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خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه اهلل





صاحب السمو امللكي 
األمري حممدبن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه اهلل





صاحب السمو امللكي 
األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه اهلل



وَُقِل ٱعْمَُلوْا 
فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَُكمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ
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المقدمة

الربامج  تقديم  خالل  من  واجتامعياً،  مادياً  عليه  املقبلني  ودعم  الزواج،  بتشجيع  األرسة  بناء  عىل  األمم  تحرص 

التوعوية للمحافظة عىل استمرار األرسة، بدءاً من املراحل األوىل للزواج.

حياة  يف  ورضورة  أهمية  أكرث  يكون  فهو  العادي،  املجتمع  يف  مستقرة  حياة  لبناء  ركيزة  يعد  ذلك  كان  وإذا 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

فهم بحاجة إىل من يتفهم الحتياجاتهم ويتعرف عىل مشكالتهم ويساهم يف تأهيلهم ليكون لهم دور فاعل 

يف بناء املجتمع.

إدراج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن  القرن املايض إىل  الدولية منذ مثانينيات  ورغم سعي املنظامت 

من  املدين  املجتمع  ومؤسسات  والصحية  األكادميية  البحثية  املؤسسات  منافسة  ورغم  الدولية،  األجندة 

الجمعيات األهلية يف متابعة آخر املستجدات والتوجهات الحديثة املتعلقة بزواج ذوي اإلعاقة.

 إال أن زواج هذه الفئة ال يزال يعاين من تحديات ترشيعية وصحية وتأهيلية واجتامعية يحتاج معها إىل تسليط 

الضوء عليها ومعالجتها. 

لذا حرصت جمعية تيسري ملساعدة ذوي اإلعاقة عىل الزواج عىل تبني كل ما من شانه تيسري عملية الزواج من 

خالل إقامة مؤمتر علمي متخصص يف مجال االهتامم بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة بالرتكيز عىل زواج هذه 

الفئة وما يرتبط بذلك من بناء ارسة سعيدة ومستقرة. 

آملني أن يكون هذا املؤمتر قد شكل انطالقة قوية لتحقيق أهدافه.
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 أهداف المؤتمر 

يهدف هذا املؤمتر العريب إىل: 

زواج  يف  النفيس  والتوجيه  واإلرشــاد  االجتامعية  املامرسة  مجال  يف  العربية  التجارب  أحــدث  عىل  التعرف   -

األشخاص ذوي اإلعاقة.

- التعرف عىل أحدث املقاربات النظرية واألكادميية يف مجال زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

اإلعاقة والعيش  زواج األشخاص ذوي  التكنولوجية املساعدة عىل استقرار  أحدث املستجدات  التعرف عىل   -

بصورة أفضل.

- التعرف عىل الربامج التأهيلية واستثامر املشاريع املجتمعية والثقافية يف متكينهم من بناء أرسة سعيدة 

ومستقرة.

- التعرف عىل مناذج زيجات ناجحة من ذوي اإلعاقة يف الوطن العريب. 

محاور المؤتمر  

القوانني والترشيعات يف مجال زواج األشخاص ذوي اإلعاقة. املحور األول:   

تأهيل أرس األشخاص ذوي اإلعاقة. املحور الثاين:   

املسؤولية املجتمعية تجاه زواج األشخاص ذوي اإلعاقة. املحور الثالث:   

دور اإلعـــالم يف قضايا زواج األشخاص ذوي اإلعاقة. املحـور الرابع:   

الوصول الشامل وعالقته يف بناء وتكوين أرس األشخاص ذوي اإلعاقة. املحور الخامس:  

املحور السادس:  التجارب الناجحة يف مجال زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.
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لجان المؤتمر

اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر

د. نارص بن عيل املوىس 

رئيساً

أ. أنور بن محمد الصقعبي

عضواً

 أ. عبدالرحمن بن عبدلله املوىس

عضواً

أ. سليامن بن عبدالعزيز السامل 

عضواً

د. إبراهيم بن محمد السويلم

عضواً

أ.د بندر بن نارص العتيبي                    

عضواً

أ. سلامن بن ظافر الشهري

عضواً
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لجان المؤتمر

األمانة العامة للمؤتمر 

اللجنة العلمية 

أ. سلامن بن ظافر الشهري

األمني العام

د. أروى بنت عيل أخرض

عضواً

أ.د بندر بن نارص العتيبي

رئيساً

أ.د إبراهيم بن عبدالعزيز املعيقل 

عضواً

د. ريم بنت عبدالوهاب العبدالوهاب

عضواً

أ.عبدالله بن موىس الجساس

مساعد األمني العام

أ. أنور بن حسني النصار

عضواً
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لجان المؤتمر

اللجنة المالية 

اللجنة التنظيمية 

أ. أنور بن محمد الصقعبي

رئيساً

ملياء سعد العنزي

عضواً

أسامء سامي الشافعي                         

عضواً

عبدالرحمن بن عبدالله املوىس

رئيساً

محمد بن إبراهيم الرحمه

عضواً

سمية بنت عبدالعزيز األحمد

عضواً
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لجنة التوصيات 

اللجنة اإلعالمية 

سليامن بن عبدالعزيز السامل

رئيساً

مريم بنت إبراهيم الصغري

عضواً

د. إبراهيم بن محمد السويلم

رئيساً

فيصل بن عبدالعزيز العبدالواحد 

عضواً

د. حامد بن عسكر العضيله

عضواً

سلوى بنت حسن حمدي

عضواً

د. يارس بن عايد السمريي

عضواً

إبراهيم بن نارص العقييل

عضواً

لجان المؤتمر
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التجارب : ) ورش العمل( 

د. هنادي جاسم العامين 

محامي دستوري ومتييز مديرة عالقات خارجية مبركز ذوي اإلعاقة - الكويت

أ. عامر طالع عسريي

 رئيس مجلس إدارة جمعية الضياء لرعاية املكفوفني مبنطقة عسري  

أ. نايف عوض الوسمي 

 رئيس مجلس إدارة جمعية زارعي القوقعة – أسمعك 

أ.منرية نايف الوسمي    

أ. أفراح فالح العازمي

ناشطة بحقوق ذوي اإلعاقة ومبتوري األطراف
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شروط تقديم البحوث وأوراق العمل والورش: 

•   يجب أن ال تتجاوز ورقة العمل املقدمة للمشاركة عن )30( صفحة، متضمنة ملخصاً : 

     باللغة العربية عىل أن ال تتجاوز كلامته )200( كلمة.

•   يكون نوع الخط فـي املنت ) Times New Roman (،  بحجم   )15(

•   تستخدم األرقام العربية )Arabic ...3-2-1 ( فـي جميع ثنايا ورقة العمل. 

•   يكون ترقيم  صفحات  املشاركة يف منتصف أسفل الصفحة.  

•   يكتب عنوان املشاركة، واسم الباحث، أو الباحثني، واملؤسسة التي ينتمي إليها بعد العنوان مبارشة مع      

  امييل الباحثني.

 . APA7 أسلوب التوثيق املعتمد يف املؤمتر هو نظام جمعية علم النفس األمريكية،   اإلصدار   السابع •

•   يتأكد الباحث من التدقيق، وخلوه من األخطاء اللغوية والنحوية.   

•   للجنة العلمية حق الفحص األّويل لورقة العمل ، وتقرير أهليتها للمشاركة يف املؤمتر وفق محاوره، أو رفضه.  

•   إرسال صورة شخصية للمشارك.

•   إرسال صورة من جواز السفر لغري السعوديني.
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امتيازات المشاركة بورقة عمل أو ورشة

- عرض ملخص املشاركة بجلسات املؤمتر )15 دقيقة(.   

- طباعة امللخص بكتاب ملخصات املؤمتر. 

- حقيبة املؤمتر شاملة املطبوعات الكرتونياً .

مواعيد مهمة:

- افتتاح املؤمتر 4 ديسمرب 2021م

- عقد املؤمتر يومي  5-6 ديسمرب 2021م 

وقت المؤتمر : 

االفتتاح: 

السبت 7:30 مساءاً - 8:30 مساءاً .

الجلسات: 

األحد  04:00 مساءاً - 10:00 مساءاً.

األثنني04:00 مساءاً -9:30 مساءاً. 
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جدول المؤتمر 

املحور الوقت اليوم 

افتتاح المؤتمر  السبت  7 - 9 مساءاً 
2021/12/4

الجلسة األولى
القوانين والتشريعات في مجال زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

رئيس الجلسة: د. ريم العبد الوهاب
4:00-6:00م

األحد
2021/12/5

أ. احمد بن ناصر الدخيل 
)أحكام زواج ذوي اإلعاقة في الفقه اإلسالمي ( 4:30-4:00 

) اضاءات حول زواج ذوي اإلعاقة (
الوصول الشامل وعالقته في بناء وتكوين أسر األشخاص ذوي اإلعاقة. 5:00-4:30

أ.د- ناصر بن سعد العجمي  
)الوصول الشامل رؤية وطموح( 5:30-5:00

األسئلة والمداخالت  6:00-5:30

الجلسة الثانية
تأهيل أسر األشخاص ذوي اإلعاقة

رئيس الجلسة: د. عال أبو سكر  
6 - 8 مساءاً

أ.د/ محمد بن حمود الطريقي
6:00-6:30 )تأهيل ذوي اإلعاقة نحو تنمية مستدامة (

د. صالح بن محمد الغامدي
)التغيرات الجينية وعالقتها باإلعاقة (. 7:00-6:30 

أ.د/ علي عبدالرب النبي حنفي 
) التحديات والمتطلبات لدعم المشاركة المستدامة(

االسئلة والمداخالت 
8:00-7:00



21

جدول المؤتمر 

املحور الوقت اليوم 

الجلسة الثالثة
دور اإلعـــالم في قضايا زواج األشخاص ذوي اإلعاقة

رئيس الجلسة: د. فهد الخريجي
8 - 10 مساءاً

األحد
2021/12/5

مي نوري طيب 
) دور األعالم في دعم ذوي االحتياجات الخاصة وزواجهم (  8:30-8:00 

  د.تركي بن فهد العيار
)األعالم و دورة في خدمة ذوي اإلعاقة(. 9:00-8:30

مي نوري طيب   
) دور األعالم في قضايا الزواج لذوي االحتياجات الخاصة ( 9:30-9:00

األسئلة والمداخالت  10:00-9:30

الجلسة الرابعة
المسؤولية المجتمعية تجاه زواج األشخاص ذوي اإلعاقة

رئيس الجلسة: د. محمد القحيز

4 - 6 مساءاً 
4:20-4:00

االثنين
2021/12/6

أ.دعاء بنت سامي زهران
4:20-4:40 )الدور المجتمعي نحو زواج ذوي اإلعاقة(

أماني النمكاني 
)اإلعاقة وعالقتها بصورة الجسم السلبية لدى المتزوجات (

االسئلة والمداخالت
5:00-4:40

ورشة عمل 
د. وسام طاهر حبحب

)  اإلعاقة من الجانب الوراثي وتأثيرها على الحياة الزوجية واإلنجاب   ( 
6:00-5:00

الجلسة الخامسة
التجارب الناجحة في مجال زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

رئيس الجلسة: د. طامي المطيري
6 - 8 مساءاً 

) تجربة جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية في برامج التمكين االجتماعي 
واألسري لألشخاص ذوي اإلعاقة ( 

أ. فهد الوهيبي
6:20-6:00

) منصة قرآن تجربة جمعية تيسير لمساعدة ذوي اإلعاقة على الزواج (
م. عبدالعزيز الصفدي 6:40-6:20
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جدول المؤتمر 

املحور الوقت اليوم 

) بيت الكفيفة تجربة جمعية المكفوفين األهلية بمنطقة الرياض (
األستاذة بشرى الهندي 7:00-6:40

االثنين
2021/12/6

) تجربتي في الزواج من شخص مبصر (
د. هنادي جاسم العماني  7:20-7:00

الجلسة السادسة
التجارب الناجحة في مجال زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

رئيس الجلسة: د. هنية مرزا
8-10 مساءًا

) تجربتي في زواج ابنتي الكفيفة (
أ. عامر طالع عسيري  7:40-7:20

) تجربتي مع ابنتي في زراعة القوقعة (
أ. نايف عوض الوسمي  8:00-7:40

) حياتي مع القوقعة (
أ. منيرة نايف الوسمي    8:20-8:00

)تجربتي مع زوجي ذي اإلعاقة الحركية ( 
أ. أفراح فالح العازمي 8:40-8:20

األسئلة والمداخالت 9:20-8:40

قراءة التوصيات 9:30-9:20
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المؤتمر الصحفي

لتسليط الضوء عىل املؤمتر العريب لزواج األشخاص ذوي اإلعاقة )آفاق مرشقة(. 

رئيس  بحضور  حسني(  )آل  بديوانية  2021م(  ديسمرب   2( الخميس  مساء  صحفياً  مؤمتراً  الجمعية  عقدت  فقد 

الجمعية واملرشف عىل ديوانية )آل حسني( ونخبة من اإلعالميني ورجال األعامل ووجهاء  إدارة  وأعضاء مجلس 

املجتمع من الجنسني. 
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فقرات حفل االفتتاح
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ومضات من حفل االفتتاح 

عرب املنصة االلكرتونية للمؤمتر والذي كان يبث مبارشًة. بدء حفل افتتاح املؤمتر بالسالم املليك فآيات من 

القرآن الكريم. 

تناول فيها جهود  العليا املنظمة للمؤمتر كلمًة  اللجنة  ألقى بعدها سعادة د. نارص بن عيل املوىس رئيس 

اململكة العربية السعودية يف مجال االهتامم بالبحث العلمي مستعرضاً ما قام به مركز امللك سلامن ألبحاث 

اإلعاقة من جهود بحثية كبرية وما تم من تتويج لتلك الجهود من تأسيس لجائزة امللك سلامن العاملية ألبحاث 

اإلعاقة منوهاً مبا تم من إنشاء لهيئة تنمية البحث والتطوير واالبتكار، وكذلك من تأسيس لجمعية البحث العلمي 

واالبتكار، كام أشاد بالنقلة النوعية للجامعات السعودية يف مجال االهتامم بالبحث العلمي ودعم الفرق البحثية.  

وشكر سعادته راعي املؤمتر صاحب السمو املليك األمري/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز )أمري منطقة الرياض( 

عىل رعايته الكرمية منوهاً أن هذا يأيت امتداداً للدعم الكبري الذي يحظى به ذوي اإلعاقة يف اململكة العربية 

السعودية متمنياً أن يحقق املؤمتر التطلعات واآلمال التي يسعى إليها الجميع. 

بعد ذلك ألقى سعادة أ. سلامن بن ظافر الشهري رئيس مجلس إدارة جمعية تيسري ملساعدة ذوي اإلعاقة عىل 

الزواج – األمني العام للمؤمتر كلمًة رحب بها بالحضور مبيناً أن فكرة املؤمتر انبثقت من خالل دور الجمعية يف 

الدراسات  من  العديد  إجراء  يتطلب  الذي  األمر  الفئة  هذه  زواج  مجال  يف  وتخصصها  اإلعاقة  ذوي  خدمة  مجال 

واألبحاث التي من شأنها عمل خطط واضحة لسري أعامل الجمعية مبا يحقق أهدافها. 

حيث انبثقت فكرة املؤمتر ليكون يف البداية مؤمتراً عربياً لوجود القواسم املشرتكة عربياً يف جانب الزواج 

بن  بندر  بن  فيصل  األمــري/  املليك  السمو  صاحب  مبباركة  مشيداً  خــاص.  بشكل  اإلعاقة  وذوي  عــام  بشكل 

والتنمية  البرشية  املوارد  وزارة  ومساندة  ودعم  لها،  الكرمية  ورعايته  للفكرة  الرياض  منطقة  أمري   – عبدالعزيز 

االجتامعية.

مبيناً أن املؤمتر تم تخصيصه ليكون عن بُعد ألسباب جائحة كورونا، شاكراً كل من ساهم يف تنظيمه وعىل 

العربية  الذي يليق باململكة  بالشكل  العاملة منوهاً مبا بذلوه يف سبيل عقده  اللجان  رأسهم رؤساء وأعضاء 

السعودية الريادي يف إقامة املؤمترات.
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بعد ذلك ألقى سعادة أ. د/ بندر بن نارص العتيبي – رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر كلمته التي بني فيها آلية اختيار 

املحاور املحققة ألهداف املؤمتر ورشوط وضوابط أوراق وورش العمل وما مرت به من مراجعة علمية مشرياً أن 

املؤمتر سوف يكون بإذن الله منعقداً يف يومني بعدد )6( جلسات و )20( متحدثاً، كام بني أن أوراق العمل بلغت 

)11( ورقة علمية وورشة عمل واحدة. 

كام أن هناك )8( تجارب منها )3( تجارب لجمعيات خريية و )5( تجارب فرديه. 

الذي قدم شكره وتقديره  العيار  نيابة عنهم سعادة د. تريك بن فهد  ألقاها  التي  تىل ذلك كلمة املشاركني 

أصالة عن نفسه ونيابة عن املشاركني يف املؤمتر، متمنياً أن يحقق هذا املؤمتر أهداف وتطلعات القامئني 

عليه. 

بعد ذلك تم إعالن افتتاح املؤمتر.
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أ.د/ محمد بن حمود الطريقي  

مستشار التأهيل والتنمية املستدامة 

رئيس مجلس العامل اإلسالمي لإلعاقة والتأهيل. 

أ.د/ نارص بن سعد العجمي 

امللك  بجامعة  الــخــاصــة  الــرتبــيــة  قسم  بــروفــســور 

سعود 

رئيس الجمعية السعودية للرتبية الخاصة.   

أ.د/ عيل عبدرب النبي محمد حنفي 

استاذ الرتبية الخاصة – جامعة أم القرى   

فضيلة الشيخ / عبدالرحمن بن صالح الباهيل

الرياض  مبنطقة  األهلية  املكفوفني  جمعية  مدير 

واعظ ومصلح اجتامعي

المتحدثون الرسميون 

المتحدثون

Powered by:

فضيلة الشيخ / احمد بن نارص الدخيل 

ــاء أحــــــــوال شــخــصــيــة وإصــــــالح  ــضــ مـــســـتـــشـــار قــ

د. صالح بن محمد الغامدي 

مركز  الشاملة  والجودة  الجينية  األبحاث  استشاري 

االبـــحـــاث مبــديــنــة املــلــك فــهــد الــطــبــيــة – الــريــاض 

الجمعية السعودية للطب الورايث  

د. تريك بن فهد العيار 

التدريس بقسم اإلعالم جامعة امللك  عضو هيئة 

سعود

أ. دعاء بنت سامي زهران 

ــة واجــتــامعــيــة ونــاشــطــة إعالمية  مــســتــشــارة أرسيـ
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إحصائيات حضور المؤتمر )البلدان(

حضور المؤتمر
537

%86

%3%3
%2

%6

الشرق األوسط

460

آسيا

16

أوروبا

14

أمريكا

13

أفريقيا

34

إحصائيات حضور المؤتمر

80

80

الجلسة

1

الجلسة

2

الجلسة

3

الجلسة

4

الجلسة

5

الجلسة

6

حفل 

االفتتاح

عدد الحضور

300

300

250

250

200

200

45

45

110

110

350

350



29

إحصائيات المتحدثين

%95%5

عدد المحاضرات

20

الملخصات العلمية المرفوضة

1

عدد الجلسات

6

الملخصات العلمية المقدمة

6

الملخصات العلمية المقبولة

5

إحصائيات البرنامج العلمي

المتحدثون المحليون
19

المتحدثون الدوليون
1

%52

%3

%13

%16

%16
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توصيات المؤتمر

الحمد واجباً، وله  الصالحات، وبربكة عونه وتوفيقه تتكامل األعامل والحسنات، فله  الذي بنعمته تتم  لله  الحمد 

أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا محمد، وعىل آله وصحبه  الدين واصباً، والصالة والسالم عىل أرشف خلقه، وخاتم 

أجمعني، أما بعد:

 6-5 من  الفرتة  خالل  بٌعد  عن  املقام  مرشقة(  )آفــاق  اإلعاقة  ذوي  لــزواج  العريب  املؤمتر  عقد  الله  يرس  فقد 

ديسمرب 2021 بتنظيم من جمعية تيسري ملساعدة ذوي اإلعاقة عىل الزواج وبرعاية كرمية من صاحب السمو 

املليك األمري: فيصل بن بندر بن عبد العزيز )أمري منطقة الرياض( حفظه الله، وقد نوقش فيه عدد كبري من 

األبحاث وأوراق العمل، وأقيم عىل هامشه احتفاالً بزواج مائة شابة وشابة من ذوي اإلعاقة، كام تم عقد دورات 

وورش تدريبية متخصصة يف زواج هذه الفئة ومتكينهم أرسياً، وخرج الجميع بتوصيات عملية تطويرية قيمة. 

وقد ناقش املؤمتر )زواج األشخاص ذوي اإلعاقة( من خالل ستة محاور هي:

املحور األول: القوانني والترشيعات يف مجال زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

املحور الثاين: تأهيل أرس األشخاص ذوي اإلعاقة.

املحور الثالث: املسؤولية املجتمعية تجاه زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

املحور الرابع: دور اإلعالم يف قضايا زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

املحور الخامس: الوصول الشامل وعالقته يف بناء وتكوين أرس األشخاص ذوي اإلعاقة.

املحور السادس: التجارب الناجحة يف مجال زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

لجنة  خرجت  فقد  الحضور،  من  ورد  وما  ومقرتحات  توصيات  من  العمل  وورش  البحوث  يف  ورد  ما  ضوء  ويف 

التوصيات بالتوصيات التالية:

1. رفع برقية شكر وتقدير ملوالي خادم الحرمني الرشيفني وسمو سيدي ويل العهد األمري محمد بن سلامن 

حفظهم الله عىل دعمهم املستمر لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وتسهيل شؤون حياتهم.
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2. رفع آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو املليك األمري: فيصل بن بندر بن عبد العزيز امري منطقة الرياض 

ونائبه حفظهم الله عىل دعمهم ورعايتهم لهذا املؤمتر.

ودعمه  العلمي  الكرنفال  هذا  تنظيم  يف  والداعمني  واملنظمني  املشاركني  لكافة  الجزيل  الشكر  تقديم   .3

للخروج بشكل مبدع وجذاب ومفيد عىل كافة األصعدة.

4. تزويد مكتبات الجامعات ومراكز البحوث ومراكز اإلعاقة عىل املستوى املحيل والخليجي والعريب التي تعنى 

بخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة ببحوث املؤمتر وتوصياته.

5. رضورة استمرار عقد املؤمترات والندوات التي تعنى بدعم األشخاص ذوي اإلعاقة عىل املستوى األرسي 

واالجتامعي ومتكينهم للوصول بهم إىل مستوى عايل من االستقاللية.

6. إنشاء لجنة حكومية غري ربحية تساهم يف تسهيل زواج األشخاص ذوي اإلعاقة وربط الجهود املحلية لكافة 

مناطق اململكة، وكذلك توفري الدعم االجتامعي والنفيس لألرس الجديدة من ذوي اإلعاقة.

7. الحاجة للمزيد من التعاون بني املتخصصني يف الرتبية الخاصة يف كافة القطاعات ملا فيه خدمة األشخاص 

ذوي اإلعاقة وتسهيل شؤون حياتهم وتسهيل زواجهم.

وتكثيف  العالقة  ذات  املجاالت  أو  الخاصة  الرتبية  مجال  يف  سواء  املتخصصة  الكفاءات  مع  التعاون  رضورة   .8

الجهود البحثية يف مجال زواج اإلعاقة، وتوظيف أفضل النظريات والتجارب الناجحة لتبنيها واالستفادة سواء 

عىل الصعيد العريب او األجنبي.

9. التأكيد عىل الحاجة املستمرة للتنسيق والتكامل بني مختلف املؤسسات االجتامعية املعنية بخدمة األشخاص 

ذوي اإلعاقة لتبادل الخربات، وتعميم التجارب الناجحة فيام يخص زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

إبراز قضية األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مستمر من خالل اإلعالم والندوات واملؤمترات بهدف االرتقاء   .10

بخدماتهم وتحسني مستوى حياتهم األرسية واالجتامعية.
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11. التأكيد عىل أهمية املسؤولية املجتمعية امللقاه عىل عاتق الجهات الحكومية ورشكات القطاع الخاص يف 

دعم األنشطة والربامج املتعلقة بزواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

12. التأكيد عىل ابتكار مرشوعات وقفية لتمويل الجمعيات واملؤسسات املعنية بزواج األشخاص ذوي اإلعاقة 

لضامن استمرارها ونجاحها يف أداء رسالتها لكافة األشخاص ذوي اإلعاقة.

13. فتح الفرص املناسبة لتأهيل وتعليم ذوي اإلعاقة يف املرحلة ما بعد الثانوي للمنافسة يف سوق العمل 

والحصول عىل وظائف تناسبهم مام يدعم االستقاللية ويرفع من جودة حياتهم للمساهمة يف تحقيق 

رؤية اململكة 2030. 

14. تحفيز الجهات الحكومية والغري حكومية برضورة توعية املجتمع بخصائص وحقوق ذوي اإلعاقة لنساعدهم 

عىل الزواج واالندماج يف املجتمع حتى يكونوا أعضاء فعالني مثل اقرانهم العاديني. 

بعقد  والتوصية  مرشقة(  )افــاق  اإلعاقة  ذوي  لــزواج  العريب  املؤمتر  توصيات  تنفيذ  ملتابعة  لجنة  تشكيل   .15

املؤمتر ثاين لتنفيذ توصيات هذا املؤمتر الحايل.

انتهى

وصىل الله وسلم عىل سيدنا ونبينا محمد، وعىل آله وصحبه أجمعني.

رئاسة لجنة الصياغة والتوصيات للمؤمتر:

د. إبراهيم بن محمد السويلم )رئيساً(

د. حامد بن عسكر العضيله )عضواً(

د. يارس بن عايد السمريي )عضواً(

 

األرشيف الصحفي
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األرشيف الصحفي
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العرض المالي
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التقرير المصور
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التقرير المصور
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الخاتمة 

مام ال شك فيه أن زواج األشخاص من ذوي اإلعاقة يعترب واحداً من أكرث التحديات إثارة للجدل بالنسبة للحقوق 

التي كفلتها لهم الرشائع والقوانني، حيث تتباين اآلراء وتختلف وجهات النظر واألسباب تتشعب ليس للزواج 

فقط بل ملا ستفيض إليه من نتائج قد ال تكون إيجابية عىل الدوام.

جميع  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ضد  التمييز  عىل  للقضاء  ومناسبة  فعالة  تدابري  العادة  يف  الــدول  تتخذ 

املسائل ذات الصلة بالزواج واألرسة والوالدية والعالقات، وعىل قدم املساواة مع اآلخرين، وذلك من أجل 

كفالة حق جميع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين هم يف سن الزواج، وديننا اإلسالمي الحنيف جعل من مسألة 

الزواج سكن للزوجني ويف اآلية الكرمية قال تعاىل: }ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 

وجعل بينكم مودة ورحمة إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون{

ويف الحديث الرشيف قال الرسول صىل الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.

وقد جاء يف املادة 23 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )احرتام البيت واألرسة(:

التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف جميع  للقضاء عىل  تدابري فعالة ومناسبة  الدول األطراف  تتخذ    -1

املسائل ذات الصلة بالزواج واألرسة والوالدية والعالقات، وعىل قدم املساواة مع اآلخرين، وذلك من أجل 

كفالة ما ييل:

التزوج وتأسيس أرسة برضا معتـزمي  الــزواج يف  الذين هم يف سن  أ-  حق جميع األشخاص ذوي اإلعاقة 

الزواج رضا تاماً ال إكراه فيه.

ب-  االعرتاف بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد األطفال الذين يودون 

إنجابهم وفرتة التباعد بينهم ويف الحصول عىل املعلومات والتثقيف يف مجايل الصحة اإلنجابية وتنظيم 

األرسة مبا يتناسب مع سنهم، وتوفري الوسائل الرضورية لتمكينهم من مامرسة هذه الحقوق.
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الحفاظ عىل خصوبتهم عىل قدم املساواة مع  اإلعاقة، مبا يف ذلك األطفال، يف  ج-  حق األشخاص ذوي 

اآلخرين.

أو  بالقوامة عىل األطفال  الدول األطراف حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومسؤولياتهم فيام يتعلق  2- تكفل 

كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مامثلة، حيثام ترد هذه املفاهيم يف الترشيعات الوطنية، 

الدول األطراف املساعدات املناسبة لألشخاص  الُفضىل. وتقدم  الطفل  ترجح مصالح  الحاالت  ويف جميع 

ذوي اإلعاقة لتمكينهم من االطالع مبسؤولياتهم يف تنشئة األطفال.

بُغية إعامل هذا  بالحياة األرسية.  الدول األطراف لألطفال ذوي اإلعاقة حقوقا متساوية فيام يتعلق  3- تكفل 

يف  توفر  بأن  األطراف  الدول  تتعهد  وعزلهم،  وإهاملهم  وهجرهم  اإلعاقة  ذوي  األطفال  إخفاء  ومنع  الحق 

مرحلة مبكرة معلومات وخدمات ومساعدات شاملة لألطفال ذوي اإلعاقة وألرسهم.

4-  تكفل الدول األطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغام عنهام، إال إذا قررت سلطات مختصة، رهنا مبراجعة 

قضائية، ووفقا للقوانني واإلجراءات الوطنية السارية عموما، أن هذا الفصل رضوري ملصلحة الطفل الُفضىل. 

وال يجوز بحال من األحوال أن يُفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد األبوين أو كليهام.

بأن تبذل قصارى  إعاقة عىل رعايته  الدول األطراف يف حالة عدم قدرة األرسة املبارشة لطفل ذي  تتعهد   -5

جو  ويف  املحيل  املجتمع  فداخل  ذلك  يتيرس  مل  وإن  الكربى،  أرسته  داخل  له  بديلة  رعاية  لتوفري  جهودها 

أرسي.

وهنا ال بد من التأكيد عىل إخبار الطرف اآلخر باإلعاقة قبل عقد القران ألن الصدق والرصاحة يف هذا املوضوع 

أساس نجاحه مع رشح واف لهذا الطرف عن طبيعة اإلعاقة والسلوك الحريك املرافق لها بالتفصيل.
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أمير منطقة الرياض

 خالل الفترة
من 1-2 جمادى ا�ولى 1443هـ  الموافق 5-6 ديسمبر 2021م

SA7710000022300000323000

 البنك ا�هلي التجاري

SA3205000068202633224000

مصرف ا�نماء

SA3880000622608012555551

 البنك الراجحي / العام

SA8080000622608010556692

البنك الراجحي / الزكاة

SA0580000622608010556684

البنك الراجحي / التبرع

 نسعى إلى التيسير على ذوي ا�عاقة
لبناء وتكوين أسر سعيدة ومستقرة

920022459 0112511004 0530011503

 التقرير الختامي

 للمؤتمر العربي لزواج
ا�شخاص ذوي ا�عاقة

(آفاق مشرقة)

www.tayseer.org.sa
info@tayseer.org.sa

tayseer_org


