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ة وضعت اسرتاتيجية حتمل بني طياتها تطبيًقا حقيقًيا يعطي األشخاص ذوي اإلعاقة فرصة كاملة للمشاركة يف احليا2030إن رؤية 

دامةاملستاالجتماعية الطبيعية، ومتكينهم لتحقيق التنمية الشاملة واملنصفة بوصف ذلك التمكني جزًءا ال يتجزأ من خطة التنمية 

.. إن السعادة تكمن يف متعِة اإلجناز ونشوِة اجملهود املبدع

املستقبلهما الدافع القوي لالنطالق حنو .. أبنائهوالتكامل بني الوطن سويًا أن إرادة هذا لنؤكد 

أسأل اهلل أن يبارك يف خطانا ويسدد جهودنا ويوفقنا إىل ما حيب ويرضى

سعودآلسعودبناهللعبدبنتدانية

ء ذوي اإلعاقةاملدير التنفيذي جلمعية أصدقا
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مبادراتنا

ومشاركاتنا



الصموعيزيادةكيفيةحماضرة:املبادرةاسم

م4/1/2021:املبادرةتاريخ

االجتماعيالتواصلووسائلزوومبرنامجعرببعدعن:املبادرةمقر

السمعيةاإلعاقةذوياألشخاص:املستهدفةالفئة

(الصموعيزيادةكيفية):بعنوانافرتاضية،أسبوعيةحماضرةاإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

باجلمعيةالصمأنشطةضمن،الربكاتيوالء:احملاضرتقديم

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن150:املستفيدينعدد

حماضرة كيفية زيادة وعي الصم



الصممعالتواصلمهاراتحماضرة:املبادرةاسم

م11/1/2021:املبادرةتاريخ

االجتماعيالتواصلووسائلزوومبرنامجعرببعدعن:املبادرةمقر

السمعيةاإلعاقةذوياألشخاص:املستهدفةالفئة

(الصممعالتواصلمهارات):بعنوانافرتاضية،أسبوعيةحماضرةاإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

باجلمعيةالصمأنشطةضمناهلزاني،علي:احملاضرتقديم

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن150:املستفيدينعدد

حماضرة مهارات التواصل مع الصم



الشخصيةاملعلوماتحماضرة:املبادرةاسم

م18/1/2021:املبادرةتاريخ

االجتماعيالتواصلووسائلزوومبرنامجعرببعدعن:املبادرةمقر

السمعيةاإلعاقةذوياألشخاص:املستهدفةالفئة

(الشخصيةاملعلومات):بعنوانافرتاضية،أسبوعيةحماضرةاإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

باجلمعيةالصمأنشطةضمن،امحيدياويس:احملاضرتقديم

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن150:املستفيدينعدد

حماضرة املعلومات الشخصية



اإلعاقةذوياألشخاصوتوظيفمتكني:املشاركةاسم

م20/1/2021:املشاركةتاريخ

االجتماعيالتواصلووسائلزوومبرنامجعرببعدعن:املشاركةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

بأهميةةللتوعيللجمعيةالتنفيذياملديرسعودآلسعودبناهللعبدبنتدانيةاألمريةعملبورقةشاركت:العاماهلدف

اجملاالتمبختلفالتميزعلىقادرونوأنهمالعمل،سوقيفاإلعاقةذوياألشخاصمتكني

نيةواإلنسااالجتماعيةللبحوثالعزيزعبدبنماجدبنمشعلاألمريمبركزالبحثيالفريق:للمشاركةالداعمالقطاع

واحديوم:املشاركةمدة

احلضورمن300:املستفيدينعدد

املشاركة يف ورشة عمل متكني وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة



النبويةالسنةظليفالزوجةمعاملةحماضرة:املبادرةاسم

م25/1/2021:املبادرةتاريخ

االجتماعيالتواصلووسائلزوومبرنامجعرببعدعن:املبادرةمقر

السمعيةاإلعاقةذوياألشخاص:املستهدفةالفئة

السنةظليفالزوجةمعاملة):بعنوانافرتاضية،أسبوعيةحماضرةاإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

باجلمعيةالصمأنشطةضمناخلميس،مخيس:الداعية:احملاضرتقديم،(النبوية

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن150:املستفيدينعدد

حماضرة معاملة الزوجة يف ظل السنة النبوية



االجتماعيةاملؤسساتودوراإلعاقةذويلألشخاصاملقدمةاخلدماتحماضرة:املبادرةاسم

م17/2/2021:املبادرةتاريخ

إذاعيبرنامجعرب:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

ودوراإلعاقةذويلألشخاصاملقدمةاخلدمات):بعنوانإذاعيا،لقاًءااإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

ملساندةاالجتماعيةاملؤسساتتقدمهااليتباخلدماتوتعريفهاجملتمعتوعيةإىليهدف،(االجتماعيةاملؤسسات

اإلعاقةذوياألشخاص

للجمعيةالتنفيذياملدير..سعودآلسعودبناهللعبدبنتدانيةاألمرية:تقديم

اإلذاعيةألفألفقناة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

املستمعنيمن100:املستفيدينعدد

حماضرة اخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ودور املؤسسات االجتماعية



النادرةللمتالزماتالعاملياليوم:املبادرةاسم

م24/2/2021:املبادرةتاريخ

إذاعيبرنامجعرب:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

إىليهدف،(النادرةللمتالزماتالعاملياليوم):بعنوانإذاعيا،لقاًءااإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

التأهيليالتدخلسبل..تشخيصها..أسبابها:النادرةباملتالزماتاجملتمعتوعية

النهاريةللرعايةالعباقرةمركزمشرفة..رضوانغادةأستاذة:تقديم

اإلذاعيةألفألفقناة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

املستمعنيمن100:املستفيدينعدد

االحتفال باليوم العاملي للمتالزمات النادرة



الشتويةاهلوديز:املبادرةاسم

م27/2/2021:املبادرةتاريخ

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:املبادرةمقر

اإلعاقةذوياألشخاص:املستهدفةالفئة

امةخبشتويهوديزعلىوطباعتهااإلعاقة،بفئاتللتوعيةفريدةتصاميماإلعاقةذويأصدقاءمجعيةنفذت:العاماهلدف

اجلمعيةملستفيديهدايالتقدميهاعالية،وجودة

باجلمعيةإدارةجملسعضو..سعودآلبدربنحسامبنتاجلوهرةاألمرية:وتنفيذوتصميمفكرة

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

شهرين:املبادرةمدة

املستفيدينمن50:املستفيدينعدد

مبادرة اهلوديز الشتوية



للسمعالعامليباليوماالحتفال:املبادرةاسم

م3/3/2021:املبادرةتاريخ

إذاعيبرنامجعرب:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

اجملتمعتوعيةإىليهدف،(للسمعالعاملياليوم):بعنوانإذاعيا،لقاًءااإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

اإلشارةلغةوأهمية..السمعيةباإلعاقة

باجلمعيةالصمانشطهمشرفه..الضانيفاتنأستاذة:تقديم

اإلذاعيةألفألفقناة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

املستمعنيمن100:املستفيدينعدد

االحتفال باليوم العاملي للسمع



االجتماعيةللخدمةالعامليباليوماالحتفال:املبادرةاسم

م17/3/2021:املبادرةتاريخ

إذاعيبرنامجعرب:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

إىليهدف،(االجتماعيةللخدمةالعاملياليوم):بعنوانإذاعيا،لقاًءااإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

اإلعاقةذوياألشخاصوتأهيلرعايةمؤسساتيفاالجتماعيةاخلدمةدورإبراز

اجلمعيةإدارةجملسرئيس..سعودآلسعودبناهللعبدبنتغديراألمرية:تقديم

اجتماعيواخصائي

اإلذاعيةألفألفقناة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

املستمعنيمن100:املستفيدينعدد

االحتفال باليوم العاملي اليوم العاملي للخدمة االجتماعية



داونملتالزمهالعامليباليوماالحتفال:املبادرةاسم

م24/3/2021:املبادرةتاريخ

إذاعيبرنامجعرب:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

تسليطإىليهدف،(داونملتالزمهالعاملياليوم):بعنوانإذاعيا،لقاًءااإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

اطفاهلممعبالتعاملجتربتهميشاركوناموراولياءعلىالضوء

داونمتالزمةطفلوالدة..الشهرانيجواهرأستاذة:تقديم

اإلذاعيةألفألفقناة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

املستمعنيمن100:املستفيدينعدد

االحتفال باليوم العاملي ملتالزمه داون



للتوحدالعامليباليوماالحتفال:املبادرةاسم

م7/4/2021:املبادرةتاريخ

إذاعيبرنامجعرب:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

ءالضوتسليطإىليهدف،(للتوحدالعاملياليوم):بعنوانإذاعيا،لقاًءااإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

التوحدذوياألشخاصمهاراتتطوريفودورهاملبكرالتدخلسبل..أعراضه..تشخيصه..التوحدذوياضطرابعلى

النهاريةللرعايةالعباقرةمبركزطبيبة..العطارهناءدكتورة:تقديم

اإلذاعيةألفألفقناة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

املستمعنيمن100:املستفيدينعدد

االحتفال باليوم العاملي للتوحد



الرمضانيةالسلةمبادرة:املبادرةاسم

املباركرمضانشهر:املبادرةتاريخ

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:املبادرةمقر

وأسرهماإلعاقةذوياألشخاص:املستهدفةالفئة

ية،الغذائالساللمشروعاجلمعيةنفَّذتاإلعاقة؛ذويأصدقاءمجعيةملستفيدياالجتماعيةللرعايةامتداًدا:العاماهلدف

األفرادعددحسبأسرة،لكلوحجمهاالسلةتنوعمعغذائًيا،صنًفا(15)علىمنهاالواحدةحتتوي

الوقفيةاللؤلؤةمؤسسة:للمبادرةالداعمالقطاع

شهر:املبادرةمدة

مستفيد100:املستفيدينعدد

مبادرة السلة الرمضانية



الشرائيةالقسائممبادرة:املبادرةاسم

املباركرمضانشهر:املبادرةتاريخ

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:املبادرةمقر

وأسرهماإلعاقةذوياألشخاص:املستهدفةالفئة

تفيديناملسعلىشرائيةقسائمتوزيعمتاإلعاقة؛ذويأصدقاءمجعيةملستفيدياالجتماعيةللرعايةامتداًدا:العاماهلدف

اخلاصةالظروفذويمن

اخلرييةالربمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

شهر:املبادرةمدة

املستفيدينمن70:املستفيدينعدد

مبادرة القسائم الشرائية



املستدامةالتنميةيفاملرأةمسؤولية:املشاركةاسم

م25/4/2021:املشاركةتاريخ

وتويرتيوتيوبعربمباشربث:املشاركةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

للجمعيةالتنفيذياملديرسعودآلسعودبناهللعبدبنتدانيةاألمريةعملبورقةشاركت:العاماهلدف

االجتماعيةاألعمالوريادةلالبتكارفكرةمجعية:للمشاركةالداعمالقطاع

واحديوم:املشاركةمدة

احلضورمن300:املستفيدينعدد

املشاركة يف ورشة عمل مسؤولية املرأة يف التنمية املستدامة



العربياالصمبأسبوعاالحتفال:املبادرةاسم

م28/4/2021:املبادرةتاريخ

إذاعيبرنامجعرب:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

إىليهدف،(العربياالصمبأسبوعاالحتفال):بعنوانإذاعيا،لقاًءااإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

للصماملقدمةباخلدماتاجملتمعتوعية

للجمعيةالتنفيذياملدير..سعودآلسعودبناهللعبدبنتدانيةاألمرية:تقديم

اإلذاعيةألفألفقناة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

املستمعنيمن100:املستفيدينعدد

االحتفال بأسبوع االصم العربي 



التعلملصعوباتاخلليجيباألسبوعاالحتفال:املبادرةاسم

م5/5/2021:املبادرةتاريخ

إذاعيبرنامجعرب:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

،(التعلملصعوباتاخلليجيباألسبوعاالحتفال):بعنوانإذاعيا،لقاًءااإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

الفرديةالتدريبيةاخلطةبناءبكيفيةواملعلماتاالمورألولياءإرشاداتتقديميهدف

باجلمعيةمتطوعة..جابرفاطمةأستاذة:تقديم

اإلذاعيةألفألفقناة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

املستمعنيمن100:املستفيدينعدد

االحتفال باألسبوع اخلليجي لصعوبات التعلم



VRاالفرتاضيالواقععدساتعرباملباركالفطربعيداالحتفال:املبادرةاسم

م12/5/2021:املبادرةتاريخ

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:املبادرةمقر

اإلعاقةذوياألشخاص:املستهدفةالفئة

حيتصويرخاللمناملباركالفطربعيدلالحتفالترفيهيابرناجمااإلعاقةذويأصدقاءمجعيةنفذت:العاماهلدف

هدايالتقدميهاللعيد،واستعراضيةغنائيةفقراتإىلباإلضافةاإلعاقة،ذوياألشخاصمنمتميزةملواهبومباشر

العالقةذاتاجلمعياتوبعضاجلمعيةملستفيدي

باجلمعيةإدارةجملسعضو..سعودآلبدربنحسامبنتنورةاألمرية:وتنفيذوتصويرفكرة

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

شهرين:املبادرةمدة

املستفيدينمن300:املستفيدينعدد

VRمبادرة االحتفال بعيد الفطر املبارك عرب عدسات الواقع االفرتاضي  



VRاالفرتاضيالواقععدسات:املبادرةاسم

م19/5/2021:املبادرةتاريخ

إذاعيبرنامجعرب:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

يهدف،VR)االفرتاضيالواقععدسات):بعنوانإذاعيا،لقاًءااإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

مشوقةهيةترفيوبرامجتوعويةبرامجتقديميفاحلديثةالتقنياتاستخدامودوراالفرتاضي،الواقعبتقنيةللتعريف

باجلمعيةإدارةجملسعضو..سعودآلبدربنحسامبنتنورةاألمرية:تقديم

اإلذاعيةألفألفقناة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

املستمعنيمن100:املستفيدينعدد

VRعدسات الواقع االفرتاضي  



داونمتالزمةلدىوالتخاطبالنطقمشاكلحماضرة:املبادرةاسم

م2/6/2021:املبادرةتاريخ

إذاعيبرنامجعرب:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

متالزمةلدىوالتخاطبالنطقمشاكلحماضرة):بعنوانإذاعيا،لقاًءااإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

عليهاللتغلبالتدريبوكيفيةداونمتالزمةلدىالتطقمبشاكلللتوعيةيهدف،(داون

باجلمعيةمتطوعة..عادلديناأستاذة:تقديم

اإلذاعيةألفألفقناة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

املستمعنيمن100:املستفيدينعدد

حماضرة مشاكل النطق والتخاطب لدى متالزمة داون



اإلعاقةذوياألشخاصمننسائيقدمكرةفريقتشكيلمبادرة:املبادرةاسم

م9/6/2021:املبادرةتاريخ

النسائياليمامةفريقنادي:املبادرةمقر

اإلعاقةذوياألشخاصمنالفتيات:املستهدفةالفئة

ذوياألشخاصمننسائيقدمكرةفريقتشكيلهورياضيابرناجمااإلعاقةذويأصدقاءمجعيةتقدم:العاماهلدف

وتنميةحاالتهم،اختالفعلىاإلعاقةذوياألشخاصتأهيليفاألدوارأهممنواحدًاالرياضةتلعبحيثاإلعاقة،

اجملتمعيفأقرانهممعواالندماجالذاتعلىاعتمادأكثرفيصبحونالرياضية،مواهبهمواكتشافقدراتهم

باجلمعيةإدارةجملسعضو..سعودآلالعزيزعبدبنتمضاوياألمرية:وتنفيذفكرة

النسائياليمامةفريق:للمبادرةالداعمالقطاع

أشهر6:املبادرةمدة

املستفيدينمن20:املستفيدينعدد

مبادرة تشكيل فريق كرة قدم نسائي من األشخاص ذوي اإلعاقة



"النسائيالقدمكرةفريق"اإلعاقةذوياألشخاصتأهيليفالرياضةدور:املبادرةاسم

م16/6/2021:املبادرةتاريخ

إذاعيبرنامجعرب:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

اإلعاقةذوياألشخاصتأهيليفالرياضةدور):بعنوانإذاعيا،لقاًءااإلعاقةذويأصدقاءمجعيةأقامت:العاماهلدف

منالرياضةتطورساهمحيثاإلعاقة،ذويلألشخاصالرياضةوأهميةبدورللتوعيةيهدف،"(النسائيالقدمكرةفريق"

العطاءعلىقادرونأنهمإىلووجهتهااإلعاقةذويجتاهالعاملأنظارغريتمنافساتإىلترفيهيوبرنامجتأهيليعالج

باجلمعيةإدارةجملسعضو..سعودآلالعزيزعبدبنتمضاوياألمرية:تقديم

اإلذاعيةألفألفقناة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

املستمعنيمن100:املستفيدينعدد

"فريق كرة القدم النسائي"دور الرياضة يف تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة 



2021لعاماإلعاقةذوياألشخاصمؤسساتألخصائييالسادسالدوليملتقىفعاليات:الفعاليةاسم

م1/7/2021:الفعاليةتاريخ

االجتماعيالتواصلووسائلزوومبرنامجعرب:الفعاليةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

اإلعاقةذوياألشخاصمؤسساتأخصائييبدوراجملتمعيةالتوعيةنشر:العاماهلدف

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن300:املستفيدينعدد

2021مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة لعام ألخصائييفعاليات ملتقى الدولي السادس 



داونمتالزمةذوياألشخاصوتوظيفوتأهيلتدريبمبادرة:املبادرةاسم

م3/7/2021:املبادرةتاريخ

والضيافةللسياحةالعالياملعهد:املبادرةمقر

داونمتالزمةذوياألشخاص:املستهدفةالفئة

بادرةمإلطالقوالضيافةللسياحةالعالياملعهدمعتفاهماتفاقيةبالرياضاإلعاقةذويأصدقاءمجعيةوقعت:العاماهلدف

األوىلمرحلتهايفومتدربةمتدرب15بعددداونمتالزمةذوياألشخاصوتوظيفوتأهيلتدريب

كونسولتينجبايونريشركة/احلكريمبجموعةوالضيافةللسياحةالعالياملعهد:للمبادرةالداعمالقطاع

أشهر9:املبادرةمدة

داونمتالزمةذويمنومتدربةمتدرب15:املستفيدينعدد

مبادرة تدريب وتأهيل وتوظيف األشخاص ذوي متالزمة داون



داونمتالزمةذوياألشخاصوتوظيفوتأهيلتدريبمبادرة:املبادرةاسم

م3/7/2021:املبادرةتاريخ

والضيافةللسياحةالعالياملعهد:املبادرةمقر

داونمتالزمةذوياألشخاص:املستهدفةالفئة

بادرةمإلطالقوالضيافةللسياحةالعالياملعهدمعتفاهماتفاقيةبالرياضاإلعاقةذويأصدقاءمجعيةوقعت:العاماهلدف

األوىلمرحلتهايفومتدربةمتدرب15بعددداونمتالزمةذوياألشخاصوتوظيفوتأهيلتدريب

كونسولتينجبايونريشركة/احلكريمبجموعةوالضيافةللسياحةالعالياملعهد:للمبادرةالداعمالقطاع

أشهر9:املبادرةمدة

داونمتالزمةذويمنومتدربةمتدرب15:املستفيدينعدد

مبادرة تدريب وتأهيل وتوظيف األشخاص ذوي متالزمة داون



الطبيعيللعالجالعامليباليوماالحتفال:املبادرةاسم

م8/9/2021:املبادرةتاريخ

االجتماعيالتواصلووسائلزوومبرنامجعرببعدعن:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

والصعوباتالتحدياتعلىاألضواءلتسليطالعاملية،األياممعاإلعاقةذوياألصدقاءمجعيةتتفاعل:العاماهلدف

كافًةاجملاالتيفحياتهمتطويريفيسهمماكلوتقديماإلعاقة،ذوياألشخاصتواجهاليتواملشكالت

الرياضوغرفةاإلعاقةذويأصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن150:املستفيدينعدد

االحتفال باليوم العاملي للعالج الطبيعي 



السعوديالوطينباليوماالحتفال:املبادرةاسم

م23/9/2021:املبادرةتاريخ

الرياضغرفة:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

حتتالرياضغرفةيفاالجتماعيةاخلدماتتنميةجلنةباحتفاليةاإلعاقةذويأصدقاءمجعيةشاركت:العاماهلدف

اجلمعيةمستفيدينمبشاركةالسعوديالوطيناليوممبناسبةعبداهللبنتدانيةاالمريةرعاية

الرياضوغرفةاإلعاقةذويأصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن100:املستفيدينعدد

الوطين السعودياالحتفال باليوم 



واالستاذةعبداهللبنتدانيةاالمريةومشاركةاإلعاقةذويأصدقاءمجعيةألعضاءللدمناركعلميةرحله:املشاركةاسم

السنوكباراإلعاقةذويلألشخاصوالتأهيلالرعايةجماليفاملختصةالشايعخلود

م27/9/2021:املشاركةتاريخ

الدمنارك:املشاركةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

والتأهيلالرعايةجماليفاملستجداتعلىلالطالعالعلميةبالرحلةاإلعاقةذويأصدقاءمجعيةشاركت:العاماهلدف

اإلعاقةذويلألشخاص

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:املشاركةالداعمالقطاع

اسبوعني:املشاركةمدة

املشاركنيمن30:املستفيدينعدد

ن املشاركة برحلة علمية يف جمال الرعاية والتأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار الس

الدمنارك



للجمعيةذيالتنفياملدير..اهللعبدبنتدانيةاألمريةتأليف.."السعادةمتالزمة"كتابوتوزيعونشرطباعة:املبادرةاسم

م28/9/2021:املبادرةتاريخ

والكرتونيورقيكتاب:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

كتابهارونشوطباعةبتأليفاإلعاقةذويأصدقاءجلمعيةالتنفيذياملدير..اهللعبدبنتدانيةاألمريةقامت:العاماهلدف

يذواألشخاصمعالصحيحبالتعاملاإلعاقةذوياألشخاصوأسراجملتمعفئاتتوعيةبهدف"السعادةمتالزمة"الثاني

ورعايتهمواحتواءهماإلعاقة

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

ـــــــــــ:املبادرةمدة

حمددغري:املستفيدينعدد

"متالزمة السعادة"كتاب 



النفسيةللصحةالعامليباليوماالحتفال:املبادرةاسم

م10/10/2021:املبادرةتاريخ

االجتماعيالتواصلووسائلزوومبرنامجعرببعدعن:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

والصعوباتالتحدياتعلىاألضواءلتسليطالعاملية،األياممعاإلعاقةذوياألصدقاءمجعيةتتفاعل:العاماهلدف

كافًةاجملاالتيفحياتهمتطويريفيسهمماكلوتقديماإلعاقة،ذوياألشخاصتواجهاليتواملشكالت

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن150:املستفيدينعدد

االحتفال باليوم العاملي للصحة النفسية



ياضالرمبنطقةنوعهمنفريقكأول..اإلعاقةذواتالفتياتمن"الرياضيطويقنادي"بتدشنياالحتفال:املبادرةاسم

م10/10/2021:املبادرةتاريخ

السعوديةالباراملبيةاللجنة:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

تهدفحاالتهم،اختالفعلىاإلعاقةذوياألشخاصتأهيليفاألدوارأهممنواحدًاالرياضةتلعب:العاماهلدف

أقرانهممعواالندماجالذاتعلىاعتمادأكثرفيصبحونالرياضية،مواهبهمواكتشافقدراتهمتنميةإىلالرياضيةالربامج

اجملتمعيف

Pioneersشركة:للمبادرةالداعمالقطاع Consultingكونسولتينقبايونري

أشهرتسعة:املبادرةمدة

اإلعاقةذواتالفتياتمنالعبة20:املستفيدينعدد

لكرة القدم من الفتيات ذوات اإلعاقة" نادي طويق الرياضي"بتدشني االحتفال 



البيضاءللعصاالعامليباليوماالحتفال:املبادرةاسم

م15/10/2021:املبادرةتاريخ

االجتماعيالتواصلووسائلزوومبرنامجعرببعدعن:املبادرةمقر

البصريةاإلعاقةذوياألشخاص:املستهدفةالفئة

والصعوباتالتحدياتعلىاألضواءلتسليطالعاملية،األياممعاإلعاقةذوياألصدقاءمجعيةتتفاعل:العاماهلدف

كافًةاجملاالتيفحياتهمتطويريفيسهمماكلوتقديماإلعاقة،ذوياألشخاصتواجهاليتواملشكالت

اإلعاقةذويأصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن150:املستفيدينعدد

باليوم العاملي للعصا البيضاء االحتفال 



WWEجنوممعمحاسيعرضحلضوراجلمعيةمستفيديمنعدددعوة:املبادرةاسم

م21/10/2021:املبادرةتاريخ

البوليفارد:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

وذويهماملستفيدينقلوبعلىوالسرورالبهجةأدخلتترفيهيةفعالية:العاماهلدف

الشهيلمنصورالعامليالسعوديواملصارعللرتفيهالعامةاهليئة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

اجلمعيةمنمستفيد15:املستفيدينعدد

WWEدعوة عدد من مستفيدي اجلمعية حلضور عرض 



ة   زيارة مسو األمرية دانية بنت عبد اهلل بن سعود آل سعود املدير التنفيذي للجمعي

م2021/ اكتوبر/ 26ملركز امللك سلمان ألحباث اإلعاقة

لكياملالسموصاحبباالستقبالوكاناإلعاقةألحباثسلمانامللكملركزوديةبزيارةاإلعاقةذويأصدقاءمجعيةقامت

طيدلتووذلكاهلل،حفظهاإلعاقةألحباثسلمانامللكمركزأمناءجملسرئيسعبدالعزيزبنسلمانبنسلطاناألمري

تبادلإىلالزياراتهذهمثلوتهدفاجلمعية،تقدمهااليتوالربامجاألنشطةبوالتعريفالطرفنيبنيالعالقات

للمستفيدينأفضلخدماتتقديمومناقشةالعالقةذاتاجلهاتبنياخلربات



.. خطاب شكر مقدم من معالي املهندس أمحد بن سليمان الراجحي

وزير املوارد البشرية والتنمية االجتماعية حفظه اهلل

اهللحفظهاالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزير..الراجحيسليمانبنأمحداملهندسمعاليمنمقدمشكرخطاب

للجمعيةاملقدم(VR)االفرتاضيالواقعبرنامجعلىحسامبنتنورةاالمريةللمبدعة



"العملسوقيفاإلعاقةذوياالشخاصدمج"بعنوانعملبورشةاملشاركة:املبادرةاسم

م1/11/2021:املبادرةتاريخ

مباشر:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

رصفخنلقكيف"عنكلمةللجمعيةالتنفيذياملديرسعودآلسعودبناهللعبدبنتدانيةاألمريةألقت:العاماهلدف

"مالئمةظروفيفاإلعاقةذويلألشخاصومتكافئةعادلة

اإلنسانحقوقهيئة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن100:املستفيدينعدد

"  دمج االشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل"املشاركة بورشة عمل بعنوان 



للطفلالعامليباليوماالحتفال:املبادرةاسم

م21/11/2021:املبادرةتاريخ

االجتماعيالتواصلووسائلزوومبرنامجعرببعدعن:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

والصعوباتالتحدياتعلىاألضواءلتسليطالعاملية،األياممعاإلعاقةذوياألصدقاءمجعيةتتفاعل:العاماهلدف

كافًةاجملاالتيفحياتهمتطويريفيسهمماكلوتقديماإلعاقة،ذوياألشخاصتواجهاليتواملشكالت

اإلعاقةذوياألصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن120:املستفيدينعدد

لللطفالعاملياالحتفال باليوم



م2021لإلعاقةالعاملياليوممبناسبةالتوعويبامللتقىاملشاركة:املبادرةاسم

م2/12/2021:املبادرةتاريخ

الرياضغرفة:املبادرةمقر

اجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

جملتمعيةااملسؤولية"عنكلمةللجمعيةالتنفيذياملديرسعودآلسعودبناهللعبدبنتدانيةاألمريةألقت:العاماهلدف

"اإلعاقةذوياألشخاصخدمةجماليف

الرياضغرفة:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن300:املستفيدينعدد

م2021بامللتقى التوعوي مبناسبة االحتفال اليوم العاملي لإلعاقة املشاركة 



م2021لإلعاقةالعامليباليوماالحتفال:املبادرةاسم

م4/12/2021:املبادرةتاريخ

الشرقيبالدائريواالحتفاالتالعروضساحة:املبادرةمقر

اإلعاقةذويواألشخاصاجملتمعفئاتمجيع:املستهدفةالفئة

والصعوباتالتحدياتعلىاألضواءلتسليطالعاملية،األياممعاإلعاقةذوياألصدقاءمجعيةتتفاعل:العاماهلدف

كافًةاجملاالتيفحياتهمتطويريفيسهمماكلوتقديماإلعاقة،ذوياألشخاصتواجهاليتواملشكالت

الصحةووزارةالرياضمنطقةأمانةمعبالتعاوناإلعاقةذويأصدقاءمجعية:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن500:املستفيدينعدد

م2021العاملي لإلعاقة االحتفال باليوم 



م2021االحتفال باليوم العاملي لإلعاقة 



اإلعاقةذويلألشخاصالعامليلليوماملصاحبة"الرياضيةالفعالية"..م2021لإلعاقةالعامليباليوماالحتفال:املبادرةاسم

م8/12/2021:املبادرةتاريخ

نورةاألمريةجامعة:املبادرةمقر

اإلعاقةذوياألشخاص:املستهدفةالفئة

والصعوباتالتحدياتعلىاألضواءلتسليطالعاملية،األياممعاإلعاقةذوياألصدقاءمجعيةتتفاعل:العاماهلدف

كافًةاجملاالتيفحياتهمتطويريفيسهمماكلوتقديماإلعاقة،ذوياألشخاصتواجهاليتواملشكالت

نورةاألمريةجبامعةالطالبيةواخلدماتاألكادمييللدعماجلامعةكالةو:للمبادرةالداعمالقطاع

واحديوم:املبادرةمدة

احلضورمن300:املستفيدينعدد

م2021االحتفال باليوم العاملي لإلعاقة 



ما اطلعت عليه يف هذا التقرير هو مثرة جهود وختطيط ساهم

فيه مؤسسي وأعضاء مجعية أصدقاء ذوي اإلعاقة

نسدل الستار على عام من اإلجنازات لنبدأ عاًما آخر .. وهنا

حيدوه الطموح ونستمر فيه معكم بالعطاء

واهلل املوفق

الخاتمة 



بهذا مت انتهاء برامج ومبادرات وأنشطة

مجعية أصدقاء ذوي اإلعاقة

م2021لعام 

بعون اهلل وتوفيقه




