج امكن فئة ذوي االتحياج جت
الخجصة من المسجهمة في الينماة.
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مقومات االستثمار في مراكز التأهيل العالجية:
 -1يو ه وداعع الدولة لهذه الفئة من خالل وزار الشؤون اال يمجاعاة بتحاث
يداعع ويدفع اعن كل مسيفاد اليتحق بهذه المراكز وينطبق اعلي شروطهج مبجلغ
مجلاة كإاعجنجت قد اصل الداعع فاهج إلي تحدود ( )347222ألف لاير لكل
مسيفاد من هذه المراكز.
 -2يركاز خطة الينماة العجشر للدولة اعلي يعزاز مشجركة كجفة فئجت الم يمع
ويفعال سبل المشجركة ،وقد رد في الخطة ( )17هد ًّفج يخص االسيممجر لهذه
الفئة.
 -3تحج ة الم يمع لممل هذه المراكز ،فهنجك شراتحة كبار في الوطن العربي من
هذه الفئة يصل إلي ملاجر شخص بجلعجلع معظمهع في الدول النجماة .وانجل
األطفجل المعوقون في معظع دول الشرق االوسط وشمجل أفراقاج راعجاة
صتحاة متحدود  ،كمج االتحظ ضعف الواعي الصتحي بان أسر هؤالء األطفجل،
واوا ه بع

األطفجل المعوقان بجلمنطقة مشكالت الوصع ،والنبذ

اال يمجاعي ،والعزلة ،ومن مع فهع ال اشجركون في الينماة اال يمجاعاة
واالقيصجداة وتحاج الم يمع (إنمجء المدن.)2214 ،
وقد ورد في يتحقاق ب راد "الراج

" في متحرع 1437هـ ذكر نقص

مراكز اليأهال بجلمنطقة الشمجلاة من المملكة العرباة السعوداة ،واعدع يوفر
العالج أاضًّ ج؛ لذلك ل أت أسر ذوي االتحياج جت الخجصة إلي المملكة
األردناة للعالج والدراسة ،وتحكومة المملكة العرباة السعوداة يدفع يكجلاف
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الدراسة والعالج لهذه األسر بأكمر من ( )122ملاون لاير سنو ًّاج للدراسة،
وممجناة مالاان يكجلاف العالج (صتحافة الراج
سوقاة لمنطقة

1437 ،هـ) ،وهذه تحصة

غرافاة واتحد فقط يذهب للخجرج لعدع يوفر مراكز

ميخصصة في هذا الم جل .وفي دراسة اليمبيي1417( ،هـ) المشكالت اليي
ًّ
تحركاج ،مراكز اليأهال المهني للمعوقان ،ويبان أن هنجك
يوا ه المعوقان
معجنج من المشكالت األسراة واالقيصجداة واال يمجاعاة والصتحاة واليدراباة
بنسب ميفجوية (في الدوسري.)2211 ،
 -4يممل هذه الفئة شراتحة كبار في الم يمع ،فهنجك مج اقجرب الملاون ونصف
الملاون من ذوي االتحياج جت الخجصة بجلمملكة ،تحسب يقدارات من هجت
غار رسماة ،بانمج الميوقع أن يكون هذه الفئة أكمر من ( )%12قجبل للزاجد .
 -1الم خدوع من هذه الفئة من قبل ال هجت التحكوماة بمج فاهج مراكز اليأهال
الشجمل العال اة قلالة ًّدا ،وبجليجلي التحج ة مو ود  ،وملتحة ،وفي دراسة
العاسي (1412هـ) ،لمقجرنة النظجمان المجلي واإلداري لمؤسسجت المعوقان
بجلمملكة العرباة السعوداة ،و مهوراة مصر العرباة ،فكجن إتحدى نيجئج هذه
الدراسة أن اعدد المليتحقان بمؤسسجت ذوي اإلاعجقة في البلدان قلال

ًّدا

بجلنسبة إلي م موع ذوي اإلاعجقة فاهمج )%2( :مصر مقجبل ()%1
بجلسعوداة (في الدوسري ،)2211 ،وكذلك اعند مقجرنة المس لان في وزار
الشؤون اال يمجاعاة من ذوي االتحياج جت الخجصة بجلذان ايلقون الخدمجت
العال اة في مراكزهج ،والمراكز اليي يشرف اعلاهج ال اي جوز ( )%3فقط.
وفي دراسة الدوسري ( )2211ذكر بع

المشكالت اليي اعجني منهج ذوو
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اإلاعجقة التحركاة ييممل في طول فير العالج الطبي لبع

ذوي اإلاعجقجت

واريفجع يكجلاف العالج ،واعدع و ود مراكز كجفاة للعالج الميماز لذوى
اإلاعجقة ،وكذلك المراكز الميخصصة في العالج الطباعي .وفي دراسة
المداماغ (1417هـ) ذكرت أن الفئة العمراة خمس اعشر سنة فأكمر يعجني
صعوبة إا جد مؤسسجت يعلاماة وا يمجاعاة يقدع لهج الراعجاة (في الدوسري،
.)2211
ًّ
فممال في
 -6و ود قو شرائاة لهذه الفئة ،فقد و دت القو الشرائاة لهذه الفئة؛
براطجناج ،وهي شراتحة مسيهلكة لهذه الخدمجت قدرت قدريهع الشرائاة بمبلغ
ًّ
سنواج ( راد الشرق األوسط .)2224 ،والمملكة
( )112ملاجر دوالر
العرباة السعوداة ممملة في وزار الشؤون اال يمجاعاة فقط يصرف مج
اقجرب ( )12ملاجرات لاير ألسر ذوي االتحياج جت الخجصة في مالث سنوات
بخالف أسر الضمجن اال يمجاعي اليي اغلب اعلاهع طجبع اإلاعجقة ،فقد صرف
اعلي هذه األسر في أربع سنوات مج اقجرب ( )68ملاجر لاير بخالف الفئجت
اليي يخدمهج في اإلاواء ،وهذه المبجلغ العجلاة في اإلنفجق التحكومي اعلي ذوي
االتحياج جت الخجصة بتحج ة إلي قطجع خجص اسيفاد منهج ،ال سامج أن
الدراسجت اليي ينجولت هذه اإلاعجنجت يؤكد أن أغلب المبجلغ يذهب للعالج ،فقد
ذكرت دراسة الصغار ( )2222أن جنبًّج كبارًّ ا من اإلاعجنجت النقداة انفقه المعوق
اعلي شراء أدواة لعالج تحجليه أو اعلي لسجت للعالج الطباعي ،األمر الذي افقد
هذه اإلاعجنجت قاميهج كأدا لمسجاعد المسيفاد اعلي موا هة صعوبجت وميطلبجت
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التحاج المعاشاة .إذ مج اعلمنج أن هذا اإلنفجق الكبار من الدولة اعلي هذه الفئة
اممل نسبة قلالة ًّدا من إ مجلي فئة ذوي االتحياج جت الخجصة.
ًّ
اعجئدا ًّادا،
 -7اسيممجر ا يمجاعي مسؤول ،فعلي الرغع من أنه ربتحي واتحقق
فإنه بنفس الوقت اتحقق خدمة م يمعاة ،واسجهع في الينماة المسيدامة بيأهال
فئة كبار للعمل واإلسهجع في الينماة.
 -8أتحد برامج المسؤولاة الم يمعاة ،وادخل في المسؤولاة الم يمعاة للمنظمجت
بأكمر من

جنب ،فبع

ذوي االتحياج جت الخجصة اعملون في شركجت

ومنظمجت ،وكذلك شراتحة مسيهلكة من تحقهع أن يوفر لهع الخدمجت اليي
يلبي اتحياج جيهع ويطلعجيهع ،بجإلضجفة إلي أن قضاة اإلاعجقة يممل قضاة
ا يمجاعاة ،ومن وا ب ال ماع؛ والقطجع الخجص بصفة خجصة ،المسجهمة في
هذه القضاة ،ومج ايعلق بجإلنيجج من ذوي االتحياج جت الخجصة ،فهع امملون
شراتحة من الم يمع ،وبجليجلي من وا ب ال ماع ،سواء مؤسسجت تحكوماة أو
منظمجت م يمع مدني أو منظمجت القطجع الخجص ،المسجهمة في هذه القضاة
ويفعال وانب الشراكة لدفع المسجهمة في الينماة المسيدامة.
 -2جنب خاري وداني ،ويتحقق اليكجفل اال يمجاعي واليخفاف اعن المسلمان من
ذوي االتحياج جت الخجصة أنفسهع ،وكذلك أسرهع ،ويقلال األاعبجء اعلاهع.
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الخاتمة والتوصيات:
قضاة اإلاعجقة في الم يمع أصبتحت في ازداجد  ،وهذا اتحيجج إلي ايخجذ خطوات
اسيرايا اة من كجفة ال هجت  ،سواء مج ايعلق بجلوقجاة في ال جنب الصتحي أو
السلوكي أو اال يمجاعي  ،وكذلك العال ي.
ويعيبر اإلاعجقة قضاة أسجساة من قضجاج المسؤولاة اال يمجاعاة للمنظمجت  ،وأتحد
مؤشرات الينماة المسيدامة  ،وقد ورد في خطة الينماة العجشر للمملكة العرباة
ًّ
ينمواج لهذه الفئة ليعزاز مشجركة كجفة الفئجت في
السعوداة أكمر من  17هد ًّفج
الم يمع  ،ويتحقاق الينماة المسيدامة  ،وإتحدى أهع وسجئل يتحقاق الينماة المسيدامة
يفعال وانب المسؤولاة الم يمعاة للمنظمجت  ،وربطهج وفق أولواجت الم يمع ،
ومن خالل هذا البتحث نخلص إلي بع

النيجئج:

 يو ه الدولة في يعزاز المشجركة من خالل المسؤولاة الم يمعاة في قضجاج
الم يمع من خالل مبجدرات ومشجراع ينمواة من كجفة المنظمجت  ،سواء
منظمجت تحكوماة أو منظمجت م يمع مدني أو أفراد.
 يعيبر قضاة اإلاعجقة قضاة م يمع ،وأصبتحت في ازداجد ،وانبغي اعلي
ال ماع االضطالع بمسؤولاجيه من خالل مبجدرات الوقجاة والعالج.
 اعلي ال هجت الرسماة ممل وزار الشؤون اال يمجاعاة ،ووزار الصتحة،
ووزار الشؤون البلداة والقرواة ،يفعال مج ورد في خطة الينماة العجشر من
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خالل ينفاذ األهداف الخجصة بهذه الفئة بمشجركة القطجع الخجص ويعزاز
وانب الشراكة الفعلاة اليي يتحقق األهداف من خالل يش اع ويسهال
االسيممجر في مراكز اليأهال الوقجئاة والعال اة.
 اعلي ال هجت الرسماة يو اه الصنجداق التحكوماة ممل صندوق الينماة
السعودي ،والبنك السعودي لليسلاف واالدخجر ،وغارهمج لداعع ممل هذه
المراكز.
 يعزاز

وانب الشراكة اال يمجاعاة بان المنظمجت الرسماة ومنظمجت

الم يمع المدني والقطجع الخجص في االسيممجر بمراكز اليأهال.
 نشر مقجفة االقيصجد اال يمجاعي وداعع ال هجت اليي ييبني هذا االقيصجد ممل
ال معاجت اليعجوناة لخدمة ممل هذا الم جل.
 يفعال االسيممجر اال يمجاعي المسؤول من منظمجت القطجع الخجص بتحاث
اتحقق ربتحاة واسد تحج ة الم يمع واوفر الخدمة لهذه الفئة ،وااسر الوصول
إلاهج.
 و ود شراتحة كبار من فئة ذوي االتحياج جت الخجصة لع يشبع تحج جيهج
ويطلعجيهج ،والنسبة المخدومة اعال ًّاج من هذه الفئة تحسب يقدارات البجتحث ال
يي جوز  %3فقط.
 يو د تحصة سوقاة كبار ييممل في اإلنفجق من الدولة اعلي هذه الفئة ،وإنفجق
هذه الفئة ذايهج اعلي العالج ،بجليجلي إن لع ايع يبني مشجراع وطناة لخدمة هذا
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الم جل ،فسيذهب هذه التحصة السوقاة للخجرج ،بجإلضجفة إلي اليكجلاف
المصجتحبة للعالج بجلخجرج.
 يو اه مراكز اليأهال االسيممجراة والخاراة بمج اينجسب مع تحج جت الم يمع
ًّ
غرافاج.
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-18
وقطجر اعلماة لل هجت الخاراة  ،ورقالة اعمالل مقدمالة مالن متحمالد اتحالي مفالرح ،
اللقجء السنوى السجبع لل هجت الخاراة بجلمنطقة الشرقاة 1428هـ .
الكيجب االتحصالجئي السالنوى للعالجع المالجلي 1434/1433هالـ  ،الراالج
-12
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السار الذاياة للبجتحث
االسع  :الرمضي بن قجاعد الصقري
المملكة العرباة السعوداة – الراج
Alramdy600@gmail.com
وال 2112462224

فجكس 2112272611

مدرب وخبار المسؤولاة اال يمجاعاة واالسيدامة
مصمع برامج ومشجراع المسؤولاة اال يمجاعاة
المشرف العجع اعلي خبراء المسؤولاة البيكجر المشجراع
الخبرات والعضواجت
-

-

مدار فرع ادار الضمجن اال يمجاعي بوزار الشؤون اال يمجاعاة
مدار اعجع ادار الضمجن اال يمجاعي بوزار الشؤون اال يمجاعاة
مدار ادار اليدراب بمركز اليدراب واليطوار اال يمجاعي بجلراج
مسيشجر اسري بمركز الملك اعبدا لعزاز للتحوار الوطني  ،واعضو ومدرب
 ،ومدرب في المنظمة الدولاة للشبجب اعلي برنجمج
بأكجداماة التحوار بجلراج
المهجرات التحاجياة  ،وميدرب ميعجون بجلغرفة الي جراة الصنجاعاة بجلراج
مدرب ميعجون في شركة  GLO WORKليوظاف المرأ
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
المشرف العجع ومؤسس الشبكة السعوداة للمسؤولاة اال يمجاعاة .
قدع العداد من االسيشجرات في م جل المسؤولاة اال يمجاعاة لمنظمجت تحكوماة
وشركجت خجصة ومنظمجت م يمع مدني وطالب دراسجت اعلاج.
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-

-

صمع العداد من برامج ومشجراع المسؤولاة اال يمجاعاة للمنظمجت .
قدع بتحث الخصجئص اال يمجاعاة لسكجن العشوائاجت  ،ودراسة واقع االسر المني ة
 ،ودراسة اعن يتحداجت الشراكة في المسؤولاة اال يمجاعاة في
بمدانة الراج
مؤيمر الخلا ي المجلث للمسؤولاة اال يمجاعي في ابو ظبي .
مؤلف ( :كيجب المسؤولاة اال يمجاعاة بجلمملكة العرباة السعوداة )2214،
مؤلف ( :كيجب المسؤولاة اال يمجاعاة ( النشأ  ،والمفهوع  ،والم جالت)
كجيب وإاعالمي في اعدد من الم الت والصتحف المتحلاة.
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لمحة عن الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية
الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية هي مبادرة مجتمعية غير هادفة للربح
أسسها خبير المسؤولية االجتماعية /الرمضي بن قاعد الصقري في عام 1122م
لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتوطين معرفة االستدامة بالوطن العربي وتعزيز
الممارسات المستدامة في األعمال.
ملكية المبادرة لمؤسسة خبراء المسؤولية مسجلة في وزارة التجارة
والصناعة ،وهي مبادرة مجتمعية غير هادفة للربح تسعى إلى توطين المعرفة
والممارسة المسؤولة في جميع األعمال وفق المعايير العالمية مفتوحة للجميع.
وال سيما أن مفهوم المسؤولية االجتماعية وتوطين ممارسته أحد مرتكزات رؤية
المملكة  ،1122وكذلك برنامج التحول الوطني للمملكة  ،1111لذلك من األهمية
بمكان أن نركز على تعزيزه في جميع الممارسات.
رؤيتنا :
الريادة في توطين المعرفة وممارسات المسؤولية االجتماعية للمنظمات.
رسالتنا :
من خالل شراكة خبراء المسؤولية االجتماعية نمكن المنظمات من الممارسات
المستدامة ،وتوطين المعرفة العلمية وتوفيرها وابتكار وتصميم وتطوير المبادرات
وفق معايير االستدامة.
ونسعى لتحقيق األهداف التالية:
-2
-1
-2
-4

نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية للشركات في المجتمع.
نشر انشطة الشركات التي تتعلق بخدمة المجتمع.
إبراز التجارب الناجحة للشركات في المسؤولية االجتماعية.
إعداد معجم بالباحثين والمهتمين في مجال المسؤولية االجتماعية.
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 -5إعداد قاعدة معلوماتية شاملة في مجال المسؤولية
 -6إعداد نشرة إلكترونية دورية عن المسؤولية
 -7تعزيز الممارسات المبتكرة في مجال المسؤولية
 -8ابتكار وتصميم المبادرات الخاصة بالمسؤولية
واالستدامة.

االجتماعية.
االجتماعية.
االجتماعية.
االجتماعية

الخدمات التي تقدمها :
-2
-1
-2
-4
-5
-6
-7
-8
-9

مساعدة القطاع الخاص على التخطيط لبرامج المسؤولية االجتماعية.
تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية أو
الشركات.
تأهيل وتدريب الجهات واألفراد على برامج المسؤولية االجتماعية.
تقديم االستشارات لألفراد والمؤسسات الحكومية والشركات في مجال
المسؤولية االجتماعية.
تصميم وابتكار المبادرات في المسؤولية االجتماعية واالستدامة.
إعداد الخطط االستراتيجية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات.
إعداد الدراسات والبحوث في مجال المسؤولية االجتماعية والتنمية.
بناء الهوية اإلعالمية من خالل مبادئ المسؤولية االجتماعية.
تقييم البرامج القائمة وتطويرها وفق معايير االستدامة.

الشراكات والتعاون المحلي والدولي:
لدانج العداد من الشراكجت  ،واعلي سبال الممجل لدانج يعجون مع اعد هجت
متحلاة ودولاة  ،منهج مؤسسة سلامجن بن اعبد العزاز الرا تحي الخاراة بجلراج ،
(نقجء) .وم لس المسؤولاة
وكذلك ال معاة الخاراة لمكجفتحة اليدخان بجلراج

51

اال يمجاعاة بجلراج  ،والغرفة الي جراة الصنجاعاة بجلراج  ،والغرفة الي جراة
الصنجاعاة ب د  ،وم لس المنطقة الشرقاة للمسؤولاة اال يمجاعاة  ،وم لس
المسؤولاة اال يمجاعاة في انبع  ،ومسيشفي اعبد اللطاف مال في د  ،وكذلك
لدانج يعجون مع البرنجمج الوطني فطن بجلراج  ،ووزار اإلاعالع ممملة في القنوات
السعوداة  ،وكذلك بع القنوات الخلا اة  ،وبع أقسجع المسؤولاة اال يمجاعاة في
ال جمعجت السعوداة  ،وبائة أبو ظبي  ،وكذلك مركز الفاصل للمسؤولاة اال يمجاعي
في دولة قطر والعداد من الشركجت اليي يعمل في هذا الم جل متحلاة ودولاة.
أمج األفراد فلدانج ميعجونون من كجفة مدن المملكة العرباة السعوداة والدول العرباة،
كمج نسعي إلي يوساع نطجق اليعجون والشراكة الهجدفة ليوطان المعرفة والممجرسة،
ًّ
ًّ
ودولاج ،سواء من المنظمجت التحكوماة أو القطجع الخجص أو
متحلاج وإقلام ًّاج
سواء
منظمجت الم يمع المدني ،أو األفراد.
المجلس العلمي للشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية :
في اعجع  2211فقط قدمت الشبكة السعوداة للمسؤولاة الداعع الم جني ألكمر من
 112طجلبًّج وطجلبة في المج سيار والدكيوراه في جمعجت اعجلماة أوروباة وأمراكاة
واعرباة ومتحلاة كيتحكاع اسيباجنجت ،واسيشجرات اعلماة ،ويوفار مصجدر اعلماة في
هذا الم جل ،وكذلك يقداع اسيشجرات للمنظمجت .وأصدرنج م لة اعن المسؤولاة
اال يمجاعاة .كمج أن الشبكة لهج تحسجبجت اعلي وسجئل اليواصل اال يمجاعي "فاس
بوك" ،و"يويار" ،و"إنسي راع" ،و"اوياوب".
وهذا اممل يتحداًّج لنج؛ لذلك يع اسيقطجب اعدد من الكفجءات الوطناة الفجاعلة في
الم يمع ميطواعان ،سواء من أاعضجء هائة اليدراس في ال جمعجت السعوداة
البجتحمان بجلمسؤولاة اال يمجاعاة واالسيدامة ،أو الممجرسان في هذا الم جل لالسيفجد
من خبرايهع في خدمة المعرفة العلماة في هذا اليخصص ،ال سامج لندر
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الميخصصان الفعلاان في هذا الم جل ،وكذلك ليو اه مسجر المسؤولاة اال يمجاعاة
بجلمملكة العرباة السعوداة وف ًّقج لرؤاة المملكة .2232
والشبكة السعوداة للمسؤولاة اال يمجاعاة منصة مقجفاة يواعواة لداهج شراكجت ويعجون
مع هجت متحلاة واعجلماة ومفيوتحة لل ماع ليوطان المعرفة  ،و ماع متحيواجت
المنصة ميجتحة لل ماع دون أي قاود ،وبإمكجن البجتحمان نشر بتحومهع أو االسيفجد من
البتحوث المنشور واإلطالع اعلاهج.
واسيطعنج  ،وهلل التحمد يوظاف الفضجء اإللكيروني  ،ووسجئل اليواصل اال يمجاعي
لخدمة م يمعنج بيعجون المبجدران والمهيمان في هذا الم جل.
والمنصة فاهج أكمر من  1222مشيرك من المهيمان في هذا الم جل من العجلع
العربي  ،سواء كجنوا مشيركان بجلنشر اإللكيروناة للمنصة  ،أو أاعضجء مس لان ،
ولكن ساجسة الموقع صممت بتحاث يكون يتحفازاة  ،تحاث ال اظهر اسع العضو
المس ل إال بجلنشر  ،سواء في المقجالت أو األخبجر أو الدراسجت.
وكذلك امكن للشركجت نشر نشجطهج وم جلهج واعنوانهج وفرواعهج ومبجدرايهج
ويقجرارهج وبرام هج في م جل المسؤولاة اال يمجاعاة ؛ إلبراز دورهج للم يمع الذي
يعمل فاه  ،ويعطي الشركة رق َع مسيخدع للقسع المخيص بم رد اليس ال  ،وهذه
خدمة للشركجت لالسيفجد من الدور اال يمجاعي الذي يقوع به بمج اعود اعلاهج بجلفجئد
ًّ
يمهادا لدخولهج مع ع الشبكة السعوداة للمسؤولاة اال يمجاعاة (الشركجت المسؤولة
ًّ
يمعاج بجلمملكة العرباة السعوداة).
م
أاضًّج هنجك خدمة أخرى  ،وهي دور الوساط بان ال معاجت الخاراة والمبجدرات
المبجدرات اال يمجاعاة اليي ييوافق مع
اال يمجاعاة والقطجع الخجص  ،ونعر
مبجدئ ومعجاار المسؤولاة اال يمجاعاة.
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العضوية واالشتراك متاحان للفئات التالية:


المؤسسجت التحكوماة
منظمجت الم يمع المدني
الشركجت اليي لداهج برامج مسؤولاة ا يمجاعاة
الشركجت اليي يعمل في المسؤولاة اال يمجاعاة كنشجط ي جري
األفراد البجتحمون والمهيمون في المسؤولاة اال يمجاعاة
وللعضواة مازات اعداد سواء للمنظمجت أو االفراد .
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