التقرير السنوي للجمعية السعودية
للتوحد لعام 0441هـ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
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قائمة احملتويات:
 املقدمة أعضاء جملس اإلدارة الرؤية والرسالة -أهداف اجلمعية

 أنشطة اجلمعية خالل العام -أعضاء اجلمعية
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مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم  ...والصال ة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ...
يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي للجمعيـة والـذي يغطـي أنشطتها واجنازاتها اليت متت خالل
العام  0441ه ـ  .ويالحظ مـن خالل تصـفح صـفحات هـذا التقريـر ازدياد وتعـدد أنشـطة اجلمعية
واليت حتققت بعون من اهلل وتوفيقه ومن ثم بالدعم الكبري مـن لـدن حكومـة مـوالي خـادم احلرمني
الشريفني وولي عهده األمني حفظهما اهلل.ويشرفين أصالة عن نفسي ونيابة عـن مجيع أعضـاء
جملس اإلدار ة ومنسـوبي ومنسـوبات اجلمعية وأسـر أطفـال التوحـد واملختصني ،أن أرفـع الشكر
والعرفان ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك  /سلمان بـن عبـد العزيـز حفظه اهلل علـى اهتمامه
ورعايته لكل ما يُقدم يف سبيل خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة ومنها فئة التوحد ،واىل صاحب
السمو امللكي األمري  /حممد بن سلمان بـن عبـد العزيـز ولـي العهـد نائـب رئـيس جملس الوزراء علـى
اهتمامه ورعايته حفظه اهلل .كما أود أن أشري إىل الدعم واملساند ة املتواصلة الـيت تتلقاها اجلمعية
مـن وزار ة العمل و الشؤون االجتماعية ومن األفراد ورجال األعمال والقطاعات واملؤسسات املختلفة .
وعلى الرغم من أهمية مجيع األنشطة اليت قامـت بها اجلمعية خالل العـام دون استثناء إال أن
أبرزها كان تنظيم محلة األمري سلطان بن عبـد العزيـز للتوعيـة باضطراب التوحـد وذلك
مبناسبة اليـوم العاملي للتوحـد وذلكـ يف كـل مـن  :املنطقة الوسطى /املنطقة الغربية /املنطقة
الشرقية  ..كما نفذت اجلمعية برامج وورش تدريبية متعدد ة يف مركز األمري ناصـر بـن عبـد
العزيـز للتوحـد وفرعـي اجلمعية يف منطقـة مكـة املكرمة واملنطقة الشرقية .
ويف اخلتام أشـكر كـل مـن سـاهم يف إعداد هـذا التقريـر من إدار ة اجلمعية متمنيـا هلم التوفيق
والسداد .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
رئيس جملس اإلدار ة
تركي بن ناصر بن عبد العزيز
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أعضاء جملس اإلدارة
صاحب السمو امللكي األمري /تركي بن ناصر بن عبد

رئيس جملس

العزيز

اإلدار ة

معالي الدكتور /عبد الرمحن بن عبد العزيز السويلم

نائب رئيس
جملس اإلدار ة

الدكتور /صاحل بن حممد الصاحلي

عضواً

الدكتور /حمسن بن علي احلازمي

عضواً

الشيخ /عبد العزيز بن حممد العجالن

عضواً

األستاذ /أمحد بن عبد العزيز اليحيى

عضواً

املهندس /خالد بن عبد العزيز املانع

عضواً

الدكتور /عبد اهلل بن حممد اهلزاع

عضواً

األستاذ /عبد اإلله بن عبد اهلل أبو نيان

عضواً

الرؤية:
جمتمع يكون فيه األشخاص من فئة التوحد معتمدين على أنفسهم ومستقلني وفاعلني يف تنمية
اجملتمع مثل غريهم
الرسالة:
مساعد ة األشخاص ذوي التوحد وأسرهم واملختصني وبقية أفراد اجملتمع على حتقيق هذه الرؤية
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األهداف:
–املساهمة يف تنسيق اجلهود وحتقيق التكامل بني كافة القطاعات املعنية برعاية فئة
التوحد(حكومية ،خريية ،أهلية).
–إنشاء مراكز الرعاية املتخصصة لفئة التوحد يف العديد من مناطق اململكة بنا ًء على الدراسات
واملعطيات البحثية اليت حتدد نسبة انتشار احلاالت يف املناطق.
–إنشاء قاعد ة معلومات حول حاالت التوحد بكافة أنواعها ومراكز الرعاية يف اململكة.
–العمل على رفع درجة الوعي حيال إعاقة التوحد يف اجملتمع.
– تشجيع ودعم الدراسات واألحباث املتعلقة مبسببات التوحد وأساليب العالج والرعاية والتأهيل.
–تبين برامج التأ هيل والتدريب األكادميي والتطبيقي اهلادفة إىل إعداد كوادر متخصصة للعمل
مع فئة التوحد وتطوير قدرات الكوادر العامة.
–املساهمة يف توفري الربامج التأهيلية املهنية املناسبة إلعداد فئة التوحد لسوق العمل.
–حث القطاعات احلكومية واألهلية على توفري الفرص الوظيفية املناسبة هلذه الفئة.

القيم:
النزاهة – العمل اجلماعي – العناية – املبادر ة  -اإلجناز

6

أنشطة اجلمعية خالل العام
محلة األمري سلطان بن عبدالعزيز للتوعية باضطراب التوحد(الدور ة اخلامسة عشر)
تنظم اجلمعية سنويا محلة األمري سلطان بن عبدالعزيز للتوعية باضطراب التوحد وذلك
مبناسبة شهر التوعية العاملي للتوحد ـابريل ، -واليت سبق أن وافق (رمحه اهلل) على أطالق اسم
مسوه الكريم عليها .و تهدف هذه احلملة إىل حتقيق تطلعات اجلميع يف الرفع من درجة الوعي
داخل اجملتمع حول هذا االضطراب ،مما يؤدي إىل سرعة الكشف عن احلاالت والتعرف عليها وإجناح
برامج التدخل املبكر ،وبرامج الرعاية والتأهيل اخلاصة بهم .وتشتمل احلملة على العديد من
النشاطات والفعاليات اإلعالمية لتسليط الضوء على قضية التوحد ،وتنفيذ حماضرات وورش عمل
تدريبية موجهة ألولياء األمور والكوادر العاملة يف جمال التوحد وعمل معارض باملراكز التجارية.
كما كانت هناك جهات شريكة يكمن دورها يف تقديم التسهيالت للتوعية باضطراب التوحد:

وزار ة الداخلية:
أقيم معرض توعوي ملنسوبي وزار ة الداخلية يف مقر الوزار ة وحضر ة عدد من املوظفني واملسؤولني
من بينهم معالي الدكتور /ناصر الداوود نائب وزير الداخلية و العميد فواز امليمان مدير إدار ة
العالقات العامة يف الوزار ة وذلك يف يوم الثالثاء 2102/4/2م ،وتضمن املعرض ركن توعوي وعرض
أفالم عن التوحد وتوزيع مطويات تعريفية وعرض منتجات اليافعني.
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وزار ة الصحة:
أقيمت العديد من الفعاليات يف املراكز واملستشفيات التابعة لوزار ة الصحة ،كمستشفى العسكري
و التخصصي واجلامعي ومركز حممد بن نايف الطيب( حرس احلدود) ،مت عمل برنامج توعوي
للعاملني يف املركز واملراجعني عن اضطراب التوحد وذلك يوم األربعاء بتاريخ 2102/4/3م ،ومن
أبرز الشخصيات حضوراً العميد دكتور /أبراهيم احلصان مدير الشؤون الطبية والعقيد سعيد
القرني مدير املركز الطيب.
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وزار ة التعليم:
مت عقد العديد من احلمالت التوعوية يف عدد من املدارس احلكومية واخلاصة وذلك بهدف توعية
الطالب واملعلمني واملشرفني عن اضطراب التوحد والعالمات التحذيرية املبكر ة وأنواع التدخل ،ومت
عرض حماضر ة توعوية وعدد من األفالم والربوشورات يف مدراس امللك فيصل ،املنهل ،الرتبية
اإلسالمية ،الثانوية الثامنة ،األربعون.
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اجملمعات التجارية:
أًقُيمت العديد من احلمالت يف اجملمعات التجارية وذلك بهدف التعريف باضطراب التوحد واحتوى
ركن اجلمعية على ركن تعريفي يضم الربوشورات اخلاصة باجلمعية ،وركن ترفيهي لألطفال
يضم وسائل وأنشطة ترفيهية ،وقد أقيمت الفعاليات يف جممع رياض بارك ،بانوراما ،العثيم املنطقة
الشرقية....اخل .ومن أبرز الشخصيات احلاضر ة الدكتور ة /هيا العواد وكيل الوزار ة للتعليم املوازي.
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األماكن العامة:
أقيمت العديد من احلمالت التوعوية يف األماكن العامة كاحلدائق ،البجريي ،ستاربكس وأبرزها
برنامج أمشي معاهم (الواجهة البحرية) يف مدينة جد ة حبضور العميد /فاروق قرشي.
فيديو الفعالية:
11

https://twitter.com/OKAZ_online/status/1122114811066814464
https://twitter.com/autisticsociety
http://www.m-e3lamion.com/n/s/19486#.XL7OJZnQcZJ.whatsapp
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أبرز النشاطات:
 -احلصول على املركز األول والثاني يف سباق اجلري على مستوى مدينة الرياض.

 -احلصول على املركز األول والثالث يف مسابقة املوهوبني من ذوي التوحد يف مدينة الرياض.

اإلحصائيات:
عدد الفعاليات 33فعالية.
عدد املدارس  03مدرسة.
عدد املشتسفيات  2مستشفى.
عدد املستفيدين .4400
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شخصيات وجهات زاروا اجلمعية :
 .0معالي وزير ة الصحة والتنمية االجتماعية الفنلندية 2102/2/02م.
 .2وفد اجلمعية األمريكية للتوحد 2102/01/23م.
 .3وفد من شركة  ACAUISالبلجيكية 2102/2/00م.
 .4وفد من اجلمعية اخلريية لرعاية املرضى (عناية) 2102/01/01م).

الزيارات اخلارجية ألعضاء جملس اإلدار ة :
 .0زيار ة معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية 0441/2/02هـ
 .2زيار ة معالي وزير التعليم 0441/2/22هـ.

البحث العلمي :
  4رسائل دكتوراه.  00رسالة ماجستري 3 -أحباث ميدانية

التدريب امليداني لطالب وطالبات اجلامعات
  033طالبة 33 -طالب
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االتفاقيات
مت توقيع عدد من االتفاقيات والشراكات خالل عام 2102م:
.0

جمموع نقدر التطوعية

.2

شبكة قادرون

.3

اجمللس الصحي السعودي

.4

البنك السعودي لالستثمار
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أعضاء اجلمعية العمومية
م

االسم

نوع العضوية

0

صاحب السمو امللكي األمري /تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

رئيس جملس اإلدار ة

2

معالي الدكتور /عبد الرمحن بن عبد العزيز السويلم

نائب رئيس جملس اإلدار ة

3

أ.د /حمسن بن علي فارس احلازمي

عضو جملس إدار ة

4

د .عبد اهلل بن حممد اهلزاع

1

د .صاحل بن حممد الصاحلي

عضو جملس إدار ة

3

م .خالد بن عبد العزيز املانع

عضو جملس إدار ة

7

أ.عبد العزيز بن حممد العجالن

عضو جملس إدار ة

2

أ.عبداإلله بن عبد اهلل أبو نيان

عضو جملس إدار ة

2

أمحد بن عبد العزيز اليحيى

عضو جملس إدار ة

01

د .طلعت بن محز ة الوزنة

عضو عامل

00

عبد الغين حممود صباغ

عضو عامل

02

اديب بن حممد اخلطيب

عضو عامل

03

غصون بنت داود صيقل

عضو عامل

04

نصر عبداهلل النصر

عضو عامل

01

جلوي بن بدر املطريي

عضو عامل

01

مضاوي بنت منديل محد السعدون

عضو عامل

03

أ .مناء راجح الغامدي

عضو عامل

07

ملياء عبد اهلل املهيزعي

عضو عامل

02

أ .عبد اهلل منصور املالك

عضو عامل

02

وضحاء زايد الشهري

عضو عامل

21

زينة حسني سعيد الشهري

عضو عامل

20

مها سعد منصور الشهري

عضو عامل

22

فاطمة عبداحلميد عبدالعزيز الرشيد

عضو عامل

23

اميان حسن علي الشهري

عضو عامل

24

نور ة عبداحملسن سعد السهلي

عضو عامل
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عضو جملس إدار ة /املشرف
املالي

21

حنان عبدالرمحن مسيفر املطريي

عضو عامل

23

سار ة خالد عبدالرمحن املبرييك

عضو عامل

27

محد ة حييى حامد الغامدي

عضو عامل

22

سار ة عبداهلل عبدالعزيز اليوسف

عضو عامل

22

رنا عبدالسالم ابراهيم العمود

عضو عامل

31

منى عثمان ناصر العبداهلل

عضو عامل

30

أريج عبدالعزيز عبداحملسن التوجيري

عضو عامل

32

هيفاء ناجي فهيد احلارثي

عضو عامل

33

د.عبدالعزيز بن حممد العثمان

عضو عامل

34

رنيم بنت عبدالعزيز باخربية

عضو عامل

31

رائد سعيد علي الشهري

عضو عامل

33

فيصل بن عبداهلل العلي السنيدي

عضو عامل

37

مالك محود املسفر األمسري

عضو عامل

32

لطيفة عبداهلل ال معدي

عضو عامل

32

أسدية بنت عبداهلل املدن

عضو عامل

41

ريم بنت عبداهلل باهيثم

عضو عامل

40

وجدان بنت سامل الظاهري

عضو عامل

42

محود حممد الظفريي

عضو عامل

43

عبداهلل بن سعود الدوسري

عضو عامل
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