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خدماتها  وتؤدي  فشيئاً  شيئاً  تنشط  االجتماعي  الضمان  مصلحة  بدأت  المملكة  التنموية يف  أوىل خطط  ومع 
كدور  االجتماعية  الرعاية  مشاريع  من  عددًا  تنفذ  الدولة  كانت  فيما  الحاجة،  ذوي  من  للمواطنين  ومساعداتها 
الحضانة ومؤسسات التربية االجتماعية لرعاية األيتام. ثم أنشئت وزارة العمل والشئون االجتماعية عام 1380هـ 
حيث تم إيجاد إدارة للرعاية االجتماعية مسئولة عن أعمال الرعاية االجتماعية واإلشراف عليها ومتابعتها إىل أن 
ميزانية مستقلة  لها  أصبح  التي  االجتماعية  الرعاية  لشئون  االجتماعية  والشئون  العمل  وزارة  وكالة  إنشاء  تم 
فبدأت مشاريع الرعاية االجتماعية تتسع وتلبي متطلبات الرعاية االجتماعية المختلفة يف جميع المجاالت، حتى 
غدت الرعاية االجتماعية يف المملكة وبشهادة الخبراء أرقى من مثيالتها يف الدول المتقدمة والسابقة يف مضمار 

الرعاية االجتماعية.
االجتماعية  الرعاية  لشئون  العمل  وزارة  وكالة  لخدمات  بارز ومكمل  دور  التطوعي  الخيري  األهيل  للنشاط  وكان 
يف مجال الرعاية االجتماعية، عالوة عىل أن مصلحة الضمان االجتماعي قد تحولت بدورها إىل وكالة وزارة العمل 
لشئون الضمان االجتماعي بدأت تفتح مكاتبها يف مناطق المملكة لتقديم اإلعانات والمساعدات إىل األسر واألفراد 
قين يف المملكة العربية  المحتاجين للضمان االجتماعي. وتعتبر الخطوة الحقيقية ألول اهتمام فعيل رسمي بالمعوِّ
1390هـ/  العمل والشئون االجتماعية عىل عاتقها عام  التي أخذتها وزارة  العملية  المبادرة  السعودية، هي تلك 
الخدمة  بمركز  للمعوقين  المهني  للتأهيل  صغيرة  وحدة  االجتماعية  للشؤون  وزارة  وكالة  أنشأت  حينما  1970م 

األوىل منها عىل أن تقوم اإلدارة العامة للتأهيل بوضع السياسة العامة لبرامج تأهيل المعوقين من 
الذكور واإلناث والتي تتضمن برنامجاً لتأهيل من يصلح منهم مهنياً، وبرامج أخرى للذين يثبت عدم 

صالحيتهم للتأهيل المهني وذلك برعايتهم صحياً ونفسياً وتأهيل من يصلح منهم اجتماعياً.
ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 34 وتاريخ 3/10/ 1400هـ الذي يتضمن إيجاد برنامج 	 

ألسر  إعانات  منح  الالئحة عىل  هذه  اشتملت  كما  وعقلياً،  وجسمياً  بدنياً  للمعوقين  المهني  للتأهيل 
المعوقين لمساعدتهم عىل رعاية أوالدهم داخل األسرة.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 219 وتاريخ 11/27/ 1400هـ بالموافقة عىل قيام اإلدارة العامة للتأهيل 	 
الجماعية  أو  الفردية  المشروعات  إعانات  صرف  طلبات  بدراسة  االجتماعية  للشئون  الوزارة  بوكالة 
للمعوقين المؤهلين بمراكز التأهيل المهني تأهياًل مهنياً وذلك بصرف مبلغ 30.000 ريال لمن يرغب 

يف إقامة مشروع وتنطبق عليه شروط صرف اإلعانة.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 2/18/ 1402هـ ويقضي بالموافقة عىل رفع إعانة المشروعات 	 

 219 برقم  الوزراء  والصادر بهما قرار مجلس  المؤهلين تأهياًل مهنياً  للمعوقين  الجماعية  أو  الفردية 
الهدف  يتحقق  وبذلك  ريال،   50.000 إىل  ريال   30.000 من  اإلعانة  لرفع  1400هـ   /11/27 وتاريخ 

األساسي من تأهيل المعوقين وهو تشغيلهم بعد التخرج وإقامة المشروعات لهم
السفر 	  أجور  تخفيض  عىل  بالموافقة  1401هـ   /9/19 وتاريخ   187 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدر 

واالنتقال عىل الطائرات والبواخر والقطارات ووسائل النقل الجماعي بواقع 50 % من األجور المقررة 
يف هذه الوسائل للمعوقين ومرافقيهم عىل أن يتم نقل المعوقين ومرافقيهم بواسطة وسائل النقل 

الحكومية. 
صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 85 وتاريخ 5/7/ 1418هـ القاضي بالموافقة عىل توصية 	 

اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة أوضاع المعوقين وبحث أفضل السبل لتأمين الرعاية الالزمة لهم.
ومع بداية التخطيط لبرامج التنمية االجتماعية واالقتصادية يف المملكة، وفرت الدولة للمعوقين 	 

ما يتفق مع االتجاهات الحديثة يف الرعاية التأهيلية لمختلف فئاتهم سناً وإعاقة، واشتركت العديد 
من الوزارات يف تقديم خدمات المعوقين من خالل العديد من برامج الرعاية. فوزارة العمل والشئون 
الصحة  وزارة  أما  للمعوقين،  واالجتماعي  المهني  والتدريب  التأهيل  برامج  تتوىل  مثاًل  االجتماعية 
فتتوىل خدمات الرعاية الصحية والوقاية من اإلعاقة والتأهيل الطبي، بينما تختص وزارة المعارف 
الجهات  بين  التنسيق  وهذا  والمعوقات.  المعوقين  وتعليم  ببرامج  البنات  لتعليم  العامة  والرئاسة 
المعنية برعاية وتأهيل المعوقين كما ذكرنا سابقاً، هو لتفادي االزدواجية يف تقديم الخدمات لهذه 
الفئة، وذلك حسب ما نصت عليه الالئحة األساسية لبرامج تأهيل المعوقين )قرار رقم 1219 بتاريخ 

إنشاء وزارة العمل والشئون االجتماعية

ومرحلة جديدة من الرعاية الشاملة

إقرار منح كل معوق 

مكافأة شهرية

افتتاح أول مركز 

رسمي لتأهيل المعوقين

صدور أول الئحة

 لبرامج التأهيل 
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400.000
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مستفيد من خدمات وكالة الضمان االجتماعي

700.000
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مليار ريال 

اإلنسانية المضيئة في المملكة
بدأها المؤسس وسار أبناؤه على نهجه

وسطرت  الحديث..  السعودي  التاريخ  صفحات  من  جديدة  صفحة  بدأت  أن  منذ 

بحروف من نور عناية الدولة بإرساء أسس الرعاية االجتماعية يف المملكة. 

االجتماعي  الضمان  مصلحة  إنشاء  تم  )1902م(  الموافق  1319هـــ  عام  ويف 

تمليه  مما  وانطالقا  ورعايتهم..  المواطنين  من  والفقراء  المحتاجين  لمساعدة 

المؤسس  بدأ  الناس  بين  االجتماعي  التكافل  أسس  لتحقيق  اإلسالمية  العقيدة 

الملك عبد العزيز التوسع يف مجاالت الرعاية االجتماعية وخدمات مصلحة الضمان 

االجتماعي بخطى ثابتة عىل طريق النمو ثم التنمية.
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لجنة  تشكيل  اقتضت  التي  1376هـ(،   /7/9
المختلفة  الوزارات  من  مندوبي  من  مشتركة 
 – االجتماعية  والشئون  العمل  )وزارة  التالية: 
بتقديم  تهتم  المعارف(  وزارة   – الصحة  وزارة 
يحقق  بما  للمسؤولين  والتوصيات  المقترحات 
أهداف رعاية وتأهيل المعوقين طبياً وتعليمياً 
والدراسات  البحوث  وتبادل  واجتماعياً.  ومهنياً 
التي يتم إجراؤها يف مجال المعوقين. وذلك جنبا 
اىل جنب مع جهات أهلية أخرى تقوم بالمساهمة 
يف رعاية وتأهيل المعوقين يف المملكة العربية 
أهلية  مراكز  أو  خيرية  جمعيات  سواء  السعودية 

وخالفها.
ورغم أن سياسات الرعاية االجتماعية يف المملكة: 	 

ُتعد خطة التنمية الخمسية األوىل التي وضعت 
للتنمية يف المملكة لألعوام 1390هـ- 1395هـ/ 
الشاملة  التنمية  انطالقة  بداية  -1970 1975م 
تبعها  وما  الخطة  تلك  حققت  إذ  المملكة،  يف 
من خطط تنموية أخرى نموًا يف جميع المجاالت 
بروزًا  هناك  كان  وقد  واالجتماعية.  االقتصادية 
يف  التنمية  خطط  جميع  يف  االجتماعي  للبعد 
المملكة منذ الخطتين الخمسية األوىل والثانية 

وحتى االن. 

يف  الخيرية  الجمعيات  عدد  نجد  أن  عجب  ال  ولذلك 
1418هـ/  عام  جمعية   )160( من  ارتفع  قد  المملكة 
1998م لتصل إىل أكثر من )748( جهة وجمعية خيرية 
عاملة يف عام 1434هـ/ 2014م، بلغ إجمايل المعونات 
العام  753 مليون ريال خالل  المصروفة لتلك الجهات 
الماضي / 1433/ 2013. وأن عدد أعضاء تلك الجهات 
تجاوز الـ 153 ألف عضو، وعدد العاملين فيها نحو 16 
ألف عامل، يف حين يصل عدد أعضاء المجالس اإلدارية 

ألكثر من 5 آالف عضو.
تشرف  التي  النسائية  الخيرية  الجمعيات  عدد  ويبلغ 
عليها الوزارة 38 جمعية، تمثل 5 يف المئة من إجمايل 

الجمعيات والمؤسسات الخيرية يف السعودية، 
والتنمية  العمل  وزارة  عن  صحفية  تقارير  ويف 
النسائية  اللجان  من  عدد  وجود  إىل  أشارت  الصحفية 

ضمن الجمعيات والمؤسسات الخيرية األخرى.
وأوضحت التقارير أن عدد جمعيات البر الخيرية المسجلة 
الجمعيات  بلغت  فيما  جمعية،   460 بلغ  الوزارة  يف 
الصحية 42، تلتها جمعيات ذوي االحتياجات الخاصة 
بـ22، فيما بلغت جمعيات الزواج الجماعي 20 جمعية. 
ُرخص  التي  الخيرية  الجمعيات  أن  التقارير  يف  وجاء 
لها من الوزارة يف مدينة الرياض بلغت أكثر من 160 
الجمعيات  عدد  يصل  بينما  خيرية،  ومؤسسة  جمعية 
جمعية   140 إىل  المكرمة  مكة  منطقة  يف  الخيرية 
ومؤسسة خيرية، و47 يف المدينة المنورة، إضافة إىل 
60 جمعية ومؤسسة خيرية يف القصيم. وأفادت أنه 
يف آخر اإلحصاءات الرسمية التي سجلتها وزارة الشؤون 
تلك  عىل  المصروفة  المعونات  عدد  بلغ  االجتماعية، 
الجمعيات أكثر من 753 مليوناً ريال، منها 625 مليون 
للجمعيات ذات االختصاصات المتنوعة، و128 مليوناً 

للجمعيات النسائية. 
نشر  لها  حديث  تقرير  يف  كشفت  الوزارة  أن  يذكر 
بالصحف، أن عدد السعوديين المستفيدين من خدمات 
الماضيين  العامين  خالل  االجتماعي  الضمان  وكالة 
من  المئة  يف   3.4 تعادل  حالة،  ألف   798 الـ  تجاوز 
إجمايل السعوديين بحسب أحدث إحصاء سكاني، فيما 
سنوياً  ريال  بليون   11.5 من  أكثر  رصدت  أنها  أكدت 

لوكالة الضمان االجتماعي.

الشاملة  الرعاية  مسيرة  لتبدأ  بالرياض..  االجتماعية 
بالمعوقين:

رسمي 	  مركز  أول  افتتاح  تم  عندما  1394هـ  عام 
السمو  صاحب  رعاية  تحت  المعوقين  لتأهيل 
أمير  نائب  عبدالعزيز  بن  سطام  األمير  الملكي 

منطقة الرياض- رحمه الله.
حيث 	  الموقر  الوزراء  مجلس  قرارات  ذلك  تبع 

1393هـ   /4/6 يف   407 رقم  الكريم  القرار  صدر 
بمركز  يلتحق  معوق  كل  منح  عىل  بالموافقة 

التأهيل المهني مكافأة شهرية،
 	 715 رقم  الوزارة  مجلس  قرار  صدر  ذلك  بعد  ثم 

وتاريخ 13/ 5/ 1394هـ الذي وضع أسس وقواعد 
التأهيل حيث تضمن:- ابتعاث المعوقين حركياً، 
صحية  لرعاية  يحتاجون  الذين  الصرع  وحاالت 

بحيث تختص بابتعاثهم وزارة الصحة.
رقم 	  بالقرار  التأهيل  لبرامج  الئحة  أول  صدرت 

أن  عىل  ونصت  1394هـ   /9/17 وتاريخ   1355
إدارة  االجتماعية  والشئون  العمل  بوزارة  تنشأ 
ومتابعة  بوضع  تختص  وهي  المهني  التأهيل 
المهني  التأهيل  لبرامج  العامة  السياسة  تنفيذ 
للمعوقين، واقتراح النظم الالزمة لتوفير الخدمات 

الخاصة بالمعوقين، وإعداد المعوقين للعمل.
رقم 	  بالقرار  المعدلة  الثانية  الالئحة  صدرت  ثم 

المادة  7/9/ 1396هـ حيث نصت  1219 وتاريخ 
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»عطاء  مثل  ومبتكرة  رائدة  برامج  الجمعية  طرحت 
لحفظ  سلمان  بن  سلطان  األمير  و»جائزة  الطالب«، 
الدمج«،  و»برنامج  المعوقين«،  لألطفال  الكريم  القرآن 
والخدمة  التميز  و»جوائز  المعوقين«،  »توظيف  و 
يعطيك  »الله  و  الكرسي«،  »جرب  وبرامج  اإلنسانية« 

خيرها«.

تعّهد هذه المؤسسة الخيرية مواطنون أخيار ومؤسسات 
أن  عىل  حرصوا  والخاص  العام  القطاعين  من  وطنية 

تكون دوماً رائدة وموثوقة ومتميزة يف كل أعمالها

الخيرية  المؤسسات  شعارات  النمطية  سادت  فيما 
يف  التفرد  للجمعية  كان  المدني،  المجتمع  ومؤسسات 
طرح شعار مبتكر يحمل الكثير من المضامين اإلنسانية 

والتوعوية .

استراتيجية  وإقرار  صياغة  يف  السبق  للجمعية  كان 
انطلقت  االستثمارية  الخيرية  والمشروعات  لألوقاف 
منذ سنوات عديدة لتكون مصدرًا رئيساً لتمويل نفقات 
من  لآلالف  المجانية  وخدماتها  الجمعية  مراكز  تشغيل 

األطفال المعوقين سنوياً .

باتت مراكز الجمعية بمثابة أكاديمية تدريبية تحتضن 
يف  المتخصصين  والباحثين  الدارسين  من  المئات 

قطاعات العالج والتعليم والتأهيل . 

العلمية  البرامج  من  لمنظومة  مرجعية  الجمعية  باتت 
خالل  من  جسدتها  اإلعاقة،  لقضية  للتصدي  الوطنية 
علمية  مؤتمرات  أربعة  تنظيم  يف  والمشاركة  تبني 

دولية

تضم مراكز الجمعية نحو 800 من الكفاءات المتخصصة 
يف برامج التأهيل والعمل اإلداري والشئون المالية

وحقوق  اإلعاقة  قضية  وضع  يف  الجمعية  أسهمت 
المعوقين عىل سلم أولويات أصحاب القرار، كما شاركت 
لها  التي  واألنظمة  التشريعات  من  العديد  صياغة  يف 

عالقة بتيسير حياة المعوقين 

الخيري،  واالستثمار  للوقف  متفردة  استراتيجية  تبني 
الذي  الخيري،  االستثماري  مكة«  »خير  مشروع  ومنها 

تصل تكلفته االنشائية اىل نحو 400 مليون ريال

يف  الشفافية  درجات  أعىل  تطبيق  عىل  الجمعية  حرصت 
سياستها المالية وإجراءات الحفاظ عىل مواردها سواء من 
المشروعات االستثمارية الخيرية واالوقاف، أو من تبرعات 
أهل الخير، حيث إن هناك آلية محكمة للشئون المالية تمر 

عبر مستويات عديدة من الرقابة الصارمة والصالحيات .

لتفعيل  جديدة  منهجية  صياغة  يف  الجمعية  نجحت 
أصحاب  من  اآلالف  استقطاب  عبر  التطوع  ثقافة 
الذين أسهموا بوقتهم وخبراتهم وأفكارهم يف  الخبرات 
تنفيذ برامجها عبر المشاركة يف عضوية مجالس اإلدارات 

واللجان وفرق العمل .

مع  المدى  طويلة  شراكات  بناء  يف  الجمعية  نجحت 
ذات  المتخصصة  والمراكز  والمستشفيات  الجامعات 

العالقة

شراكة المجتمع

مشروعات التوعية

الشعار .. الرسالة

استراتيجية االستثمارات الخيرية

أكاديمية تدريبية

الدور الوطني

 استقطاب نخبة من المتخصصين

صناعة التشريعات واألنظمة

االبتكارية في تنمية الموارد المالية

الشفافية المالية والحوكمة الرقابية

ترسيخ ثقافة التطوع

 التكامل االستراتيجي

 استراتيجية مبتكرة
للعمل الخيري

 إيصال الخدمة
إلى مستحقيها

تطبيق معايير
جودة عالية 

تفردت الجمعية قبل ثالثة عقود بتبني استراتيجية 

طموحة ومتكاملة لمواجهة اإلعاقة وتحجيم آثارها 

السلبية عىل الفرد والمجتمع . 

ظل توسع خدمات الجمعية وإيصالها اىل المناطق 

وصل  حيث  تميزها  محاور  أهم  أحد  تحتاجها  التي 

تحت  واثنين  عاملة،  مراكز   )10( إىل  مراكزها  عدد 

سنوياً  المخدومين  األطفال  عدد  ووصول  اإلنشاء، 

مجاناً إىل أكثر من أربعة آالف طفل 

الجمعية عىل عاتقها منذ تأسيسها تطبيق  أخذت 

الجوائز  من  عدد  لنيل  أهلتها  راقية  جودة  معايير 

المتخصصة يف برامج الرعاية والتأهيل .

حظيـت الجمعيـة منـذ أن كانـت فكـرة بإيمـان قيادة 
مسـاندة  يف  تجسـد  الـذي  األمـر  وثقتهـا،  المملكـة 

ودعـم مشـروعاتها وبرامجهـا كافـة. 

تجسـدت ريـادة الجمعيـة يف تبنـي إنشـاء أول مركـز 
الملـك  بحثـي متخصـص يف شـئون اإلعاقـة »مركـز 

سـلمان ألبحـاث اإلعاقـة ”

رعايـة  برامـج  تقديـم  ريادتهـا يف  للجمعيـة  يحسـب 
األطفـال  مـن  اآلالف  منهـا  اسـتفاد  ودمـج  وتأهيـل 

كافـة.  المملكـة  يف  والمعوقيـن 

علم ينفع الناسثقة الدولة التخصص

سنة .. ريادة
جمعية األطفال المعوقين
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وهو عبارة عن جهاز آيل يحاكي شكل الجسم البشري 
مسبقاً  مبرمجة  بحركات  ويقوم  المستفيد  يرتديه 
الجسم  تمنح  معينة  حركات  ألداء  الجسم  بتحريك 
المرحلة  احتياجات  تلبي  التي  الخصائص  من  المزيد 
التي يمر بها بعض المرضى الذين يعانون من إصابات 

مرضية مقعدة لفترة معينة.
حققت  السعودية  العربية  المملكة  ان  بالذكر  جدير 
حيث  االختراعات  براءات  عدد  يف  عربياً  األول  المركز 
كشف التقرير السنوي لـ )تسجيل براءات االختراعات 
للملكية  الدولية  المنظمة  عن  الصادر  العالم(  يف 
الفكرية )وايبو( عن تصدر السعودية المرتبة االوىل 
عربيا بتسجيل 147 براءة اختراع العام الماضي تلتها 

االمارات العربية المتحدة بـ 39 اختراعا.
العربية  القائمة  رأس  عىل  السعودية  حلول  ويمثل 
اختراع  براءة   81 سجلت  كانت  بعدما  نوعية  قفزة 
ما يعكس تطورا منهجيا يف سياسة   2010 عام  يف 
 45 منها  سجلت  التي  لالختراعات  ورعايتها  المملكة 

براءة اختراع يف عام 2007.
وعىل الصعيد العالمي اظهر التقرير ارتفاع عدد براءات 
بنسبة   2011 عام  خالل  عالميا  المسجلة  االختراعات 
2010 يف أسرع معدل نمو يتم  10.7% مقارنة بعام 

تسجيله منذ عام 2005.
يذكر ان الصين عىل رأس قائمة الدول االكثر تسجيال 
لبراءات االختراع يف العالم بزيادة نسبتها حوايل %33 
تلتها اليابان بنسبة 21% ثم كندا بنسبة 8.3% تلتها 

كوريا والواليات المتحدة بنسبة 8% لكل منهما.

إعاقة والدته.. جعلته مخترعًا

مكتوف  ويقف  يومياً  ُتعاني  يراها  أن  يستطع  لم 
اليدين، وبالرغم من محاولته أن يظل بجانبها ويقدم 
يعلم  أنه  إال  لمساعدتها  وقت  من  يملك  ما  كل  لها 

التي  االختراعات  من  والعديد  المخترعين  من  العشرات  المعارض  هذه  يف  شارك  وقد 
باستخدام  الذكي  البيت  اختراع   « ومنها  وإشادتهم،  الحضور  جميع  بإعجاب  حظيت 
تكنولوجيا  تستخدم  حيث  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  لمساعدة  الالسلكية  الشبكات 
المنازل الذكية يف توفير بيئات آمنة لذوي االحتياجات الخاصة، ومساعدتهم يف أمور 
إىل  العربية وتحويلها  اإلشارة  لغة  لترجمة  برنامج   « اختراع  اليومية« وكذلك  حياتهم 
من  الخاصة  االحتياجات  لذوي  موجه  وهو  بالحاسب،  الرؤية  تقنية  باستخدام  صوت 
فئة الصم والبكم وعىل وجه الخصوص يف تعامالتهم البنكية، ويف أمورهم الحياتية. 
واختراع »النظام الذكي لمتحّدي اإلعاقة« وهو نظام ذكي متكامل لذوي االحتياجات 
التي  واالحتياجات  الميزات  من  العديد  إلتاحة  وذلك  المكفوفون،  فيهم  بما  الخاصة 
يعانون من النقص فيها، وجهاز »روبوت« مساعد الحركة لذوي االحتياجات الخاصة، 

بادر عدد كبير من المخترعين السعوديين، سواء من المعوقين أو غيرهم بابتكار 

عدد من االختراعات التي تساهم يف تسهيل حياة المعوق .. وانطالقاً من قاعدة 

اهتمت  المعوقين  لألطفال  الموجهة  البرامج  يف  منهجي  وتخطيط  علمية، 

الجمعية بإيجاد بيئة حاضنة لالبتكارات التي يمكن أن تساهم يف تطوير الخدمات 

التي تقدمها، أو تقدمها أية جهة أخرى، لهذه الفئة الغالية من األطفال، ويف 

هذا اإلطار كانت قد نظمت برعاية صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان 

بن عبد العزيز، رئيس مجلس اإلدارة، معارض الختراعات خدمة المعوقين.

وذلك بهدف تحفيز المخترعين عىل التفكير اإلبداعي والتطبيق العميل للمخترعات 

المعارض  المعوقين، وقد شهدت هذه  التي يمكن ان تساهم يف تحسين حياة 

عىل  اشتملت  حيث  والمتخصصين  والمهتمين  المخترعين  من  مكثفاً  حضورًا 

ابتكارات متميزة وأفكار عملية يمكن صياغتها وتحويلها إىل مشروعات تستطيع 

أن تسهم يف تسيير حياة المعوقين وتعزيز دورهم يف المشاركة المجتمعية. 

بالتأكيد أنه لن يكون بجانبها طوال الوقت، وحرصاً 
الوقت  طوال  يفكر  ظل  وسالمتها  راحتها  عىل  منه 
عليها  مطمئناً  يكون  جديد  اختراع  إىل  توصل  حتى 

وهو يف عمله.
“بريدة”  يف  يقطن  سعودي  شاب  المطيري،  فهد 
تعرضت والدته لإلعاقة قبل سنتين، وبدأت معاناتهما 
سوياً خصوصاً بعد أن بحث يف األسواق والمتاجر عىل 
يجد  لم  ولكنه  كامل،  كرسي متحرك يساعدها بشكل 
ما يتمناه لها، وهذا ما جعله يعكف عىل ابتكار كرسي 
حركتها  لتسهيل  الكهربائية،  بالطاقة  بعمل  متحرك 
ولتتمكن من ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي 

دون أن تشعر بأي معاناة.
المتعددة  إمكانياته  هو  الكرسي  هذا  يف  الغريب 
النزول  يستطيع  فالكرسي  “المطيري”  أضافها  التي 
لمستوى األرض مما يمكن الشخص المعاق مهما كان 
الصعود به الرتفاع  الجلوس عليه ومن ثم  وزنه من 
تزويده  تم  كهربائي  مفتاح  باستعمال  وذلك  سم   50
للكرسي، وليس هذا فحسب، ألن هذا الكرسي يستعمل 

كأداة للصعود والنزول من السيارة للمعاقين.

مخترع ومنجز ورائد

ومدرب  سعودي،  ومؤلف  أعمال  ..رائد  أبودية  مهند 
ومؤسس  عالمية،  جهات  من  معتمد  مخترعين 
أول  من  ُيعد  الذي  للتدريب  إسطرالب  مركز  ورئيس 
المخترعين،  تدريب  يف  المتخصصة  العربية  المراكز 
التدريبية  والدورات  المحاضرات  من  العديد  وقدم 
له  وحضر  والتحفيز  االختراع  مهارات  المتخصصة يف 
أكثر من 30000 مهتم يف العالم العربي، فقد ساقه 
اليمنى وقدرته عىل اإلبصار بسبب حادث سير قبل عدة 
مجال  يف  البكالوريوس  شهادة  عىل  وحصل  سنوات، 
للبترول  فهد  الملك  جامعة  من  الصناعية  الهندسة 
والمعادن كأول مهندس صناعي كفيف يف المنطقة، 
والعلوم  االختراع  مجال  يف  جوائز  عدة  عىل  وحصل 
الطبيعية من أهمها حصوله عىل ميدالية االستحقاق 
الذهبية لعام 2012م من االتحاد الدويل للمخترعين، 
وقام بتأليف 11 كتاباً ومنشورًا متخصصاً يف ثقافة 

االختراع وتعليم مهارات االختراع للمبتدئين . 
صوت،  إىل  اإلشارة  لغة  يحول  قفاز  اختراعاته  ومن 
واخترع قلما ذا نهاية ممغنطة تساعد االطفال الذين 
يعانون االرتعاش باليد والمكفوفين عىل الكتابة عىل 
سطر مستقيم، وسماعة أذن تنبه من يستخدمها إذا 

كانت وضعية جلوسه خاطئة.

مخترع و5 ابتكارات للمعوقين

يف  هرساني  هشام  مشعل  السعودي  المخترع  نجح 
لفت انتباه األوساط العلمية العالمية، لما قدمه من 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  تخدم  علمية  اختراعات 
ومنحت جامعة »دبلن كاليفورنيا« األمريكية المخترع 
درجة الدكتوراه الفخرية تقديرا البتكاراته العلمية يف 
خدمة المعاقين، وأشار هرساني إىل أن له صداقات مع 
عدد من الجمعيات الخيرية وذوي االحتياجات الخاصة 
الجامعة  من  التكريم  لهذا  أهله  ما  وهو  العالم  حول 

األمريكية العريقة.
وكانت اليابان قد تقدمت للشاب مشعل هرساني بعد 
تخرجه من المرحلة الثانوية بمنحة لمواصلة دراسته 
أية  يف  بدراسته  والتكفل  علمياً  وتبنيه  اليابان  يف 
إدارة  بكلية  يلتحق  أن  اختار  أنه  إال  جامعة يختارها، 
األعمال بجدة بعد أن قدمت الكلية له منحة دراسية 

بادرت الجمعية بتبني اختراعات المعوقين 

خاصة تقديرًا لموهبته الفذة. ومن ابتكارات هرساني »هاتف للمكفوفين« الذي ابتكره وهو يف المرحلة الثانوية 
ويعتبر هذا الهاتف األول من نوعه يف العالم، إذ يمكن أن يستخدمه المكفوف لالتصال »باإلنترنت«، وما يميز 
االختراع هو أن اللغة التي يعمل بها هي بنفس اللغة التي يعتمد عليها الكفيف يف تعامالته، كما أن النظام الذي 
يتصل به الهاتف بالكمبيوتر هو نفس نظام الكمبيوتر الخاص بالكفيف، وبالتايل فإن هذا االختراع يسهل عىل 
الكفيف التعامل واستخدام الهاتف الجوال كأي إنسان آخر، وكان االختراع نتاجاً لمسابقة دخلها الهرساني أثناء 
دراسته يف »ثانوية الثغر النموذجية« بجدة مع الطلبة اليابانيين الختراع جوال خاص بالمكفوفين لتمكينهم من 

التواصل مع اآلخرين بطريقة »برايل«.

الطفل الكفيف..مخترع

يف مركز األمير عبد المجيد بن عبد العزيز للموهوبين قام أطفال مكفوفون بتصميم عصا ليلية للتنقل، مزودة 
بألوان فوسفورية، تعمل عىل مساعدة المكفوفين يف الحركة، ومساعدة اآلخرين لهم، حيث يقوم الطفل الكفيف 
الكومبيوتر »الناطق«،  المكفوفين عىل تعلم مهارات  الكبار من  المركز، بتدريب  أبناء  هاني فلمبان، وهو أحد 

وكان فلمبان قد دخل موسوعة جينيس لألرقام القياسية وهو يف عمر الثامنة. 

الكثير من اإلنجازات جاهزة لخدمة 
ذوي اإلعاقة عالميًا

أبو دية يتغلب على إعاقته باختراعات 
تخدم المجتمع

جهاز الكشف والتنبيه لنوم السائق

ابتكر المهندس خالد بن مهدي الرشيد »جهاز الكشف والتنبيه لنوم السائق«، وهو عبارة عن جهاز عميل 
بسيط يقوم بتسجيل نمط القيادة لكل سائق يف سيارته ومن ثم يقوم باستمرار باستشعار القيادة يف 
كل األوقات ومقارنتها بالمعدالت السابقة للتعرف عىل السلوك الخاطئ للقيادة وخاصة النوم وذلك 
من خالل مراقبة رصد ومتابعة التصحيحات القليلة المستمرة لمقود القيادة وزمن الثبات بينها الذي 

ال يتعدى عدة ثوان.
وكان المهندس خالد بن مهدي الرشيد قد وصل إىل نهائيات كأس العالم لالختراعات التطبيقية عىل 
الكومبيوتر والتي ستعقد يف بكين العام المقبل 2008م. حيث فاز الرشيد يف التصفيات عن قارة آسيا 
وأستراليا وأفريقيا التي أعلنت نتائجها يف العاصمة التايوانية تايبيه حيث تنافس أربعة وعشرون 
األولية  الفحوص  خالل  من  سابق  وقت  يف  جميعاً  تأهلوا  قد  كانوا  الثالث  القارات  دول  من  مخترعاً 

لالختراعات التي تقدموا بها. 
يشار هنا إىل أن هذه التصفيات التي ينظمها االتحاد الدويل التحادات المخترعين تقام بالتوافق مع 

معرض تايبيه الدويل لالختراعات والسوق التقنية.
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األطفال المخدومون

تعلموا المشي باستخدام المشاية

تعلموا المشي باستقاللية دون مساعدة 

تمكنوا من استخدام الكرسي المتحرك

تعلموا المشي  بالعكاز (10خطوات)

تعلموا الكتابةتعلموا االعتماد على أنفسهم في األكل

المميزون نظرا لكونهم كانوا على نسبة كبيرة 
من اإلعاقة وتحسنت حالتهم بشكل كبير

تعلموا الكالم باستخدام وسائل اتصال 

يستطيعون األكل بمساعدة

تدربوا على استخدام
دورات المياه

تعلموا الكالم بشكل جيد

تعلموا الكتابة باستخدام الكمبيوتر

تعلموا ارتداء مالبسهم بأنفسهم

تعلموا ارتداء مالبسهم بمساعدة

األطفال والمهارات المكتسبة
خالل 5 سنوات

تعلموا الكالم بشكل بسيط

تعلموا الكتابة بصعوبة

تم دمجهم في المدارس 
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نجوم األولمبياد

نجح نجوم ذوي اإلعاقة وللدورة الثالثة عىل التوايل يف رفع علم المملكة خفاقا 
 ،»2008 »بكين  يف  األوىل  المرة  كانت  حيث  األولمبية،  الدورات  أبطال  بين 

والثانية يف »لندن 2012«، والثالثة »ريو 2016« الحالية.
وحقق منتخب ألعاب القوى ثالثة إنجازات كبيرة، تمثلت يف نيل هاني النخيل 
»شلل دماغي« المركز الثالث والميدالية الفضية يف منافسة دفع الجلة، تأهل 
الوحيد  العربي  كراسي  متر   100 سباق  لنهائي  حركية«  »إعاقة  الجنيدل  فهد 
أسعد  تواجد  التصنيف،  هذا  يف  متسابقين  ثمانية  أفضل  بين  من  ليكون 
شراحييل »إعاقة ذهنية« العربي الوحيد من بين أفضل 12 العب وثب طويل 

وتحقيقه المركز الثامن.

40 ميدالية في شهرين

كبيرة  إنجازات  األثقال  ورفع  القوى  ألعاب  لعبتا  حققت  االخيرة  اآلونة  خالل 
يف  العالم  لبطوالت  تأهيلية  وأرقاماً  متنوعة  ميدالية   40 من  بأكثر  ممثلة 

المنافستين يف كل من قطر 2015 والبرازيل 2016.
 

أسماء وإنجازات

عالميا  األوىل  المراتب  ضمن  مصنفين  ومنتخبات  العبين  المملكة  تمتلك 
هناك   ،2006 منذ  عالميا  األول  القدم  كرة  منتخب  إىل  فباإلضافة  وإقليميا 
األول  المركز  الحاصل عىل  )إعاقة بصرية(  الشنقيطي  أسامة  األولمبي  البطل 
منافسة  يف  الفضية  والميدالية  الثاني  المركز  وأيضا  الذهبية،  والميدالية 
البطل  وهناك  بكين،  يف   2008 البارالمبية  األلعاب  دورة  يف  الثالثي  الوثب 
القرص يف دورة  رمي  النخيل )شلل دماغي( حامل فضية  اآلخر هاني  األولمبي 
األلعاب البارالمبية 2012 يف لندن، ثم إنجازه األخير يف البرازيل بحصوله عىل 
المركز الثالث والميدالية البرونزية يف منافسات دفع الجلة ضمن دورة األلعاب 
البارالمبية 2016 . وأيضا منتخب كرة الهدف )إعاقة بصرية( بطل كأس الخليج 

أربع مرات وحامل برونزية دورة األلعاب العربية 2011 يف الدوحة.

39 ميدالية من الذهب والفضة

نجح المنتخب السعودي أللعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة خالل مشاركته 
وبطولة   ،2015 للمعاقين  القوى  أللعاب  الخامس  الدويل  الشارقة  ملتقى  يف 
فزاع الدولية السابعة أللعاب القوى لذوي اإلعاقة »الجائزة الكبرى« يف اإلمارات 
بـ39 ميدالية، التي كانت ثمنا للعمل والعطاء الذي قدمه الالعبون واالجهزة 
الفنية واالدارية حتى سجل »األخضر« أرقاما تأهيلية لبطولة العالم يف الدوحة، 
13 ميدالية ذهبية، و21 ميدالية فضية، وخمس ميداليات  إذ نجحوا بحصد 
ذهنية(  )إعاقة  شراحييل  محمد  العداء  تتويج  األخير  اليوم  وشهد  برونزية، 
ذهب  فيما  متر،   200 سباق  منافسات  يف  الذهبية  والميدالية  األول  بالمركز 

المركز الثاني والميدالية الفضية لزميله أسعد شراحييل.

المتّوج بالذهب 

األخضـــر يتحـــدى اإلعاقـــة
الدولية الرياضية  اإلنجازات  ويحقق 

تتجىل صور التفوق والنجاح لفرق وأبطال االتحاد السعودي لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة بكل الوضوح عبر مسيرة حافلة باإلنجازات 

يف كل دول العالم، حيث حافظ أبناء المملكة من المعوقين عىل تفوق الرياضة السعودية بمختلف مسمياتها وتخصصاتها وعىل بقائها 

دوماً يف دائرة الضوء الدولية ولم يغب االبطال واأللعاب المتنوعة لحظة واحدة عن اللحاق بركب الدول المتميزة والعصرية رياضياً.

والعربي  والدويل  القاري  المستوى  النجاح متواصال عىل  كان  والنهوض  للتطوير  استراتيجية مستمرة  الدولة ومن خالل  دعم  ويف ظل 

لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة. وال ننسى رجال هذا المنتخب المخلصين الذين بذلوا الغايل والرخيص من أجل أن يكون علم المملكة 

عاليا يف المحافل العالمية ابتداًء من األمير الراحل فيصل بن فهد ومرورا باألمير سلطان بن فهد، واألمير نواف بن فيصل، والمهندس 

ناصر المطوع ورؤساء اللجنة البارالمبية العربية السعودية وبمسماها القديم االتحاد السعودي لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة، وجميع 

المدربين والعاملين يف األجهزة الفنية، اإلدارية، والطبية، الذين ساهموا يف مساندة هؤالء االبطال الذين نجحوا يف التغلب عىل إعاقتهم 

والتفوق باسم الوطن.

الفوز بكأس العالم ثالث مرات

لكرة  العالم  كأس  الخاصة  االحتياجات  ذوي  منتخب  نال 
القدم عام 2006 إثر فوزه عىل منتخب هولندا وأعاد الكرّة 
يف سبتمبر 2010 بتحقيقه لكأس العالم للمرة الثانية عىل 
التوايل أمام هولندا أيضاً، وحقق لقب بطولة كأس العالم 
لإلعاقة الذهنية للمرة الثالثة يف تاريخه عام 2014م. بعد 
( يف   2 -  4  ( أفريقيا  جنوب  منتخب  المستحق عىل  فوزه 
البرازيل .وهذا اإلنجاز العالمي الكبير كان بفضل الله سبحانه 
الرشيدة،  القيادة  من  المحدود  وغير  الكبير  بالدعم  ثم 
هذه  يف  مشاركة  أول  منذ  الرياضية  القيادات  وبمتابعة 
البطولة عام 2006 يف ألمانيا، حيث يحرصون كل الحرص 
عىل دعم هذه الفئة الغالية علينا جميعا يف جميع القطاعات 

والمجاالت ومنها الرياضية.

أول رياضي سعودي

المنتخب  العب  النخيل  هاني  البارالمبي  البطل  وضع 
السعودي أللعاب القوى لذوي اإلعاقة اسمه يف خانة أبطال 
المملكة العربية السعودية الكبار، حيث أصبح أول رياضي 
فيها  يشارك  دورتين  يف  متتالين  إنجازين  يحقق  سعودي 

جميع دول العالم.
والميدالية  الثالث  بالمركز  دماغي«  »شلل  النخيل  وتوج 
األلعاب  دورة  ضمن  الجلة  دفع  منافسات  يف  البرونزية 
البارالمبية 2016 يف البرازيل، ليضيفها مع إنجازه المتمثل 
بتحقيق الميدالية الفضية والمركز الثاني يف منافسات رمي 

القرص ضمن دورة ألعاب »لندن 2012«.
الرقم  بفضل  المنافسة  يف  الثالث  المركز  النخيل  وحقق 
جديد(،  )رقم  متر   8.99 والبالغ  المنافسة  يف  حققه  الذي 
فيما ذهبت الميدالية الذهبية لصالح األلماني دانيال شيل 

والميدالية الفضية للجزائري كمال خرجنة.

خادم الحرمين واألبطال

حظيت رعاية االحتياجات الخاصة بدعم كبير وغير 
مسبوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
األوامر  فبعد   – ورعاه  الله  -حفظه  عبدالعزيز  بن 
ناديا   15 إىل   10 من  األندية  عدد  بزيادة  الكريمة 
وتخصيص مبلغ 500 ألف ريال كدعم سنوي ويتم 
دعم رياضية االحتياجات الخاصة بـ 30 مليون ريال 

من ضمن حزمة األوامر الملكية، حيث تقرر صرف 
عبدالله  األمير  من  واهتمام  وبمتابعة  المبلغ  هذا 
لرعاية  العام  الرئيس  عبدالعزيز  بن  مساعد  بن 
الغالية علينا  الشباب لتمويل رياضات هذه الفئة 

يف مناطق المملكة المختلفة.
المنتخب  أعضاء  كرّم  قد  سلمان  الملك  وكان  هذا 
السعودي لكرة القدم من ذوي االحتياجات الخاصة. 
نيابة  وذلك  العالم  بكأس  الثالث  فوزهم  بمناسبة 

بكين شهدت أول الذهب 
والنخلي يحطم األرقام

دعم ملموس من حكومة 
خادم الحرمين الشريفين 
لرياضة ذوي االحتياجات 

الخاصة

بن  عبدالله  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  عن 
سموه  وكان   ،- الله  يرحمه   - سعود  آل  عبدالعزيز 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ويل  حينذاك 
وزير الدفاع وذلك يف افتتاح المؤتمر الدويل الرابع 
الريتز  فندق  يف  يقام  الذي  والتأهيل  لإلعاقة 
كارلتون يف الرياض خالل الفترة من 25 ذي الحجة 
 19 الموافق  1435ه،  الحجة  27 ذي  إىل  1435ه 

إىل 21 أكتوبر 2014م. 
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عن  ديانا  الراحلة  البريطانية  االميرة  أعربت 
خالل  اطلعت  حيث  الجمعية  بزيارة  سعادتها 
والتقت  الجمعية  خدمات  عىل  الزيارة  هذه 
األطفال ويف ذلك قالت:“ إنني سعيدة اليوم 
بلقاء هؤالء األطفال .. وبزيارة هذه المؤسسة 
وتقدم  برعايتهم  تقوم  التي  اإلنسانية، 
الحياة  عىل  لمساعدتهم  متميزة  خدمات  لهم 

الكريمة«.

ديانا.. مؤسسة إنسانية
اللورد موريس وزير شئون المعوقين األسبق 
التأهيل  منظمة  ورئيس  بريطانيا،  يف 
الدولية : » كل التقدير واالعجاب لما شاهدناه 
المعوقين  لألطفال  متكاملة  رعاية  من 
وقد  الرائعة،  اإلنسانية  المؤسسة  هذه  يف 
والتعليمية  الطبية  بالعناية  كثيرًا  سعدت 
األطفال  جمعية  توفرها  التي  والتأهيلية 
الذي  بالمستوى  األطفال،  لهؤالء  المعوقين 
ولذلك  الدولية  المؤسسات  من  الكثير  يفوق 

أسجل شكري وتقديري لكم ولخدماتكم«.

اللورد موريس .. مستوى يفوق التوقع

األمم  مفوضة  بيالي  نافانيثم  السيدة 
المتحدة السامية لحقوق االنسان: »إن جمعية 
حضارية  صورة  تعكس  المعوقين  األطفال 
متميزة للمملكة العربية السعودية، وتوضح 
مدى عنايتها بحقوق المعوقين، وإن ما رأيته 
عىل  سواء  لألطفال  متخصصة  خدمات  من 
التأهييل  أو  التعليمي  أو  العالجي  المستوى 
يستحق التقدير واالعجاب، ويسعدني االشادة 
المؤسسة  هذه  يف  العاملين  كل  بجهود 

اإلنسانية المتميزة«.

مفوضة األمم المتحدة.. صورة حضارية

جنوب  رئيس  مانديال،  نيلسون  الزعيم  أشاد 
افريقيا األسبق بخدمات الجمعية اثناء زيارته 
لمركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض وذلك 
خالل زيارته للمملكة وقال:» إن هذا المشروع 
الوسائل  بجميع  الدعم  ويستحق  عظيم، 
مستوى  ارتفاع  مدى  ويعكس  المختلفة، 
المملكة  يف  للمعوقين  المقدمة  الخدمات 

العربية السعودية«.

مانديال.. مشروع عظيم
وأعربت حرم فخامة الرئيس الفرنسـي االسـبق 
»جاك شـيراك« عن سـعادتها من خـالل زيارتها 
لمقر الجمعية بالرياض عام 2006 م، مشـيدة 
وقالـت:  الجمعيـة،  يف  العامليـن  بجهـود 
»أحيـي جمعيـة األطفـال المعوقيـن عامتهم؛ 
كل العامليـن والموظفيـن الذيـن قاموا بعمل 
الجمعيـة كبيـرة بهـذا  أتوقـع أن  رائـع، ولـم 
الحجـم، وأعجبتنـي الخدمـات المجانيـة، وأنـا 
أعبـر عـن تعاطفي مـع األطفـال ومحبتي لهم 

ودعمـي لعائالتهـم.«

شيراك .. أعجبتني الخدمات المجانية

مجلس  -رئيس  شرايفر  سارجينت  السيد  قال 
إدارة األلعاب االولمبية الخاصة السابق خالل 
زيارته للجمعية: »إن مركز الجمعية بالرياض 
قادر عىل توفير أفضل وسائل الرعاية والعالج 
المعوقين،  لألطفال  والتعليم  والتأهيل 
وإمكانيات  تقنيات  من  شاهدته  ما  وإن 
وصلت  الذي  التطوير،  حجم  يعكس  بشرية 
األطفال  رعاية  صعيد  عىل  المملكة،  إليه 

المعوقين«.

 رئيس األولمبياد الخاص.. أفضل الوسائل

األمم  منظمة  خبير  ميتارشي  نيمال  دون 
المتحدة للطفولة )اليونيسف(: » إن مستوى 
األداء الرائع الذي شهدته يف جمعية االطفال 
المراكز  من  الكثير  يف  اشاهده  لم  المعوقين 
تقوم  الذي  الدور  وأن  الغربية،  العالقة  ذات 
يجعلها  المتخصصة  وخدماتها  الجمعية  به 
يف  البارزة  الدولية  المؤسسات  من  واحدة 

رعاية األطفال المعوقين«.

ميتارشي .. أبرز مؤسسة دولية

االمير  الملكي  السمو  لصاحب  زيارة  ويف 
البريطاني اندرو » دوق يورك « لمقر الجمعية 
شكري  عن  أعبر  أن  أود  قال:  الرياض  يف 
الخاص لصاحب السمو الملكي األمير سلطان 
بن سلمان عىل دعوته يل إىل زيارة هذا المكان 
المجهودات  هذه  فيه  تتم  الذي  الخاص 
يف  المعوقين  األطفال  أجل  من  الرائعة 
إعجابي  فلكم  السعودية.  العربية  المملكة 

ومساندتي”.

األمير أندرو.. إعجابي ومساندتي

حفيدة  روزفلت،  الورا  السيدة  واشادت 
روزفلت،  فرانكلين  األسبق  األمريكي  الرئيس 
المتحدة  للواليات  والثالثين  الثاني  الرئيس 
الجمعية  من  الفائقة  بالعناية  األمريكية، 
لألطفال المعوقين، وقد شعرت باالنبهار من 
مستوى الخدمات فقالت: »نشكركم عىل هذه 
منها  تعلمنا  والتربوية، حيث  القيمة  الزيارة 
عملكم  مثل  لنحذو  جهدنا  وسنبذل  الكثير، 

الجيد هذا يف بالدنا«.

حفيدة روزفلت.. القيمة التربوية

كلمات باقية 
كارتر ومانديال وديانا.. وأطفال الجمعية 

البارزة  الشخصيات  من  العشرات  باستقبال  عاماً  ثالثين  مدى  عىل  الجمعية  حظيت 

الجمعية،  زيارة  المملكة عىل  الكثير من ضيوف  الدويل، حيث حرص  المستوى  عىل 

واالطالع عىل خدماتها المتخصصة يف مجاالت اإلعاقة باعتبارها من أبرز معالم المملكة 

الحضارية واإلنسانية. 

ويف هذا اإلطار استقبلت الجمعية رؤساء دول، ورموز دولية وشخصيات عامة عالمية.. 

وكانت الخدمات التي توفرها الجمعية لمنسوبيها من األطفال المعوقين محل إعجاب 

للتوثيق لهذه  الجمعية  زيارات  وتقدير، وقد سجلوا كلمات معبرة عن ذلك يف سجل 

الزيارات التاريخية.. وتعبيرًا وتقديرًا للرعاية الفائقة لهذه الفئة الغالية من األطفال..

وهذه بعض كلماتهم..

كارتر  جيمي  األسبق  األمريكي  الرئيس  قال 
زيارته  إطار  للجمعية يف  بها  قام  زيارة  خالل 
العالمي  بالمستوى  اعجبت  إنني   “ للمملكة: 
الذي عليه الجمعية سواء من ناحية األساليب 
العالج  يف  المتطورة  التقنيات  او  الحديثة 
والتعليم والتأهيل، وأقدر ما توفره المملكة 
مختلف  وتكافل  بتضافر  المعوقين  لفئة 

الفئات.

كارتر.. تقنيات متطورة
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خالد سليمان الفهيد

مساعد األمني العام للعالقات العامة واإلعالم 
وتنمية املوارد املالية

نائب رئيس التحرير
حسن حممد فراج

مدير اإلعالم والنشر

مدير التحرير
منتصر جابر

مدير حترير جملة اخلطوة

النشر اإللكرتوين
م.حممد الفهيد

التصميم واإلنتاج

إبهار الكلم للدعاية واإلعالن
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وقد توج ذلك بتدشين وزارة التربية والتعليم المبادرة 
الوطنية »الله يعطيك خيرها« والمتخصصة بالقيادة 
اإلدارة  مع  بالتعاون  الجمعية  تتبناها  التي  اآلمنة 
العامة للمرور يف المدارس بدءًا من منطقة الرياض، 
والبالغ  كافة  المدارس  الحقاً  المبادرة  تشمل  أن  عىل 
 5 من  أكثر  مدرسة، وتضم  ألف   34 من  أكثر  عددها 
معلم  ألف   500 من  وأكثر  وطالبة،  طالب  ماليين 
الفعاليات واألنشطة  ومعلمة، وذلك عبر سلسلة من 
تنفيذها  للمبادرة  التنفيذية  اللجنة  بدأت  التي 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لما لها من دور 
توعوي هام لرفد الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية 
الشباب  وحماية  الحوادث،  أضرار  من  للتخفيف 
والمجتمع من الممارسات السلبية يف القيادة، ونظير 
األرواح  يف  كبيرة  خسائر  من  المملكة  تتكبده  ما 

واالقتصاد.
وطنية  مبادرة  خيرها«  يعطيك  »الله  أن  يذكر  مما 
المرورية وتحديدًا  الحوادث  للحد من  توعوية تهدف 
الضوء  وتسلط  ألصحابها،  اإلعاقة  تسبب  التي  تلك 
من  الحد  يف  ودورها  المرورية  السالمة  أهمية  عىل 
تعزيز  إىل  باإلضافة  الوسائل،  هذه  لدى  اإلعاقة 
ومشاركة  المرورية،  باألنظمة  المجتمعية  الثقافة 
االجتماعية  معاناتهم  وأهاليهم  اإلعاقة  ذوي 
واالقتصادية يف التعامل مع المعوقين من أبنائهم، 
التي  والمجتمعية  االقتصادية  بالخسائر  والتعريف 
المملكة  بأن  اإلعاقة، علماً  نتيجة  المجتمع  يتكبدها 

»الله يعطيك خيرها«..في المدارس
اعتبرت عضوات يف مجلس الشورى أن »للمرأة السعودية دورًا حيوياً يف تستهدف 34 ألف مدرسة وأكثر من 5 ماليين طالب

ترسيخ ثقافة السالمة المرورية دون قيادتها المباشرة للمركبة«، مشيرات 

حول  النسائي  للقطاع  تدريبية  برامج  تنفيذ  عبر  »يتحقق  ذلك  أن  إىل 

مستخدمي  سالمة  عىل  المحافظة  تجاه  والجماعية  الفردية  المسؤولية 

األسرة  أفراد  أو  السائق  من  سواء  اتباعه،  الواجب  والسلوك  المركبات، 

داخل السيارة«.

ــه يعطيــك خيرهــا« التــي  ــة »الل ــادرة الوطنيــة للســياقة اآلمن ويف الســياق ذاتــه أشــادت العضــوات بالمب
أطلقتهــا جمعيــة األطفــال المعوقيــن بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة ممثلــة بــاإلدارة العامــة للمــرور، وحظيــت 
بمباركــة كريمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظــه اللــه-، والتــي تهــدف 
إىل التوعيــة بأنظمــة الســالمة المروريــة وتعريــز الوعــي المجتمعــي بخطــورة الحــوادث المروريــة كقضيــة 
إنســانية اقتصاديــة وأكــدن أن »المــرأة قــد تكــون وراء وقــوع بعــض الحــوادث المروريــة، ســواء لعــدم إلمامها 
بمتطلبــات الســالمة المروريــة أو مــا يتــم اقترافــه مــن بعــض الســلوكيات الســلبية مــن بقيــة أفــراد األســرة، 
خصوصــاً األطفــال، أثنــاء ركــوب الســيارة، أو قيــام بعــض النســاء بتوجيــه الســائق بصــورة مفاجئــة خــالل 

القيــادة؛ األمــر الــذي يتســبب يف الكثيــر مــن الحــوادث الكارثيــة« -بحســب وصفهــن-.

شريك فّعال
وعــىل الصعيــد ذاتــه ارتــأت الدكتــورة نهــاد الجشــي عضــوة مجلــس الشــورى »أن طبيعــة ظــروف المــرأة يف 
مجتمعنــا واعتمادهــا يف تنقالتهــا اعتمــادًا كلّيــاً عــىل الســائق، ســواء كان ســائقاً منزليــاً أو ســائقاً لســيارات 

عضوات الشورى: دور حيوي للمرأة في تجنب 
الحوادث المرورية

في إطار دعمهن للمبادرة الوطنية

األجــرة؛ مــا يجعلهــا شــريكاً فعليــاً يف المحافظــة عــىل ســالمة 
تنقالتهــا وأســرتها«، الفتــة إىل ضــرورة توعيــة القطــاع النســائي 
ــدم  ــة، وع ــالمة المروري ــة والس ــياقة اآلمن ــروط الس ــر وش بمعايي
ــه؛  ــاكاً ل ــة؛ ممــا قــد يســبب إرب التدخــل يف قــرارات ســائق المركب
ومــن ثــم وقــوع الحــوادث. وأوضحــت الجشــي أن »بعــض النســاء 
ــه الســائق  ــن توجي ــن يترك ــك، مم ــن ذل ــاً م ــىل النقيــض تمام ع
ــادرة للتعــرف عــىل الطــرق واتجاهاتهــا أو حتــى قواعــد  دون المب
المــرور والســالمة«، مشــيرة يف الســياق ذاتــه إىل أن الســالمة 
المركبــة،  تتمثــل يف:  عناصــر  ثالثــة  عــىل  تعتمــد  المروريــة 
والطــرق، والعنصــر البشــري، المتمثــل يف الســائق الــذي يخضــع 
ــا إىل  ــؤدي بدوره ــد ت ــي ق ــاً، الت ــة أحيان ــات الراكب ــدوره لتوجيه ب

ــر متوقعــة. كــوارث غي
ويف الســياق ذاتــه قالــت الجشــي: »مــن األهميــة بمــكان توعيــة 
النســاء بقواعــد الســالمة المروريــة فيمــا يتعلــق بهــذه العناصــر 
ــة  ــن، كأهمي ــهن وأطفاله ــاه أنفس ــؤولية تج ــن المس ــاً م انطالق
اســتخدام وســائل الســالمة مــن اســتخدام األحزمــة، وكراســي 
كالبــروز  األطفــال  ســلوك  انضبــاط  مــن  والتأكــد  األطفــال، 
ــماح  ــدم الس ــقوف، وع ــذ والس ــن النواف ــا م ــادهن أو بعضه بأجس
لألطفــال بتوجيــه الســائق ونحــوه، إضافــة إىل التأكــد مــن توفــر 
الحقيبــة اإلســعافية وطفايــة الحريــق، والتحقــق مــن ســالمة 

ــائق«. ــل الس ــن ِقب ــا م ــة وإطاراته المركب
وشــددت الجشــي عــىل الحاجــة إىل إلمــام المــرأة ببعــض المعلومــات 
عــن أســاليب وقواعــد القيــادة اآلمنــة، وتعليمــات المــرور المدونــة 
ــزام بالســرعة والرمــوز  عــىل لوائــح اإلرشــادات عــىل الُطــرق، وااللت
المروريــة عــىل اللوحــات، الفتــة يف الصــدد ذاتــه إىل أن هــذه 
األمــور تتحقــق بإعطــاء النســاء دورات تدريبيــة تســاهم فيهــا 
الجمعيــات والمؤسســات وأماكــن العمــل والتوعيــة المدرســية، كما 
تســهم معرفــة الســائق بإلمــام الراكبــة وأطفالهــا بقواعــد الســالمة 

المروريــة يف جعلــه أكثــر التزامــاً وحرصــاً عــىل قواعــد المــرور.

وقفة جادة
ويف ســياق متصــل وصفــت الدكتــورة دالل الحربــي عضــوة مجلــس 
الشــورى، الوضــع الحــايل للحــوادث المروريــة مــن ِقبــل الســائقين 
للتوعيــة  جــادة  وقفــة  يســتدعي  الــدي  األمــر  بـ«الكارثــي«؛ 
والتوجيــه واإللمــام الــكيل بقواعــد المــرور، الفتــة إىل أن توعيــة 
المــرأة وإلمامهــا بمتطلبــات القيــادة اآلمنــة ستســهم بــدور كبيــر 
القيــادة  الذيــن ال يتقنــون  الســائقين، وال ســيما  يف توجيــه 
بصــورة آمنــة، الذيــن تعتمــد المــرأة عليهــم ُكلّيــاً خــالل تنقالتهــا 

ــة. اليومي
وعــّدت الحربــي خضــوع المرأة لــدورات تدريبيــة لإللمــام بمتطلبات 
الســالمة المروريــة خطــوة إيجابيــة لترســيخ مفهــوم المســؤولية 
الفرديــة والجماعيــة تجــاه المحافظــة عــىل ســالمة اإلنســان، 
وتوعيــة أبنائهــا؛ األمــر الــذي يســهم يف إنشــاء جيــل واع مــدرك 

ألهميــة القيــادة اآلمنــة وتحفيزهــم لاللتــزام بهــا.
حقائق وأرقام عن الحوادث المرورية

حوادث يوميا

وفاة يوميا

إعاقة يوميا
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يعطيك خيرها« بزيارات ميدانية إىل عدد من المدارس 
يف مدينة الرياض منها مدارس ابناء الرياض االهلية، 
ثانوية  الكريم،  القرآن  لتحفيظ  الجزري  ابن  ثانوية 
التضامن االهلية، ومجمع األمير متعب بن عبدالعزيز 
بالحرس  العسكرية  خالد  الملك  بكلية  التعليمي 
المدارس  ومسؤويل  الطالب  لتعريف  وذلك  الوطني، 
والنجاحات  وأهدافها  خيرها«  يعطيك  »الله  بمبادرة 
ورؤيتها  الماضين  العامين  مدار  عىل  حققتها  التي 

المستقبلية.
وتقديرهم  شكرهم  المدارس  عىل  القائمون  ورفع 
بالمهمة  المبادرة  ووصفوا  العمل  وفريق  للمبادرة 
اثناء  الخاطئة  السلوكيات  تغيير  يف  لمساهمتها 

قيادة السيارات مما ُيحد من الحوادث.
األطفال  جمعية  عام  أمين  الغامدي  عوض  وأعرب 
المعوقين عن شكره وتقديره لوزارتي الصحة والتعليم 
عىل جهودهما وتعاونهما الملموس يف إنجاح المبادرة.
النجاح  شركاء يف  والتعليم  الصحة  وزارتي  إن  وقال: 
الذي يتحقق عىل ارض الواقع وتوقع أن يسهم هذا 
الحوادث ونسب  المتميز يف خفض معدالت  التعاون 

اإلعاقة.
أهداف  لتحقيق  قوية  إرادة  هناك  أن  وأضاف 
ملموسة عىل ارض الواقع من خالل الزيارات الميدانية 
اجل  من  والتعليم  والصحة  المبادرة  بين  المشتركة 
للجميع وبخاصة  التي توضح  النبيلة  الرسالة  إيصال 
الشباب مخاطر السرعة اثناء قيادة السيارات ووقوع 
الحوادث التي ينتج عنها إصابات تصل بالبعض إىل 

حد اإلعاقة.
ووجه شكره وتقديره للمدارس التي زارها فريق العمل 
للمبادرة خاصة تفاعل  التي قدموها  التسهيالت  عىل 
أهمية  اىل  ودعا  المبادرة  مع  والطالب  المعلمين 
التي  للحوادث  تجنبا  العالية  السرعات  عن  االبتعاد 

تصل إىل حد اإلعاقة.
تجارب  بإجراء  الزيارات  خالل  العمل  فريق  قام  وقد 
بالسيارة  الصدمة  محاكاة  جهاز  عىل  للطالب  عملية 
وتوضيح  ربطه  وعدم  األمان  حزام  ربط  اثناء  وذلك 
معدالت األمان يف ربط الحزام والخسائر الناجمة عن 
مطبوعات  بتوزيع  العمل  فريق  قام  كما  ربطه  عدم 

توعوية، كتيب السالمة المرورية، وهدايا للحضور.

منذ انطالق المبادرة الوطنية »الله يعطيك خيرها« برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز.. وهي تحقق نجاحات وإنجازات توعوية عديدة يف مختلف قطاعات الدولة.. وبين العديد من 

الفئات، ولكن وصولها إىل المدارس والتواصل مباشرة مع الطالب كان بمثابة منحى جديدا ومهما حيث تبدأ 

الوعي المروري من الصغر مع األبناء يف جميع المدارس.

وبحسب اإلحصاءات الرسمية تسجل 35 إعاقة جديدة 
يومياً بمعدل 1000 إعاقة شهرية، و40 ألف إصابة 
وفاة  حالة  و20  دائمة،  إعاقات  منها   % 30 سنوياً، 
الشباب  فئة  من  الوفيات  نسبة  وتصل  يومية، 
نسبة  تقدر  بينما   ،%  72 إىل  سنة   »22  _18« بين 
االقتصاد  ويتكبد   ،%  80 حركية  إعاقات  المعوقين 
تتوزع  ريال سنوياً  الـ »21« مليار  الوطني ما يقارب 
وفقدان  الطبية  والتعويضات  الصحية  الرعاية  بين 
عاملة،  وقوى  عمل  وساعات  منتجة،  لعناصر 
لذوي  واالقتصادية  االجتماعية  المعاناة  عن  ناهيك 

المعوقين.
»الله  مبادرة  من  مشترك  عمل  فريق  شرع  ومؤخرا 




