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)25 عامًا من الخير(

»هذا الكتاب يوؤرخ لتجربة متفردة تمازجت فيها جهود وطن بموؤ�س�ساته واأفراده«

�شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز













ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع والطريان واملفت�س العام





فخر واعتزاز
كم ي�سعر الإن�ســـان بالعتزاز والفخر، وهو يرى اإحدى موؤ�س�سات اخلري يف بالدنا حتقق 
ح�ســـورًا وطنيًا، وتنجح يف الت�سدي لق�ســـية اإن�سانية بالغة الأهمية بهذا القدر الذي حققته 

جمعية الأطفال املعوقني.

اإن تنامي ح�ســـور اجلمعية، وتعاظم دورها على مدى خم�ســـة وع�سرين عامًا، كانا نتاجًا 
مميزًا لتفاعل �ســـادق، وت�سامن بني اأهل اخلري، ولروؤية ثاقبة وجهد رائد ممن اأخذوا على 

عاتقهم رعاية هذه اجلمعية، وتبني ق�سيتها.

داعيًا اهلل اأن يوفق القائمني على هذه اجلمعية، والداعمني لها ل�ستكمال م�سريتها.

�شلمان بن عبدالعزيز
اأمري منطقة الريا�س





تجربة خيرية وطنية رائدة
ي�ســـرفني نيابة عن ال�ســـركاء يف م�ســـرية جمعية الأطفال املعوقني، وعلى راأ�ســـهم قيادات 
الدولة وموؤ�س�ســـاتها، الباذلني اأموالهم ووقتهم وجهودهم، واأ�سحاب املبادرات من موؤ�س�سات 
القطـــاع اخلا�ـــض، واأولياء اأمور الأطفـــال املعوقني، واملهتمني بق�ســـية الإعاقـــة اأن اأقدم هذا 
الكتاب، الذي يوثق لتاريخ واحدة من اأبرز املوؤ�س�سات اخلريية املتخ�س�سة يف اململكة العربية 

ال�سعودية، وهي »جمعية الأطفال املعوقني«.

اإن هذا الكتاب الذي ي�ســـدر مبنا�ســـبة مرور 25 عامًا على تاأ�سي�ض اجلمعية يوؤرخ لتجربة 
متفـــردة، متازجـــت فيها جهود وطـــن مبوؤ�س�ســـاته واأفراده.. جتربـــه موؤ�س�ســـة خريية وطنية 
رائدة، تبنت ق�ســـية الإعاقة ب�ســـمولية ومنهجية علمية، جنى ثمارها املجتمع باأ�سره، وجعلت 
من ق�ســـية الإعاقة اإحدى اأولويات املجتمع القت�ســـادية والجتماعية، واأ�ســـهمت ب�سكل فاعل 
يف بنـــاء راأي عـــام واع، وقدمت خرباتهـــا يف كافة املجالت ذات العالقـــة، كالتوعية والتاأهيل 
والعالج والتعليم، والتدريب وامل�ســـاهمة يف ا�ســـتحداث تخ�س�سات علمية باجلامعات لتوفري 
الكوادر الب�ســـرية املتخ�س�ســـة، والعمل على تطوير اخلدمات املقدمة للمعوقني داخل اململكة 
عرب امل�ســـاركة يف اإعداد النظام الوطني لرعاية املعوقني، الذي حظي مبوافقة املقام ال�سامي 

الكرمي.



ون�ســـتطيع اأن ن�ســـري اإلى اأن اجلمعية وهي حتتفي بيوبيلها الف�ســـي كانت دومًا �ساحبة مبادرات غري م�سبوقة يف جمال 
العمل اخلريي، وخدمة ق�سية الإعاقة، والربامج التعليمية والتاأهيلية، فقد اأ�س�ست ملنظور جديد يف جمال الإدارة احلديثة 
ملوؤ�س�سات العمل اخلريي، وا�ستيعاب التقنية، واإقامة �سراكات طويلة املدى مع موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض، واجلهات اخلريية 

والعلمية وال�سحية، وموؤ�س�سات الدولة.

وجت�ســـدت ريـــادة اجلمعية يف تبنيها منظومـــة من الربامج الإبداعية على �ســـعيد التوعية، كربنامـــج عطاء الطالب، 
وبرنامج جرب الكر�ســـي، وبرنامج الوقاية من الإعاقة وكيفية التعامل معها، وبرنامج م�ســـابقة الأمري �ســـلطان بن �سلمان 
حلفـــظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني، وكان للجمعية ريادتها يف تنمية املوارد يف اإحياء �ســـنة الوقف اخلريي كم�ســـدر 
موثـــوق لدعـــم ما تقدمـــه مراكزها من خدمـــات جمانية لالآلف مـــن الأطفال املعوقـــني يف عدد من مناطـــق اململكة، كما 
 اأبرمت اجلمعية كثرًيا من اتفاقيات التعاون مع ال�ســـركات واملوؤ�س�ســـات التجارية وامل�ســـرفية لتبني برامج مميزة مل�ساندة

جهود اجلمعية.

وعلى �ســـعيد خدمات الرعاية والتاأهيل كان للجمعية ال�ســـبق يف تاأ�سي�ض اأول مركز بحثي من نوعه يف ال�سرق الأو�سط، 
متخ�س�ض يف �سوؤون الإعاقة هو »مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة« لتلبية حاجة ملحة ملواجهة حالت الإعاقة املتزايدة 
يف بالدنا، وملء الفراغ يف جمال البحث العلمي حول الإعاقة وم�ســـبباتها، وو�ســـائل تفاديها وعالجها، وعلى مدى �سنوات، 
ومنذ تاأ�سي�ســـه اأ�ســـهم املركز يف توفري قاعدة علمية لعـــدد من برامج الرعاية والتعليم والعـــالج، وقدم خدماته لكثري من 

املوؤ�س�سات الوطنية املعنية بالق�سية.

كمـــا قدمت مراكز اجلمعيـــة يف كل من الريا�ض ومكة املكرمة، واملدينة املنورة، وجـــدة، واجلوف، وحائل منظومة من 
الرعايـــة املتكاملة وال�ســـاملة، التي اأ�ســـهمت يف تاأهيل الآلف من الأطفال املعوقني، وجتاوزهـــم لظروف اإعاقتهم، وتوجت 
اجلمعيـــة جناحهـــا يف جمال الرعاية بتبني برنامج دمج الأطفال املعوقني، يف مدار�ض التعليم العام حيث يتم �ســـنويًا دمج 

اأكرث من مئة طفل بعد اكتمال تاأهيلهم.

ولرت�ســـيخ ثقافة ال�ســـراكة بني اأبناء املجتمع، تبنت اجلمعية برناجمًا للتحفيز ي�ســـتهدف ا�ستقطاب الدعم وامل�ساندة، 
جت�ســـد يف عدة حماور منها جائزة اجلمعية، التي تقدم يف ثالثة فروع، هي: اخلدمة الإن�ســـانية، والبحث العلمي يف جمال 
الإعاقـــة، والتميـــز للمعوقـــني. ومن بني حماور التحفيز اأي�ســـًا اأقرت اجلمعية لئحة للت�ســـميات، تت�ســـمن اإطالق اأ�ســـماء 
املتربعـــني والداعمني املتميزين على وحدات مراكزها واأق�ســـامها توثيقًا لعطائهم كقدوة حتتذى، كما داأبت اجلمعية على 
تكرمي �سركائها يف منا�سباتها املختلفة تقديرًا وعرفانًا لهم، وتوج ذلك مبنح الع�سوية ال�سرفية لأكرث من 120 ع�سوًا كان 

لهم اإ�سهامات رائدة.



ويف اإطـــار م�ســـوؤوليات اجلمعيـــة الوطنية وانفتاحها على موؤ�س�ســـات املجتمـــع، تبنت اجلمعية برناجمـــًا لتدريب طالب 
اجلامعات وطالباتها من من�ســـوبي الأق�ســـام املتخ�س�ســـة والأطباء والدار�ســـني، وباتت مراكز اجلمعية م�ســـنعًا لتخريج 

الكفاءات الب�سرية املتخ�س�سة النادرة يف قطاع الرعاية والتاأهيل والعالج والتعليم للمعوقني.

اإن اجلمعية، وهي تُكمل عامها اخلام�ض والع�ســـرين بهذا القدر من التو�ســـع الذي يعك�ض ثقة املجتمع بها، ويتج�ســـد يف 
تعدد مراكزها من مركز واحد بالريا�ض اإلى ع�ســـرة مراكز، تقدم خدماتها اأو حتت الإن�ســـاء، وهذه اجلمعية تواجه عددًا 
من التحديات، �ســـواء على �سعيد توفري نفقات ت�سغيل مراكزها وخدماتها املجانية خا�سة مع ت�ساعد تكاليف الرعاية، اأو 

يف احلفاظ على كوادرها الب�سرية يف ظل املناف�سة على ا�ستقطابهم من املوؤ�س�سات ذات العالقة.

وملواجهة تلك التحديات توجب على اجلمعية م�ســـاعفة جهودها يف تعزيز تكاتف ال�سركاء، واحلفاظ على ثقة املجتمع 
باأدائها بالتطوير والتقومي امل�ســـتمرين لرباجمها من الداخل اأو اخلارج، وموا�ســـلة ر�ســـالتها الرائدة، يف ظل الأمانة التي 
اأُوكلت اإليها، �ســـواء جتاه املعوقني اأو الباذلني، باأن تبقى دومًا منوذجًا يحتذى به يف امل�سداقية والكفاءة، وتوجيه مواردها 

اإلى الأولويات وال�سروريات. 

اإن اجلمعيـــة اليـــوم على اأعتاب مرحلة جديدة تتواكب مع ح�ســـورها ودورها الوطني، وجتربتها الرثية، وات�ســـاع مظلة 
خدماتها، وهي مرحلة اأثق - مب�ســـيئة اهلل - بقدرة اجلمعية على جتاوزها بنجاح ومتيز يف ظل بيئة خرية، ووطن معطاء، 

تتناغم فيه طموحات القيادة وتفاعل املواطن.

وختامًا ي�ســـرفني اأن اأرفع اأ�ســـمى اآيات ال�ســـكر والتقدير اإلى كل من �ســـاهم يف بناء هذا ال�ســـرح اخلريي، وموا�ســـلة 
ر�ســـالته، ويف مقدمتهم جاللة امللك خالد بن عبدالعزيز،  وخادم احلرمني ال�ســـريفني امللك فهد بن عبدالعزيز، رحمهما 
اهلل، ومولي خادم احلرمني ال�ســـريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، و�ســـمو �سيدي ويل العهد �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري �ســـلطان بن عبدالعزيز، وموؤ�س�سات الدولة والباذلني، والآلف من املتطوعني والداعمني، وموؤ�س�سات القطاع 
اخلا�ـــض، واأوليـــاء اأمور الأطفـــال املعوقني والعاملني يف اجلمعية ومركز الأمري �ســـلمان لأبحاث الإعاقـــة، داعيًا اهلل العلي 
القديـــر اأن يثيـــب اجلميع خريًا عما بذلـــوه، ولأبنائي وبناتي الأطفال املعوقـــني متنياتي ودعواتي باأن نتجـــاوز معًا حواجز 

الإعاقة اإلى م�ستقبل اأف�سل مب�سيئة اهلل. 

واهلل ويل التوفيق.

�شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز
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احلم حلماً �شغرياً! 

ول تخف!

�سوف يجيء من يقول لك: اإن حلمك لن يتحقق..

و�سوف جتد من يحاول اأن يثّبط عزمك بن�سائحه..

ولـــن تعدم من يردد اأنك مل ترد وجه اهلل بحلمك، بل 
اأردت الظهور وال�سهرة.. ولكن ل تخف!

اأحلم حلمًا �سغريًا!

�ســـوف تاأتيك عندما تو�ســـك اأن تفقد الأمل يف حلمك 
رحمـــة مـــن الرحمـــن الرحيـــم.. وعندما تلتفـــت حولك 
�ســـتذهل مـــن كـــرثة الذيـــن جـــاوؤوا ي�ســـاركون يف حتقيق 

احللم.. �سوف ت�سدُّ اأيٍد كثرية على يدك..

و�سوف تخفق قلوب كثرية مع خفقات حلمك..

و�ستكت�سف كم هو طيب هذا العامل

وكم هم طيبون هوؤلء الب�سر.. 

وعندما تبداأ ال�سري �سوف جتد عقبة..

ورمبا تلد العقبة عقبة اأخرى..

ولكن ل تخف!

احلم حلمًا �سغريًا!

ل ترتكه يفّر من جفونك اأو �سلوعك اأو اأنفا�سك..

مت�سك بحلمك!

وانظر حولك..

انظر الذين جاوؤوا من كل حدب و�سوب..

جاء هذا بريال واحد..

وجاء هذا مبليون ريال..

وجاء هذا بجهده وم�ساعره..

احلم ول تخف!

وانظر اإلى حلمك يكرب.. ويكرب.. 

حتى ي�سبح بحجم العامل..

وهنا ق�سة حلم..

دار يف ذهن �سديقك كاتب ال�سطور..

 ذات يوم..

ال تخف!
احلم حلمًا صغيرًا!



حلم �سغري..

 �سيء �سغري لالأطفال ال�سغار..

م�سروع �سغري بني م�سروعات كربى..

خاف يف البداية..

ثم قرر األ يخاف..

 وا�ستمر يحلم..

ويحلم.. ويحلم..

وجاء العون من كل مكان..

وجاء الأ�سدقاء من كل �سرب..

 وقام امل�سروع..

لبنة �سغرية بعد لبنة �سغرية..

والتفا�سيل كلها هنا..

 موثوقة توثيقًا دقيقًا..

مف�سلة على نحو ي�سفى الغليل..

واليوم..

اليوم مّر ربع قرن على قيام احللم..

يا اهلل!

يا اهلل!

كان يخ�سى األ يرى احللم يتحقق..

وها هو ذا يراه يقطع من عمره.. املديد باإذن اهلل.

 ربع قرن..

اأ�سبح احللم ال�سغري.. حلمًا كبريًا..

فاحلم �سديقي القارئ..

ل تخف!

احلم حلمًا �سغريًا!

ل تخف!

�سوف ي�سبح حلمك كبريًا 

الدكتور/ غازي بن عبدالرحمن الق�شيبي
وزير العمل
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إنجاز يفوق المتوقع
حتتفل جمعية الأطفال املعوقني بالذكرى اخلام�ســـة والع�سرين لإن�سائها، وهو عمر ق�سري، ولكن اإجنازاته تفوق ما هو 

متوقع من فرتة زمنية ق�سرية ن�سبيًا.

فقد اأ�سهمت اجلمعية لي�س يف تقدمي اخلدمة للطفل املعوق وعائلته فح�سب، ولكنها فعلت ذلك باأمناط حديثة ومبتكرة، 
فمن اإجنازاتها اإن�ساء مركز متخ�س�ض لأبحاث الإعاقة، ي�سعى يف العمل مع املتخ�س�سني اإلى تفادي الإعاقة قبل حدوثها.

كما اأ�سهمت اجلمعية يف توعية املجتمع مب�سكلة الإعاقة واإمكانيات التعامل معها، بل اإن من اأف�سالها اأنها ت�سعى اإلى اأّل 
ينظر املجتمع اإلى املعوق، ول ينظر املعوق اإلى نف�ســـه من زاوية ما ل ي�ســـتطيع عمله، فكلنا ل ن�ســـتطيع عمل �سيء ما، ولكن 
من وجهة نظر ما ي�ستطيع فعاًل اأن يوؤديه، وما ذا ي�ستطيع املجتمع اأن ي�ساهم فيه ليمكن املعوق من ذلك، اإن التمكني يف اأي 

جمال، ولأي فئة هو املدخل الرئي�ض ملعاجلة امل�سائل الجتماعية.

كمـــا اأن اجلمعيـــة قامت بفتح مراكـــز لها يف مناطق متعددة من اململكة، واملاأمـــول اأن تتمكن من عمل املزيد، فلها الآن 
�س���بعة مراكز نرجو اأن تعمم جتربتها يف كل املناطق، وا�س���تطاعت اجلمعية افتتاح هذه الفروع وابتكار اأمناط مميزة من 
اخلدمـــة للمعوقـــني تنبعـــان جزئيًا من عملها اخلـــالق يف حماولة الكتفاء الذاتـــي بتفعيل مفهوم الوقف، ولها الآن �ســـبعة 

اأوقاف نتمنى لها اأن تتزايد، وكلي ثقة بذلك؛ لأن هذا املجتمع جمبول على اخلري.

ووزارة ال�سوؤون الجتماعية تدعم كل اجلمعيات ب�ستى اأنواع الدعم املايل واملعنوي والفني، وترحب بال�سراكة مع جميع 
اجلمعيـــات، وهـــذه واحدة منها، بل اإن الوزارة تدعو، بالإ�ســـافة اإلى ال�ســـراكة بني القطاع اخلـــريي واحلكومة، اإلى تفعيل 
دائرة هذه ال�سراكة وتو�سيعها لت�سمل امل�سوؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�س كما تاأمل الوزارة يف تاأ�سيل اأمناط غري تقليدية 

يف العمل اخلريي.

 فال�ســـكر جلميع من �ســـاهم يف تاأ�ســـي�ض اجلمعية وخدمتها ومتويلها واإمدادها بالأفكار املبتكـــرة لفهم الإعاقة والعمل 
على منعها.

 
عبداملح�شن بن عبدالعزيز العكا�س

وزير ال�شوؤون الجتماعية
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من الحلم إلى الواقعالفصل األول



كيف تحول الحلم إلى فكرة فإنجاز

تبنت نخبة متميزة من اأهل اخلري، ي�ســـاندهم عدد من املهتمني واملتخ�س�ســـني واخلرباء يف خمتلف املجالت، فكرة 
اإن�ســـاء دار لرعايـــة الأطفـــال املعوقني يف الريا�ض، لعلها ت�ســـهم اإلى جانب الهتمـــام املتزايد من الدولـــة، يف ارتقاء وعي 
املجتمع بق�ســـية الإعاقة، ودمج هذه الفئة الغالية من اأبناء الوطن يف املجتمع، وتخفيف معاناة اأ�ســـرهم، وذلك من خالل 

برامج علمية، تعتمد على درا�سة الواقع، وحتليله، لتحديد امل�سكالت التي تواجه املعوقني، وو�سع احللول املنا�سبة لها. 

  وكان ل بد من مراحل متر بها الفكرة حتى تتج�ســـد واقًعا، وي�ســـعب حتديد تفا�سيل هذه املراحل، اإل اأنه عماًل مببداأ 
اأن ما ل يدرك كله ل يرتك جله، ميكن الوقوف عند بع�ض املراحل، لإعطاء �ســـورة عما مت من جهد حتى و�ســـلت اجلمعية 

اإلى ما و�سلت اإليه اليوم، وذلك بالرجوع اإلى وثائق اجلمعية ومكاتباتها.

فقد جاء طرح الفكرة عن طريق معايل الدكتور غازي بن عبد الرحمن  الق�سيبي - وزير ال�سناعة والكهرباء اآنذاك 
 - ومعـــه نفـــر كرمي ممن �ســـعروا باأهمية اإ�ســـهام املجتمع يف التفاعل مع ق�ســـية الإعاقة، ودعم اجلهـــود املقدرة للدولة يف 

هذا ال�ساأن.

 وكان هذا الطرح يف �ســـنة 1398هـ املوافق عام 1978م، وبعد مداولت متت بلورة الفكرة، وحتديد الأهداف الرئي�ســـة 
املتوخاة من تاأ�سي�ض دار لرعاية املعوقني.

  ووجدت الفكرة منذ الوهلة الأولى دعم �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز - اأمري منطقة الريا�ض- 
وقـــد عر�ســـت بت�ســـوراتها الأوليـــة على امللك خالد بن عبـــد العزيز  – رحمـــه اهلل- الذي رحب بها، وحتم�ـــض لها، مبدًيا 

موافقته الكرمية، ودعمه لها.

انطلق املبادرون بتاأ�ســـي�ض دار املعوقني يف و�ســـع اخلطوات التنفيذية، التي حتيل ما و�ســـعوه من ت�ســـورات اإلى حقائق 
واقعية، وكان الدعم املايل من اأهم متطلبات بدء مرحلة التنفيذ.

ولهذا كان تفكري هوؤلء يف ال�ســـعي اإلى الدولة حتى تدعم امل�ســـروع، ات�ســـاًقا مع جهودها الكبرية يف الرتقاء مب�ســـتوى 
 اخلدمـــات التعليمية، وال�ســـحية، والجتماعية، واخلدمية، وحر�ســـًا على تنفيذ برامج متخ�س�ســـة للمعوقني، ت�ســـهم يف 

تفعيل دورهم.

 وبناًء على هذه القراءة لهتمام الدولة، ودعمها لكل ما يخدم املواطنني، رفع معايل الدكتور غازي الق�ســـيبي خطابًا 
برقـــم 103 يف 11�ســـفر �ســـنة 1402هـ اإلى خادم احلرمني ال�ســـريفني امللك فهد بن عبد العزيز- رحمـــه اهلل،  ويل العهد 

اآنذاك - طالًبا دعم امل�سروع، حتى ترى الفكرة النور. 



وقـــد جاءت موافقة خادم احلرمني ال�ســـريفني امللـــك فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل، �ســـمو ويل العهد اآنذاك - على 
�ســـرف مبلغ اأربعني مليون ريال م�ساعدة مل�ســـروع دار الأطفال املعوقني بالريا�ض، وهذا املبلغ ي�ساوي تربعات الأهايل من 
 اأجل اإن�ســـاء الدار، لتوؤكد حر�ض الدولة على توفري اأف�ســـل م�ســـتوى من اخلدمات للمواطنني ب�ســـفة عامة، واملعوقني على 

وجه اخل�سو�ض.

  واأ�ســـدر ديوان رئا�ســـة جمل�ض الوزراء خطابًا يف 26 �ســـفر �سنة 1402هـ اإلى �ســـاحب املعايل وزير املالية والقت�ساد 
الوطني حممد اأبا اخليل باملوافقة على �سرف املبلغ م�ساعدة من الدولة لهذا امل�سروع اخلريي.

ومتثل دعم الدولة للم�سروع يف �سور كثرية، منها: الدعم الكبري من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز 
- اأمري منطقة الريا�ض، ورئي�ض جمعية الرب اخلريية واجلمعية اخلريية الإ�ســـالمية - اإذ وافق �ســـموه على اأن يدار م�سروع 

»الدار« من مقر اجلمعيتني، ريثما ت�ستقل مبقر خا�ض بها.

وكانـــت اخلطابات الر�ســـمية لـ »دار الأطفال املعوقني« ت�ســـدر على مطبوعات واأوراق خا�ســـة بجمعية الرب بالريا�ض، 
وموؤ�س�سة امللك في�سل اخلريية، واجلمعية اخلريية الإ�سالمية.

وكان من اخلطوات املهمة التي اأعطت امل�ســـروع طابعه الر�ســـمي، وا�ســـتقالليته، �ســـدور موافقة وزارة العمل وال�سوؤون 
الجتماعية بتاريخ 20 �سعبان �سنة 1402هـ على تاأ�سي�ض الدار، لتكون موؤ�س�سة اجتماعية.  

وت�ســـمن قرار معايل وزير العمل وال�ســـوؤون الجتماعية ت�ســـجيل جمعية الأطفال املعوقـــني بالريا�ض حتت رقم )49(، 
لرعاية املتخلفني تخلفًا عقليًا �سديًدا مبدينة الريا�ض، كموؤ�س�سة اجتماعية؛ وفقًا لأحكام الباب الثاين من نظام اجلمعيات 

واملوؤ�س�سات الجتماعية.

ولقد كانت املبادرة الكرمية من موؤ�س�سة امللك في�سل اخلريية، وعلى راأ�سها مديرها العام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خالد الفي�سل - اأمري منطقة ع�سري اآنذاك، اأمري منطقة مكة املكرمة حالًيا - بالتربع باأر�ض تقام عليها الدار �سبًبا رئي�ًسا 

يف دفع العمل نحو جت�سيد الفكرة على اأر�ض الواقع.

  وكان �ســـاحب ال�ســـمو امللكـــي الأمري اأحمد بن عبد العزيز - نائـــب وزير الداخلية - وهب هذه الأر�ض ملوؤ�س�ســـة امللك 
في�سل اخلريية لإقامة اأي م�سروع خريي عليها، لت�ساء الأقدار اأن تكون من ن�سيب دار رعاية الأطفال املعوقني، اإيثاًرا من 
القائمني على موؤ�س�سة امللك في�سل، واإدراًكا منهم لتوافق اأهداف الدار مع اأهداف املوؤ�س�سة التي ت�سعى اإلى زرع اخلري يف 

عدة جمالت.
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ـــا مـــن املبادرين اإلى م�ســـروع جمعية الأطفال املعوقني على �ســـري العمـــل قدًما من اأجل بلوغ الأهداف باأق�ســـر  وحر�سً
الو�ســـائل، كان اختيـــار جمل�ـــض اإدارة ليقوم باملهام التنفيذيـــة، ومتابعة خطوات العمل يف امل�ســـروع ب�ســـورة جادة، ووفق 

تكليفات وم�سوؤوليات حمددة.

وت�ســـكل جمل�ض الإدارة يف الأول من املحرم �ســـنة 1403هـ برئا�ســـة معايل الدكتور غازي بن عبدالرحمن الق�ســـيبي، 
وع�ســـوية كل من ال�ســـيخ �ســـليمان بن �ســـالح العليان - رحمه اهلل -  وكان نائبـــًا لرئي�ض جمل�ـــض الإدارة، ومعايل الدكتور 
عبدالرحمـــن عبدالعزيز ال�ســـويلم، والدكتور عبد اهلل احلمدان، ومعايل الدكتور فهد العبـــد اجلبار، والدكتور تاج الدين 
اأمـــني، واملهند�ض طارق ال�ســـواف، ومعايل الأ�ســـتاذ فهيد فهد ال�ســـريف، الذي كان اأمينًا عامـــًا للجمعية، والدكتور حممد 

اإبراهيم احللوة.

وبذلك �ســـارت للجمعية كيانها امل�ســـتقل، وو�ســـعها القانوين لتنطلق بعد ذلك ب�سخ�ســـيتها العتبارية اجلديدة جلمع 
التربعـــات مـــن اأهل اخلري من املواطنني، من خـــالل حملة منظمة حمددة الغايات، فتم توجيـــه اأكرث من األف خطاب اإلى 
الأفراد واملوؤ�س�ســـات والبنوك ورجال الأعمال، فالقت الدعوة اإلى التربع ا�ســـتجابة كبرية، وكان اأول تربع ورد للجمعية من 

ثالثة اأطفال، وكانت قيمته )150 – 100 – 50 ( رياًل.

وكان اأول �ســـيك ورد للجمعيـــة مبليوين ريال من �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلمان بن عبد العزيـــز - اأمري منطقة 
الريا�ض ورئي�ض جمعية الرب اخلريية- ليوؤكد دعمه غري املحدود لهذا امل�ســـروع الإن�ســـاين، وليتوا�سل هذا الدعم على مدى 

ربع قرن، مقدًما منوذًجا للعطاء، ا�ستحق الحتذاء والتمثل من كثريين.

وتلم�ًســـا خلطوات واثقة مدرو�سة، مت تكليف �سركة �ســـويدية متخ�س�سة لت�سع الت�سورات النهائية للفكرة، حتى حتقق 
الأهداف الإن�سانية للمبادرين بها، ولتاأتي اخلطوات التنفيذية وا�سحة وواقعية، تاأخذ يف احل�سبان ما يتوافر من اإمكانات 

مادية، وقدرات ب�سرية.

 وطرحت الدرا�ســـة روؤية جديدة يف منهجية العمل للجمعية واأهدافها والفئات امل�ســـتهدفة، اإذ ارتاأت اأن تخدم اجلمعية 
الأطفال املعوقني خا�سة، ولي�ض املعوقني عامة، واأن يكون جمال عمل اجلمعية العالج والتعليم، من دون الإيواء.

 وقدرت الدرا�ســـة التكاليف املالية لتنفيذ امل�ســـروع مببلغ 96 مليون ريال، واقرتحت اإمكانية خف�ض هذه التكاليف اإلى 
الن�سف، يف حالة خف�ض حجم الدور واخلدمات التي يجب اأن توفرها.



 ومت عر�ض نتائج الدرا�ســـة وتو�سياتها على عدد من املتخ�س�سني واملهتمني مثل الدكتور عبد اهلل احلمدان - الأ�ستاذ 
يف كلية الرتبية يف ذلك احلني - ومعايل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�ســـويلم - مدير م�ست�سفى الأطفال والولدة 
بالريا�ـــض يف ذلـــك الوقت - فاقرتح هوؤلء اأن مت�ســـي اجلمعية وفًقا لالأهداف التي مت حتديدهـــا من قبل، وعدم تقليل اأو 

تقلي�ض حجم خدماتها، وتخ�س�سها، والعمل على اإيجاد و�سائل لتدبري املبالغ الالزمة.

ومت طرح امل�ســـروع يف مناق�ســـة عاملية تقدم اإليها مقاولون و�سركات متخ�س�ســـة يف الهند�سة والبناء من اململكة ودول 
العامل الأخرى، ومت اختيار »مكتب اخلدمات ال�ست�سارية ال�سعودي« مكتب �سعود كون�سلت، ليكون ا�ست�ساري امل�سروع لتحليل 

عطاءات ال�سركات التي بلغ عدها اثنتي ع�سرة �سركة حملية وعاملية، وا�ستوفت ال�سروط املو�سوعة �سبع �سركات منها.

 ومت التفاو�ض مع ال�سركة ال�سعودية للتعمري )�سعوديكو( حتى تخف�ض عطاءها عن اأقل العطاءات، وقد وافقت ال�سركة 
املذكورة على التخفي�ض لت�سل قيمة العقد اإلى 83.375.448 رياًل، وبعد ذلك خف�ست ال�سركة ال�سعودية للتعمري عطاءها 

مرة اأخرى، لت�سل قيمة العقد اإلى 82 مليون ريال، مع ا�سرتاطها باأن يكون العقد باملقطوعية.

 وعقـــب ذلـــك طلب جمل�ض اإدارة اجلمعية مرة اأخرى من املوؤ�س�ســـة ال�ســـعودية للتعمري تخفي�ض قيمـــة عطائها اإلى 80 
مليون ريال، وقد جتاوب الأ�ســـتاذ رفعت �ســـيخ الأر�ض - رئي�ض املوؤ�س�ســـة - مع هذا الطلب، ليتم البدء يف اإجراءات توقيع 
العقد، التي متت بالفعل بتاريخ الثالث من جمادى الأولى �ســـنة 1403هـ، املوافق 16فرباير عام 1983م، بح�ســـور اأع�ساء 

جمل�ض اإدارة اجلمعية وممثلي املوؤ�س�سة، واملهند�ض اأن�ض ال�سواف ممثل املكتب ال�ست�ساري للم�سروع.

وهذه اجلولة من املفاو�ســـات تعك�ض مدى احلر�ض على تقليل التكاليف قدر امل�ســـتطاع، مع التم�سك باملوا�سفات الفنية 
التي و�سعت يف �سوء درا�سة علمية متكاملة.

ويف الوقت نف�ســـه كانت التربعات ترد على ح�ســـاب اجلمعيـــة يف بنك الريا�ض، وكانت ال�ســـتجابة التي وجدتها حملة 
التربعات والدعم على امل�ســـتويني الر�ســـمي وال�ســـعبي م�ســـجًعا لو�سع حجر الأ�ســـا�ض للم�ســـروع يف 13جمادى الأولى �سنة 
1403هـ، بح�ســـور معايل اأمني مدينة الريا�ض الأ�ســـتاذ عبد اهلل النعيم، ووكيل وزارة العمل امل�ســـاعد الأ�ســـتاذ حممد بن 

حمد املالك،  ورئي�ض جمل�ض الإدارة واأع�سائه، ومت تخ�سي�ض مكاتب يف املوقع للفريق ال�ست�ساري املقيم باملوقع.

 وكلف املهند�ض  اأحمد رم�سان - رحمه اهلل- من مكتب  �سعود كون�سلت مبهام مدير امل�سروع املقيم، كما مت تخ�سي�ض 
مكاتـــب للجمعيـــة، و�ســـالة اجتماعات لتكون مقـــرًا موؤقتًا للجمعية تنفيذًا ملبادرة الأ�ســـتاذ فهيد ال�ســـريف باأن ينقل جميع 
اأن�ســـطته اإلى موقع العمل؛ ليكون على اطالع يومي على ما يتّم اإجنازه، ولكي ميكن حل امل�ســـكالت التي تواجه امل�سروع اأوًل 

باأول، وحتى يتم ات�سال م�ستمر �سواء باملوقع، اأو باجلهات املتربعة، والإدارات.
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وهـــذه اخلطـــوة اأعانت على التعريـــف باأهداف اجلمعيـــة، واأتاحت للمبادريـــن املتابعة من كثب للخطـــوات التنفيذية، 
واأ�سهمت يف جذب ع�سوية كثريين للجمعية، وان�سمامهم اإليها، ثقة منهم بالعمل الذي يتم على اأر�ض الواقع.

 وتواكب مع تزايد الع�س���وية، وا�س���تمرار العمل، ن�ساط اإعالمي مكثف بدعم من كربى دور الن�سر وال�سحافة باململكة، 
التي ظلت تتابع ما يحدث، وتربز اخلطوات اجلديدة؛ مما اأ�سهم يف التعريف باجلمعية، واأهدافها، ليزداد حجم التعاطف 
معهـــا، والإقبـــال على ع�ســـويتها من فئات املجتمع املختلفة، اإلـــى جانب ترقب ممن تتوجه اإليهم اجلمعية بن�ســـاطها وبدء 

ا�ستقبال طلبات املعوقني الذين �سيتم قبولهم، لي�ستفيدوا من ن�ساطها، وبراجمها.

وقد واجه امل�ســـروع بع�ض ال�ســـعوبات يف اأثناء التنفيذ، اإذ بدا وا�سحًا من تقارير متابعة التنفيذ، التي يقوم بها مكتب 
اخلدمات ال�ست�ســـارية، اأن ال�ســـركة املنفذة، وهي املوؤ�س�ســـة ال�سعودية للتعمري »�ســـعوديكو« لن تتمكن من الت�سليم النهائي 
لالإن�ســـاءات يف املوعد املحدد الوارد يف العقد املربم بينها وبني جمل�ض الإدارة القا�ســـي باأن يتم تنفيذ الإن�ساءات، وت�سليم 
امل�ســـروع خالل عامني ابتداء من 13جمادى الأولى �ســـنة 1403هـ، وبالفعل تاأخر ت�سليم امل�سروع منجًزا اإلى 29 من املحرم 

�سنة 1406هـ، اأي بعد التاريخ املفرت�ض واملتفق عليه بنحو �سبعة اأ�سهر.  

وعلى الرغم من وجود بع�ض املالحظات يف الت�ســـطيبات النهائية، مت اإ�سدار »�سهادة اإجناز الأعمال« يف 25ربيع الأول 
�ســـنة 1406هـ بتوقيع ممثل جمعية رعاية الأطفال املعوقني، ومكتب اخلدمات ال�ست�ســـاري ال�ســـعودي )�ســـعود كون�سلت(، 

واملوؤ�س�سة ال�سعودية للتعمري )�سعوديكو(.

 وكانت مكونات امل�ســـروع، التي مت بناوؤها، هي: مبنى الإدارة، واجلناح التعليمي، واجلناح الطبي، وال�ســـالة الرئي�سة، 
و�ســـكن الأطفال، و�ســـكن املوظفني املكون من 37 فلة �ســـكنية متفاوتة الأحجام واخلدمات التابعة، وامل�ســـتل، وي�سم غرفة 
احلرا�سة، ومراكز الرتفيه، واملحولت، وجممع املعدات، بالإ�سافة اإلى التجهيزات الأ�سا�سية للخدمات )كهرباء، و�سرف 

�سحي، وتكييف(، واأعمال تن�سيق املوقع والطرق والأ�سوار. 

وعقب ت�سلم امل�سروع بداأت ال�ستعدادات لفتتاح امل�سروع يف احتفال يليق بهذا الإجناز، الذي حتقق على اأر�ض الواقع، 
بعد اأن كان جمرد فكرة وحلم يف اخليال.



من التشغيل التجريبي إلى االفتتاح الرسمي

كان القائمون على امل�سروع حري�سني على اأن يرى هذا العمل النور يف اأ�سرع وقت، وكانوا يدركون ما يحتاج اإليه ا�ستواء 
الفكرة من وقت، وما ميكن اأن ي�ســـاحب البدايات من عرثات، لذا كان التفكري يف اأن ي�ســـبق الفتتاح الر�ســـمي للم�ســـروع 

مرحلة جتريبية تعني على تلم�ض مالمح الطريق، وعالج ما قد يكون من ق�سور قبل العمل اجلدي.

وعلى هذا الأ�ســـا�ض كان الإعداد ل�ســـتقبال جمموعة من الأطفال املعوقني ح�ســـب ما هو متاح، مع ال�ستمرار يف اإنهاء 
امل�سروع ب�سورته املتكاملة.

وقد ا�ستقبلت اجلمعية يف هذه املرحلة التجريبية 74 طفاًل وطفلة، وكان ذلك يف �سنة 1405هـ/عام 1985م.

وكان قد تقدم لاللتحاق باجلمعية 87 طفاًل وطفلة، ولكن مت رف�ض قبول 13 طفاًل وطفلة لعدم انطباق �سروط القبول 
عليهم، وعك�ســـت هذه اخلطوة احلر�ض على اأن تكون معايري القبول وا�ســـحة، واأن يتم تطبيقها بحذافريها، مبا ل يرتك 

املجال لأي جتاوز.

عقب القبول بداأ 44 طفاًل و30 طفلة رحلة العالج والتعليم والتاأهيل، التي مثلت مرحلة جديدة يف حياتهم، اإذ ا�ستملت 
على خطط وبرامج للحد من الآثار ال�سلبية لإعاقتهم التي اأ�سيبوا بها قبل الولدة، اأو يف اأثنائها، اأو بعدها.

واملعروف اأن لكل مرحلة من املراحل الثالث م�سكالتها اخلطرية، وتداعياتها، ما مل يتم اتخاذ التدابري والحتياطات 
املنا�سبة للوقاية من الإعاقة باإذن اهلل، ي�ساف اإلى ذلك احلوادث املنزلية، وحوادث ال�سيارات، وغريها. 

وما اإن اطماأن القائمون على اجلمعية على نتائج العام الأول للعمل الذي ميكن اأن نطلق عليه عام الت�سغيل التجريبي، 
وو�ســـعوا اأياديهم على جوانب الإيجاب وال�ســـلب خالل تلـــك الفرتة، حتى بدوؤوا بالإعداد اجلدي حلفل الفتتاح الر�ســـمي 
الكبري، الذي �ســـيعلن عن اجلمعية ب�ســـورة جلية، ويقدمها للمجتمع، بو�سفه ثمرة من ثمار تكاتف اأبنائه، وحر�سهم على 

متثل قيم دينهم، ومنهج دولتهم.

ووفـــاًء ملا قدمته الدولة من �ســـور الدعم لهذا امل�ســـروع منـــذ اأن كان فكرة، كان احلر�ض على الت�ســـرف برعاية خادم 
احلرمني ال�ســـريفني امللك فهد بن عبد العزيز - رحمه اهلل - حلفل الفتتاح الر�ســـمي، وهو الذي �سبق اأن قدم دعًما مالًيا 

قدره 40 مليون ريال ت�سجيًعا من الدولة لهذا العمل، عندما كان ولًيا للعهد.
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 وا�ســـتملت ر�ســـالة الدعوة التي وجهت اإلى املقام ال�سامي يف 19 �سعبان �ســـنة 1406هـ اإ�سارة اإلى ما وجده امل�سروع من 
اأوجه الدعم، وذكرت اأن م�سروع دار رعاية الأطفال املعوقني التابع جلمعية رعاية الأطفال املعوقني اخلريية، والذي اأن�سئ 
بدعم وموؤازرة من خادم احلرمني ال�سريفني امللك  فهد بن عبد العزيز، وجاللة امللك خالد - رحمهما اهلل - اأ�سبح حقيقة 
ماثلة للعيان، واأنه مت اإجنازه، وتاأثيثه، وت�ســـغيله، وا�ســـتقبل جمموعة من الأطفال املعوقني، وبناء على ذلك جاءت املوافقة 
الكرمية على ت�ســـريف املقام ال�ســـامي برعاية حفل الفتتاح الر�ســـمي، مبا يج�ســـد التعاون والتكاتف بني القيادة الر�سيدة 

وخمتلف طبقات هذا ال�سعب النبيل.

وقد اأناب  خادم احلرمني ال�سريفني امللك  فهد بن عبد العزيز - رحمه اهلل - �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 
عبد العزيز - اأمري منطقة الريا�ض- ليفتتح دار اجلمعية. 

ومت ال�ســـتعداد حلفل الفتتاح على اأعلى م�ســـتوى ترحيبًا وتقديرًا خلادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 
راعي احلفل، ول�ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلمان بن عبدالعزيز، الذي افتتح امل�ســـروع بالإنابـــة عن خادم احلرمني 

ال�سريفني، موا�ساًل بذلك دعمه املادي واملعنوي غري املحدود، الذي بداأ منذ اأن كانت اجلمعية يف طور الفكرة.

   و�ســـهد حفل الفتتاح الذي جاء لئًقا باحلدث الكبري ثلة من كبار امل�ســـوؤولني يف الدولة يف خمتلف القطاعات، ورجال 
الأعمال، والداعمني، واملخت�ســـني يف جمال الإعاقة، وكان الفتتاح الكبري الذي اأقيم يف م�ســـاء يوم الأحد 9 �ســـفر �ســـنة 

1407هـ املوافق 12 اأكتوبر عام 1986م اإيذانًا بالنطالقة نحو م�سرية خرية ل حدود لها.

وحمل احلفل اخلطابي امل�سامني العميقة للم�سروع، والغايات املاأمولة منه، وما مت من جهد حتى راأى النور ب�سكل يب�سر 
بخطا واثقة.

وقال �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلمان بن عبدالعزيز يف كلمته: اإن هذه الدار اأ�ســـافت لبنة اإلى البناء ال�سامخ يف 
جمال رعاية الأطفال املعوقني، وقد اأ�سهم اأفراد املجتمع دون متييز اإلى جانب الدولة يف دعم هذا امل�سروع وم�ساعدته.

 فقد ت�ســـافرت جهود جميع الفئات.. الأفراد، وال�ســـركات، واملوؤ�س�ســـات، وامل�ســـانع، وامل�ســـارف، وغريها يف تقدمي 
امل�ســـاعدات املاديـــة، والعينية لهذا ال�ســـرح الإن�ســـاين الذي اكتمل عوده، وبـــداأ يف اإعطاء ثمرة اأعمالـــه يف توفري الرعاية 
الطبيـــة والجتماعية والتعليمية لالأطفال الذين نراهم اليوم، هـــم الركيزة التي نتمنى من اهلل اأن يعودوا اأقوياء يخدمون 

وطنهم، واأنف�سهم، ويعي�سون حياة كرمية �سهلة. 



ورحب معايل الدكتور غازي الق�سيبي يف الكلمة التي األقاها با�سم اجلمعية ب�سموه الكرمي، موؤكًدا اأن الدار كانت حلمًا 
يجوب وادي الأحالم، فتحولت واقعًا يفخر به الواقع، م�سرًيا اإلى اأن هذا يومها، هذا عر�سها يوم النطالق، عر�ض الكفاح، 

ح�سيلة عرق وجهد، ثمرة تعب و�سهر. 

واأو�ســـح معايل وزير العمل وال�ســـوؤون الجتماعية - اآنذاك - الأ�ســـتاذ حممد بن علي الفايز اأن هذا امل�ســـروع هو اأحد 
الأمثلة امل�سرفة للجهود اخلريية التطوعية يف اململكة العربية ال�سعودية، التي تعم جميع اأرجائها، حيث تنت�سر جمعيات الرب 
واجلمعيات اخلريية يف اململكة )رجالية ون�ســـائية(، واأثبتت هذه اجلمعيات - بف�ســـل مـــن اهلل وبدعم الدولة وموؤازرتها- 

فعاليتها، وم�ساهمتها الإيجابية، اإذ تقدم خدمات اجتماعية واإن�سانية متعددة ومتنوعة. 

وذكر اأن هذا امل�سروع يعد بحق م�سروعًا رائدًا يف جمال رعاية هذه الفئة الغالية من الأطفال، الذين ق�ست اإرادة اهلل 
وحكمته اإ�سابتهم بالإعاقة. 

ونوه ال�ســـيخ �ســـليمان العليان - رحمه اهلل -، رئي�ض الغرفة التجارية ال�ســـناعية بالريا�ض، ونائب رئي�ض جمل�ض اإدارة 
اجلمعية اآنذاك- بدور رجال الأعمال الذي ات�سح جليًا يف م�ساهماتهم يف هذا امل�سروع، م�سرًيا اإلى اأنهم  لبوا نداء الواجب 

منذ اأول دعوة تلقوها، وبعثوا مب�ساهماتهم ودعمهم اإلى اجلمعية يحت�سبون عند اهلل الأجر والثواب.

 واأ�ســـاف: اإين هنا اأود اأن اأ�سطر بكلمات ال�ســـكر والثناء لهوؤلء النا�ض على دعمهم وموؤازرتهم هذا امل�سروع الإن�ساين، 
الـــذي اأ�ســـبح حقيقـــة ماثلة للعيـــان يوؤدي خدمـــات اجتماعية لالأطفـــال املعوقني، الذين حرمـــوا نعمة ال�ســـحة والعافية، 
 ونعمـــل جاهدين لتعوي�ســـهم هـــذا النق�ض مبعاجلتهـــم، وتدريبهم، وتاأهيلهـــم؛ ليتمكنوا من دخول ب�ســـتان احلياة اململوء 

بالفر�ض املختلفة. 

وا�ســـتعر�ض معايل الأ�ستاذ فهيد بن فهد ال�سريف - ع�سو جمل�ض اإدارة اجلمعية واأمينها العام- يف كلمته ق�سة اإن�ساء 
اجلمعيـــة منـــذ اأن كانـــت فكرة اإلى اأن �ســـارت واقعًا يدعو اإلى الفخر والعتزاز، م�ســـرًيا اإلى اأنه عا�ســـر فكرة خروج هذه 
اجلمعية اإلى حيز الوجود منذ اأكرث من �سبع �سنوات عندما كانت فكرة، مو�سًحا دعم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن عبدالعزيز- اأمري منطقة الريا�ض. 

وقال:اإنه يف بداية �سنة 1399هـ ت�سافرت جهود اخلريين لإعداد اأكرث من األف ر�سالة واإر�سالها اإلى الأفراد واملوؤ�س�سات 
والبنوك ورجال الأعمال والأ�ســـدقاء لدعم امل�ســـروع، ومل مير وقت حتى ورد الرد الإيجابي، وانهالت التربعات، وكان اأول 

تربع وردنا من ثالثة اأطفال هي عبارة عن 150 و 100 و 50 رياًل فقط على التوايل، ثم انهمر اخلري بعد ذلك.
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 واأ�ساف: اأن الكتابة عن هذا امل�سروع وتاريخه هي كتابة عن �سفحة بي�ساء نا�سعة مالأى بالأمل والرتجي اإلى م�ستقبل 
م�سيء، واأمنية اإلى �سعادة هذا املجتمع، ورفاهيته. 

وقـــدم املهند�ض علـــي بن اأحمد الغامدي - اأول مدير عام للدار- تعريًفا للح�ســـور مبكونات الدار، وما يتوافر فيها من 
مرافق، واإمكانات وجتهيزات. 

وكان احلر�ـــض منذ البداية على اأن تكون خطا اجلمعية وفق منهج مدرو�ض، يوظف جميع الإمكانات املادية والب�ســـرية 
ب�سورة فعالة، يف اإطار هيكل اإداري يت�سم بح�سن التنظيم، والتناغم يف الأداء، بو�سع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب.

وكان هنـــاك اإدراك تـــام بـــاأن املرحلة التالية لالفتتاح الر�ســـمي �ست�ســـهد تزايًدا يف امل�ســـوؤوليات، وتو�ســـًعا يف اخلطط 
والربامج، ويتطلب ذلك ال�ستفادة من النخبة املتميزة ممن حتم�سوا للم�سروع، وعاي�سوا مراحله، وخربوا دقائقه، واأدركوا 

تطلعاته، وطموحاته. 

ووفًقا لهذه الروؤية كان التوجه باأن ي�سطلع مب�سوؤولية اإدارة اجلمعية خرباء عا�سوا وعاي�سوا التجربة منذ بدايتها، ولهم 
القدرة على موا�ســـلة امل�ســـرية، وا�ستكمال البناء، ولذا مت يف 19جمادى الآخرة �سنة 1408 هـ اختيار الدكتور عبد الرحمن 
بن عبدالعزيز ال�ســـويلم - ع�ســـو جمل�ض اإدارة اجلمعية - ليتولى امل�ســـوؤولية، والإ�سراف على �ســـري الأمور املالية والإدارية 

كافة يف اجلمعية، والتمهيد لدعوة اأع�ساء اجلمعية العمومية لالجتماع لنتخاب جمل�ض اإدارة جديد  للجمعية.

ومتكن معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سويلم، مبا ميتلكه من خربة علمية ومهنية يف جمال طب الأطفال، 
وخربة اإدارية وجتربة ملمو�سة يف ن�ساأة اجلمعية، من القيام مب�سوؤولياته خري قيام، واإدارة دفة العمل باجلمعية يف مرحلة 
تتطلب التاأ�ســـي�ض لعمل كبري يف خمتلف اجلوانب، وو�ســـع الإرها�ســـات العملية التي تعني على تعلية البناء، وتطوير الأداء،  

ا�ست�سراًفا مل�ستقبل اأكرث ازدهاًرا، وخطا اأكرث وثوًقا.
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م لها الدعم  امللك خالد بن عبد العزيز - رحمه اهلل - اأول من تبنى فكرة اجلمعية وقدَّ

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز يفتتح مركز الريا�ض �سنة 1407هـ



�سمو اأمري الريا�ض يزيح ال�ستار عن افتتاح اأول مركز للجمعية

مركز اجلمعية بالريا�ض



33

اأطفال اجلمعية يف ا�ستقبال �سمو الأمري �سلمان يف حفل الفتتاح

مبنى املركز الرئي�ض للجمعية بالريا�ض



عبيـر... من من�سوبات مركز اجلمعية بالريا�ض

اأطفال اجلمعية يف ال�سنوات الأولى من عمر مركز الريا�ض
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من اإبداعات اأطفال مركز الريا�ض

جنوم ناديي الهالل والن�سر يزورون مركز الريا�ض



داخل اأحد الف�سول الدرا�سية

معايل الدكتور عبدالرحمن ال�سويلم حتّمل م�سوؤولية اجلمعية يف مرحلة انتقالية
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اأطفال اجلمعية يف اأحد الأن�سطة

اأطفال اجلمعية يف اأحد الأن�سطة





أسس ومرتكزاتالفصل الثاني





مقدمة

حر�ســـت اجلمعية منذ بدايات تاأ�سي�ســـها على تاأكيد عدد من الثوابت، التي ل بد من 
التم�ســـك بها، تطلًعا اإلى اأداء راٍق، وبلوغ الأهداف النبيلة التي قامت من اأجلها ب�سال�سة، 

وباأق�سر الطرق، ومن هذه الثوابت:

Ó .العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الأدوار

Ó .حتديد امل�سوؤوليات وال�سالحيات بدقة، وجتنب تداخلها، وتقاطعها

Ó  التم�سك مببداأ ال�سورى، واحلر�ض على اأن تكون للجمعية العمومية كلمتها يف
اختيار من يتولون امل�سوؤولية.

Ó .و�سع خطط وبرامج حمددة لكل مرحلة، مع التزام املرونة والتجديد

Ó  ال�ســـتفادة من خربات الأع�ساء يف جمالت تخ�س�سهم، مبا يفيد يف ترقية
الأداء، وتفادي ما قد يكون من �سلبيات.

Ó  ،الإفادة من جتارب الآخرين، وتلم�ض الو�ســـائل التي تعني على نقل اخلربات
ومن بينها الندوات واملوؤمترات وامللتقيات العلمية.

Ó  الهتمـــام بالإعالم وتوظيفه حتى حتقق اجلمعيـــة غاياتها يف الرتقاء بوعي
املجتمع، وك�سب تاأييده، وجتاوبه مع براجمها.

Ó .الهتمام بتنمية املوارد املادية، وجتديد و�سائل بلوغ هذا الهدف

Ó .الهتمام بتطوير قدرات العاملني من خالل التاأهيل والتدريب

 ويف ال�سفحات القادمة تناول للنقاط ال�سابقة بتو�سع باإلقاء ال�سوء على ثالثة حماور 
رئي�سة، هي:

تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي. #

الإ�سرتاتيجيات التي تتبناها اجلمعية يف اأن�سطتها املختلفة. #

املنهجية العلمية يف قراءة واقع الإعاقة والتعامل معها. #



تطوير الهيكل اإلداري والتنظيمي

تولى م�ســـوؤولية اإدارة اجلمعية منذ اأن كانت فكرة نخبة متميزة من اأبناء الوطن الذين ميلكون الفكر املنفتح، والعلم، 
واخلربة، ول اأدل على ذلك من مبادرتهم اإلى فكرة اإن�ساء اجلمعية، وت�سديهم مل�سوؤولية حتويلها اإلى واقع.

وقد ا�ســـتطاع هوؤلء ر�ســـم اخلطا الأولى للجمعية، وفتحوا الطريق لها، لكي ت�ســـتمر يف بلوغ اأهدافها، وتطوير قدراتها 
واإمكاناتها؛ لتواكب اجلديد يف عامل الإعاقة، م�ستفيدة من خربات الآخرين.

وجـــاء الجتمـــاع الثالث جلمعيتهـــا العمومية - الذي عقد بتاريخ 2 جمادى الآخرة �ســـنة 1409هــــ املوافق 9 يناير عام 
1989م- ليمثـــل بدايـــة مرحلة جديدة يف م�ســـريتها، من خالل اختيارهـــا كفاءات وطنية، لها ح�ســـورها املتميز يف العمل 

الجتماعي، وقد �سارك يف ذلك الجتماع 46ع�سوًا.

وجـــرت املناق�ســـات حول املرحلة املا�ســـية يف جو اأخـــوي، وكان تقدير اأع�ســـاء اجلمعيـــة العمومية عظيًمـــا ملن قدموا 
 اجلهـــد، واأنفقـــوا الوقـــت واملـــال يف �ســـبيل حتقيـــق الغايـــات الإن�ســـانية للجمعيـــة، وحر�ســـوا علـــى ا�ســـتمرارية براجمها 

واأن�سطتها وترقيتها.

ومت خالل الجتماع انتخاب جمل�ض اإدارة اجلمعية يف دورته اجلديدة، و�ســـم كاًل من: �ســـاحب ال�سمو الأمري خالد بن 
عبداهلل بن عبدالرحمن، و�ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلطان بن �ســـلمان بن عبدالعزيز، ومعايل املهند�ض حممود بن 
عبداهلل طيبة، ومعايل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سويلم، و�سعادة الأ�ستاذ عبداهلل القرعاوي، ومعايل الأ�ستاذ 
 عبدالرحمـــن بن حممد ال�ســـدحان، ومعايل الدكتور حمود البدر، و�ســـعادة الدكتور عبداهلل احلمدان، و�ســـعادة الأ�ســـتاذ 

فهد العريفي. 

وعقـــد جمل�ـــض الإدارة اجتماعًا يف 10جمادى الآخرة �ســـنة 1409هــــ املوافق 17 يناير عام 1989م مت خالله ت�ســـعيد 
الدكتور اأحمد ح�سن متويل لع�سوية املجل�ض، بعد اعتذار �ساحب ال�سمو الأمري خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن، كما قام 
الأع�ساء بانتخاب �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�ًسا ملجل�ض الإدارة، وذلك وفقًا للقرار 

رقم 1409/1.

 ويف كلمته الأولى لأع�ســـاء املجل�ض عر�ض �ســـموه اأهمية الدور الذي يوؤديه ع�ســـو اجلمعية ب�ســـكل عام، وع�ســـو جمل�ض 
الإدارة ب�ســـكل خا�ض، اإذ  اأ�ســـار اإلى اأن »الوقت بحياة الإن�ســـان اأو الوقت الذي يبذله الع�سو لهذه الفئة من الأبناء املعوقني 

هو اأثمن ما ميكن اأن يقدمه، اأيًا كانت ال�سفة التي يتعامل بها داخل املجل�ض«. 

وعر�ض �ســـموه على الأع�ســـاء اختيـــار نائب للرئي�ض ح�ســـب النظام الأ�سا�ســـي للجمعية، وبناء عليـــه مت اختيار معايل 
املهند�ض حممود عبداهلل طيبة نائبًا لرئي�ض املجل�ض، واأ�سدر املجل�ض القرار رقم 1409/2 بذلك.

 وقـــرر املجل�ـــض تاأجيل البحث يف تعيني اأمني عام للجمعية، يف حني وجه �ســـمو رئي�ض املجل�ض ال�ســـكر والتقدير لكل من 



�ساهم بجهده اأو ماله يف اإن�ساء الدار، وخ�ض بالذكر رئي�ض جمل�ض الإدارة ال�سابق معايل الدكتور غازي الق�سيبي، ورئي�ض 
املجل�ض بالوكالة الدكتور عبدالرحمن ال�سويلم، وجميع اأع�ساء جمل�ض الإدارة ال�سابق والعاملني بالدار. 

وجت�ســـيًدا لقيمة الوفاء لأهل العطاء، وتر�ســـيًخا ملبداأ �ساٍم، اأ�سدر املجل�ض قرارًا باإطالق ا�سم معايل الدكتور غازي بن 
عبدالرحمن الق�ســـيبي على �ســـالة الجتماعات الرئي�ســـة مبقر اجلمعية بالريا�ض، ومّت يف هذا الجتماع تكليف الدكتور 

عبداهلل احلمدان بالعمل م�ست�سارًا ملجل�ض اإدارة اجلمعية. 

واأخـــذ الأع�ســـاء املختارون علـــى عاتقهم مهمة اإحداث نقلة نوعية يف م�ســـرية هذه املوؤ�س�ســـة اخلريية، بو�ســـع برامج 
وخطط لتو�سيع اأن�سطة اجلمعية؛ لتمتد خدماتها اإلى كل مناطق اململكة، مع الرتقاء بنوعيتها، واإ�سراك املجتمع يف حتمل 
م�ســـوؤولياته جتـــاه املعوقني، حتـــى ميكن اأن يتجاوزوا مـــا يرتتب على الإعاقة من م�ســـكالت، ليكونوا اأع�ســـاء نافعني، لهم 

اأدوارهم املقدرة يف بناء وطنهم.

واتفقـــوا علـــى اأهمية اأن تتجدد اخلطط والربامج من خالل تبني اإ�ســـرتاتيجية جديدة تتمثل يف تطوير الهيكل الإداري 
والتنظيمي للجمعية، وتوزيع الأدوار وامل�ســـوؤوليات بني جلان متخ�س�ســـة، وال�ستعانة يف ذلك باخلربات الوطنية املتوافرة 

يف خمتلف املجالت.

ووجهوا باأهمية اإ�سهام اجلمعية يف التاأ�سي�ض ملنهج علمي يف تناول ق�سايا الإعاقة، حتى ل ترتك لالجتهادات ال�سخ�سية، 
والتجارب التي ل تنبني على روؤى وا�سحة.

كما كان الرتكيز يف دور الإعالم، واأهميته من اأجل تفاعل واع من املجتمع مع ق�ســـايا الإعاقة، وم�سكالت املعوقني.ومت 
ت�ســـكيل جمموعات عمل تر�ســـم اخلطوات امل�ستقبلية للجمعية، وحتدد م�سارات العمل يف املجالت املختلفة، وجاء الت�سكيل 

على النحو الآتي: 

املجموعة الإدارية: �ســـمت يف ع�ســـويتها كاًل من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سويلم، والأ�ستاذ عبدالرحمن 
بن حممد ال�سدحان، وتتولى درا�سة اأف�سل ال�سبل التي تعني على قيام اجلمعية باأداء الواجبات املنوطة بها، واأكرث الأ�ساليب 

الإدارية فعالية و�سال�سة لتحقيق اأهداف اجلمعية. 

املجموعة املالية: وقد كلف بت�سكيلها الدكتور خليل عبدالفتاح كردي، لي�ستعني مبن يراه من املخت�سني يف هذا املجال، 
بغية درا�سة الأ�ساليب املالية املطبقة، وو�سع النظام املايل املنا�سب للجمعية والدار.

املجموعة الطبية: �سمت يف ع�سويتها كاًل من الدكتور عبدالرحمن ال�سويلم، والدكتور اأحمد متويل، وتتولى الإ�سراف 
على اجلوانب الطبية والعالجية والوقائية والأكادميية لأن�سطة الدار، وامل�ستفيدين من خدماتها. 

املجموعة الإعالمية: �ســـمت يف ع�سويتها �سمو الأمري �ســـلطان بن �سلمان  - رئي�ض جمل�ض الإدارة -  والدكتور حمود 
البدر، والأ�ستاذ عبدالرحمن ال�سدحان، والأ�ستاذ فهد العريفي، والأ�ستاذ عبداهلل القرعاوي. 
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وتتولى هذه املجموعة و�ســـع الأ�ســـ�ض الإعالمية للجمعية، التي تقوم على اإبراز اجلوانب الإن�سانية والطبية والتعليمية، 
مع اقرتاح اأف�سل ال�سبل لتكوين قنوات ات�سال وتفاهم مع و�سائل الإعالم، بطريقة منظمة ومدرو�سة. 

جمموعة ال�شتثمارات: �ســـمت يف ع�ســـويتها كاًل من �سمو الأمري �سلطان بن �سلمان، والدكتور خليل كردي، والدكتور 
عبدالرحمن ال�سويلم، ومن يرونه من ال�سادة اأع�ساء اجلمعية العمومية. 

وم�سوؤوليات هذه اللجنة ال�سعي اإلى و�سع ال�سيا�سات ال�ستثمارية لأموال اجلمعية التي ت�سمن حفظها، وتنميتها باأف�سل 
الطرائق ال�ستثمارية املتاحة، ومن خالل قنوات ماأمونة. 

جمموعة الع�شوية وتنمية التربعات: �ســـمت يف ع�ســـويتها كاًل من �سمو الأمري �سلطان بن �سلمان، ومعايل املهند�ض 
حممود طيبه، والأ�ستاذ عبداهلل القرعاوي، والأ�ستاذ  عبدالرحمن ال�سدحان، والأ�ستاذ فهد العريفي. 

وتولت هذه املجموعة و�سع اخلطط الكفيلة بزيادة عدد اأع�ساء اجلمعية، والأ�ساليب الفعالة جلمع التربعات لعر�سها 
على ال�سادة اأع�ساء جمل�ض الإدارة، لإقرار العمل بها. 

جلنة النظر يف الأمور املعلقة: �سمت هذه اللجنة يف ع�سويتها كاًل من املهند�ض حممود طيبة، والأ�ستاذ عبدالرحمن 
ال�ســـدحان، والأ�ســـتاذ فهد العريفي، ومنحت اللجنة حق ال�ســـتعانة مبن تراه من املخت�سني، وتتولى هذه اللجنة النظر يف 

ت�سفية عقد ال�سركة ال�سعودية للتعمري، والأمور ذات العالقة.



إستراتيجية عامة متجددة

مع انطالقة الدورة الرابعة ملجل�ض اإدارة اجلمعية، بداأ املجل�ض درا�ســـة اإقرار اإ�ســـرتاتيجية جديدة يف �ســـوء املعطيات 
التي برزت وا�ستجدت، �سواء اأكان ذلك على م�ستوى اجلمعية، اأم على م�ستوى املجتمع املحيط، والوعي بق�سية الإعاقة، اأو 

برامج التاأهيل داخل اململكة وخارجها. 

وتطلب الجتاه نحو التو�ســـع يف اإن�ســـاء مراكز اجلمعية، وبدء تنفيذ اإ�ســـرتاتيجية اإي�ســـال اخلدمات اإلى املناطق التي 
حتتاج اإليها -  تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية مبا يواكب هذه املرحلة، ومن ثم مت التن�سيق مع معهد الإدارة العامة �سنة 

1412هـ لإعداد الهيكل اجلديد، ومت اإجنازه �سنة 1413هـ.

وبداأت الإ�ســـرتاتيجية اجلديدة يف التبلور، وكان يف مقدمة اأولوياتها العمل على ا�ستيعاب املزيد من الأطفال املتطلعني 
خلدمات اجلمعية، وذلك بتو�ســـعة مركزها بالريا�ض، اأو اإن�ســـاء مراكز جديدة يف مناطق اململكة ح�سب حاجاتها، وكذلك 

امل�ساهمة يف توفري قاعدة عملية لربامج التاأهيل والرعاية للمعوقني يف اململكة. 

وبناء عليه مت تعديل النظام الأ�سا�ســـي للجمعية ليتما�ســـى مع اإ�سرتاتيجية اجلمعية والتطوير الذي �ساحبها، وت�سمنت 
الإ�سرتاتيجية اجلديدة: 

Ó  اإن�ســـاء املراكز املتخ�س�ســـة لتوفري الرعاية املتكاملة )عالجية، وتعليمية، وتاأهيلية( للطفل املعوق، وم�ساندة
اأ�سرته يف التعاي�ض مع الإعاقة.

Ó .امل�ساهمة يف بناء راأي عام واع بق�سية الإعاقة واأ�سبابها، وطرائق تفاديها، وكيفية التعامل معها

Ó  .اإن�ساء مركز متخ�س�ض لأبحاث الإعاقة للم�ساهمة يف بناء قاعدة علمية لربامج رعاية املعوقني يف اململكة

ومواكبة ملا �ســـهده اأداء اجلمعية من تو�ســـع، وملا حظيت به هذه املوؤ�س�سة اخلريية من م�سداقية وثقة من فئات املجتمع 
املختلفة، عمل جمل�ض الإدارة على تطوير اإ�ســـرتاتيجية العمل يف اجلمعية، ومراكزها؛ لتكوين �ســـورة م�ســـتقبلية للو�ســـع 
 الـــذي يجـــب اأن تتطور اجلمعيـــة باجتاهه يف نواحيهـــا التنظيمية والإدارية واملاليـــة واخلدمية، ليتواكب مـــع التطور الذي 

�سهدته اأن�سطتها. 

وبخط متواز �سمل التطوير كل قطاعات الأداء، �سواء على �سعيد برامج الرعاية والتاأهيل اأو برامج التعليم، ومت ت�سكيل 
فرق عمل تخ�س�ســـية بال�ســـتعانة بعدد من اخلرباء واملتخ�س�سني من جهات كثرية اإدارية وعلمية وتربوية ومالية وطبية، 
و�ســـمت تلك الفرق كاًل من : الدكتور اأحمد ح�ســـن متويل، والدكتورة اآن جريارد، والأ�ســـتاذة مرفت طا�سكندي، والدكتور 
خليل كردي، والدكتور يو�ســـف القريوتي، والدكتور يا�سر �سامل، وبروفي�سور وليم اإ�سما، والدكتور ح�سن غافوري، والدكتور 
دونالد اأولري، والدكتور نا�سر املو�سى، والأ�ستاذ زين العابدين احلفظي، والأ�ستاذ عبدالعزيز بن عبيد، والأ�ستاذ من�سور 
املع�ســـوق، والأ�ســـتاذ حممد العقال، والأ�ســـتاذ �ســـيف ال�ســـيف، اإلى جانب املركز ال�ست�ساري لال�ســـتثمار، ومعايل الأ�ستاذ 

عبدالرحمن العبدالقادر. 
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وبناء على تلك الدرا�ســـات والتو�ســـيات مت عقد حلقات نقا�ض باجلمعية لتقومي املرحلة املا�ســـية، وا�ست�ســـراف مالمح 
اإ�سرتاتيجيتها املقبلة. 

ويف �ســـنة 1416هــــ متت ال�ســـتعانة ب�ســـركة "اآرثر دي ليتـــل" لإعداد هيكل جديـــد للجمعية، ووافق جمل�ـــض الإدارة يف 
اجتماعه اخلام�ض وال�سبعني على م�سروع التنظيم اجلديد املقدم من ال�سركة، والعمل مبوجبه ملدة �سنة كفرتة انتقالية. 

وُتـــوّج هذا اجلهد باإجناز اأربع ع�ســـرة لئحة تنظيمية يتم العمل بها يف اجلمعية ومراكزها، وهي: الو�ســـف الوظيفي، 
ولئحـــة ال�ســـالحيات الوظيفية، وهيكلة الوظائف، ودليل �سيا�ســـيات �ســـوؤون املوظفني، و�ســـلم الرواتـــب واملزايا النقدية، 
و�سيا�ســـات تنمية املوارد، ودليل اإجراءات العمل لإدارة املوارد الب�ســـرية، وال�سيا�ســـات املالية، ودليل وبرامج عمل املراقب 
الداخلي، والنظام املايل املحا�سبي- اجلزء الثاين، ودليل الإجراءات املحا�سبية الدورة القيدية وامل�ستندية، والنظام املايل 
واملحا�ســـبي- اجلزء الثالث، ونظام امل�ستودعات، والنظام املايل واملحا�سبي- اجلزء الرابع، ونظام امل�سرتيات، و�سيا�سات 

العالقات العامة والإعالم، و�سيا�سات اإدارة التاأهيل الطبي واإجراءاتها. 

وكذلـــك مت اإجناز عدة لوائح ذات عالقة بجهود اجلمعية مثل: لئحة املنح والبحوث، ولئحة ت�ســـمية مرافق اجلمعية، 
وقائمة ال�سرف، ولئحة الع�سوية، ولئحة العمل التطوعي



إستراتيجية مستقبلية

ا�ســـتعانت اجلمعية بعدد من اجلهات وال�سخ�سيات املتخ�س�سة يف جمالت التنظيم الإداري واملايل، وا�ستنارت باآراء 
نخبة من املتطوعني وال�ست�ســـاريني، ونظمت عدة حلقات للنقا�ض لتقومي كل مرحلة مت�ســـي من عمر اجلمعية، ا�ست�ســـراًفا 
ملالمـــح اإ�ســـرتاتيجيتها امل�ســـتقبلية، ويف اإطار ذلك عقدت اجلمعيـــة حلقة النقا�ض الأولى يف 25 من املحرم �ســـنة 1421هـ 

املوافق 30 اأبريل عام2000م بهدف و�سع اإ�سرتاتيجية عقد قادم. 

وكان يف مقدمة حماور هذه احللقة ا�ســـتحداث وظيفة اأمني عام للجمعية، وو�ســـع اآلية جديدة لت�سغيل مراكز اجلمعية 
واإدارتهـــا، ودرا�ســـة مدى اإمكانية اأن تكـــون اجلمعية مظلة خريية، ومراكزهـــا روافد داعمة، تقدم خدماتها با�ســـتقاللية 
خا�ســـة يف ظـــل عدد من امل�ســـتجدات والتحديات، ومنها اأن منظومـــة اخلدمات التاأهيلية ال�ســـاملة للطفل الواحد مبراكز 
اجلمعية تقدر تكلفتها بنحو 70 األف ريال �ســـنويًا، وهي تقدم جمانًا، اإلى جانب البحث عن و�ســـائل تنمية موارد اجلمعية 

لتفادي تذبذب التربعات، مع الأخذ يف احل�سبان تزايد اأعداد الأطفال املتطلعني اإلى خدمات اجلمعية ومراكزها. 

وبنـــاء عليه مت و�ســـع ت�ســـور لإ�ســـرتاتيجية اجلمعية لعقـــد)2000-2010م(، وقد �ســـملت تو�ســـيًفا للهيـــكل الإداري 
والتنظيمي، وم�سوؤوليات مكوناته، وذلك على النحو الآتي:  

Ó  جمل�ـــض اإدارة ير�ســـم الأهـــداف العليا للجمعيـــة، وهي ال�ســـلطة الت�ســـريعية، ول تتدخل يف اآليـــة حتقيق هذه
الأهـــداف، التي يرتك اأمر حتديدها لل�ســـلطة التنفيذية التي ميثلها اأمني عام )ع�ســـو منتدب( يعينه جمل�ض 
الإدارة املنتخب؛ ليكون ع�سوًا دائمًا يف املجل�ض، وميار�ض �سلطات تنفيذية مو�سعة لت�سيري اأمور العمل، حلاجة 

اجلمعية اإلى اإدارة تنفيذية وا�سعة ال�سالحيات. 

ويتحمل جمل�ض الإدارة م�سوؤولية حتقيق تلك الأهداف، وفق النظم املرعية دون تدخل يف اآلية العمل وو�سائطها، واملهم 
هو م�ساركة املجل�ض الفاعلة قوًل وفعاًل. 

Ó  اإعطـــاء مديـــري املراكز �ســـالحيات توفر قـــدرًا من املرونـــة يف عملهـــم، وحتميلهم م�ســـوؤولية اجلانب املايل
والإداري، مبا توفره اإدارة اجلمعية لهم من لوائح، واإطار عام للنظم، لكي تكون م�ســـوؤوليتهم �ســـبه كاملة يف 
تنمية موارد املراكز، والعمل على امل�ساهمة يف تغطية نفقات الت�سغيل، من خالل جميع الربامج املعمول بها يف 
اجلمعية، اإلى جانب ما يتم تفعيله من برامج تتنا�ســـب مع خ�سو�ســـية منطقة كل مركز. واإعطاوؤهم �سالحية 
ت�ســـكيل اللجان وفرق العمل امل�ســـاندة، ورئا�ســـتها، لتحقيق هذه الغاية، مبعنى اأن يتم تفعيل دور رئي�ض املركز 
ليكون امل�سوؤول الأول، ويقدم تقاريره لالأمني العام وللمجل�ض عن تطوير اأعمال املركز، وتنفيذ خطط ق�سرية 
وطويلة املدى )مالية وعملية(، يوافق عليها املجل�ض، وتقيم ح�ســـب نظام حمدد )متوافق مع اأنظمة ال�سركات 

واأ�ساليبها مثاًل(، وله ت�سكيل ورئا�سة اللجان التي تعينه على تنفيذ خططه وحتقيق الأهداف املر�سومة. 
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Ó  عـــّد كل ما ت�ســـرفه اجلمعيـــة على املراكز لتغطية الفرق بـــني اعتمادات امليزانية لكل مركز واإيراداته �ســـلفة
م�ســـرتدة، وت�ســـجل دينـــًا على تلـــك املراكز؛ حتى تنه�ض بنف�ســـها، وت�ســـبح قـــادرة على ت�ســـديدها بتحقيق 
 فائ�ـــض يف اإيراداتهـــا، وكل مركز معني اإلى جانب هذه ال�ســـتحقاقات بدفع 20% من اإيـــرادات للجمعية الأم 

نظري اإ�سرافها. 

Ó  تدعيم اأق�ســـام اخلدمة الجتماعية باملراكز لعمل الأبحاث الجتماعية لأ�ســـر الأطفال، ح�ســـب قرار املجل�ض
بهذا اخل�سو�ض، وتزويد مديري املراكز تباعًا باأ�سماء املقتدرين منهم، لك�سب ع�سويتهم، ولطلب دعمهم. 

Ó  و�ســـع اإ�سرتاتيجية اإعالمية جديدة يتحقق من خاللها التغيري الهادف يف اخلطاب الإعالمي للجمعية، الذي
يقدمها للمجتمع على اأنها جت�سد التكافل الجتماعي يف اأبهى �سوره واأ�سكاله، واأنها يف �سبيل تقدمي خدماتها 
لالأطفـــال يف بيئاتهم عمدت اإلى اإقامة عدد من املراكز وت�ســـغيلها يف بع�ض املناطق التي اأظهرت الدرا�ســـات 
حاجتها اإلى مثل هذه املراكز املتخ�س�ســـة، واأن اجلمعية، لتحقيق هذا الهدف، ولأداء هذا الواجب الوطني، 

قد ترتبت عليها اأعباء مالية ينوء به كاهلها. 

Ó  تفعيل برامج تنمية املوارد من اتفاقيات )كفالة معوق، وبطاقات، وا�ستثمار لل�سعار، واإقامة معار�ض، واأ�سواق
خريية(، وعمليات ا�ســـتثمارية، تديرها ح�ســـب الخت�ســـا�ض اإدارة تنمية املوارد، واللجنة العليا لال�ســـتثمار، 

وتقدميها للمجتمع، وت�سويغ جلوء اجلمعية اإليها، على اأنه خيار ق�سري ل�سد العجز. 

Ó  ،تطوير اللوائح املالية الإدارية والفنية باجلمعية للعمل مبوجبها يف املراكز؛ مبا يحافظ على متا�سك اجلمعية
ودورها الريادي يف اململكة. 

Ó  ،الف�ســـل بني الربامج التي ي�ســـرف عليهـــا املجل�ض ورئي�ســـه، كالأوقاف، وال�ســـتثمار، وال�سيا�ســـة الإعالمية
واملحا�سبة، والع�سوية، وما ت�سرف عليه الأمانة العامة. 

ويف اجتماعه رقم 102 بتاريخ 23 من املحرم �سنة 1423هـ املوافق 6 اإبريل عام 2002م وجه املجل�ض باأن يتم عر�ض ما 
تتخذه اللجنة التنفيذية من قرارات على جمل�ض الإدارة لالعتماد. 

ومنح الأمني العام اجلمعية ع�سوية اللجان كافة، ويقوم م�سوؤول الق�سم املخت�ض بدور املقرر يف كل جلنة.



خطة تفعيل أداء اللجان  

يف دورة جمل�ض الإدارة الثامنة )1426 ـ 1429هـ(، وهي الدورة احلالية، اأقر املجل�ض خطة لتفعيل اأداء اللجان املنبثقة 
منه، يف �سوء جتربة الدورات ال�سابقة، وبناء عليه مت حتديد مهام اللجان على النحو الآتي: 

 جلنة امل�شروعات: 

املهام وامل�سوؤوليات املقرتحة للجنة: 

Ó  .مراجعة خمططات م�سروعات اجلمعية، واإجازتها

Ó  ،مراجعـــة عقـــود تنفيذ امل�ســـروعات، واإجازتهـــا، والإ�ســـراف عليها، واإجازة �ســـرف م�ستخل�ســـات املقاولني 
ومكاتب الإ�سراف. 

Ó  .اإنهاء اإجراءات الت�سليم البتدائي والنهائي للم�سروعات املنفذة

Ó  .متثيل اجلمعية اأمام املقاولني، ومكاتب الإ�سراف الهند�سية يف تعاقدات م�سروعات اجلمعية

Ó  .تنظيم اآليات الإفادة من املواد العينية املتربع بها للجمعية مع املقاولني املنفذين مل�سروعاتها

وقد مت منح هذه اللجنة �ســـالحيات مو�ســـعة بع�ض ال�ســـيء؛ ليكون مبقدورها البت يف بع�ض الأمور التي تتطلب �ســـرعة 
اتخاذ القرار يف كثري مما يعر�ض عليها، بالتن�سيق مع رئي�ض املجل�ض.  

جلنة ال�شتثمار: 

يف �سوء التو�سع يف برامج اجلمعية، وات�ساع رقعة خدماتها نوعًيا وجغرافًيا، جاء ا�ستحداث هذه اللجنة، التي كان يقوم 
بجزء من مهامها جلنة تنمية املوارد.

 وتقـــرر اأن يرتكز ن�ســـاطها يف ا�ســـتثمار اأ�ســـول اجلمعيـــة الثابتة واملنقولة، يف حـــني يرتكز دور جلنـــة تنمية املوارد يف 
املنا�سط والفعاليات الأخرى، التي ت�سهم يف تنمية موارد اجلمعية.  

املهام وامل�شوؤوليات املقرتحة للجنة:

Ó  ،تنميـــة املحافـــظ ال�ســـتثمارية للجمعيـــة؛ مبـــا يخـــدم م�ســـلحة اجلمعيـــة، وفـــق تعليمـــات موؤ�س�ســـة النقـــد 
وجهة الإ�سراف.

Ó  الإفادة املثلى من الأ�سول الراأ�سمالية الثابتة من اأرا�ٍض وعقارات ومبان بالتاأجري، اأو ال�ستثمار، اأو حتى البيع
ل�ستثمار قيمتها يف اأ�سول اأو حمافظ اأخرى.

Ó .اقرتاح ت�سغيل امل�سروعات ال�ستثمارية للجمعية، مبا يحقق اأف�سل العوائد املاأمونة للجمعية

Ó  .متابعة اآليات متويل اإن�ساء امل�سروعات الوقفية وال�ستثمارية للجمعية
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جلنة تنمية املوارد والإعالم: 

كانت جلنة تنمية املوارد فيما م�سى منف�سلة عن جلنة الإعالم، وبا�ستحداث جلنة لال�ستثمار، وللحاجة اإلى اأن يكون 
هناك تن�ســـيق وتعاون اأوثق بني الفريق الإعالمي وفريق تنمية املوارد، لأن دور كل منهما يكمل الآخر، مت اقرتاح اأن ت�ســـم 

جلنة الإعالم مع جلنة تنمية املوارد يف جلنة واحدة. 

املهام وامل�شوؤوليات املقرتحة للجنة: 

Ó  .اإقرار اأهداف خطة الإعالم وتنمية املوارد �سنويًا

Ó  .درا�سة عرو�ض ال�سركات املنتجة للحمالت الإعالمية، والتوجيه حيالها

Ó  اقـــرتاح تنفيـــذ اأن�ســـطة اجلمعيـــة، وبراجمهـــا الثقافيـــة، والجتماعيـــة، والريا�ســـية، والفنيـــة، ومتابعتهـــا 
لتنمية املوارد.

Ó  .تقومي اأداء الإعالم، وتنمية املوارد مرحليًا، والطالع على تقارير دورية حول ال�سعوبات، والإجنازات

Ó  .توظيف عالقات الأع�ساء يف ح�سد امل�ساندة لربامج الإعالم، وتنمية موارد اجلمعية

اللجان ال�شت�شارية: 

وقد ت�شكل عدد من اللجان ال�شت�شارية على النحو الآتي: 

جلنة الوقف: وحتددت مهامها وم�سوؤولياتها يف:

Ó  ،مراجعـــة نظم اإدارة اأوقاف اجلمعية ونظرياتها واإجازة هذه النظم، وعر�ض تو�ســـياتها على جمل�ض الإدارة
فيما مل تن�ض عليه الالئحة الداخلية املنظمة لإدارة اأوقاف اجلمعية ونظارتها.

Ó   .تقدمي الراأي ال�سرعي ملجل�ض الإدارة وجلانه املختلفة فيما يطلب منها بهذا اخل�سو�ض
جلنة التطوير التنظيمي: وتتمثل مهامها وم�سوؤولياتها يف:

Ó  .مراجعة ما يعر�ض عليها من طروحات، واأفكار تنظيمية وتطويرية؛ لإبداء الراأي وامل�سورة فيها

Ó  .مراجعة ما يعد من درا�سات ونظم ولوائح داخلية للجمعية وتقوميها، ف�ساًل عن حتديد نطاقها وجمالتها
جلنة الرعاية والتاأهيل: وتتولى املهام وامل�سوؤوليات الآتية: 

Ó  .اإبداء الراأي فيما يعر�ض عليها من برامج وخطط تاأهيلية جديدة مقرتحة

Ó  .مراجعة ما يطرح من درا�سات يف هذا املجال، وتقوميه

Ó .تقييم الآداء الفني والرتبوي وتطوير اخلدمات املقدمة لالأطفال املعوقني، واإقرار برامج التطويراملختلفة



اللجان النسائية بمراكز الجمعية: 

تقـــوم املراأة بـــدور كبري يف اجلمعيـــة ومراكزها، ولها ح�ســـورها الفاعل يف خمتلف الربامج والأن�ســـطة منذ تاأ�ســـي�ض 
اجلمعية، �سواء من خالل اجلهود التطوعية اأو من خالل العمل يف املجالت التعليمية والعالجية والتاأهيلية والتدريبية.

وت�ســـل ن�ســـبة املراأة يف الكادر الوظيفي باجلمعية ومراكزها اإلى نحو 70 % من عدد العاملني، وتتولى املراأة اإدارة عدد 
من مراكز اجلمعية، اإ�سافة اإلى من�سب م�ساعدة الأمني العام لل�سئون الرتبوية والتدريبية.

وفيما يتعلق باجلهود التطوعية للقطاع الن�سائي يف مراكز اجلمعية واأن�سطتها فاأنه يتمثل يف جلان ن�سائية بكافة املراكز 
كانت ول تزال ج�سرًا للتوا�سل مع هذا القطاع احليوي، تتولى التخطيط لربامج التوعية وتنمية املوارد والع�سوية، وت�سهم 

مببادرتها يف دعم اأهداف اجلمعية، واإي�سال ر�سالتها.

و�ســـهد مركز الريا�ض منذ تاأ�سي�ســـه تفاعل مميز من املتطوعات يف اللجان الن�ســـائية من �ســـاحبات ال�سمو الأمريات 
و�سيدات الأعمال والأكادمييات و�سيدات املجتمع، كما حظي مركز امللك عبداهلل بجده اأي�سًا بح�سور فاعل من املتطوعات 
ويف مقدمتهن �ســـاحبة ال�ســـمو امللكـــي الأمرية عالية بنت عبداهلل بن عبدالعزيز، و�ســـاحبة ال�ســـمو الأمـــرية لطيفة بنت 
ثنيان اآل �ســـعود، ويف املدينة املنورة كان ل�ســـاحبة ال�ســـمو الأمرية �ســـارة العنقري دورًا يف تاأ�سي�ض مركز الأمري �سلمان بن 

عبدالعزيز وانطالقه خدماته.

ويف املقابل تكاد ل تخلو منا�ســـبة للجمعية ل يتم تكرمي العن�ســـر الن�سائي فيها، وُتوج ذلك بح�سول الأ�ستاذة مها بنت 
اأحمد اجلفايل على جائزة اجلمعية للخدمة الإن�سانية يف دورتها الرابعة تقديرًا لدعمها وم�ساندتها مل�سروعات اجلمعية. 
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المنهجية العلمية في قراءة واقع اإلعاقة والتعامل معها

اعتمدت اجلمعية يف م�ســـريتها على املنهج العلمي القائم على التخطيط الإ�ســـرتاتيجي، الذي يعني حتديد الأهداف، 
وو�سع اخلطط والربامج والو�سائل املحققة لها، مما يعني على التقومي املو�سوعي، والوقوف على جوانب الإيجاب وال�سلب 

بو�سوح، من اأجل تاأكيد الإيجابيات، وتفادي ال�سلبيات، وتلم�ض اخلطا نحو امل�ستقبل، بر�سيد مرتاكم من اخلربات.

وات�ســـاًقا مـــع هذا املنهج العلمي، كان من ال�ســـروري وجود قـــراءة علمية متعمقة لواقع الإعاقـــة يف اململكة، ومقارنتها 
بالعامل من حولنا، وبحث �سبل الإفادة من جتارب الآخرين، وخرباتهم.

ومل تكـــن هـــذه القراءة ممكنة اإل من خالل قنوات متعددة، لكل منهـــا غاياتها، ولأن اجلمعية لها خطواتها الكبرية يف 
هذا امل�سار، �سنقف على بع�ض منها، على �سبيل املثال ل احل�سر. 



مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة 

حر�ض �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �سلطان بن �ســـلمان بن عبدالعزيز - رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية- على اأن يكون 
البحث العلمي ركًنا اأ�سا�ســـًيا يف اإ�سرتاتيجية اجلمعية، وذلك بناء على روؤية م�ستقبلية لتطوير خدمات املعوقني، وبذلك مت 

تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية ليتوافق مع هذا الطرح، وهذا الهدف.

 واأخًذا بهذا النهج العلمي الهادف اإلى دميومة تطور اجلمعية، قرر جمل�ض الإدارة يف اجتماعه ال�ســـاد�ض والثالثني يف 
11جمادى الأولى �ســـنة1411هـ اإقامة مركز لالأبحاث بناء على ما ت�ســـمنته نتائج الدرا�ســـة التي كلفت باإعدادها اللجنة 
ال�ست�ســـارية للجمعية اآنذاك، والتي ت�ســـكلت برئا�سة ع�سو املجل�ض الدكتور اأحمد ح�ســـن متويل، و�سمت يف ع�سويتها كاًل 
من الدكتور حم�ســـن بن علي فار�ض احلازمي، والدكتور نا�ســـر املو�سى، والدكتور هزاع الهزاع، والدكتور حممد الطريقي، 
والدكتـــورة فاطمة اخلريجـــي، والدكتورة عواطف عامل، ومن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالرحمن 

العبدالعايل، ومن م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث الدكتور �سلطان ال�سديري. 

وقد خ�ســـعت هذه الدرا�ســـة للتقومي، من خالل نقا�ض م�ســـتفي�ض، للوقوف على مدى ان�ســـجامه مع النهج الذي طرحه 
رئي�ض املجل�ض، ووافق عليه املجل�ض.

وعكف �سمو رئي�ض املجل�ض �سخ�سيًا على درا�سته، وموازنته مبا طرحه، وخل�ض اإلى لئحة للمركز، حتدد كل اجلوانب 
املتعلقة به، وعر�ســـها على جمل�ض الإدارة، الذي وافق عليها، ومت اإخ�ســـاعها للمراجعة والتعديل، لت�سبح بعد ذلك املنهج 

الأ�سا�سي للمركز.

مراحل التاأ�شي�س:

وافقت وزارة ال�سوؤون الجتماعية على اإقامة املركز بتاريخ 24 من املحرم �سنة 1412هـ، وقد اعتمدت له معونة قدرها 
مليون ريال، ورفعت املعونة ال�ســـنوية اإلى مليوين ريال اعتبارًا مـــن العام املايل 1421/1420هـ، وحظي املركز بتربع كرمي 
من �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلمان بن عبدالعزيز - اأمري منطقة الريا�ض - مببلغ قدره ع�سرة ماليني ريال، منحة 

تاأ�سي�سية لالإن�ساء، والنطالق نحو حتقيق الأهداف. 

ومب�ساٍع �سخ�سية من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز-اأمري منطقة الريا�ض-، اأمر خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز -رحمه اهلل - باعتماد �سرف مبلغ ع�سرة ماليني ريال منحة للمركز. 

واأقر جمل�ض اإدارة اجلمعية يف اجتماعه الثالث والأربعني بتاريخ 6 جمادى الآخرة �ســـنة 1412هـ ت�ســـمية املركز با�ســـم 
�ســـاحب ال�سمو امللكي الأمري �ســـلمان بن عبدالعزيز، ورفع قرار املجل�ض اإلى �سموه، وجاء هذا القرار تقديًرا لرعاية �سموه 
الكرمية للجمعية ب�سفة عامة، ودعمه املايل املقدر للجمعية ومركز الأبحاث، وحر�ض �سموه على اأن يكون هذا املركز على 

م�ستوى عاٍل، جتهيًزا، واإمكانات فنية، وطاقات ب�سرية.

وقد وافق �سموه على ت�سمية مركز الأبحاث با�سم )مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة(. 
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اجلهود العلمية للمركز:

بـــداأ املركز باأداء ر�ســـالته العلميـــة الوطنية بهدف توفري قاعـــدة معلوماتية لربامج الرعاية املتخ�س�ســـة للمعوقني يف 
اململكة، ويف هذا الإطار وجه رئي�ض جمل�ض الإدارة بالقيام مب�سروع بحث متكامل لإعداد نظام حلقوق املعوقني يف اململكة، 

على غرار ما مت اإجنازه يف الوليات املتحدة، وبع�ض الدول الأوربية. 

وتوالت امل�ســـروعات البحثية للمركز، ومن ذلك م�ســـروع البحـــث الوطني عن الإعاقة لدى الأطفـــال يف اململكة، بدعم 
من موؤ�س�ســـة �ســـلطان بن عبدالعزيز اخلريية، ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و�ســـركة �سابك، وجمعية الأطفال 
املعوقني، كما حظي البحث بدعم من خمتلف اأمراء مناطق اململكة، ووزارة ال�ســـوؤون الجتماعية، ووزارة ال�ســـحة، ووزارة 

الرتبية والتعليم.

 وقـــام املركـــز بتنفيذ م�ســـروع بحث عـــن الإعاقة يف منطقـــة الق�ســـيم بالتعاون مع جامعـــة امللك �ســـعود، ومت اإجنازه 
�سنة 1413هـ. 

ويف �ســـوء احل�ســـور املتميز للمركز، واجلهود التي قام بها وما يفر�ســـه واقع احلال من �ســـرورة اأن يكون لهذا املركز 
هيكليته اخلا�ســـة به، من دون وجود حاجة اإلى ا�ستمرار تبعيته للجمعية لتوفري املرونة املن�سودة، وتهيئته لنطالقة جديدة 
ترثي اإ�سهاماته يف خدمة الأبحاث العلمية املتعلقة بجميع اأ�سكال الإعاقة فو�ست اجلمعية العمومية يف اجتماعها اخلام�ض 
ع�ســـر بتاريخ 20 �ســـفر �ســـنة 1421هـ املوافق 24مايو عام 2000 م جمل�ض الإدارة بكامل ال�ســـالحية ل�ستكمال متطلبات 

ف�سل املركز عن اجلمعية، واإجراءاته.

 ووافقت الوزارة على هذه الفكرة بخطابها رقم 58962/�ض ال�سادر يف 20 من ذي احلجة �سنة 1423هـ، مع ا�ستمرار 
املركز ب�سخ�ســـيته العتبارية امل�ســـتقلة مرحليًا، حتت مظلة اجلمعية، اإلى حني �ســـدور الأمر الكرمي من املقام ال�ســـامي 

باعتماد نظام اأ�سا�سي له.

وقد ت�ســـكل جمل�ض تاأ�سي�سي للمركز، ا�ســـتقطبت له نخبة من ال�سخ�سيات، ورعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان 
بن عبدالعزيز - ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�ض العام- اللقاء الأول لأع�ساء املجل�ض 
التاأ�سي�سي الذين مت تكرميهم من �سموه بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز - اأمري منطقة الريا�ض 
الرئي�ض الأعلى للمركز- و�ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �سلطان بن �ســـلمان -رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية، ورئي�ض جمل�ض 

اأمناء مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة.

 وقد اأقيم اللقاء مبدينة �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإن�سانية يف   ربيع الأول �سنة 1426هـ املوافق : 18 اإبريل عام 
2006م، وكانت جمعية الأطفال املعوقني اإحدى اجلهات املكرمة بع�سويتها يف املجل�ض التاأ�سي�سي.

وكان هذا اللقاء ا�ســـتعدادًا للمرحلة القادمة، يف �ســـوء ما يحتاج اإليه البحث العلمي من توظيف لراأ�ض املال بكل ما له 
من اأبعاد دينية ووطنية واإن�ســـانية ول �ســـيما يف خدمة ق�ســـية  كق�سية الإعاقة، يت�ســـدى لها مركز هو الأول من نوعه على 

م�ستوى العامل، اإذ يتوجه بكامل طاقاته وموارده واإمكاناته املادية لهذه الق�سية. 



علم ينفع النا�س:

هـــذا العبـــارة تالزم املركز، وتعّد �ســـعاًرا له، وهو ين�ســـجم مع املنهج الإ�ســـالمي الذي يعلي قيمة العلـــم والعلماء، فقد 
 قال الر�ســـول �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم : »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث : �سدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد 

�سالح يدعو له«.

وقد ا�ستطاع املركز خالل فرتة زمنية ق�سرية حتقيق كثري من الإجنازات يف جمال اأبحاث الإعاقة، ومن ذلك الكت�ساف 
املبكر لالإعاقة، وامل�ســـكالت ال�ســـلوكية لدى الأطفال املعوقني، اإلى جانب ع�ســـرات الدرا�ســـات والبحوث املتخ�س�سة حول 
هند�ســـة اجلينات، واجللطة الدماغية، وموروثات التوحد، والعيوب اخللقية؛ مما جعله مركزًا فريدًا يف العامل، يعمل على 

دمج املعوقني يف املجتمع.

 ولبلوغ اأهدافه البحثية، عقد املركز عدًدا من التفاقيات الوطنية �ســـواء لت�ســـهيل حياة املعوقني، وتوفري بيئة عمرانية 
وناقلـــة جيدة، مـــن خالل اتفاقيات املركز مع وزارة ال�ســـوؤون البلديـــة والقروية، ووزارة النقل اأو لتوفري التخ�س�ســـات يف 
املجالت التاأهيلية من خالل التفاقية التي وقعها املركز مع وزارة التعليم العايل، �سمن برنامج خادم احلرمني ال�سريفني 
لالبتعاث اخلارجي، والتي مت مبوجبها تخ�سي�ض 120 منحة ملدة خم�ض �سنوات للطالب والطالبات من ذوي الحتياجات 
اخلا�ســـة، اإلى جانب الدرا�ســـات العليا يف جمال الإعاقة، والتعليم اخلا�ض، واتفاقية الدعـــم الأكادميي مع جامعة الأمري 
�ســـلطان الأهلية، اإلى جانب خمتلف اأوجه التعاون والتوا�ســـل الأخرى مع عدد من اجلامعات والكليات العاملية املتخ�س�سة 

يف جمال خدمة ق�سية الإعاقة واملعوقني.
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�ســـعيًا اإلى مواكبة اأحدث برامج الرعاية والتاأهيل املتخ�س�ســـة يف العامل، والطالع عـــن قرب على التجارب املتميزة، 
واخلـــربات املختلفـــة تبنـــّى جمل�ـــض اإدارة اجلمعية اإقامة عـــدد من املوؤمتـــرات وامللتقيـــات العلمية،  التي ت�ســـهم يف اإفادة 
املتخ�س�سني من خربات الآخرين يف هذا امليدان، كما اأنها ت�ساعد على الرتقاء بوعي املجتمع بق�سايا الإعاقة، والأ�ساليب 

املنا�سبة للتعامل معها..

املوؤمتر ال�شعودي الأول لالإعاقة:

تبنى جمل�ض الإدارة يف اجتماعه ال�ساد�ض وال�ستني بتاريخ الأول من ربيع الأول �سنة1410هـ فكرة الدكتور عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز ال�سويلم بتنظيم اجلمعية للموؤمتر ال�سعودي الأول عن الإعاقة.

وبناء عليه مت العمل يف عدة حماور لالإعداد للموؤمتر بدءًا باحل�ســـول على موافقة املقام ال�ســـامي، و�ســـوًل اإلى ح�ســـد 
الدعم وامل�ساندة من بع�ض اجلهات لإجناح فكرة املوؤمتر.

عندما �سدرت موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز – رحمه اهلل – على اإقامة املوؤمتر ورعايته، 
قامت اجلمعية، بالتن�ســـيق مع وزارة ال�ســـوؤون الجتماعية، ورئا�ســـة احلر�ض الوطني، والرئا�ســـة العامة لرعاية ال�ســـباب، 

ووزارة املالية، ووزارة املعارف - وزارة الرتبية والتعليم حاليًا - بتنفيذ خطة متكاملة مواكبة لتنظيم املوؤمتر. 

وقد �ســـمل ذلك م�ساهمة احلر�ض الوطني يف الإعداد والتح�سري للموؤمتر، وا�ستثمار ال�ستادات واملالعب الريا�سية يف 
التعريف بالإعاقة، ون�سر اإعالنات توعوية عن اأ�سبابها وطرائق تالفيها، واأ�ساليب التعامل معها.

وقامـــت وزارة ال�ســـوؤون الجتماعيـــة بتنظيم يـــوم للمعوقني مواكبة للموؤمتـــر، ووافقت وزارة املاليـــة على حتمل نفقات 
قاعة امللك في�ســـل للموؤمترات بفندق النرتكونتنتال، وقامت وزارة املعارف بالتعميم على جميع املناطق التعليمية للتوعية 
باأ�سباب الإعاقة، وتبني اأن�سطة ت�ستهدف ذلك خالل فرتة املوؤمتر، كما �ساركت وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية يف املعر�ض 
امل�ساحب للموؤمتر، ومتت دعوة وزير ال�سوؤون ال�سالمية والدعوة والإر�ساد حلث خطباء امل�ساجد على احلديث عن الإعاقة، 

وكيفية التعامل مع املعوقني، و�سدر تعميم ملدار�ض البنات للم�ساركة يف م�سابقة ثقافية نظمتها اجلمعية حول الإعاقة. 

واأ�س���همت اخلط���وط اجلوي���ة ال�س���عودية يف دعم املوؤمت���ر بتوجيه كرمي من �س���احب ال�س���مو امللكي االأمري �س���لطان بن 
عبدالعزيز ويل العهد، �سمو النائب الثاين اآنذاك.

وت�ســـكل عدد من اللجان برئا�سة �ساحب ال�ســـمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، و�سملت هذه اللجان: 
اللجنة املنظمة برئا�ســـة �ســـموه ومعايل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سويلم نائبًا لرئي�ض اللجنة، واللجنة العلمية 
برئا�ســـة معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�ســـويلم و�ســـعادة ع�ســـو املجل�ض د. اأحمد ح�ســـن متويل نائبًا لرئي�ض 

اللجنة، واللجنة الإعالمية برئا�سة الدكتور فهد العرابي احلارثي.



كمـــا تفرعـــت جمموعات عمل من اللجنة العلمية يف خمتلف التخ�س�ســـات التي لها عالقة مبا�ســـرة اأو غري مبا�ســـرة 
باأوراق واأعمال املوؤمتر، حيث بلغ عدد جمموعات العمل العلمية 9 جمموعات، وكل جمموعة مكونة من 3 خمت�ســـني وذلك 

على النحو التايل:

اأطباء اأع�ســـاب الأطفال - اأطباء عيون الأطفال - اأطباء جراحة العظام والأع�ســـاب - مهند�ســـني الأجهزة الطبية - 
الرتبية اخلا�سة - الأنف والأذن واحلنجرة - جمموعة املعينات ال�سمعية وال�سوتية. 

وو�سل عدد العاملني يف الإعداد اإلى اأكرث من 150 �سخ�سًا من من�سوبي اجلمعية واملتطوعني من جهات خارجية. 

وحظـــي املوؤمتـــر باهتمـــام اإعالمي وجماهـــريي داخل اململكـــة وخارجها، بو�ســـفه الأول من نوعه يف املنطقة، اإ�ســـافة 
 اإلـــى كونه جنح يف ح�ســـد نخبة من املخت�ســـني واخلـــرباء من كثري مـــن دول العامل، اإلـــى جانب التو�ســـيات احليوية التي 

�سدرت عنه.
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الفعاليات

مت افتتـــاح املوؤمتـــر بقاعة امللك في�ســـل للموؤمترات يف 13 جمادى الآخرة �ســـنة 1413هـ  حتـــت رعاية خادم احلرمني 
ال�ســـريفني امللك فهد بن عبدالعزيز، وبح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز -  اأمري منطقة الريا�ض 

-  وتوا�سلت فعاليات املوؤمتر من 13-1413/5/16هـ املوافق 7-1992/11/10م. 

و�سارك يف املوؤمتر  نحو 500 باحث واأكادميي ومتخ�س�ض من عدة دول، قدموا 120 بحثًا ودرا�سة وورقة عمل. 

وت�ســـمنت كلمة خادم احلرمني ال�ســـريفني امللك فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - يف املوؤمتر، التي األقاها نيابة عنه 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز - اأمري منطقة الريا�ض - ما ياأتي: 

 »نيابة عن مولي خادم احلرمني ال�ســـريفني، الذي �ســـرفني بافتتاح هذا املوؤمتر، ي�ســـعدين اأن اأرحب بكم حل�ســـوركم 
هذا احلفل الفتتاحي للموؤمتر، الذي تنظمه اجلمعية ال�ســـعودية اخلريية لرعاية الأطفال املعوقني، هذه اجلمعية اخلريية 
الإن�ســـانية، التي حر�ســـت حكومتنا الر�سيدة على رعايتها من منطلق الهتمام بكل ما ي�ســـعد املواطن – ال�سليم واملري�ض 
واملقعد واملعوق،  فهياأت – اأعزها اهلل – دور الرعاية الجتماعية وامل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية والجتماعية، اإلى جانب 

ال�سمان الجتماعي، الذي يكفل لالإن�سان ال�سعودي حياة كرمية بعيدة عن ذل ال�سوؤال. 

 اأيهـــا الإخـــوة.. اإن اهتمـــام الدولـــة بهـــذه اجلمعيـــة ومثيالتها العاملـــة باململكـــة، ودعمها املعنـــوي واملـــادي، لهما يف 
قمة الهتمامات. 

لـــذا فقد �ســـدر الأمر ال�ســـامي الكرمي القا�ســـي باملوافقة على اإقامة هـــذا املوؤمتر، لعل اهلل اأن ينفـــع به، من خالل ما 
�ســـيقدم فيه من بحوث وحما�ســـرات علمية قيمة، واأن تكون هذه الإ�ســـهامات م�ســـدر اإثراء للجهود الإن�سانية، التي تبذل 

خلدمة هذه الفئة من اإخواننا واأبنائنا ممن ابتالهم اهلل بالإعاقة«.

 واألقـــى �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلطان بن �ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز - رئي�ض جمل�ـــض اإدارة اجلمعيـــة - كلمة، 
قال فيها: 

 »من هذا املوؤمتر ننطلق - بعون اهلل - نحو حتقيق اأهدافنا الإ�سرتاتيجية التي تتلخ�ض فيما ياأتي :

رعايـــة الطفل املعـــوق وتاأهيله من خالل مراكز تعليميـــة وطبية موؤهلة يف مناطق متفرقة مـــن اململكة، وفق اأحدث  اأوًل:  
امل�ســـتويات العلمية، وحتت اإ�ســـراف اأف�ســـل اخلربات املتوافرة حمليًا وعامليًا، بدءًا مب�ســـروعنا الأول مركز رعاية 

وتاأهيل الأطفال املعوقني بالريا�ض، ونتطلع قريبًا -باإذن اهلل- اإلى البدء باإن�ساء مراكز اأخرى مماثلة. 

وملـــا تتطلبه تلـــك املراكز من قوى ب�ســـرية موؤهلة، فاجلمعية قد بـــداأت بتبني برامج تدريبية مكثفـــة للعاملني بها،   
 وبالتعـــاون مـــع املوؤ�س�ســـات التعليميـــة املحلية؛ �ســـعيًا اإلى اإيجاد العنا�ســـر الوطنية املتخ�س�ســـة، واملوؤهلـــة تاأهياًل 

علميًا عاليًا. 



الهتمام بالبحث العلمي كاأحد الركائز الأ�سا�ســـية ملواجهة ظاهرة انت�ســـار الإعاقة لدى الأطفال، وتطوير خدمات  ثانيًا:  
اجلمعية الطبية والتعليمية، ويف هذا ال�ســـبيل بداأنا فعاًل باخلطوات الأ�سا�ســـية نحو ت�ســـييد مركز الأمري �ســـلمان 
لأبحاث الإعاقة وت�ســـغيله، وهو اأول مركز متخ�ســـ�ض لأبحاث الأطفال املعوقني يف منطقة ال�ســـرق الأو�ســـط، كما 
نتطلـــع مـــن جانب اآخر اإلى القيام قريبًا - اإن �ســـاء اهلل - بالإعالن عن تفا�ســـيل جائـــزة اجلمعية للبحث العلمي، 

�سمن برنامج جائزة اجلمعية. 

كمـــا نقـــوم بامل�ســـاركة الفاعلـــة فيما يعقـــد حمليًا وعامليـــًا من موؤمتـــرات وندوات علميـــة متخ�س�ســـة، وندعو اإلى   
 لقـــاءات حمليـــة، ويف مقدمتها موؤمترنا هذا، الذي ت�ســـارك فيه نخبـــة متميزة من علماء العامل املتخ�س�ســـني يف 

جمال الإعاقة. 

نهـــدف اإلى تر�ســـيخ اأهداف اجلمعيـــة وطموحاتها عرب اإ�ســـرتاتيجية اإعالمية حمددة، وبرامـــج مقننة تهدف اإلى  ثالثًا:  
 توعية جميع امل�ســـتويات، واإيجاد فهم جديد و�ســـوي لق�ســـايا املعوقني، وحمو ال�ســـورة ال�ســـلبية وغري الواقعية لهم 

يف جمتمعهم«.
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اأوًل:  البحوث:  

لأهمية البحث العلمي يف التعرف اإلى حجم الإعاقة واأنواعها واأ�ســـبابها، واإيجاد ال�ســـبل الكفيلة للوقاية منها، والعالج 
على اأ�ســـ�ض علمية، فاإن املوؤمتر يو�ســـي اأن تقوم مراكز الأبحاث باجلامعات والقطاعات الأخرى باإعطاء اأهمية لالأبحاث 

املتعلقة بالإعاقة واملعوقني. 

ثانياً: التدريب: 

للتغلب على م�ســـكلة النق�ض ال�ســـديد يف القوى العاملة الفنية يف جمال خدمات املعوقني، ولتوفري الكفاءات الب�ســـرية 
املتخ�س�ســـة واملدربة تدريبًا جيدًا ؛ فاإن املوؤمتر يو�ســـي باإيجاد برامج متخ�س�سة يف اجلامعات واملعاهد العلمية الأخرى؛ 

ل�سد العجز يف هذا املجال. 

ثالثاً: التوعية: 

ملا للوعي باأ�سباب الإعاقة، وطبيعتها واحتياجاتها من دور مهم يف الوقاية منها اأوًل، ثم يف تخفيف اآثارها؛ فاإن املوؤمتر 
يو�ســـي مب�ساعفة جهود التوعية على جميع امل�ستويات التعليمية والثقافية والإعالمية، وينا�سد الهيئات واملوؤ�س�سات املعنية 

للقيام بدورها املهم يف هذا املجال. 

رابعاً: م�شاركة القطاع اخلا�س: 

ملـــا للقطـــاع اخلا�ـــض من م�ســـاهمة فاعلة يف برامـــج التنمية، يو�ســـي املوؤمتـــر بتكثيف م�ســـاركته واإ�ســـهامه يف تقدمي 
 اخلدمات املالئمة للمعوقني، واتخاذ ال�سبل الكفيلة؛ لأن يتبواأ القطاع اخلا�ض دورًا فعاًل لتوفري فر�ض العمل لهم، والبيئة 

املالئمة لذلك. 

خام�شاً: الفح�س املبكر وال�شامل عن الإعاقات لدى الأطفال: 

ملا لالكت�ساف املبكر عن الأمرا�ض من اأهمية للوقاية من الإعاقة، اأو التخفيف من اآثارها؛ فاإن املوؤمتر يو�سي بالهتمام 
بالك�سف املبكر لدى الأطفال كاأحد برامج اخلدمات ال�سحية يف كل املواقع ال�سحية احلكومية والأهلية على حد �سواء. 

�شاد�شاً : �شجل طبي عن الإعاقة: 

اإن التخطيـــط ال�ســـليم يعتمد اأ�سا�ســـًا على املعلومات ال�ســـحيحة والدقيقة، ولتعـــدد اأنواع الإعاقـــة، واختالف طرائق 
الوقاية، و�سبل العالج؛ لذا فاإن املوؤمتر يو�سي باأهمية اإيجاد نظام ال�سجل الطبي للمعوقني. 



�شابعاً: تو�شيات عامة: 

- العمل على تعزيز الأنظمة التي تكفل للمعوقني احلياة الكرمية. 

- العمل على دمج املعوقني مع اأقرانهم العاديني يف خمتلف نواحي احلياة، والعمل على ال�ســـتفادة منهم كقوة منتجة 
ما اأمكن ذلك. 

- العمل على اإيجاد برامج تعليمية لكل الأطفال املعوقني تتالءم مع قدراتهم واحتياجاتهم. 

تفعيل التو�شيات: 

تفعياًل لتو�سيات املوؤمتر الأول قامت اجلمعية بالتن�سيق مع وزارة ال�سوؤون الجتماعية برفع التو�سيات اإلى املقام ال�سامي 
لإقرارها، ويف 20 �سوال �سنة 1416هـ �سدرت موافقة املقام ال�سامي على التو�سيات، مع التوجيه للجهات احلكومية بالعمل 

على تنفيذها يف �سوء ما تق�سي به الأنظمة. 

و�ســـبق ذلك تو�سية ملجل�ض اإدارة اجلمعية يف اجتماعه ال�ساد�ض وال�ســـبعني بتويل مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة 
اأمانة التو�ســـيات، ومت ت�ســـكيل جلنة للتعليم والتدريب تتولى متابعة تنفيذ التو�ســـيات يف هذا املجال، ومهمة اللجنة العمل 
علـــى اقرتاح الو�ســـائل املثلى لإعداد القوى الوطنية العاملة يف جمال خدمـــة املعوقني، واإيجاد الربامج التعليمية اجلديدة؛ 

لت�سمل كل الأطفال املعوقني يف اململكة، ومبا يتالءم مع احتياجاتهم. 

وقد �ســـمت اللجنـــة معايل الدكتور حمد بن اإبراهيم ال�ســـلوم رئي�ســـًا، وع�ســـوية كل من معايل الأ�ســـتاذ عبدالرحمن 
العبدالقـــادر، والدكتور �ســـالح التويجري، والدكتور عبدالرحمن ال�ســـاعر، والدكتور نا�ســـر املو�ســـى، والدكتـــور اإبراهيم 

الفوزان، والدكتور طلعت الوزنة، والدكتور علي الغفي�ض، والأ�ستاذ عو�ض عبداهلل الغامدي.

 وقامـــت اللجنة باإعداد قاعدة معلومات عن برامج التعليـــم والتدريب املتوافرة للعاملني يف جمال رعاية املعوقني، من 
خالل املراكز، واملنظمات، والهيئات العاملة يف اململكة. 

وميكـــن القـــول: اإن املوؤمتـــر الأول كان اللبنة الأولى يف �ســـدور النظام الوطني لرعاية املعوقني يف اململكة، اإذ ت�ســـمنت 
تو�سيات املوؤمتر هذه الفكرة. 

ول اأدل على ذلك من �سدور موافقة املقام ال�سامي يف 6 ربيع الأول �سنة 1418هـ على تويل مركز الأمري �سلمان لأبحاث 
الإعاقة اإعداد م�سروع النظام الوطني لرعاية املعوقني.
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المؤتمر الدولي الثاني لإلعاقة والتأهيل    

اأقـــر جمل�ـــض اإدارة اجلمعية يف اجتماعه احلادي والت�ســـعني بتاريخ 22 من املحرم �ســـنة1420هـ تنظيم املوؤمتر الدويل 
الثـــاين لالإعاقـــة والتاأهيل، بهـــدف التعرف على اآخر امل�ســـتجدات يف جمالت الرعايـــة والتاأهيل للمعوقـــني، والوقاية من 

الإعاقة، وتبادل اخلربات مع املتخ�س�سني يف جمالت الإعاقة املختلفة. 

و�سدرت موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز-رحمه اهلل- على اإقامة املوؤمتر يف 28 ربيع الآخر 
�سنة1420هـ، ومن ثم اناب �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز -اأمري منطقة الريا�ض- لرعايته. 

تولت جمعية الأطفال املعوقني، ومركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة التنظيم امل�سرتك للموؤمتر. 

الإعداد والتن�شيق: 

بـــداأت اللجنـــة املنظمـــة للموؤمتر عملها عقب �ســـدور املوافقـــة الكرمية على اإقامـــة املوؤمتر، وكان الت�ســـال باجلهات 
احلكوميـــة والعلميـــة وموؤ�س�ســـات القطاع الأهلي املعنية اأولى خطواتها، م�ســـتفيدة من ر�ســـيد خـــربات اجلمعية يف تنظيم 

املوؤمتر الأول بنجاح. 

ووجد املوؤمتر، من الوهلة الأولى، م�ساندة رئا�سة احلر�ض الوطني، ووزارات ال�سحة، وال�سوؤون الجتماعية، واخلارجية، 
والداخلية، والرتبية والتعليم، والتعليم العايل. 

وقد تراأ�ض �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان رئا�سة املوؤمتر، ورئا�سة اللجنة امل�سرفة، يف حني تولى �ساحب 
ال�ســـمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن اأحمد بن عبدالعزيز م�ســـوؤوليات نائب رئي�ض املوؤمتر، ومعايل الدكتور عبدالرحمن بن 

عبدالعزيز ال�سويلم رئا�سة اللجنة املنظمة، والدكتور حم�سن بن علي فار�ض احلازمي الأمانة العامة للموؤمتر. 

و�ســـملت فرق العمل: اللجنة امل�ســـرفة، واللجنة املنظمة، والأمانة العامة، وجلنة التنظيم واملرا�سم والعالقات العامة، 
واللجنـــة العلميـــة، وجلنة دعم املوؤمتر واملعر�ض امل�ســـاحب، واللجنة املاليـــة، واللجنة الإعالمية، وجلنة ت�ســـجيل واإخراج 

الفعاليات، وجلنة الرتجمة ولغة الإ�سارة، وجلنة �سجل الوقائع العلمية، وجلنة التو�سيات، وال�سكرتارية. 

وو�ســـل عدد العاملني يف اإعداد املوؤمتر اإلى اأكرث من 250 �سخ�ســـًا من من�سوبي اجلمعية ومركز الأمري �سلمان لأبحاث 
الإعاقة واملتطوعني.

الفعاليات:

اأقيـــم املوؤمتر يف قاعة امللك في�ســـل للموؤمترات بفندق الأنرتكونتننتال بالريا�ض خالل الفرتة من 26-29 رجب �ســـنة 
1421هـ املوافق 23-26 اأكتوبر عام 2000م. 

وقدم اأكرث من 120 اأكادمييًا وباحثًا ومتخ�س�سًا بحوثًا واأوراق عمل خالل حلقات النقا�ض، وفعاليات املوؤمتر. 

�ســـارك يف املوؤمتر اأطباء وباحثون من الوليات املتحدة الأمريكية، وبريطانيا، و�ســـلوفينيا، وم�سر، و�سوي�سرا، ولبنان، 
واإيـــران، واململكة الأردنية الها�ســـمية، واإيطاليا، وقطر، واليمـــن، والكويت، وهولندا، واإيرلندا، والدامنارك، وا�ســـرتاليا، 

واليابان، واأملانيا، واململكة العربية ال�سعودية. 



التو�شيات:

�شدرت عن املوؤمتر التو�شيات الآتية: 

ي�ســـجل امل�ســـاركون �ســـكرهم وعرفانهم ملقام خادم احلرمني ال�ســـريفني امللك فهد بن عبدالعزيز - ملك اململكة  �أواًل:  

العربيـــة ال�ســـعودية - وويل عهده الأمني الأمري عبـــداهلل بن عبدالعزيز، على اللفتـــة الكرمية حول ترحيب جمل�ض 
الوزراء املوقر يف جل�ســـته املنعقدة ظهر يوم الإثنني 24 رجب �ســـنة 1421هـ بانعقاد املوؤمتر الدويل الثاين لالإعاقة 
والتاأهيـــل، والتوجيه ب�ســـرعة اإقرار النظام الوطني لرعاية املعوقني يف اململكة العربية ال�ســـعودية، ويو�ســـون برفع 
برقيات �ســـكر اإلى كل من خادم احلرمني ال�ســـريفني، و�ســـمو ويل عهده الأمني، و�ســـمو النائب الثاين، و�ســـمو اأمري 

منطقة الريا�ض راعي املوؤمتر لتف�سله برعايته، وافتتاح فعالياته. 

يوؤكد امل�ساركون ما ورد من تو�سيات يف املوؤمتر الأول، املنعقد خالل الفرتة من 13-19 جمادى الآخرة �سنة 1413هـ  ثانيًا:  

املوافق 7-10 نوفمرب عام 1992م، و�سرورة العمل على تنفيذها. 

ثالث��ًا: يثمن امل�ســـاركون جهود اململكـــة الرامية اإلى اإعداد امل�ســـروع الوطني للفح�ض، والتدخل املبكـــر للحد من الإعاقة، 

وما يقوم به مركز الأمري �ســـلمان لأبحاث الإعاقة، ووزارة ال�ســـحة، وم�ست�ســـفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز 
الأبحاث من جهود لتن�سيق امل�سروع، ويوؤكد امل�ساركون اأهمية هذا امل�سروع ملكافحة الإعاقة، واحلّد منها. 

دمـــج املعوقني : تاأكيد اأهمية مراعاة ا�ســـتيعاب املعوقـــني يف اأوجه احلياة العامة، وم�ســـاندتهم يف جميع املجالت؛  ر�بعًا:  

 ليتمكنـــوا مـــن ممار�ســـة حقوقهـــم، وحتقيـــق طموحاتهـــم، وليتمكنـــوا مـــن خدمـــة بالدهـــم وجمتمعاتهـــم، مـــع 
اأقرانهم املواطنني. 

خام�سًا: 

اأ- يف جمال البحوث :  

Ó  .ت�سجيع البحث يف الرتاث الإ�سالمي، واإبراز املفاهيم التي عاجلت ق�سايا الإعاقة، والإفادة من معطياتها

Ó  .توجيه علماء امل�سلمني لإعداد درا�سات تو�سح علوم ال�سريعة، وجتعل فهمها متاحًا بلغة املعوقني

Ó  اإيالء اأبحاث الإعاقة اأولوية، لكونها متثل م�سكالت مت�ض الأ�سرة واملجتمع، وذات اأبعاد طبية ونف�سية وتربوية
واجتماعية واقت�سادية، وتاأكيد ذلك يف اأثناء اإعداد اخلطط وامليزانيات ال�سنوية للجهات ذات العالقة. 

Ó  ال�ســـتفادة من معطيـــات التقنية احلديثة والتطورات العلمية يف العلـــوم التطبيقية والتقنية وتطويعها خلدمة
املعوقني، وت�سجيع ال�ستثمار يف الدرا�سات والبحوث يف هذا املجال. 

Ó  .العمل على اإن�ساء �سندوق وقفي لدعم اأبحاث الإعاقة، وامل�سروعات التي تخدم املعوقني

Ó  .ت�سجيع ال�ستثمار يف نقل التقنيات احلديثة وتوطينها وتطبيقاتها يف خمتلف جمالت الإعاقة
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ب- يف جمال اإثراء املعارف وتطوير القوى الب�سرية: 

Ó  تاأكيـــد عقـــد ندوات وموؤمتـــرات ودورات تدريبيـــة وبرامج تعليم م�ســـتمرة ملواكبة التقـــدم العلمي يف جمالت
الإعاقة، ودعم القوى الب�سرية العاملة يف هذا املجال.

Ó  دعـــوة املوؤ�س�ســـات التعليمية احلكومية واخلا�ســـة لتبني برامج تدريبية واأكادميية تتنا�ســـب مـــع الحتياجات
والخت�سا�سات املتعلقة بخدمات املعوقني، من الكوادر الب�سرية يف املجالت املختلفة. 

Ó  .تطوير برامج التوعية حول ق�سايا الإعاقة، وتاأكيد دعم الأبحاث العلمية املتخ�س�سة يف هذا املجال

ج-  يف جمال اخلدمات التاأهيلية والرعاية: 

Ó  التو�ســـية بدرا�سة اإيجاد مراكز للت�سخي�ض ال�سامل والتاأهيل يف جميع مناطق اململكة، وتاأكيد اأهمية التن�سيق
والتكامل يف اأعمالها، مع اجلهات ذات العالقة. 

Ó  تاأكيـــد اأهمية تنفيذ برامج جمتمعية لتاأهيل املعوقني تتنا�ســـب مع البيئـــة املحلية، واإدخال مفهوم عمل الفريق
املتعدد التخ�س�سات، يف برامج التاأهيل املختلفة. 

Ó  العمـــل على تن�ســـيق اخلدمـــات التاأهيلية املقدمة مـــن اجلهات احلكوميـــة، وتكاملها، وال�ســـتفادة من البنية
التحتية يف جهود الوقاية والتاأهيل والرعاية.

Ó  ال�ســـتمرار يف التو�ســـع يف تطبيق الدمج الرتبوي واملجتمعي وفقًا ل�ســـوابط علمية، وال�ســـتفادة من التجربة
الرائدة للملكة يف هذا املجال. 

وبانتهاء املوؤمتر مت اإ�ســـدار كتاب ملداولته، �ســـمل اأوراق العمل والبحوث والدرا�سات كافة، التي قدمت خالله باللغتني 
العربيـــة والإجنليزية يف نحو األف �ســـفحة، ومت توزيعه على اجلهات املعنية، واملكتبـــات العامة تعميمًا للفائدة، وقد بادرت 

جمموعة العبيكان لال�ستثمار اإلى طباعة الكتاب تربعًا لدعم اأهداف املوؤمتر. 

وحظيت تو�سيات املوؤمتر باهتمام ملمو�ض على ال�سعيدين املحلي والدويل، وتبني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان 
بـــن عبدالعزيـــز  ويل العهد - وزيـــر الدفاع والطريان واملفت�ض العام - النائب الثاين لرئي�ـــض جمل�ض الوزراء اآنذاك- دعم 

التو�سيات، ومنها تاأ�سي�ض جمل�ض اأعلى لالإعاقة. 

و�سدرت موافقة جمل�ض الوزراء على اإن�ساء املجل�ض الأعلى ل�سوؤون املعوقني يف 15 ربيع الآخر �سنة 1423هـ.



البحوث العلمية

اأ�ســـهمت جمعيـــة الأطفال املعوقني، ومركز الأمري �ســـلمان لأبحـــاث الإعاقة يف دعم البحث العلمـــي يف جمال الإعاقة، 
وميثل البحث الوطني لدرا�سة الإعاقة لدى الأطفال يف اململكة العربية ال�سعودية اأحد اأبرز الإجنازات يف هذا امل�سمار، ملا 
وّفـــره من معلومات علمية وواقعية غزيرة عن ق�ســـية الإعاقة، واحلقائـــق املتعلقة بها، ولهذه الأهمية نقدم ملمًحا من هذا 

البحث العلمي القيم.

البحث الوطني لدرا�سة الإعاقة لدى الأطفال باململكة العربية ال�سعودية:

مـــن الإجنازات التي ت�ســـجل للجمعية، ومركز الأمري �ســـلمان لأبحـــاث الإعاقة »البحث الوطني لدرا�ســـة الإعاقة لدى 
الأطفال باململكة العربية ال�سعودية« 

وقـــد هـــدف هذا البحث العلمي امليداين اإلى توفري قاعدة معلوماتية موثوقة، توجه لتفعيل اجلهود الوقائية والعالجية، 
والت�ســـدي لق�ســـية الإعاقة على اأ�ســـ�ض منهجية؛ ولأن هذا الهدف يبلور اأحد اأبرز ر�ســـائل مركز الأمري �ســـلمان لأبحاث 
ـــا يف خمتلف جمالت الإعاقة،  تبنّى املركز تنفيذ م�ســـروع  الإعاقة الذي اأ�س�ســـته اجلمعية؛ ليكون مركًزا علمًيا متخ�س�سً
»البحث الوطني لدرا�ســـة الإعاقة لدى الأطفال باململكة العربية ال�ســـعودية«، الذي �ســـمل اأكرث من 60 األف اأ�ســـرة يف جميع 

مناطق اململكة. 

وقـــد دلـــت النتائج امل�ســـتقاة من الدرا�ســـات التـــي اأجريت من خالل هـــذا البحث، و�ســـملت اجلوانـــب الدميوجرافية 
والأبيدمييولوجيـــة، واأ�ســـباب الإعاقـــة، وم�ســـبباتها، وعالقتهـــا بالعوامل الوراثيـــة والبيئية، وكـــذا التعرف اإلـــى العوامل 
الجتماعية والقت�ســـادية، واجلوانـــب الوقائية والعالجية والتاأهيلية، واخلدمات املقدمة للمعوقني، ل�ســـرورة الإفادة من 

اجلهود التن�سيقية والتكاملية يف جمال الإعاقة. 

وقد خل�ض البحث اإلى بع�ض اجلوانب الرئي�سة، واحلقائق املهمة عن الإعاقة يف اململكة العربية ال�سعودية.  

و�سارك فى و�سع هذا البحث الرائد عدد كبري من الكفاءات الوطنية، وكان الباحث الرئي�ض: الدكتور حم�سن ابن علي 
فار�ض احلازمي -الأ�ستاذ بكلية الطب، بجامعة امللك �سعود، وع�سو جمل�ض ال�سورى.

 ومن الباحثني امل�ســـاركني الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�ســـويلم - اأ�ســـتاذ طب الأطفـــال ونائب رئي�ض جمل�ض 
اإدارة اجلمعية، وع�ســـو جمل�ض ال�ســـورى- والدكتور نا�ســـر بن علي املو�ســـى -امل�ســـرف العام على الرتبية اخلا�سة بوزارة 
املعارف - والدكتور اأحمد بن علي اجلار اهلل - ا�ست�ســـاري طب الأطفال بكلية الطب يف جامعة امللك �ســـعود، وم�ست�ســـفى 
امللك خالد اجلامعي- بالإ�ســـافة اإلى عدد كبري من امل�ست�ســـارين، وهم: الدكتور اإبراهيم بن مبارك اجلوير -اأ�ســـتاذ علم 
الجتماع بجامعة الإمام حممد بن �ســـعود الإ�ســـالمية،- والدكتور زيدان ابن اأحمد ال�ســـرطاوي -اأ�ســـتاذ الرتبية اخلا�سة 
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بكلية الرتبية يف جامعة امللك �ســـعود - والدكتور زيد بن عبداهلل امل�ســـلط -الأمني العام للرتبية اخلا�ســـة بوزارة املعارف- 
والدكتـــور طلعـــت بن حمزة الوزنة -املديـــر العام للخدمات الطبية بوزارة العمل وال�ســـوؤون الجتماعيـــة- والدكتور فار�ض 
بن ح�ســـن �ســـليم -املدير الطبي بجمعية الأطفال املعوقني �ســـابًقا،- والدكتور نا�سر بن عبدالرحمن احلمدان -ا�ست�ساري 
الوبائيات،- والدكتور �ســـليمان بن عبداهلل اخلرا�سي -ا�ست�ســـاري اأمرا�ض العيون مب�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- 

والدكتور عبداهلل ال�سايع -ا�ست�ساري ال�سمعيات مب�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي، ومركز الأبحاث.

ومـــن اجلهـــات الداعمـــة للم�ســـروع  مدينة امللـــك عبدالعزيز للعلـــوم والتقنية، وموؤ�س�ســـة �ســـلطان بـــن عبدالعزيز اآل 
 �ســـعود اخلريية، وال�ســـركة ال�سعودية لل�ســـناعات الأ�سا�ســـية )�ســـابك(، وجمعية الأطفال املعوقني، ومركز الأمري �سلمان 

لأبحاث الإعاقة. 

و�ساركت جهات كثرية يف تنفيذ البحث، ويف مقدمتها: وزارة ال�سحة  ممثلة مبن�سوبيها يف مديريات ال�سوؤون ال�سحية، 
ومراكـــز الرعايـــة ال�ســـحية الأولية، وامل�ست�ســـفيات املرجعيـــة من الأطبـــاء، واملمر�ســـات، والفنيني، وال�ســـائقني، ووزارة 
ال�ســـوؤون الجتماعيـــة ممثلة بالعاملني مبراكز التاأهيل ال�ســـامل، ومراكـــز الرعاية الجتماعية من الأطباء، واملمر�ســـات، 
والخت�سا�ســـيات والخت�سا�ســـيني الجتماعيني والفنيني، ووزارة املعارف ممثلة باملدر�سني والخت�سا�سيني العاملني يف 
معاهد ومدار�ض الرتبية اخلا�ســـة، ومراكز الرتبية الفكرية، ومراكز النور والأمل... اإلخ، والرئا�ســـة العامة لتعليم البنات 
ممثلة باملدر�ســـات والخت�سا�ســـيات مبعاهد ومدار�ض الرتبية اخلا�ســـة، ومراكـــز الرتبية الفكريـــة، وغريها من املراكز 

التابعة للرئا�سة العامة. 



اإلستراتيجية اإلعالمية لترقية الوعي االجتماعي بقضايا اإلعاقة   

ميثل حمور تنمية الوعي العام بق�ســـية الإعاقة اأبرز الأولويات يف اإ�ســـرتاتيجية اجلمعية، اإلى جانب اأهمية دور الإعالم 
يف موؤازرة اأن�سطة اجلمعية اخلريية. يف ظل تعاظم م�سوؤولياتها، وت�سعب اهتماماتها وبراجمها.

 وهذا ما جعل من ال�ســـروري تبّني اجلمعية اإ�ســـرتاتيجية اإعالمية وا�ســـحة، يهتدي بها كل من يعمل يف حقول اإعالم 
اجلمعية، وجمال عالقاتها باأع�سائها، وباملوؤ�س�سات والأفراد، واجلمهور العام. 

وقد اأ�ســـدر اجتماع جمل�ض اإدارة اجلمعية التا�ســـع قراره رقم 413/49/1 باإقرار الإ�ســـرتاتيجية الإعالمية للجمعية، 
واعتمادها؛ لتكون وثيقة من وثائق اجلمعية الر�سمية.

 وت�سكلت اللجنة التي قامت باإعداد الإ�سرتاتيجية الإعالمية من: الدكتور فهد العرابي احلارثي، والأ�ستاذ عبدالرحمن 
بن حممد ال�ســـدحان، والدكتور �ســـهاب مكي جمجوم، والدكتور طالل بن ماجد ع�سقي، والدكتور فواز بن حممد الدخيل، 
والدكتور عبدالرحمن بن حمود العناد، والدكتور فهد عبداهلل الطيا�ض، والدكتور ها�ســـم عبده ها�ســـم، والأ�ستاذ عبداهلل 

بن حممد اآل ال�سيخ، والأ�ستاذ عو�ض عبداهلل الغامدي.  

وا�ستملت الإ�سرتاتيجية الإعالمية التي اأعدتها هذه اللجنة على املالمح الآتية: 

املنطلقات: 

Ó  النطالق يف اإعالم اجلمعية من منظومة القيم التي يوؤمن بها املواطن ال�سعودي، ومن ثم احرتامها واملحافظة
عليهـــا، وهي املنظومة التي ت�ســـمل املثل الدينيـــة والأخالقية والجتماعية والإن�ســـانية، ول�ســـيما اأن اأغرا�ض 

اجلمعية واأهدافها لها ارتباط وثيق بكل هذه االأمور. 

Ó  ـــا يف حالة ال�ســـدق والبعـــد عن الفتعال والإثـــارة، والبتعاد عن كل ما يف�ســـد الأهـــداف املنتظرة، خ�سو�سً
اجلمعية، التي تقوم على الرب، وفعل اخلري، اللذين يراد لهما اأن يكونا وا�سحني نقيني خال�سني لوجه اهلل. 

Ó  الثبات وال�ستمرارية، وهما يعنيان البعد عن التناق�ض والتنافر، كما يعنيان املثول امل�ستمر يف وجدان اجلمهور
امل�ســـتهدف، ويراعى يف ذلك احل�سا�سية املفرطة ملثل هذه الأن�سطة، حتى ل توؤدي اإلى عك�ض املطلوب فتتحول 

لدى النا�ض اإلى ما ميكن اأن يو�سف بالبهرجة، والهالت الإعالمية املبالغ فيها. 

Ó  .ل يجوز ا�ستغالل الأطفال املعوقني اإعالميًا ب�سكل ي�سيء اإليهم، اأو اإلى ذويهم، اأو اإلى فئتهم

Ó  يجـــب احلر�ض على عدم تعمد اإثارة �ســـفقة اجلمهـــور على املعوقني، فال ينعك�ض اإعـــالم اجلمعية على هوؤلء
مب�ساعفات نف�سية من الالزم اأن يكونوا يف مناأى عنها. 
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Ó  يخ�ســـع اإعالم اجلمعية للتخطيط العلمي، والدرا�ســـات، وال�ســـتفتاءات، وا�ســـتطالعات الراأي، لدى الفئات
املعنية بالإعاقة. 

Ó  يخ�ســـع اإعـــالم اجلمعية لالختيـــار، والتقومي القبلـــي للمـــواد الإعالمية املعدة للن�ســـر، اأو البـــّث، للتاأكد من
ان�سجامها مع الإ�سرتاتيجية الإعالمية، وحتقيقها الأهداف املرجوة. 

Ó  .اإعالم اجلمعية يف اأ�سا�سه اإعالم وقائي مبادر، ولي�ض فقط اإعالمًا عالجيًا

Ó  ي�ســـتخدم اإعالم اجلمعية كل اأ�سكال الت�سال وو�سائله املتاحة، مبا يف ذلك الت�سال ال�سخ�سي، ويعتمد على
العمل التطوعي والن�سر والبث املجاين كلما اأمكن ذلك. 

الأهداف: 

اإن املنطلقات ال�شابقة ترمي اإلى جمموعة من الأهداف، اأهمها : 

وي�سمل التعريف باجلمعية، واأهدافها، واأن�سطتها، وخططها، واخلدمات التي تقدمها، والتربعات التي تتلقاها، وغري ذلك من  الإعالم: 
الأن�سطة الأخرى. 

التوعية: 

Ó  التوعيـــة العامة لأفراد املجتمـــع باأنواع الإعاقات، ودرجاتهـــا، وكيفية التعامل معها، و�ســـبل الوقاية منها، مع
الرتكيز يف اأنواع الإعاقات، التي تهتم بها اجلمعية، واملراكز التابعة لها. 

Ó .)ال�سعي اإلى اإزالة الفجوة بني املعوقني وحميطهم من الآخرين )الأ�سرة واملجتمع كله

Ó  ا�ســـتقطاب املثقفني، اأو الإنتلجين�ســـيا، مما يدعم موقف اجلمعية، ويعزز م�ســـداقيتها، ومما ي�ســـاعد على 
اإخراج الإعاقة نف�ســـها من م�ستوى الهم اخلا�ض للمخت�ســـني واملعنيني، اإلى م�ستوى الهم العام لالآخرين من 

ذوي التاأثري.

التربع:  

Ó  حـــّث جميـــع اأفـــراد املجتمع وموؤ�س�ســـاته على امل�ســـاهمة يف التربع املـــايل والعيني للجمعية، وت�ســـجيعهم على
الن�سمام اإلى ع�سويتها. 

Ó  النظـــر اإلى الناحية القت�ســـادية يف اإعـــالم اجلمعية لكونه يف بع�ض وجوهه ن�ســـاطًا ا�ســـتثماريًا، فرياعى األ
تغلب ن�ســـبة م�ســـروفاته على ن�ســـبة ما ميكن اأن يحققه هو، وبتاأثريه املبا�ســـر من اإيرادات. ومن جانب اآخر، 
ا يف جمال التربعات  من االأحرى اأن يكون ذلك الن�س���اط االإعالمي حمفزًا اإلى تنمية موارد اجلمعية خ�سو�سً

والهبات وال�سرتاكات، كما اأ�سري يف الفقرة ال�سابقة

التطوع: 

الت�سجيع على الأن�سطة التطوعية، وبّث الوعي بها؛ مما يخدم برامج اجلمعية، ويعزز النتماء اإليها. 



إستراتيجية الوقف الخيري

يعد الوقف اخلريي من اأف�سل اأنواع الرب والإنفاق يف �سبيل اهلل، ومن ال�سنن التي توؤدي اإلى التكافل والرتابط والرتاحم 
يف املجتمع امل�سلم، وبث روح املحبة، والإخاء بني اأفراده. 

والوقف ي�سكل دعامة من دعائم ا�ستمرار الأعمال اخلريية، وهو يعّد من ال�سدقات اجلارية، التي ي�ستمّر نفعها خلدمة 
املجتمع، وهو عمل �ســـالح، عطاوؤه بّر م�ســـتمّر ي�سل اإلى امل�ستهدفني، وي�سمل فئة الأطفال املعوقني الذين ترعاهم وتوؤهلهم 
اجلمعية، وهو مطلب وواجب على عموم امل�ستطيعني لالإ�سهام فيه؛ لت�ستمر هذه ال�سّنة احلميدة، وت�ساهم بفاعلية يف تلبية 

احتياجات املجتمع بكل فئاته. 

وقد تنّبهت اجلمعية، يف وقت مبّكر، اإلى اأهمية الوقف، واأثره يف دعم الأعمال اخلريية، وكان التخطيط مبكرًا لإحياء 
هذه ال�ســـّنة النبوية املباركة، بالتوجه اإلى اإن�ســـاء م�ســـروعات وقفية للجمعية مبناطق مراكزها يحب�ض فيها الأ�سل، وي�سبل 
عائده لي�سكل م�سدر دخل ثابت يغطي جانبًا كبريًا من نفقات ت�سغيل هذه املراكز، فمع ت�ساعف التزامات اجلمعية، وزيادة 
نفقات ت�ســـغيل املراكز، برزت احلاجة اإلى اإيجاد م�ســـادر دخل دائمة ت�ســـهم اإلى جانب التربعات يف �ســـمان ا�ســـتمرارية 
خدمات اجلمعية املجانية، ويف 4 من ذي القعدة �ســـنة 1420هـ تبنّى �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلطان بن �سلمان بن 
عبدالعزيز -رئي�ض جمل�ض الإدارة- فكرة طرح برنامج متكامل للوقف اخلريي، يكون م�سدًرا دائًما وثابًتا؛ لتوفري الدعم 

املادي الدائم لنفقات ت�سغيل مركز اجلمعية. 

واقرتح �ســـموه ت�ســـكيل جلنة عليا للوقف اخلريي برئا�ســـة معايل ال�سيخ  �ســـالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ وزير ال�سوؤون 
الإ�ســـالمية والأوقاف والدعوة والإر�ســـاد، وع�ســـوية عدد من ال�سخ�ســـيات العامـــة يف املجتمع، ممـــن يتمتعون باخلربة، 

وال�سمعة احل�سنة، واملكانة الجتماعية، ويحوزون على ثقة املجتمع. 

وتكون مهمة هذه اللجنة اإعداد النظام الأ�سا�ســـي للوقف، �ســـاماًل الأ�ســـ�ض ال�ســـرعية وال�ســـتثمارية، واأ�س�ض ا�ستغالل 
موارده و�سرفها، واأ�س�ض حفظ الأموال املوقوفة بالطرائق ال�سرعية والنظامية، التي يطمئن اإليها الواقف.

وقد بادر معايل وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد اإلى املوافقة على رئا�سة اللجنة. 

 ويف اجتماع جمل�ض الإدارة ال�سابع بتاريخ 9 من ذي القعدة �سنة1420هـ اأ�سدر املجل�ض قرارًا با�ستحداث جلنة ت�سرف 
على برناجمي الوقف ال�سرعي، وال�سندوق اخلريي، وت�سمى اللجنة العليا لال�ستثمار برئا�سة ع�سو املجل�ض، وع�سو اللجنة 

التنفيذية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن اأحمد بن عبدالعزيز. 

واقرتح �سمو رئي�ض جمل�ض الإدارة يف الأول من ذي القعدة �سنة 1422هـ ا�ستقاللية جلنة الوقف، يف ظل تفعيل برنامج 
الوقف باجلمعية، عقب افتتاح مركز املدينة املنورة يف 15 رم�ســـان �ســـنة 1422هـ، ومبادرة �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري 
�ســـلطان بـــن عبدالعزيز- ويل العهد، ووزير الدفاع والطريان واملفت�ض العام - الـــذي رعى افتتاح املركز، اإلى التربع مببلغ 
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ع�ســـرة ماليني ريال، فتحت باب التربعات لوقف املدينة املنورة، تالها انطالقة اأخرى لربنامج وقف مكة املكرمة ع�ســـية 
و�ســـع �ســـاحب ال�سمو امللكي الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز - اأمري منطقة مكة املكرمة اآنذاك، رحمه اهلل - وقف ال�سيخ 
�ســـالح حمزة �ســـرييف، مما جعل هناك حاجة ما�ســـة اإلى ت�ســـكيل جلنة وقف - تتولى اأعمال التح�ســـري لأوقاف اجلمعية، 
واإدارة هذه الأوقاف، وبال�ســـتئنا�ض براأي رئي�ض اللجنة �ســـاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن اأحمد بن عبدالعزيز، 
الذي اأيد مبداأ ا�ستقاللية جلنة الوقف، واقرتح اأن يتم ت�سكيلها من عدد من امل�سايخ، ويفو�ض رئي�ض املجل�ض، �سم ع�سوين 

من املجل�ض لتبا�سر اأعمالها برئا�سة معايل وزير ال�سوؤون الإ�سالمية.

وقد بارك �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ - املفتي العام للمملكة العربية ال�سعودية - هذا التوجه، اإذ 
قال �سماحته يف ر�سالة بعث بها اإلى اجلمعية:

»ما توجهت اإليه جمعية الأطفال املعوقني من ال�سعي يف اإن�ساء وقف خريي ينفق من ريعه على هوؤلء الأطفال ورعايتهم 
اأرجو اأن يكون من اأعمال اخلري والرّب، والإخوة القائمون على اللجنة امل�ســـرفة على الوقف، وم�ســـارفه من خرية الإخوان، 

ومن امل�سايخ الف�سالء – نح�سبهم كذلك ول نزكي على اهلل اأحدًا. 

لـــذا فاإين اأهيب بدعم هذا امل�ســـروع، واحت�ســـاب ذلك عند اهلل عـــز وجل، وفق اهلل اجلميع ملا يحبه وير�ســـاه، وجعلنا 
واإياكم من املتعاونني على الرب والتقوى«.

ويف اجتمـــاع جمل�ـــض الإدارة الواحـــد بعد املائة بتاريخ 8 من ذي القعدة �ســـنة 1422هـ مت جتديد املوافقة على ت�ســـكيل 
جلنة الوقف برئا�ســـة معايل ال�ســـيخ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ، وع�سوية كل من: �سمو الأمري الدكتور بندر بن �سلمان 
بن حممد اآل �ســـعود، ومعايل ال�سيخ �ســـالح بن عبدالرحمن احل�سني، وف�سيلة ال�سيخ عبداهلل ابن �سليمان املنيع، ومعايل 
الدكتور �ســـالح بن �ســـعود العلي، ومعايل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�ســـويلم، وف�ســـيلة ال�ســـيخ زياد بن حممد 
ال�سعدون، واملهند�ض عبدالعزيز بن عبدالرحمن احل�سني، واملحامي عبدالرحمن بن عمر ن�سيف، واملهند�ض عبداملح�سن 

بن حممد الزكري، املهند�ض نا�سر بن حممد املطوع، والأ�ستاذ عو�ض ابن عبداهلل الغامدي. 



اإلستراتيجية المالية:

يف ظل تو�ّســـع خدمات اجلمعية، وتنامي التزاماتها املادية، وزيادة موازناتها الت�ســـغيلية، ويف ظل حر�ض اجلمعية على 
مبداأ الإف�ســـاح وال�ســـفافية يف عر�ض التقارير املالية اأعدت اللجنة املالية اإ�ســـرتاتيجية ت�ستهدف تطبيق معايري دقيقة يف 
املراقب���ة املالية ملدخالت وخمرجات العمليات املحا�س���بية، واالن�س���باط حي���ث اعتمدت برنامج )مراك���ز التكلفة املالية( 
والتزمت باآلية العمل التقني ملواكبة اأحدث الربامج والنظم املالية، وحتت اإ�ســـراف ع�ســـو جمل�ض الإدارة وامل�ســـرف املايل 

الأ�ستاذ اأ�سامة بن علي ماجد قباين تولت الإدارة املالية تطبيق تلك الإ�سرتاتيجية من خالل القيام بهذه املهام : 

املهام الرئي�سية لالإدارة املالية:

اإعداد ومراجعة وتنفيذ العمليات املحا�سبية املختلفة الداخلية واخلارجية.  -1

تنفيذ الدرا�ســـات املالية اخلا�ســـة بالتدفقات النقدية والتي تو�سح الروؤيا امل�ستقبلية وت�ســـاهم ب�سكل رئي�ض يف اإعداد   -2
اخلطة املالية العامة والتي تنعك�ض على اجلوانب ال�ستثمارية وتنمية املوارد وامل�ساريع والت�سغيل.

اإعـــداد القوائم املاليـــة املختلفة )امليزانية العامة، املوازنة التقديرية( بالتعاون مع مدقق احل�ســـابات وعر�ســـها على   -3
اجلمعية العمومية للمناق�سة. 

وتعمل الإدارة املالية �ســـمن ال�سوابط والقوانني املحددة من قبل اجلهات الر�سمية امل�سرفة ومن خالل البنوك املحلية 
املختلفة وتتم عمليات احلركة النقدية �ســـمن �ســـوابط ومراحل �ســـالحيات حمدودة تتيح لأن�ســـطة العمل املختلفة مرونة 
كافية حتت اإطار رقابة ي�سمن النزاهة وامل�سداقية ويتم ذلك من خالل تطبيق التواقيع امل�سرتكة لكافة العمليات البنكية 

ومراحل ال�سالحيات )جمل�ض الإدارة/ الأمانة/ املركز(.
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إستراتيجية العمل التطوعي بالجمعية 

اعتمدت اجلمعية منذ تاأ�سي�سها على مبادرات العمل التطوعي، وا�ستقطاب املتطوعني يف �ستى املجالت؛ لدعم اخلدمات 
املقدمة، وتنمية مواردها الب�ســـرية واملالية، و�سدر قرار من جمل�ض اإدارة اجلمعية بتفعيل برنامج العمل التطوعي؛ لي�سمل 
جميـــع مراكزهـــا )الريا�ض - جدة - مكة املكرمة - املدينـــة املنورة - اجلوف(؛ وذلك يف اجتماعـــه الثمانني للعام املايل 

1417-1418هـ، وقد مت ا�ستقبال اأول متطوعة بعد و�سع نظام التطوع بتاريخ 9 رجب �سنة 1418هـ. 

كما مت و�سع اأ�س�ض لقبول اأفراد للعمل التطوعي يف خمتلف اأق�سام اجلمعية، وذلك ح�سب التخ�س�ض، واخلربة العلمية 
والعملية،اإ�سافة اإلى حاجة الأق�سام املعنية،فعلى �سبيل املثال: 

Ó  العمـــل التطوعـــي يف الإدارة العليا: ت�ســـتقطب هـــذه الإدارة نخبة من اأ�ســـحاب اخلربة واملراكـــز القيادية يف
املجتمع، ممن لديهم القدرة على التاأثري يف املجتمع، وتقدمي قدوة ت�ســـتقطب و�ســـائل الدعم املعنوي، واملادي 
لأن�ســـطة اجلمعية املختلفة، اإ�ســـافة اإلى امل�ساهمة يف حتقيق الأهداف املتعددة للجمعية من خالل الت�سالت 
ال�سخ�ســـية، اأو امل�ســـاركة يف حمالت التوعية، واملوؤمترات املتخ�س�ســـة، والأن�ســـطة الثقافيـــة، والجتماعية، 

والقت�سادية. 

Ó  العمل التطوعي يف الق�ســـم الطبي: يقت�سر على اأ�سحاب املوؤهالت العلمية، واخلربة العملية يف التخ�س�سات
املختلفـــة، مثـــل: العالج الطبيعي والوظيفـــي،  والنطق.. اإلخ، والتخ�س�ســـات الطبية املختلفـــة، مثل: رعاية، 
وعالج، وجراحة الفم واالأ�س���نان، وغريها، وي�س���رط اأن يلتزم املتطوع العمل،وباأي قدر ممكن من ال�ساعات، 

�سواًء اأكان اأ�سبوعيًا اأم يوميًا خالل فرتة الدوام الر�سمي يف اجلمعية. 

Ó  العمل التطوعي يف الق�سم التعليمي: ي�ستوعب هذا الق�سم املتطوعني للعمل مع الأطفال، ويحر�ض الق�سم على
ا�ســـتقطاب املتطوعني الذين يتمتعون بالرغبة اجلادة يف العمل مع هذه الفئة، اإ�سافة اإلى اخللفية يف التعامل 
معهـــم، كما يوفر الق�ســـم الدعم للمتطوعني من خالل املراجع، وال�ست�ســـارات، التي تعّرف املتطوعة بطبيعة 
العمل، كما ي�س���رط يف املتطوعة التزام العمل لفرة معينة، يتم االتفاق عليها م�س���بقًا، اإ�س���افة اإلى ال�سهادة 
العلمية التي تتوافق مع العمل الذي �ستقوم به، فم�ساعدة املعلمة يجب األ تقل �سهادتها عن الثانوية، وم�ساعدة 
ق�سم ال�سكرتارية ل تقل �سهادتها عن الثانوية العامة.. اإلخ، ومت تخ�سي�ض مكافاأة للمتطوعني وفق نوع التطوع 
ومدتـــه، يتم توزيعها يف حفل التكرمي مبنا�ســـبة اليوم العاملي للتطوع )5 دي�ســـمرب( مـــن كل عام للمتطوعات، 

لت�سجيعهن و�سكرهن جلهودهن.
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�سمو ويل العهد يرعى افتتاح تو�سعة مركز الريا�ض �سنة 1416هـ

خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ي�ستقبل جمل�ض اإدارة اجلمعية �سنة 1412هـ



�سمو ويل العهد يرعى اأول اجتماع جلمعية املوؤ�س�سة ملركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

اللقاء الثالث ملوؤ�س�سي مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
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معايل الأمري �سلطان ال�سديري يف افتتاح مركز اجلوف �سنة 1416هـ

�سمو الأمري طالل بن عبدالعزيز يزور مركز اجلمعية بالريا�ض



�سمو الأمري �سلمان يفتتح املوؤمتر الدويل الأول لالإعاقة

ح�سور موؤمتر اجلمعية الأول
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لقطة من موؤمتر اجلمعية الثاين

�سمو الأمري �سلمان ُيكّرم الدكتور �سبك�سي



جمل�ض اإدارة اجلمعية يف الدورة ال�ساد�سة

من اأع�ساء اجلمعية العمومية
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جلنة امل�ساريع باجلمعية

مبنى مركز اجلمعية باجلوف



اأع�ساء جلنة اجلائزة يف الدورة اخلام�سة

جلان تفعيل تو�سيات املوؤمتر الأول للجمعية
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�سمو ويل العهد يكرم ال�سيخ حممد ال�سبيعي يف حفل افتتاح تو�سعة مركز الريا�ض

اجتماع لأع�ساء جلنة اجلائزة يف الدورة اخلام�سة



الأمري مرعد بن رعد يف زيارة ملقر مركز اجلمعية بالريا�ض

حرم الرئي�ض الفرن�سي جاك �سرياك يف زيارة ملركز اجلمعية بالريا�ض
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خدمات رعاية الأ�سنان مبراكز اجلمعية

لقطة من ور�سة اجلبائر مبركز الريا�ض



لقطات لربامج الرعاية مبراكز اجلمعية



85

من الربامج التعليمية مبراكز اجلمعية



اأطفال اجلمعية يف منا�سبات خمتلفة
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من احتفالت اأطفال اجلمعية





اإلعاقة قضية مجتمع الفصل الثالث





مقدمة

علـــى الرغم مـــن تخ�ســـ�ض اجلمعية يف توفـــري الرعاية العالجيـــة والتعليمية 
والتاأهيلية لالأطفال من ذوي الإعاقة املركبة دون �سن الثانية ع�سرة، اإل اأنها تبنت 
اإ�ســـرتاتيجية عمل متكاملة، ا�ستهدفت، يف املقام الأول، و�سع ق�سية الإعاقة �سمن 

اأولويات املجتمع لتمثل ق�سية وطنية، واجتماعية، واقت�سادية. 

وجت�ســـد ذلك على اأر�ض الواقع من خالل كثري من الربامج والأن�سطة والأفكار 
التي اأ�سبحت اأطر عمل، واأنظمة، ولوائح، ومناذج حتتذى، حققت نقلة تاريخية يف 

التعامل مع الق�سية. 



النظام الوطني للمعوقين

يعـــّد النظام الوطنـــي للمعوقني واحًدا من اأبرز الإجنازات، التي �ســـاهمت اجلمعية يف حتقيقها على م�ســـتوى الوطن، 
خالل م�سريتها التي امتدت خم�سة وع�سرين عاًما، فهذا النظام يعد العالمة الفارقة بني مرحلة واأخرى يف تعامل املجتمع 

مبختلف موؤ�س�ساته واأفراده، مع ق�سية الإعاقة.

واإذا كانت اجلمعية يف  البداية معنية بتقدمي اخلدمات املجانية املتخ�س�سة لالأطفال املعوقني، ثم يف مراحل تطورها 
وحتولتها، اأ�سبحت معنية بق�سية الإعاقة وقاية وعالًجا، وجعلت منها  ق�سية املجتمع باأ�سره، فاإن  �سدور املوافقة ال�سامية 
على النظام الوطني لرعاية املعوقني هو احلد الفا�ســـل بني ما كان، وما �ســـياأتي من مراحل، اإذ �سار هناك تقنني للحقوق 
والواجبات، وحتديد للم�ســـوؤوليات واملهام املنوطة بالدولة، وجميع موؤ�س�ســـات املجتمع واأفراده، يف توفري الرعاية املتكاملة 

لقطاع املعوقني. 

والنظام الوطني للمعوقني  ُولد بفكرة تبّناها �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز -رئي�ض 
جمل�ـــض اإدارة اجلمعيـــة، ورئي�ض جمل�ض اأمناء مركز الأمري �ســـلمان لأبحـــاث الإعاقة- وذلك خـــالل املوؤمتر الدويل الأول 
لالإعاقة والتاأهيل، وقام مركز الأمري �ســـلمان لأبحاث الإعاقة، مب�ســـاركة نخبة من اخلرباء يف جمال الت�ســـريع الإ�سالمي 
والدويل وق�ســـايا الإعاقة، بدرا�ســـة �ســـاملة حول م�سروع النظام، بالإ�سافة اإلى  درا�ســـة ما يزيد على37 نظامًا من الدول 
العربية والإ�ســـالمية والدول الأجنبية، ومراجعة النظم والقوانني التي �ســـدرت من جهات خمتلفة تعنى بالإعاقة، كوزارة 

الرتبية والتعليم، ووزارة ال�سوؤون الجتماعية، والرئا�سة العامة لتعليم البنات. 

وقد حظي م�سروع النظام بدعم كرمي من �سمو ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز - نائب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�ض العام، ورئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�س�سة �سلطان اخلريية - الذي تبنى - 

حفظه اهلل - متويل م�سروع نظام املعوقني ودعمه معنوًيا، ومتابعة مراحله املختلفة اإلى اأن مت اإقراره.

وقد روعي يف اإعداد م�سروع النظام اأهمية تطوير الأنظمة، واللوائح، والقواعد املنظمة ملختلف اأوجه الوقاية، والرعاية، 
والتاأهيل، والت�سغيل، ملختلف فئات املعوقني، وحتديثها.

وتناول النظام تنظيم املزايا وامل�ســـاعدات املمنوحة لفئة املعوقني، واقرتاح اللوائح املنظمة لتي�ســـري ا�ستخدام املعوقني 
للمرافق واملن�ســـاآت، ي�ســـاف اإلى ذلك اإن�ساء املجل�ض الأعلى ل�سوؤون املعوقني، وت�ســـكيله وتنظيم اإجراءات عمله؛ ليتولى كل 

الأمور ذات العالقة ب�سوؤون املعوقني. 

وقد �ســـدر النظام مبوجب املر�ســـوم امللكي رقم )م/37(، وتاريخ 23رم�ســـان �ســـنة 1421هـ القا�ســـي باملوافقة على 
قرار جمل�ض الوزراء رقم )224( وتاريخ 15رم�ســـان �ســـنة 1421هـ اخلا�ض باإقرار النظام؛ تتويجًا جلميع اجلهود الرائدة 
 يف جمـــال رعايـــة املعوقني، وتاأهيلهم، ون�ســـر باجلريـــدة الر�ســـمية )اأم القرى( بالعـــدد رقم)3827( وبتاريخ 24 �ســـوال

 �سنة 1421هـ. 



البحث الوطني لدراسة اإلعاقة لدى األطفال بالمملكة العربية السعودية

 ومن الجنازات التي ت�ســـجل للجمعية، ومركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة، اجناز »البحث الوطني لدرا�سة الإعاقة 
لدى الأطفال باململكة العربية ال�سعودية«. فالأول مرة يتم تنفيذ هذا البحث العلمي امليداين، بهدف توفري قاعدة معلوماتية 
موثوقة توجه لتفعيل اجلهود الوقائية والعالجية، والت�سدي لق�سية الإعاقة على اأ�س�ض منهجية. )�سبق الإ�سارة بتو�سع اإلى 

هذا البحث(.

التوعية بقضية اإلعاقة:

انطالقًا من الأولوية التي يحظى بها حمور التوعية والتثقيف يف اإ�ســـرتاتيجية اجلمعية، فقد تبنت اجلمعية الع�ســـرات 
من الربامج الوطنية الرائدة الهادفة اإلى بناء راأي عام واٍع بق�ســـية الإعاقة، والتعامل معها وقاية وعالجًا، واأي�ســـًا بكيفية 

التعامل مع املعوقني، وبهذا ال�سدد يح�سب للجمعية انها كانت وراء حتقيق : 
Ó  تبنّي اجلمعية للربنامج التوعوي »جرب الكر�ســـي« للتعريف مبعاناة املعوقني يف احلياة اليومية، واإتاحة الفر�ســـة

لالأ�سحاء ملعاي�سة واقع املعوقني، وقد مت تنفيذ فعاليات الربنامج يف كثري من الوزارات واجلامعات واملوؤ�س�سات.
Ó  تخ�ســـي�ض خطبـــة اجلمعـــة مـــرارًا للتوعيـــة، والتعريـــف باملعـــوق وحقوقـــه، وذلـــك بالتن�ســـيق مـــع وزارة 

احلج والأوقاف. 
Ó  .ظهور ترجمة بلغة الإ�سارة لل�سم مواكبة لن�سرة الأخبار الرئي�سة يف التلفاز ال�سعودي منذ �سنة 1417هـ
Ó  .تخ�سي�ض احلملة املرورية يف �سنة 1417هـ للتوعية ب�سالمة الطفل داخل ال�سيارة
Ó اإعـــداد درا�ســـة عـــن اآثـــار احلـــوادث املروريـــة ودورهـــا يف اإعاقات الأطفـــال وتقدميهـــا ل�ســـمو ويل العهد يف 

�سنة 1418هـ. 
Ó  التن�ســـيق مع وزير الرتبية والتعليم -املعارف �ســـابًقا- والرئي�ض العام لتعليم البنات لتخ�سي�ض مواد منهجية

واأن�سطة غري �سفية؛ لتب�سري الن�ضء باأ�سباب الإعاقة، وطرائق التعامل مع املعوقني، وذلك يف �سنة1420هـ. 
Ó .اإ�سدار )جملة اخلطوة(، وهي اأول جملة دورية متخ�س�سة يف �سوؤون الإعاقة واملعوقني
Ó  .ا�ستبعاد كتابة مظاهر العوق يف دفاتر العائلة للمواطنني
Ó  ،التن�ســـيق يف �ســـنة 1418هـ مع معايل وزيـــر الإعالم لإعداد فلم وثائقي عن جهـــود اململكة يف رعاية املعوقني

وترجمته اإلى عدد من اللغات. 
Ó  التن�سيق مع موفد اململكة الدائم بالأمم املتحدة الأ�ستاذ نايف بن بندر ال�سديري، وتزويده بتقرير متكامل عن

العمل الجتماعي يف اململكة، ورعاية املعوقني؛ للتعريف به يف الأمم املتحدة، وذلك يف �سنة 1418هـ.
Ó  مبـــادرة اجلمعية برت�ســـيح اململكـــة العربية ال�ســـعودية لنيل جائـــزة روزفلـــت الدولية لالإعاقة لعـــام 2000م

)�سنة1421هـ(. 
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تعليم المعوقين: 

تعددت اإجنازات اجلمعية يف جمال التعليم، وذكر بع�سها يف �سفحات اأخرى، وميكن اإجمال بع�ض الإجنازات يف هذا 
املجال احليوي على النحو الآتي:

Ó  اإجنـــاز اأول دليل عربي لتطويـــر املناهج التعليمية اخلا�ســـة بالأطفال املتاأخرين عقليـــًا، بالتعاون مع برنامج
اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية )اأجفند(. 

Ó  تبّنـــي برنامـــج دمج الطالب والطالبات املعوقني يف مدار�ض التعليم العام، بالتعاون مع الإدارة العامة للرتبية 
اخلا�ســـة، واإدارات املناطـــق التعليمية، وهـــذا الأمر اأثمر دمج نحو 100 طالب وطالبة من من�ســـوبي اجلمعية 

�سنويًا، بعد اإكمال برنامج تاأهيلهم. 

Ó  افتتاح معهد ثانوي لل�ســـم والبكم يف جدة، بناء على طلب �ســـمو رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية من معايل وزير
املعارف يف �سنة 1414هـ. 

Ó  التن�سيق يف �سنة 1412هـ مع معايل وزير التعليم العايل لإعادة النظر يف قرار الوزارة بعدم قبول املعوقني يف
كليات الرتبية بجامعات اململكة. 

Ó  الطلب يف �سنة 1415هـ من معايل الرئي�ض العام لتعليم البنات افتتاح مدر�سة لل�سم والبكم للبنات يف منطقة
الق�سيم تلبية لرغبة الأهايل.

Ó  الطلب من معايل وزير التعليم العايل اأن ي�سمل قرار جمل�ض الوزراء اخلا�ض بنظام التعليم اجلامعي للمعوقني
املكفوفني جميع فئات املعوقني حركيًا. 

Ó  .تخ�سي�ض ن�سبة معينة من الأماكن يف جامعات اململكة للمعوقني �سنويًا

Ó  اإن�ســـاء جناح للمعوقني يف �سنة 1418هـ يف مكتبة امللك فهد الوطنية يحتوي على الكتب واملطبوعات والو�سائل
ال�سمعية والب�سرية التي تهم املعوقني. 

Ó موافقـــة الرئي�ـــض العـــام لرعايـــة ال�ســـباب �ســـاحب ال�ســـمو امللكـــي الأمري في�ســـل بن فهـــد بـــن عبــدالعزيز 
- رحمـــه اهلل - يف �ســـنة 1419هــــ على حتمـــل تكاليف طباعة كتـــاب »الرتبية البدنية للمعوقـــني بني النظرية 

والتطبيق«، وتوزيعه. 

Ó  تبني اجلمعية يف �سنة 1420هـ فكرة اإيجاد خدمة تعليمية لالأطفال الذين يعانون تخلفًا ذهنيًا، ولديهم قابلية
للتعليم، بالتن�سيق مع الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة. 

Ó  الطلـــب يف �ســـنة1421هـ مـــن معـــايل الرئي�ـــض العـــام لتعليـــم البنـــات فتـــح مرحلـــة ثانويـــة مبعهـــد الأمـــل 
لل�سم للبنات. 



Ó  امل�ســـاعي يف �ســـنة 1421هـ لدى �ســـمو اأمري منطقة املدينة املنورة لعالج الق�ســـور يف برامج تعليم الطالبات
الكفيفات باملنطقة. 

Ó .اإن�ساء مدر�سة ابتدائية للبنات لفئة ال�سم والبكم يف مدينة ينبع يف �سنة 1418هـ

التسهيالت الممنوحة للمعوقين: 

اأ�سهمت اجلمعية يف حتقيق مكت�سبات للمعوقني متثلت يف ت�سهيالت منحت لهم من عدد من اجلهات، ومن ذلك:

Ó  موافقة جمل�ض وزراء ال�ســـوؤون الجتماعية العرب يف �سنة 1421هـ على تخفي�ض اأجور ال�سفر للمعوقني العرب
يف اأثناء تنقالتهم، بن�سبة %50. 

Ó  .موافقة �سمو وزير الداخلية على اإلغاء امل�سميات اخلا�سة باملعوقني يف الوثائق الر�سمية مثل: معوق، ك�سيح

Ó  اإ�ســـدار طوابع بريد يف منا�ســـبات اليـــوم العاملي للمعوق،و تاأ�ســـي�ض املجل�ض الأعلى للمعوقـــني، والعام الدويل
للمعوقني، واإن�ساء اجلمعية. 

Ó  .التن�سيق مع البنك العربي الوطني يف �سنة 1424هـ ملنح املعوقني قرو�سًا مي�سرة

Ó  .تر�سيح اجلمعية يف �سنة 1425هـ لنيل جائزة هلتون اخلريية يف الوليات املتحدة الأمريكية

Ó  اإتاحة الفر�ســـة للمعوقني للح�ســـول على الإعانات ال�سهرية من خالل بطاقات �ســـراف البنوك بالتن�سيق مع
وزارة ال�سوؤون الجتماعية، وذلك يف �سنة 1425هـ. 

Ó  .ت�سهيل اإجراء جتديد بطاقات تخفي�ض الإركاب للمعوقني ابتداء من �سنة 1424هـ

Ó  تخ�ســـي�ض »كاونـــرتات« يف املطـــارات خلدمـــة املعوقـــني، وت�ســـهيل اإجـــراءات �ســـفر املعوقـــني علـــى رحالت 
اخلطوط ال�سعودية. 

Ó  .»تخ�سي�س وجبات غذائية داخل طائرات اخلطوط ال�سعودية تتنا�سب واحتياجات معوقي »التوحد

Ó  التن�ســـيق مع وزارة ال�ســـوؤون البلدية والقروية ملراعاة ظروف املعوقني، وتوفري الت�سهيالت املكانية لهم يف دور
العبادة واملرافق العامة. 

Ó  .توفري ت�سهيالت للمعوقني يف امل�سارف، ومراعاة ظروفهم يف اأجهزة ال�سرف الآيل

Ó  التن�سيق يف �سنة 1425هـ مع وزارة ال�سوؤون الجتماعية لدعم ق�سية زواج املعوقات، وت�سكيل هيئة خمت�سة يف
مناطق اململكة، مب�ساركة الإمارة والوزارة. 

Ó  اقرتاح ُقّدم يف �ســـنة 1426هـ اإلى �ســـمو ويل العهد وزير الدفاع والطريان واملفت�ض العام باإن�ساء جمعية خريية
لرعاية املعوقني الع�سكريني. 
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Ó  موافقة املقام ال�سامي يف �سنة 1418هـ على تو�سيات اللجنة الوزارية املتعلقة باأو�ساع املعوقني، واأ�سلح ال�سبل
لتاأمني الرعاية الالزمة لهم، وت�سجيع القطاع اخلا�ض للم�ساركة يف تقدمي اخلدمات للمعوقني. 

Ó  م�ســـاعدة جمعية اأمهات الأطفال املعوقني يف منطقة توزل بالبو�ســـنة والهر�ســـك يف �سنة 1420هـ ب�سفاعة من
�سمو رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية ل�سمو اأمري منطقة الريا�ض.

Ó  موافقـــة جمل�ـــض الوزراء يف �ســـنة 1425ه� على منح املعوقني ت�س���هيالت با�س���تثنائهم من بع�س �س���روط منح
الأرا�سي، التي توزعها الأمانات والبلديات، واإعطائهم الأولوية، ومنح املعوقني من غري ال�سعوديني ومرافقيهم 

خ�سمًا على و�سائل النقل احلكومية، ومعاملتهم يف هذا ال�ساأن كاأمثالهم من ال�سعوديني. 

Ó  موافقة �ســـمو رئي�ض جمل�ض اإدارة مكتبة امللك عبدالعزيز �ســـنة 1425هـ على ا�ســـرتاك 200 طفل من املعوقني
والأيتام يف املكتبة.

تهيئة المرافق العامة الستخدام المعوقين: 

Ó  .تبني م�سروع على م�ستوى اململكة لتهيئة امل�ساجد ومرافقها لتتنا�سب مع احتياجات املعوقني

Ó  .توفري م�ساحات داخل الطائرات تخ�س�ض مل�ستخدمي كر�سي الإعاقة، وذلك ابتداء من �سنة 1417هـ

Ó  توفـــري موا�ســـئ كافيـــة للمعوقـــني باحلرمـــني ال�ســـريفني منذ �ســـنة 1422هــــ، وتوفري ت�ســـهيالت للكرا�ســـي 
اخلا�سة بهم. 

Ó  تاأهي���ل بع����س من�س���وبي اخلط���وط ال�س���عودية ال�س���تخدام لغ���ة االإ�س���ارة؛ للتعام���ل م���ع ال�س���م والبك���م منذ 
�سنة 1423هـ. 

Ó  .تاأمني الرافعات احلديثة وو�سائل النقل اخلا�سة لت�سعيد املعوقني اإلى الطائرات منذ �سنة 1423هـ

Ó  تعميم وزارة ال�ســـوؤون البلدية والقروية يف �ســـنة 1423هـ على الأمانات بجميع مناطق اململكة لتوفري متطلبات
املعوقني يف املن�ساآت العامة، وتعديل ما هو قائم منها. 

Ó  .)تاأهيل مواقع اأجهزة ال�سرف الآيل لت�سهيل و�سول املعوقني اإليها يف �سنة )1421هـ

Ó  تعميـــم كتـــاب املعايري الت�ســـميمية للمعوقني حركيًا يف البيئة العمرانية للمهند�ض خمتار ال�ســـيباين يف �ســـنة
1415هـ على جميع الوزارات والدوائر احلكومية واجلامعات. 

Ó  .مراعاة حاجة املعوقني وظروفهم داخل الفنادق، وتوفري الت�سهيالت لنتقالتهم، وذلك منذ �سنة 1413هـ

Ó  توفـــري الت�ســـهيالت لتحـــركات املعوقـــني يف موقـــع املهرجـــان الوطنـــي للـــرتاث والثقافـــة باجلنادريـــة منـــذ 
�سنة 1421هـ. 



Ó  توجيه وكيل وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد يف �سنة 1426هـ لفروع الوزارة لتهيئة املرافق التابعة
للوزارة ل�ستخدامات املعوقني. 

Ó  التن�ســـيق يف �ســـنة 1426هــــ مـــع معـــايل وزير الثقافـــة والإعـــالم لتهيئـــة املراكز الثقافيـــة واملكتبـــات العامة 
ل�ستخدامات املعوقني.

توظيف المعوقين:

يف اإطار موا�ســـلة اجلمعية لدورها يف الت�ســـدي لق�سية الإعاقة من خمتلف جوانبها، ويف ظل تنامي ثقة اأفراد املجتمع 
وموؤ�س�ساته بهذا الدور، تبّنت اجلمعية برنامج »توظيف املعوقني«، الذي انطلق برعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان 
بن �سلمان بن عبد العزيز يف منطقة مكة املكرمة، ثم طبق يف الريا�ض، بالتعاون مع القطاع اخلا�ض، ووزارة العمل، ووزارة 
ال�ســـوؤون الجتماعية، واملوؤ�س�ســـة العامة للتعليم الفني والتدريـــب املهني، والغرفة التجارية ال�ســـناعية مبنطقة الريا�ض، 

و�سندوق املوارد الب�سرية، وقد جنحت فى توظيف اأكرث من100 معوق يف خمتلف القطاعات. 

وتعاونـــت اجلمعية يف هذا ال�ســـاأن مع عدد من اجلهات، منها: الغرف التجارية ال�ســـناعية، واملوؤ�س�ســـات وال�ســـركات 
اخلا�سة، ووزارة العمل.

ومن جهود الجمعية - أيًضا- ما يلي:

Ó  دعوة رئي�ض الديون العام للخدمة املدنية يف �سنة 1417هـ اإلى التعميم على جميع القطاعات احلكومية لإتاحة
الفر�سة للمعوقني املوؤهلني للح�سول على وظائف منا�سبة. 

Ó  تعميم الأمني العام للغرف التجارية ال�ســـعودية يف �ســـنة1421 هـ على الغرف التجارية باأن تلتزم املوؤ�س�ســـات
وال�سركات توظيف الن�سبة املقررة من املعوقني ح�سب النظام. 

Ó  موافقة �سمو وزير الداخلية يف �سنة 1422هـ، والتعميم على اأمراء املناطق لكي تتولى جمال�ض املناطق طلبات
توظيف املعوقني، واإتاحة الفر�ض لهم للعمل مبناطقهم، مراعاة لظروفهم. 

Ó  موافقة وزير العمل يف �ســـنة 1425هـ على احت�ســـاب توظيف املعوق بثالثة اأ�ســـخا�ض، �سمن ن�سبة ال�سعودة يف
القطاع اخلا�ض.

مؤسسات رعاية المعوقين: 

Ó .سدور قرار جمل�ض الوزراء باعتماد اإعانة �سنوية ملراكز التاأهيل اخلا�سة�

Ó  م�ســـاندة جهـــود �ســـمو اأمـــني منطقـــة الريا�ـــض يف �ســـنة 1423هــــ يف اإن�ســـاء مركـــز متقـــدم للذيـــن يعانون 
ا�سطرابات التخاطب. 
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Ó  منـــح املراكز الأهلية اخلا�ســـة برعاية املعوقني الأرا�ســـي الالزمة؛ لإقامة م�ســـروعات املراكز مبوافقة املقام
ال�سامي الكرمي، بناء على م�ساعي اجلمعية، وذلك يف �سنة 1424هـ. 

Ó  دعـــم طلـــب اإن�ســـاء مركز اأهلـــي ل�ســـعوبات التعلـــم، وهو مركـــز اخلطـــوة الأولـــى لل�ســـعوبات التعليمية يف 
�سنة 1422هـ. 

Ó  تبّني مقرتح يف �ســـنة 1424هـ بدرا�سة اأو�ساع املراكز التاأهيلية اخلا�سة باأن تكون حتت مظلة جهة تنظم اآلية
عملها، وتقدم لها الدعم املادي والفني. 

Ó  .دعم طلب اإن�ساء املركز الوطني للتدخل املبكر يف �سنة 1424هـ

Ó  الرفع اإلى �سمو ويل العهد ل�ستمرار وزارة ال�سحة ووزارة املالية يف دعم املركز امل�سرتك لالأطراف ال�سناعية
يف �سنة 1425هـ. 

خدمات التأهيل والرعاية: 

Ó  موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- يف �سنة 1407هـ على اإعفاء الأطفال
املعوقني من ر�سوم العالج يف م�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي للعيون. 

Ó  ا�ســـتثناء الأطفـــال املعوقني الكويتيني يف �ســـنة 1411هـ، وال�ســـماح بتلقيهم برامج العـــالج والتاأهيل يف مركز
اجلمعية بالريا�ض خالل فرتة الغزو العراقي للكويت. 

Ó  ال�ســـعي يف �ســـنة 1412هــــ لـــدى معـــايل وزيـــر املاليـــة لإلغـــاء التعرفـــة اجلمركيـــة علـــى اأجهـــزة املعوقـــني 
الطبية واحلركية. 

Ó  التن�ســـيق مع وزير ال�ســـحة يف �ســـنة 1416هـ لتوفري عيادات عالج النطق وعلل الكالم، والعالج الوظيفي يف
امل�ست�سفيات الكربى، ومراكز الرعاية ال�سحية يف املدن الكربى. 

Ó  .موافقة معايل وزير ال�سوؤون الجتماعية يف �سنة 1419هـ على عالج املبتعثني املعوقني يف القاهرة

Ó  .دعم اقرتاح اإن�ساء اأق�سام تربية خا�سة يف اجلامعات والكليات، وذلك منذ �سنة 1421هـ

رياضة المعوقين: 

تلبية لحتياجات املعوقني، قامت اجلمعية يف �ســـنة 1421هـ بالتن�ســـيق مع الرئا�ســـة العامة لرعاية ال�ســـباب، والحتاد 
ال�سعودي لريا�سة املعوقني، لإتاحة الفر�سة للمعوقني لال�ستفادة من املالعب، والتجهيزات املتوافرة يف الأندية الريا�سية، 

يف جميع مناطق اململكة، واإعداد برامج ترويحية تتنا�سب واحتياجاتهم.



 وقـــد مت ال�ســـماح للمعوقـــني الذين ي�ســـتخدمون كرا�ســـي متحركـــة بدخول ال�ســـتادات الريا�ســـية، ومتابعـــة الأحداث 
واملباريات جمانًا. 

وتلبية لقرتاح اجلمعية اأي�ســـًا �ســـنة 1423هـ بداأ التلفاز ال�ســـعودي يف نقل مناف�ســـات البطولت الريا�ســـية اخلا�ســـة 
باملعوقني على الهواء مبا�سرة، حتفيزًا لهم ولأقرانهم. 

وكانت اجلمعية يف مقدمة املوؤ�س�سات التي بادرت اإلى تكرمي املنتخب ال�سعودي لكرة القدم لذوي الحتياجات اخلا�سة 
الذي حقق بطولة كاأ�ض العامل لعام 2006م يف اأملانيا.

التدريب الداخلي:

يف ظل توايل امل�ستجدات يف برامج الرعاية املتخ�س�سة للمعوقني، اأ�سبحت اجلمعية يف �سباق دائم لتطوير خدماتها؛ 
وفًقا لأحدث ما يطبقه العامل يف هذا املجال.

 وتطلب ذلك تعاظم دور اإدارات التدريب الداخلي يف اجلمعية، بو�سفها من اأهم الأق�سام احليوية، التي تعنى بالتن�سيق 
لربامـــج التعليـــم والتدريب امل�ســـتمر داخل اجلمعية وخارجها يف �ســـتى املجالت؛ بهدف تنمية قدرات من�ســـوبي اجلمعية، 
و�ســـقل مهاراتهم وخرباتهم، وكذلك اإتاحة فر�سة التدريب امليداين ملن�سوبي اجلهات املعنية برعاية املعوقني، والباحثني، 

والدار�سني، اإ�سافة اإلى التوعية والإر�ساد الجتماعي عن طريق ا�ستقطاب املتخ�س�سني وقادة الراأي.

وقد �ســـملت خدمات ق�ســـم التدريب الداخلي يف اجلمعية، ومراكزها على مدى ال�ســـنوات املا�ســـية كثرًيا من الأن�سطة 
والربامج والإجنازات، كتنظيم  دورات تدريبية، وندوات، وور�ض عمل، وحما�ســـرات، يف املجال الطبي، مما مكن كثريين 

من ال�ستفادة منها.

واأ�سرف الق�سم -اأي�سًا - على تدريب دار�سني ودار�سات من طالبات اجلامعات وطالبها.

وعمل ق�ســـم التدريب الداخلي –كذلك- على تطوير برنامج التطوع، وا�ســـتقطب متطوعني ومتطوعات من اأ�ســـحاب 
اخلربات يف جمالت خمتلفة. 

وعلى ال�سعيد الداخلي للجمعية، فقد وفق الق�سم  يف تنظيم دورات تدريبية وندوات يف املجال التعليمي، ا�ستفاد منها 
معلمات الق�سم التعليمي، كما ا�ستفاد موظفو اجلمعية وموظفاتها من دورات تدريبية وندوات يف املجال الإداري.

ويتولى ق�ســـم التدريب الداخلي مهام اإدارة �ســـوؤون مكتبات اجلمعية، واملراكز، والتن�ســـيق مع الأق�سام املختلفة؛ ملعرفة 
احتياجاتهـــا من الكتـــب، واملراجع، والدوريات املتخ�س�ســـة، والتن�ســـيق لتاأمينها، بالإ�ســـافة اإلى توفـــري خدمات مرئية، 

و�سمعية؛ لتوثيق الأن�سطة، وامل�ساركات العامة للجمعية، كالت�سوير الفوتوغرايف، وت�سوير الفيديو، واملطبوعات.
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توقيع اتفاقية تعاون بني م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي واجلمعية

�سمو رئي�ض املجل�ض، وبع�ض اأع�ساء جمل�ض الإدارة يف ا�ستقبال اأحد زوار اجلمعية
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توقيع اتفاقية تعاون بني اجلمعية واملجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق

�سمو الأمري اأحمد بن �سلمان بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - يف توقيع اتفاقية الدعم للجمعية



�سمو الأمري الوليد بن طالل يف زيارة ملركز الريا�ض

م�ساركة اجلمعية يف اإحدى امللتقيات العربية



103

الأمرية دايانا يف زيارة للجمعية

�سمو الأمري �سلطان بن فهد يف زيارة للجمعية



الرئي�ض نيل�سون مانديال يف زيارة للجمعية

�سمو الأمري ويليام يف زيارة ملركز الريا�ض
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الرئي�ض الأمريكي الأ�سبق جيمي كارتر مع اأطفال اجلمعية

�سمو رئي�ض جمل�ض الإدارة يت�سلم وثيقة الع�سوية الفخرية ملنظمة التاأهيل الدولية



�سمو الأمري الدكتور عبدالعزيز بن عياف اآل مقرن يف حفل املاراثون الأول لأطفال اجلمعية

�سمو الأمري �سلطان بن فهد بن �سلمان يرعى مهرجان اأ�سدقاء اجلمعية
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الأمري �سلطان بن �سلمان مع وفد من الأكادمييني الأوربيني يف زيارة للجمعية

�سمو الأمري اأحمد بن عبدالعزيز يف حفل جائزة اجلمعية





برامج وإنجازاتالفصل الرابع





مقدمة

كان الهـــدف مـــن اإن�ســـاء اجلمعية - ول يزال- تقدمي الرعاية ال�ســـاملة لالأطفال املعوقني من �ســـن 
امليالد حتى الثانية ع�سرة.

ولتحقيق هذا الهدف و�ســـعت اإ�ســـرتاتيجية متكاملة تت�ســـدى لق�ســـية الإعاقة وقاية وعالًجا، وبثًا 
للوعي يف املجتمع باأبعادها املختلقة، واأ�ساليب التعامل معها. 

وا�ســـتملت هذه الإ�سرتايجية على منظومة متكاملة من اخلطط والربامج، التي وجدت طريقها اإلى 
التنفيذ، ومن الو�سائل التي اتبعت لتحقيق الأهداف، وفق ما هو خمطط لها:

Ó  ا�ســـتقطاب الكفـــاءات املتخ�س�ســـة يف جميع جمالت الإعاقة �ســـواء من داخـــل اململكة اأو 
من خارجها.

Ó .الهتمام بربامج التدريب والتاأهيل والبتعاث امل�ستمر ملن�سوبي اجلمعية

Ó  اإن�ساء عدد من مراكز الرعاية والتاأهيل والعالج املتخ�س�سة يف مناطق اململكة، وتزويدها
باأحدث التقنيات والإمكانيات.

Ó  توفري قاعدة معلومات متخ�س�سة عن الإعاقة واملعوقني يف اململكة، والتعاون مع املوؤ�س�سات
واملنظمات وامل�سالح احلكومية والأهلية، يف كل ما من �ساأنه الهتمام بالأطفال املعوقني.

Ó  .اإقامة املوؤمترات والندوات العلمية التي ت�سلط ال�سوء على هذه الفئة من املجتمع

Ó .امل�ساركة يف خمتلف املنا�سط ذات العالقة

Ó  ،تفعيـــل دور املتخ�س�ســـني، واإتاحـــة الفر�ســـة لهـــم للعمـــل يف خمتلـــف مرافـــق اجلمعية
وال�ستفادة من خرباتهم املتميزة يف براجمها املتعددة.

وقد انطلقت اجلمعية عرب مراحل تاريخية مهمة، وحمورية يف م�سريتها لتحقيق اأهدافها، مبنهجية 
علمية، ومبنظور اإن�ســـاين يحدد الأولويات تبًعا حلاجة الأفراد امل�ســـتهدفني �ســـواء الأطفال املعوقون اأو 
اأ�ســـرهم، ووفًقا ملفهوم الإعاقة، الذي اأخذ بعد التاأ�ســـي�ض والإن�ســـاء منحى اأكرث �سمولية بو�سف ق�سية 

الإعاقة ق�سية املجتمع باأ�سره، ولي�ض فقط ق�سية املعوقني واأ�سرهم.

ويتناول هذا الف�ســـل ما حققته اجلمعية من اإجنازات ملمو�ســـة، تعرب عنهـــا حقائق الواقع املادي، 
والأرقام والإح�ساءات، بو�سفها تت�سم باحليادية واملو�سوعية اأكرث من الكلمات الإن�سائية.



تأسيس المركز الرئيس والفروع: ملحمة بذل وعطاء

مّثل اإن�ســـاء املركز الرئي�ض للجمعية، ثم الفروع يف عدد من مناطق اململكة ملحمة، ملا ا�ســـتملت عليه من �ســـور البذل 
والعطاء، والتفاعل احلي من فئات املجتمع مع اأهداف اجلمعية، واأ�ســـكال الدعم الكبري الذي قدمته الدولة، وكانت �ســـبًبا 

يف ر�سوخ اخُلطا، وحتقيق الإجنازات.

مركز الملك فهد بن عبدالعزيز بالرياض

كان افتتاح هذا املركز - كما �ســـبق الذكر-  يف التا�ســـع من �ســـفر �ســـنة 1407هـ، وقد ا�ســـتقبل اأول طفل يف التا�ســـع 
والع�سرين من املحرم �سنة 1406 هـ يف فرتة الت�سغيل التجريبي للمركز.

ومع بداية هذه املرحلة تقدم 87 طفاًل وطفلة  لاللتحاق باملركز، وال�ســـتفادة من خدماته املجانية ومت قبول 74 منهم 
ممن تنطبق عليهم �سروط القبول باملركز،  وهي اأن يكون الطفل من ذوي االإعاقة املركبة )عقلًيا وج�سدًيا(، ولديه القدرة 

على ال�ستفادة من خدمات اجلمعية العالجية والتعليمية والتاأهيلية. 

كان بـــدء عمل هذا املركـــز اأولى خطوات اجلمعية نحو حتقيق اأهدافها، وبالفعل ا�ســـتطاع املركـــز من خالل خدماته، 
واأ�سلوبه يف تقدميه، وتعامله وفق روؤى وا�سحة مع هذه الق�سية الجتماعية املهمة اكت�ساب ثقة املجتمع، ور�سا امل�ستفيدين 
من هذه اخلدمة، وانعك�ض ذلك على تزايد اأعداد الأطفال املعوقني املنتظرين للخدمات التخ�س�سية املقدمة من اجلمعية، 

و ت�ساعف عدد امل�ستفيدين، ب�سكل يفوق القدرات ال�ستيعابية الفعلية للمركز بثالثة اأ�سعاف.

ويف �ســـوء هذا الإقبال املتزايد، قرر جمل�ض اإدارة اجلمعية برئا�ســـة �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �سلطان ابن �سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز، النتقال اإلى املرحلة الثانية من خطة ن�ســـر مظلة الرعايـــة املتكاملة، وذلك يف �ســـنة 1416هـ، عرب عدة 
حماور تتمثل الأولى منها يف تو�سعة مركز الريا�ض مبا ميّكنه من م�ساعفة اخلدمات التي يقّدمها، وتطويرها، ول�ستيعاب 
الأعداد املتزايدة من الأطفال املعوقني، واإيجاد تخ�س�سات جديدة يف جمال اخلدمات املقّدمة لالأطفال املعوقني، وتطوير 
املناهج والأ�ساليب الرتبوية بالق�سم التعليمي، وكذلك النواحي الطبية �سواء العالجية، اأو التاأهيلية بالق�سم الطبي، وتوفري 

امل�ساحات الالزمة ل�ستيعاب الأجهزة واملعدات احلديثة الالزمة؛ لالرتقاء باخلدمات املقّدمة لالأطفال. 

ومع اأن م�ســـروع تو�ســـعة مركز اجلمعية بالريا�ض بداأ كفكرة �ســـنة 1407هـ، اإل اأن اخلطوات الفعلية لتنفيذ امل�ســـروع 
انطلقت مع جمل�ض الإدارة الرابع يف تاريخ اجلمعية، وعلى وجه التحديد �سنة 1411هـ، باحل�سول على موافقة وزير العمل 

وال�سوؤون الجتماعية، وموافقة �سمو نائب اأمري منطقة الريا�ض. 



ومت الحتفال بو�سع حجر اأ�سا�ض التو�سعة حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز - اأمري منطقة 
الريا�ض- يف 3 رم�ســـان �ســـنة 1413هـ، وحظي امل�ســـروع مببادرة دعم كرمية من �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري طالل بن 
عبدالعزيز مببلغ مليوين ريال، اإلى جانب تربع برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية )الأجفند( 

مببلغ 750 األف دولر اأمريكي. 

وقد مت توقيع عقد تنفيذ امل�سروع مع موؤ�س�سة )بن دايل للمقاولت ( يف 28 رجب �سنة 1414هـ، وتولى مكتب اخلدمات 
ال�ست�سارية »�سعود كون�سلت« عقد الإ�سراف على امل�سروع. 

واأقيم م�ســـروع التو�ســـعة على م�ســـاحة نحو 10 اآلف مرت مربع، وت�ســـمن تو�سعة الق�ســـم الطبي، اإذ متت اإ�سافة مبنى 
جديد للمن�ساآت التي كانت قائمة، و�سم الدور الأر�سي: �سالة للحا�سب الآيل، وور�سة للخياطة، وور�سة للجبائر والأجهزة 
امل�ســـاعدة والإجال�ض، وامل�ستودعات الطبية، والور�ض امل�ساعدة، بالإ�ســـافة اإلى مكاتب ال�ست�ساريني واخت�سا�سيي العالج 

الطبيعي، واخت�سا�سيات العالج املهني، وال�سكرتارية. 

اأما الدور الأول، فقد �سم �سالة ا�ستقبال، وثالثة ع�سر مكتبًا جمهزًا لفريق العمل الإداري باجلمعية، مع توفري م�ساعد 
لت�سهيل ا�ستفادة املعوق من جميع اأدوار املبنى عند احلاجة، اإلى جانب منحدر خا�ض خلدمات املعوقني.

ومتت تو�سعة الق�سم التعليمي ليكون على ارتفاع دورين، اإ�سافة اإلى القبو، ويتكون الدور الأر�سي من 11 ف�ساًل درا�سيًا 
تقدم خدماتها ملراحل الطفولة املبكرة والتمهيدي والبتدائي، اإ�سافة اإلى اخلدمات التعليمية امل�ساندة كال�سعبة النف�سية، 

و�سعبة النطق الرتبوي.

واأن�ســـئت قاعة الأمري تركي بن اأحمد ال�ســـديري للمحا�ســـرات، وت�ســـغل م�ســـاحة 630م2 موزعة على دورين، ي�ستوعب 
الدور الأر�ســـي 124 مقعدًا ثابتًا، و36 مقعدًا متحركًا، يف حني ي�ســـتوعب الدور الأول 87 مقعدًا ثابتًا، و50 مقعدًا متحركًا، 

ويخ�س�ض للن�ساء عند احلاجة، مع توفري حيز منا�سب ل�ستيعاب مقاعد اإ�سافية خا�سة باملعوقني يف الدور الأر�سي. 

وروعي يف املبنى �ســـموليته جلميع الت�سهيالت الت�سالية؛ لي�ســـبح بالإمكان تبادل املعلومات مع املراكز املعنية ب�سوؤون 
االإعاقة، كما روعيت �سروط ال�سالمة ال�سارمة يف جميع مباين املركز، التي تتكيف مع الو�سع اخلا�س لالأطفال املعوقني، 

و�سالمة املباين اجلديدة بيئيًا، من حيث درا�سة اختيار املواد ذات املوا�سفات، التي تتفق مع الأنظمة البيئية احلديثة.

وتف�سل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود -ويل العهد ووزير الدفاع والطريان واملفت�ض العام 
- بافتتاح م�سروع التو�سعة، بينما رعت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لولوة بنت عبدالعزيز احلفل الن�سائي، وحظي م�سروع 
التو�ســـعة بتفاعل ودعم مميزين من نخبة من اأهل اخلري، وبذلك ت�ســـبح امل�ســـاحة الإجمالية التي اأقيم عليها امل�سروع 54 

األف م2 ومب�سطحات مباين زادت عن 24 األف م2، وبقدرة ا�ستيعابية ت�سل اإلى 400 طفل معوق .
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مردود التو�شعة: 

مل تتـــح هذه التو�ســـعة فقط م�ســـاعفة اأعداد الأطفال املخدومني يف مركز الريا�ض، وا�ســـتيعاب مـــن منهم على قوائم 
النتظار، بل كانت اأي�ســـًا وراء تبني جمل�ض اإدارة اجلمعية برئا�ســـة �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلطان بن �ســـلمان بن 
عبدالعزيز فكرة ا�ستثمار جزء من مبنى التو�سعة، ليكون م�سدر دخل دائم ي�سهم يف متويل نفقات ت�سغيل مركز الريا�ض، 
وما يقدمه من خدمات جمانية، وذلك بتوقيع اتفاقية مع اأكادميية الفي�ســـل العاملية لتاأجري جزء من مبنى تو�ســـعة الق�سم 
الطبي مدة خم�ســـة وع�ســـرين عامًا، وت�سمنت التفاقية اأي�ســـًا قيام الأكادميية ببناء مبنى جديد على امتداد التو�سعة من 

اجلهة ال�سرقية، وا�ستغالله طوال فرتة العقد، على اأن يوؤول املبنى بالكامل اإلى اجلمعية بعد مدة العقد. 

واأ�ســـهم هـــذا العقـــد يف حتقيق دخل �ســـنوي للجمعية قدره مليون ريال �ســـنويًا على مدى خم�ســـة وع�ســـرين عامًا، ومت 
ا�ستخدام كل جزء من التو�سعة، فا�ستثمر القبو يف الق�سم التعليمي كمكاتب لالإدارة، بينما متت م�ساعفة اأعداد الف�سول 

با�ستثمار الدورين الأر�سي والعلوي. 

واأتاح اإجناز قاعة الأمري تركي بن اأحمد ال�سديري - التي حتّمل جميع تكاليف اإن�سائها، وقدرها مليونان وثمامنئة األف 
ريال اأبناء الأمري تركي بن اأحمد ال�سديري - رحمه اهلل - وبناته واأحفاده تنظيم كثري من  املنا�سبات واللقاءات والندوات 

والحتفالت داخل القاعة، بل توؤجر القاعة  للجهات العلمية وال�سركات، لتمثل م�سدًرا من م�سادر الدخل للجمعية.

وت�سري لغة الأرقام اإلى حجم الزيادة التي حتققت يف اأعداد الأطفال امل�ستفيدين من الق�سم التعليمي وحده بعد اإمتام 
التو�ســـعة، اإذ زاد عدد الأطفال لي�ســـل اإلى 333 طفاًل بعد اأن كان 257 طفاًل فقط، وزاد عدد العاملني اإلى 293 موظفًا يف 

مركز الريا�ض ملواكبة التو�سع يف اخلدمات بعد افتتاح التو�سعة.

مركز الجوف  

قامت جمعية الرب اخلريية باجلوف باإن�ســـاء مركز الأطفال املعوقني باجلوف، بالتن�ســـيق مع جمعية الأطفال املعوقني، 
وكان هذا املركز اخلطوة التالية للجمعية يف ال�سعي نحو توفري اخلدمات اخلريية للمعوقني يف خمتلف مناطق اململكة.

وت�سلمت اجلمعية املن�ساآت، وقامت بتجهيزها وتاأثيثها، واإمداد املركز بالطاقات املوؤهلة للت�سغيل.

وبداأ ت�ســـغيل املركز يف جمادى الأولى �ســـنة 1416هـ، وقد اأُقيم على نحو 10 اآلف مرت مربع، وي�سم اأق�سام ال�ستقبال، 
واخلدمـــات الطبيـــة، واخلدمات التعليمية، وم�ســـاكن الأطفال، اإ�ســـافة اإلى اخلدمات امل�ســـاندة، وبلغت تكاليف الإن�ســـاء 
 والتجهيـــز  ثمانيـــة ماليـــني ريـــال، وتزيـــد م�ســـطحات مبـــاين املركز عـــن 3200م2، وبقـــدرة ا�ســـتيعابية ت�ســـل اإلى 100 

طفل معوق.



مركز مكة المكرمة

و�سع حجر الأ�سا�ض مل�سروع مركز الأطفال املعوقني مبكة املكرمة يف 11 رم�سان �سنة 1414هـ حتت رعاية �ساحب ال�سمو 
 امللكـــي الأمري ماجد بن عبدالعزيـــز- رحمه اهلل، اأمري منطقة مكة املكرمة حينذاك - الذي قام بافتتاحه يف 18رم�ســـان 

�سنة 1419هـ. 

وجاء اإن�ساء هذا امل�سروع الذي يقع على م�ساحة ت�سل اإلى 10 اآلف مرت مربع، يف اإطار �سعي اجلمعية اإلى تو�سيع مظلة 
خدماتها، لت�سمل خمتلف مناطق اململكة.

وبلغـــت تكاليـــف البناء والتجهيز 19مليون و600 األف ريال، وهو ي�ســـم ق�ســـمًا طبيًا يقدم اخلدمات الطبية ال�ســـاملة، 
واملتكاملة لالأطفال املقبولني باملركز، بالإ�ســـافة اإلى الأق�ســـام التعليمية والإدارية، التي متكن املركز من تقدمي اخلدمات، 
وخدمة الأهداف التي ت�ســـعى اجلمعية اإلى حتقيقها، وقد بلغت م�ســـطحات املباين اإلى حوايل 5400م2 وبقدرة ا�ســـتيعابية 

ت�سل اإلى 150 طفل معوق.

ويعد مركز اجلمعية مبكة املكرمة منوذجًا لت�سابق اأهل اخلري خلدمة منطقتهم وبلدهم، ففي البداية كان التوجه على 
اأ�ســـا�ض اأن تت�ســـافر جهود رجال الأعمال مبنطقة مكة املكرمة لإقامة مركز مقره يف جدة، يخدم اأطفال كل من حمافظة 

جدة والعا�سمة املقد�سة. 

ويف �ســـوء مـــا دار مـــن نقا�ض يف اللقاء مع رجال الأعمـــال مبكة املكرمة، مت التفاق على اأن يكـــون هناك مركز يف مكة 
املكرمة لتوفري عناء النتقال اليومي لالأطفال يوميًا اإلى جدة. 

وعلى هذا الأ�ســـا�ض رعى �ســـمو رئي�ض املجل�ض يف 29 جمادى الأولى �ســـنة 1412هـ لقاء مبنزل ال�سيخ عبدالرحمن ابن 
عبدالق���ادر فقيه، ح�س���ره عدد من وجهاء مك���ة املكرمة واأعيانها، جرى فيه التعريف بن�س���اط اجلمعي���ة، ومت، اإلى جانب 
التربعـــات النقديـــة التي جمعت، والوعود التي دونت يف تلك الأم�ســـية لدعم مركز جدة - ومت تربع ال�ســـيخ حممد �ســـالح 
حمزة �ســـرييف بقطعة اأر�ض يف طريق مكة بحدود 75 األف مرت مربع لفرع املركز مبكة املكرمة، ومبلغ مليون ريال �ســـنويًا 
لل�ســـرف منه على هذا الفرع، واأبدى ال�ســـيخان عبدالرحمن فقيه وحممد �سالح �سرييف ال�ستعداد لتاأمني قطعة الأر�ض، 

والبناء عليها، وا�ستعد احلا�سرون لتحمل تكاليف هذا الفرع اأر�سًا، وبناء ومعدات وجتهيزات.

واأعلن ال�سيخ عبدالرحمن فقيه اأنه يوقف لهذا امل�سروع العائد ال�سنوي لعدد ع�سرة اآلف �سهم من اأ�سهمه التي ميتلكها 
يف �سركة مكة لالإن�ساء والتعمري. 

وتوالت بعد ذلك الت�سالت مع ال�سيخني عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه - وحممد �سالح حمزة �سرييف، التي انتهت 
باأن اأوقف ال�ســـيخ عبدالرحمن فقيه قطعة اأر�ض بحي العوايل مبكة املكرمة مب�ســـاحة 10 اآلف م2 على بعد نحو 15 كم من 
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الطريق ال�ســـريع بني مكة والطائف تقدر قيمتها بثالثة ماليني ريال، وبو�سر يف البناء على نفقة ال�سيخ عبدالرحمن فقيه، 
وقدرت تكاليف الإن�ساء لإجمايل م�سطحات مباين م�سروع املركز البالغة 6400م2 باأكرث من 12 مليون ريال. 

وبا�ســـر ال�ســـيخ حممد �سالح حمزة �سرييف يف بداية املحرم من �سنة 1419هـ اإجراءات التاأثيث، بالتن�سيق مع اجلمعية 
وقد بلغت تكاليف املركز، مبلغ 19 مليون، و600 األف ريال. 

واأُعلن لحقًا عن تربع ال�ســـيخ حممد �ســـالح حمزة �سرييف لإقامة م�ســـروع وقفي موؤلف من خم�سة مباٍن خ�س�ض ريعه 
مل�سلحة مركز اجلمعية مبكة املكرمة.

مركز خادم الحرمين الشريفين الملك  عبداهلل بجدة

ف هـــذا املركز برعاية خادم احلرمني ال�ســـريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز - حفظـــه اهلل - عندما كان ولًيا  �ُســـِرِّ
للعهد حلفل افتتاحه يف يوم 4 جمادى الآخرة 1420هـ. 

وميثل مركز خادم احلرمني ال�سريفني بجدة اإ�سافة غري م�سبوقة اإلى خدمات رعاية املعوقني يف منطقة مكة املكرمة، 
وكان �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �سعود بن عبداملح�ســـن بن عبدالعزيز - نائب اأمري منطقة مكة املكرمة حينذاك - قد 

قام بو�سع حجر الأ�سا�ض لهذا امل�سروع  يف 12 رم�سان �سنة 1414هـ.

 و تبلغ م�ساحة الأر�ض املخ�س�سة للم�سروع اأكرث من 50 األف مرت مربع، واأقيم امل�سروع مب�سطحات مباين بلغت 21 األف 
م2 وقـــدرت تكاليـــف بنائه وتاأثيثـــه وجتهيزه باأكرث من 78مليونًا و150 األف ريال؛ مما يدل على �ســـخامة حجم هذا املرفق 

الذي خطط؛ ليكون �سرحًا طبيًا، وتعليميًا فريدًا، وبقدرة ا�ستيعابية تزيد عن 300 طفل معوق.

ويتكون املركز من عدد من الوحدات والأق�ســـام، وتعمل تلك الوحدات ب�ســـورة تكاملية وتعاونية، وبالنهج نف�ســـه الذي 
تعمـــل بـــه بقية مراكز اجلمعية، حتى ت�ســـل تلك الوحدات يف النهاية اإلى تقدمي اخلدمة ال�ســـاملة للطفل املعوق على اأعلى 
امل�ســـتويات، وب�ســـكل يتواكب مع اآخر ما و�ســـل اإليه العلم من تقدم يف الأ�ســـاليب التقنية الطبية، وي�ســـم املركز كثرًيا من 

الأق�سام الطبية والتعليمية والتاأهيلية والإدارية، بجانب اخلدمات امل�ساندة، وم�ساكن لالأطفال، واأخرى للموظفني.

وق�ســـة اإن�ســـاء مركز اجلمعية مبحافظة جدة متثل هي الأخرى ملحمة رائعة ت�ســـتوجب التوثيق، فالت�ســـالت لإقامة 
مركز للجمعية مبحافظة جدة قد بداأت منذ �سنة 1410هـ )عام 1990م(. 

فقد واكب الت�ســـالت مع وزارة ال�ســـوؤون الجتماعية للرتخي�ض لإن�ســـاء مركز جدة اإعدادات وحت�سريات، فتم يف 25 
مـــن ذي القعدة �ســـنة 1411هــــ رفع خطاب اإلى خادم احلرمني امللـــك فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - بطلب الأرا�ســـي 
املخ�س�ســـة ملراكز املعوقني يف م�ســـروع حتويل مطار جدة القدمي، و�سمه اإلى النطاق العمراين، وخطاب اإلى اأمري منطقة 
مكة املكرمة اآنذاك �ساحب ال�سمو امللكي الأمري ماجد بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- بطلب اأر�ض مب�ساحة 40 -50 األف مرت 

مربع بجدة ليقام عليها املركز. 



ويف 25مـــن ذي القعـــدة متت اإفادة معايل الوزير اأن نائب اأمري منطقة مكة املكرمة - اآنذاك - �ســـاحب ال�ســـمو امللكي 
الأمري �ســـعود بن عبداملح�ســـن بن عبدالعزيز - اأمري منطقة حائل حاليًا - ي�ســـعى اإلى ترتيب اأول لقاء مع رجال الأعمال 
كان ين�ســـق له اآنذاك ال�ســـيخ اإ�ســـماعيل علي اأبو داود - رحمه اهلل - يواكبه لقاء ل�ســـيدات املجتمع باملنطقة مبتابعة حرم 
�ســـمو رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية خالل �ســـهر ربيع الآخر �سنة 1412هـ، اإذ تربع مكتب املهند�ض زهري فايز باإعداد كامل 

املخططات للم�سروع، واإعداد الر�سومات الأولية التي �ستعر�ض يف اجتماع جدة.

 واأح���اط �س���مو رئي�س املجل�س يف 7 جمادى الأولى �ســـنة 1412هـ مقام خادم احلرمني باللقـــاء الذي رعاه اأمري منطقة 
مكـــة املكرمة يف 13 ربيع الآخر �ســـنة 1412هـ لرجال الأعمـــال بجدة؛ لعر�ض املخططات املعمارية مل�ســـروع املركز، وطلب 
قطعـــة اأر�ـــض م�ســـاحتها 100 األف مـــرت مربع من خمطـــط اأر�ض مطار جـــدة القدمي ليقـــام عليها املركز؛ ليتـــم الإعالن 
 عنهـــا يف الحتفـــال املقرر يف 20 جمادى الأولى �ســـنة 1412هـ مبنا�ســـبة مرور خم�ض �ســـنوات على افتتـــاح املركز الرئي�ض 

للجمعية بالريا�ض.

 وتقدم �سموه بتاريخ 17 ربيع الآخر بطلب الأر�ض الواقعة اأمام جامعة امللك عبدالعزيز التي منحت للجمعية، مبوجب 
الأمر ال�ســـامي رقم 8/601 وتاريخ 3 رم�ســـان �ســـنة 1413هـ، ومل ت�ســـمح م�ســـاحتها التي كانت يف البداية بحدود 20 األف 
مـــرت مربـــع، ورفعت اإلى 30 األف مرت مربع، باإقامة من�ســـاآت املركز عليها، واأخريًا مت �ســـراء قطعة اأر�ض على �ســـارع امللك 
بجدة مب�ســـاحة 91 األف م2، وقد اأُقيمت من�ســـاآت املركز على م�ساحة  50 األف م2 منها، يف حني بقيت قطعة خلفية مب�ساحة  
41 األف م2 ترغب اجلمعية يف ا�ســـتثمارها، لالنتفاع بعائدها؛ لدعم نفقات ت�ســـغيل املركز، اأ�ســـوة باأر�ض املنحة ال�ســـامية 
 )اأر�ـــض حـــي اجلامعة اآنفـــة الذكر(، التي �ســـدر الأمر الكرمي رقم 8/735 يف 26 رم�ســـان �ســـنة 1417هــــ بالنتفاع بها؛ 

لغر�ض ال�ستثمار.

 وقد مت توقيع عقد تنفيذ م�ســـروع مركز جدة مع اإحدى املوؤ�س�ســـات الوطنية بقيمة 73.518.020 رياًل يف 8 يوينو عام 
1996م، وبدايته من 12 يونيو عام 1996م ملدة 24 �ســـهرًا، ليكون تاريخ الت�ســـّلم البتدائي ح�ســـب العقد يف 11 يونيو عام 

1998م، لكن الت�سّلم الفعلي تاأخر قرابة �سبعة اأ�سهر عن هذا التاريخ. 

ويف اإطـــار توجه اجلمعية لالإفادة من ا�ســـتغالل امل�ســـاحات الزائـــدة مبركزيها بالريا�ض وجدة تـــداول جمل�ض الإدارة 
واللجنة التنفيذية كثرًيا من اخليارات، التي انتهت بالتاأجري املدرو�ض للم�ســـاحات الزائدة يف هذين املركزين، مبا ل يوؤثر 

يف الربنامج التاأهيلي لأطفال كال املركزين. 

وبعـــد تطبيـــق التجربة يف مركز اجلمعية بالريا�ض، جاءت فكرة تاأجري م�ســـاحات زائدة مبركز جدة بعد جتربة ثالث 
�سنوات من ت�سغيل املركز، وهذا الأمر مت التن�سيق ب�ساأنه والت�ساور عليه مع اأمري منطقة مكة املكرمة ال�سابق �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - ومع وزارة ال�سوؤون الجتماعية. 

ومت تاأجـــري م�ســـاحة 40% مـــن امل�ســـاحة الإجمالية للمركز ل�ســـركة عقار القاب�ســـة، مبوجب عقد جـــرى توقيعه يف 29 
مـــن ذي القعدة �ســـنة 1423هـ املوافق1 فرباير عـــام 2003م، مدته 25 عامًا، تبداأ من 9 من املحرم �ســـنة 1424هـ املوافق 

117



 12 مار�ـــض عـــام 2003م باإيجار �ســـنوي مقداره 3.5 ماليني ريال ون�ســـف املليون، تغطي قرابة 45% من نفقات الت�ســـغيل 
ال�سنوية للمركز. 

وقـــد �ســـبق عملية التاأجري الت�ســـاور مع كثري من وجهاء حمافظـــة جدة، واأعيانها، الذين كانوا من ال�ســـباقني اإلى دعم 
نفقات اإن�ســـاء املركز، وقد باركوا هذه اخلطوة، التي جتيء مل�ســـلحة اجلمعية، وت�ســـاعدها على ا�ستمرار تقدمي خدماتها 

باملجان لالأطفال.

وقـــد تـــال عملية التاأجري تعديالت باملركز، كانـــت حمط الإعجاب يف الحتفالية التي اأقيمت يف املركز مبنا�ســـبة مرور 
خم�ســـة اأعوام على ت�سغيله، وهي املنا�ســـبة التي رعاها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل 
- اأمري منطقة مكة املكرمة حينذاك يف  2�سفر �سنة 1425هـ املوافق  23مار�ض عام 2004م، وح�سرها اأغلب من �ساهموا 

يف تاأ�سي�ض املركز من وجهاء املنطقة واأعيانها، واملهتمني، ورجال الأعمال.

مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

كان توجه القائمني على اجلمعية اأن يكون هناك مركز للجمعية يف املدينة املنورة، بعد تاأ�سي�ض مركز مكة املكرمة، ويف 
الوقت نف�سه كان لدى اأمري منطقة املدينة املنورة -اآنذاك- �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز - رحمه 

اهلل - رغبة يف اإقامة مركز لالأطفال املعوقني يف املدينة.

وقد اأبدى �ســـموه رغبته يف اإن�ســـاء مركز باملدينة املنورة يكون حتت مظلة اجلمعية، يف ر�ســـالة بعثها اإلى �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان - رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية - �سنة 1415هـ، فاأقر املجل�ض يف اجتماعه احلادي وال�ستني 
بتاريخ 2من املحرم �سنة 1415هـ التوجه بتحقيق رغبة �سموه، وا�ست�سدرت اجلمعية من الوزارة الرتخي�ض رقم 10178 يف 
23 ربيع الآخر �ســـنة 1415هـ باإقامة املركز. وبا�ســـر مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع اإمارة منطقة املدينة 
املنورة، ووزارتي ال�سحة، والرتبية والتعليم - املعارف اآنذاك - واجلهات ذات العالقة  العمل من خالل فريق خمت�ض يف 

�سعبان �سنة 1415هـ، �سمن م�سروع البحث الوطني لإعاقة الأطفال باململكة العربية ال�سعودية.

 وبذل الفريق جهدًا م�ســـاعفًا ليقدم خالل ثمانية اأ�ســـهر بحثه عن حالت اإعاقة الأطفال، وموؤ�سراتها مبنطقة املدينة 
املنورة، ودللتها، ويف �سوء ما اأ�سفر عنه البحث من دلئل توؤكد احلاجة اإلى اإقامة مركز لرعاية وتاأهيل الأطفال املعوقني 
باملدينة املنورة، اتخذ جمل�ض الإدارة قراره رقم 416/5/69/3 يف 10�ســـفر �ســـنة 1416هـ باإن�ساء مركز للجمعية باملدينة 
املنورة، و�ُســـكلت جلنة عامة مل�ســـروع املركز برئا�سة �ساحب ال�ســـمو امللكي الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - 
اأمري منطقة املدينة املنورة، اآنذاك - انبثق عنها جلنة تنفيذية برئا�ســـة �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلطان بن �سلمان 
رئي�ـــض جمل�ض اإدارة اجلمعية، وجرى يف حينه طلب قطعتي اأر�ض حل�ســـاب امل�ســـروع: الأولى خـــارج منطقة احلرم، لإقامة 
امل�سروع، والثانية داخل املدينة لإقامة امل�سروع الوقفي، وعقدت اللجنة العامة اجتماعها الأول يف 6 �سفر 1416هـ برئا�سة 
�سمو الأمري عبداملجيد - رحمه اهلل - واأعلن يف الحتفال الذي ح�سره وجهاء املنطقة واأعيانها عن انطالقة امل�سروع، ومت 



ت�سّلم منحة الأر�ض، والإعالن عن مناق�سة امل�سروع، وتر�سيته على اإحدى املوؤ�س�سات الوطنية بتكلفة 23.998.556 رياًل، 
ومبدة تنفيذ حددت بـ 18 �ســـهرًا تبداأ من تاريخ توقيع العقد يف 15 ربيع الأول �ســـنة1420هـ املوافق 29 يونيو عام 1999م، 
واأقيم حفل كبري مبنا�ســـبة بدء العمل يف املركز  بتاريخ 16�ســـعبان �ســـنة1420هـ املوافق 24 نوفمرب 1999م مت فيه تكرمي 

ال�سخ�سيات واجلهات الداعمة. 

ويف م�ساء اجلمعة 15 رم�سان �سنة 1422هـ املوافق نوفمرب عام 2001م رعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان ابن 
عبدالعزيز - ويل العهد، النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء اآنذاك، وزير الدفاع والطريان واملفت�ض العام - افتتاح مركز 
اجلمعية باملدينة املنورة، الذي ت�سرف بحمل ا�سم �سموه الكرمي بعد اأن اأقيم على م�ساحة تقدر بحوايل 13 األف م2 وبقدرة 

ا�ستيعابية ت�سل اإلى 200 طفل معوق وباإجمايل م�سطحات مباين يزيد عن 11 األف م2.

مركز األمير سلمان بن عبدالعزيز بحائل

اأقيم هذا املركز مببادرة ودعم كرميني من معايل الدكتور نا�سر بن اإبراهيم الر�سيد، الذي تكفل م�سكورًا بكل تكاليف 
اإن�ساء املركز، البالغة 12 مليون ريال.

وبلغـــت تكلفـــة التاأثيث والتجهيز ثالثة ماليـــني ريال، ويقع املركز على م�ســـاحة 12 األف م2، وطاقته ال�ســـتيعابية نحو 
150طفاًل، ويبلغ م�سطح املباين فيه 5400م2.

وبداأت ق�ســـة هذا املركز مبكرًا،  منذ تويل  �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـعود بن عبداملح�سن بن عبدالعزيز اإمارة 
منطقة حائل، يذكر اأّن �ســـموه قد  عاي�ض مراحل اإن�ســـاء مركزي اجلمعية مبكة املكرمة، وحمافظة جدة، بكامل ف�ســـولها، 
وتفا�سيلها، وكان �سموه من اأ�سحاب الأيادي البي�ساء الداعمني لإن�ساء هذين املركزين، لذا مل يكن م�ستغربًا اأن تكون فئة 
الأطفال املعوقني يف �سلم اأولوياته يف حائل عند مبا�سرته عمله اأمريًا ملنطقة حائل، و من ثم مل تكن مفاجاأة اأن يطلب من 

اجلمعية اأن يكون لها مركز يف منطقة حائل. 

وبداأت مرحلة من الإعدادات وامل�ســـاورات والتح�ســـريات، و�سكل �سموه جلنة حت�سريية برئا�سته يف 13 جمادى الآخرة  
�ســـنة 1422هـ، ومثل اجلمعية يف هذه اللجنة اأمينها العام الأ�ســـتاذ عو�ض بن عبداهلل الغامدي، وانتهت تو�سياتها بخطاب 
�ســـموه الكرمي يف 10 رم�ســـان �ســـنة 1422هــــ باجلاهزيـــة لتوفري الأر�ض، التي �ســـيقام عليهـــا املركز، من خـــالل اللجنة 
التح�ســـريية يف حائل، وتغطية نفقات اإن�ســـاء املركز وتاأثيثه وجتهيزه، واإقامة م�ســـروع وقفي يدعم نفقات ت�ســـغيله، و�سدر 
قـــرار  جمل�ـــض اإدارة اجلمعيـــة رقم 422/100/3 وتاريـــخ 7 من ذي القعدة  �ســـنة 1422هـ املوافـــق 21 يناير عام 2001م 
باملوافقة على اإقامة مركز للجمعية مبنطقة حائل، تاله �ســـدور موافقة وزارة ال�ســـوؤون الإجتماعية رقم 47558/�ض يف 27 
من ذي احلجة �سنة 1422هـ باإن�ساء املركز ال�ساد�ض للجمعية على م�ستوى اململكة يف منطقة حائل، وُكلف الأ�ستاذ عبداهلل 
بن حممد اآل ال�ســـيخ باملتابعة، ومكتب ع�ســـو املجل�ض رئي�ض جلنة امل�ساريع املهند�ض علي بن عثمان الزيد باإعداد ت�ساميم 

املركز وخمططاته - كعادته - من دون مقابل. 
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وقدم معايل الدكتور نا�ســـر بن اإبراهيم الر�ســـيد يف 17 رم�سان �ســـنة 1424هـ املوافق 12نوفمرب عام 2003م مبلغ 12 
مليون ريال لإن�ساء مركز الأمري �سلمان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني يف حائل.

ورعى �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلطان بـــن عبدالعزيـــز - ويل العهد نائب رئي�ـــض جمل�ض الـــوزراء وزير الدفاع 
والطريان واملفت�ض العام - حفل و�سع حجر الأ�سا�ض للم�سروع يف 25 ربيع الأول �سنة 1426هـ املوافق 4 مايو عام 2005م. 

واحتفلت اجلمعية بافتتاح املركز ر�ســـمًيا يف 30 ربيع الآخر �ســـنة 1428هـ املوافق 17 مايو عام 2007م برعاية كرمية 
من �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلمان بن عبدالعزيز - اأمري منطقة الريا�ض - وبح�سور �ســـاحب ال�سمو امللكي الأمري 
�ســـعود بن عبداملح�ســـن - اأمري منطقة حائل - ومعايل الدكتور نا�سر بن اإبراهيم الر�سيد، واأع�ساء جمل�ض الإدارة، وكبار 

امل�سوؤولني واأعداد غفرية من املواطنني يف منطقة حائل. 

مركز عسير

و�ســـع �ساحب ال�ســـمو امللكي الأمري خالد الفي�ســـل - اأمري منطقة مكة املكرمة - اأمري منطقة ع�سري حينذاك - حجر 
الأ�سا�ض ملركز ع�سري  يف 18 من ذي احلجة �سنة 1427هـ.

 ويحتل املركز م�ساحة 10 األف مرت مربع، و�سيقدم خدماته املجانية لأكرث من 150 طفاًل �سنوًيا، وتبلغ تكلفته الإن�سائية 
والتجهيزية نحو 12 مليون ريال.

ويعد مركز ع�ســـري هو ال�ســـابع يف منظومة مراكز اجلمعية، وياأتي تلبية حلاجة ملحة اأكدتها الدرا�ســـات امليدانية حول 
ن�سبة الإعاقة يف منطقة ع�سري،  يف اإطار اإ�سرتاتيجية اجلمعية لإي�سال خدماتها اإلى مناطق الكثافة ال�سكانية، التي حتتاج 
اإليها وفق الآلية املقرة بذلك ال�سدد، واملتمثلة يف توفري الأر�ض الالزمة مل�سروع املركز، وح�سد الدعم الالزم لإقامة وقف 
منا�سب مب�ساندة من اأهل اخلري يف منطقة ع�سري ب�سفة اأ�سا�سية، وبقية اأهل اخلري يف خمتلف مناطق اململكة، لتخ�س�ض 

اإيرادات هذا الوقف للم�ساهمة يف نفقات الت�سغيل، ويف هذا الإطار اأقرت اجلمعية البدء بتنفيذ م�سروع مركز ع�سري.

وجاء هذا املركز نتاًجا لتن�ســـيق ا�ســـتمر �سنوات بني �ساحب ال�ســـمو امللكي الأمري خالد الفي�سل و�ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري �سلطان بن �سلمان -رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية. 

وعندما تهياأت الظروف بداأت اجلمعية ات�ســـالتها لتح�ســـريات اإن�ساء املركز بالتن�سيق بني �سمو رئي�ض جمل�ض الإدارة 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن عبدالعزيز - اأمري منطقة ع�سري حالًيا، النائب اآنذاك -  فت�سكلت جلنة 
لختيار الأر�ض املنا�ســـبة، وبعد اإقرار جمل�ض الإدارة اإن�ســـاء مركز للجمعية مبنطقة ع�ســـري �سدرت موافقة وزارة ال�سوؤون 

الجتماعية رقم 44472/6/�ض يف 28 �سعبان �سنة 1426هـ باإقامة املركز. 



وقد اأعقب هذه الت�سالت عدد من الزيارات قام بها م�سوؤولون باجلمعية، �سواء حل�سور اجتماعات اللجنة، التي وجه 
�ســـمو نائب الأمري بت�ســـكيلها، ومثل اجلمعية فيها اآنذاك ع�ســـو جمل�ض الإدارة الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ، اأو ما 
تالها من زيارات قام بها الأمني العام للجمعية، ومندوب مكتب الزيد لال�ست�سارات الهند�سية، الذي اأعد، من دون مقابل، 
ت�ســـاميم امل�سروع وخمططاته، بهدف الوقوف على الأر�ض التي وقع عليها الختيار لتحديد بع�ض املوا�سفات الفنية ملبنى 

امل�سروع الواجب اأخذها يف احل�سبان.

وتتابع اجلمعية مع وزارة ال�ســـوؤون الجتماعية �سدور الأمر الكرمي بالأر�ض الالزمة لإقامة املركز، التي مت رفع الر�سم 
املعماري بها اإلى الوزارة لدعم جهود اجلمعية يف هذا الجتاه.

مركز الباحة 

مت الت�ســـاور على م�ســـروع مركز للجمعية يف الباحة يف اإحدى زيارات �ســـمو رئي�ض جمل�ض الإدارة اإلى املنطقة، واأعقبت 
ذلك ات�ســـالت، اإلى اأن تكفل ال�سيخ حممد بن علي احلمراين بتمويل اإن�ساء مركز للجمعية مبنطقة الباحة، ليكون �سدقة 

جارية للوالد ال�سيخ علي بن حممد احلمراين - رحمه اهلل -.

وزود �ســـمو رئي�ض املجل�ض ال�ســـيخ حممد احلمراين يف 28 من ذي القعدة �ســـنة 1425هـ بتفا�ســـيل عن م�سروع املركز، 
وت�ساميمه التي اأعدها مكتب ع�سو جمل�ض الإدارة املهند�ض علي بن عثمان الزيد -رئي�ض جلنة امل�ساريع باجلمعية - تربعًا 
للجمعية. وطلب �ســـموه املوافقة على التربع بع�ســـرة ماليني ريال لإقامة املركز على الأر�ض التي �ســـتوفرها الدولة، وتوقع 
م�ساندة اأهل املنطقة ودعمهم لهذا امل�سروع الإن�ساين، كما تعودت اجلمعية يف املناطق املختلفة، واإمكان  ا�ستغالل تربعات 

الأهايل لإقامة م�سروع وقفي تدعم عائداته نفقات ت�سغيل املركز املقدرة بـ 2.5-3 ماليني ريال �سنويًا. 

وعلى هذا الأ�ســـا�ض بداأت اإجراءات ال�ســـعي اإلى احل�ســـول على قطعة اأر�ض مب�ســـاحة 30 األف م2، ليقام عليها املركز، 
ومتت مكاتبات بهذا اخل�ســـو�ض، ورفعت اجلمعية خطابًا بهذا ال�ســـدد يف 28 جمادى الآخرة �ســـنة 1426هـ اإلى �ســـاحب 

ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبدالعزيز وزير ال�سوؤون البلدية والقروية. 

ول تزال اجلهود م�ستمرة حتى يرى هذا املركز النور يف القريب، اإن �ساء اهلل.
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أنواع الرعاية والعالج 

يف �سوء جتربة اجلمعية يف اإن�ساء مراكز الرعاية والتاأهيل وت�سغيلها، تقوم اإ�سرتاتيجيتها للمرحلة القادمة على اأ�سا�ض 
تقـــدمي خدماتها من خـــالل منظومة من مراكز الرعايـــة والتاأهيل، يف املناطق ذات التجمعات ال�ســـكانية، لتقدم خمتلف 
اأ�سكال الرعاية والتاأهيل لفئات االأطفال املعوقني، الذين تنطبق عليهم �سروط القبول مبراكز اجلمعية، بينما يتوّلى تقومي 

حالتهم، واعتماد براجمهم التاأهيلية الفريق التاأهيلي ال�ست�ساري مبراكز اجلمعية الت�سخي�سية.

وعلى هذا الأ�سا�ض حت�سر اجلمعية لإقامة مركز لرعاية وتاأهيل الأطفال املعوقني يف كل من: حمافظة الر�ض، وجنوب 
مدينة الريا�ض، وهي تعد باكورة ملراكز اأخرى تتبعها اإن �ساء اهلل يف �سرق مدينة الريا�ض وغربها، وهو ما يجري متابعته 
بدعم من �ســـمو وزير ال�ســـوؤون البلدية والقروية، ومعايل وزير ال�ســـوؤون الجتماعية، يف اإطار ت�سنيف لهذه املراكز ق�سمها 
اإلى ثالث فئات: اأ، وب، وج، ويتم حتديد فئة املركز املراد تنفيذه تبعا للكثافة ال�ســـكانية والدللت الإح�ســـائية، اإلى جانب 

توافر الإمكانات املادية لبناء مرافق املركز، وم�سروعه الوقفي.

وياأتي هذا التوّجه يف �سوء حر�ض اجلمعية وم�ساعيها احلثيثة اإلى ن�سر مظّلة خدماتها املجانية من خالل م�ستويني  من 
املراكز: مراكز ت�سخي�ســـية، ومراكز رعاية وتاأهيل، ت�سرف عليها الأمانة العامة، وتدعم اإمكاناتها املادية والفنية، وتوؤهل  

الفرق التاأهيلية والتخ�س�سية فيها  لتوطني الوظائف النادرة على هذا ال�سعيد.

أواًل: الرعاية العالجية 

تتبـــع اجلمعيـــة يف تقدمي خدماتها العالجية والتاأهيلية اأحدث الأ�ســـاليب والو�ســـائل الطبية املتطـــورة لرعاية الأطفال 
املعوقني يف خمتلف جمالت الإعاقة واأنواعها، في�سم كل مركز من مراكز اجلمعية طاقات طبية وفنية متخ�س�سة، وهي 

جمهزة باأحدث الو�سائل والتقنيات، وهذا اأ�سهم يف ارتفاع اأعداد الأطفال املعوقني امل�ستفيدين من خدماتها.

تبداأ اخلدمات العالجية مبراكز اجلمعية من خالل ق�سم ال�ستقبال وامللفات، ومن ثم العيادات ال�ست�سارية، حيث يتم 
الفح�ض الطبي العام، والفح�ض الع�سبي لالأطفال املحولني للجمعية؛ لت�سخي�ض حالتهم، وحتديد نوع الإعاقة وحجمها، 
وتخطيط الفحو�ســـات املخربية والإ�سعاعية، بالتعاون مع كربيات امل�ست�سفيات اجلامعية باململكة، وبعد تقومي حالة الطفل 

تقوميًا �ساماًل يتم و�سع الربنامج التاأهيلي لكل حاله.

وداخل وحدة العالج الطبيعي والعالج الوظيفي، تتم مراقبة الطفل وتدريبه وعالجه، وم�ساعدته لل�سيطرة على حركة 
اأع�سائه، وزيادة التحكم فيها.

وتعمـــل هاتـــان الوحدتـــان جنبـــًا اإلى جنـــب؛ لتمكني الطفـــل من احل�ســـول على اأكرب قـــدر من ال�ســـتقاللية يف حياته 
 اليوميـــة، كارتـــداء املالب�ض وخلعها، وتنـــاول الطعام، من دون م�ســـاعدة، والقيام بنف�ســـه بكامل الأن�ســـطة التي تلزمه يف 

اأموره احلياتية.



وتتولـــى هاتـــان الوحدتان حتديـــد حاجة الطفل من املعدات الالزمة جللو�ســـه، وحركته، ويف ور�ســـة التقومي والأجهزة 
امل�ساعدة يتم عمل اجلبائر امل�ساعدة، ملنع التواء املفا�سل وتيب�سها واعوجاجها.

اأما وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم فهي تعنى بظاهرة تاأخر الكالم عند الأطفال، اأو �سعوبات النطق التي يكون 
من اأ�سبابها الإ�سابة الدماغية اأو التخلف العقلي.

وتتولى عيادة الأ�سنان عالج اأمرا�ض الأ�سنان، واللثة لدى الأطفال، التي توؤثر يف اإمكانات النطق لديهم.

وقد �ســـهدت اجلمعية ومراكزها على مدار الأعوام املا�ســـية نحو )1.163.312( جل�ســـة عالجيـــة وتاأهيلية وتقومية 
�ســـملت نحو ثمانية اآلف طفل وطفلة، وو�ســـل عدد امل�ستفيدين من خدمات اجلمعية �ســـنويًا يف �سنة 1427هـ اإلى اأكرث من 
ثالثة اآلف طفل، وتنوعت اخلدمات العالجية التي قدمت لهم ما بني الفح�ض، والت�ســـخي�ض، وجل�ســـات العالج الطبيعي، 

وعالج عيوب النطق وعلل الكالم، والأجهزة امل�ساعدة، وور�ض اجلبائر، وعالج اللثة والأ�سنان.

ثانًيا: الرعاية التعليمية

�ســـكل تعليم الأطفال املعوقني منذ البدايات الأولى للجمعية هاج�ســـًا مهمًا، لإدراكها قيمة ذلك، وما له من دور بناء يف 
حياة املعوق؛ ولأن اإ�سرتاتيجية التعليم يف بالدنا متنح حق التعليم للجميع.

ومـــن هذا املنطلق كان �ســـعي اجلمعيـــة اإلى حتقيق هدفها الأ�ســـمى يف تعليم الأطفال املعوقني، وم�ســـاعدتهم على نيل 
حقهم احلياتي والطبيعي من التعليم. 

ويف هذا الإطار ق�سمت اجلمعية املراحل الدرا�سية اإلى ثالث مراحل، هي: الطفولة املبكرة، والتمهيدي، والبتدائي.

 وا�ســـتطاعت اجلمعيـــة اأن تكون من املوؤ�س�ســـات الرائدة يف تعليـــم الأطفال الذين يعانون الإعاقـــات املركبة وتاأهيلهم، 
بف�ســـل براجمها التي تعتمد على منظور علمي، وملا يتوافر لها من فريق تربوي تعليمي متخ�ســـ�ض ي�ســـم اخت�سا�سيات، 

ومعلمات، وم�ساعدات معلمات، واإداريات، ومربيات يتولني الإ�سراف على برامج التاأهيل التعليمية املقدمة لالأطفال.

وقد ا�ستقبلت الأق�سام التعليمية باجلمعية ومراكزها اأكرث من 2756 طالًبا وطالبة.

و�ســـمن برامج الأن�ســـطة امل�ســـاندة، والو�ســـائل امل�ســـاعدة، التي تقدم لتنمية قدرات الأطفال الجتماعية، والنف�سية، 
واللغويـــة، ومهاراتهم، فاإنهم يتلقون جل�ســـات تربوية وتعليمية وتدريبية على احلا�ســـب الآيل، وتطوير قدرات النطق، وقد 
ا�ســـتفاد كثريون منهم ممن يعانون الإعاقة ال�ســـديدة من جل�ســـات تعليم »لغة بل�ض«، التي ت�ســـاعد الأطفال املعوقني على 

التوا�سل مع الآخرين.

واملعرفيـــة،  العقليـــة،  القـــدرات  لتطويـــر  الفنيـــة؛  املهـــارات  تنميـــة  علـــى  التدريـــب  امل�ســـاندة  الأن�ســـطة   و�ســـملت 
واجل�سدية لالأطفال.

وخ�س�ست اجلمعية اأن�سطة فنية لتنمية الإبداع لدى هوؤلء الطالب؛ مما �ساعدهم على اإنتاج اأعمال فنية اإبداعية، مت 
ا�ســـتثمارها يف م�ســـروع بطاقات التهاين، التي يتم ت�سويقها على ال�ســـركات واملوؤ�س�سات، اأما اأعمال اخلزف فيقدم بع�سها 

هدايا لزوار اجلمعية، والآخر يعر�ض يف املعار�ض واملنا�سبات، التي ت�سارك فيها اجلمعية.
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ويف ف�ســـل القراءة يتم التدريب على اأ�سا�ســـيات القراءة من خالل برنامج تاأهيلي يتنا�ســـب مع طبيعة اإعاقة كل طالب 
وحجمهـــا، وقـــد اعتنت الأق�ســـام التعليمية كذلك بتنميـــة القدرات املعرفية لـــدى  طالبها وطالباتها، فاأعّدت لهم �ســـمن 
الربنامج التعليمي فر�ســـة الطالع ب�ســـفة اأ�ســـبوعية على مكتبات اجلمعية، والقراءة ملا ت�ســـمه هذه املكتبات من و�سائل 

التعليم املبكر، والكتب، واملجالت.

ويف وحدة الرعاية النف�ســـية يتم تقومي حالت الأطفال، الذين ا�ســـتفادوا من جل�سات حتديد القدرات، ون�سبة الذكاء، 
وعالج امل�سكالت النف�سية، وال�سلوكية، التي تعيق التح�سيل العلمي، والندماج مع الآخرين.

ثالثا : الرعاية االجتماعية

تـــدرك اجلمعية جيدًا اأن اجلانب النف�ســـي والجتماعي لـــه دور كبري يف تقبل الطفل املعـــوق، اأو الطفلة املعوقة، لأنواع 
اخلدمـــات املقدمـــة، لـــذا كان ق�ســـم اخلدمـــة الجتماعية الذي يعـــدُّ جـــزًءا ل يتجزاأ من هـــذا العقد اخلدمـــي املتكامل، 
 وهـــو يوا�ســـل خطواته فيما يتعلـــق بحل امل�ســـكالت، وتذليل العقبـــات، التي تواجـــه الأطفال، وتن�ســـيق اخلدمات اخلريية 

املقدمة لهم.

ويقوم ق�سم اخلدمة الجتماعية يف كل مركز باإعداد درا�سة اجتماعية �ساملة لأ�سرة الطفل، والرتكيز يف اإيجاد احللول 
للم�سكالت الجتماعية، التي تعاين منها اأ�سر الأطفال، اإلى جانب تن�سيق اخلدمات اخلريية من بع�ض املوؤ�س�سات احلكومية 
والأهلية املقدمة لهوؤلء الأطفال واأ�سرهم، وينظم الق�سم زيارات منزلية يقوم خاللها فريق التاأهيل بالطالع على اأو�ساع 
الطفـــل باملنزل، وتذليل العقبات التي تواجهه، كما ي�ســـارك الق�ســـم مـــع الفريق التاأهيلي يف تدريـــب اأمهات الأطفال على 

طرائق التعامل مع اأطفالهّن ورعايتهم.

ويقوم - كذلك - بدرا�ســـة احلالة القت�سادية والجتماعية لطالبي امل�ســـاعدة املالية والعينية، وتبلغ الدرا�سات �سنويًا 
نحو 500 درا�سة.

 ويتولى الق�سم حتويل االأطفال غري املقبولني الذين ال تنطبق عليهم �سروط القبول يف اجلمعية اإلى مراكز وموؤ�س�سات، 
�سواء اأكانت حكومية اأم خا�سة تتنا�سب مع حالتهم ال�سحية والجتماعية، ويتلقى التربعات العينية من املتربعني، اإ�سافة 

اإلى تنظيمه الأن�سطة الرتفيهية والرحالت.

وي�سرف ق�سم اخلدمة الجتماعية على املجمعات ال�سكنية لالأطفال، التي ت�ستقبلهم لفرتات حمددة بني اأربعة اأ�سابيع 
وثمانية، ح�سب احلالة، و ي�سرف على تنفيذ برنامج العالج والتاأهيل املو�سوع.

 ويتم داخل امل�ســـاكن تطبيق نظام الدائرة املغلقة، لكي يتاح لالأطفال  والأمهات التدريب والعالج والتعليم، وي�ســـرف 
على هذه امل�ســـاكن فريق عمل من املمر�ســـات واملخت�ســـات، وتعدُّ فرتة التحاق الطفل بامل�ســـكن فرتة عالج مكثف للطفل، 

وتدريب لالأم اأو املربية.

واأكدت جتربة اجلمعية وجود حالت خا�ســـة حتتاج اإلى دعم دائم ومتنوع، وهذا ما تطلب اإن�ســـاء ما ي�ســـمى ب�سندوق 
اخلدمة االجتماعية، الذي يعتمد يف موارده على تربعات اأهل اخلري، وتوجه م�سروفاته للحاالت التي تنطبق عليها �سروط 

م�ستحقي الزكاة.



برنامج الدمج

تتعـــاون اجلمعيـــة مع وزارة الرتبيـــة والتعليم ممثلـــة يف الأمانة )الإدارة( العامة للرتبية اخلا�ســـة علـــى برنامج دمج 
الأطفال املعوقني يف مدار�ض التعليم العام، يف مناطق مراكز اجلمعية يف كل من: مكة املكرمة، واملدينة املنورة، والريا�ض، 

وجدة، واجلوف.

وقد احتفلت مراكز اجلمعية بنهاية �سنة 1427هـ مبرور خم�سة اأعوام على تطبيق هذا الربنامج، الذي اأف�سى اإلى دمج 
قرابة 800 طالب وطالبة يف نحو 200 مدر�سة للبنني والبنات يف خمتلف مناطق مراكز اجلمعية. 

واأقيـــم احلفـــل الرئي�ض لتكرمي رئي�ـــض اللجنة العامة لربنامج الدمج واأع�ســـائها، وجلنة مركـــز الريا�ض، وفرق العمل 
املختلفة، ومدار�ض الدمج مبقر اجلمعية يف 4 من املحرم �سنة 1428هـ املوافق 23 يناير عام 2007م برعاية معايل الدكتور 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سويلم -نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية، ورئي�ض جلنة الرعاية والتاأهيل. 

و�ســـبقه حفل مماثل يف اليوم نف�ســـه برعاية �ســـمو الأمرية الدكتورة اجلوهرة بنت فهد بن حممد بن عبدالرحمن اآل 
�ســـعود - الوكيلة امل�ساعدة لل�سوؤون التعليمية لكليات البنات - لتكرمي ع�سوات اللجنة العامة لربنامج الدمج، وجلنة مركز 

الريا�ض، وفرق العمل املختلفة، ومدار�ض الدمج للبنات يف منطقة الريا�ض.

واأقيمت احتفالت اأخرى مماثلة يف مناطق مراكز اجلمعية لتكرمي اأع�ساء جلان املراكز، وفرق العمل، ومدار�ض الدمج 
للبنني والبنات. 

وهذا الربنامج الذي يحظى باهتمام امل�سوؤولني الرتبويني مبا ميثله من اأهمية م�ستقبلية توؤ�س�ض لدمج املعوقني باملجتمع، 
على نطاق اأعم واأ�سمل؛ مبا ي�ساعدهم على اأن يحيوا حياة طبيعية، تريحهم نف�سيًا لإ�سدال ال�ستار على مرحلة من ال�سفقة 

والعزلة للمعوقني، هي يف طريقها - اإن �ساء اهلل- لتكون �سيئًا من املا�سي. 

واأو�سحت الإح�ساءات اأّن مركز اجلمعية يف الريا�ض مبفرده جنح يف دمج ما يزيد على 431 طفاًل وطفلة من املعوقني 
مبدار�ض التعليم العام خالل 11 عاًما )1416-1427 هـ(.

وبالن�ســـبة اإلى مركز مكة املكرمة فقد متكن من اإحلاق 117 طفاًل وطفلة من من�ســـوبيه من الأطفال املعوقني مبدار�ض 
التعليم العام خالل �سبع �سنوات )1420- 1427هـ(.

وجنح مركز اجلمعية يف جدة يف اإحلاق 206 اأطفال من اجلن�سني مبدار�ض التعليم العام خالل ثماين �سنوات )1419-
1427هـ(؛ وذلك بعد اأن ا�ستكملوا براجمهم العالجية والتعليمية والتاأهيلية باملركز.

كما جنح مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني باملدينة املنورة يف اإحلاق 76 طفاًل وطفلة خالل 
�ســـت �ســـنوات مبدار�ض التعليم العام، ويف مركز اجلمعية باجلوف مت اإحلاق نحو 46 طفاًل وطفلة من من�ســـوبيه مبدار�ض 

التعليم العام باملنطقة.
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برنامج عطاء الطالب  

تقوم اإ�ســـرتاتيجية تنمية موارد اجلمعية على اإقامة م�ســـروعات وقفية مبناطق مراكز اجلمعية يف كل من مكة املكرمة، 
واملدينة املنورة، والريا�ض، وجدة، واجلوف، وحائل، وع�سري، والر�ض، ت�سهم اإيراداتها يف دعم نفقات ت�سغيل هذه املراكز. 
ومن هذا املنظور، مت ت�سكيل جلنة لأوقاف اجلمعية برئا�سة معايل ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز بن حممد اآل ال�سيخ -وزير 
ال�ســـوؤون الإ�ســـالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد،- واأعدت لئحة لتنظيم نظارة هذه امل�ســـروعات الوقفية واإدارتها، وهي 
تعد الأولى من نوعها يف املجال، وجاء برنامج »عطاء الطالب« لتب�ســـري الن�ضء باأهمية الوقف واأثره يف دعم امل�ســـروعات 
اخلرييـــة، اإحيـــاء لل�ســـنة النبوية يف اأول حملـــة تربعات من نوعها باملوؤ�س�ســـات التعليميـــة باململكة، توجـــه عائداتها لدعم 
م�سروعات حملية باململكة، وقد اأجرت اجلمعية الت�سالت الالزمة خالل �سهري �سعبان ورم�سان �سنة 1425هـ، وح�سلت 

خاللها على مباركة اأمراء مناطق مراكز اجلمعية، والوزارات، واجلهات املعنية، ودعمها للربنامج.

د�ســـن الربنامج �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلمان بن عبدالعزيز - اأمـــري منطقة الريا�ـــض - يف الغرفة التجارية 
بالريا�ض يف 6 من ذي القعدة �ســـنة 1425هـ، بح�ســـور �ســـماحة املفتي العام للمملكة، وعدد من اأ�ســـحاب ال�سمو الأمراء، 

واملعايل الوزراء، ونخبة من رجال الأعمال واملهتمني.

 وحظي الربنامج بحما�ســـة امل�ســـوؤولني القائمني على ال�ســـاأن التعليمي يف خمتلف القطاعـــات التعليمية؛ لأثره الرتبوي 
البعيد املدى يف اإدخال ثقافة الوقف يف مرحلة مبكرة؛ لتاأ�سيل الوعي لدى الن�ضء بهذه ال�سنة النبوية ال�سريفة.

 ومن مالمح هذا الربنامج:

Ó  كان مل�ســـاركة من�ســـوبي وزارة الرتبية والتعليـــم من اإداريني واإداريـــات، معلمني ومعلمـــات، وطالب وطالبات
مبختلف مناطق مراكز اجلمعية ن�ســـيب الأ�ســـد يف فعاليات الربنامج، �سواء من حيث امل�ساركة، اأو املردود اأو 

العائد املادي الذي بلغ نحو 14 مليون ريال. 

Ó  ،سكلت لهذا الربنامج جلنة توجيهية رئي�سة عليا، وجلان توجيهية فرعية عليا باملناطق، وجلنة تنفيذية رئي�سة�
واأخرى ن�سائية، وجلان تنفيذية فرعية، وفرق عمل ميدانية، بجميع مناطق مراكز اجلمعية، مّثل فيها خمتلف 
القطاعات التعليمية من مدار�ض، وكليات، وجامعات، ومراكز املوؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني، 

وقطاعات التعليم والثقافة باحلر�ض الوطني، والقوات امل�سلحة. 

Ó  زاد عـــدد امل�ســـاركني العاملـــني يف هذا الربنامج من اأع�ســـاء جلان خمتلفة وفرق عمـــل ميدانية على 15 األف
متطـــوع ومتطوعـــة، ومتت طباعة اأكرث من اأربعة ماليني مطبوعة بني توعوية، واإعالمية، ودعائية، وتنظيمية، 

ومت توزيعها.



Ó  طبـــق برنامج عطاء الطالب يف اأكرث من 4325 مدر�ســـة وموؤ�س�ســـة تعليمية مبناطـــق مراكز اجلمعية، وقارب
عددامل�ساركني من طلبة وطالبات يف الربنامج 900 األف طالب وطالبة.

Ó  التن�سيق مع وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد  للتنويه يف خطبة اجلمعة يوم 8 �سفر �سنة
1426هـ يف كثري من م�ســـاجد مناطق مراكز اجلمعية بالوقف؛ بو�ســـفه اإحياًء لل�سنة النبوية ال�سريفة، ولأثره 

يف دعم الأعمال اخلريية. 

Ó  رعى �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـطام بن عبدالعزيز - نائب اأمري منطقة الريا�ـــض - مبركز امللك فهد
الثقايف يوم 9 �ســـفر �ســـنة 1426هــــ املوافق 19 مار�ض عـــام 2005م حفل بدء تطبيق الربنامـــج، الذي انطلق 
 بالتزامـــن مـــع خمتلـــف مناطق مراكـــز اجلمعية يف الفرتة من 10 �ســـفر �ســـنة 1426هـ حتـــى 15 ربيع الأول

 �سنة 1426هـ. 

Ó  كانت املدة املحددة للربنامج �ســـهًرا واحًدا فقط،وجرى متديدها اأ�سبوعني اآخرين، ا�ستجابة لرغبة كثري من
القطاعات التعليمية مبناطق مراكز اجلمعية. 

Ó  تخلل تنفيذ الربنامج ع�ســـرات الزيارات امليدانية من قبل اأع�ســـاء اللجنة التوجيهية الرئي�سة العليا، واللجان
التوجيهيـــة العليـــا الفرعية باملناطق، واأع�ســـاء وع�ســـوات اللجان التنفيذية الرئي�ســـة والفرعيـــة، لكثري من 

املدار�ض، واجلامعات، والكليات، واملراكز، والقطاعات التعليمية املختلفة. 

Ó  ا�ستطلعت اجلمعية يف ا�ستبانة مت توزيعها على كثري من املدار�ض والقطاعات التعليمية امل�ساركة وجهة نظرها
حيـــال الربنامج، وجاءت النتائج امل�ستخل�ســـة لتوؤكد يف اأغلبيتها اأهمية الربنامـــج يف اإثراء ثقافة الوقف عند 
الن�ضء، وم�ســـاندته، ودعمه للعمل اخلريي، والتعريف بق�سية الإعاقة، وحقوق الطفل املعوق، مبا ي�ساعد على 
اندماجه يف املوؤ�س�ســـات التعليمية، كخطوة اأ�سا�ســـية نحو اندماجه باملجتمع، وقد حملت نتائج ال�ســـتطالع ما 

ي�سبه الإجماع على اأهمية تكرار تطبيق الربنامج يف الأعوام الدرا�سية املقبلة. 

Ó  28 اأقامت اجلمعية حفاًل لتكرمي اأع�ساء اللجان وفرق العمل بالريا�ض يف 20 ربيع الآخر �سنة 1426هـ املوافق
مايو عام 2005م، و�سبق ذلك حفل ن�سائي بالغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�ض يف  ربيع الآخر �سنة 1426هـ 
لدعم م�ســـروع واحة الأعمال، وتكرمي اللجان، واملدار�ض، والقطاعات التعليمية الن�سائية امل�ساركة يف برنامج 

عطاء الطالب، واأقيمت منا�سبات مماثلة للغر�ض ذاته يف مناطق مراكز اجلمعية.

Ó  تولـــى تدقيـــق ح�ســـابات الربنامج ومراجعتها حما�ســـب قانـــوين، وجرى منـــح وثيقة اكتتاب با�ســـم كل طالب
 وطالبة وم�ســـاهم اأيًا كان حجم م�ســـاهمته، بو�ســـفه م�ساهمًا يف اإن�ســـاء وقف مركز منطقته التعليمية بحجم 

تلك امل�ساهمة.
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برنامج جرب الكرسي  

يت�ســـمن هذا الربنامج اإقامة م�ســـمار ميثل مناذج من املعوقات التي تواجه املعوق يف حياته، وتتاح الفر�سة لالأ�سحاء 
جتربة مقعد املعوقني، وحماولة جتاوز هذه العقبات ملعاي�سة املعاناة التي يتكبدها هوؤلء املعوقون. 

وقد ا�ســـتطاعت اجلمعية على مدى العامني املا�ســـيني، ت�سجيل اإ�ســـافة جديدة ذات اأثر مبا�سر يف الذهنية املجتمعية 
من خالل هذا الربنامج الذي �ســـهد تطبيق بواكريه الأولى يف مركز غرناطة التجاري بالريا�ض من 8 - 17 رم�ســـان �ســـنة 
1426هـ اإقباًل منقطع النظري، وعلى اأعلى امل�ســـتويات، اإذ �ســـارك فيه عدد من اأ�ســـحاب ال�ســـمو واملعايل، وخمتلف فئات 
املجتمـــع. وانتقل خالل الفرتة نف�ســـها اإلـــى مناطق مراكز اجلمعية ومواقـــع اأخرى يف الوزارات، واجلامعـــات، واملدار�ض، 
ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومركز الأمري �ســـلمان لأبحاث الإعاقة، والهيئة العليا لل�ســـياحة، وكثري من مقار 
اأجهزة القطاعني العام واخلا�ض، اإذ لقى هذا الربنامج حما�سة امل�ساركني، الذين كان ل�سان حالهم يقول: لي�ض من جرب 

كمن �سمع اأو حتى كمن راأى، ويهدف الربنامج اإلى:-

1- توطيد التعاطف مع املعوقني.

2- التذكري بنعمة كمال اخللق، وك�سب الدعم.

3- امل�ساهمة يف تهيئة املرافق العامة لإحتياجات املعوقني.

4- التوعية بخطورة ونتائج احلوادث املرورية.

5- اإبراز دور اجلمعية يف توعية املجتمع. 

وكان ينعك�ض هذا التفهم - بطبيعة احلال - على �ســـورة حت�ّســـن النظرة اإلى املعوق، التي تتجاوز الأفق ال�سيق للعطف 
وال�سفقة، اللذين بقدر ما يعك�سان ح�سن نوايا من �ساحبهما يكون وقعهما واأثرهما النف�سي �سديد الطاأة على املعوق نف�سه، 
الذي يحاول اأن يقهر عوقه باإرادته وت�ســـميمه، لقناعته، يف �ســـوء ما ي�ســـاهد من مناذج ل ح�سر لها، اأن الإعاقة ل تعني 

نهاية املطاف.

برنامج لست وحدك  

حتر�ض  اجلمعية على تقدمي  اخلدمات امل�ساندة، والدعم التاأهيلي واملعنوي لأولياء الأمور والأطفال من خالل اأق�سام 
اخلدمة الجتماعية، باإيجاد رعاة من اأهل اخلري واملح�سنني؛ لتوفري الحتياجات الالزمة لهم.

ولأن اجلمعية تتبنى �سيا�ســـة البتكار، وتطوير اأ�ســـاليب التعامل مع ق�سية الإعاقة، فقد مت اإيجاد برامج نوعية لتحقيق 
اأهداف اجلمعية ب�ســـور واأ�ســـكال مبتكرة، ومن ذلك برنامج »ل�ســـت وحدك«  الذي تبناه �ســـمو رئي�ض جمل�ض الإدارة، ومت 
تطبيقـــه يف مركـــز اجلمعيـــة يف جدة، وهو يعك�ض روح اخلدمة الجتماعية ب�ســـموليته لل�ســـريحة املخدومـــة من الإعاقات، 

والأعمار املختلفة.



وقد ن�ســـاأت فكرة الربنامج يف �ســـنة 1424هـ تفعياًل لأحد بنود النظام الوطني لرعاية املعوقني، ومت افتتاحه يف الثاين 
من �سهر �سفر �سنة 1425هـ برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز- رحمه اهلل -.

ويقدم الربنامج خدمات اجتماعية جلميع املعوقني واأولياء اأمورهم من دون تخ�ســـي�ض، وي�ســـكل العاملون بالربنامج 
حلقة م�سوؤولة لتوفري اخلدمات الجتماعية، والعالجية، والتعليمية، وما يتبعها من تن�سيق، وتوا�سل، مع القطاع احلكومي 

والأهلي على عمومه.

وقـــد بـــداأ املركز تنفيذ الربنامـــج عرب متطوعتني،  لتنطلق الفكرة، ويت�ســـاعف حجم امل�ســـوؤولية،ويبداأ فريق العمل يف 
املركز بامل�ساركة يف املهام املطلوبة.

اأهداف الربنامج : 

Ó .تقدمي الدعم الجتماعي والنف�سي لذوي الحتياجات اخلا�سة واأ�سرهم

Ó .توفري املعلومات والبيانات، التي تخدم ذوي الحتياجات اخلا�سة واأ�سرهم

Ó  تعريف املجتمع باحلقوق الأ�سا�ســـية لذوي الحتياجات اخلا�ســـة، وتعريف الأ�سر بتلك احلقوق؛ لتح�سني �سبل
و�سائل املطالبة بها.

Ó  .الربنامج حلقة و�سل يربط ذوي الحتياجات  اخلا�سة واأ�سرهم باملخت�سني واملهتمني بق�ساياهم

Ó .توفري اجلو املنا�سب وتهيئته؛ لتبادل خربات ذوي الحتياجات اخلا�سة، واأ�سرهم بني بع�سهم وبع�ض

Ó .التعاون مع كل املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية ب�ستى جمالتها التي تخدم ذوي الحتياجات اخلا�سة

Ó .تكثيف جهود املهتمني بق�سايا املجتمع وتوحيدها؛ للنهو�ض باخلدمات بهدف تطويرها، والرتقاء بها

Ó .ن�سر الوعي يف املجتمع؛ للحد من م�سببات الإعاقة

Ó .ت�سجيع العمل التطوعي واإثراوؤه، وحتويل م�ساره من عمل خريي اإلى التزام اإن�ساين ووطني

Ó .الدرا�سة والتخطيط لتنفيذ برامج م�ستقبلية، تخدم ذوي الحتياجات اخلا�سة واأ�سرهم
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جائزة الجمعية

تبنت اجلمعية منح جائزة ت�سمى جائزة جمعية الأطفال املعوقني؛ حتفيزًا للم�ساركة املجتمعية يف دعم ر�سالة اجلمعية، 
وتقديًرا لالإجنازات العلمية والإبداعية يف جمال رعاية املعوقني، واإبراز النماذج الرائدة من املعوقني.

واكت�ســـبت هذه اجلائزة �ســـهرة وا�ســـعة، ومكانة مرموقة جتاوزتا حدود اململكة العربية ال�ســـعودية، وقد مل�ض ذلك من 
خالل ردود الفعل والرت�ســـيحات، التي تـــرد من الهيئات، واجلمعيات، واجلامعات، والكليـــات، ومراكز البحث يف خمتلف 

دول العامل.

واجلائزة بعد اأن اأكملت دورتها اخلام�ســـة تخطو باأهدافها النبيلة لتكمل م�ســـرية اجلمعية يف خدمة الإعاقة واملعوقني، 
فهي تهدف اإلى الت�ســـجيع على حتقيـــق اأهداف اجلمعية، عن طريق تقدير اجلهود، وامل�ســـاهمات املتميزة املتعلقة برعاية 
الأطفال املعوقني، وت�سجيع البحث العلمي يف جمال الإعاقة والتاأهيل، واإبراز ما حققه املعوقون من اإجنازات، واإ�سهامات، 

مما يوؤكد دورهم يف خدمة املجتمع. 

ومتنح هذه اجلائزة كل ثالث �ســـنوات يف فرعني رئي�ســـني، اأقرتهما وزارة ال�سوؤون الجتماعية يف �سنة 1412هـ، وهما: 
اخلدمة الإن�سانية، والبحث العلمي يف ثالث جمالت، هي: التاأهيل، والرتبية اخلا�سة، والطب والعلوم الطبية، وا�ستحدث 

فرع ثالث يف الدورة الرابعة هو فرع التميز للمعوقني.

جائزة الخدمة اإلنسانية

تهـــدف هـــذه اجلائزة اإلى تكرمي اأ�ســـحاب اجلهود املميزة يف الأعمال والأن�ســـطة اخلريية والإن�ســـانية املتعلقة برعاية 
الأطفال املعوقني يف اململكة العربية ال�سعودية.

وتهدف -كذلك - اإلى اإبراز الدعم املعنوي واملادي، الذي تتلقاه جمعية الأطفال املعوقني؛ لتتمكن من حتقيق اأهدافها، 
من خالل املركز الرئي�ض، اأو اأحد فروعها، وم�سروعاتها اخلريية.

ويتم الرت�سيح للجائزة من املوؤ�س�سات والهيئات واملراكز العاملة يف اململكة ذات العالقة باهتمامات اجلمعية، واأع�ساء 
اجلمعية العمومية للجمعية.



جائزة البحث العلمي

تهدف هذه اجلائزة اإلى ت�سجيع البحث العلمي يف جمال الإعاقة والتاأهيل.

 وتقبـــل الرت�ســـيحات للجائزة من الهيئـــات العلمية واجلامعات واملوؤ�س�ســـات الطبية والبحثيـــة والجتماعية، كما تقبل 
الرت�سيحات الفردية.

ومتنح جائزة اجلمعية للبحث العلمي للباحثني الأفراد، كما متنح للهيئات واملراكز العلمية املتخ�س�سة؛ ممن �ساهموا 
م�ساهمة فعالة باأبحاث علمية متميزة يف جمال الإعاقة والتاأهيل، اأو عملوا على تطوير و�سيلة، اأو عقار طبي، اأو اأجهزة غري 

م�سبوقة؛ مل�ساعدة االأطفال املعوقني وفقًا لل�سروط االآتية:

- اأن تكون الأبحاث والدرا�سات املقدمة لنيل اجلائزة حمكمة ومن�سورة.

- ي�سرط يف العقار الطبي ثبوت جناحه، ح�سب معايري ال�سحة العاملية يف عالج اأحد اأنواع االإعاقة، اأو الوقاية منها.

- ي�سرط يف الو�سائل واالأجهزة اأو االأدوات ارتباطها املبا�سر باالإعاقة، اأو التاأهيل، وثبوت جناحها العلمي، والوظيفي؛ 
فيما اأعدت له، واجتيازها اختبارات الأمن وال�سالمة، ح�سب املعايري العلمية املتعارف عليها دوليا.

- اإذا ا�ستحقت اجلائزة لقاء اخرتاع و�سيلة، اأو جهاز، اأو عالج يحتفظ الفائز بحقه يف براءة الخرتاع؛ وفقًا لالأنظمة 
املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.

وتتكـــون اجلائـــزة من: جائـــزة مالية قيمتها 50 األف ريال �ســـعودي لكل فرع من فروعها، ووثيقـــة منح اجلائزة، حتمل 
ا�سم اجلمعية، و�سعارها، و�سعار اجلائزة، وا�سم الفائز بها، وو�سع ا�سم الفائزين يف لوحة ال�سرف اخلا�سة بذلك يف مقر 

اجلمعية الرئي�ض.
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جائزة التميز للمعوقين

خ�س�ســـت هـــذه ملن تغلب على اإعاقته، ومتيز يف جمال من املجالت، ويح�ســـل الفائز بها فـــرًدا كان اأو جمموعة على 
وثيقة منح اجلائزة، ومكافاأة مالية قدرها  50 األف ريال، اإلى جانب اإ�سافة ا�سم الفائز اإلى لوحة ال�سرف باجلمعية لدورة 

واحدة، مدتها ثالث �سنوات.

ومنحت اجلمعية جوائزها خالل الدورات ال�ســـابقة - لنخبة متميزة من ال�سخ�ســـيات البارزة والعلماء، وقد �ســـرفت 
جائزة اجلمعية بتف�ســـل �ســـاحب ال�سمو امللكي الأمري �ســـلطان بن عبدالعزيز باملوافقة على احل�سول على جائزة اخلدمة 
الإن�ســـانية  يف الدورة الثالثة �ســـنة 1418هـ، وكذلك موافقة �ساحب ال�ســـمو امللكي  الأمري �سلمان بن عبدالعزيز على قبول 

جائزة اخلدمة الإن�سانية يف الدورة الثانية �سنة 1415هـ.

كما مت منح  معايل الدكتور غازي الق�سيبي جائزة اخلدمة الإن�سانية  يف الدورة الأولى �سنة 1412هـ.

اأما جائزة البحث العلمي،  فقد منحت يف فرع التاأهيل للدكتور فرانكلني هارولد �سيلفرمان، وفى فرع الرتبية اخلا�سة 
للدكتور جمال حممد اخلطيب.

ويف الدورة الرابعة �ســـنة 1422هـ منحت جائزة اخلدمة الإن�ســـانية لل�ســـيدة مها بنت اأحمد اجلفايل، وجائزة البحث 
العلمي يف الطب والعلوم الطبية للدكتور بينار اأوزاند، ومنحت جائزة الرتبية اخلا�سة للدكتور عبدالعزيز ال�سرطاوي، اأما 

جائزة التميز للمعوقني فقد منحت للدكتور نا�سر بن علي املو�سى.

ويف الدورة اخلام�سة �سنة 1426هـ منحت جائزة اخلدمة الإن�سانية ملعايل الدكتور  نا�سر بن اإبراهيم الر�سيد، وال�سيخ  
عبدالعزيـــز بـــن علي ال�ســـويعر، وجائـــزة التميز للمعوقني منحت للدكتور حممد بن �ســـعد اآل ح�ســـني، والدكتـــور اإبراهيم 

عبدالعزيز ال�سراب.



مسابقة األمير سلطان بن سلمان 
لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين

تبنى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز -رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية- فكرة اإقامة م�سابقة 
اإلى حفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني، واأعلن حتمله تكاليف امل�سابقة، وجوائزها.

واعتمد تنظيم اجلمعية مل�ســـابقة الأمري �سلطان بن �ســـلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني يف اجتماع جمل�ض 
الإدارة اخلام�ض وال�ســـتني، الذي عقد بتاريخ 12 رم�ســـان �ســـنة 1415هـ. حيث اختري ع�سو ال�ســـرف الأ�ستاذ عبد اهلل بن 

حممد اآل ال�سيخ كاأّول اأمني عام للم�سابقة لدوراتها ال�ست الأولى للفرتة من 1417 اإلى 1423 هجري.

وتهدف امل�ســـابقة اإلى ت�ســـجيع الن�ضء من املعوقني ج�سديًا وعقليًا على حفظ كتاب اهلل، وتدبر معانيه، وتاأهيل الأطفال 
املعوقني ملواكبة غريهم من حفظة كتاب اهلل الكرمي، وربط الن�ضء من املعوقني بدينهم، وكتاب ربهم، وجمتمعهمامل�سلم.

و�ســـدرت موافقة وزارة العمل وال�ســـوؤون الجتماعية على تنظيم امل�سابقة يف 8 رم�سان �سنة 1416هـ، لتنطلق اأول دورة 
للم�سابقة  يف �سنة 1417هـ.

وقد �سارك فى فعاليات امل�سابقة خالل اإحدى ع�سرة �سنة 1260 طفاًل وطفلة من املعوقني، وكانت قيمة جوائز امل�سابقة 
175500 ريال، بالإ�سافة اإلى تكاليف النتقال والإقامة بالفنادق لالأطفال املعوقني واملرافقني.

 وتتكفل امل�ســـابقة بتذكرتي �ســـفر ذهابًا واإيابًا على درجة ال�ســـيافة مـــن منطقة اإقامة الطفل واملرافـــق اإلى الريا�ض، 
 والى مكان انعقاد امل�ســـابقة، ويتم توفري ال�سكن، والإعا�سة، والرعاية الطبية، والتنقالت للمت�سابق، مع مرافقه طوال مدة 

انعقاد امل�سابقة.

ا   وجميع نفقات امل�ســـابقة بدعم خا�ض من �ســـمو الأمري �ســـلطان بن �ســـلمان بن عبدالعزيز، اإذ اأوقف �سموه وقًفا خا�سً
بامل�سابقة للتكفل بنفقاتها.  

وتنق�ســـم امل�ســـابقة اإلى  ثالثة فروع،  ح�سب نوع اإعاقة الطفل،  واإلى ثالثة م�ســـتويات خا�سة مبا يجب حفظه من اآيات 
القراآن الكرمي. 

وت�سرط امل�سابقة  اأن يكون املت�سابق �سعودي اجلن�سية، اأو من مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي، اأو مقيمًا باململكة، 
واأن يكـــون  من ذوي الإعاقة اجل�ســـدية اأو العقلية اأو كلتيهما معًا، علـــى اأن تتولى جلنة طبية معتمدة تقرير ذلك، واأّل يزيد 

عمر املت�سابق على 15عامًا. 

ويقوم فريق طبي متخ�س�ض بتحديد امل�ستوى الذي ي�سارك فيه املت�سابق، مبا يتنا�سب  مع درجة اإعاقته.

وقد حظيت امل�سابقة، منذ انطالقها حتى الآن، بح�سور كرمي من اأ�سحاب ال�سمو الأمراء، واأ�سحاب الف�سيلة العلماء، 
وامل�سوؤولني، وال�سخ�سيات العامة. 
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وكان انعقاد الدورة الأولى بح�سور ف�سيلة ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز - املفتي العام للمملكة ال�سابق، رحمه 
اهلل- وهذا ما اأعطى امل�ســـابقة زخًما وتقديًرا كبريين، كما ح�ســـر احلفل اخلتامي لهذه الدورة معايل الدكتور عبداهلل بن 

عبداملح�سن الرتكي - وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد ال�سابق.

وح�ســـر احلفل اخلتامي للدورة الثانية ف�سيلة ال�ســـيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ - املفتي العام للمملكة ورئي�ض 
هيئة كبار العلماء، ورئي�ض اإدارات البحوث العلمية والإفتاء - وفى الدورة الثالثة  ح�ســـر احلفل ف�ســـيلة ال�ســـيخ حممد بن 
�سالح العثيمني املدر�ض باملعهد العلمي، واإمام وخطيب امل�سجد الكبري بعنيزة - رحمه اهلل - وبح�سور معايل الدكتور علي 

بن مر�سد املر�سد -الرئي�ض العام لتعليم البنات ال�سابق.

وح�ســـر فى الدورة الرابعة معايل ف�ســـيلة ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�ســـيخ - وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 
والدعوة والإر�ساد. 

وح�سر  احلفل اخلتامي للدورة اخلام�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز- رحمه اهلل - اأما 
الدورة ال�ساد�ســـة فكانت  بح�ســـور معايل ال�سيخ  �سالح بن عبدالرحمن احل�ســـني -الرئي�ض العام ل�سوؤون امل�سجد احلرام 

وامل�سجد النبوي ال�سريف. 

وح�سر الدورة ال�سابعة معايل ال�سيخ  �سالح بن عبداهلل بن حميد - رئي�ض جمل�ض ال�سورى - بينما كانت الدورة الثامنة 
بح�سور معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ - وزير العدل. 

اأما الدورة التا�سعة فقد ح�سر حفلها اخلتامي �سماحة ال�سيخ  عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ - املفتي العام للمملكة 
ورئي�ـــض هيئـــة كبار العلماء، ورئي�ض اإدارات البحوث والإفتاء- وبح�ســـور معايل الدكتور  عبداهلل بن �ســـالح العبيد -وزير 

الرتبية والتعليم.

و�ســـهد الدورة العا�ســـرة ف�سيلة الدكتور  عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�ض - اإمام وخطيب امل�سجد احلرام، وع�سو 
هيئة التدري�ض بجامعة اأم القرى.

وكانت الدورة احلادية ع�ســـرة التي اأُقيمت يف مكة املكرمة، بح�ســـور ف�ســـيلة ال�ســـيخ حممد بن عبداهلل ال�سبيل -اإمام 
وخطيب امل�سجد احلرام.

اأما حفالت امل�ســـابقة الن�ســـائية فقد رعت احلفل اخلتامى للدورة الأولى �ســـاحبة ال�ســـمو الأمرية �ســـلطانة بنت تركي 
ال�سديري، و�سرفت الدورة الثانية اأي�سًا بح�سورها، وكانت الدورة الثالثة  بح�سور �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلوهرة 
بنت عبدالعزيز، اأما الدورة الرابعة فقد ح�ســـر حفلها اخلتامي  �ســـاحبة ال�سمو امللكي ح�سة بنت �سلمان بن عبدالعزيز، 
بالإنابة عن �ســـاحبة ال�ســـمو امللكي الأمرية �ســـارة الفي�ســـل، ويف الدورة اخلام�سة ح�سرت  �ســـاحبة ال�سمو امللكي الأمرية 
رمي بنت فهد بن �ســـلمان بن عبدالعزيز، بالإنابة عن �ســـاحبة ال�سمو امللكي الأمرية ح�سة بنت �سلمان بن عبدالعزيز، ويف 
الدورة ال�ساد�ســـة ح�ســـرت  �ســـاحبة ال�ســـمو الأمرية نوف بنت خالد ابن عبداهلل بن عبدالرحمن، ورعت احلفل اخلتامي 



للدورة ال�ســـابعة �ســـاحبة ال�ســـمو امللكي الأمرية  ملياء بنت م�ســـعل بن �ســـعود، ورعت الدورة الثامنة �ســـاحبة ال�سمو امللكي 
الأمرية عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز، وكانت الدورة التا�ســـعة برعاية �ســـاحبة ال�ســـمو الأمرية  فهدة بنت تركي بن 
اأحمد ال�ســـديري، ويف الدورة العا�ســـرة ح�سرت  �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية  م�ساوي بنت م�ساعد بن عبدالعزيز، ورعت 

الدورة احلادية ع�سرة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية الدكتورة مو�سي بنت من�سور بن عبدالعزيز.
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أرقام وإحصاءات

تعك�ض الأرقام والإح�ساءات  واقع احلال، لذا متثل لغة حيادية، وميكن الوقوف على بع�ض ما اأجنزته جمعية الأطفال 
املعوقني وفروعها بالعتماد على هذه اللغة.

Ó  قام مركز الريا�ض بتقومي 5033 طفاًل وطفلة، منهم 2949 طفاًل، و2084 طفلة، وكان املقبولني 3565، منهم
2095 طفاًل، و1470 طفلة.

Ó .893 مت تقومي1392 طفاًل وطفلة يف مركز جدة، وبلغ عدداملقبولني

Ó  ،يف مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز باملدينة املنورة مت تقومي  408 اأطفال، بينهم 238 طفاًل،  و170طفلة
وبلغ عدداملقبولني293طفاًل وطفلة، بينهم 178 طفاًل، و115 طفلة.

Ó  بلـــغ عدد الأطفال الذين مت تقوميهم يف مركز اجلوف 372طفاًل وطفلة، بينهم 191 طفاًل، و181طفلة، وبلغ 
عدد املقبولني 248طفاًل وطفلة، بينهم 125طفاًل، و123طفلة.

Ó  ت�ســـري خدمات التاأهيل الطبي يف مركز الريا�ض اإلى اأن عدد الأطفال امل�ســـتفيدين منها 5033، وو�ســـل عدد
اجلل�ســـات اإلـــى نحو 959094جل�ســـة، وبلغت جل�ســـات العالج الطبيعي 449009 جل�ســـات، وجل�ســـات العالج 
الوظيفي 277936 جل�سة، اأما جل�سات التمري�ض فكانت 91917 جل�سة، ويف عيادة النطق متت 31086 جل�سة، 
ويف عيادة الأ�ســـنان كانت 32012 جل�ســـة، ويف العيادة ال�ست�ســـارية بلغت  28978 جل�ســـة، اأما ور�سة اجلبائر 

فكانت جل�ساتها 23147،  ويف جراحة العظام 24492 جل�سة.

Ó  بالن�سبة  اإلى خدمات التاأهيل الطبي  ملركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز يف املدينة املنورة، كان عدد الأطفال
امل�ستفيدين 798، وح�سلوا على عدد جل�سات ي�سل اإلى  53967 جل�سة، وبلغت جل�سات العالج الطبيعي28464 
جل�ســـة، والعالج الوظيفي 12132 جل�سة، اأما جل�ســـات التمري�ض فكانت 3825 جل�سة، ويف عيادة النطق متت 
2951  جل�ســـة، ويف عيادة الأ�سنان كانت 368 جل�سة، ويف العيادة ال�ست�سارية بلغت 1193 جل�سة، اأما جل�سات 
ور�ســـة اجلبائر فكانت 290 جل�ســـة، ويف جراحة العظام 144 جل�ســـة، وقدمت اخلدمـــة الجتماعية خدماتها 

لنحو4600 طفل وطفلة.

Ó  قدم مركز امللك عبداهلل بجدة خدمات التاأهيل الطبي ملن�سوبيه من الأطفال املعوقني، على النحو الآتي:  كان
عدد الأطفال امل�ســـتفيدين 1288 طفاًل وطفلة، وكان عدد اجلل�سات التي ح�سلوا عليها 81298 جل�سة، وبلغت 
جل�ســـات العالج الطبيعى38104 جل�ســـة، والعالج الوظيفي18580 جل�ســـات، والتمري�ض  29847 جل�سة، ويف 
عيادة النطق متت 2951 جل�سة، ويف عيادة الأ�سنان كانت 368 جل�سة، ويف العيادة ال�ست�سارية 1193 جل�سة، 

اأما يف  ور�سة اجلبائر فكانت 9083 جل�سة.



Ó  يف مركـــز مكـــة املكرمـــة  كانت خدمات التاأهيـــل الطبي كالآتي: بلغ عـــدد الأطفال امل�ســـتفيدين 9013، وعدد
اجلل�سات 85946 جل�سة، وبلغت جل�سات العالج الطبيعي25789 جل�سة، والعالج الوظيفي 11915 جل�سة، اأما 
التمري�ض فكانت 50213 جل�ســـة، ويف عيادة النطق متت 5830 جل�ســـة، ويف عيادة الأ�سنان كانت 368 جل�سة، 

ويف العيادة ال�ست�سارية بلغت 1908 جل�سات، اأما يف عيادة جراحة العظام فكانت 427 جل�سة.

Ó  ويف مركـــز اجلوف  جاءت خدمات التاأهيل الطبي ملن�ســـوبيه من الأطفال املعوقـــني كالآتي: بلغ عدد الأطفال 
امل�ســـتفيدين371، وعدد جل�ســـات العالج الطبيعي 25789 جل�ســـة، وفى العالج الوظيفي 11915 جل�ســـة، اأما 
جل�ســـات التمري�ـــض فبلغـــت  5332 جل�ســـة، ويف عيادة النطق  7201 جل�ســـة،  ويف عيادة الأ�ســـنان كانت 144 
جل�ســـة، ويف عيادة جراحة العظام كانت 223 جل�ســـة، ويف ور�ســـة اجلبائر 193 جل�ســـة، وا�ستفاد من خدمات 

ق�سم اخلدمة الجتماعية 1167طفاًل وطفلة.
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عدد األطفال المسجلين في القسم التعليمي بمركز الرياض 
منذ افتتاحه حتى عام 2007م

طالب بعد الظهرابتدائيمتهيديطفولةالإجمايلالعام

198500000
198680044
1987180099
1988550351010
1989480261111
1990800302525
1991840302727
1992898312525
1993878312424
1994879302424
19951361030960
199617130401010
19971592640930
199819630401260
199919826421300
200018120291320
200119720411360
200222320411620
200320219411420
200419020391310
200520917421500
200620810401580
200717710101570

30032836881873159الإجمايل العام

 - مت فتح اأول ف�سل ابتدائي عام 1986م. واأول ف�سل متهيدي عام 1988م، وف�سل طفولة مبكرة عام 1992م.
 - مت فتح ف�سل طالب بعد الظهر للفئات العمرية الكبرية عام 1986م، ومت اإغالقه عام 1994م.



العام

�أمر��ض ��ستقالبية��سابات �لر�أ�ض�أمر��ض �لع�سالتتاأخر �لنموتخلف عقلي�سلل دماغي
فتق �ل�سل�سلة 

�لفقرية
ت�سوهات خلقية 

ومتالزمات
�الإجمايل �لعام

اإجمايلبناتاأولدبناتاأولدبناتاأولدبناتاأولدبناتاأولدبناتاأولدبناتاأولدبناتاأولدبناتاأولد

1985351957114001021100513687

198678443237221194443245153121274

1987573314930425101324510463167

198848411391010721123308711999218

1989533910754715212113210678184

19904832736841101223218457141

19914634047430422241719458152

199262425211111535234231112282204

199360272185717530455211855173

19946241621210688123486512095215

1995824921152272102116916144118262

19967242721513521054385410173110283

19978958118131456112751313128196150346

1998105721616151012210262118116230145375

199920113491141342581187523323421432312744

200013392119191311910221619352113299230529

20011108387352214784111516201620267218485

2002173121513403014157014321332120352265617

20031488284331584803718281317281195476

200418713752303307222216221213319259578

20051401180232171167617911193017295220515

20061401112534208912510014113627285216501

2007184137171037211713639823182618357269626

231315881941724253191961111565913088225279277226470134518152اإجمايل احلالت

494645994332335867الن�شبة من النوع

594153475743643672286040455555455842100ن�شبة الأولد للينات

األطفال المسجلون بالقسم الطبي بمراكز الجمعية حسب تاريخ 
التسجيل
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All ChildrensMakka Centre
765

Madina Centre
475

Jedda Centre
1153

Jouf Centre
397

Hail Centre
99

YearBoysGirlsBoysGirlsBoysGirlsBoysGirlsBoysGirls

19951716

19961313

199767

19981112134

19996952161133138

2000483977551711

2001433841471615

20024123866563511321

2003612745215744813

20044830393358313648

20053325392866492015

20064528252755521712

200749434423674612135940

2008

Total4483172781976455082011965940

�أوالداألطفال المسجلون بالجمعية لكل عام منذ إنشائها

بنات

الريا�س

اجلوف

مكة

جدة
املدينة

حائل

عدد الأطفال

العام امليالدية

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0



بناتاأولدنوع الإعاقة

23131588�شلل دماغي

194172تخلف عقلي

425319تاأخر النمو

196111اأمرا�س الع�شالت

15659ا�شابات الراأ�س

13088امرا�س ا�شتقالبية

225279فتق ال�شل�شلة الفقرية

277226ت�شوهات خلقية و متالزمات

784610اأخرى

تشخيص الحاالت بالجمعية )المجموعات الرئيسة(

49%

17%

5

6

3

3 4

9 4

n�شلل دماغي
nتخلف عقلي
nتاأخر النمو

nاأمرا�س الع�شالت
nاإ�شابات الراأ�س

nاأمرا�س ا�شتقالبية
nفتق ال�شل�شلة الفقرية

nت�شوهات خلقية و متالزمات
nاأخرى
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خادم احلرمني ال�سريفني، و�سمو ويل العهد يف حفل افتتاح مركز امللك عبداهلل بجدة �سنة 1420هـ

�سمو اأمري الريا�ض يكرم معايل الدكتور نا�سر الر�سيد يف حفل افتتاح مركز حائل �سنة 1428هـ
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�سمو ويل العهد يزيح ال�ستار عن اللوحة التذكارية ملركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة �سنة 1420هـ

�سمو الأمري ماجد - رحمه اهلل - يرعى حفل افتتاح مركز مكة املكرمة �سنة 1419هـ



 �سمو الأمري عبداملجيد - رحمه اهلل -  ي�سع حجر الأ�سا�ض لوقف ال�سيخ �سالح �سرييف

�سمو الأمري مقرن يرعى حفل و�سع حجر الأ�سا�ض لوقف واحة طيبة �سنة 1426هـ



145

�سمو الأمري خالد الفي�سل يرعى حفل و�سع حجر اأ�سا�ض مركز ع�سري �سنة 1427هـ

�سمو اأمري الريا�ض، و�سمو اأمري حائل يف حفل افتتاح مركز الأمري �سلمان بحائل �سنة 1428هـ



حفل ت�سليم جائزة اجلمعية "للخدمة الإن�سانية" ل�سمو ويل العهد يف دورتها الثالثة

معايل الدكتور غازي الق�سيبي يت�سلم جائزة اجلمعية "للخدمة الإن�سانية" يف دورتها الأولى



اأبوه حانية ل�سمو ويل العهد يف اإحدى منا�سبات اجلمعية

147

�سمو الأمري نايف يقّلد الأمري �سلمان جائزة اجلمعية "للخدمة الإن�سانية" يف دورتها الثانية



الفائزون بجائزة اجلمعية يف الدورة اخلام�سة

لقطة من حفل ت�سليم جائزة اجلمعية يف دورتها اخلام�سة
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لقطة تذكارية لبع�ض احل�سور يف حفل تكرمي املوؤ�س�سات الإعالمية

�سمو الأمري �سطام ي�سلم جائزة البحث العلمي يف دورة اجلائزة الرابعة



مركز خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة

مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة
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مركز الأمري �سلمان بن عبدالعزيز بحائل

مركز اجلمعية مبكة املكرمة



جم�سم ملركز اجلمعية بع�سري

جم�سم ملركز اجلمعية بالباحة
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م�ساكن الأطفال مبركز اجلمعية يف الريا�ض

مركز اجلمعية يف اجلوف



وقف “واحة الأعمال” يف حي ال�سفارات بالريا�ض

وقف ال�سيخ �سالح �سرييف مبكة املكرمةوقف “واحة اأم القرى”
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م�سروع وقف “واحة ع�سري”

وقف الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز
- رحمه اهلل -

وقف “واحة طيبة”



 �سمو الأمري �سلطان بن �سلمان يف اإحدى زياراته للمدار�ض بعد انطالق برنامج “عطاء الطاّلب”

النجم الريا�سي �سامي اجلابر مع اأحد اأطفال اجلمعية
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�سمو الأمري عبداهلل بن متعب ي�سارك يف برنامج  )جّرب الكر�سي(

�سمو الأمري عبدالعزيز بن ماجد ي�سارك يف برنامج )جّرب الكر�سي(



من�سوبو الهيئة العليا لل�سياحة يف “جّرب الكر�سي”

معايل رئي�ض جمل�ض ال�سورى�سمو الأمري الدكتور عبدالعزيز بن مقرن

لقطات من برنامج »جرب الكر�سي«
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معايل وزير النقل

معايل وزير ال�سحة

معايل وزير ال�سوؤون الجتماعية

العب املنتخب الوطني نواف بن متياط

لقطات من برنامج »جرب الكر�سي«



ال�سيخ عبدالرحمن فقيه، ومعايل الأمني العام للعا�سمة املقد�سة يفتتحان اإحدى منا�سبات مركز اجلمعية مبكة املكرمة

اأطفال اجلمعية يف اإحدى الفعاليات
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من اإنتاج اجلمعية الإعالمي والتوعوي



�سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه اهلل - يف حفل ختام الدورة الأولى مل�سابقة الأمري �سلطان ابن �سلمان حلفظ 
القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني

�سورة جماعية حلفل م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي يف دورة امل�سابقة الثامنة
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�سورة جماعية حلفل م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي يف دورته ال�ساد�سة

ف�سيلة ال�سيخ حممد بن �سالح بن عثيمني - رحمه اهلل - يف حفل ختام الدورة الثالثة للم�سابقة



�سماحة مفتي عام اململكة يف حفل ختام الدورة الثانية للم�سابقة

وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف يف حفل ختام الدورة 
الرابعة للم�سابقة

ف�سيلة ال�سيخ �سالح بن عبدالرحمن احل�سني يف حفل 
ختام الدورة ال�ساد�سة للم�سابقة
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�سمو الأمري فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - يف حفل ختام الدورة اخلام�سة مل�سابقة الأمري �سلطان بن 
�سلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني



معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ - وزير العدل - يف الدورة الثامنة للم�سابقة

�سمو الأمري �سعود بن فهد بن عبدالعزيز ي�سّلم اأحد الأطفال الفائزين اجلائزة
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ف�سيلة ال�سيخ حممد بن عبداهلل ال�سبيل يف الدورة احلادية ع�سرة للم�سابقة



ف�سيلة ال�سيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�ض يف حفل ختام الدورة العا�سرة للم�سابقة

�سمو الأمري �سلطان بن �سلمان، و�سيوف امل�سابقة، والأطفال امل�ساركون يف لقطة تذكارية
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الأطفال الفائزون يف اإحدى دورات امل�سابقة

نخبة من اأع�ساء اجلمعية يف حفل ختام اإحدى دورات امل�سابقة





شراكة المجتمعالفصل الخامس





مقدمة

حدد النظام الأ�شا�شي يف املادة )39( اإيرادات اجلمعية، وهي: 

Ó  .)ا�سرتاكات الأع�ساء )ر�سوم ع�سوية

Ó  .التربعات، والهبات، والزكوات

Ó  .اإيرادات الأن�سطة ذات العائد املادي

Ó  .الإعانات احلكومية

Ó  .الو�سايا، والأوقاف

Ó  ..عائدات ا�ستثمار ممتلكات اجلمعية الثابتة واملنقولة

وقـــد ا�ســـتطاعت اجلمعية خـــالل الفرتة املا�ســـية، تفعيل كل هـــذه املوارد جمتمعـــة، لتغذية 
�سندوق اجلمعية، حتى ت�ستمر يف اأداء ر�سالتها، وتطوير اأدائها.

والعمـــل اخلريي رافد من روافـــد التنمية والبنـــاء يف املجتمع، اإلى جانب اأبعاده الإن�ســـانية، 
واأثرة يف تر�سيخ قيم البذل والعطاء والإيثار، والإح�سا�ض مبعاناة الآخرين واحتياجاتهم. 

وتتمثل يف جمعية الأطفال املعوقني �ســـور من العطاء، التي متكنها من اأداء ر�ســـالتها، وتتنوع 
اأوجه الدعم التي يقدمها املح�ســـنون، كل ح�ســـب ا�ستطاعته، وهناك من له م�ساهمة يف اأكرث من 
ميدان من ميادين العطاء، التي يرفد من خاللها م�ســـرية اجلمعية. ومن تلك الأوجه الع�ســـوية، 
ودعم اإن�ســـاء املراكز اجلديدة، ودعم اإن�ســـاء امل�ســـروعات الوقفية، ودعم نفقات ت�سغيل املراكز 
اخلدمية والبحثية املختلفة، ورعاية املنا�ســـط والربامج من خالل املخ�س�سات ال�سنوية الثابتة، 
اأو التربعـــات، والزكوات، وتخ�ســـي�ض الأوقاف، اأو جزء من عائـــدات الأوقاف لدعم اخلدمات 

املجانية، التي تقدمها اجلمعية لالأطفال املعوقني، والرتقاء بها كمًا وكيفًا.

 و�ســـنتعرف ب�سيء من التف�سيل اإلى اأوجه الدعم واملجالت التي يتبارى فيها املح�سنون، من 
اأفراد وموؤ�س�سات، وبرامج مبتكرة ل�ستقطاب الدعم، ومناذج م�سرفة للعطاء والإيثار.



برنامج العضوية 

متثـــل الع�ســـوية اأحـــد اأهم اأوجه الدعم للجمعية، لذا مل يكن م�ســـتغربًا اأن حتتل مادتها يف ت�سل�ســـل النظام الأ�سا�ســـي 
للجمعية الرقم )4(، بعد الرتخي�ض، ومنطقة اخلدمات، والأهداف، وت�ستمد الع�سوية اأهميتها من �سببني رئي�سيني: 

الأول: اأن كل ع�سو باجلمعية �سيكون �سفريًا لها بني اأفراد اأ�سرته، ويف حميطه الجتماعي، ومقر عمله، مبا ي�ساعد على 
تعميم ر�سالتها من جهة، ومبا يو�سع قاعدة امل�ساركة ال�سعبية.

وي�سكل الأع�ساء جمتمعني اأعلى الهيئات واأهمها يف اجلمعية، األ وهي جمعيتها العمومية، التي كلما زاد عدد اأع�سائها، 
كان ذلك دللة على جناح اجلمعية يف الو�ســـول اإلى اأكرب �ســـريحة يف املجتمع؛ مبا ُيرثي منا�ســـطها، ويعطيها زخمًا وثقاًل 

يوطدان دعائمها. 

الثاين: اأن عائدات ر�ســـوم الع�ســـوية ت�سكل اأحد موارد اجلمعية، وت�سري الإح�ســـاءات اإلى اأن عدد اأع�ساء اجلمعية قد 
ت�ســـاعف خالل ربع القرن املا�سي - من �ســـنة 1403/اإلى 1427هـ- قرابة ع�سرين �سعفًا، وتنامى العدد من   175 ع�سوًا 

يف �سنة 1403هـ/اإلى 3416 ع�سوًا �سنة 1427هـ.

ويف الدورة ال�ســـابعة ملجل�ض الإدارة كان عدد الأع�ساء الذين ر�ســـحوا اأنف�سهم لع�سوية جمل�ض الإدارة 75 ع�سوًا؛ مما 
حدا برئي�ض املجل�ض، ومندوب الوزارة، اإلى اأخذ موافقة اجلمعية العمومية يف اجتماعها ال�ساد�ض ع�سر يف 8 من ذي القعدة 
�سنة 1422هـ للموافقة على تعديل يق�سي برفع عدد اأع�ساء املجل�ض من 11ع�سوًا اإلى 15 ع�سوًا، وكان قد �سبقه تعديل يف 
5 �سفر �سنة 1419هـ، اإذ  ُرفع عدد اأع�ساء جمل�ض الإدارة من ت�سعة اأع�ساء اإلى اأحد ع�سر ع�سوًا، وقد كان للمراأة م�ساركة 
وح�ســـور متميزان يف برنامج الع�ســـوية، ف�سكل عدد الع�سوات ما ن�سبته 23% من اإجمايل عدد الأع�ساء، وكان هناك اأكرث 
مـــن مطالبـــة ليكون للع�ســـوات متثيل يف جمل�ض الإدارة، وهو ما حتقق من خالل م�ســـاركتهن يف اللجان الن�ســـائية، وجلان 

املنا�سط املختلفة. 

واإذا كان النظام الأ�سا�ســـي للجمعية قد حدد اأنواع الع�ســـوية يف ع�ســـو عامل، وع�ســـو منت�ســـب، وع�سو �سرف، وع�سو 
فخري، فاإن اجلمعية قد فّعلت برناجمًا ال�س���تقطاب م�س���اركات االأطفال لتن�س���ئتهم على حب اخلري، واالنخراط يف �س���ن 
مبكـــرة يف مثل هـــذه الأعمال التطوعية، من خـــالل تبنيها برنامج اأ�ســـدقاء اجلمعية، الذي كان جمل�ـــض الإدارة قد اأقّره 

لتعميم ثقافة اخلري والتكافل بني الن�ضء، وهو ما قاد لحقًا اإلى برنامج عطاء الطالب. 

واملتتبع تاريخ برنامج الع�س���وية باجلمعية ي�س���توقفه - حقيقة - كثري من املحطات والنقاط امل�س���يئة والتي منها على 
�سبيل التمثيل ل احل�سر:

Ó  .اأن هناك من الأع�ساء من ي�سدد مقدمًا ر�سوم الع�سوية عن اأربع �سنوات اأو خم�ض اأو اأقل اأو اأكرث من ذلك



Ó  منهم من دفع مبلغ خم�ســـني األف ريال مقدمًا لع�ســـوية مدى احلياة.. ومن الأع�ســـاء من يقدم كل عام مئة 
األف ريال ر�سوم ع�سوية.

Ó  ـــرًا وبالغني، ذكـــورًا واإناثًا؛ ليكونوا جميعًا اأع�ســـاء  هنـــاك من �ســـجل جميع اأفراد اأ�ســـرته الذين يعولهم ُق�سّ
عاملني ومنت�سبني يف هذه اجلمعية.

Ó  من الأع�ساء من ير�سل ر�سوم ع�سويته من �سفارات اململكة، وملحقياتها الثقافية من وراء البحار، وعلى بعد 
اآلف الأميال.

Ó  من الأبناء الأوفياء من اأ�ســـر على ا�ســـتمرار دفع ر�ســـوم الع�ســـوية عن والده املتوفى، وفاء للفقيد، وب�سعوبة 
 كانـــت اجلمعيـــة تقنـــع هـــوؤلء الباريـــن اأن الع�ســـوية تتوقف بوفـــاة ال�ســـخ�ض حتى يقبلـــوا اأن تتحول با�ســـم 

اأحد ورثته. 

هـــذا غي�ض من في�ض من املواقف امل�ســـرفة، التي تعك�ـــض حب النا�ض للخري. واجلمعية تقابل هـــذا الكرم بلفتات املقر 
باجلميل والعرفان، حيث يتم يف كل عام تكرمي الأع�ســـاء الذين م�ســـى على ع�ســـويتهم باجلمعية ع�سرون عاًما، وحتر�ض  
وحدة الأن�سطة الن�سائية باجلمعية يف كل عام على اإقامة منا�سبة خا�سة لتكرمي الع�سوات، اإلى جانب التكرمي الذي يلقينه 

يف الجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية.

العضوية  الشرفية

بعد مرور ربع قرن على النطالق تبدو احلاجة ما�سة اإلى توطيد عالقات اجلمعية بكبار داعميها خالل هذه امل�سرية،  
لذا فقد طرحت اجلمعية يف هذه املرحلة برناجمًا لتطوير »الع�سوية ال�سرفية«، وتفعيله اأ�سبح جزءًا من نظامها الأ�سا�سي 

ي�ستهدف ما ياأتي.

Ó .رد اجلميل يف لفتة عرفان وتقدير

Ó  التاأ�سيل لعالقة خا�سة ومميزة بني كبار الداعمني، وهيئات اجلمعية املختلفة، كاجلمعية العمومية، وجمل�ض
الإدارة، واللجان املنبثقة منه.

Ó  تع�ســـيد اجلمعية بظهري من النخـــب الجتماعية، ميثل ال�ســـركاء احلادبني على اأهـــداف اجلمعية، املوؤمنني
بر�سالتها، الداعمني مل�سروعاتها.

Ó  توطيد و�ســـائج العالقات ال�سخ�سية، وامل�سوؤوليات املهنية بني اأع�ساء ال�سرف من خالل اللقاء ال�سنوي، الذي
�سيعقد برعاية كرمية لأع�ساء ال�سرف كل عام، مبا يعزز ال�سالت احلميمة بني كوكبة من رواد العمل اخلريي 

يف مملكة الإن�سانية. 
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Ó  اإثراء خربات اجلمعية، وتقدمي الراأي وامل�سورة فيما يرون على �سعيد ق�سية الإعاقة، ودمج املعوقني، وت�سهيل
حياتهم، يف �سوء م�ساهداتهم وات�سالتهم حمليًا ودوليًا.

Ó  جت�ســـيد القدوة جليل ال�ســـباب من اأبناء الوطن ملحاكاة ق�ســـ�ض جناح، ومالحم بذل وعطاء، جعلت العمل
التطوعي والتكافلي يف �سلم الأولويات وامل�سوؤوليات الجتماعية والوطنية لهذه القدوة.

Ó  اإتاحة الفر�ســـة لأع�ســـاء ال�ســـرف الراغبني يف بناء عالقات اإن�ســـانية مع اأطفال اجلمعية وذويهم، مبا يحقق
اأعلى درجات ال�سعادة والراحة النف�سية لأطراف هذه العالقة. 

وقد ن�ست القرارات ال�سادرة بهذا اخل�سو�ض على اأن منح الع�سوية ال�سرفية يكون: 

Ó  .لالأفراد الذين بلغ اإجمايل دعمهم للجمعية مليوين ريال فاأكرث

Ó  .للموؤ�س�سات وال�سركات العائلية التي بلغ اإجمايل دعمها للجمعية خم�سة ماليني ريال فاأكرث

Ó  .لل�سركات امل�ساهمة والبنوك التي بلغ اإجمايل دعمها للجمعية ع�سرة ماليني ريال فاأكرث

Ó  .ملن يقرر جمل�ض الإدارة منحه هذه الع�سوية يف �سوء ما يتوافر لديه من قناعات

وُنظمت ع�سوية وم�ساركة ع�سو ال�سرف يف هيئات اجلمعية )اجلمعية العمومية/ جمل�ض الإدارة/اللجان العاملة( على 
النحو الآتي:

Ó  .مينح ع�سو ال�سرف ع�سوية دائمة )مدى احلياة( باجلمعية العمومية

Ó  ي�س���تثنى ع�س���و ال�س���رف الراغب يف ع�س���وية جمل�س االإدارة من �س���رط مرور عام على ع�س���ويته باجلمعية
العمومية، ومن �سرط وفائه بر�سوم الع�سوية. 

Ó  .ع�سو ال�سرف املنتخب لع�سوية جمل�ض الإدارة يحتفظ مب�سمى ع�سوية ال�سرفية، اإلى جانب ع�سوية املجل�ض

Ó  اإذا ت�ســـاوى ع�ســـو ال�سرف مع ع�ســـو جمعية عمومية اآخر يف الأ�ســـوات ترجح الع�سوية ال�ســـرفية كاأولوية يف 
عملية الرت�سيح. 

وهناك جملة من المتيازات لأع�ساء ال�سرف: 

Ó   .لقاء �سنوي يح�سره فقط اأع�ساء ال�سرف، وترعاه �سخ�سية مهمة، بح�سور رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية 

Ó  .لوحة �سرف دائمة باأع�ساء ال�سرف يف املداخل الرئي�سة ملراكز اجلمعية املختلفة

Ó  تزويد اأع�ســـاء ال�ســـرف بكل ما ي�ســـدر عـــن اجلمعية من ن�ســـرات، وتقاريـــر، ومطبوعات، واإهـــداءات على 
عناوينهم الربيدية. 



Ó  ا�ســـتخدام �ســـعار اجلمعية على مطبوعاتهم وكروتهم اخلا�ســـة، والإ�ســـارة اإلى اأنهم اأع�ســـاء �ســـرف جمعية
الأطفال املعوقني )يتم ت�سميم �سعار خا�ض بذلك(. 

Ó  .تقدمي خدمات خا�سة للم�سرتكني يف الربنامج، من خالل جملة اخلطوة، وموقع اجلمعية على الإنرتنت

Ó  دعوة اأع�ســـاء ال�ســـرف حل�ســـور منا�ســـبات اجلمعية العامة، واخلا�ســـة، وفق اآليات اإجال�ض، وحجز م�ســـبق
للمقاعد متى اأكدوا ح�سورهم. 

Ó  .اإبراز اإ�سهامات اأع�ساء ال�سرف اإعالميًا من خالل تعاون اجلمعية مع الو�سائل الإعالمية

Ó  .ن�سر اأ�سماء اأع�ساء ال�سرف يف الدليل الذهبي اأو مو�سوعة »الباذلون« التي �ست�سدرها اجلمعية

Ó  .الرعاية ال�سرفية لع�سو ال�سرف لبع�ض املنا�سط والفعاليات يف مراكز اجلمعية
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المشروعات الوقفية للجمعية

حر�ســـًا من اجلمعية على اإحياء �ســـّنة الوقف، والإ�سهام يف تاأ�سيلها، وحتقيق الفائدة والنفع، بادر امل�سوؤولون عنها اإلى 
تبني م�سروعات وقفية، متثل م�سادر دخل ثابتة لت�سغيل مراكزها. 

وقف واحة الأعمال: 

تكررت م�ساعي �سمو رئي�ض جمل�ض الإدارة واجتماعاته مع امل�سوؤولني بالهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض، حتى اأف�ست 
اإلى ح�سول اجلمعية على قطع اأرا�ض يف مواقع جتارية، و�سكنية باحلي الدبلوما�سي، باأ�سعار رمزية، ومنذ اأن مّت لها ذلك 
وم�ســـعى اجلمعية مل يتوقف حلظة عن بحث اأف�ســـل اخليارات؛ ل�ستثمار هذه الأر�ض بالطريقة التي تعزز موارد اجلمعية، 

وت�سيف مل�سة جمالية يف اأرقى الأحياء بالعا�سمة الريا�ض. 

اأفـــكار كثـــرية طرحـــت، ومت تبادلها مع الهيئة وعـــدد من اجلهات ذات العالقة انتهت �ســـنة 1420هـ بتجزئة امل�ســـروع 
املقرتح باحلي الدبلوما�سي اإلى ثالث مراحل: امل�سروع ال�سكني، والق�سور ال�سغرية، واملكاتب التجارية. 

تطورت الفكرة اإلى ا�ســـتثمار املوقع كمكاتب جتارية، واأوكلت اجلمعية عمل درا�ســـة جدوى للم�ســـروع اإلى اأحد املكاتب 
ال�ست�سارية يف �سنة 1422هـ )عام 2001م(.

وا�ستقر الراأي على تنفيذ امل�سروع بال�سورة التي انتهى اإليها، فاختارت اجلمعية مكتب اخلدمات ال�ست�سارية ال�سعودي 
»�ســـعودي كون�ســـلت« مب�ســـاركة كروك�ســـتون Coroxton Collaborative Architects اأحـــد الرواد العامليـــني يف عمارة املباين 

امل�ستدمية، ليقوما بت�سميم امل�سروع، وتنفيذه ب�سكل متميز.

واأقـــرت اللجنـــة التنفيذية يف اجتماعهـــا رقم 29/7/9 بتاريخ 28 جمادى الأولى �ســـنة 1424هـ املوافـــق 28 يوليو عام 
2003م تنفيذ امل�سروع، وبداأت اجلمعية باإعداد كتيب ت�سويقي للم�سروع، بالتن�سيق والتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة 
الريا�ض، واأعلن يف 21 من ذي احلجة �ســـنة 1423هـ عن طرحه يف مناق�ســـة، ووجهت الدعوة اإلى املوؤ�س�سات، واختري من 
بينها 12 موؤ�س�سة من اأ�سل 25، متت دعوتهم للمناف�سة و تقدمي عطاءاتها، ووقعت اجلمعية مع الهيئة مذكرة تفاهم لالإدارة 
والإ�ســـراف على واحة الأعمال يف �ســـفر �ســـنة 1424هـ، فتوّلت الهيئـــة حتليل العرو�ض، التي راوحـــت بني 70.817.987 
و 113.427.936 ريـــاًل، وبعد مفاو�ســـات متت الرت�ســـية علـــى اإحدى املوؤ�س�ســـات الوطنية بقيمـــة 62.205.730 رياًل، 
واحتفلت اجلمعية يف 16 �ســـعبان �ســـنة 1424هـ بو�سع حجر الأ�سا�ض للم�سروع، برعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
بن عبدالعزيز، اأعقبه احتفال اآخر يف  16 من ذي القعدة �ســـنة 1425هـ ا�ست�ســـافته الغرفة التجارية ال�ســـناعية مبنطقة 
الريا�ض، برعاية �سموه الكرمي، وح�سور �سماحة املفتي العام للمملكة، وعدد من اأ�سحاب ال�سمو الأمراء، واملعايل الوزراء، 
ونخبة من رجال الأعمال، وكرم �ســـموه ال�سخ�ســـيات واجلهات الداعمة للم�ســـروع، ود�سن برنامج عطاء الطالب مبنطقة 
الريا�ـــض، الذين وجهت م�ســـاهمتهم لدعم هذا امل�ســـروع، الذي ي�ســـارك مركز الأمري �ســـلمان لأبحـــاث الإعاقة اجلمعية 

منا�سفة يف متويل اإن�سائه وعائداته. 



ويقـــع امل�ســـروع على اأر�ض م�ســـاحتها 17502م2 بحي ال�ســـفارات، الواقع غـــرب مدينة الريا�ض، والذي يعـــّد من اأرقى 
اأحياء املدينة، وامل�سروع مقام على م�ساحة 7158م2، وامل�ساحة املتبقية من الأر�ض تركت مفتوحة منها احلديقة الو�سطى، 
التـــي تطل عليها املباين كافة املبنى )اأ( 5185.2م2، واملبنـــى )ب( 5816م2، واملبنى )ج( 6778.1م2، واملباين اخلدمية 
الإ�سافية 1419م2 وقد روعي اأن يحتوي كل مبنى على مدخل رئي�ض، ومداخل جانبية حتقق اخل�سو�سية التي يتطلبها كل 

مبنى. وامل�ساحة الإجمالية مل�سطحات مباين امل�سروع 19198.9 م2، ويتوافر مواقف لل�سيارات ت�سع360 �سيارة.

وقف الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز اخلريي مبكة املكرمة:

يتمثل يف عمارتني، مت �ســـراوؤهما مببلغ 30 مليون ريال، وقد ا�ســـتاأجرهما البائع كجزء من عملية ال�ســـراء مببلغ ع�سرة 
ماليني ريال ملدة اأربع �ســـنوات، تبداأ من بداية �ســـنة 1427هـ، وعرفانًا بدعم �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري عبداملجيد بن 
عبدالعزيـــز - اأمـــري منطقة مكة املكرمة اآنذك، رحمه اهلل - للجمعيـــة واأهدافها يف منطقة مكة املكرمة، وقبلها يف املدينة 
املنورة، قرر جمل�ض الإدارة يف اجتماعه املنعقد يف مدينة حائل يف 30 ربيع الآخر �سنة 1428هـ املوافق 17 مايو عام 2007م 

ت�سريف وقف اجلمعية مبكة املكرمة )واحة مكة املكرمة( بحمل ا�سم �سموه الكرمي - رحمه اهلل -.

وقف اأم القرى:

مبنى مت �سراوؤه يف نهاية �سنة 1424هـ )عام2003م(، بقيمة 11 مليون ريال، موؤجرة جلمعية الهالل الأحمر الإيرانية، 
مدة خم�ض �سنوات، تبداأ من 15 �سوال �سنة 1424هـ، بقيمة 900 األف ريال �سنويًا.

وقف ال�شيخ حممد �شالح حمزة �شرييف ملركز اجلمعية مبكة املكرمة:

يف �ســـوء وعد �ســـابق من ال�سيخ حممد �سالح حمزة �ســـرييف بتقدمي مبلغ مليون ريال �سنويًا م�ساهمة يف نفقات ت�سغيل 
مركز اجلمعية مبكة املكرمة،  تلقى �ســـمو رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية يف 17 رم�ســـان �ســـنة 1419هـ املوافق 3 يناير عام 
1999م ر�ســـالة من ال�ســـيخ حممد �سالح �سرييف يبلغ �سموه نيته باإن�ســـاء خم�ض عمائر وقفية مل�سلحة اجلمعية؛ لال�ستفادة 
من ريعها، لل�سرف على متطلبات مركز اجلمعية مبكة املكرمة، وبناء على طلب ال�سيخ حممد �سالح �سرييف وافق جمل�ض 
الإدارة بقراره رقم 422/99/3 يف 9 رم�سان �سنة 1422هـ املوافق 24 نوفمرب عام 2001م على تخ�سي�ض خم�ض قطع من 
اأر�ض اجلمعية مبخطط الن�ســـيم بحي العزيزية مبكة املكرمة، مب�ســـاحة اإجمالية ثالثة اآلف م2، ليقيم عليها الوقف، كما 
وافق املجل�ض يف اجتماعه رقم 103/7/3 يف 12 رم�ســـان �ســـنة 1423هـ املوافق 17 نوفمرب عام 2002م على اإفراغ القطعة 
رقم )692( باملخطط نف�ســـه، ليقيم عليها عمارة وقفية با�ســـم �ســـاحبة ال�ســـمو الأمرية �ســـارة بنت عبداملح�سن العنقري 
حرم �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز - اأمري منطقة مكة املكرمة - رئي�ســـة اللجنة الن�سائية العليا 
مبنطقة مكة املكرمة - حل�ســـاب مركز اجلمعية مبكة املكرمة مببلغ مليون ون�ســـف املليون ريال، مقدم من �سموها الكرمي 

لهذا الغر�ض.

 وقد احتفلت اجلمعية يف 25 رم�سان �سنة 1422هـ برعاية �سمو الأمري عبداملجيد، وجمع من الوجهاء والأعيان بو�سع 
حجر الأ�سا�ض لوقف ال�سيخ حممد �سالح �سرييف.
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 واأجازت جلنة اأوقاف اجلمعية نظارة اللجنة امل�ســـكلة من قبله لنظارة هذا الوقف املخ�ســـ�ض ريعه بالكامل مل�ســـلحة 
مركز اجلمعية مبكة املكرمة، والذي مت النتهاء منه وتاأجريه �سنة 1428هـ املوافق عام 2007م بعائد �سنوي مليون ون�سف 

املليون ريال خ�س�ض لدعم نفقات ت�سغيل مركز اجلمعية مبكة املكرمة.

 وبذلـــك يكـــون ال�ســـيخ عبدالرحمن بن عبدالقـــادر فقيه - جـــزاه اهلل خريًا - قد اأوقـــف الأر�ض، واأقـــام عليها البناء 
)م�سروع املركز( من ح�سابه اخلا�ض، يف حني اأوفى ال�سيخ حممد �سالح حمزة �سرييف - جزاه اهلل خريًا - مبا وعد به يف 
احلفل الذي اأقيم مبنزل ال�سيخ عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه بتاريخ 29 جمادى الأولى �سنة 1418هـ، ووفر وقفًا يدعم 

نفقات ت�سغيل املركز مبليون ون�سف املليون ريال �سنويًا، اإلى جانب تاأثيثه للمركز كاماًل.

وقف واحة طيبة:

يقع امل�ســـروع يف حي ب�ســـاعة يف اجلزء ال�سمايل من املنطقة املركزية املحيطة بامل�سجد النبوي ال�سريف، وقد مت �سراء 
قطعة الأر�ض مببلغ 12.500.950 رياًل، مبوجب قرار جمل�ض اإدارة اجلمعية يف اجتماعه بتاريخ 12 رم�سان �سنة 1423هـ 

املوافق 17 نوفمرب عام 2002م، ومت ت�سديد مبلغ ال�سراء على ثالثة اأق�ساط.

وجرى توقيع عقد  تنفيذ امل�سروع بتاريخ  27 �سعبان �سنة 1426هـ مع اإحدى املوؤ�س�سات الوطنية بتكلفة 42.372.500 
ريال، وحددت مدة التنفيذ بـ 720 يومًا من تاريخ ت�سلم املوقع، ويتوقع اأن تبلغ التكاليف الإجمالية للم�سروع قرابة 60 مليون 
ريال، مبا يف ذلك قيمة الأر�ض، وتكاليف الت�ســـميم، والإ�ســـراف، والتبعات املالية الأخرى، كاأوامر التغيري، التي قد تزيد 

على ثالثة ماليني ريال، اإلى جانب تو�سيل اخلدمات من ماء وكهرباء و�سرف �سحي للجمعية. 

وقف ال�شيخ عبدالرحمن بن اإبراهيم الرتكي باملدينة املنورة:

اأُقيم هذا الوقف خارج باب العنربية باملدينة املنورة مل�سلحة اجلمعية مبوجب ال�سك رقم 1/1188/8 وتاريخ 7 ربيع 
الآخر �سنة 1426هـ، والبالغة م�ساحتها 677.18 م2 مب�سطح مباين 1800م2 بتكلفة 2.088.000 ريال ك�سقق �سكنية.

وقف )واحة اجلوف(:

منذ ح�ســـول اجلمعيـــة على اأر�ض املنحة ال�ســـامية باجلوف، الواقعة على طريق امللك فهد مبدينة �ســـكاكا، مب�ســـاحة 
10355.35م2، مبوجب الأمر ال�ســـامي رقم 1291/م يف 20 من ذي القعدة �سنة 1420هـ، وم�ساعي اجلمعية حثيثة لتوفري 

م�سادر دخل ملركزها باجلوف.

وقد مرت عملية التح�سري مل�سروع اجلمعية مبنطقة اجلوف )واحة اجلوف( بعدة مراحل انتهت بالت�سميم الذي اأعده 
اأحد املكاتب الهند�سية باإ�سراف �سعادة الأ�ستاذ اأحمد بن عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ - وكيل اإمارة منطقة اجلوف، رئي�ض 
اللجنة العليا ملركز اجلمعية باجلوف - والبالغة تكاليفه نحو 44 مليون ريال، اإذ كان �ســـمن امل�ســـروعات التي و�ســـع حجر 
الأ�ســـا�ض لها خادم احلرمني ال�ســـريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - يف زيارته الكرمية ملنطقة اجلوف يف 

نهاية �سهر ربيع الآخر �سنة 1428هـ املوافق مايو عام 2007م.



وقف واحة حائل:

حظي مركز حائل باهتمام اأمري املنطقة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن عبداملح�سن بن عبدالعزيز، الذي وجه 
�سموه باأن يقام وقف تخ�س�ض له قطعة اأر�ض من اأرا�سي الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، واجلهود حثيثة لتوفري الأر�ض 
املنا�سبة ليقام عليها هذا امل�سروع الوقفي، الذي قّدم له �سمو ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز 
عند رعاية �سموه حفل و�سع حجر الأ�سا�ض ملركز الأمري �سلمان بن عبدالعزيز بحائل يف 25 ربيع الأول �سنة 1426هـ املوافق 

4 مايو عام 2005م مبلغ ع�سرة ماليني ريال.

وتوالـــت بعدهـــا تربعـــات اأهل اخلري مل�ســـروع وقف حائـــل اخلريي من داخـــل املنطقـــة وخارجها، فقـــام مكتب الزيد 
 لال�ست�ســـارات الهند�ســـية باإعـــداد ت�ســـاميم هـــذا امل�ســـروع وخمططاتـــه، ويتوقـــع اأن تبلـــغ تكاليف اإن�ســـائه نحـــو ثالثني 

مليون ريال.
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المناشط والفعاليات

اأقامـــت اجلمعيـــة كثرًيا مـــن املنا�ســـط والفعاليات التي - اإلـــى جانب م�ســـاهمتها اجلليلة يف تعزيز ح�ســـور اجلمعية، 
وبناء راأي جمتمعي م�ســـتنري جتاه ق�ســـية الإعاقة، وتاأهيل املعوقني ودجمهم - متثل م�ســـدًرا مهًما من م�ســـادر الدخل، 
 التـــي تدعـــم نفقات الت�ســـغيل ال�ســـنوية ملراكزها، وتـــرثي وتعزز ح�ســـورها املجتمعي، كما اأنهـــا تاأتي يف اإطار م�ســـوؤوليتها 

الجتماعية والوطنية.

 ون�شتعر�س - فيما ياأتي، على �شبيل التمثيل ل احل�شر- عدداً من هذه املنا�شط والفعاليات، واتفاقيات التعاون 
يف مراكز اجلمعية:

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدةمركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�س

مهرجان املحبة اخلريي مهرجان القرية الرتاثية 
مهرجان الربنامج ال�سيفي ابداأ �سهرك باخلري 

مزاد لون حياتهم  ال�سحور اخلريي
معر�ض الر�سوم والفنون عر�ض الأزياء اخلريي 

مهرجان م�ستلزمات الأ�سرة الطبق اخلريي
بازار ايادي اخلري ت�سويق منتجات الأطفال
معر�ض املراأة مهرجان العطاء اخلريي

معر�ض كنز اأبحر  مهرجان اأ�سدقاء اجلمعية
مهرجان الإعاقة  مهرجان الأ�سرة والطفل

اتفاقية �سافول  مهرجان براءة الألوان
اتفاقية ليبتون  اتفاقية ماكدونالدز  

اتفاقية بن زقر  اتفاقية �سركة املفتاح الدويل  )اإنرتكي(
  DHL اتفاقية جالمر �سوت�ض للتجميل  اتفاقية �سركة �سنا�ض

اتفاقية مطاعم فريجتو اتفاقية ال�سايف  
اتفاقية فندق ماريوت اتفاقية ال�سركة العربية للعود 

اتفاقية زاجل، �ساكو
اتفاقية البنك العربي الوطني

اتفاقية �سركة الت�سالت 
التعاون مع �سركة كوكا كول

مزاد احل�سارة
اتفاقية التعاون مع بنك الريا�ض

التعاون مع �سركة امريكان اك�سربي�ض



مركز الأمري �شلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة مركز مكة املكرمة 

م�سرية ال�سري للخري مهرجان العودة للمدار�ض
 مهرجان الطفل والربيع  ال�سوق الرم�ساين

 برنامج الرحالت والزيارات  مهرجان خيمرة الر�سيفة
 برنامج الدورات  بريق التميز 

 مهرجان ن�سمات املا�سي
 الربنامج ال�سيفي

 املزاد اخلريي 
مركز �جلوف عرو�ض 2003م

اإقامة دورات وندوات واأ�سواق خريية  حفلة نلتقي 
 اأكرب �سحن فاكهة  �سحور ملتقى الرحمة 

 ن�ساط �سناديق التربعات مهرجان العامل من اأجل اأطفالنا
 الطبق اخلريي  مهرجان ابني وابنتي 

 ت�سويق طوابع  امللتقى الأدبي بني الق�سة والق�سيدة
 منا�سط احلديقة اخللفية  عر�ض اأزياء 

 املعر�ض الفني.  

وبينما تباينت هذه الأن�ســـطة والفعاليات من مركز اإلى اآخر، كانت هناك بع�ض املنا�سط والتفاقيات العامة التي متثل 
قا�ســـمًا م�ســـرتكًا، تنتفع من عائدها كل املراكز، ومثال ذلك: برنامج عطاء الطالب، واتفاقية اجلمعية مع البنك العربي 
الوطنـــي )برنامج افعل خريًا(، الذي يدفع مبوجبه البنك مبلغ 1 ريال عن كل عملية �ســـحب من ماكينة ال�ســـراف الآيل، 
واتفاقية اجلمعية مع املجموعة ال�ســـعودية لالأبحاث والن�سر، وت�سويق بطاقات اجلمعية املنفذة من ر�سوم اأطفال اجلمعية، 
وبرنامج »جرب الكر�ســـي«، الذي يعد اأحد الربامج الرائدة لتوعية املجتمع بدوره واأثره املبا�ســـر يف لفت النتباه اإلى ق�سية 

الإعاقة، ومعاناة املعوقني على طريقة: اجل�ض مكاين، وجرب حرماين. 
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االتفاقيات طويلة المدى مع المؤسسات الوطنية  

ي�سهم القطاع اخلا�ض اإ�سهاًما فاعاًل يف دفع حركة العمل باجلمعية، وتطوير الأداء بها، وقد قامت املوؤ�س�سات الوطنية 
بتبّني برامج متميزة، اأعدتها اجلمعية، لبلوغ اأهدافها يف خدمة الأطفال املعوقني، ومن هذه الربامج:

Ó  برنامج »افعل خريًا« الذي تبناه البنك العربي الوطني، والذي انطلق عام 1993م، اإذ تربع البنك بريال واحد
للجمعية عن كل عملية �سحب تتم عرب اأجهزة �سراف العربي.

Ó  اتفاقية التعاون مع املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر، التي متثل م�سدر دعم لأن�سطة اجلمعية الإعالمية
والتوعوية منذ اأكرث من خم�سة ع�سر عامًا.

Ó  برنامج »بطاقات تراحم«، الذي ترعاه �ســـركة املفتاح الدويل لالت�ســـالت والكمبيوتر )اإنرتكي(، وهي عبارة
عن بطاقات هاتف م�سبوقة الدفع ميكن من خاللها التربع لدعم اجلمعية.

Ó  برنامج »عطر واأجر«، الذي تبنته ال�سركة العربية للعود يف عام 2005م، فخ�س�ست ن�سبة من مبيعاتها خالل
�سهر رم�سان املبارك لدعم اجلمعية.

Ó  برنامـــج »اإيـــزي نت« الذي طرحته �ســـركة زاجل الدولية لالت�ســـالت، ويت�ســـمن التربع بن�ســـبة من اإيرادات
ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت عرب امتياز ال�سركة مل�سلحة اجلمعية.

Ó .بطاقة عطاء التي طرحها بنك الريا�ض، وتت�سمن ن�سبة من ا�سرتاكات ما�سرت كارد لفائدة اجلمعية

Ó  ماراثون لالأطفال املعوقني تبنته �ســـركة الريا�ض العاملية »ماكدونالدز« �سهًرا واحًدا، وخ�س�ست ريال عن كل
وجبة مل�سلحة اجلمعية.

Ó  اتفاقية حملة »دع الباقي لهم« وتبنتها جمموعة �ســـافول عرب اأ�ســـواق بندة يف �ســـنة 1427هـ، وتتمثل يف تربع 
املت�سوقني بالهلالت املتبقية من م�سرتياتهم.

Ó  برنامج »بطاقات التهاين« الذي ي�ســـتثمر ر�ســـومات الأطفال على هيئة بطاقات، يتم ت�ســـويقها على ال�سركات
واملوؤ�س�سات والبنوك يف املنا�سبات والأعياد.

Ó  اتفاقيـــة »احليـــاة اأطعـــم بـــدون اإعاقـــة« مـــع �ســـركة �ســـافول لزيـــوت الطعـــام، وذلـــك مـــن خـــالل حملـــة 
مل�سلحة اجلمعية.
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نماذج مشرقة لعطاء الداعمين

كثرية هي مناذج العطاء امل�ســـرقة، التي مت ت�ســـجيلها على مدى ربع قرن من م�ســـرية هذه املوؤ�س�ســـة اخلريية، وهناك 
مناذج ت�ستحق الذكر لل�سكر؛ لأنها تقدم القدوة احل�سنة، وتعك�ض �سورة طيبة عن جمتمعنا.

Ó  تنـــازل الأ�ســـتاذ الدكتـــور/ يحيـــى حممود بن جنيـــد الأمني العـــام ملركز امللك في�ســـل للبحوث والدرا�ســـات
 الإ�ســـالمية عـــن قيمة جائـــزة امللك في�ســـل العاملية فرع الدرا�ســـات الإ�ســـالمية التي فاز بها عـــام 1998م، 

مل�سلحة اجلمعية.

Ó .لعب ريا�سي تربع �سنة 1418هـ بكامل حقوقه لدى ناديه لفائدة اجلمعية

Ó  حم�ســـن كرمي قدم للجمعية ب�ســـند القب�ض رقـــم 312 يف 1413/9/21هـ مبلغ مليون ريال، وطلب اأن ي�ســـجل
التربع با�سم فاعل خري، ويرف�ض اأن يذكر ا�سمه يف �سجالت اجلمعية. 

Ó  جنوم فنية وريا�ســـية من اأبناء هذا البلد تنازلوا عن الن�ســـيب الأكرب من ح�ســـتهم من جائزة من �ســـريبح
املليون بتلفاز الـ MBC ملنفعة اجلمعية.

Ó .مواطنة نظمت معر�سًا، وخ�س�ست 30 األف ريال من ريعه للجمعية يف �سنة 1419هـ

Ó  يف برنامـــج عطـــاء الطـــالب: طالبـــات ومعلمات قدمـــن حلًيـــا وجموهرات من م�ســـاغهن دعمًا مل�ســـروعات 
اجلمعية الوقفية.

Ó  .اإحدى �سحفنا الوطنية تخ�س�ض 5 ريالت من قيمة كل ا�سرتاك )1418هـ/1998م( ملنفعة اجلمعية

Ó  اإحدى مدار�ض البنات بالريا�ض نظمت يف �سنة 1419هـ �سوقًا خرييًا، وتربعت بـمئة األف ريال من ريع ال�سوق
ملنفعة اجلمعية.

Ó  تنـــازل الفنانـــون الفائـــزون بجوائـــز املعر�ض ال�ســـاد�ض للفن ال�ســـعودي املقام �ســـنة 1404هـ عـــن جوائزهم 
مل�سلحة اجلمعية.

Ó  .التزام جمموعة من رجال الأعمال واملوؤ�س�سات تربًعا �سنوًيا منذ اأ�س�ست اجلمعية

Ó  تـــربع فاعلـــي خـــري للجمعيـــة خالل خم�ســـة وع�ســـرين عـــام مببالـــغ ماليـــة زادت يف جملتهـــا علـــى مبلغ مئة 
مليون ريال.



وتيرة العمل التطوعي

حظى برنامج العمل التطوعي باجلمعية باإقبال كبري يف الأعوام ال�سابقة من املتطوعني من من�سوبي ومن�سوبات قطاعات 
خمتلفة، كاجلامعات، واملدار�ض، وامل�ست�سفيات، واجلهات الأخرى، اإلى جانب ا�ستقبال عدد كبري من طلبات امل�ساركة، مت 
توزيعها على خمتلف مراكز اجلمعية واأق�ســـامها؛ حلث التفاعل مع فئات املجتمع املختلفة، والتو�ســـع يف ا�ســـتفادة اجلمعية 
من جميع تلك الفئات ح�ســـب موؤهالتهم وقدراتهم املالية والعملية، وكنتيجة طبيعية لعتماد اجلمعية يف تقدمي اأن�ســـطتها 
وخدماتها على دعم فئات املجتمع املختلفة؛ وذلك لتحقيق اأهدافها التوعوية واخلدمية، وتطوير م�ســـتوى الأداء فيها، وقد 

تفاوتت املوؤهالت واخلربات للمتطوعني يف الأق�سام اخلدمية.

اأمـــا على �ســـعيد الإدارة العليـــا فاإن اجلمعية تعتمد علـــى اجلهود التطوعية ب�ســـورة كاملة، اإذ اإن كل اأع�ســـاء جمل�ض 
الإدارة، واأع�ساء اللجان املنبثقة منه كلهم من الأع�ساء املتطوعني. 

وي�ســـم املجل�ض واللجان نخبة من اأ�سحاب ال�سمو الأمراء، والف�ســـيلة العلماء، واملعايل الوزراء، والأكادمييني، ورجال 
الأعمـــال، واملتخ�س�ســـني، والإعالميـــني، وامل�ســـوؤولني يف قطاعات خمتلفـــة، اأ�ســـهموا بخرباتهم، ووقتهـــم، وتاأهيلهم يف 

التخطيط لربامج اجلمعية، ومتابعة تنفيذها. 

ويزيد عدد الأع�ساء املتطوعني يف جلان اجلمعية، وفرق العمل، منذ افتتاح اجلمعية حتى الآن، على 50 األف �سخ�ض، 
منهم نحو 36 األف معلم، عملوا متطوعني يف برنامج »عطاء الطالب« وحده، ونحو اأكرث من األفي �سخ�ض عملوا متطوعني 

يف املوؤمترين الدوليني اللذين نظمتهما اجلمعية.

وت�سم الع�سوية يف اللجان الرئي�سة: اللجنة التنفيذية، واللجنة املالية، وجلنة ال�ستثمار، وجلنة الإعالم وتنمية املوارد، 
وجلنة الرعاية والتاأهيل، وجلنة الوقف، وجلنة اخلدمة الجتماعية، وجلنة امل�ساريع، واللجان العليا للمراكز.

ومن اإيجابيات العمل التطوعي باجلمعية:

Ó .التوعية باجلمعية وباخلدمات املقدمة لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة

Ó .تاأهيل الطاقات ال�سعودية، مما يدعم عملية ال�سعودة

Ó .تبادل اخلربات واملهارات لرفع م�ستوى اأداء املوظفات باجلمعية واملتطوعات

Ó .تخفي�ض الأعباء املالية على اجلمعية

Ó .تغطية اأعمال م�ساعدات املعلمات يف الف�سول التعليمية

Ó .اأتاح للمتطوعات فر�سة التعرف على بيئة العمل مبراكز اجلمعية
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�سمو الأمري �سلطان بن �سلمان، وعدد من اأع�ساء جمل�ض الإدارة، واأع�ساء ال�سرف

�سمو ويل العهد، و�سمو اأمري منطقة الريا�ض يف لقطة تذكارية مع اأع�ساء جمعية املوؤ�س�سني 
ملركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة



�سمو الأمري �سلمان بن عبدالعزيز يت�سّلم هدية تذكارية يف حفل “مزاد احل�سارة”

�سمو الأمري اأحمد بن �سلمان - رحمه اهلل - يف زيارة ملركز اجلمعية بالريا�ض
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مباراة خريية )كاأ�ض الأمري فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز - رحمه اهلل -(

�سمو الأمري في�سل بن فهد - رحمه اهلل - و�سجل حافل من الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب يف دعم ق�سية الإعاقة



اجلمعية دعم  يف  الرائدة  الربامج  برنامج “اأفعل خريًا” من 

الوطني العربي  البنك  برنامج “اأفعل خريًا” مع 
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تربع من �سركة “ �سنايدر ” ال�سعودية

ماكدونالدز ال�سعودية واتفاقية تعاون متميزة خالل �سنوات طويلة



حفل انطالق برنامج “دع الباقي لهم” مع بنده

جمموعة �سامبا... من الداعمني الرئي�سني للجمعية
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اأبرز اأوجه التعاون مع اجلمعية من  ال�سعودية  الت�سالت  �سركة  اخلري” مع  “مزاد 

كوكاكول ال�سعودية و�سراكة متميزة مع اجلمعية



�سمو اأمري الريا�ض يف لقطة تذكارية لدى افتتاح مركز الأمري �سلمان بن عبدالعزيز بحائل

�سمو الأمري خالد الفي�سل يف حفل و�سع حجر اأ�سا�ض مركز اجلمعية يف ع�سري �سنة 1427هـ



195

�سمو الأمري عبدالرحمن بن �سعود - رحمه اهلل - يف زيارة للجمعية

توقيع اتفاقية تعاون مع “ال�سايف”



�سمو الأمري �سلطان بن �سلمان مع رئي�ض مركز با�سل الغالييني لال�ست�سارات املالية

ال�سركة العربية للعود و�سراكة دائمة مع اجلمعية
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برنامج تعاون مع �سركة املفتاح الدويل 

�سمو الأمري عبدالعزيز بن اأحمد يت�سلم �سهادة تكرمي



�سمو الأمري نواف بن في�سل بن فهد مع طفلني من من�سوبي اجلمعية

اأطفال اجلمعية يف زيارة لإحدى قواعد القوات اجلوية ال�سعودية
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�سمو الأمري عبدالرحمن بن م�ساعد يف اإحدى زياراته للجمعية





وتكامل األدوارتبادل الخبراتالفصل السادس





مقدمة

مل تكـــن عالقـــة اجلمعية باجلهـــات واملنظمات ذات ال�ســـلة بالإعاقـــة واملعوقني 
عالقة منطية تقليدية، بل اإن هذه العالقة و�ســـمت دائمـــًا بالتبادلية واحليوية، اإذ مل 
تكـــن اجلمعية تعمل مبعزل عـــن حميطها املحلي، ول عن بعديهـــا الإقليمي والدويل، 

فيما يتعلق بربامج الرعاية والتاأهيل. 

لقـــد كانت اجلمعية مبا قدر لها من ا�ســـطالع مب�ســـوؤوليات اجتماعية ووطنية يف 
ت�ســـّديها لق�سية الإعاقة وقايًة ورعايًة وتاأهياًل، على متا�ض وتناغم تامني مع امل�سهد 
العام، واجلهود املبذولة من الأجهزة والقطاعات احلكومية املختلفة، وتن�سق اخلطط 
والروؤى مبا ي�سهل احلياة اليومية للمعوقني، واندماجهم يف املجتمع، وكانت يف اجلهة 
الأخرى حا�ســـنة ل�سوؤون ق�ســـية الإعاقة و�سجونها، وعلى توا�ســـل تام مع اجلمعيات 
واملوؤ�س�ســـات الأهلية لتن�ســـيق اخلدمات املقدمة، واإثراء الربامـــج التاأهيلية املختلفة 

وتنويعها، حتقيًقا لتكامل الأدوار. 

وعلى امل�ســـتوى الإقليمي والـــدويل كانت اجلمعية حا�ســـرة يف خمتلف الفعاليات 
املحورية والرئي�ســـة ذات ال�ســـلة املبا�ســـرة برباجمهـــا، وهذا ما اأك�ســـبها املزيد من 
اخلربات الرتاكمية، التي اأثرت م�ســـريتها، واأ�ســـفى على �ســـريتها في�سًا من الريادة 

والتفرد يف هذا املجال. 

 اإن توا�ســـل اجلمعية يف جمالها مع حميطها، ويف عالقاتها مع اجلهات والهيئات 
واملنظمـــات املعنيـــة يف الداخـــل واخلارج، مل ينقطع، وقد ا�ســـتطاعت هذه املوؤ�س�ســـة 
اخلريية، على مدى ربع قرن م�ســـى، اأن ت�سجل �ســـفحات م�سيئة من التعاون، كانت 
تارة م�ســـدرة للخربة، وتارة م�ســـتوردة لها، واأحياًنا للحالتني مًعا، والذي يقف على 
تاريـــخ عالقاتها مع كثري من اجلهات يكت�ســـف مدى عراقة هذه املوؤ�س�ســـة، وتاأثريها 
ـــا، واأنها مبثل ما ت�ســـتفيد من  الإيجابي يف حميطها املحلي، بل الإقليمي والعاملي اأي�سً

جتارب الآخرين وخرباتهم تقدم من الدعم وامل�سورة ما يوازي ما تاأخذ اأو يزيد.



القيادة الرشيدة: القدوة والمثل

لقد كانت القيادة الر�ســـيدة �ســـنًدا ودعًما لكل ما حتقق من اإجناز، وكانت - ول تزال- حتر�ض على ال�ستجابة ملطالب 
اجلمعية، ودعمها قدر امل�ستطاع، وتذليل ما يواجهها من عقبات.

وكان متيز عالقة القيادة الر�سيدة باجلمعية دافًعا لكثريين لالقتداء، وفهم الأبعاد الإن�سانية، التي تنطوي عليها فكرة 
هذا ال�سرح.

وتالزم الدعمان املادي واملعنوي من قبل القيادة للجمعية، ول تزال تبذل جهدها يف �ســـبيل نه�ســـة اجلمعية وتطورها، 
كداأبها يف ت�سجيع كل عمل خري. 

 وكان هـــذا الدعـــم منذ الوهلة الأولى لـــربوز الفكرة، اإذ وافق امللك خالد بن عبدالعزيـــز - رحمه اهلل - على الفكرة، 
واأبدى دعمه لها، مثنًيا عليها، �ســـاًكرا املبادرين اإليها، وقدم تربًعا �سخ�ســـًيا قدره خم�سة ماليني ريال، بل عر�ض - رحمه 
اهلل - على معايل الدكتور غازي بن عبدالرحمن الق�ســـيبي يف بداية م�ســـعاه اإلى اإن�ســـاء اجلمعية ومركزها بالريا�ض اأن 
تتولى الدولة تنفيذ امل�سروع بالكامل على نفقتها، اإل اأن معاليه اقرتح البدء بجمع التربعات من املواطنني ت�سجيعًا لالأعمال 
اخلرييـــة، وتنميـــة لروح التكافل بني اأبناء املجتمع الواحد. على اأن تكمل الدولـــة ما قد ينق�ض، كما جاء يف خطاب معاليه 

بهذا اخل�سو�ض يف 11 �سفر �سنة 1402هـ. 

ويف عهـــد خـــادم احلرمني امللك فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - تعددت �ســـور الدعم، اإل اأنه ل بد من الإ�ســـارة اإلى 
الدعم املادي الذي قدمه يف بداية النطالق، وميثل  هذا العهد ع�سر الإجنازات  يف م�سرية اجلمعية، فربعايته الكرمية 
- رحمه اهلل - مت افتتاح مركزها الأول بالريا�ض، واملوؤمترين الدوليني لالإعاقة والتاأهيل اللذين نظمتهما اجلمعية، ومركز 
الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة  يف �سنتي 1413هـ و1421هـ، كما مّت اإقرار النظام الوطني لرعاية املعوقني و�سدوره، ومدت 
اجلمعيـــة مظلة خدماتها لت�ســـمل مناطق: مكة املكرمة، واملدينـــة املنورة، واجلوف، ومنحت املوافقة ملركز الأمري �ســـلمان 

لأبحاث الإعاقة لإجراء اأول بحث وطني لالأطفال املعوقني على م�ستوى اململكة. 

و�ســـدر عدد من الأوامر امللكية الكرمية، مبا يدعم املعوقني، وي�ســـهل حياتهم، ويع�ســـد م�ســـرية العمل اخلريي عامة، 
واخلدمات املقدمة للمعوقني خا�سة. 

و يتوا�سل دعم خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز –حفظه اهلل- للجمعية منذ اأن كان وليًا للعهد، 
وقد تعددت اأ�سكال دعمه خالل ربع قرن م�سى، ومن مظاهر هذا الدعم: 

Ó  ا�ســـتقبال اأع�ســـاء جمل�ـــض اإدارة اجلمعيـــة يف �ســـنة 1412هــــ مبنا�ســـبة مـــرور خم�ـــض �ســـنوات علـــى افتتاح
 م�ســـروعها الأول )مركز الريا�ض(، وال�ســـتماع منهم اإلـــى خدمات اجلمعية وتطلعاتها امل�ســـتقبلية، واإعطاء 

توجيهاته الكرمية. 



Ó  .الدعم الكرمي لفكرة اإعداد نظام وطني متكامل و�سامل للمعوقني باململكة

Ó  املوافقـــة على تو�ســـيات املوؤمتر الـــدويل الأول الذي نظمته اجلمعيـــة، ومركز الأمري �ســـلمان لأبحاث الإعاقة 
�سنة 1413هـ.

Ó  الرعايـــة الكرميـــة حلفل افتتـــاح مركز اجلمعية مبحافظة جدة يف 4 جمادى الآخرة �ســـنة 1420هـ، و�ســـدور
توجيهه الكرمي لوزارة التعليم العايل؛ لو�ســـع برامج لإن�ســـاء التخ�س�ســـات التاأهيلية املطلوبة، �سمن خطط 
اجلامعات يف �ســـوء ندرة وقلة ال�ســـعوديني وال�ســـعوديات العاملني يف جمالت تاأهيل الأطفـــال املعوقني، وقلة 

املتخ�س�سني يف هذا املجال.

Ó  الهتمام باللوائح املرورية، والربامج التي نفذتها اجلمعية، وما اأعدته من درا�ســـات ملكافحة اأ�ســـباب الإعاقة
بتخفي�ض اإ�سابات الأطفال الناجمة عن احلوادث املرورية، وما اأف�ست اإليه من اإلزامية حزام الأمان. 

Ó  الدعم الكرمي لن�ســـمام �ســـاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �ســـلمان اإلى املجموعة املختارة من املهتمني
مبجـــال الإعاقـــة يف العامل؛ للعمل على اإيجاد نظام جديد للحد من الإعاقة، بناء على تر�ســـيح رئي�ض التاأهيل 
الدويل، ودعوة �ســـموه للم�ســـاركة يف هذه املجموعـــة لتحديث وثيقة املنظمة يف هذا املجـــال لعقدين جديدين 

مبنا�سبة الألفية الثالثة.

Ó  دعـــم تعجيل منحـــة الأر�ض التي اأقيم عليها مركز اجلمعية باملدينة املنورة مب�ســـاحة 50.024م2 يف املخطط
رقم 599/ت يف املدينة املنورة، واأر�ض منحة اجلمعية على �ســـارع امللك فهد مبدينة �ســـكاكا اجلوف مب�ساحة 

)10.355( م2.

Ó  ســـرف خم�ســـة ماليني ريـــال اإعانة اإن�ســـائية ملركز اجلمعيـــة باملدينة املنـــورة، ومبلغ مماثـــل ملركز اجلمعية�
باجلوف، ومثلها لكل من مركزي اجلمعية مبكة املكرمة وجدة.

Ó .منح فر�سة وظيفية للمعوقني يف املوؤ�س�سات وال�سركات مبا ل يقل عن 4% من جمموع العمال

اإلى جانب كثري من اأ�سكال الدعم الأخرى التي يوجه بعدم الإعالن عنها لتظل خال�سة لوجه اهلل تعالى.

وقدم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - دعًما معنوًيا كبرًيا برعايته الكرمية لأن�سطة 
اجلمعيـــة وبراجمهـــا، ومراكزها، وقـــدم يف عدد من املرات دعًما مالًيـــا كبرًيا، كان يف اأغلبه الأ�ســـا�ض الذي انطلقت منه 
اجلمعية، لتلقي تربعات الأهايل، وكان من باب الوفاء له –حفظه اهلل- اإطالق ا�ســـم �ســـموه الكرمي على مركز اجلمعية 

يف املدينة املنورة.
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وميكن الإ�شارة اإلى بع�س اأوجه دعم �شمو ويل العهد للجمعية على النحو الآتي:

Ó  تربع �ســـموه الكرمي مل�سروع تو�ســـعة مركز الريا�ض مبليوين ريال، ورعايته الكرمية حلفل افتتاح تو�سعة مركز
الريا�ض يف 9 �سعبان �سنة 1416هـ. 

Ó  .تربع �سموه الكرمي مل�سروع مركز اجلمعية باملدينة املنورة مببلغ خم�سة ماليني ريال

Ó  التربع مببلغ ع�ســـرة ماليني ريال حل�ســـاب اأوقاف مركز اجلمعية باملدينة املنورة )مركز الأمري �ســـلطان بن
عبدالعزيز( ع�سية رعاية �سموه الكرمي حلفل افتتاح املركز يف 15 رم�سان �سنة 1422هـ. 

Ó  تربع �سموه الكرمي مببلغ ع�سرة ماليني ريال مل�سروع وقف حائل اخلريي، لدى رعاية �سموه الكرمي حلفل و�سع
حجر الأ�سا�ض ملركز اجلمعية بحائل، يف 25 ربيع الأول �سنة 1426هـ املوافق 4 مايو عام 2005م.

Ó  امل�ساعدة يف موافقة املقام ال�سامي على اإعفاء اجلمعية من �سرط املنحة املخ�س�سة للجمعية مبحافظة جدة
)اأر�ض حي اجلامعة(؛ مما �ساعد على ا�ستثمارها ب�سكل اأمثل. 

Ó  امل�ســـاعدات النقدية والعينية، ونفقات العالج والإركاب، وغريها، التي يقدمها �ســـموه الكرمي، �ســـواء ب�سفة
�سخ�ســـية، اأو بتوجيهات �ســـموه الكرمي من خالل موؤ�س�سة �ســـلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود اخلريية للمعوقني 

الذين تزكيهم اجلمعية حلاجتهم. 

Ó  امل�ســـاعدة يف موافقة املقام ال�ســـامي على تكليف مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة لإعداد النظام الوطني
للمعوقـــني، وتربع �ســـموه الكـــرمي بكامل تكاليف اإعداد نظـــام حقوق املعوقني، التي زادت على مليون ون�ســـف 

املليون ريال. 

Ó  ت�سريف �سموه الكرمي جائزة اجلمعية للخدمة الإن�سانية بفوزه، وقبولها يف دورتها الثالثة �سنة 1418هـ



مؤسسة الملك فيصل الخيرية  

عالقة اجلمعية مبوؤ�س�سة امللك في�سل اخلريية عالقة قدمية ووطيدة، فقد بداأت قبل اإجراء الدرا�سة اخلا�سة باإن�ساء 
اجلمعية، وقبل ا�ست�ســـدار الرتاخي�ض الالزمة باإن�سائها من وزارة ال�ســـوؤون الجتماعية، بتوقيع عقد اإن�ساء اجلمعية التي 
كانت تعرف اآنذاك بدار رعاية الأطفال املعوقني يف جمادى الأولى �ســـنة 1403هـ، قدمت موؤ�س�ســـة امللك في�ســـل اخلريية 
الأر�ض التي اأقيمت عليها الدار، بل اإن خماطبات اجلمعية يف بداية اإن�ســـائها كانت تتم على املطبوعات الر�ســـمية ملوؤ�س�سة 
 امللـــك في�ســـل اخلريية، ومنـــذ ذلك احلني والعالقة بني اجلمعية واملوؤ�س�ســـة لها من اخل�سو�ســـية مـــا مييزها عن غريها 

من العالقات. 

وقد احت�ســـنت املوؤ�س�ســـة بفندق الفي�سلية يف رم�سان �سنة 1424هـ الأم�سية ال�ســـعرية اخلريية ل�ساحب ال�سمو امللكي 
الأمـــري عبدالرحمـــن بن م�ســـاعد بـــن عبدالعزيز، التي خ�ســـ�ض عائدها لدعم م�ســـروع الوقف اخلـــريي ملركز اجلمعية 
بالريا�ض »واحة الأعمال«، كما ا�ست�سافت املوؤ�س�سة ب�سالة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفي�سلية يف �سنة 1425هـ 

»مزاد احل�سارة« الذي نظمته اجلمعية بهدف ح�سد الدعم ملا تقدمه من خدمات. 

وكانت مدار�ض امللك في�سل باحلي الدبلوما�سي من اأكرث املدار�ض م�ساهمة يف برنامج عطاء الطالب. 
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مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية   

بداأ التعاون بني اجلمعية وموؤ�س�ســـة �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود اخلريية مبكرًا يف العام نف�سه، الذي اأعلن فيه عن 
اإن�ساء املوؤ�س�سة، اإذ و�سعت اجلمعيةجميع خرباتها حتت ت�سرف املوؤ�س�سة. 

ومل تتوان املوؤ�س�ســـة ممثلة يف رئي�ســـها الأعلى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �ســـلطان بن عبدالعزيز وجمل�ض اأمنائها عن 
تقدمي الدعم للجمعية، التي ميكن اإيراد بع�ض منها:

Ó  متابعة تو�ســـيات املوؤمتر الـــدويل الأول لالإعاقة والتاأهيل ودعمها، التي وجه خادم احلرمني ال�ســـريفني امللك
فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - بت�سكيل جلنة وزارية لدرا�ستها. 

Ó  ،تقدمي مليوين ريال للجمعية لدعم م�ســـروع البحث الوطني الأول لإعاقة الأطفال باململكة العربية ال�ســـعودية
الذي قام به مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة. 

Ó  .التربع مبليوين ريال لدعم متويل درا�سة �سروب الإعاقة عند اأطفال اململكة

Ó  تخ�ســـي�ض ثالث منح للجمعية للدرا�ســـات العليا �ســـمن برنامج املوؤ�س�ســـة للرتبية اخلا�ســـة بجامعة اخلليج
العربي بالبحرين. 

Ó  ترحيـــب املوؤ�س�ســـة بتمويل مقرتح اجلمعية حول م�ســـخة احلقن مب�ستح�ســـر الباكلوفني لالأطفال امل�ســـابني
بال�سلل الدماغي واملقدرة تكلفتها مبليون ون�سف املليون دولر اأمريكي. 

Ó  التعاون مع املوؤ�س�سة يف جمال بناء قاعدة معلومات عن املراكز واملن�ساآت التي تقدم خدمات للمعوقني يف دول
اخلليج العربي. 

Ó  دعوة اجلمعية ملختلف الفعاليات واملنا�ســـط وامللتقيات، التي تنظمها جامعة اخلليج العربي مبملكة البحرين
يف اإطار برنامج املوؤ�س�سة للرتبية اخلا�سة.



إمارة منطقة الرياض

حظيت جمعية الأطفال املعوقني بدعم متميز، وم�ســـاندة م�ســـتمرة من مقام اإمارة منطقة الريا�ض ممثلة يف �ســـخ�ض 
�ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلمان بن عبدالعزيز اآل �ســـعود - اأمري منطقة الريا�ض - وذلك منذ اأن كانت فكرة اإلى اأن 

اأ�سبحت حقيقة واقعة، متتد مظلة خدماتها املجانية اإلى كثري من مناطق اململكة، وهذه بع�ض الأمثلة: 

Ó  .بداأت اجلمعية ن�ساطها من اأروقة جمعية الرب بالريا�ض بتوجيه ورعاية من �سموه الكرمي

Ó  بدعم من �ســـموه الكرمي ح�ســـلت اجلمعية علـــى الأر�ض التي اأقيم عليها م�ســـروع مركـــز الريا�ض تربعًا من
موؤ�س�سة امللك في�سل اخلريية. 

Ó  ،نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - قام �سموه بافتتاح مركز الريا�ض
يف  9 �سفر �سنة 1407هـ. 

Ó .رعى �سموه حفل و�سع حجر الأ�سا�ض مل�سروع تو�سعة مركز اجلمعية بالريا�ض

Ó  ،نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - رعى �سموه املوؤمتر الأول للجمعية
الذي نظم خالل الفرتة من 13 اإلى 16 جمادى الأولى �ســـنة 1413هـ، وح�ســـره اآنذاك اأكرث من 400 خبري يف 
�سوؤون الإعاقة من جميع دول العامل، واأ�سدر عددًا من التو�سيات املهمة التي اعتمدها لحقًا املقام ال�سامي. 

Ó  بدعم من �ســـموه للجمعية، ولأهدافها الإن�ســـانية تربع �ســـموه نيابة عن اجلمعية اخلريية الإ�سالمية بعدد من
قطع الأرا�سي، التي كانت متلكها اجلمعية اخلريية الإ�سالمية، تبلغ قيمتها ال�سوقية نحو �ستني مليون ريال.

Ó  تبّنى �ســـموه الكرمي فكرة اإقامة مركز الأمري �ســـلمان لأبحاث الإعاقة؛ ليعنى باإثراء البحث العلمي يف جمال
الإعاقـــة، وتطبيـــق نتائجها يف حقول الوقاية من الإعاقات من جهة، وتطبيق نتائجها يف رعاية امل�ســـابني بها 

من جهة اأخرى. 

Ó  قدم �ســـموه منحة مالية لتاأ�سي�ض مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة قدرها ع�سرة ماليني ريال، وقبل �سموه
م�سكورًا الرئا�سة ال�سرفية، ثم من�سب الرئي�ض الأعلى لهذا املركز الرائد، ويتابع �سموه عن قرب خطط عمل 

املركز واأن�سطته املختلفة. 

Ó  ،تف�ســـل �سموه بتخ�ســـي�ض مقر ملركز الأمري �ســـلمان لأبحاث الإعاقة يف احلي الدبلوما�سي مبنطقة الريا�ض
وذلك �سمن مبنى تابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض التي يراأ�سها �سموه الكرمي. 

Ó  8 تف�ســـل �ســـموه برعاية افتتاح مقر مركز الأمري �ســـلمان لأبحاث الإعاقة يف 27 رجب �ســـنة 1417هـ املوافق
دي�سمرب عام 1996م، وتكرمي اجلهات العلمية والأكادميية، والأ�سخا�ض الذين �ساهموا يف خدمة املركز. 
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Ó  .سعى �سموه اإلى ا�ستقطاب الدعم للجمعية وم�سروعاتها عرب عدد من فاعلي اخلري�

Ó  كرمت اجلمعية �سموه تقديرًا لعطائه الدائم، ودوره املتميز يف توا�سل م�سريتها، اإذ قررت اجلمعية العمومية
بالإجماع منح �سموه جائزة اجلمعية للخدمة الإن�سانية ل�سنة 1415هـ. 

Ó  ،بلغ من اهتمام �ســـموه الكرمي اأنه يف زيارته لليابان �ســـنة 1418هـ زار مدر�سة كوتو لرعاية املعوقني يف طوكيو
وملا اأو�ســـح رئي�ض وزراء اليابان ل�ســـموه وجود مركز متقدم جدًا للمعوقني وتاأهيلهم خارج طوكيو، وجه �سموه 
اجلمعية للتن�ســـيق مع ال�ســـفري الياباين يف الريا�ض للمتابعة بق�ســـد الإفادة من التجربـــة اليابانية يف رعاية 

الأطفال املعوقني، وتاأهيلهم مبراكز اجلمعية. 

Ó  رعى �ســـموه حفل و�ســـع حجر الأ�ســـا�ض للم�ســـروع الوقفي الأول للجمعية »واحة الأعمال« باحلي الدبلوما�سي
بالريا�ض يف 16 �سعبان �سنة 1424هـ، وقاد مبادرات التربع له. 

Ó  رعاية �سموه )مزاد احل�سارة( الذي اأقامته اجلمعية يف قاعة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفي�سلية
يف �سنة 1424هـ. 

Ó  رعى �ســـموه احلفل الـــذي اأقامته اجلمعية بالغرفة التجارية ال�ســـناعية بالريا�ض لتكرمي داعمي م�ســـروعها
الوقفي »واحة الأعمال«، وتد�سني برنامج عطاء الطالب يف 6 من ذي القعدة �سنة 1425هـ، وهي املنا�سبة التي 
افتتح فيها �ســـموه التربع لتبلغ ح�ســـيلة تلك الأم�ســـية من التربعات نحو 14 مليون ريال، خ�س�ست للم�سروع 

الوقفي »واحة الأعمال«، وخم�سة ماليني ريال لأوقاف اجلمعية الأخرى.

وحتظى اجلمعية برعاية �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـطام بن عبدالعزيز -  نائب اأمري منطقة الريا�ض- ودعمه، 
وذلك على اأكرث من �سعيد، اإذ تف�سل �سموه برعاية الأ�سواق اخلريية التي كانت تقيمها اجلمعية منذ �سنة 1411هـ مبوافقة 
وزارة التجارة، اإلى جانب رعاية �سموه الكرمية حلفل اإطالق، وبدء تنفيذ برنامج »عطاء الطالب« مبنطقة الريا�ض، الذي 

اأقيم مبركز امللك فهد الثقايف يف 9 �سفر �سنة 1426هـ.

وجتد اجلمعية الدعم وال�ســـند واملعا�سدة من جميع الإدارات والأق�سام يف الإمارة، وجمل�ض املنطقة، ومن املحافظني، 
وروؤ�ساء املراكز التابعة لإمارة املنطقة ملختلف منا�سط اجلمعية ومنا�سباتها. 



الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض  

كان من الطبيعي اأن جتد اجلمعية دعم الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض، وقد �سمت العا�سمة الريا�ض اأكرب ثالثة 
م�سروعات للجمعية:

 الأول: مركز خدمي، وهو م�سروع اإن�ساء مركز الريا�ض الذي افتتح يف عام 1407هـ، ومتت تو�سعته، وافتتحت  التو�سعة 
يف �سنة 1416هـ.

والثاين: مركز بحثي، هو )مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة(.

والثالث: م�سروع وقفي، وهو  )واحة الأعمال(، بتكلفة تزيد على 200 مليون ريال.

وقـــد ا�ســـتعانت اجلمعية على اإمتام هذه امل�ســـروعات باإمكانات الهيئة العليا لتطوير مدينـــة الريا�ض وخرباتها التي مل 
تتوان بتوجيهات رئي�سها �سمو الأمري �سلمان بن عبدالعزيز - اأمري منطقة الريا�ض - عن مّد يد العون، واملوؤازرة للجمعية، 

وتع�سيد م�سريتها،  ومن اأ�سكال الدعم الذي قدمته: 

Ó  تولى مركز امل�ساريع والتخطيط بالهيئة الإ�سراف امليداين على امل�سروعات اخلا�سة مبركز الريا�ض من بداية
م�سروع التو�سعة. 

Ó  تطورت العالقة، وتنامت املعا�سدة لت�سبح الهيئة بعد ذلك هي مرجع اجلمعية ال�ست�ساري، واملمثل الفني لها
يف خمتلف اجلوانب والأمور الفنية املتعلقة بجميع م�سروعاتها امل�ستقبلية. 

Ó  تعاون الهيئة مع اجلمعية لإيجاد مقر موؤقت ملركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة يف اجلناح املال�سق للق�سر
الثقايف باحلي الدبلوما�سي. 

Ó  .تعاون الهيئة مع اجلمعية يف اأ�سواق التخفي�سات، التي كانت تقام ب�ساحات منطقة ق�سر احلكم يف الديرة

Ó  دعم اجلمعية بو�ســـفها موؤ�س�ســـة غري ربحية ب�ســـعر خمف�ض بتمليكها م�ســـاحات، وال�ســـماح لها بامل�ساركة يف
تطوير القطاعني 3 اأو 3ب يف املنطقة املركزية باحلي الدبلوما�سي. 

Ó  ،تزويـــد اجلمعيـــة باحتياجاتهـــا مـــن نباتـــات الزينـــة، والأزهـــار، والـــورد، لزيـــادة امل�ســـطحات اخل�ســـراء 
وتزيني حدائقها. 

Ó  تقـــدمي امل�ســـورة الفنيـــة لت�ســـميم مركـــز اجلمعية باملدينـــة املنـــورة، والإ�ســـراف، نيابة عـــن اجلمعية، على 
تنفيذ املركز.

Ó  تقدمي امل�ســـورة للجمعية والتعاون يف الت�سميم والإ�سراف على م�ســـروعها الوقفي باحلي الدبلوما�سي )واحة
الأعمال(، بالتن�ســـيق مع مكتب �ســـعودي كون�ســـلت، وامل�ســـمم العاملي كروك�ستون، والتن�ســـيق والتعاون لحقًا 

لت�سهيل اإجراءات بيع امل�سروع للهيئة العليا لل�سياحة.
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برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية )أجفند(  

اأقامـــت اجلمعيـــة منذ فرتة طويلة عالقات متميزة مع برنامج اخلليج العربـــي لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية 
)اأجفند( متثلت يف عدد من اخلطوات:

Ó  بتوجيه كرمي ومتابعة من �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري طالل بن عبدالعزيز - رئي�ض برنامج اخلليج العربي
لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية )اأجفند( - قدم الربنامج مبلغ 750 األف دولر اأمريكي دعمًا لنفقات 

تو�سعة مركز اجلمعية الرئي�ض بالريا�ض. 

Ó  قدم �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري طالل بن عبدالعزيز مبلغ مليوين ريال تربعًا �سخ�ســـيًا من �ســـموه الكرمي
مل�سروع تو�سعة مركز الريا�ض. 

Ó  مبوجب قرار جلنة اإدارة الربنامج رقم 41/14 يف 14 يونيو عام 1999م، مت تخ�ســـي�ض مبلغ 300 األف دولر
اأمريكـــي - نحـــو مليون و125 األف ريال �ســـعودي- لتمويل م�ســـروع اإعداد اأدلة معدلة ملناهـــج تعليمية جديدة 
لالأطفـــال املعوقني، وهو ميثل منهًجا مرجعًيا للمرحلة البتدائيـــة للتالميذ املتخلفني عقليًا، ومنهًجا مرجعًيا 
ملرحلـــة الطفولة والتعليم ما قبل املدر�ســـة لالأطفال املتخلفني عقليًا، اإذ اعتمد مـــن وزارتي الرتبية والتعليم، 

والثقافة والإعالم ليكون يف خدمة املوؤ�س�سات التعليمية، التي تعنى بتعليم الأطفال املعوقني حمليًا وعربيًا. 

Ó  التعاون مع الربنامج يف عام 2003م على تثقيف اأمهات الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة، وبرنامج التنمية
ال�ساملة للطفولة املبكرة )بورتاج(.



الرئاسة العامة لرعاية الشباب

اأخذ التعاون الوثيق القائم بني اجلمعية والرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب اأ�سكاًل متعددة، ومن ذلك:

Ó  توطد عالقة اجلمعية بالرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب من خالل الربنامج الرائد، الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو
امللكي الأمري في�ســـل بن فهد بن عبدالعزيز - الرئي�ض العام لرعاية ال�ســـباب، رحمه اهلل -  املتمثل يف زيادة 
ريـــال واحد على كل تذكـــرة من تذاكر دخول مباريات الدوري املمتاز لكرة القدم مل�ســـلحة املعوقني باململكة. 
وت�ســـري �ســـجالت اجلمعية اإلى رفع خطاب �ســـكر ل�ســـموه الكرمي من معـــايل الدكتور غازي بـــن عبدالرحمن 
الق�سيبي - رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية - يف 7 �سفر �سنة 1408هـ بالرقم 145 لقرار �سموه، وكانت اجلمعية 
تتلقى خم�س�سها بانتظام من هذا الربنامج. وبلغ اإجمايل خم�س�سات اجلمعية من برنامج �سموه الكرمي - 

رحمه اهلل - )8.509.467( رياًل.

Ó  تربع �ســـاحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - بجوائز الفنانني الفائزين يف
املعر�ض ال�ساد�ض للفن ال�سعودي املعا�سر )يف �سنة 1404هـ(، الذي خ�س�ض دخله ملنفعة اجلمعية، وقد تربع 

الفنانون م�سكورين وقتها مببالغ جوائزهم مل�سلحة اجلمعية. 

Ó  قـــدم �ســـموه - رحمـــه اهلل - مبلغ مليوين ريال تربعًا �سخ�ســـيًا مل�ســـروع مركـــز اجلمعية باملدينـــة املنورة يف 
�سنة 1418هـ. 

Ó  .قدم �سموه - رحمه اهلل - يف 11رجب �سنة 1419هـ دعمًا �سخيًا للجمعية مقداره ع�سرة ماليني ريال

Ó  ترحيب �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن فهد - الرئي�ض العام لرعاية ال�سباب - يف �سوء رغبة �ساحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان باإيجاد متنف�ض، وبرامج ترويحية للمعوقني بالأندية الريا�سية لالإفادة 

من من�ساآتها، �ساأنهم �ساأن جميع �سباب اململكة. 

Ó  .اإبراز ر�سالة اجلمعية من خالل ارتداء مالب�ض ريا�سية عليها �سعارها يف املباريات املحلية والدولية

Ó  .مقرتح النقل التلفازي املبا�سر ملباريات املعوقني اأ�سوة بباقي املباريات

Ó  .تبني الحتاد ال�سعودي لكرة القدم مهرجان »اأ�سدقاء اجلمعية« مب�ساركة جنوم املنتخب الأول لكرة القدم

Ó  .زيارة اجلهاز الفني والإداري ولعبي املنتخب الأول ملركز اجلمعية بالريا�ض
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أمانة مدينة الرياض

بداأت عالقة اجلمعية مع اأمانة مدينة الريا�ض - اأمانة منطقة الريا�ض حاليًا - مبكًرا، حني طلب معايل الدكتور غازي 
الق�سيبي، عند �سروعه يف اإجراءات الرتخي�ض لبناء الدار، اأن تعفى اجلمعية من ر�سوم البلدية والت�سجيل املطلوبة يف مثل 

هذه امل�سروعات، وتوالى بعد ذلك دعم الأمانة، ومعا�سدتها لأهداف اجلمعية، ومن ذلك:

Ó  موافقـــة الأمانـــة علـــى ال�ســـماح للجمعيـــة بو�ســـع بع�ـــض اللوحـــات الإعالنيـــة يف عدد مـــن مياديـــن، مدينة 
الريا�ض و�سوارعها.

Ó .دعم اجلمعية يف اأ�سواقها اخلريية، وتزويدها باأ�ستال نباتات الزينة، والأزهار

Ó .تخطيط عدد من اأرا�سي اجلمعية

Ó  تقدمي الت�ســـهيالت للبنك العربي الوطني بتخ�سي�ض مواقع جديدة لرتكيب اأجهزة ال�سراف الآيل، يف �سوء
ما يقدمه من دعم للجمعية بتخ�سي�ض ريال واحد للجمعية على كل عملية �سحب اآلية )برنامج افعل خريًا(.

Ó  تبنـــي الأمانـــة من خـــالل بلدياتها، والأجهـــزة املعنية الأخرى، تطبيق م�ســـمون كتاب اجلمعيـــة عن املعايري 
الت�ســـميمية للمعوقـــني حركيـــًا يف الهيئـــة العمرانية، الـــذي يعر�ـــض املفاهيم التقنيـــة والهند�ســـية الدقيقة 

للموا�سفات واملعايري اخلا�سة باملعوقني.

Ó  تخ�ســـي�ض اأمانـــة مدينـــة الريا�ـــض وحـــدة خلدمة ذوي الحتياجات اخلا�ســـة، وم�ســـاركة �ســـاحب ال�ســـمو
 اأمـــني منطقـــة الريا�ـــض الدكتـــور عبدالعزيز بـــن حممد بن عيـــاف اآل مقـــرن يف برنامج اجلمعيـــة التوعوي 

)جرب الكر�سي(.

Ó .جتاوب الأمانة مع كثري من ال�سفاعات ملواطنني معوقني، �سواء يف جانب املنح اأو التوظيف 



وزارة الشؤون االجتماعية

ات�س���مت عالقة اجلمعية مع وزارة ال�س���وؤون االجتماعية بو�س���فها جهة اإ�س���راف طوال الفرة املا�سية باالن�سباط، ومل 
ت�سجل عليها الوزارة خمالفة اأو خروًجا عن الأنظمة والتعليمات، وي�سعب ح�سر اأوجه دعم الوزارة للجمعية، ولكن ميكن 

ذكر الآتي، على �سبيل املثال: 

Ó  قدمـــت الـــوزارة  -  ول تـــزال- للجمعية وم�ســـروعاتها ومنا�ســـطها دعًما غري حمدود، �ســـواء مـــن حيث منح
الرتاخي�ض ملراكزها اجلديدة، ودعم م�ساعيها للح�سول على منح الأرا�سي؛ لإقامة املراكز عليها، اأو لغر�ض 

احل�سول على اأرا�ٍض لإقامة امل�سروعات الوقفية ملراكزها.

Ó  دعمـــت الـــوزارة اجلمعيـــة يف موؤمتريها الدوليني اللذين نظمتهما يف �ســـنتي 1413هــــ و 1421هـ بالتعاون مع 
مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة.

Ó .دعمت الوزارة تنفيذ التو�سيات املنبثقة منهما، ودعمت �سدور النظام الوطني لرعاية املعوقني

Ó  تعـــد الوزارة ال�ســـريك الداعم للجمعية يف كل خطـــوة تخطوها ملد مظلة خدماتها املجانيـــة، يف اإطار دعمها 
ورعايتها ال�ساملني لربامج رعاية املعوقني، وتاأهيلهم، ودجمهم، وتي�سري حياتهم وت�سهيلها.

Ó  تبّنت الوزارة كثرًيا من اقرتاحات اجلمعية وم�ســـروعاتها، لي�ض فقط على امل�ســـتوى املحلي، بل على امل�ســـتوى 
العربـــي بعر�ســـها مقرتح الإركاب املخف�ـــض للمعوقني من خمتلف الـــدول العربية يف الجتمـــاع الثاين ملمثلي 
وزارات ال�ســـوؤون الجتماعية العرب، ل�ســـمولهم بهذه التخفي�سات على و�ســـائل النقل ببلدانهم اأ�سوة باملعمول 

به واملطبق يف اململكة. 

Ó  تن�سق اجلمعية، وتت�ساور مع الوزارة يف كثري من الربامج واملنا�سط قبل ال�سروع فيها، وت�ستاأن�ض براأيها، وجتد
من اأجهزتها املختلفة كل اأ�سكال الدعم. 
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وزارة التعليم العالي

تعددت اأ�سكال تعاون اجلمعية مع وزارة التعليم العايل، وعلى �سبيل املثال ل احل�سر ما ياأتي:

Ó .دعم اجلمعية ومركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة بخربات عدد من الكفاءات الوطنية

Ó .التعاون على تذليل قبول املعوقني يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود

Ó  جتـــاوب الوزارة امل�ســـكور لعدد من التزكيات لبتعاث مواطنني للدرا�ســـات العليـــا مل حتل ظروف عوقهم دون
حتقيق طموحاتهم الأكادميية.

Ó  دعـــم الـــوزارة امللتقيات العلمية مبوؤمتـــرات اجلمعية، ول�ســـيما موؤمترها الدويل الأول لالإعاقـــة والتاأهيل يف 
�سنة 1413هـ.

Ó  و�ســـع خربات اجلمعية ودرا�ســـاتها يف خدمة امل�سعى، الذي يقوم به معهد البحوث بجامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن )م�سروع اآفاق(، والذي يعكف على اإعداد خطة م�ستقبلية للتعليم اجلامعي باململكة العربية ال�سعودية؛ 
لتحديد الحتياجات امل�ستقبلية من املخت�سني يف جمالت الرعاية والتاأهيل ل�سد احلاجة املحلية من الوظائف 

التاأهيلية، يف مراكز رعاية املعوقني باململكة وتاأهيلهم.

وزارة الصحة 

التقـــت روؤيـــة اجلمعية باختيارها التوجـــه بخدماتها املجانية لرعاية الأطفـــال مزدوجي الإعاقة وتاأهيلهـــم مع روؤية وزارة 
ال�ســـحة يف حتقيق ال�ســـحة مبفهومها ال�سامل، وعلى جميع امل�ستويات للفرد والأ�ســـرة كمًا ونوعًا، مع العمل على م�ساعدة 
امل�سنني وذوي الحتياجات اخلا�سة؛ وذلك بالتعاون والتن�سيق بني الوزارة وخمتلف اجلهات املقدمة للخدمة من القطاعني 

العام واخلا�ض.
وهذا التطابق بني الروؤيتني جعل للتعاون بني اجلمعية ووزارة ال�سحة ميزة خا�سة تفر�سها طبيعة املجال.

ول ميكن ا�ستعرا�ض اأوجه هذا التعاون بكل ف�سوله ومراحله، اإمنا ميكن الكتفاء بالإ�سارة اإلى بع�ض مظاهره واأوجهه: 

Ó  مل تبخل الوزارة على اجلمعية يف حدود ما كانت ت�ســـمح به الإمكانات، بندب موظفني وموظفات يعملون على
مالكها؛ للعمل يف اجلمعية ومراكزها، مع حتملها  رواتبهم وبدلتهم.

Ó  ،معاملـــة العاملني يف الأق�ســـام الطبية مبراكز اجلمعية معاملة نظرائهم نف�ســـها يف امل�ست�ســـفيات احلكومية 
با�ستثنائهم من الرتخي�ض، والكتفاء فقط برتخي�ض املراكز.



Ó  تبّنـــي كثري من املقرتحات التي كانت تتقدم بهـــا اجلمعية وتطبيقها،وكذلك تلك التي يتقدم بها مركز الأمري
�ســـلمان لأبحاث الإعاقة ملقام الوزارة للحد من اأ�سباب الإعاقة، والك�سف املبكر عنها، ومن ذلك -على �سبيل 
املثـــال- تبنيهـــا اختبار اإفـــرازات الغدة الدرقية حلديثي الـــولدة، وتفعيل قرار الفح�ض قبل الزواج يف �ســـنة 
1425هـ، وهو النظام الذي تبناه املوؤمتر الدويل الأول لالإعاقة والتاأهيل، الذي نظمته اجلمعية ومركز الأمري 

�سلمان لأبحاث الإعاقة يف الفرتة من 13اإلى 16 جمادى الأولى �سنة 1413هـ. 

Ó  .جتاوب الوزارة امل�سكور يف متابعتها كثريًا من احلالت الإن�سانية التي كانت حتولها اجلمعية

Ó  تعاون الوزارة مع اجلمعية يف اإعداد درا�ســـة بحثية عن حقوق املعوقني �ســـنة 1416هـ، ويف تاأ�سيل دور البحث
العلمي باإن�ساء مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة، ورعاية الإن�سان وتطوير خمتلف �سبل حياته. 

Ó  .التعاون بني اجلمعية والوزارة يف عيادات النطق، والعالج الوظيفي بامل�ست�سفيات احلكومية

Ó  امل�ساركة الفعالة للوزارة يف املوؤمترين العامليني اللذين نظمتها اجلمعية ومركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
�سنتي 1413هـ)عام 1992م( و1421هـ )عام 2000م(. 

Ó  .دعم طلبات ال�ستقدام للجمعية لدى مكاتب العمل، والتف�سل بالعالج املجاين ملن�سوبي اجلمعية

العالقة مع امل�ست�سفيات والقطاعات ال�سحية الأخرى، من اأوجه التعاون بني اجلمعية وامل�ست�سفيات الآتي:

Ó  ســـاهمت اجلمعيـــة كواجهـــة متقدمـــة، مبا لها مـــن مكانـــة علمية مرموقـــة، يف تدريـــب طاقات ب�ســـرية من�
ال�سوؤونال�ســـحية للحر�ـــض الوطني بالعيادات الطبيـــة مبركزها الرئي�ض بالريا�ض، اإلـــى جانب تدريبها اأطباء 
الزمالـــة العربيـــة، والطالب والطالبات يف كلية العلوم الطبية امل�ســـاعدة، وكلية الرتبية اخلا�ســـة، وعدد من 

من�سوبي م�ست�سفى الريا�ض الع�سكري.

Ó  م�ســـاركة اجلمعية يف ور�ض العمل والندوات واملحا�ســـرات والأ�ســـابيع ال�ســـحية والثقافية، التي كانت تقيمها
امل�ست�سفيات والقطاعات ال�سحية.

Ó  بحث اآفاق التعاون مع امل�ست�سفى الع�سكري بالريا�ض يف برامج تدريب م�ساعدات التاأهيل، ول �سيما يف العالج
الوظيفي والنطق، واملعتمدة من الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات الطبية.
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مستشفى الملك فيصل التخصصي:

Ó  التعاون مع م�ست�ســـفى امللك في�ســـل التخ�س�سي ومركز الأبحاث بالريا�ض على اأكرث من �سعيد، متثلت بع�ض
جوانبه يف الآتي: 

تقدمي اخلدمات الطبية لأطفال اجلمعية بالك�سف والت�سخي�ض، واإجراء كثري من جراحات العظام لأطفال اجلمعية.   -1 

امل�ســـاركة الفعالة يف موؤمتر امل�ســـتجدات الطبية واجلراحية يف عالج ال�ســـلل الدماغي يف 20 �سوال �سنة 1426هـ   -2
املوافـــق 22 نوفمرب عام 2005م، واإقامة اإحدى ور�ض احلقن باإبـــر البوتك�ض باملركز الرئي�ض للجمعية بالريا�ض، حيث كان 

اأطفال اجلمعية هم العينة املختارة ل�سمان التاأهيل بعد احلقن. 

تبادل الآراء حول اإن�ســـاء مركز متخ�ســـ�ض جلراحة الوجـــه واجلمجمة، اإلى جانب مركز امل�ست�ســـفى - القحف   -3
والوجه - فريق احلنك امل�سقوق - واحلا�سل على اعرتاف اجلمعية الأمريكية للحنك امل�سقوق يف عام 1991م.

التعاون وتبادل الراأي وامل�سورة يف درا�سات ال�سطهاد والعنف الأ�سري، ول�سيما �سد الأطفال.   -4

التن�سيق وامل�ساركة يف رعاية كثري من املوؤمترات وامللتقيات التي نظمها، و منها:   -5

Ó .موؤمتر امل�ستجدات يف جراحة العظام 30 رجب - 2�سوال �سنة1420هـ املوافق 8 -10 نوفمرب عام 1999م

Ó .اأ�سبوع التوعية ب�سرطان الأطفال يف 13�سعبان �سنة 1420هـ

Ó  املوؤمتـــر العاملـــي عن طب الأطفال، الذي ح�ســـره قرابة 400 طبيـــب، وكان بعنوان )طـــب الأطفال يف اململكة
العربية ال�سعودية يف القرن احلايل(، ونظم يف رم�سان �سنة 1421هـ املوافق يناير عام 2001م.

Ó  14 موؤمتر امل�ســـببات الوراثية لالإعاقات )الت�ســـخي�ض والعالج والوقاية( يف 12 �ســـوال �ســـنة 1426هـ املوافق 
نوفمرب عام 2005م. 

Ó .احل�سور املجاين لفرق العمل التي ينظمها امل�ست�سفى مبا يف ذلك ا�ستخدام مكتبته الطبية

وزارة التربية والتعليم

�ســـكلت عالقـــة اجلمعية مع وزارة الرتبيـــة والتعليم - املعارف �ســـابقًا - �ســـنًوا وتواأًما لعالقتها مع وزارة ال�ســـحة، لكون 
 عمليـــة رعايـــة الأطفـــال املعوقـــني وتاأهيلهم باجلمعيـــة تاأخذ بعديـــن رئي�ســـني: الأول: التاأهيـــل الطبي، والثـــاين: التاأهيل 

الرتبوي التعليمي.
وي�سم كل مركز من مراكزها ق�سمًا طبيًا، يحتوي على عيادات تاأهيلية، وق�سمًا تعليميًا، يحتوي على ف�سول تربية وتعليم، 

ومن هنا كان لعالقة اجلمعية بوزارة الرتبية والتعليم اخل�سو�سية ذاتها يف عالقتها مع وزارة ال�سحة.



وقد �ســـاهمت الوزارة منذ وقت مبكر )�ســـنة 1402هـ( بتقدمي اإح�ســـاءات عن املعوقني يف اململكة عامة، ومنطقة الريا�ض 
خا�سة عند بدايات تاأ�سي�ض اجلمعية، وفيما يلي بع�ض ال�سواهد على خ�سو�سية هذه العالقة:

Ó  التن�سيق والتعاون لتي�سري الفر�ض التعليمية لالأطفال املعوقني، جنبًا اإلى جنب مع اأقرانهم الأ�سوياء، ف�سدرت
التعليمات منذ �ســـنة 1410هـ بقبول الأطفال املعوقني حركيًا، و�سعاف ال�سمع والنطق مبدار�ض التعليم العام، 
اإ�ســـافة اإلى وجود ف�ســـول ملحقة باملدار�ض العادية للمتخلفني عقليًا منذ �سنة 1411هـ، وللمكفوفني منذ �سنة 
1414هـ، ومتت اأول عملية دمج للمكفوفني يف ف�ســـول اأقرانهم املب�ســـرين نف�ســـها يف بع�ض املدار�ض الثانوية 

منذ �سنة 1411هـ.

Ó  التن�ســـيق والتعاون غري امل�ســـبوقني اللذان متا بني اجلمعية والوزارة يف اأثناء  التح�سري للموؤمتر الدويل الأول
لالإعاقة والتاأهيل، اإذ مت تنظيم م�ســـابقة للطالب مبنا�ســـبة املوؤمتر، وا�ســـتقطع جزء من كل ح�ســـة، ونظمت 
حما�سرات مبختلف املدار�ض واملوؤ�س�سات التعليمية؛ لتنمية وعي الن�ضء، بق�سية الإعاقة، و�سبل الوقاية منها، 
ومبا ي�ســـاعد على دمج املعوقني، اإلى جانب توفري مطبوعات للموؤمتر، وتنظيم يوم للطفل املعوق باملدار�ض يف 

ثاين اأيام املوؤمتر.

Ó  معا�ســـدة الـــوزارة الربنامج امل�ســـائي، الذي مت ا�ســـتحداثه باجلمعيـــة لالأطفال، الذين جتاوزوا �ســـن الثانية
ع�ســـرة، والذي انتهى - فيما بعد- باملوافقة على حتويلهم اإلى معهد الرتبية الفكرية يف �سرق الريا�ض ابتداًء 

من بداية العام الدرا�سي 1416هـ. 

Ó  التعاون بني اجلمعية والوزارة من خالل جلنة �سكلت لدرا�سة م�سروع اإن�ساء مركز لعالج عيوب النطق والكالم
وت�سحيحها، يف �سوء املوافقة ال�سامية ال�سادرة بذلك �سنة 1417هـ.

Ó  م�ساركة اجلمعية مع الوزارة يف جلنة مراجعة ت�ساميم م�سروع مركز الت�سخي�ض وتقوميه، والتقومي املبكر يف
مراحل الإعداد لإن�سائه يف �سنة 1418هـ.

Ó .امل�ساهمة يف تطوير مناهج تنا�سب قدرات الأطفال املعوقني واحتياجاتهم

Ó  جتاوب الوزارة م�سكورة يف دعم املوارد الب�سرية يف اجلمعية، ومراكزها بندب موظفني وموظفات يعملون على
مالكها للعمل يف الأق�ســـام التعليمية مبراكز اجلمعية ول�ســـيما معلمات الرتبية اخلا�ســـة - مع حتمل الوزارة 

لرواتبهم وبدلتهم. 

Ó  ،التعاون بني اجلمعية والوزارة للتوعية بق�ســـية الإعاقة بني الن�ضء من خالل املحا�سرات، وتوزيع املطبوعات
واإقامة الربامج الهادفة، والأن�ســـطة ال�ســـفية، والاّل�ســـفية، خالل املوؤمتر الدويل الثـــاين للرعاية والتاأهيل، 
والنظـــر يف اإمكانيـــة اإدراج مو�ســـوعات حـــول الإعاقة واملعوقني يف مقـــررات القراءة والرتبيـــة الوطنية، وهو 

املو�سوع الذي كان قد طرح، وكان اأحد حماور املوؤمتر. 
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Ó  يف �سوء موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - يف �سنة 1422هـ على اإقامة
م�ســـابقة الريا�ض الدولية لر�سوم الأطفال، ن�سقت اجلمعية مع الوزارة لإدراج مو�سوعات عن ق�سية الإعاقة، 

وهموم املعوقني ؛ ليكون اأحد املحاور، التي ي�سارك فيها املت�سابقون. 

Ó - التن�ســـيق مـــع الـــوزارة لتتـــم عمليـــة التقـــومي لأطفـــال اجلمعية مبوؤ�س�ســـة امل�ســـلولني مـــن قبـــل معلماتهم 
معلمات اجلمعية. 

Ó  تعاون الوزارة مع اجلمعية، ومركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة لإعداد ملف برت�سيح اململكة جلائزة روزفلت
الدولية لالإعاقة عام 2000م.

Ó .م�ساركة اجلمعية مع الوزارة يف املنتدى الوطني للتعليم للجميع، الذي اأقيم يف 11 �سفر �سنة 1423هـ

Ó  مقرح اجلمعية للخطوط اجلوية العربية ال�س���عودية لعقد دورات تدريبية لبع�س موظفي اخلطوط، بالتن�سيق
مع الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة لتعلم لغة الإ�سارة للتخاطب، والتوا�سل مع ال�سم امل�سافرين. 

Ó  .م�ساعدة الوزارة على ت�سويق كتب، خ�س�ض ريعها لدعم موارد اجلمعية

Ó  م�ســـاركة اجلمعية يف كثري من امللتقيات والفعاليات التي تنظمها الوزارة، ول�سيما ذات ال�سلة بالطفولة التي
كان منها، على �سبيل املثال: 

نـــدوة الطفولـــة املبكرة، وخ�سائ�ســـها، واحتياجاتهـــا، التي نظمتها الـــوزارة برعاية خادم احلرمني ال�ســـريفني   -1
 امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - مبركز امللك فهد الثقايف بتاريخ 26 �ســـعبان �ســـنة 1425هـ املوافق 10 اأكتوبر

�سنة 2004م.

املوؤمتر الدويل ل�سعوبات التعلم الذي نظمته الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة يف نهاية �سوال/ وبداية ذي القعدة   -2
�سنة 1427هـ، برعاية ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز.



الجمعيات والمؤسسات الخيرية

 عنـــد الرتخي�ـــض للجمعية يف 20 �ســـوال �ســـنة 1402هـ، كان قـــد �ســـبقها يف التاأ�ســـي�ض 48 جمعية خريية م�ســـجلة بوزارة 
ال�سوؤون الجتماعية. 

وو�ســـل عدد اجلمعيات اإلى 400 جمعية خريية يف اململكة، مبعنى اأن هناك نحو 350 جمعية خريية اأن�ســـئت خالل ربع قرن 
م�ســـى، اأي: اأن عدد اجلمعيات اخلريية باململكة قد ت�ســـاعف اأكرث من �ســـبع مرات، وخالل هذه الفرتة مل تتوجه جمعية 
خريية يف خدماتها جزئيًا اأو كليًا للمعوقني، اإل واأقامت بينها وبني جمعية الأطفال املعوقني قناة ات�ســـال لال�ست�ســـارة، اأو 
طلـــب امل�ســـاعدة الفنية، بل اإن اجلمعيات التـــي ل عالقة لها برعاية املعوقني وتاأهيلهم كان معظمها يتوا�ســـل مع اجلمعية 

بطلب تقدمي العون، وال�ست�سارة، ومن ذلك الإفادة من اللوائح والأنظمة الداخلية املعمول بها يف اجلمعية.
ولأن املجال ل ي�سمح با�ستعرا�ض �سور التعاون القائمة بني اجلمعية واجلمعيات اخلريية الأخرى، �سيتم الكتفاء بالعالقات 

مع بع�ض اجلمعيات على �سبيل التمثيل، ور�سم معامل لل�سورة الكلية: 

منطقة الريا�س:

Ó .اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام

Ó  موؤ�س�سة الأمرية العنود بنت عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي اآل �سعود اخلريية، ومركز الأمرية العنود ل�سوؤون
املعوقات.

Ó .جمعية الأمري فهد بن �سلمان اخلريية لرعاية مر�سى الف�سل الكلوي

Ó .مركز الريا�ض للتوحد

Ó .جمعية الوفاء اخلريية

Ó .الحتاد ال�سعودي لريا�سة املعوقني

Ó .اجلمعية ال�سعودية اخلريية للرتبية والتاأهيل )متالزمة داون( د�سكا

Ó .مركز والدة الأمري في�سل بن فهد للتوحد

Ó .اجلمعية اخلريية للتوحد

Ó .مركز تدريب الفئات اخلا�سة التابع لوزارة ال�سوؤون الجتماعية

Ó .مركز الريا�ض التخ�س�سي للتاأهيل

Ó .املركز ال�سعودي لزراعة الأع�ساء
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Ó  .معهد النور للكفيفات

Ó  .املركز التعليمي للطفولة

Ó  .اجلمعية اخلريية مبحافظة رماح

Ó  .اجلمعية اخلريية مبحافظة القويعية

املنطقة ال�شرقية: 

Ó  .اجلمعية اخلريية لرعاية املعوقني باملنطقة ال�سرقية

Ó  .مركز �سعد ال�سانع لتقومي النطق وال�سمع لالأطفال املعوقني

Ó  .جمعية فتاة اخلليج اخلريية الن�سائية باخلرب

Ó  .مركز التاأهيل اخلا�ض باجلبيل

Ó  .اجلمعية اخلريية الن�سائية للخدمات الجتماعية بالدمام

Ó  .جمعية اجلبيل اخلريية

Ó  ..جمعية اخلفجي اخلريية الن�سائية

منطقة مكة املكرمة: 

Ó .كلية دار احلكمة

Ó .مركز الرعاية واحلنان

Ó  .مركز العون

Ó  .مركز جدة للنطق وال�سمع

Ó  .اجلمعية الفي�سلية اخلريية الن�سوية

Ó  .مركز عبداللطيف جميل لإعادة التاأهيل والرعاية ال�سحية

Ó  .اجلمعية ال�سودانية لرعاية وتاأهيل املعوقني



منطقة املدينة املنورة: 

Ó  .اجلمعية اخلريية للخدمات الجتماعية

Ó  .جمعية الرب واخلدمات الجتماعية اخلريية بينبع البحر

Ó  .مركز رعاية املعوقني مبحافظة اأملج

منطقة ع�شري: 

Ó  .جمعية اجلنوب اخلريية الن�سائية

منطقة الق�شيم: 

Ó  .جمعية امللك عبدالعزيز اخلريية الن�سائية

Ó  .جمعية عنيزة اخلريية

Ó  .جمعية الر�ض اخلريية لرعاية املعوقني

Ó  .معهد الرتبية الفكرية بعنيزة

منطقة حائل: 

Ó .جمعية امللك عبدالعزيز اخلريية للخدمات الجتماعية

منطقة اجلوف: 

Ó  .جمعية الرب اخلريية باجلوف

منطقة تبوك: 

Ó  .الهيئة امللكية للجبيل وينبع - حقل

منطقة احلدود ال�شمالية: 

Ó  .جمعية �سمو الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد اخلريية بعرعر

وعلـــى �ســـبيل التمثيل لأوجه التعاون، �ســـيتم اإلقاء ال�ســـوء على منوذجـــني لعالقة اجلمعية مع اجلمعيات واملوؤ�س�ســـات 
 اخلرييـــة بالداخـــل، اإلـــى جانـــب ما �ســـبق ذكره عن موؤ�س�ســـة امللك في�ســـل اخلريية، وموؤ�س�ســـة �ســـلطان بـــن عبدالعزيز 

اآل �سعود اخلريية.
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جمعية الرب اخلريية باجلوف:

ي�سجل جلمعية الرب اخلريية باجلوف اأنها اأ�س�ست اأول مركز لرعاية الأطفال املعوقني وتاأهيلهم بعد املركز الرئي�ض يف 
الريا�ض، يف اأولى خطوات اجلمعية ملد مظلة خدماتها املجانية خارج منطقة الريا�ض. 

وقـــد بداأت العالقة والتن�ســـيق مبكرًا منـــذ فكرت جمعية الرب اخلرييـــة باجلوف يف اإيجاد خدمـــات للمعوقني مبنطقة 
اجلـــوف، اإذ اأوفـــدت فريقًا يتاألف من ثالثة اأع�ســـاء من جمل�ض اإدارتها جلمعية الأطفال املعوقني يف �ســـنة 1409هـ لزيارة 

مركز اجلمعية بالريا�ض، والوقوف على اخلدمات والفئات املخدومة. 

واأعقب ذلك تروؤ�ض معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�ســـويلم - نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية - يف 10 
ربيع الآخر �سنة 1410هـ ور�سة عمل نظمتها جمعية الرب اخلريية باجلوف؛ لتحديد ماهية املركز وطبيعته الذي ترغب يف 
اإقامته. وعندما بداأت باإعداد خمططات امل�سروع، اأوفدت اأحد املهند�سني يف زيارتني للوقوف على خ�سو�سية الت�ساميم، 

واملوا�سفات الفنية ملبنى مركز اجلمعية يف الريا�ض. 

 وتخللـــت ذلـــك زيارتـــان للمديـــر الطبـــي باجلمعيـــة جلمعيـــة الرب اخلرييـــة باجلـــوف، لالإفـــادة من خـــربات جمعية 
الأطفال املعوقني. 

ووقعـــت جمعيـــة الرب عقد تنفيذ مركزها باجلوف مع اإحدى املوؤ�س�ســـات الوطنية يف 28 �ســـوال �ســـنة 1413هـ بقيمة 7 
ماليني ريال.

 وبينما كان موعد ا�ســـتالم امل�ســـروع يف 28 من ذي احلجة �ســـنة 1415هـ بادرت جمعية الرب اخلريية باجلوف يف 27 
جمادى الأولى �ســـنة 1415هـ اإلى طلب �ســـمه اإلى جمعية الأطفال املعوقني، وا�ســـتجاب جمل�ض اإدارة اجلمعية يف اجتماعه 
رقم 68 املنعقد بتاريخ 26 من ذي احلجة �ســـنة 1415هـ اإلى طلب ال�ســـّم، و�ســـدرت موافقة الوزارة رقم 5870 يف 27 من 

�سفر �سنة 1416هـ على عملية ال�سّم، التي اأُقرت ب�سكل نهائي بقرار جمل�ض اإدارة اجلمعية رقم 416/5/69/1. 

واآل املركز بكامل اأر�ســـه ومن�ســـاآته مبوجب اتفاقية وقعت بني اجلمعيتني يف 4 ربيع الأول �سنة 1416هـ املوافق 31 يوليو 
عـــام 1995م جلمعية الأطفـــال املعوقني ليكون اأول فروعها خارج منطقة الريا�ـــض، وقدمت جمعية الرب اخلريية باجلوف 
مبلغ مليون ريال م�ســـاهمة منها يف تاأثيث املركز وجتهيزه، و�ســـاهمت مببلغ 800 األف ريال يف نفقات الت�ســـغيل للعام الأول 
�سنة 1416هـ، ومثلها يف نفقات الت�سغيل للعام الثاين �سنة 1417هـ، وا�ستمرت بعد ذلك يف دفع مبلغ ن�سف مليون ريال كل 
عام، ن�ست عليها االتفاقية املوقعة بني اجلانبني،  دفعت منها خم�سة اأق�ساط قيمتها 2.5 مليون ريال ون�سف املليون، قبل 

اأن تتوقف عن دفعها �سنة 1423هـ. 

وبذلك تكون اجلمعيتان قد اأطرتا لنموذج من التعاون الذي �ساعد جمعية الأطفال املعوقني على �سم املركز وت�سغيله، 
مبا لديها من خربات، بينما حتملت جمعية الرب اخلريية باجلوف تكاليف الإن�ساء والتاأثيث، وجانًبا من م�ساريف الت�سغيل 

لعدة �سنوات. 



اجلمعية اخلريية لرعاية املعوقني يف حمافظة الر�س:

تطـــورت عالقـــة اجلمعية مع اجلمعية اخلريية لرعاية املعوقني يف حمافظة الر�ض عقب مبادرة ال�ســـيخ خالد ابن عمر 
البلطان يف �ســـنة 1426هـ م�ســـكورًا بعر�ض متويل اإن�ســـاء مركز للجمعيـــة بالر�ض، واإقامة وقف خريي لـــه، بتكلفة اإجمالية 

للم�سروعني مقدارها 14 مليون ريال.

 ويف �ســـوء التن�ســـيق الذي مت ب�ساأن هذا العر�ض مع �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز - اأمري 
منطقة الق�ســـيم - م�ســـت اجلمعية يف اإجراءات الرتخي�ض لهذا املركز، ووافقت وزارة ال�سوؤون الجتماعية بخطابها رقم 

5100/6/�ض يف 12 من املحرم �ستة 1428هـ على اإقامة مركز للجمعية مبحافظة الر�ض.

 ويف اإطار امل�ســـاعي التي بذلت للح�ســـول على اأر�ض يقام عليها م�ســـروع املركز، وافق جمل�ض اإدارة اجلمعية اخلريية 
لرعاية املعوقني يف حمافظة الر�ض يف اجتماعه بتاريخ 15 من املحرم �سنة 1428هـ على التنازل جلمعية الأطفال املعوقني 
عن اأر�ض مب�ســـاحة 12.966.43 م2 من الأر�ض املمنوحة جلمعية الر�ض؛ لغر�ض اإقامة مركز عليها لرعاية املعوقني  - اأي 

ما يعادل ثلث م�ساحة اأر�ض املنحة ال�سامية -.

ومبوافقة جهة الإ�ســـراف على هذا التنازل، وتثبيت ذلك يف �ســـجالت ال�ســـك مبا يقر ملكية جمعية الأطفال املعوقني 
لهـــذه امل�ســـاحة، وباإقامة مركز للجمعية عليهـــا تكون اجلمعية اخلريية لرعاية املعوقني مبحافظـــة الر�ض قد حققت خدمة 
متميـــزة للمعوقني باملحافظة، واملراكز التابعة لها، لكونها �ســـتتوجه بخدمـــات مركزها املنتظر اإلى فئات من املعوقني غري 
فئة الأطفال مزدوجي الإعاقة، الذين �سيتم خدمتهم من خالل مركز اجلمعية،واملتوقع اأن يتم ت�سغيله - اإن �ساء اهلل - يف 

العام املايل 1430/1429هـ.

عالقات طابعها التميز

اإن اخت�ســـار عالقات ربـــع قرن من الزمان مع الوزارات واجلهات احلكومية، وموؤ�س�ســـات القطـــاع اخلا�ض يبدو اأمًرا 
�سعًبا؛ لأن كثرًيا منها كان له ف�سل فيما بلغته اجلمعية من مكانة، وما حققته من اإجنازات، ولكن باإعمال مبداأ ما ل يدرك 
كلـــه، ل يرتك جله، ن�ســـري اإلى بع�ض اجلهات، ومن بينها وزارة ال�ســـناعة والكهرباء التـــي دعمت اجلمعية باأحد موظفيها 
يف �ســـورة ندب لعامني، لتقدمي خدمات توعوية )اإعالمية، اإعالنية( على فواتري الكهرباء، واأ�سدرت وزارة الربق والربيد 
والهاتف طابًعا تذكارًيا، و اأتاحت جمالت توظيف للمعوقني يف الوزارة وال�سركات املتعاقدة معها، واأ�سهم التلفاز ال�سعودي 
يف تقدمي برامج توعوية، يف التعريف باجلمعية وبراجمها واأن�ســـطتها، وكان ملجمع امللك فهد لطباعة امل�ســـحف ال�ســـريف 
اإ�سهامه املقدر يف مد اجلمعية بامل�ساحف، وغريها من اإ�سداراته القيمة، ونظمت وزارة النقل ندوة عن نقل املعوقني وذوي 
الحتياجات اخلا�سة يف الفرتة من 25 - 27 �سفر �سنة 1424هـ، وقدمت جمعية الهالل الأحمر ال�سعودي، وجامعة الأمري 
نايف العربية للعلوم الأمنية خدمات جليلة للجمعية، يف جماليهما، ودعمت املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر اجلمعية 
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منذ عام 1992م باإعالنات جمانية يف مطبوعاتها بداأها �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري اأحمد بن �ســـلمان بن عبدالعزيز - 
رحمه اهلل - رئي�ض جمل�ض ادارة ال�ســـركة اآنذاك ووا�ســـلها �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري في�ســـل بن �سلمان رئي�ض جمل�ض 
اإدارة ال�سركة، وزادت قيمة هذه الإعالنات على 17 مليون ريال، وكان لتلفاز الـ MBC، و�سركة اآرا، والع�سرات من اجلهات 
اأنواع من الدعم التي ت�ســـتحق الذكر وال�ســـكر لأ�سحابها، وي�سيق املجال عن اإيراد كل مبادرات اأ�سحاب الأيادي البي�ساء، 

وعزاوؤنا اأن ما قاموا به كان لوجه اهلل تعالى، ومل يكن م�سعاهم اإلى اأ�سواء واأغرا�ض زائلة.

الجهات الخارجية

تتعدد اأ�ســـكال التوا�سل بني اجلمعية واجلهات ذات العالقة مبجال الإعاقة على امل�ستويني الإقليمي والدويل، يف حدود 
ما ت�ســـمح به اأنظمة جهة الإ�ســـراف وتعليماتها، والنظام الأ�سا�ســـي للجمعية، فمنها ما اأخذ �ســـفة امل�ساركة يف موؤمترات، 

وملتقيات، وور�ض عمل، ومنها ما جاء على �سكل زيارات، واأخرى على �سكل تبادل الآراء.

وميكن ح�سر اأبرز اجلهات التي كان للجمعية توا�سل معها على هذين امل�ستويني يف الآتي 

Ó  مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية

Ó  .مركز التدخل املبكر يف دولة الإمارات العربية املتحدة

Ó  .اجلمعية اخلليجية لالإعاقة

Ó  .اجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني

Ó  .اجلمعية القطرية لرعاية وتاأهيل املعوقني

Ó  .اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة

Ó  .)مركز را�سد لعالج ورعاية الطفولة )دبي

Ó  .اجلمعية اللبنانية لرعاية املعوقني

Ó  .)مركز نازك احلريري اخلريي للرتبية اخلا�سة )الأردن

Ó  .)موؤ�س�سة الأمل للمعوقني )لبنان

Ó  .جائزة ال�سارقة للمعوقني املبدعني

Ó  .املركز الأردين لدرا�سات واإبداعات �سوؤون الإعاقة

Ó  .املجل�ض العربي للطفولة والتنمية



Ó  .)مكتب املقر ر اخلا�ض املعني بالإعاقة )الدوحة - قطر

Ó  .املكتب الت�سويقي لالأطباء واخلدمات الطبية كاليفورنيا، الوليات املتحدة الأمريكية

Ó .مركز لدا لالإدارة العاملية

وتتلقى اجلمعية بو�ســـفها عنواًنا وا�ســـمًا له مكانته يف جمال الإعاقة، مئات الر�ســـائل من مراكز وموؤ�س�سات وجمعيات 
خرييـــة مـــن خمتلف اأنحاء العـــامل، ولعل عالقتها مبنظمـــة التاأهيل الدويل تعطي �ســـورة عن طابع التعـــاون بني اجلمعية 

واجلمعيات واملنظمات املعنية بق�سية الإعاقة يف خارج حدود الوطن.

منظمة التاأهيل الدويل:

ت�ســـري �ســـجالت اجلمعية اإلى تعاون غري م�سبوق بني اجلمعية ومنظمة التاأهيل الدويل RI، اإذ كانت املنظمة الدولية قد 
اأعدت وثيقة لعقد الثمانينيات مبنا�سبة العام الدويل للمعوقني )1981م(، وا�ستدعت احلاجة حتديث هذه الوثيقة يف عام 
1999م للع�ســـرين عاًمـــا التالية للخروج بنظام جديد للحـــد من الإعاقة، وبوثيقة حديثة تكـــون ذات قيمة وفائدة لالأفراد 

املعوقني، كما كانت �سابقتها. 

وقد وجه الدعوات كل من اللورد موري�ض - رئي�ض التاأهيل الدويل - وجورج ويل�ســـون - اأمني �ســـندوق التاأهيل الدويل- 
لنخبة من ال�سخ�ســـيات العاملية واملهتمني مبجال الإعاقة، كان من بينهم �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 

- رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية، ورئي�ض جمل�ض اأمناء مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة.

ومن ال�سخ�ســـيات التي دعيت: الأ�ســـقف توتو، وبروفي�ســـور �ستيفن هوكز، و�ســـتيف اأموكا - الأمني عام للكومينولث - 
ودينج بوفاجن من ال�ســـني - و�ســـمو الأمري رعد بن زيد - من الأردن -  وعقد اجتماع حت�ســـريي للجنة التاأهيل الدولية يف 
العا�ســـمة الأردنيـــة عمان يف الفـــرتة من 23 - 26 يوليو عام 1999م، مثل �ســـموه فيه اآنذاك ع�ســـو جمل�ض اإدارة اجلمعية 
الأ�ســـتاذ عبداهلل بن حممد اآل ال�ســـيخ قبل اأن تعقد اللجنة اجتماعها الثاين يف لندن، الذي مت فيه حتديث الوثيقة، باإيجاد 

نظام جديد للحد من الإعاقة لالألفية الثالثة.
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�سمو الأمري �سلمان بن عبدالعزيز، و�سماحة املفتي، والأ�ستاذ عبدالرحمن اجلري�سي يف حفل لدعم اأوقاف اجلمعية 
بالغرفة التجارية بالريا�ض

�سمو الأمري �سطام بن عبدالعزيز يف حفل توزيع جائزة اجلمعية يف دورتها الرابعة



229

اأحد اجتماعات جمل�ض الإدارة

اأع�ساء جمل�ض اإدارة اجلمعية يف اجتماع للجمعية العمومية



�سمو الأمري �سطام بن عبدالعزيز ورعاية م�ستمرة لعدد من منا�سط اجلمعية



231

�سمو الأمري مقرن بن عبدالعزيز يتحدث مع اأحد اأطفال اجلمعية يف اإحدى املنا�سبات



رئي�ض جمل�ض ال�سورى واأع�ساء املجل�ض يف حفل تد�سني برنامج “جّرب الكر�سي” باملجل�ض

لقاء لإحدى جلان تفعيل تو�سيات املوؤمتر الثاين لالإعاقة والتاأهيل
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اأطفال مركز جدة يرحبون بالزوار

لقطة عامة لأحد ملتقيات توظيف املعوقني يف مركز اجلمعية بجدة



�سمو الأمري ماجد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - يف افتتاح مركز مكة املكرمة �سنة 1419هـ

معايل وزير ال�سوؤون الإ�سالمية ال�سيخ �سالح اآل ال�سيخ يف زيارة ملركز الريا�ض
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وفد من موؤ�س�سة امللك في�سل اخلريية يزور اجلمعية

�سمو الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - يف اإحدى زياراته للجمعية



حفل ت�سليم ريع بطاقة العطاء من بنك الريا�ض

اأمني عام اجلمعية عو�ض الغامدي يت�سلم �سيكًا مل�سلحة اجلمعية من اأكادميية الفي�سل العاملية
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�سمو الأمري مقرن بن عبدالعزيز وعناية م�ستمرة مب�سروعات اجلمعية

�سركة ماكدونالدز ورعاية احدى منا�سبات اجلمعية 





تحديات وتطلعاتالمستقبلالفصل السابع





مقدمة

تواجه اجلمعية خالل ال�ســـنوات القريبة القادمة، حتديًا يتمثل يف كيفية توفري ميزانية ا�ســـتكمال اإن�ســـاء م�ســـروعات الوقف 
اخلريي، التي تنفذها يف عدد من مناطق اململكة التي حتت�ســـن مراكزها، اإلى جانب ميزانية الت�ســـغيل ال�ســـنوية التي ت�سهد هي 
الأخـــرى تزايدًا ملحوظًا، مع تزايد اأعداد الأطفال امل�ســـمولني باخلدمة، وافتتاح املراكز اجلديدة، و�ســـيظل هذا التحدي قائمًا 
حتى بعد اإجنازات م�ســـروعات الوقف اخلريي، التي تعول عليها اجلمعية كثريًا يف تغطية اجلزء الأكرب من نفقات الت�ســـغيل؛ لأن 
خطط التو�ســـع التي تتبناها اجلمعية، والتي تت�سمن الو�ســـول بخدماتها اإلى باقي مناطق اململكة، اإلى جانب بدء م�سروع مراكز 
الأحياء �ست�ســـتلزم بالطبع م�ســـاعفة ميزانية الت�ســـغيل، وهذا الأمر يعني اأن هناك �ســـباقًا دائمًا بـــني الرغبة يف توفري اخلدمة 

وتطويرها من جهة، واحلاجة اإلى م�سادر متويل دائمة. 

ويتطلب ذلك ابتكار و�سائل جديدة لدعم م�سروعات اجلمعية، وي�ستمل املنظور امل�ستقبلي هذا اجلانب احليوي، الذي ي�سمن 
ا�ستمرارية اجلمعية، وتطور خدماتها.

ومثل هذا التحدي يجعل من النظرة اإلى امل�ســـتقبل وقراءاته، وال�ســـتعداد له �ســـرورة حتمية، ويف �ســـوء ذلك ت�ســـع جمعية 
الأطفال املعوقني جملة من الأهداف امل�ستقبلية، التي ت�سعى اإلى حتقيقها، اأهمها الرتقاء بالأداء، واأن يكون مواكًبا لأحدث ما يف 

هذا املجال الإن�ساين من و�سائل، واأ�ساليب، موظفة لها اأق�سى ما ت�ستطيع من اإمكانات مادية وب�سرية.

ومن االأهداف امل�ستقبلية التي ميكن ذكرها يف نقاط:

Ó .التو�سع النوعي واجلغرايف، ومّد مظلة اخلدمات لت�سمل جميع مناطق اململكة

Ó الأ�ســـر معانـــاة  وتخفيـــف  ال�ســـكنية،  الأحيـــاء  اإلـــى  اجلمعيـــة  خدمـــات  لإي�ســـال  الأحيـــاء  مراكـــز   اإن�ســـاء 
والأطفال امل�ستهدفني.

Ó  رفع �ســـعار )الوفاء لأهل العطاء(، وجت�ســـيده واقًعا من خالل تكرمي اأع�ساء ال�سرف، واإنزالهم املنزلة الالئقة بهم
يف منظومة اجلمعية.

Ó .توطني الوظائف التخ�س�سية، وتوفري طاقات وطنية �سابة تعمل يف جمالت الرعاية والتاأهيل

Ó .تطوير ال�سراكة مع القطاعني العام واخلا�ض، والإ�سهام يف توظيف املعوقني

Ó .تهيئة البيئة املنا�سبة للمعوقني يف اأماكن العمل، واملرافق، وال�سوارع

Ó  زيادة الفهم املجتمعي لق�سية الإعاقة، وتبني اإ�سرتاتيجية اإعالمية واعية، ترتقي بالوعي العام، وتفعل دور املعوقني
يف بناء جمتمعهم.

Ó .تبّني برامج ت�سهم يف تفهم الن�ضء لق�سية الإعاقة، وت�سري ثقافة التكافل والتعا�سد يف املجتمع

Ó .زيادة اإ�سهام املراأة يف عالج م�سكالت الإعاقة

Ó .ا�ستقاللية مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة، وتطوير قدراته؛ ليكون مركًزا عاملًيا، له مكانته يف هذا املجال



الرؤية المستقبلية للجمعية

ا�ســـتطاعت جمعية الأطفال املعوقني بتوفيق اهلل، ثم بدعم ولة الأمر، والدولة، ونخبة من اخلريين اأ�ســـحاب الأيادي 
البي�ساء من اأبناء هذا البلد، �سواء اأكانوا ميثلون �سخو�سهم الكرمية، اأم موؤ�س�ساتهم و�سركاتهم اخلا�سة، اأم اجلهات التي 
يعدون اأ�ســـحاب قرار فيها، ا�ســـتطاعت اأن متد مظلة خدماتها املجانية، اإلى جانب توجهاتها امل�ستقبلية، باإن�ساء مراكز يف 
الأحيـــاء، واملحافظـــات؛ لتكون خدماتها يف متناول من هم بحاجتها، وقد اأمكن - وهلل احلمد- لهذه املوؤ�س�ســـة اخلريية اأن 
تخدم اآلف الأطفال، وتت�ســـدى بفاعلية لق�ســـية الإعاقة وقاية، وعالجًا، وتاأهياًل، وت�ســـاعد على تخفيف معاناة املعوقني 
عامة، والأطفال خا�سة؛ مبا ي�ساعدهم على الندماج يف املجتمع، من خالل ما مهدت له من برامج رعاية وتاأهيل متطورة، 

وبنية �سلبة، من اأجل راأي جمتمعي م�ستنري حيال الإعاقة واملعوقني.

ن�شر مظلة اخلدمات املجانية ملناطق وحمافظات اأخرى: 

تخدم مراكز اجلمعية من خالل �ستة مراكز يف خم�ض مناطق هي: الريا�ض، ومكة املكرمة، واملدينة املنورة، واجلوف، 
وحائل، والبالغ عدد �سكانها 9.462.849 ن�سمة، اأي ما يعادل 56% من عدد ال�سكان باململكة )1(. وبت�سغيل مركز منطقة 
ع�ســـري )2( - اإن �ســـاء اهلل - �سرتتفع هذه الن�ســـبة اإلى 65%، واإذا اأخذنا يف احل�سبان اأن مركز اجلمعية باجلوف ي�ستقبل 
اأطفاًل اأي�سًا من منطقتي: تبوك واحلدود ال�سمالية، فاإن الن�سبة اأعاله �سرتتفع اإلى70%، مبعنى اأن اأكرث من ثلثي املواطنني 

باململكة يتلقون خدمات اجلمعية املجانية. 

وهي ن�ســـبة مر�ســـحة للزيادة - اإن �ساء اهلل - بعد اأن يتم ت�ســـغيل مراكز اجلمعية يف منطقتي ع�سري، والباحة، ومركز 
حمافظة الر�ض مبنطقة الق�سيم. 

وهذا يعني اأن خدمات اجلمعية �ستكون حينئذ متاحة لإحدى ع�سرة منطقة باململكة من اأ�سل ثالث ع�سرة منطقة)3(. 

وبتوا�ســـل الدعم الذي قدمته الدولة، واأ�ســـحاب ال�ســـمو اأمراء املناطق واملواطنني مبناطق مراكز اجلمعية، �ســـيتاأتى 
بحول اهلل خالل العقد القادم اإن�ســـاء مراكز للجمعية يف كل من تبوك، واحلدود ال�ســـمالية، وجنران، وجازان ح�ســـب ما 

تقت�سيه حاجة تلك املناطق.

تطوير خدمات اجلمعية:

تتطلع اجلمعية خالل املرحلة القادمة اإلى الو�ســـول بخدماتها اإلى الأحياء ال�ســـكنية يف املدن الكبرية، من خالل اإن�ساء 
ما ي�سمى بـ )مراكز الأحياء(، بهدف تخفيف امل�سقة على اأولياء اأمور الأطفال املعوقني، بتوفري اخلدمات املجانية للجمعية 

1 عدد الأفراد ال�سعوديني بح�سب كتاب النتائج التف�سيلية للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام 1425هـ ]2004م[ 16.846.514 ن�سمة.
2 عدد �سكان منطقة ع�سري )ال�سعوديني( بح�سب امل�سدر نف�سه 1.445.677 ن�سمة.

3 هناك منطقتان تتوافر بهما اخلدمات املطلوبة للمعوقني حيث تقوم اجلمعية اخلريية للمعاقني باملنطقة ال�سرقية بتوفري برامج الرعاية والتاأهيل للمعوقني باملنطقة، 
كما يقوم عدد من اجلمعيات واملراكز بتقدمي هذه اخلدمات مبنطقة الق�سيم ] مركز الرعاية النهارية بربيدة، وجمعية املعاقني بعنيزة، ومركزين للتاأهيل 

ال�سامل بربيدة والبكريية[.



قريبة من حمل اإقامتهم، وتفعيل الربامج التاأهيلية املعا�ســـرة كتلك املطبقة يف عدد من الدول ال�ســـكندنافية، التي تقوم 
علـــى التاأهيـــل من خالل املجتمع، مبا يوؤمل اأن تقوم بـــه، وتنفذه مراكز الأحياء واملحافظات، مـــن برامج تثقيف، وتدريب 
لأمهات الأطفال املعوقني، علمًا باأن التقومي املتقدم حلالت الأطفال بهذه املراكز �سيتم من خالل الفرق الطبية والتاأهيلية 

املتخ�س�سة باملراكز الرئي�سة التابعة للجمعية.

وت�ســـعى اجلمعية اإلى تقدمي برامج الرعاية والتاأهيل الأ�سا�ســـية حلالت الأطفال التي ي�سعب دجمها، وتهيئة احلالت 
القابلة للدمج للربامج التاأهيلية املتقدمة باملراكز الرئي�سة من خالل تعزيز برامج التعاون بني اجلمعية واملدار�ض؛ لإجناح 

برنامج الدمج. 

وو�سع اجلمعية على متا�ض مبا�سر مع املواطنني و�سط اأحيائهم �سيعزز، ويوثق �سالت اجلمعية بال�سرائح الجتماعية، 
ويجعل خدماتها املجانية متاحة، ومي�ســـرة ب�ســـكل اأف�سل، كما ي�ســـاعد على تعزيز التعاون والتكامل بني اجلمعية ومدار�ض 
التعليم العام، وكذلك مراكز الرعاية ال�ســـحية احلكومية، والأهلية، وح�ســـد الطاقات التطوعية؛ لتقدمي اأف�سل اخلدمات 
 الرتبويـــة، والعالجيـــة؛ لإجنـــاح برامج الدمـــج، وخطط الوقاية من اأ�ســـباب الإعاقـــة يف حميط الظهري ال�ســـكاين ملنطقة

 خدمات املركز. 

 توطني الوظائف التخ�ش�شية : 

اإن توافر الطاقات التاأهيلية الطبية املتخ�س�سة، وعلى اأعلى امل�ستويات العلمية، لي�سكل املرجعية املواكبة لكل م�ستجدات 
برامـــج الرعاية والتاأهيل على امل�ســـتوى العاملي، وهي من اأهم املتطلبات وال�ســـرورات لرعايـــة املعوقني وتاأهيلهم يف جميع 

دول العامل. 

وقد حر�ســـت اجلمعية منذ بدايتها على ا�ســـتقطاب اأف�سل الكفاءات العاملية والعربية يف تخ�س�سات العالج الطبيعي، 
والعالج الوظيفي، وعالج عيوب النطق، وور�ســـة اجلبائر؛ لتنطلق يف براجمها التاأهيلية من حيث انتهى الآخرون، ولتكون 

هذه الكفاءات م�سادر اإ�سعاع للتدريب، واإك�ساب اأ�سا�سيات اخلربة للعاملني يف املجال داخل اجلمعية وخارجها. 

وخالل ال�ســـنوات املا�ســـية جنحـــت يف توفري الخت�سا�ســـيات الرتبويات املواطنـــات املوؤهالت لقيـــادة برامج الرعاية 
والتاأهيـــل وتنفيذهـــا، على امل�ســـتويني الرتبوي والتعليمـــي، كما هو احلال يف التخ�س�ســـات التاأهيليـــة الطبية، فخريجات 
اجلامعـــات ال�ســـعودية من  املواطنات يف هـــذا اجلانب يغطني احلاجة، لكن امل�ســـكلة تكمن يف توطـــني الوظائف التاأهيلية 
الطبية التي ين�ســـحب النق�ض فيها على كثري من العامل، ولذا �ســـعت اجلمعية خالل الفرتة املا�سية اإلى عالج هذا النق�ض 
ا وزارة التعليم العايل واجلامعات ال�سعودية، يف �سوء  من خالل معاي�ستها، وبالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة، وخ�سو�سً

تو�سيات موؤمتريها الدوليني لالإعاقة والتاأهيل يف �سنتي 1413هـ و 1421هـ. 

وعقـــب افتتاح خادم احلرمني ال�ســـريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - حفظـــه اهلل - مركز اجلمعية مبحافظة جدة 
يف 4 جمادى الآخرة �ســـنة 1420هـ، اإبان وليته للعهد، و�ســـدور توجيهه الكرمي بح�سد متطلبات توطني هذه التخ�س�سات 

التاأهيلية الطبية جرت متابعات اأخرى، وعلى اأعلى امل�ستويات. 
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بع�ض اجلامعات - كجامعة امللك �ســـعود - مثاًل- تتوافر فيها تخ�س�ســـات العالج الطبيعي، وعالج عيوب النطق، منذ 
نحـــو عقديـــن ونيف، ولكن اأعداد اخلريجـــات واخلريجني ما زال دون التطلعات، كما اأن جامعات اأخرى و�ســـعت فتح هذه 
التخ�س�ســـات يف خططها اجلامعية، يف حماولة ل�سد اجلزء الأكرب من احلاجة املحلية، و�سوًل اإلى توطني هذه الوظائف، 

اأو حتقيق اأعلى ن�سبة ممكنة، للقناعة باأن احلاجة لتبادل اخلربات م�ساألة مهمة يف هذا اجلانب. 

ويف م�سعى من اجلمعية اإلى �سد احتياجها، عمدت اإلى تطبيق برنامج طموح لدرجة املاج�ستري يف جمال عيوب النطق، 
فجـــرى اإحلاق �ســـبع مواطنات جامعيات بهذا الربنامج، بالتعـــاون مع مركز التاأهيل الـــدويل، واجلامعة الأردنية، وهناك 
م�ســـعى اآخـــر اإلى برنامج م�ســـاعدات التاأهيل من خالل منح درجة الدبلوم مل�ســـاعدات تاأهيل يف جمـــال العالج الطبيعي، 
والعـــالج الوظيفـــي، والنطق، واجلبائر، �ســـواء بالتعاون مع اجلامعة الأردنية اأو معاهد وموؤ�س�ســـات حمليـــة، تتوافر لديها 

الإمكانات يف هذا املجال.

وبرنامـــج التاأهيل الأكادميي ي�ســـتهدف توفري الطاقات التاأهيلية املتخ�س�ســـة التي تكون قـــادرة لي�ض فقط على تاأهيل 
املعوقني ورعايتهم، واإمنا على تنفيذ برامج لتدريب ذوي الأطفال املعوقني، واأ�ســـرهم، واملهتمني بهذا اجلانب؛ لإك�ســـابهم 
اخلربات الأ�سا�سية، يف كيفية التعاطي مع الحتياجات الأ�سا�سية لهم، مل�ساعدتهم  على �سوؤون حياتهم اليومية، كاللبا�ض، 
والأكل، والنظافة ال�سخ�ســـية، والتنقل با�ســـتخدام الو�ســـائل الب�ســـيطة، وغريها من الأمور، التي ل تعد بدياًل، بل مكماًل 

للتاأهيل العلمي املتخ�س�ض.

وتقوم اجلمعية باإك�ســـاب هذه اخلربة لأمهات الأطفال املعوقني، ومن خالل ما يتم تنظيمه من ملتقيات، وور�ض عمل، 
وهـــذا الربنامـــج املعروف بــــ الـ )CBR( برزت احلاجـــة اإليه عقب اإعالن )املـــا اأتا عام 1978م( بتحقيق ال�ســـحة للجميع 
بحلول عام 2000م، وحر�ســـت منظمة ال�ســـحة العاملية على دمج خدمات التاأهيل مع برامج الرعاية ال�سحية الأولية، من 
خالل تبني مفهوم التاأهيل من خالل املجتمع يف موؤمتر كولومبو عام 1982م، هذا التاأهيل الذي ينظر اإليه بو�ســـفه منطًا 
مكماًل للتاأهيل املتخ�س�ض لإك�ساب بع�ض اخلربات، بدءًا بامل�ستوى القاعدي من املجتمع، وذلك من خالل اإقامة الدورات 
الإقليمية والوطنية يف جمال التاأهيل من خالل املجتمع، لإتاحة الفر�ســـة للم�ســـاركني لتبادل اخلربة، وتقوية العالقة بني 

برامج التاأهيل من خالل املجتمع وامل�سادر املحلية.

التاأهيل من خالل املجتمع: 

اإن فهم املجتمع لالإعاقة من �ساأنه اأن ي�ساعد املعوقني يف التغلب على اإعاقاتهم، ومن هنا تربز اأهمية التاأهيل من خالل 
املجتمع اأو التاأهيل املجتمعي، بهدف درء خماطر الإعاقة، واحلد منها، وت�ســـهيل التعاطي مع املعوقني، وتي�ســـري حياتهم، 

بال�ستفادة الق�سوى من قدراتهم لأجل حياة اأف�سل. 

ويندرج يف هذا الإطار اأهمية تهيئة جميع املن�ســـاآت، واملوؤ�س�سات احلكومية، واخلا�سة، واملجمعات التجارية وال�سكنية، 
واملوؤ�س�سات التعليمية. مما ي�ساهم يف دمج املعوقني يف املجتمع، و�سوق العمل.

وقـــد �ســـعت اجلمعية منذ اإن�ســـائها اإلى ذلك، وعملت على حتقيقـــه. فقد كان للجمعية دور بـــارز يف التاأهيل من خالل 



املجتمع، ومت الرتكيز يف الكت�ساف املبكر، والتدخل؛ وذلك بالتعاون مع مراكز الرعاية ال�سحية الأولية، وامل�ست�سفيات يف 
القطاعـــني احلكومي واخلا�ض، كما تتبـــع اجلمعية خدمة املتابعة املنزلية لأولياء الأمـــور، عن طريق زيارات منتظمة، من 

فريق التاأهيل؛ ملتابعة حالة تطور الأطفال، والطرائق ال�سحيحة للتعامل مع حالتهم. 

واأ�ســـهمت اجلمعيـــة يف بناء راأي جمتمعي م�ســـتنري حيـــال هذا اجلانب، من خـــالل توظيفها اجليد لو�ســـائل الإعالم، 
والنـــدوات، واملحا�ســـرات؛ لزيـــادة الوعي العـــام بالإعاقة، وطرائـــق جتنبها، وتوزيع الن�ســـرات، والدوريات عـــن الإعاقة 
والتدخل املبكر، ومن خالل موقع اجلمعية على ال�سبكة العنكبوتية، اإلى جانب التعاون مع املوؤ�س�سات ال�سحفية، واملحطات 

التلفازية، وخمتلف الو�سائل الإعالمية، والتن�سيق مع املراكز واملوؤ�س�سات الأخرى ذات ال�سلة بالإعاقة. 

وهنـــاك اأي�ســـًا برنامـــج تاأهيل املدار�ض التي تطبـــق برامج الدمج وتهيئتها، ل�ســـتقبال الطالب والأطفـــال، الذين يتم 
دجمهم من مراكز اجلمعية، والتعاون كذلك مع كثري من الأفراد واجلهات؛ مل�ساعدتهم على و�سع ت�سور ملن�ساآتهم ال�سكنية 
اأو التجاريـــة، لتلبي حاجة املعوق، وت�ســـهل حركته، واإفادته من مرافقها واأق�ســـامها. وتعاونـــت اجلمعية مع  وزارة الداخلية 
ب�ساأن ا�ستخدام حزام الأمان يف ال�سيارات، ومع وزارة ال�سحة يف فحو�سات ما قبل الزواج قبل اإ�سدارهما كقوانني ملزمة. 

وتوؤمـــن اجلمعيـــة يف �ســـوء خرباتها الرتاكمية على مدى ربع قرن م�ســـى اإميانًا قاطعًا بـــاأن التاأهيل من خالل املجتمع 
هـــو الأ�ســـا�ض لنجاح اأي عملية دمج للمعوقني، واأن �ســـدور النظم والت�ســـريعات التي تخدم عمليـــة الدمج تظل هي املحور، 
والأ�ســـا�ض، اللذين �ســـعت اإليهما اجلمعية، ومركز الأمري �ســـلمان لأبحـــاث الإعاقة، واجلهـــات ذات العالقة طوال الفرتة 
املا�ســـية، حتى تكللت امل�ســـاعي بالنجاح، بف�سل اهتمام الدولة مبختلف اأجهزتها بهذه الفئة العزيزة من املجتمع، و �سدور 

كثري من الأنظمة التي اأ�سبحت واقعًا بعدما - كانت اإلى عهد قريب - �سربًا من الأمنيات. 

و�ست�سهد ال�سنوات القادمة باإذن اهلل املزيد من تنامي الوعي العام بالق�سية؛ لت�سبح هاج�سًا عامًا ل يقت�سر فقط على 
اأ�سحاب الإعاقات، وذويهم، واملوؤ�س�سات، واملراكز، املعنية بخدمتهم، ورعايتهم، وتاأهيلهم. 

البيئة العمرانية وو�شائل النقل  

اإن برامج الرعاية والتاأهيل املقدمة للمعوقني ما هي اإل و�سيلة مل�ساعدتهم على الإفادة من اإمكاناتهم البدنية والعقلية 
واحل�سية؛ لت�سهيل اندماجهم يف املجتمع. والتاأهيل، على اأهميته، ل يكفي وحده لدمج املعوق يف املجتمع، اإذ لبد اأن تتوافر 
متطلبات وا�ســـرتاطات اأخرى لإجناح برامج الدمج، التي متثل الهدف الرئي�ض ملوؤ�س�ســـات الرعاية والتاأهيل ومراكزهما، 
على اختالف تخ�س�ساتها وجمالتها، فمثاًل لبد اأن تتوافر يف املباين التي يرتادها املعوق موا�سفات معينة، ت�ساعده على 

دخول املبنى، والتنقل داخله، والو�سول اإلى الق�سم الذي يريد، من دون وجود عوائق حتول دون ذلك.

وهذا يعني احلاجة اإلى ت�سافر جهود اآخرين؛ لتوفري متطلب اآخر ومهم لإجناح عملية الدمج. و�سيء اآخر هو احلاجة 
اإلى ت�ســـهيل و�ســـائل املوا�سالت، مبا ميكن املعوق من ا�ســـتخدامها بي�سر و�سهولة، �ســـواء عند ركوبها اأو عند النزول منها، 
مبا يف ذلك و�ســـائل النقل العامة. وهذا حق من حقوقه، وهو اأي�ســـًا يعني اأن �ســـركاء اآخرين، وا�ســـرتاطات اأخرى اإ�سافية 
لإجناح عملية وبرامج الدمج اأ�ســـبحت مطلوبة، وعندما يكت�ســـب املعوق حرفة، اأو يح�ســـل على �ســـهادة اأكادميية، ويطرق 
اأبواب العمل يطلب اأن تكون بيئة العمل بيئة طبيعية، تاأخذ يف احل�ســـبان احتياجاته اخلا�ســـة، �ســـواء يف الداخل اأو املرافق 

245



اأو غريها. وهي ال�ســـرتاطات نف�ســـها التي ينبغي اأن تتوافر يف دور احل�ســـانة، واملدار�ض، واجلامعات، ومراكز التدريب؛ 
لت�ســـهيل دمج الطالب، وهذا جزء من عملية ترى اجلمعية نف�ســـها �ســـريكًا رئي�سًا فيه، يف ظل ما توليه ويوليه �سمو رئي�سها 

من اهتمام �سمويل بق�سية الإعاقة، وحياة املعوقني عامة. 

وبداأت اجلمعية بنف�ســـها، وكانت البداية بتكوين اللجنة املعمارية برئا�ســـة �ســـمو رئي�ض املجل�ض، و�ســـمت يف ع�سويتها 
عددًا من املخت�سني يف جمال البناء، واأجنزت اللجنة وثيقة املبادئ العامة لت�سميم من�ساآت جمعية الأطفال املعوقني، التي 

�سمت اأبواب: البيئة، والقيم املعمارية، واقت�ساديات البناء، والأمن وال�سالمة، ومباين املعوقني.

 ومّت اأوًل تطبيـــق هـــذه املعايري يف مراكز اجلمعيـــة، التي متثل منوذجًا يحتذى به يف هذا املجال، حني اأ�ســـبحت وجهة 
لطـــالب ال�ســـنوات النهائية يف كليات العمـــارة باجلامعات؛ بغر�ض الوقـــوف على جتربة اجلمعيةـ يف اإقامـــة مراكز رعاية 
الأطفال املعوقني وتاأهيلهم، لال�ستفادة منها يف م�سروعات التخرج؛ لأن مباين مراكز اجلمعية كنماذج للمباين امل�ستدمية 
حمل فخر واعتزاز، ول غرو يف ذلك، فقد فاز ت�ســـميم مركز الأمري �ســـلطان ابن عبدالعزيز باملدينة املنورة منا�ســـفة مع 

مبنى اأمانة منطقة املدينة املنورة بجائزة املدينة املنورة للخدمات )فرع العمارة(. 

كمـــا مت تر�ســـيح مركز اجلمعية يف جدة جلائزة الأمري �ســـلطان بن �ســـلمان للرتاث العمراين، وقد حر�ســـت اجلمعية 
علـــى الإفـــادة من خربات اأف�ســـل املكاتب الهند�ســـية ال�ست�ســـارية حمليًا ودوليًا، و�ســـكلت، يف وقت مبكر اإدارة هند�ســـية، 
وجلنة للم�ســـروعات، �سمت يف ع�سويتها �سخ�سيات قيادية يف وزارة ال�ســـوؤون البلدية والقروية؛ وهذا ما �ساعد على تبني 
 مقـــام الـــوزارة التعميم على فروعها، باأهمية تطبيق ال�ســـرتاطات الالزمة لت�ســـهيل حياة املعوقني، بتوفـــري بيئة عمرانية 

تلبي احتياجاتهم. 

وكانـــت اجلمعيـــة من امل�ســـاركني يف نـــدوة توفري النقـــل للمعوقـــني، وذوي الحتياجات اخلا�ســـة، التـــي نظمتها وزارة 
املوا�ســـالت يومي 25 و26 �ســـفر �ســـنة 1424هــــ / 27و28 اأبريل عـــام 2003م، وركزت حماورها يف واقـــع نقل املعوقني يف 
اململكة، والتجهيزات الالزمة؛ لت�ســـهيل حركة املعوقني، واخلربات الدولية، والأنظمة واللوائح اخلا�سة باملعوقني، وقد كان 
للجمعية م�ســـاركة ملمو�ســـة، وتراأ�ض �سمو رئي�ض جمل�ض الإدارة الأمري �سلطان بن �ســـلمان جل�سة الثالثاء يف 27 �سفر �سنة 

1424هـ، التي ركزت يف الواقع والتطلعات اإلى نقل املعوقني. 

ولإميان اجلمعية باأن متطلبات اإجناح برامج الدمج للمعوقني وعنا�سره كل ل يتجزاأ، فاإنها - وخالل املرحلة القادمة، اإن 
�ســـاء اهلل - �ســـتكثف من جهودها مع اجلهات والأطراف ذات العالقة، حتى يت�ســـنى للمعوق - كما كفلت له الدولة ذلك - اأن 

يحيا حياة كرمية اأ�سوة بالآخرين.

 الدمج: 

يعـــرف الدمـــج باأنـــه »جمموعة من الإجـــراءات التي يعي�ض الأطفـــال، ويح�ســـلون مبوجبها على ما يتمتـــع به الأطفال 
الآخرون؛ تبعًا لقرارات الأمم املتحدة ال�سادرة يف بداية الثمانينيات )1983م(«. واإلى جانب ذلك هناك كثري من الوثائق 
العاملية )4(، التي تدعم فكرة الدمج، وتطالب باأن يكون هو الإجراء املتخذ مع الأطفال من دون تفرقة، ب�ســـبب اإعاقة، اأو 

عدم مقدرة. 

املادة 120 من برنامج الأمم املتحدة للتحرك حول الأ�سخا�ص من ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة 1983م، املواد 1-2 و 3-1 من اجتماع الأمم املتحدة   4
حول حقوق الطفل )1989م(، املادة 3-5 من الإعلن العاملي حول الرتبية للجميع )1990م(، املادة 26 من قواعد املعايري الأ�سا�سية للأمم املتحدة 

)1993م(، البند 2 والبند 3 من بيان �سلمنكا لليون�سكو )1994م(، التعهد رقم 6 من وثيقة القمة العاملية للتنمية الجتماعية )1995م(، وثيقة برنامج 
التنمية للأمم املتحدة، التفاقية الدولية ال�ساملة حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم )2005م(.



وقـــد �ســـعت اجلمعية يف وقـــت مبكر، اإلى دمـــج الأطفال يف املجتمع، وكانـــت البدايات عقب ت�ســـغيل مركز الريا�ض يف 
�ســـنة 1407هــــ /عـــام )1985م(، بجهود فردية، حتى مت �ســـنة 1417هـ/ عـــام1996م توقيع اتفاقية تعـــاون بني اجلمعية 
واالأمان���ة للربية اخلا�س���ة، متك���ن اجلمعية من دمج اأطفالها يف معاه���د الربية الفكرية، التي كانت ت�س���رط عدم وجود 
اإعاقـــة ج�ســـدية، يف حني اأن اأطفـــال اجلمعية مزدوجو الإعاقة، ومت التغلب على ذلك باأن ي�ســـرف اأحد من�ســـوبي اجلمعية 
على ا�ســـتمرار تلقيهم العالج الطبيعي، حتى مت التو�ســـل اإلى اآلية وا�سحة، ومنهجية عمل لربنامج الدمج، يف 6 رجب �سنة 
1424هـ املوافق 3 �سبتمرب عام 2003م، تكلل بت�سكيل جلنة تربوية دائمة، ت�سم يف ع�سويتها ممثلني عن الأمانة واجلمعية، 

عقدت اجتماعها التاأ�سي�سي الأول يف 21 من ذي القعدة �سنة 1424هـ /14 مايو عام 2004م. 

وعلـــى الرغم مـــن النجاح الذي حتقق مبرور خم�ض �ســـنوات على تطبيـــق برنامج الدمج، مت خاللهـــا دمج قرابة 700 
طفل وطفلة، يف200 مدر�ســـة للبنني والبنات مبناطق مراكز اجلمعية، اإل اأن هناك عددًا من ال�ســـعوبات)5(، التي تتطلع 

اجلمعية والأمانة اإلى التغلب عليها وجتاوزها؛ لتحقيق اأف�سل النتائج املرجوة من هذا الربنامج.

وتطمـــح اجلمعية كذلك مـــن خالل تعاون الأمانة واهتمامهـــا، وحر�ض فرق العمل و ومتابعته اإلى ت�ســـهيل دمج اأطفال 
الدمـــج يف خمتلـــف املراحل التعليمية الالحقة )املتو�ســـطة والثانويـــة(، وهذا ما مت فعاًل يف عدد مـــن املناطق، اإذ مت دمج 

طالبة يف املرحلة املتو�سطة، وطالبتني يف املرحلة الثانوية. 

ويف خطـــة اجلمعيـــة عقد املزيد مـــن ور�ض العمل واللقاءات بني الأطراف ذات العالقة، ومب�ســـاركة الأهايل، وت�ســـكيل 
جمال�ض اآباء واأمهات لأهايل الأطفال املعوقني، لبحث كل ما من �ساأنه يوؤدي اإلى اإجناح برامج الدمج وتفعيلها. 

ول �سك اأن جتربة اجلمعية يف مو�سوع الدمج جتربة رائدة، وللمملكة دور كبري، ومكانة مرموقة يف هذا اجلانب، وكما 
قال الدكتور نا�ســـر بن علي املو�ســـى لدى افتتاحه املهرجان الثالث للرتبية اخلا�ســـة باململكة يف ربيع الآخر �سنة 1428هـ/ 

اإبريل عام 2007م، فاإن الطريق ما زال طوياًل، ولكن املحقق من نتائج طيبة يب�سر بخري كثري يف هذا اجلانب. 

تفعيل برامج لتخفيف معاناة املعوقني وذويهم : 

ل تقـــف اأعمـــال اجلمعية، وعالقاتها مبحيطهـــا عند برامج رعاية الأطفـــال املعوقني وتاأهيلهم، مبعنى اأنها ل تق�ســـر 
عالقتها على الطفل دون التعاطي مع حميطه الأ�ســـري، ول يغيب عن بال القائمني على برامج التاأهيل من اخت�سا�ســـيات 
وتربويات اأن الرتويح، وحت�ســـني نف�ســـية الطفل املعوق، وتخفيف معاناته هو ومعاناة ذويه من امل�سائل املهمة لتحقيق اأف�سل 

النتائج يف العملية التاأهيلية. 

ويف هذا اجلانب حر�ســـت اجلمعية على اإقامة املنا�ســـط والفعاليات واملعار�ض واحلفالت، وامل�ســـاركة يف ور�ض العمل 
وامللتقيـــات واملخيمـــات، حمليًا واإقليميًا؛ بهدف رفع الروح املعنوية لدى الطفـــل وذويه، وتنمية الوعي بقدراته، على الرغم 

من املعاناة، التي ل ينبغي ال�ست�سالم لها، والتوقف عندها. 

اأهم هذه ال�سعوبات : تهيئة املرافق املدر�سية، وتقبل اأطفال الدمج، وا�سرتاط بع�ص املدار�ص وجود مرافق مع الطفل، وعدم تقبل فكرة الدمج من بع�ص   5
اأ�سر ذوي الأطفال.
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ويف دائرة اأو�ســـع ل تاألو اجلمعية جهدًا، وباهتمام �سخ�ســـي من �ســـمو رئي�ض جمل�ض الإدارة، يف ت�ســـكيل �ســـبكة اأمان، 
ومظلة دعم غري حمدودة لحتياجات املعوقني بكل ما ي�ســـتطيع �ســـموه من �سفاعات، �سواء للعالج، اأو لل�سكن، اأو البتعاث، 
والتعليم، اأو احل�ســـول على قرو�ض، ومنح، اأو وظائف بل حتى امل�ســـاعدات املادية التي يقدمها �ســـموه من ح�سابه اخلا�ض 

بعيدًا عن و�سائل الإعالم.

ومـــا برنامـــج توظيف املعوقني، الـــذي تبنته اجلمعية اإل واحـــدة من اآليات اجلمعية؛ مل�ســـاعدة املعوقـــني على مواجهة 
التحديات والن�سهار يف املجتمع. 

وقد تبنت اجلمعية خطة للمرحلة القادمة للتو�سع يف مثل هذه الربامج املدرو�سة، التي تعنى بتطوير املهارات الرتبوية، 
والجتماعية لالأطفال كالرحالت املدر�ســـية، واملهرجانات الوطنية، واملعار�ض الفنية، وامل�ســـاركة يف جميع الأن�ســـطة التي 
تقام على م�ســـتوى اململكة، بالإ�ســـافة اإلى ح�ســـورهم الأن�سطة الريا�ســـية، ومباريات كرة القدم، وامل�ساركة يف مع�سكرات 

اإقليمية كمع�سكر مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية، الذي �ساركت فيه اجلمعية عدة مرات.

 ي�ساف اإلى ذلك تطوير قدرات اأولياء اأمور الأطفال على كيفية التعامل مع اأطفالهم، من خالل تنفيذ برامج تدريبية 
خا�ســـة، بو�ســـع برنامج فردي لكل طفل ح�سب قدراته، ودعوة اأولياء الأمور للم�ساركة مع اأطفالهم يف الأن�سطة، التي تقام 

داخل اجلمعية وخارجها. 

وتتطلـــع اجلمعيـــة، يف ظل التنوع اجلغـــرايف واملناخي ملناطق اململكـــة، اإلى تنفيذ برامج ترفيهيـــة لالأطفال يف املناطق 
ال�ســـياحية، ومنا�ســـط بحرية، وغريها من الربامج التـــي حتتاج اإلى رعاية من القطاع اخلا�ـــض؛ لتغطية تبعاتها املالية يف 

اإطار ما يوليه املح�سنون من دعم لالأعمال اخلريية عامة، واأن�سطة اجلمعية ب�سفة خا�سة.

 نحو حياة اأف�شل للمعوقني:

فعلـــت اجلمعيـــة برناجمًا لتوظيـــف املعوقني، وعقـــدت اأول ملتقى مبركزها الرئي�ـــض بالريا�ض يف 15 ربيع الأول �ســـنة 
1427هـ/ 13 مايو عام 2006م، وح�ســـره اآنذاك عدد 48مواطنًا  ممن لديهم اإعاقات ل حتول دون قيامهم بعمل يتنا�ســـب 

مع اإمكاناتهم، وح�سر ذاك امللتقى قرابة 20جهة من موؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�ض.

وعلى الرغم من �ســـعف امل�ســـاركة يف ذلك امللتقى )6(، وتوا�ســـع نتائجه مل تت�ســـرع اجلمعية لتقول : اإن اهتمام القطاع 
اخلا�ض وتفاعله مع الربنامج دون ما هو مطلوب، بل وا�سلت اجلمعية عقد امللتقيات حتى اأمتت قرابة خم�سة ع�سر ملتقى، 

وظفت خاللها اأكرث من 120 معوًقا ومعوقة، بع�سهم كان الزوج وزوجته. 

ومع عدم انتظام بع�ض املعوقني يف وظائفهم، اإما لبعدها عن مقر ال�سكن والإقامة، واإما لطول �ساعات الدوام بالن�سبة 
اإليه، وغريهما من الأ�ســـباب، وهي حالت قليلة مل تت�ســـرع اجلمعية اأي�ســـًا يف اإعطاء حكم ارجتايل،كما قد يقول بع�سهم: 
اإن املعوقني غري جادين يف العمل، وهذه تهمة ا�ســـتطاعت اجلمعية بالتجربة اأن تدراأها كو�ســـيط عن طريف هذا الربنامج: 

اجلهات والأفراد حتى تبني للمعنيني اأن برنامج توظيف املعوقني من اأجنح الربامج، واأكرثها ح�سورًا وحيوية. 

كان هذا امللتقى ا�ستهللياً تعارفياً، ومل يخرج بنتائج تذكر على �سعيد توظيف ال�سباب ]يف حني اأن امللتقى التح�سريي الذي عقد قبله يف   6
1427/3/21هـ مت فيه توظيف اأربعة مواطنني[ وقد تزامن مع امللتقى الأول يف اليوم نف�سه، ويف مكان اآخر باجلمعية ملتقى ن�سائي مت خلله توظيف 15 

معوقة من اأ�سل 50 وظفن يف ملتقيات لحقة.



وهنا لبد من الإ�ســـادة بالأمر ال�ســـامي الكرمي الذي �ســـمن املادة )28( من نظام العمل اجلديد املزيد من املكا�ســـب 
للمعوقني، ورفع ن�ســـبة ت�ســـغيلهم اإلى 4% بدًل من 2%، وتقليل عدد العمال يف املن�ساآت التي تطبق عليها هذه الن�سبة اإلى 25 
عاماًل بدًل من 50 عاماًل يف النظام ال�سابق، مع مالحظة اأنه مت تغيري م�سمى كلمة العاجز الواردة يف النظام ال�سابق بكلمة 

املعوق، وهذه الن�سبة تتفق مع اتفاقية العمل الدولية رقم )159( لعام 1983م. 

ي�ســـاف اإلى ذلك قرار معايل وزير العمل باحت�ســـاب توظيف الفرد ال�ســـعودي املعوق عن ثالثة اأ�سخا�ض عند احت�ساب 
ن�سبة ال�سعودة. 

 وهـــذه القـــرارات، اإلـــى جانـــب اأ�ســـباب اأخـــرى اجتماعيـــة ووطنيـــة، هيـــاأت اأ�ســـباب النجـــاح لتوظيـــف املعوقـــني يف 
القطاع اخلا�ض.

واأهمية الوظيفة للمعوق مبا ي�سبقها ويواكبها من تاأهيل، اإمنا تكمن يف تاأكيد اعتماديته على نف�سه، وملء وقت فراغه، 
مبا يعود عليه باملنفعة، ومبا يرفع جاهزيته للتخطيط للزواج وبناء اأ�سرة )7(. 

ولعـــل اأف�ســـل هدية للمعـــوق، بعد تاأهيله وم�ســـاعدته على الندماج يف املجتمع هي توفري فر�ســـة العمـــل له، كي يعي�ض 
حياته، �ســـاأنه �ســـاأن الآخرين، فاحلياة لي�ست جمرد الطعام والك�ساء. واملعوق الذي ل يحول عوقه من دون زواجه من اأكرب 
 النعم اأن يرزق باأطفال ميلوؤون حياته �ســـخبًا، ويزيدنوها فرحًا وبهجة، ويخدمونه اإذا امتد به العمر، يف وقت قد يعز فيه 

الرفيق وال�سديق.

 هـــذه النظرة ال�ســـمولية حلياة اأف�ســـل للمعوقني كانت ول تزال، هـــي هاج�ض اجلمعية واحلادبـــني عليها، مبثل ما هي 
هاج�ض ولة الأمر والدولة.

ال�شراكة مع القطاع اخلا�س : 

تقوم فل�ســـفة الأعمال اخلريية والتكافلية والإن�ســـانية عمومًا على امل�ســـاركة الجتماعية فيها، وكلما تعاظمت وتعددت 
اأ�ســـكال هـــذه امل�ســـاركة واآلياتهـــا كان املجتمـــع اأكـــرث قربًا من جت�ســـيد مـــا عناه امل�ســـطفى عليه اأف�ســـل ال�ســـلوات واأمت 
 الت�ســـليم يف ت�ســـبيهه املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم كمثل اجل�ســـد الواحد اإذا ا�ســـتكى منه ع�ســـو تداعى له �سائر اجل�سد 

باحلمى وال�سهر. 

ومهمـــا اأوتيت الدول واحلكومات من اإمكانات فلن ت�ســـتطيع اأن حتقق التنمية ال�ســـاملة، من هنـــا برزت اأهمية التكافل 
والرتاحم بني اأفراد املجتمع، حتى اأ�ســـبح العمل الإن�ســـاين هو مقيا�ض رقي ال�ســـعوب وحت�ســـرها، واأ�ســـبحت امل�ســـوؤولية 

الجتماعية يف بوؤرة اهتمام قطاعات الأعمال مبا اأنعم اهلل على اأ�سحابها. 

يويل �سمو رئي�ص جمل�ص الإدارة هذا املو�سوع اأهمية خا�سة، وقد يكون من بني الفعاليات التي تقيمها اجلمعية بهذا اخل�سو�ص اإقامة ملتقى علمي عن   7
زواج املعوقني على غرار موؤمتر اأقيم يف الأردن عام 1998م حتت م�سمى »زواج ذوي الحتياجات اخلا�سة« اأقامته جمعية العفاف اخلريية يف الأردن. 

ومن املرجح اأن يقام مثل هذا امللتقى مبركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة. وقد يكون من �سمن املحاور املطروحة يف هذا امللتقى فكرة 
اإن�ساء �سندوق خريي خا�ص مل�ساعدة راغبي الزواج من املعاقني مما قد يتبناه م�سروع ابن باز اخلريي للم�ساعدة على الزواج واأفكار كثرية حول هذا 

املو�سوع �سبق اأن ناق�ستها اجلمعية مع عدد من املواطنني اأ�سحاب املبادرات يف هذا اجلانب)ال�سيخ حممد بن عبداهلل بن اإبراهيم امل�سوح وال�سيخ 
�سليمان البقمي، والأ�ستاذ خالد بن �سليمان بن عبداهلل اليحيا والأ�ستاذ خالد طالب باإن�ساء جمعية لهذا الغر�ص انطلقت فكرتها من منطقة حائل، وطبق 
املقرتح على نف�سه بالزواج من مواطنة لديها اإعاقة لتج�سيد املثل والقدوة، وللجمعية مكاتبات واقرتاحات بهذا اخل�سو�ص مت رفعها اإىل مقام وزارة 

249ال�سوؤون الجتماعية.  



وتعُد موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض و�سركاته باململكة �سريكًا رئي�سًا للقطاع العام، لي�ض فقط على �سعيد التنمية القت�سادية 
امل�ســـتدمية، واإمنا اأي�سًا يف اجلانب الإن�ســـاين والجتماعي، وما رعاية �سمو ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان 
بـــن عبدالعزيـــز - وزير الدفاع والطريان واملفت�ض العـــام - يف 29 مايو عام 2006م للملتقى الأول للم�ســـوؤولية الجتماعية 
بعنـــوان )اإلـــزام والتزام(، اإل تاأكيد لأهمية هذه امل�ســـوؤولية، اإذ جاء امللتقى ليوؤ�ســـل لفكر تنمـــوي جديد يجعل من التنمية 
عملية اقت�ســـادية اجتماعية م�ســـتدمية، ترثي وتعمق مفهوم العمل التطوعي خلدمة املجتمع، وم�ســـاندة اجلهود احلكومية 

املبذولة لتنمية املجتمعات املحلية، والنهو�ض بها. 

وما جاء يف كلمة �ســـموه للملتقى عقب ا�ستعرا�ســـه مناذج م�ســـرقة لربامج امل�ســـوؤولية الجتماعية من دعوة اإلى التزام 
الواجب الوطني، والقيام بامل�سوؤولية الجتماعية، ومطالبته ال�سركات اأن تدخل ثقافة امل�سوؤولية الجتماعية اإلى بيئة العمل، 
اإمنـــا هـــو تاأكيد لإ�ســـرتاتيجية رائدة لالأعمال التكافلية يف مملكة الإن�ســـانية، كمـــا ياأتي قيام الغرفة التجارية ال�ســـناعية 
بالريا�ض بالإعداد والتح�ســـري لهذا امللتقى يف هذا ال�سياق ا�ست�ســـعارًا بامل�سوؤولية الجتماعية، التي تقع على عاتق القطاع 

اخلا�ض وموؤ�س�ساته. 

يف هـــذه الأجواء تتطلع اجلمعية خالل املرحلة القادمة اإلى بناء �ســـراكات، وفتح منافـــذ، واقرتاح اآليات تتفاهم عليها 
مع موؤ�س�سات قطاع الأعمال باململكة، اإلى جانب موؤ�س�سات القطاع العام؛ لتعظيم امل�ساركة، مبا يوزع امل�سوؤولية على قاعدة 
عري�ســـة من ال�ســـركاء، كل يقدم فيها ح�سب ا�ستطاعته، وكل يكون �سريكًا عاماًل وفاعاًل يف برامج الرعاية والتاأهيل، التي 
تقدمها هذه املوؤ�س�سة اخلريية لأطفال اململكة من خالل �سبكة من املراكز، وت�سّديها لق�سية الإعاقة على امل�ستوى الوطني 
وبعديه العربي والعاملي، وقاية، وعالجًا،وتاأهياًل، وهي الإ�ســـرتاتيجية التي عملت بها اجلمعية خالل الفرتة املا�سية، حني 
ا�ســـتطاعت، اإلـــى جانب الدعم احلكومـــي، ودعم املواطنني اأفرادًا وجماعـــات، اأن متول نفقات اإن�ســـاء مراكزها واأوقافها 

وت�سغيلها، وقد كلفت مئات املاليني من الريالت.

  وهـــذه الإ�ســـرتاتيجية نف�ســـها تعكـــف اجلمعية علـــى تطويرها بفكر جديـــد، وروؤية جديـــدة، لتواكب مرحلـــة جديدة،  
وتطلعات جديدة. 

ولها يف ذلك جتارب �ســـابقة من ال�ســـراكات الإ�ســـرتاتيجية مع عدد من اأ�ســـحاب املبادرات الكرمية، اأمثال: ال�ســـيخ 
عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه، ومعايل الدكتور نا�سر بن اإبراهيم الر�سيد، وال�سيخ حممد �سالح حمزة �سرييف، وال�سيخ 

عبدالعزيز بن علي ال�سويعر، وال�سيخ عبدالرحمن بن اإبراهيم الرتكي. 

برامج الن�سء:

ت�ســـري اإح�سائية التعداد ال�ســـكاين للمواطنني ال�سعوديني ل�ســـنة 1425هـ )عام 2004م( اإلى معدل منو �سكاين بن�سبة 
2.5% مقابل 3.7 لتعداد �سنة 1413هـ )عام 1992م()8(، واأن ن�سبة من تقل اأعمارهم عن 15 عامًا تبلغ نحو 40% بح�سب 
اإح�ســـاء عام 1425هـ مقابل 50% لإح�ســـاء �ســـنة 1413هـ، وذلك يعني اأن 40% من �سكان اململكة العربية ال�سعودية البالغ 
عددهم 16.527.340 ن�ســـمة هو جيل �ساب، اأي : ما يعادل 6.610.936 ن�سمة، واجلمعية حري�سة على توطيد عالقتها 
بهذه ال�سريحة ال�سكانية يف هذه املرحلة العمرية، حر�سًا منها على اإدخال ثقافة التكافل، ودمج املعوقني يف مراحل مبكرة، 

بكل ما يعنيه التعليم يف ال�سغر. وهذه الثقافة حني ترت�سخ يف دواخلهم، �ستنمو وت�سبح جزًءا من ن�سيج املجتمع. 

الرتاجع �سبب انخفا�ص م�ستوى اخل�سوبة ب�سبب ارتفاع �سن الزواج، وتعليم املراأة، وو�سائل تنظيم الأ�سرة.  8



لذلـــك �ســـعت اجلمعيـــة اإلى تبني كثـــري من الربامج، التـــي توجهت بها اإلى الن�ـــضء، مبختلف املراحـــل، ويتم ذلك من 
خالل الربامج التوعوية املختلفة، وعرب برنامج »اأ�ســـدقاء اجلمعية«، والزيارات، وبرنامج »عطاء الطالب«،الذي كان من 
اأف�سل الأن�سطة غري ال�سفية، لتفاعل الطالب والطالبات يف املدار�ض من املراحل كافة معه، ودعمهم م�سروعات اجلمعية 

الوقفية اإحياًء لل�سنة النبوية ال�سريفة. 

وتـــويل اجلمعيـــة هذه ال�ســـريحة اهتمامها اخلا�ـــض، ولديها كثري مـــن الربامج والآمـــال والتطلعات، التـــي تطمح اإلى 
 الدخـــول مـــن خاللها اإلى كل ف�ســـل درا�ســـي؛ لتكون حا�ســـرة يف املوؤ�س�ســـات التعليمية كافـــة، هذه ال�ســـروح التي تخرج 

اأجيال امل�ستقبل. 

امل�شاركة املاأمولة من القطاع الن�شائي:

تعاظم دور �سيدات املجتمع وم�ساركتهن يف دعم اأهداف اجلمعية، وجتلى هذا الدور يف برنامج »عطاء الطالب«، اإل اأن 
تنامي هذه امل�ساهمة وبلوغها درجة تتنا�سب مع احليز وامل�ساحة، التي حتتلها املراأة يف اخلريطة ال�سكانية للمملكة ما زال 
دون التطلعات، وهناك �ســـبه اإجماع على اأن هذه امل�ســـاهمة واإن كانت لفتة وهائلة يف بع�ض املنا�سط واجلوانب، اإل اأنها قد 

تبدو خجولة يف جوانب اأخرى، وت�سي ب�سيء من الغياب غري امل�سوغ ب�سرف النظر عن اأ�سبابه وم�سبباته. 

وي�سري توزيع التعداد ال�سكاين للمملكة ل�سنة 1425هـ/ عام2005م اإلى اأن 50.1% ذكور و 49.9% اإناث من جملة �سكان 
اململكة )لل�سعوديني والبالغ تعدادهم 16.527.340 ن�سمة( وهي ن�سبة تقرتب من مثيالتها ل�سنة 1413هـ/ عام1992م.

وهذا يعني اأن املجتمع ال�ســـعودي تقريبًا يتوزع تعداده العام منا�ســـفة بني اجلن�ســـني.، واإذا كان توا�ســـع م�ساركة املراأة 
وم�ســـاهمتها مبا يتنا�ســـب مع هذه الن�ســـبة ال�ســـكانية رمبا كان لها ما ي�سوغها فيما م�ســـى، اإل اأن احلال اختلف يف ظل ما 
ي�سهده قطاع الأعمال الن�سائي من تناٍم يف ال�سنوات الأخرية؛ اإذ ت�سري الإح�ساءات اإلى وجود 1500 �سركة باململكة مملوكة 
ل�ســـيدات اأعمال، ت�ســـّكل ما ن�ســـبته 3.4% من اإجمايل امل�ســـروعات امل�ســـجلة باململكة، وهناك 5500 �سجل جتاري باأ�سماء 
ن�ســـائية، اأي ما ن�ســـبته 20% مل�سروعات جتارية ن�ســـائية يف قطاع جتارة التجزئة، واملقاولت، والبيع باجلملة، وال�سناعات 
التحويليـــة. ومتتلـــك الن�ســـاء اأكرث من 45 مليار ريال متثل 75% من مدخرات امل�ســـارف ال�ســـعودية، وبحجم ا�ســـتثمارات 
ن�سائية تقارب ثمانية مليارات ريال، وذلك يعني اأن الإمكانات للح�سول على دعم اأكرب متاحة، وتتنوع اأبواب الدعم املادي 
وجمالته، التي ميكن اأن ت�ســـهم به املراأة مل�ســـاندة اجلمعية، �ســـواء من خالل ع�ســـويتها باجلمعية، اأو تقدمي ال�ســـدقات 
والزكوات؛ لت�ســـرف على برامج الرعاية والتاأهيل، وتوفري امل�ســـتلزمات واملعينات التاأهيليـــة لالأطفال املحتاجني، اأو حتى 
امل�ســـاهمة يف برنامج )ال�سدقة اجلارية( من خالل تقدمي الدعم للم�سروعات الوقفية ملراكز اجلمعية، كما ميكن تعظيم 

امل�ساركة الن�سائية يف دعم ر�سالة اجلمعية واأهدافها من خالل الأعمال التطوعية.

واحلـــق يقال اإن هناك مناذج رائدة مل�ســـاهمات املراأة يف هذا اجلانب باجلمعية ومراكزهـــا. ويكفي للتدليل على ذلك 
الإ�ســـارة اإلى متطوعة مبركز اجلمعية مبكة املكرمة تعمل يف ق�ســـم العالقات العامة وتنمية املوارد منذ العام 1420هـ، وما 

تزال تعطي من وقتها وجهدها بكل تفاٍن واإخال�ض.
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واجلمعيـــة اأي�ســـًا لهـــا الريادة يف هذا اجلانـــب، لكونها من اأولى املوؤ�س�ســـات التي اأقرت يف وقت مبكـــر نظامًا متكاماًل 
للعمل التطوعي، اإدراكًا منها لأهمية العمل التطوعي للتنمية امل�ســـتدمية يف املجتمعات، خ�سو�سًا اإذا تعلق الأمر باملجالت 

التكافلية اخلريية. 

اإن وجود دور قيادي للمراأة وتوليها كثريًا من املنا�ســـب املهمة والقيادية �ســـواء يف القطاع العام اأو اخلا�ض وتاأ�سي�ســـها، 
وامتالكها كثريًا من امل�ســـروعات الإنتاجية، اإمنا ي�ســـرع بابًا وا�ســـعًا ملجالت م�ســـاهمتها يف دعم منا�سط اجلمعية، وترفع 
من �ســـقف طموح اجلمعية ملا ميكن اأن تقدمه �ســـيدات املجتمع ال�ســـعودي على هذا ال�ســـعيد؛ وهذا �سي�ســـاف اإلى ر�سيد 

امل�ساهمات الن�سائية.

ويف ظـــل التحـــولت الرقمية للمجتمع نحو التقنيـــة واملعلوماتية، فاإن اجلمعية معنية ومطالبـــة بتطوير جمالت واآليات 
اأخرى لت�ساير هذه النقلة، من اأجل تعظيم م�ساركة املراأة التي يحركها الوازع الديني، وي�سدها احلما�ض ملثل هذه الأعمال 

الإن�سانية التطوعية لقربها من طبيعتها كاأم، وزوجة، واأخت بكل م�ساعرها احلانية الفيا�سة. 

جهة الإ�شراف: املرونة وال�شفافية

تردد احلديث يف الآونة الأخرية عن اأفكار لتطوير نظام اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية ال�سادر �سنة 1384هـ، الذي مت 
�ســـدور لئحـــة مطورة له بقرار جمل�ض الوزراء املوقر رقم 107 وتاريـــخ 25 جمادى الأولى 1410هـ، واأن هناك هيئة وطنية 

للموؤ�س�سات واجلمعيات الأهلية قيد البحث يف جمل�ض ال�سورى.

 والتطوير هو من طبيعة الأمور مل�ســـايرة املتطلبات اجلديدة، ومواكبة امل�ســـتجدات، والأحداث، ويف كل الأحوال ي�سجل 
لنظام اجلمعيات املعمول به حتى الآن اأنه �سبط اإيقاع العمل اخلريي، ونظم عمل اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية باململكة، 

ول �سيما اجلديدة منها بعيدًا من الجتهادات.

وباملقابـــل، يوؤخذ على هذا النظام انه �ســـاوى بني اجلمعيات على الرغم من التباين يف التخ�س�ســـات، وامل�ســـوؤوليات، 
والإمكانات، واخلربات بني جمعية واأخرى. ونعتقد باأهمية اأن يفرق النظام امل�ســـتقبلي الذي �ســـيتم اإقراره بني اجلمعيات 
املتخ�س�ســـة يف املجـــالت التاأهيليـــة والتعليمية على امل�ســـتوى الوطني، مبعنـــى اأن نطاق عملها هو جميـــع مناطق اململكة، 
 وجمعيـــات خرييـــة تقـــدم الإعانات واخلدمات على م�ســـتوى املناطـــق، اأو تلك التي تقـــدم خدماتها املتعددة على م�ســـتوى 

املراكز والأرياف. 

وقد يكون ت�ســـجيع اجلمعيات الإقليمية على فتح فروع لها، مبا لها من خربات اأكرث جدوى من اإن�ســـاء جمعيات جديدة، 
ينق�سها كثري من اخلربات، ف�ساًل عن توا�سع الإمكانات. 

وترى اجلمعية اأهمية اأن ي�سع النظام امل�ستقبلي اخلطوط االأ�سا�سية والعري�سة التي تعد حجر الزاوية، واملحور الرئي�س 
للعمل مبفهومه الأعم والأ�سمل للجمعيات الكربى والوطنية والإقليمية، ويرتك لكل جمعية �سياغة نظامها الداخلي اعتمادًا 
علـــى النظام العام؛ مبا يتنا�ســـب وطبيعة عملها، وجلهة الإ�ســـراف احلق يف مناق�ســـة كل جمعيـــة يف نظامها الداخلي قبل 

اعتماده.



وما يجب اأن ياأخذه النظام يف احل�سبان هو املجال�ض التن�سيقية للجمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية باملناطق، التي يراأ�سها 
اأمراء املناطق، وذلك باإعطائها �ســـالحيات وا�سعة تتيح لأمانات هذه املجال�ض توجيه جمعيات العمل اخلريي وموؤ�س�ساته؛ 

مبا يحقق التكاملية املن�سودة بينها، يف �سوء احتياج كل منطقة ومتطلباتها. 

كما اأن وجود �ســـندوق ا�ســـتثماري للجمعيات اخلريية ميثل مظلة اأمان لكل اجلمعيـــات، وحتظى مقرتحات فتح موارد 
وطنية عامة له بالقبول والت�ســـجيع لتعميم فائدتها، دون ق�ســـرها على جمعية بعينها، على اأن ت�ســـاهم كل جمعية فيه مبا 

ت�ستطيع، ويكون ن�سيب كل جمعية من العائدات بن�سبة م�ساهمتها يف راأ�ض مال ال�سندوق.

وقد �سبق للجمعية اأن قدمت درا�سة حول هذا املو�سوع، وما نتطلع اإليه، اإلى جانب ما تقدم، هو توافر املرونة التي متكن 
املوؤ�س�ســـات واجلمعيات اخلريية من حتقيق اأهدافها باأقل قدر من القيود والعقبات، بوجود عن�ســـر ال�ســـفافية الذي يدراأ 

عنها اأي تهمة، ويجعل اأعمالها وا�سحة متاًما؛ مبا يناأى بها عن الت�سكيك الذي ي�سر بعمل هذه اجلمعيات.

روؤية واأدوات جديدة للتوعية املجتمعية جتاه الق�شية:

ا�ستطاعت اجلمعية على مدى ربع قرن اأن حتدث نقلة نوعية يف النظرة املجتمعية جتاه الإعاقة واملعوقني.

 ويف اإطار خطة طويلة الأمد، ومنهجية مدرو�ســـة حتقق راأي جمتمعي م�ســـتنري حيال الق�سية، �سواء على م�ستوى اأ�سرة 
املعوق نف�ســـه، اأو على م�ســـتوى موؤ�س�سات املجتمع املختلفة، والأهم على م�ستوى متخذي القرار، وعلى خمتلف ال�سعد، فقد 
�ســـدر خالل هذه الفرتة كثري من الأوامر ال�ســـامية الكرمية، �ســـواء على �ســـعيد رعاية املعوقني وتاأهيلهم، اأو على م�ستوى 
�ســـرف الإعانات لهم، واإعطائهم الأف�سلية يف املنح، و�سدور النظام الوطني لرعاية املعوقني، بالأمر ال�سامي الكرمي رقم 
م/37 وتاريخ 23 رم�ســـان1421هـ، واإن�ســـاء جمل�ض اأعلى ل�سوؤون املعوقني، و�سدور الأمر ال�سامي الكرمي رقم اأ/66 وتاريخ 
27 ربيع الآخر �ســـنة 1423هـ باإ�سناد رئا�سة هذا املجل�ض اإلى خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، اإبان 

وليته للعهد.

و�ســـهدت هذه الفرتة عقد ع�ســـرات، بل مئات املوؤمتـــرات، وامللتقيات، والندوات، وور�ض العمـــل املحلية والدولية، على 
امل�ســـتوى الوطنـــي والإقليمي والعربي، واإن�ســـاء مئـــات املراكز، واجلمعيات، والربامـــج، التي �ســـخرت اإمكاناتها واأهدافها 
لرعاية املعوقني وتاأهيلهم؛ مما ي�ســـعب الدخول يف تفا�ســـيله، فلرمبا كل جزئية منه حتتاج اإلى موؤلف وحدها يف ظل كل 
هذه الإجنازات واملخرجات واحلقائق املاثلة على الأر�ض، التي كانت اإلى عهد لي�ض بالبعيد جمرد اأحالم واأماٍن وتطلعات.

 واأمـــام هذه امل�ســـتجدات قد يكون من ال�ســـروري تطوير الإ�ســـرتاتيجية الإعالمية للجمعية، ولبـــد من منهجية عمل، 
واأدوات، وو�ســـائط اإعالمية جديدة تواكب هذه النقلة النوعية، وهذا احل�ســـور املجتمعي غري امل�ســـبوق للجمعية يف تاريخ 

العمل اخلريي يف اململكة.

واملتابع يرى اأن احلديث ان�سب منذ �سنوات على دمج املعوقني، وتوظيف املعوقني، وت�سهيل حركة املعوقني وتنقالتهم، 
وكذلـــك علـــى زواج املعوقني، وقد يكون من مكمالت اإ�ســـعار املعوقني باأنهم على قدم امل�ســـاواة مع املواطنني الأ�ســـحاء يف 
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احلقوق والواجبات اأن ي�ســـار لنظرة عادية ل تاأخذ ال�ســـفة ال�ســـتثنائية يف التعامل معهم، بعد ما مت توفري جميع اأ�سباب 
احلياة الكرمية لهم، واأ�سبحوا لي�ض فقط مت�ساوين مع الآخرين بل يف�سلوهم بكثري من املزايا والمتيازات.

 لقد ولى ع�ســـر ال�ســـفقة والعواطف التي واإن كانت تنم على نقاء �سريرة اأ�ســـحابها، ومتثل ترجمة �سادقة مل�ساعرهم 
الفيا�سة، واإن�سانيتهم، اإل اأنها على �سعيد اآخر ت�سبه ذلك العالج الذي يذهب الآلم من جهة، وتكون له من اجلهة الأخرى 

اآثار �سحية مدمرة !! 

والقائمون على اجلمعية، واملتابعون ف�ســـول ومراحل ت�ســـديها للق�ســـية على مدى ربع قرن ونيف يتطلعون يف املرحلة 
القادمـــة اإلـــى خطاب جديد، وروؤية ومعايري تنا�ســـب املرحلة القادمة، تاأخذ يف احل�ســـبان هذه الجنازات ال�ســـخمة التي 

حتققت يف هذا املجال.

وهـــذه اجلـــدة التـــي تتطلبها املرحلة ل ميكن لهـــا اأن تتبلور، واأن جتد طريقهـــا اإلى التنفيذ اإل من خالل اإ�ســـرتاتيجية 
اإعالمية بناءة.

ال�شتقاللية والنطالقة املنتظرة ملركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة:

�سهد مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة نقلة نوعية خالل العامني الأخريين، متثلت يف تاأ�سي�ض جمعية املوؤ�س�سة التي 
�ســـمت نحو 120 �سخ�سًا، وموؤ�س�سة، و�سركة، وجهة، ت�سابقوا للم�ساهمة يف اإثراء م�سرية هذا املركز ودعمه، وامل�ساركة يف 

�سندوق الوقف اخلريي اخلا�ض به. 

ويتطلع املركز خالل ال�ســـنوات القادمة اإلى بناء �ســـراكات وحتالفات مهمة مع جهات ذات عالقة بر�ســـالته الإن�ســـانية 
 والعلميـــة؛ لالنطالقـــة، وال�ســـتفادة من الرتاكمـــات التي مير بهـــا العامل يف جمال البحـــوث، وتقنية املعلومات، وو�ســـائل 

العالج والوقاية.

والقائمـــون علـــى هذا ال�ســـرح العلمي يخططون له؛ ليكون مركـــزًا عامليًا متميزًا يف جمال اأبحـــاث الإعاقة، من خالل 
قيامه بالأبحاث، ودعمها، خ�سو�ســـًا تلك التي ت�ســـاهم يف اإثراء املعرفة عن التطور الب�سري، والإعاقات، وحت�سني م�ستوى 

املعي�سة للمعوقني، بطريقة متكنهم من ال�ستفادة الق�سوى من قدراتهم الذاتية الكامنة.

وتتلخ�ض روؤية املركز يف اأن يقوم بعمل جمموعة خمتلفة من امل�سروعات ذات التوجه البحثي ومتويلها؛ مل�ساندة ق�سية 
الإعاقة على م�ستوى املنطقة، والعامل، من اأجل امل�ساهمة يف اإحداث نقلة نوعية يف حياة املعوق، بتوظيف منهجي ومدرو�ض 
ل�سرتاتيجيات تطوير اخلدمات، والربامج التعليمية والتدريبية والتاأهيلية، التي تقدم له ولأ�سرته عند دجمه يف املجتمع.

اإن املركـــز الـــذي اأخذ على عاتقـــه بناء قاعدة معلوماتيـــة وتوفريها؛ لتكون امل�ســـدر واملرجعية على امل�ســـتوى الوطني 
والدويل، يوظف ويطوع لهذه الإ�سرتاتيجية جميع الإمكانات، والو�سائل، من اأبحاث، وور�ض عمل، ودعم مل�سروعات وطنية 
وعامليـــة، اإلى جانب ما يوقعه من اتفاقيات، و�ســـراكات مـــع مراكز، وهيئات علمية وطنية، ودولية، وا�ســـتقطاب الكفاءات 
الب�ســـرية املتخ�س�ســـة وح�ســـدها، عليه اأن يواجه متطلبات وحتديات امل�سوؤولية الوطنية والإن�ســـانية التي ي�سطلع بها عرب 
منهجية عمل توفر له ال�ستقاللية،واملرونة، التي تتناغم مع ر�سالته العلمية، ومواكبته للم�ستجدات العلمية يف هذا ال�ساأن.

التح�شريات وال�شتعدادات للعقد القادم:



حر�ست اجلمعية - ول تزال - على تطبيق منهجية موؤ�س�سية، متر عربها قراراتها، وخطواتها التنفيذية.

 وميثل التخطيط الأ�سا�ض يف اأعمالها، وهناك درا�سات م�ستفي�سة لبلورة روؤى امل�ستقبل، وتقومي م�سرية ربع قرن بروح 
مو�سوعية، بعيًدا من ت�سخيم الذات.

 وهناك حت�ســـريات وا�ستعدادات للعقد القادم، فيه تطلعات وطموحات لي�ست اأحالمًا بعيدة املنال، اإل اأنها حتتاج اإلى 
ح�سد الطاقات، وتكثيف اجلهود، وفق روؤى وا�سحة، تتبعها خطا واثقة.

 وهـــذه التطلعـــات هـــي نتـــاج �ســـراكة بني اجلمعيـــة واأهل اخلـــري، حتت مظلـــة الدولـــة بـــكل اأجهزتها، ودعـــم القيادة 
الر�سيدة، وم�ساندتها.

و�سجل هذه ال�سراكة كان دائمًا م�سرفًا يف جميع ف�سوله، وحلقاته، بل ل مبالغة اإذا قيل اإن اجلمعية مبا لها من ح�سور 
جمتمعي، وثقة، كان �سقف الدعم الفعلي يفوق يف اأغلب الأحيان ما هو متوقع. 

وتتطلع  اجلمعية - خالل العقد القادم، اإن �ســـاء اهلل - اإلى ا�ســـتكمال امل�ســـروعات الوقفيـــة مبناطق مراكز اجلمعية؛ 
لتغطي اجلزء الأكرب من نفقات الت�سغيل ال�سنوية لهذه املراكز.

ومن تطلعات اجلمعية يف امل�ستقبل القريب، اإن �ساء اهلل:

Ó  الو�ســـول مبظلة اخلدمات املجانية للجمعية اإلى مناطق وحمافظات واأحياء مل ت�ســـلها بعد؛ لتكون قريبة من
كل طفل معوق بحاجة اإلى خدماتها.

Ó .اإيجاد بنية عمرانية خالية من �ستى املعوقات البيئية تتيح لكل �سخ�ض لديه اإعاقة اأن يتنقل بي�سر و�سهولة

Ó تعليـــم مدمـــج متـــاح لـــكل طفل مبدار�ـــض التعليـــم العـــام والأهلي على قـــدم امل�ســـاواة مع الآخريـــن، وكذلك 
توظيف املعوقني.

Ó .مبا�سرة املجل�ض الأعلى ل�سوؤون الإعاقة اأعماله، وحتقيق طموحات املعوقني اإلى حياة اأف�سل

Ó  اإيجاد فهم جديد لالإعاقة، �ســـواء من املعوقني اأنف�سهم، واأ�سرهم، اأو من كل فئات املجتمع. وهذا الفهم يقوم
على اأن املعوق لي�ض هو من ي�ســـتكي نق�ســـًا يف قدراته اجل�سمية اأو العقلية، ولكنه من ل يفيد جمتمعه، اأو يكون 

خ�سمًا له، من خالل اأفعاله التي ت�سر به، وتهدد مكت�سباته، واإجنازاته احل�سارية. 
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�سمو الأمري �سلمان بن عبدالعزيز، و�سماحة املفتي، وعدد من اأ�سحاب ال�سمو الأمراء يف حفل اجلمعية مبنا�سبة مرور 
25 عامًا على تاأ�سي�سها

�سمو الأمري �سلطان بن فهد يتو�سط عددًا من اأع�ساء �سرف اجلمعية
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�سمو الأمري �سلمان بن عبدالعزيز يتو�سط بع�ض اأع�ساء �سرف اجلمعية

�سمو الأمري �سلمان بن عبدالعزيز يف افتتاح حفل اجلمعية مبنا�سبة مرور 25 عامًا على تاأ�سي�سها



�سمو الأمري خالد بن �سلطان يت�سلم
الع�سوية ال�سرفية

موؤ�س�سة امللك في�سل اخلريية

�سمو الأمري �سلطان بن فهد

�سمو الأمري الدكتور عبدالعزيز بن �سطام
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�سمو الأمري نواف بن في�سل بن فهد

ال�سيخ خالد الرباهيم

�سمو الأمري خالد بن الوليد بن طالل

ال�سيخ عبدالرحمن اجلري�سي



اأبناء �سمو الأمري فهد بن �سلمان، رحمه اهلل

�سمو الأمري �سلمان يت�سلم هدية تذكارية من الأمني العام للجمعية
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تكرمي موؤ�س�سة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز اخلريية

لقطة من حفل مرور 25 عامًا على تاأ�سي�ض اجلمعية



عدد من الأطفال املعوقني بعد تخرجهم من اجلمعية ودجمهم يف مدار�ض التعليم العام

اأطفال اجلمعية وقد مت دجمهم يف مدار�ض التعليم العام ل�ستكمال املراحل التعليمية
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اأق�سام احلا�سب الآيل باجلمعية من اأهم الربامج التعليمية والتاأهيلية لالأطفال املعوقني

الأق�سام التعليمية باجلمعية تطبق اأرقى الربامج الرتبوية



تقنية متطورة يف وحدات النطق والتخاطب مبراكز اجلمعية

وحدات التاأهيل الطبي والعالج الوظيفي باجلمعية ت�سم عددًا كبريًا من املتخ�س�سني



265

من برامج دمج الأطفال املعوقني مع اأقرانهم الأ�سحاء

اأطفال اجلمعية يف اإحدى الرحالت الرتفيهية مبراكز الت�سوق



برامج التاأهيل الوظيفي لالأطفال املعوقني باجلمعية تطبق اأحدث الو�سائل يف هذا املجال

الربامج التثقيفية والرتفيهية من اأهم برامج التاأهيل والدمج لالأطفال املعوقني
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البدلة الف�سائية من اأحدث برامج العالج واأجنحها يف مراكز اجلمعية



ت�ستخدم اجلمعية ال�سيارات املجهزة لنقل الأطفال املعوقني

اأطفال اجلمعية يف اأحد اأن�سطة العالج الطبيعي
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لقطات لربامج التاأهيل مبراكز اجلمعية



الأعمال الفنية والأ�سغال اليدوية تنمي قدرات الأطفال
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اأطفال اجلمعية يف زيارة للحرم النبوي ال�سريف

داخل اأحد ف�سول مراكز اجلمعية



وزارة الداخلية من اأبرز اجلهات امل�ساندة ملنا�سط اجلمعية وبراجمها

اأطفال اجلمعية يف ا�ستقبال عدد من الأطفال الزائرين جلناح اجلمعية يف مهرجان اجلنادرية
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كلمات مضيئةالفصل الثامن



v : خادم احلرمني ال�سريفني امللك/ فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل
اأحيي الجهود الكبيرة والخيرة لهذا العمل الإن�ساني الجليل، ودور المواطن في نجاحه بدعم من حكومته، 
التي لم تبخل ب�سيء . اإن هذا العمل الإن�ساني والوطني �سيجد الم�ساعدة من رب العزة، والجالل، ومن 

الدولة، ومن المواطن. 

والرعاية  بالدعم  جديرة  وهي  المواطنين،  بين  الجتماعي  التكافل  يعك�ض  ح�ساري  اإنجاز  الجمعية   اإن 
من الجميع«..

v :خادم احلرمني ال�سريفني امللك/ عبداهلل بن عبدالعزيز
»اأرحب بكم و�سعيد بما قمتم به من عمل جليل خدمة للوطن والمواطن، واتطلع اإلى اأن ت�ستمر جهودكم 
التكاتف  باأن  قناعتها  في  الدولة  تطلعات  مع  ين�سجم  واهتمامكم  وعملكم  المعوقين،  احتياجات  لتلبية 

والتكامل بين كافة اأفراد المجتمع يحقق المنجزات، وادعوا اهلل لكم بالعون والتوفيق«.

v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ �سلطان بن عبدالعزيز�
»اأحمد اهلل �سبحانه على ما مّن به على هذه البالد من نعمة الإ�سالم ثم ال�ستقرار، وما وفق به قادة هذه 
ال�سريفين  الحرمين  خادم  عهد  في  الآن  ونحن  الكريم،  ال�سعودي  للمواطن  الخير  عمل  حب  من  البالد 
الملك فهد بن عبدالعزيز وقيام هذه الموؤ�س�سة الخيرية لخدمة الطفل المعوق في مقرها، وفي كثير من 

اأنحاء المملكة راجيًا لها كل تقدم ونجاح«.

v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ طالل بن عبدالعزيز�
»اإن الجهود التي تبذلها جمعية الأطفال المعوقين ت�ستحق التقدير، وذلك لأهمية الخدمات التي تقدمها 
مراكز الجمعية لالأطفال واأ�سرهم، ومن ثم فمن ال�سروري ال�ستثمار في تدريب العنا�سر الوطنية العاملة 

في هذا المجال، م�ساندة لجهود هذه الموؤ�س�سة«.



v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ �سلمان بن عبدالعزيز�
في هذا اليوم الأحد 1407/2/9 هـ اأت�سرف بهذه الدار التي اأقامتها هذه الجمعية، والتي �سرفني الملك 
فهد اأن اأكون نائبًا عنه في حفل الفتتاح، وما راأيت، ولقد قدرت الأهداف ال�سامية، التي ترعاها الجمعية 
والقائمون عليها، وعلى راأ�سهم ال�سديق الدكتور غازي عبدالرحمن الق�سيبي، اأتمنى لهم النجاح من اهلل 

عز وجل«.

v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ ماجد بن عبدالعزيز- رحمه اهلل�
منهما  وجعلت  وجدة،  المكرمة  مكة  في  المعوقين  لالأطفال  مركزين  �سيدت  المعوقين  الأطفال  »جمعية 

�سرحين خدميين يمثالن نجاحات للجمعية، وللعمل الخيري في المملكة«. 

v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ �سطام بن عبدالعزيز�
»اإنه لمن دواعي �سروري في هذه الليلة المباركة في هذا ال�سهر الف�سيل، اأن اأت�سرف برعاية حفل افتتاح 

ال�سوق الخيري الخام�ض لجمعية الأطفال المعوقين.

كل  الخير  وين�سر  اإليه،  وال�سعي  الخير،  فعل  اإلى  تهدف  التي  المعار�ض  هذه  مثل  اأرى  باأن  لفخور  واإنني 
ول  واإ�سعادهم،  ورعايتهم  بهم  الهتمام  على  جميعًا  نحر�ض  الذين  المعوقين،  الأطفال  لرعاية  الخير 
ال�سمو  �ساحب  راأ�سهم  وعلى  الخيرية  الموؤ�س�سة  هذه  على  القائمين  اأ�سكر  اأن  اإل  المنا�سبة  بهذه  ي�سعني 
 الملكي الأمير �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز الذين يبذلون جهوًدا طيبة، واهتماًما بالًغا بهذه الفئة من 

اأبنائنا وبناتنا.

حيث يلقون الدعم ال�سخي، والمتابعة الدائمة من حكومة مولي خادم الحرمين ال�سريفين التي تولي ُجل 
اهتمامها بهذه الموؤ�س�سة الخيرية في جميع اأنحاء المملكة. جزاهم اهلل خير الجزاء«.

v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ عبداملجيد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل�
ديننا  تعاليم  من  انطالقًا  ال�سعودي،  مجتمعنا  تميز  التي  والتراحم،  التكافل  لقيم  نموذج  المركز  »هذا 
الإ�سالمي الحنيف، ومما ل �سك فيه اأن هذا المركز �سيكون - بم�سيئة اهلل- نجاحًا جديدًا لجمعية الأطفال 
المعوقين.. هذه الموؤ�س�سة الخيرية الرائدة، التي ا�ستطاعت، خالل ال�سنوات الع�سر الما�سية، اأن تغطي 

بخدماتها عدًدا من مناطق المملكة«.
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v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ مقرن بن عبدالعزيز�
»جمعية الأطفال المعوقين تتطلع بدور ريادي، من خالل رعايتها وخدماتها وتاأهيلها في اتخاذ خطوات 

جادة و�سريعة؛ من اأجل اإن�ساء مركز تاأهيل ورعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة«.

v : ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ في�سل بن فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل�
بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى  المعوقين  الأطفال  لجمعية  »ال�سكر 
عبدالعزيز لما تقوم به من جهود موفقة في مجالت خدمة المعوقين، وتو�سيع نطاق تقديمها، وفي مجالت 

توعية المجتمع بحاجات المعوقين المختلفة..«.

v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ خالد الفي�سل�
»اأحمد اهلل �سبحانه وتعالى اأن جعل في هذه الأمة من ي�سرفه فعل الخير.. وفي هذه المنا�سبة ل ي�سعني 
اإل اأن اأتذكر كل ما كان له  ال�سرف بالنتماء اإلى هذا الم�سروع، وكل من �ساهم في اإقامته.. وجزاكم اهلل 

خيرًا، واعلموا اأن اهلل ل ي�سيع لكم اأجر عمل اإن�ساني ممتاز.. واأرجو ال�ستمرار«.

v  :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ �سعود بن عبداملح�سن بن عبدالعزيز�
»ما تقدمه الجمعية من خدمات اإن�سانية نبيلة ياأتي من�سجمًا مع الرعاية الكريمة ال�ساملة، التي تقدمها 
اأن دور  ال�سعودي في جميع المجالت ال�سحية والتعليمية والجتماعية، ول �سك  لل�سعب  حكومة المملكة 
الجمعية هو دور اأ�سا�سي ومطلوب لرعاية فئة من المجتمع، وهذا الدور ينبغي دعمه وت�سجيعه وم�ساندته 

على الم�ستويات كافة«.



v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ الوليد بن طالل بن عبدالعزيز�
وقد  البداية،  منذ  المعوقين  الأطفال  لرعاية  الخيرية  ال�سعودية  الجمعية  تاأ�سي�ض  مرحلة  تابعت  »لقد 
بف�سل  ثم  بف�سل اهلل  البرنامج،  بهذا  للجمعية  اليوم من من�ساآت على م�ستوى عاٍل جدًا  راأيته  ما  �سرني 
 المتابعة الدقيقة من �سمو رئي�ض مجل�ض الإدارة الأمير �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز واإخوانه اأع�ساء 

المجل�ض الآخرين.

ومن ناحيتي لقد التزمت في الحا�سر دعم الجمعية، وبعد ما راأيته اليوم ل �سك اأن هذا اللتزام �سي�ستمر 
وفي الواقع ل بد من اأن يزيد، لأن هذه الجمعية �ستبقى تعتمد على رجال الأعمال الذين يوؤدون واجبهم 
الوطني والقومي عندما ي�ساهمون بما تجود بهم اأيديهم. على كل حال فالجمعية منحة نبيلة؛ لأن المعوق ل 
يعّد )ول يجب اأن يعّد( عالة على المجتمع، واأن يكون المعوق عن�سرًا م�ساهمًا وم�ساندًا للمجتمع، والحمد 

هلل، هذا ما توفقت الجمعية في الو�سول اإليه«.

v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز - رحمه اهلل�
هذا   مثل  لم�سروع  بالعمل  يتقدمون  وزمالءه  �سلمان  بن  �سلطان  الأمير  اأخي  اأرى  اأن  وي�سرفني  »ي�سعدني 
ي�سفي  واأن  لفاعل خير،  يمد من عنده كل عون  واأن  الجميع  يوفق  اأن  راجيًا اهلل  الوجود  قيد  اأ�سبح على 

وي�ساعد من يتعالج في هذا المركز«.

v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ اأحمد بن �سلمان بن عبدالعزيز - رحمه اهلل�
»ما و�سلت اإليه الجمعية من تطوير في خدمات الرعاية وبرامجها يعك�ض روح الخير وحب العمل الإن�ساني 

لدى القائمين عليها، والمتجاوبين مع ر�سالتها الجتماعية«..

v  :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ عبدالعزيز بن اأحمد بن عبدالعزيز�
ال�سعودية  الدولة  اأ�سياًل من عطاءات  ياأتي جزءًا  متميز  اإن�ساني  م�سروع  المعوقين هي  الأطفال  »جمعية 

وقيادتها واأبنائها المخل�سين«.
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v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ في�سل بن عبداملجيد بن عبدالعزيز�
»في هذا الم�ساء الجميل �سرني زيارة جمعية الأطفال المعوقين بمحافظة جدة، بمنا�سبة اليوم العالمي 
لالأطفال المعوقين، وقد �سرني ما �ساهدته من اأعمال تثلج ال�سدر، واأنني بهذه المنا�سبة اأ�سكر �ساحب 
اإدارة جمعية الأطفال المعوقين  ال�سمو الملكي الأمير �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز - رئي�ض مجل�ض 
بالمملكة العربية ال�سعودية - والقائمين كافة على اأعمال الجمعية، �سواء من رجال الوطن اأو ن�سائه، وبهذه 
المنا�سبة اأتوجه اإلى المولى عز وجل اأن يوفقنا جميعًا لكل ما فيه خير هذا الوطن، واهلل الموفق والهادي 

اإلى �سواء ال�سبيل«.

v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور/ في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز�
»الجمعية نموذج لما يمكن اأن ي�سهم به العمل الخيري في خدمة المجتمع، واأن مراكز الجمعية المنت�سرة 
لدائرة خدماتها  وتو�سيع  النبيلة،  لأهدافها  وتفعيل  تعميق  هو  م�سروعاتها  ومنجزات  المملكة،  اأنحاء  في 

المبذولة للمعوقين«.

v :ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ عبدالرحمن بن م�ساعد بن عبدالعزيز�
»لقد ت�سرفت �سباح هذا اليوم بزيارة الجمعية، واأعترف اأنني ده�ست لما راأيته من طموح، وعمل، وح�سن 
تخطيط واإدارة لمنفعة اأطفالنا الأحباء، واهلل اأ�سال اأن يجعل هذه الجهود في موازين ح�سنات جميع من 

�سارك فيها«.

v :ساحب ال�سمو الأمري/ نواف بن حممد�
»بعد اأن راأينا ولم�سنا هذا الم�ستوى المتقدم من الخدمات المتخ�س�سة، التي تقدمها الجمعية، والأهداف 
التي تطمح اإلى تحقيقها، اتمنى اأن نوفق م�ستقباًل في اأن ننقل هذه ال�سورة الواقعية العظيمة لل�سركات 

والموؤ�س�سات ورجال الأعمال القادرين على تقديم الدعم لهذا ال�سرح الخّير«.



v :سمو الأمرية/ �سلطانه بنت اإبراهيم الرباهيم�
»�سعدت كل ال�سعادة بما �ساهدت هذه الليلة من الخدمات النوعية الرفيعة، التي تقدمها الجمعية لرعاية 
الأطفال المعوقين لهذه الفئة الغالية من اأبناءنا، والجهود المميزة، التي يلم�سها زائر الجمعية بالخدمات 

في هذا المركز، وهذا ال�سرح الكبير الذي يعلو عاًما بعد عام.

واإنني اأنا�سد الجميع تقديم العون مهما كان ب�سيطًا، فالقليل مع ا�ستدامته �سوف يمثل نهرًا جاريًا، يروى 
ظماأ هوؤلء الأطفال للرعاية والحنان، كما اأدعو جميع القطاعات الفعالة لدعم قدرة هذه الجمعية على 

تطوير خدماتها، فهذا واجب على الجميع.

ول اأن�سى اأن اأتوجه بال�سكر والتقدير للقائمين على هذه الجمعية، واأخ�ض بال�سكر �ساحب ال�سمو الملكي 
الأمير �سلطان بن �سلمان، الذي يقدم جهدًا في العون، وتطوير خدمات هذه الجمعية.

اأدعو اهلل جل وعال اأن يوفقهم جميعًا لما يحب وير�سى، اإنه جل وعال القادر عليه«.

v :فخامة الرئي�ض/ نلي�سون مانديال
»اإن هذا الم�سروع عظيم، وي�ستحق الدعم بجميع الو�سائل المختلفة، ويعك�ض مدى ارتفاع م�ستوى الخدمات 

المقدمة للمعوقين في المملكة العربية ال�سعودية«.

v :معايل الدكتور/ عبدالعزيز اخلويطر
»من خالل ما نلم�سه ونتابعه من اأن�سطة للجمعية، نجد اأنها توؤدي دورًا مميزًا في رعاية الأطفال المعوقين، 
وتوعية اأفراد المجتمع بالإعاقة، وطرائق التعامل مع المعوقين، وقد �سعدت باإن�ساء مركز الأمير �سلمان 
لأبحاث الإعاقة، الذي �سيتولى اإعداد الأبحاث العلمية، والإ�سراف عليها، مما �سيوؤدي - اإن �ساء اهلل - اإلى 

رفع م�ستوى الخدمات التي تقدم اإلى فئة المعوقين«.

v :معايل الدكتور/ عبداهلل عمر ن�سيف
»الجمعية من الأعمال الح�سارية في مجتمعنا المعا�سر، وم�ساركة �سفوة رجال المجتمع في رعاية هذه 
المواطنين،  لجميع  بل  المعوقين،  الأطفال  اأمور  لأولياء  معنوية  دفعة  يعطي  اأن�سطتها،  ودعم  الجمعية 

والخدمات التي تقدمها الجمعية، مو�سع تقدير الجميع«.
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v :معايل الدكتور/ علي بن مر�سد املر�سد
»ل �سك اأن جمعية الأطفال المعوقين تقوم بدور متميز وحيوي في مجال رعاية المعوقين، وتحر�ض الرئا�سة 
على تقديم كل ما يمكنها تقديمه للم�ساهمة في قيام الجمعية بدورها، اإلى الحد الذي ير�سي الطموحات، 

ويحقق اأهدافها والنهو�ض بها«.

v :معايل الدكتور/ عبدامللك بن دهي�ض
»اإن الدور الإن�ساني الذي تقوم به الجمعية ياأتي من منطلق التكافل والتعاون على البر والتقوى، وتوجيهات 
حكومتنا الر�سيدة في اإتاحة الفر�سة لأفراد المجتمع القادرين، كل ح�سب اإمكانياته، على القيام بدورهم 

في توفير هذا النوع من الرعاية الكريمة لهذه الفئة من المجتمع«.

v :معايل الدكتور/ حممد بن �سفر ال�سفياين
»نجاح الجمعية في تعميم مفهوم عمل الخير والبر، وتفردها بمهمة من اأجّل المهام وهي رعاية الأطفال 

المعوقين ولهذا نجاحها م�سمون باإذن اهلل، وا�ستمرارها محقق، وم�ستقبلها م�سرق«.

v :معايل الدكتور/ اأ�سامة بن عبداملجيد �سبك�سي
لت�سمل معظم مناطق  والعناية  الرعاية  اإلى مّد مظلة  �سعت  المعوقين وفقت عندما  الأطفال  »اإن جمعية 
التقنيات  اأجلهم المراكز المجهزة باأحدث  المملكة، وت�سم تحت مظلتها معوقي كل منطقة، وت�سيد من 

والتجهيزات الموؤهلة في مجال الرعاية ال�سحية والجتماعية«.

v :معايل ال�سيخ/ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ
»اإن دور الجمعية الرائد في خدمة الأطفال المعوقين يدعو اإلى العتزاز بهذا ال�سرح، الذي يعّد نموذجًا 

لما يمكن اأن ي�سهم فيه قطاع العمل الخيري في خدمة المجتمع وتنميته«.



v :معايل الأ�ستاذ/ اإبراهيم عبدالعزيز الع�ساف
»اأبداأ بال�سكر ل�ساحب ال�سمو الملكي الأمير �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز على دعوته الكريمة لزيارة 
الجمعية، وما قام �سموه به والعاملون معه بالجمعية يعّد مفخرة لنا جميعًا، �سواء بالن�سبة اإلى العناية بهذه 

الفئة المحتاجة من المجتمع، اأو بالعمل التطوعي الجماعي.  ولهم من الدعوات بالتوفيق والأجر«.

v :معايل الأ�ستاذ/ عبدالرحمن بن حممد ال�سدحان
»لقد اأفلحت هذه الجمعية، خالل م�سوارها الطويل مع الإعاقة، في تحويل هذا الجرح الإن�ساني من �ساأن 
اإلى ق�سية  النا�ض  العيب، وهواج�ض الخوف من ف�سول  اأ�سواره من و�ساو�ض  ماأ�ساوي خا�ض، يعي�ض خلف 

وطنية ذات �سمول في المعنى، واإرادة جماعية تتحدى الإعاقة قوًل وعماًل«.

v :معايل الأ�ستاذ/ جميل اإبراهيم احلجيالن
»كم اأنا معتز وفخور بزيارة هذه الموؤ�س�سة ذات المقا�سد الإن�سانية النبيلة، واأنها مظهر بليغ من مظاهر 
عناية حكومة خادم الحرمين ال�سريفين باأبنائها المعوقين، وتثمين هذا الإنجاز ل ياأتي من تقدم و�سائل 
العناية به، بل من روح التوا�سل والإدراك التي بنيت عليها فكرة اإقامة هذا ال�سرح، اأرجو للقائمين عليه، 
وفي مقدمتهم �ساحب ال�سمو الملكي الأمير �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز كل اأ�سباب التوفيق في خدمة 

هذه الر�سالة الإن�سانية الرفيعة الهدف«.

v :الأ�ستاذ/ عبدالرحمن بن علي اجلري�سي
»في هذا اليوم ت�سرفت اأنا وزمالئي بزيارة مقر الجمعية ال�سعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعوقين، وما 
�ساهدنا يعطي الدليل الوا�سح على مدى ما بذل من جهد لإيجاد هذه الفكرة الخيرة، التي ن�ساأت لتحل 
م�سكلة قائمة تحتاج اإلى من يحت�سنها، وكذلك تعطي الدليل الوا�سح على ما بذل من جهد فكري وعلمي 
لإن�سائها وتطويرها، واإ�سافة كل ما يمكن اأن ي�ساعد على اأن تعطي عطاء مميًزا، وهذا ما ح�سل فعاًل. اإنني 
بهذه المنا�سبة اأ�سكر من الأعماق كل من �ساهم في اإقامته، واأختتم �سكري وتقديري واعتزازي بالجهود، 
التي بذلها �ساحب ال�سمو الملكي الأمير �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز الذي اأثبت اأن كل ما يهتم به اأو 
يتبناه اإنما يو�سله اإلى اأعلى درجات الإتقان، فبارك اهلل فيه، ومتعه اهلل بالعمل والعافية لي�سخر، ويبذل، 

ويتابع، فهو خير قدوة للعاملين المخل�سين. وباهلل التوفيق«.
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v :ال�سيخة/ فاطمة بنت مبارك "حرم ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان" - رحمه اهلل
الخدمة  على  ويثني  المعوقين،  لالأطفال  والود  الحب  بكل  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �سعب  »يتقدم 
الممتازة المقدمة من قبل الجمعية الخيرية لرعاية المعوقين بالمملكة العربية ال�سعودية، وعلى ما تقدمه 
من جهود جبارة تهدف في النهاية اإلى دمج الطفل المعوق في خاليا المجتمع، ويكون قادرًا على الم�ساركة 
في العملية التنموية للمجتمع ال�سعودي، نتمنى لكم كل توفيق ونجاح وتقدم، لما ت�ستهدفونه من هدف �ساٍم 

واإن�ساني«.

v  :ال�سيخة/ جميلة حممد القا�سمي
»عمل اإن�ساني رائع... تدعمه جهود جبارة.. وقلوب مخل�سة مع تمنياتي لكم وللجميع بالتوفيق، ومن اهلل 

ح�سن الجزاء«.

v :ال�سيخ/ اإ�سماعيل اأبو داود - رحمه اهلل
 »لقد �سعدت الغرفة التجارية ال�سناعية بجدة باإيجاد مركز لرعاية الأطفال المعوقين داخل مبناها، واإننا 
نعتز باأن نكون اأول القائمين بخدمة هذا الم�سروع الجميل. وفق اهلل القائمين عليه لكل خير، وجزاهم اهلل 

ثوابًا عظيمًا على ما قّدموه، ويقدمونه، واهلل ولي التوفيق«.

v :ف�سيلة ال�سيخ/ مناع خليل القطان - رحمه اهلل
» اإن مراكز الجمعية ت�سم عددًا من الأق�سام، التي تقدم خدمات عالجية وتعليمية وتاأهيلية اإلى هذه الفئة 
الغالية من اأبنائنا، التي نجحت في اأن تكفكف عبرات المنكوبين، وت�سمد جراح الم�سابين، وتاأخذ بيدهم 

اإلى م�ساف الأ�سوياء لممار�سة الحياة الفا�سلة، ورفع ال�سعور بال�سعف والعجز«.

v :الفنان/ دريد حلام
تفعلونه في  رائع، كل ما  اإن�ساني  اأق�سيها مع منجز  التي  اللحظات  تلك  اأعي�سها  التي  اللحظات  اأروع  »اإن 
هذا المركز العظيم، اإن الأعمال الرائعة ل ي�سنعها اإل اأ�سخا�ض رائعون، �سكرًا من كل قلبي على جهودكم 

الإن�سانية، ول �سك �سيذكر الوطن، و�ستذكر الإن�سانية جهودكم بكل فخر وكل خير«.



v :ال�سيد/ �سارجينت �سرايفر - رئي�ض جمل�ض اإدارة الألعاب الأوملبية اخلا�سة
»اإن مركز الجمعية بالريا�ض قادر على توفير اأف�سل و�سائل الرعاية والعالج والتاأهيل والتعليم لالأطفال 
المعوقين، واإن ما �ساهدته من تقنيات واإمكانيات ب�سرية يعك�ض حجم التطوير، الذي و�سلت اإليه المملكة، 

على �سعيد رعاية الأطفال المعوقين«.

v :ال�سيد/ األن مري - رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة موبيل العاملية
»ي�سعدني اأن اأ�سيد بالخدمات المتطورة التي تقدمها الجمعية، وما تت�سمنه مراكزها من اإمكانيات متميزة، 

تعك�ض الهتمام بهده الفئة، وما يمكن اأن يتحقق لها في الم�ستقبل«.

v :الفريق/ يحيى بن عبد اهلل املعلمي
»دار رعاية الأطفال المعوقين بالريا�ض اإحدى موؤ�س�سات الرعاية الجتماعية، التي يحظى فيها الأطفال 

المعوقين بالعناية الكاملة«.

v  :مدير جامعة دنيفر
»جمعية الأطفال المعوقين من المرافق الخدمية الإن�سانية، التي ت�ساهي المراكز العالمية المماثلة في 

خدماتها وبرامجها«.

v :بروين  كا زروين�ض - مديرة معهد النور للخليج العربي  للمكفوفني
»الإخوة والأخوات اأع�ساء الهيئة الإدارية والتعليمية والطبية بدار الأطفال المعوقين: ي�سعدني، واأنا اأنتقل 
بين هذا المركز الإن�ساني، اأن اأ�سكركم على جهودكم النبيلة، التي هي من اأجل الأطفال المعوقين، واأنها 
لخدمة اإن�سانية نبيلة، ت�ستحقون عليها خير جزاء. كما اأود بهذه المنا�سبة اأن اأ�سكر معالي الدكتور غازي 

الق�سيبي على اأعماله الإن�سانية الكثيرة، التي منها هذا المركز.

مع �سكري وتقديري مرة اأخرى لكل القائمين على الإدارة في التعليم والتاأهيل لهذا المركز«.
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v :الكاتب/ منح ال�سلح
التي يقّدمها  المعالجة المتطورة  اّطلعنا على  ال�سعودية لرعاية الأطفال المعوقين،  »زرنا مركز الجمعية 
اأطفال �سعداء  اإلى  العناية بهم  ب�سبب  الذين تحولوا  ال�سغار،  الأطفال  المهذب من  الجزء  المركز بهذا 
قادرين على القيام بمهام في المجتمع. اإنها طاقة جديدة للمجتمع، الذي هم فيه، وقد لم�سنا روح المحبة 
وال�سبر والعلم الذي ي�سعه فريق العمل هنا في خدمة الأطباء، اأما المح�سنون الذين اأعطوا الدعم المالي 

لهذا الم�سروع فهم عرفوا كيف يوظفون مالهم خير توظيف اإن�ساني..«.

v :سفري الوليات املتحدة الأمريكية بال�سعودية�
»اأود اأن اأعبر عن �سكري الخا�ض ل�ساحب ال�سمو الملكي الأمير �سلطان بن �سلمان على دعوته لي اإلى زيارة 
هذا المكان الخا�ض الذي تتم فيه هذه المجهودات الرائعة من اأجل الأطفال المعوقين في المملكة العربية 

ال�سعودية. فلكم اإعجابي وم�ساندتي«.
                    

 اللواء/ يو�سف �سربي اأبو طالب - حمافظ مدينة القاهرة ال�سابق:
 »�سعدت بكل ما �ساهدته اليوم من رعاية الأطفال المعوقين -  وهذا ال�سرح الجتماعي التربوي ال�سحي، 

الذي اأقامه اأهل الخير، مما يوؤكد اأ�سالة العرب والم�سلمين والخير الكامل والكامن في داخلهم.

وما �ساهدته اليوم يوؤكد اأي�سًا اأن النه�سة في المملكة ل ت�سمل النواحي الح�سية فقط، بل اأي�سًا النواحي 
الإن�سانية، فالإن�سان هو اأ�سا�ض الحياة، والثروة الرئي�سة لالأمة.

تمنياتي بالتوفيق ومزيد من التوفيق لالإدارة الناجحة، التي لم�ست عملها خالل هذه الزيارة«.

v :ف. اآن�سينج - رئي�ض �سركة �سل
»لقد تاأثرنا كثيرًا بزيارتنا هذا ال�سرح العظيم، وما �ساهده هذا الجمهور الكبير«.

23/ رجب/1407هـ.

v :لورا روزفلت
»ن�سكركم على هذه الزيارة القيمة والتربوية، حيث تعلمنا منها الكثير، و�سنبذل جهدنا لنحذو حذو عملكم 

الجيد هذا في بالدنا«.





الم�شرف العام:

رئي�س مجل�س اإدارة الجمعية - �شاحب ال�شمو الملكي الأمير/ �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز  

الم�شت�شارون:

معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�شويلم معالي الدكتور/ غازي بن عبدالرحمن الق�شيبي 

معالي الدكتور/ حمود بن عبدالعزيز البدر معالي الأ�شتاذ/ عبدالرحمن بن محمد ال�شدحان 

�شعادة الدكتور/ فهد العرابي الحارثي معالي الأ�شتاذ/ فهيد بن فهد ال�شريف 

�شعادة الأ�شتاذ/ بندر بن عثمان ال�شالح �شعادة الأ�شتاذ/ عبداهلل بن محمد اآل ال�شيخ 

�شعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن علي المقو�شي

الإ�شراف التنفيذي:

مدير عام موؤ�ش�شة التراث - الدكتور/ زاهر بن عبدالرحمن عثمان 

اأمين عام الجمعية - الأ�شتاذ/ عو�س بن عبداهلل الغامدي 

المتابعة:

الأ�شتاذ/ �شليمان بن اأحمد المن�شور الأ�شتاذ/ عبداهلل بن محمد الدخيل 

الأ�شتاذ/ �شالم اأحمد �شعيد الأ�شتاذ/ خالد بن �شليمان الفهيد 

الأ�شتاذ/ م�شعل بن محمد الدريعي

المحررون:

الأ�شتاذ/ يو�شف محمد اأبو عواد الأ�شتاذ/ ح�شن محمد فراج 

الأ�شتاذ/ عبداهلل ح�شن المح�شني الأ�شتاذ/ منت�شر جابر محمد اأحمد 

الأ�شتاذ/ ح�شين بن ح�شن بن ح�شين
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رقم الإيداع: 1429/268

ردمك: 4 - 5 - 9828 - 9960 - 97

مركز �مللك فهد بن عبد�لعزيز بالريا�ض
�ض.ب 8557 الريا�ض 11492

ت: 4543917)01( ف: 4543521)01(
 info@dca.org.sa :الربيد الإ لكرتوين

مركز �الأمري �سلمان بن عبد �لعزيز بحائل
ت: 5669555)06( ف: 5343917)06(

مركز �مللك عبد �هلل بن عبد�لعزيز بجدة
�ض.ب 13213 جدة 21493

ت: 6224080)02( ف: 6224070)02(
Jeddah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز مكة �ملكرمة
�ض.ب 13456 مكة املكرمة

ت: 5270090)02( ف: 5270091)02(
Makkah@dca.org.sa :الربيد الإ لكرتوين

مركز �الأمري �سلطان بن عبد �لعزيز باملدينة �ملنورة
�ض.ب 7187 املدينة املنورة

ت: 8424599)04( ف: 8424699)04(
 Maddinah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز �جلوف
�ض.ب 1199 �سكاكا اجلوف

ت: 6251357)04( ف: 6251468 )04(
Jof@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مكتب ع�سري

ت: 2317040)07( ف: 2317041)07(

�الأمانة �لعامة 

ت: 4543913 )01( ف: 4543521 )01(
 www.dca.org.sa املوقع على الإنرتنت: 
Info@dca.org.sa  البــريد الإلـكـرتوين: 


