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فخر واعتزاز
ك���م ي�س���عر االإن�س���ان باالعت���زاز والفخ���ر، وهو يرى 
اإح���دى موؤ�س�سات اخل���ر يف بالدنا حتق���ق ح�سوًرا 
وطنًي���ا، وتنج���ح يف الت�سدي لق�سي���ة اإن�سانية بالغة 
االأهمي���ة بهذا الق���در الذي حققت���ه جمعية االأطفال 

املعوقني.
اإن تنامي ح�سور اجلمعية وتعاظم دورها، كانا نتاًجا 
ممي���ًزا لتفاع���ل �س���ادق وت�سامن ب���ني اأهل اخلر، 
ولروؤي���ة ثاقبة وجهد رائد مم���ن اأخذوا على عاتقهم 

رعاية هذه اجلمعية وتبني ق�سيتها.
داعًي���ا اهلل اأن يوف���ق القائم���ني على ه���ذه اجلمعية 

والداعمني لها ال�ستكمال م�سرتها.

خادم احلرمني ال�سريفني 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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تقديم
ي�سعدين نيابة عن ال�سركاء يف م�سرة جمعية االأطفال املعوقني، وعلى راأ�سهم خادم احلرمني ال�سريفني 
املل���ك �سلمان ب���ن عبد العزي���ز، وموؤ�س�سات الدولة - الباذل���ني اأموالهم ووقته���م وجهودهم، واأ�سحاب 
املب���ادرات من موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص، واأولياء االمور، واملهتم���ني بق�سية االإعاقة واالأطفال املعوقني 
- ي�سع���دين اأن اأق���دم االإ�سدار الث���اين من هذا الكتاب، ال���ذي يوثق لتاريخ واحدة من اأب���رز املوؤ�س�سات 

اخلرية املتخ�س�سة يف اململكة العربية ال�سعودية، وهي »جمعية االأطفال املعوقني«.
اإن ه���ذا االإ�س���دار ال���ذي ياأت���ي  مبنا�سبة مرور 30 عام���ًا على تاأ�سي����ص اجلمعية ي���وؤرخ لتجربة متفردة 
متازج���ت فيها جهود هيئ���ات وموؤ�س�سات واأفراد.. جترب���ه موؤ�س�سة خرية رائدة، تبن���ت ق�سية االإعاقة 
ب�سمولي���ة ومنهجي���ة علمي���ة، جنى ثمارها املجتم���ع باأ�سره، وجعلت م���ن ق�سية االإعاقة اإح���دى اأولويات 
املجتم���ع االقت�سادي���ة واالجتماعي���ة، واأ�سهمت ب�سكل فاع���ل يف بناء راأي ع���ام واع، وقدمت خرباتها يف 
املج���االت كافة ذات العالقة، كالتوعي���ة والتاأهيل والعالج والتعليم، والتدريب، وامل�ساهمة يف ا�ستحداث 
تخ�س�س���ات علمي���ة باجلامعات لتوف���ر الكوادر الب�سري���ة املتخ�س�سة، والعمل عل���ى تطوير اخلدمات 
املقدم���ة للمعوقني داخل اململك���ة عرب امل�ساركة يف اإعداد النظام الوطن���ي لرعاية املعوقني، الذي حظي 

مبوافقة املقام ال�سامي الكرمي.
ون�ستطي���ع اأن ن�سر اإل���ى اأن اجلمعية وهي حتتفي مبرور ثالثة عقود عل���ى تاأ�سي�سها كانت دومًا �ساحبة 
مب���ادرات متفردة يف جمال العمل اخلري، وخدمة ق�سية االإعاقة، والربامج التعليمية والتاأهيلية، فقد 
اأ�س�س���ت ملنظور جديد يف جمال االإدارة احلديثة ملوؤ�س�سات العم���ل اخلري، وا�ستيعاب التقنية، واأقامت 
�سراكات طويلة املدى م���ع موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص واجلهات اخلرية والعلمية وال�سحية واالأكادميية 

وموؤ�س�سات الدولة.
وجت�س���دت ري���ادة اجلمعي���ة يف تبنيها منظومة م���ن الربامج االإبداعي���ة على �سعي���د التوعية، كربنامج 
م�سابق���ة حف���ظ القراآن الك���رمي لالأطفال املعوقني، وبرنام���ج » اهلل يعطيك خره���ا «، وبرنامج »عطاء 
الطالب«، وبرنامج »جرب الكر�سي«، وبرنامج الوقاية من االإعاقة وكيفية التعامل معها، و جائزة التميز 

لالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة، وجائزة اخلدمة االإن�سانية.
 وكان للجمعي���ة ال�سب���ق يف تطوي���ر اآلي���ات تنمية م���وارد املوؤ�س�س���ات اخلرية من خالل ع���دة برامج يف 
مقدمته���ا، اإحي���اء �سنة الوقف اخلري كم�سدر موثوق لدعم ما تقدم���ه مراكزها املنت�سرة يف عدد من 
مناط���ق ومدن اململكة العربي���ة ال�سعودية من خدمات جمانية لالآالف من االأطفال املعوقني، كما اأبرمت 
اجلمعي���ة العديد م���ن اتفاقيات التعاون طويلة املدى م���ع �سركات وموؤ�س�سات جتاري���ة وم�سرفية لتبني 
برام���ج ممي���زة مل�ساندة جهود اجلمعي���ة، وتبنت اإن�س���اء م�سروعات ا�ستثمارية خري���ة ماأمونة املخاطر 
والتقلبات االقت�سادية، و تطبق اأعلى املعاير املهنية املحا�سبية حتت اإ�سراف جلان متخ�س�سة، ورقابة 

اأعرق مكاتب املحا�سبة القانونية.
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وعل���ى �سعيد خدمات الرعاية والتاأهيل تفردت اجلمعي���ة بتاأ�سي�ص اأول مركز بحثي من نوعه يف ال�سرق 
االأو�س���ط، متخ�س����ص يف �س���وؤون االإعاقة ه���و »مركز املل���ك  �سلمان الأبح���اث االإعاق���ة« - لتلبية حاجة 
ملح���ة ملواجهة ح���االت االإعاقة املتزايدة يف بالدنا، وملء الفراغ يف جم���ال البحث العلمي حول االإعاقة 
وم�سبباته���ا، وو�سائ���ل تفاديه���ا وعالجه���ا، وعلى مدى �سن���وات ومن���ذ تاأ�سي�سه اأ�سهم املرك���ز يف توفر 
قاع���دة علمية لع���دد من برامج الرعاية والتعليم والعالج، وقدم خدمات���ه لكثر من املوؤ�س�سات الوطنية 

املعنية بالق�سية.
كما تقدم مراكز اجلمعية والتي و�سل عدد هايف نهاية العام 2016م  الى )10 ( مراكز عاملة يف كل من 
الريا����ص ومكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة واجلوف وحائل وع�سر والباحة والر�ص وجنوب الريا�ص، 
ال���ى جانب مركزين حتت االن�ساء يف كل من منطقة ج���ازان، وحي �سرق الريا�ص – تقدم منظومة من 
الرعاي���ة املتكامل���ة وال�ساملة، التي اأ�سهمت يف تاأهيل ع�س���رات االالف من االأطفال املعوقني، وجتاوزهم 
لظ���روف اإعاقتهم، وتوجت اجلمعية جناحها يف جمال الرعاية بتبني برنامج دمج االأطفال املعوقني يف 
مدار�ص التعليم العام حيث يتم �سنويًا دمج اأكرث من مائتي طفل بعد اكتمال تاأهيلهم تربويًا واجتماعيًا 

وطبيًا ونف�سيًا.
 وم���ن بني حم���اور التحفيز اأي�سًا اأق���رت اجلمعية الئحة للت�سمي���ات، تت�سمن اإط���الق اأ�سماء املتربعني 
والداعم���ني املتميزي���ن على وحدات مراكزه���ا واأق�سامها؛ توثيق���ًا لعطائهم كقدوة حتت���ذي، كما داأبت 
اجلمعية على تكرمي �سركائها يف منا�سباتها املختلفة تقديرًا وعرفانًا لهم، وتوج ذلك مبنح لقب الع�سوية 

ال�سرفية الأكرث من 250 ع�سوًا من االأ�سخا�ص وال�سركات واملوؤ�س�سات كان لهم اإ�سهامات رائدة.
ويف اإط���ار م�سوؤولي���ات اجلمعي���ة وانفتاحها عل���ى موؤ�س�س���ات املجتمع، تبن���ت برناجم���ًا لتدريب طالب 
اجلامع���ات وطالباتها من من�سوب���ي االأق�سام املتخ�س�سة واالأطباء والدار�س���ني، وباتت مراكز اجلمعية 
م�سنع���ًا لتخريج الكفاءات الب�سرية الوطنية املتخ�س�سة يف قطاع الرعاي���ة والتاأهيل والعالج والتعليم 

للمعوقني.
اإن اجلمعي���ة،  وه���ي تُكمل عقده���ا الثالث  بهذا القدر من التو�سع الذي يعك����ص ثقة املجتمع بها،  تواجه 
اجلمعي���ة جمموعة من التحديات، خا�سة فيما يتعلق بتوفر نفقات ت�سغيل مراكزها وخدماتها املجانية 
يف وق���ت  تت�ساع���د فيه تكاليف الرعاي���ة، وتتوا�سل فيه خطط التو�سع باإن�ساء مراك���ز جديدة،  اأو فيما 

يتعلق  باحلفاظ على كوادرها الب�سرية يف ظل املناف�سة على ا�ستقطابهم من املوؤ�س�سات ذات العالقة.
وملواجه���ة تلك التحديات توجب على اجلمعية م�ساعفة جهوده���ا يف تعزيز تكاتف ال�سركاء، واحلفاظ 
عل���ى ثقة املجتم���ع باأدائها، وذل���ك بالتطوير والتق���ومي امل�ستمري���ن لرباجمها من الداخ���ل اأو اخلارج، 
وموا�سل���ة ر�سالتها الرائدة، يف ظل االأمان���ة التي ُوِكلت اإليها، �سواء جتاه املعوقني اأو الباذلني، باأن تبقى 

دومًا منوذجًا يحتذى به يف امل�سداقية والكفاءة، وتوجيه مواردها اإلى االأولويات وال�سروريات. 
اإن اجلمعي���ة اليوم على اأعتاب مرحلة جديدة تتواكب مع ح�سوره���ا ودورها الوطني، وجتربتها الرثية، 



وات�ساع مظلة خدماتها، وهي مرحلة اأثق -مب�سيئة اهلل- بقدرة اجلمعية على جتاوزها بنجاح ومتيز يف 
ظل بيئة خرة، ووطن معطاء، تتناغم فيه طموحات القيادة، وتفاعل املواطن.

وتتلخ����ص الروؤي���ا االإ�سرتاجتية للجمعي���ة )2010-2020م ( يف التو�سع النوع���ي واجلغرايف خلدماتها، 
وتوطني الوظائف التخ�س�سية، وزيادة اإ�سهام املراأة، والتي متثل العن�سر االأهم يف رعاية االأطفال - يف 
تفعي���ل ر�سالة اجلمعية، ال���ى جانب تر�سيخ الفهم املجتمعي لق�سية االإعاق���ة، وحتقيق اأعلى قدر ممكن 

من التمويل الذاتي للخدمات.
وختام���ًا ي�سرفني اأن اأرفع اأ�سمى اآيات ال�سك���ر والتقدير اإلى كل من �ساهم يف بناء هذا ال�سرح اخلري 
وموا�سل���ة ر�سالته، ويف مقدمته���م ملوك اململكة العربية ال�سعودية عرب الع�س���ور ممن تبنوا هذا العمل 
املبارك، ودعموه قواًل وعماًل، والى �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ملا يوليه 
– حفظه اهلل من م�ساندة لكافة برامج اجلمعية، كما اأ�سجل وافر التقدير ملوؤ�س�سات الدولة والباذلني، 
واالآالف من املتطوعني والداعمني، وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص، واأولياء اأمور االأطفال املعوقني والعاملني 
يف اجلمعي���ة ومركز امللك �سلمان الأبح���اث االإعاقة،  والأبنائنا وبناتنا املعوق���ني والأ�سرهم الذين يتولون 
الع���بء االأك���رب يف حتقيق ر�سالة اجلمعي���ة الأن ن�ساعد االأطفال لي�سبحوا اأع�س���اء فاعلني يف جمتمعهم 

وحياتهم مب�سيئة اهلل. 
                    واهلل ويل التوفيق    

                                     �ساحب ال�سمو امللكي الأمري                    
 سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
                  رئي�س جمل�س الإدارة
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افتتاح مركز اجلمعية بالريا�ص 
حتت رعاية امللك �سلمان بن 
عبد العزيز يف 1407/2/9ه� 
املوافق 1986/10/12 م ويظهر 
يف ال�سورة معايل الدكتور 
/ غازي الق�سيبي – رحمه 
اهلل – اأول رئي�ص ملجل�ص اإدارة 
اجلمعية.



اللبنات األولى 
تبن���ت نخب���ة متميزة من اأهل اخل���ر، ي�ساندهم عدد من املهتم���ني واملتخ�س�سني واخلرباء يف خمتلف 
املج���االت، فكرة اإن�س���اء دار لرعاي���ة االأطفال املعوقني يف الريا�ص، لعلها ت�س���هم، اإل���ى جانب االهتمام 
املتزايد من الدولة، يف ارتقاء وعي املجتمع بق�سية االإعاقة، ودمج هذه الفئة الغالية من اأبناء الوطن يف 
املجتمع، وتخفيف معاناة اأ�س���رهم، وذلك من خالل برامج علمية، تعتمد على درا�س���ة الواقع، وحتليله، 

لتحديد امل�سكالت التي تواجه املعوقني، وو�سع احللول املنا�سبة لها. 

وكان ال بد من مراحل متر بها الفكرة حتى تتج�سد واقًعا، وي�سعب حتديد تفا�سيل هذه املراحل، اإال اأنه 
عماًل مببداأ اأن ما ال يدرك كله ال يرتك جله، ميكن الوقوف عند بع�ص املراحل، الإعطاء �س���ورة عما مت 
من جهد حتى و�سلت اجلمعية اإلى ما و�سلت اإليه اليوم، وذلك بالرجوع اإلى وثائق اجلمعية ومكاتباتها.

فقد جاء طرح الفكرة عن طريق معايل الدكتور غازي بن عبدالرحمن الق�سيبي - -يرحمه اهلل- وزير 
ال�سناعة والكهرباء اآنذاك-، ومعه نفر كرمي ممن �سعروا باأهمية اإ�سهام املجتمع يف التفاعل مع ق�سية 

االإعاقة، ودعم اجلهود املقدرة للدولة يف هذا ال�ساأن.

امللك �سلمان بن عبد العزيز 
افتتاح  – يرعى  اهلل  – يحفظه 

مركز اجلمعية بالريا�ص 
يف 1407/2/9ه� املوافق 

1986/10/12 م
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 وكان ه���ذا الط���رح يف �س���نة 1398ه� املوافق ع���ام 1978م، وبعد مداوالت متت بل���ورة الفكرة، وحتديد 
االأهداف الرئي�س���ة املتوخاة من تاأ�س���ي�ص دار لرعاية املعوقني. ووجدت الفك���رة منذ الوهلة االأولى دعم 
خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز- اأمر منطقة الريا�ص حينذاك - وقد عر�ست 
بت�س���وراتها االأولية عل���ى امللك خالد بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- الذي رح���ب بها، وحتم�ص لها، مبدًيا 

موافقته الكرمية، ودعمه لها.

انطلق املبادرون بتاأ�سي�ص دار املعوقني يف و�سع اخلطوات التنفيذية، التي حتيل ما و�سعوه من ت�سورات 
اإل���ى حقائق واقعية، وكان الدعم املايل من اأهم متطلبات ب���دء مرحلة التنفيذ. ولهذا كان تفكر هوؤالء 
يف ال�س���عي اإلى الدولة حتى تدعم امل�س���روع، ات�س���اًقا مع جهودها الكبرة يف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات 
التعليمي���ة، وال�س���حية، واالجتماعية، واخلدمية، وحر�س���ها على تنفيذ برامج متخ�س�س���ة للمعوقني، 

ت�سهم يف تفعيل دورهم.

وبن���اًء عل���ى هذه القراءة الهتمام الدول���ة، ودعمها لكل ما يخدم املواطنني، رف���ع معايل الدكتور غازي 
الق�س���يبي خطابًا برقم 103 يف 11�س���فر �س���نة 1402ه� اإلى خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك فهد بن 

عبدالعزيز- رحمه اهلل، ويل العهد اآنذاك- طالًبا دعم امل�سروع، حتى ترى الفكرة النور. 

وق���د جاءت موافقة خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك فهد بن عبدالعزيز -رحمه اهلل، �س���مو ويل العهد 
اآنذاك- على �س���رف مبلغ اأربعني مليون ريال م�س���اعدة مل�س���روع دار االأطفال املعوقني بالريا�ص، وهذا 
املبلغ ي�س���اوي تربعات االأهايل من اأجل اإن�ساء الدار، لتوؤكد حر�ص الدولة على توفر اأف�سل م�ستوى من 

اخلدمات للمواطنني ب�سفة عامة، واملعوقني على وجه اخل�سو�ص.

واأ�س���در ديوان رئا�س���ة جمل�ص الوزراء اخلطاب رقم )4382( يف26 �س���فر �س���نة 1402ه� اإلى �س���احب 
املعايل وزير املالية واالقت�ساد الوطني -حينذاك- االأ�ستاذ حممد اأبا اخليل باملوافقة على �سرف املبلغ 

م�ساعدة من الدولة لهذا امل�سروع اخلري.

ومتث���ل دعم الدولة للم�س���روع يف �س���ور كثرة منها الدع���م الكبر من خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك 
�س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز - اأم���ر منطق���ة الريا�ص، ورئي����ص جمعية ال���رب اخلرية واجلمعي���ة اخلرية 
االإ�س���المية حينذاك - اإذ وافق -حفظه اهلل- على اأن يدار م�س���روع »الدار« من مقر اجلمعيتني، ريثما 

ت�ستقل مبقر خا�ص بها.

وكانت اخلطابات الر�سمية ل� »دار االأطفال املعوقني« ت�سدر على مطبوعات واأوراق خا�سة بجمعية الرب 
بالريا�ص، وموؤ�س�سة امللك في�سل اخلرية، واجلمعية اخلرية االإ�سالمية.



وكان من اخلطوات املهمة التي اأعطت للم�س���روع طابعه الر�س���مي، وا�س���تقالليته، �سدور موافقة وزارة 
العمل وال�سوؤون االجتماعية بتاريخ 20 �سعبان �سنة 1402ه� على تاأ�سي�ص الدار، لتكون موؤ�س�سة اجتماعية. 

وت�س���من قرار معايل وزير العمل وال�س���وؤون االجتماعية ت�سجيل جمعية االأطفال املعوقني بالريا�ص حتت 
رقم )49(، لرعاية املتخلفني تخلفًا عقليًا �س���ديًدا مبدينة الريا�ص، كموؤ�س�س���ة اجتماعية؛ وفقًا الأحكام 

الباب الثاين من نظام اجلمعيات واملوؤ�س�سات االجتماعية. 

ولقد كانت املبادرة الكرمية من موؤ�س�سة امللك في�سل اخلرية، وعلى راأ�سها�ساحب ال�سمو امللكي االمر 
عبد اهلل الفي�س���ل، و مديرها العام �س���احب ال�س���مو امللكي االأمر خالد الفي�سل - اأمر منطقة ع�سر 
اآنذاك،م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني، اأمر منطقة مكة املكرمة حالًيا- بالتربع باأر�ص تقام عليها 

الدار �سبًبا رئي�ًسا يف دفع العمل نحو جت�سيد الفكرة على اأر�ص الواقع.

وكان �س���احب ال�س���مو امللكي االأمر اأحم���د بن عبدالعزيز قد وهب هذه االأر�ص ملوؤ�س�س���ة امللك في�س���ل 
اخلرية الإقامة اأي م�س���روع خري لها، لت�س���اء االأقدار اأن تكون من ن�سيب دار رعاية االأطفال 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 اخلر يف عدة جماالت.

���ا من املبادرين مب�س���روع جمعية االأطفال املعوقني على �س���ر العمل قدًما من اأجل بلوغ االأهداف  وحر�سً
باأق�سر الو�سائل، كان اختيار جمل�ص اإدارة ليقوم باملهام التنفيذية، ومتابعة خطوات العمل يف امل�سروع 

ب�سورة جادة، ووفق تكليفات، وم�سوؤوليات حمددة.

وت�س���كل جمل�ص االإدارة يف االأول من املحرم �سنة 1403ه� برئا�سة معايل الدكتور غازي بن عبدالرحمن 
الق�س���يبي-يرحمه اهلل- وع�س���وية كل من ال�سيخ �سليمان بن �س���الح العليان - يرحمه اهلل- وكان نائبًا 
لرئي�ص جمل�ص االإدارة، ومعايل الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز ال�س���ويلم، والدكتور عبداهلل احلمدان، 
ومعايل الدكتور فهد العبد اجلبار، والدكتور تاج الدين اأمني، واملهند�ص طارق ال�سواف، ومعايل االأ�ستاذ 

فهيد فهد ال�سريف، اأول اأمني عام للجمعية -، والدكتور حممد اإبراهيم احللوة.

وبذلك �س���ارت للجمعية كيانها امل�س���تقل، وو�س���عها القانوين، لتنطلق بعد ذلك ب�سخ�سيتها االعتبارية 
اجلدي���دة جلمع التربعات من اأه���ل اخلر من املواطنني، من خالل حملة منظمة حمددة الغايات، فتم 
توجي���ه اأكرث من األف خطاب اإلى االأفراد واملوؤ�س�س���ات والبنوك ورجال االأعم���ال، فالقت الدعوة للتربع 
ا�ستجابة كبرة، وكان اأول تربع ورد للجمعية من ثالثة اأطفال، وكانت قيمته )150 - 100 - 50( ريااًل.

وكان اأول �سيك ورد للجمعية مبليوين ريال من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز - اأمر 
منطقة الريا�ص ورئي�ص جمعية الرب اخلرية ليوؤكد دعمه غر املحدود لهذا امل�س���روع االإن�س���اين، وليتوا�سل 

هذا الدعم على مدى ربع قرن، مقدًما منوذًجا للعطاء، ا�ستحق االحتذاء والتمثل من كثرين.
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وتلم�ًس���ا خلطوات واثقة مدرو�س���ة، مت تكليف �س���ركة �س���ويدية متخ�س�س���ة لت�سع الت�س���ورات النهائية 
للفك���رة، حتى حتقق االأهداف االإن�س���انية للمبادرين بها، ولتاأتي اخلطوات التنفيذية وا�س���حة وواقعية، 

تاأخذ يف احل�سبان ما يتوافر من اإمكانات مادية، وقدرات ب�سرية.

وطرحت الدرا�س���ة روؤية جديدة يف منهجية العمل للجمعية واأهدافها والفئات امل�س���تهدفة، اإذ ارتاأت اأن 
تخدم اجلمعية االأطفال املعوقني خا�س���ة، ولي�ص املعوقني عام���ة، واأن يكون جمال عمل اجلمعية العالج 

والتعليم، من دون االإيواء.

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

ومت عر����ص نتائج الدرا�س���ة وتو�س���ياتها على عدد م���ن املتخ�س�س���ني واملهتمني مث���ل الدكتور عبداهلل 
احلم���دان - االأ�س���تاذ يف كلي���ة الرتبية يف ذل���ك احلني- ومعايل الدكت���ور عبدالرحمن ب���ن عبدالعزيز 
ال�سويلم - مدير م�ست�سفى االأطفال والوالدة بالريا�ص فاقرتح هوؤالء اأن مت�سي اجلمعية وفًقا لالأهداف 
الت���ي مت حتديده���ا من قبل، وعدم تقلي���ل اأو تقلي�ص حجم خدماتها، وتخ�س�س���ها، والعمل على اإيجاد 

و�سائل لتدبر املبالغ الالزمة. 

ومت طرح امل�س���روع يف مناق�س���ة عاملية تقدم اإليها مقاولون و�س���ركات متخ�س�س���ة يف الهند�سة والبناء 
من اململكة ودول العامل االأخرى، ومت اختيار »مكتب اخلدمات اال�ست�س���ارية ال�س���عودي« �سعود كون�سلت، 
ليكون ا�ست�س���اري امل�سروع لتحليل عطاءات ال�سركات التي بلغ عدها اثنتي ع�سرة �سركة حملية وعاملية، 

وا�شتوفت ال�شروط املو�شوعة �شبع �شركات منها.

 ومت التفاو�ص مع ال�س���ركة ال�سعودية للتعمر )�سعوديكو( حتى تخف�ص عطاءها عن اأقل العطاءات وقد 
وافقت ال�س���ركة املذكورة على التخفي�ص لت�س���ل قيمة العقد اإلى 80 مليون ريال، وقد جتاوب االأ�س���تاذ 
رفعت �س���يخ االأر�ص - رئي�ص املوؤ�س�س���ة- مع هذا الطلب، ليتم البدء يف اإجراءات توقيع العقد، التي متت 
بالفعل بتاريخ الثالث من جمادى االأولى �سنة 1403ه�، املوافق 16فرباير عام 1983م، بح�سور اأع�ساء 

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

وه���ذه اجلولة من املفاو�س���ات تعك����ص مدى احلر�ص على تقليل التكاليف قدر امل�س���تطاع، مع التم�س���ك 
باملوا�سفات الفنية التي و�سعت يف �سوء درا�سة علمية متكاملة.

ويف الوقت نف�س���ه كانت التربعات ترد على ح�س���اب اجلمعية يف بنك الريا�ص، وكانت اال�س���تجابة التي 
وجدتها حملة التربعات والدعم على امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي م�سجعة لو�سع حجر االأ�سا�ص للم�سروع 



يف 13جمادى االأولى �سنة 1403ه�، بح�سور اأمني مدينة الريا�ص -حينذاك - االأ�ستاذ عبداهلل بن علي 
النعيم، ووكيل وزارة العمل امل�س���اعد االأ�س���تاذ حممد بن حمد املالك، ورئي�ص جمل�ص االإدارة واأع�سائه، 

ومت تخ�سي�ص مكاتب يف املوقع للفريق اال�ست�ساري املقيم باملوقع.

 وكلف املهند�ص اأحمد رم�س���ان -رحمه اهلل- من مكتب »�س���عود كون�س���لت« مبهام مدير امل�سروع املقيم، 
كما مت تخ�سي�ص مكاتب للجمعية و�سالة اجتماعات لتكون مقرًا موؤقتًا للجمعية تنفيذًا ملبادرة االأ�ستاذ 
فهيد ال�س���ريف باأن ينقل جميع اأن�س���طته اإلى موقع العمل؛ ليكون على اطالع يومي على ما يتّم اإجنازه، 
ولكي ميكن حل امل�س���كالت التي تواجه امل�س���روع اأواًل باأول، وحتى يتم ات�س���ال م�س���تمر �سواء باملوقع، اأو 

باجلهات املتربعة، واالإدارات.

وه���ذه اخلطوة اأعانت على التعريف باأهداف اجلمعية، واأتاح���ت للمبادرين املتابعة من كثب للخطوات 
التنفيذية، واأ�س���همت يف جذب ع�سوية كثرين للجمعية، وان�سمامهم اإليها، ثقة منهم بالعمل الذي يتم 

على اأر�ص الواقع.

 وتواك���ب م���ع تزايد الع�ش���وية، وا�ش���تمرار العمل، ن�ش���اط اإعالمي مكث���ف بدعم من كربى دور الن�ش���ر 
وال�س���حافة باململك���ة، التي ظلت تتابع ما يح���دث، وتربز اخلطوات اجلديدة؛ مما اأ�س���هم يف التعريف 
باجلمعية، واأهدافها، ليزداد حجم التعاطف معها، واالإقبال على ع�سويتها من فئات املجتمع املختلفة، 

اإلى جانب ترقب ممن تتوجه اإليهم اجلمعية بن�ساطها.

وقد واجه امل�س���روع بع�ص ال�سعوبات يف اأثناء التنفيذ، حيث بدا وا�سحًا من تقارير متابعة التنفيذ التي 
يقوم بها مكتب اخلدمات اال�ست�س���ارية اأن ال�سركة املنفذة، وهي املوؤ�س�سة ال�سعودية للتعمر »�سعوديكو« 
لن تتمكن من الت�س���ليم النهائي لالإن�س���اءات يف املوعد املحدد الوارد يف العقد املربم بينها وبني جمل�ص 
االإدارة القا�س���ي باأن يتم تنفيذ االإن�س���اءات، وت�سليم امل�سروع خالل عامني ابتداء من 13جمادى االأولى 
�س���نة 1403ه�، وبالفعل تاأخر ت�س���ليم امل�س���روع منجًزا اإلى 29 من املحرم �سنة 1406ه�، اأي بعد التاريخ 

املفرت�ص واملتفق عليه بنحو �سبعة اأ�سهر. 

وكانت مكونات امل�سروع التي مت بناوؤها، هي: مبنى االإدارة، واجلناح التعليمي، واجلناح الطبي، وال�سالة 
الرئي�سة، و�سكن االأطفال، ومبنى اخلدمات، وامل�ستل، ومبنى اخلدمات، وي�سم غرفة احلرا�سة، ومراكز 
الرتفيه، واملحوالت، وجممع املعدات، باالإ�س���افة اإلى التجهيزات االأ�سا�سية للخدمات )كهرباء، و�سرف 

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

وعقب ت�سلم امل�سروع بداأت اال�ستعدادات لالفتتاح يف احتفال يليق بهذا االإجناز. 
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من التشغيل التجريبي إلى االفتتاح الرسمي
كان القائمون على امل�س���روع حري�س���ني على اأن يرى هذا العمل النور يف اأ�س���رع وقت، رغم اإدراكهم ملا 
يحتاج اإليه ا�ستواء الفكرة من وقت، وما ميكن اأن ي�ساحب البدايات من عرثات، لذا كان التفكر يف اأن 
ي�س���بق االفتتاح الر�س���مي للم�سروع مرحلة جتريبية تعني على تلم�ص مالمح الطريق، وعالج ما قد يكون 

من ق�سور قبل العمل اجلدي.

وعلى هذا االأ�سا�ص مت تطبيق منهج الت�سغيل املرحلي حيث ا�ستقبلت اجلمعية يف هذه املرحلة االأولى 74 
طف���اًل وطفلة، وذلك يف �س���نة 1405ه�/ 1985م. وكان قد تقدم لاللتح���اق باجلمعية 87 طفاًل وطفلة، 
ولك���ن مت رف����ص قب���ول 13 طفاًل وطفلة لعدم انطباق �ش���روط القب���ول باجلمعية عليهم، وعك�ش���ت هذه 
اخلطوة احلر�ص على اأن تكون معاير القبول وا�س���حة، مبا يحقق االأهداف املن�س���ودة. و�سمت املرحلة 

االأولى 44 طفاًل و30 طفلة.

وم���ا اإن اطماأن القائمون عل���ى اجلمعية على نتائج العام االأول، وو�س���عوا اأياديهم على جوانب االإيجاب 
وال�س���لب خالل تلك الفرتة، حتى بدوؤوا يف االإعداد اجلدي حلفل االفتتاح الر�سمي الكبر، الذي �سيعلن 
عن اجلمعية ب�س���ورة جلية، ويقدمها للمجتمع، بو�س���فه ثمرة من ثمار تكاتف اأبنائه، وحر�س���هم على 

متثل قيم دينهم، ومنهج دولتهم.

اجتماع جمل�ص االإدارة يف دورته 
الثانية



ووف���اًء مل���ا قدمته الدولة من �س���ور الدعم لهذا امل�س���روع من���ذ اأن كان فكرة، كان احلر�ص على الت�س���رف 
برعاية خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك فهد بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- حلفل االفتتاح الر�س���مي، وهو 
الذي �سبق اأن قدم دعًما مالًيا قدره 40 مليون ريال ت�سجيًعا من الدولة لهذا العمل، عندما كان ولًيا للعهد.

وا�ستملت ر�سالة الدعوة التي وجهت اإلى املقام ال�سامي يف 19 �سعبان �سنة 1406ه� اإ�سارة اإلى ما وجده 
امل�سروع من اأوجه الدعم، وذكرت اأن م�سروع دار رعاية االأطفال املعوقني التابع جلمعية رعاية االأطفال 
املعوقني اخلرية، الذي اأن�س���ئ بدعم وموؤازرة من خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز، 
وجالل���ة امللك خالد - رحمهما اهلل - اأ�س���بح حقيق���ة ماثلة للعيان، واأنه مت اإجنازه، وتاأثيثه، وت�س���غيله، 
وا�س���تقبل جمموعة من االأطف���ال املعوقني، وبناء على ذلك يجيء تلم�ص املوافقة الكرمية على ت�س���ريف 
املق���ام ال�س���امي برعاية حفل االفتتاح الر�س���مي، مبا يج�س���د التع���اون والتكاتف بني القيادة الر�س���يدة 

وخمتلف طبقات هذا ال�سعب النبيل.

وقد اأناب خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك فهد بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- خادم احلرمني ال�س���ريفني 
املل���ك �سلمان ب���ن عبدالعزيز -اأمر منطقة الريا����ص ليفتتح دار اجلمعية. و�سه���د حفل االفتتاح الذي 
ج���اء الئًقا باحل���دث الكبر ثلة من كب���ار امل�سوؤولني يف الدولة يف خمتلف القطاع���ات، ورجال االأعمال، 
والداعمني، واملخت�سني يف جمال االإعاقة، وكان االفتتاح الكبر الذي اأقيم يف م�ساء يوم االأحد 9 �سفر 

�سنة 1407ه� املوافق 12 اأكتوبر عام 1986م اإيذانًا بانطالقة نحو م�سرة خرة ال حدود لها.

وحم���ل احلفل اخلطابي امل�سامني العميقة للم�س���روع، والغايات املاأمولة منه، وما مت من جهد حتى راأى 
النور ب�سكل يب�سر بخطى واثقة.

اجتماع ملجل�ص االإدارة يف دورته 
الثالثة 1419ه�
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وقال امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف كلمته:

الدار اأ�سافت لبنة اإلى البناء ال�سامخ يف جمال رعاية االأطفال املعوقني، ولقد  | اإن هذه 
اأ�سهم اأفراد املجتمع دون متييز، اإلى جانب الدولة يف دعم هذا امل�سروع، وم�ساعدته.

فلق���د ت�سافرت جه���ود جميع الفئ���ات.. االأفراد، وال�س���ركات، واملوؤ�س�س���ات، وامل�سانع، 
وامل�س���ارف، وغره���ا يف تق���دمي امل�ساعدات املادي���ة، والعينية لهذا ال�س���رح االإن�ساين، 
ال���ذي اكتم���ل عوده، وبداأ يف اإعطاء ثمرة اأعماله يف توف���ر الرعاية الطبية واالجتماعية 
والتعليمي���ة لالأطف���ال الذين نراهم اليوم، ه���م الركيزة التي نتمنى م���ن اهلل اأن يعودوا 

اأقوياء يخدمون وطنهم، واأنف�سهم، ويعي�سون حياة كرمية �سهلة. | 

ورحب معايل الدكتور غازي بن عبدالرحمن الق�سيبي-يرحمه اهلل- يف الكلمة التي األقاها با�سم اجلمعية 
ب�سموه الكرمي، موؤكًدا اأن الدار كانت حلمًا يجوب وادي االأحالم، فتحولت واقعًا يفخر به الواقع، م�سًرا اإلى 

اأن هذا يومها، هذا عر�سها يوم االنطالق، عر�ص الكفاح، ح�سيلة عرق وجهد، ثمرة تعب و�سهر. 

واأو�س���ح مع���ايل وزير العمل وال�س���وؤون االجتماعي���ة -اآنذاك- االأ�ست���اذ حممد بن علي الفاي���ز اأن هذا 
امل�س���روع ه���و اأحد االأمثلة امل�سرف���ة للجهود اخلرية التطوعي���ة يف اململكة العربي���ة ال�سعودية، التي تعم 
جمي���ع اأرجائها، حيث تنت�سر جمعيات الرب واجلمعي���ات اخلرية يف اململكة )رجالية ون�سائية(، واأثبتت 
ه���ذه اجلمعيات- بف�سل من اهلل وبدعم الدولة وموؤازرتها- فعاليته���ا، وم�ساهمتها االإيجابية، 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 االأطفال، الذين ق�ست اإرادة اهلل وحكمته اإ�سابتهم بنوع اأو اآخر من االإعاقة. 
ون���وه ال�سي���خ �سليمان العليان - رحم���ه اهلل، رئي�ص للغرفة التجارية ال�سناعي���ة بالريا�ص، ونائب رئي�ص 
جمل����ص اإدارة اجلمعي���ة اآنذاك- بدور رجال االأعمال الذي ات�سح جليًا يف م�ساهماتهم يف هذا امل�سروع، 
م�س���ًرا اإلى اأنهم لبوا ن���داء الواجب منذ اأول دعوة تلقوها، وبعث���وا مب�ساهماتهم ودعمهم اإلى اجلمعية 

يحت�سبون عند اهلل االأجر والثواب.
وا�ستعر�ص االأ�ستاذ فهيد بن فهد ال�سريف -ع�سو جمل�ص اإدارة اجلمعية واأمينها العام- يف كلمته ق�سة 
اإن�س���اء اجلمعي���ة من���ذ اأن كانت فكرة اإلى اأن �سارت واقع���ًا يدعو اإلى الفخر واالعت���زاز، م�سًرا اإلى اأنه 

عا�سر فكرة خروج هذه اجلمعية اإلى حيز الوجود منذ اأكرث من �سبع �سنوات عندما كانت فكرة، 
وق���دم املهند����ص على بن اأحمد الغامدي -اأول مدي���ر عام للدار- تعريًفا للح�س���ور مبكونات الدار، وما 

يتوافر فيها من مرافق، واإمكانات وجتهيزات. 
وكان احلر����ص من���ذ البداية على اأن تكون خطى اجلمعية وفق منه���ج مدرو�ص، يوظف جميع االإمكانات 



املادية والب�سرية ب�سورة فعالة، يف اإطار هيكل اإداري يت�سم بح�سن التنظيم، والتناغم يف االأداء، بو�سع 
الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب.

وكان هن���اك اإدراك ت���ام باأن املرحلة التالي���ة لالفتتاح الر�سمي �ست�سهد تزاي���ًدا يف امل�سوؤوليات، وتو�سًعا 
يف اخلط���ط والربامج، ويتطلب ذلك اال�ستفادة من النخبة املتمي���زة ممن حتم�سوا للم�سروع، وعاي�سوا 

مراحله، وخربوا دقائقه، واأدركوا تطلعاته، وطموحاته. 
ووفًق���ا لهذه الروؤية كان التوجه ب���اأن ي�سطلع مب�سوؤولية اإدارة اجلمعية خ���رباء عا�سوا وعاي�سوا التجربة 
من���ذ بدايتها، ولهم القدرة على موا�سل���ة امل�سرة، وا�ستكمال البناء، ولذا مت يف 19جمادى االآخرة �سنة 
1408 ه���� اختيار الدكتور عبدالرحمن ب���ن عبدالعزيز ال�سويلم-ع�سو جمل����ص اإدارة اجلمعية- ليتولى 
امل�سوؤولي���ة، واالإ�س���راف على �سر االأم���ور املالية واالإدارية كاف���ة يف اجلمعية، والتمهي���د لدعوة اأع�ساء 

اجلمعية العمومية لالجتماع النتخاب جمل�ص اإدارة جديد للجمعية.
ومتكن الدكتور عبدالرحمن ال�سويلم مبا ميتلكه من خربة علمية ومهنية يف جمال طب االأطفال، وخربة 
اإدارية وجتربة ملمو�سة يف ن�ساأة اجلمعية من القيام مب�سوؤولياته خر قيام، واإدارة دفة العمل باجلمعية 
يف مرحل���ة تتطلب التاأ�سي�ص لعمل كب���ر يف خمتلف اجلوانب، وو�سع االإرها�سات العملية التي تعني على 

تعلية البناء، وتطوير االأداء ا�ست�سراًفا مل�ستقبل اأكرث ازدهاًرا، وخطى اأكرث وثوًقا.

امللك �سلمان بن عبد العزيز 
افتتاح  – يرعى  اهلل  – يحفظه 

مركز اجلمعية بالريا�ص 
يف 1407/2/9ه� املوافق 

1986/10/12 م
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خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل -يرحمه اهلل - ي�ستقبل جمل�ص ادارة اجلمعيةعام1412ه�

زيارة الليدي ديانا ملركز اجلمعية بالريا�ص والدكتور الق�سيبي يف ا�ستقبالها



امللك �سلمان بن عبد العزيز – حفظه اهلل – يكرم الدكتور / عبد الرحمن بن عبد العزيز ال�سويلم، لدوره البارز يف 
تاأ�سي�ص اجلمعية ) الريا�ص يف 2010/3/7م (

امللك �سلمان بن عبد العزيز ي�سلم الدكتور غازي الق�سيبي جائزة اجلمعية للخدمة االإن�سانية للعام 1412 ه�
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اجتماع جمل�س الإدارة يف دورته ال�سابعة

اجتماع اجلمعية العمومية بح�سور الأمري خالد بن الوليد بن طالل والدكتور حممد عبده مياين وال�سيخ 
ال�سبيعي ومعايل وزير النقل الأ�سبق جبار بن عيد ال�سري�سري



الرئي�س نيل�سون مانديال رئي�س جنوب اأفريقيا الأ�سبق يزور مقر اجلمعية بالريا�س عام 1415هـ  ويف ا�ستقباله 
�سمو رئي�س جمل�س الإدارة ويظهر �سمو الأمري �سلمان بن �سلطان بن �سلمان
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اجتماع تاأ�سي�سي للجان مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة
بح�سور رئي�س املجل�س وخالد بن فهد ال�سديري والدكتور حم�سن احلازمي 

الأمري �سلطان بن �سلمان يطلع على ت�سميمات تو�سعة مركز الريا�س 
وبجواره املهند�س علي الزيد والدكتور اأحمد ح�سن متويل



الدكتود فهد احلارثي واللجنة الإعالمية ي�سيغون ال�سرتاتيجية الإعالمية للجمعية عام 1414هـ

جمل�س الإدارة يناق�س ميزانية اجلمعية يف الدورة ال�سابعة
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اأطفال اجلمعية يف ال�سنوات الأولى من افتتاح مركز الريا�س ) 1993 م(

الطفلة عبري من من�سوبات مركز اجلمعية بالريا�س عام 1995 م



اأطفال اجلمعية يف وحدة تنمية املهارات يف ال�سنوات الأولى ملركز الريا�س

من اإبداعات اأطفال مركز اجلمعية بالريا�س
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الفصل الثاني
أسس ومرتكزات
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االأمر �سلطان بن �سلمان 
والدكتور حممود طيبة نائب 
رئي�ص املجل�ص يرحمه اهلل يف 
اجتماع ملجل�ص االإدارة يف الدورة 
اخلام�سة

اجتماع جمل�ص اإدارة يف دورته 
ال�سابعة  برئا�سة االأمر �سلطان 
بن �سلمان



الثوابت 
حر�ست اجلمعية منذ تاأ�سي�سها على تاأكيد عدد من الثوابت، التي ال بد من التم�سك بها، تطلًعا اإلى اأداء 

راٍق، وبلوغ االأهداف النبيلة التي قامت من اأجلها ب�سال�سة وباأق�سر الطرق، ومن هذه الثوابت:

• العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل االأدوار.	
• حتديد امل�سوؤوليات وال�سالحيات بدقة، وجتنب تداخلها، وتقاطعها.	
• التم�س���ك مببداأ ال�س���ورى، واحلر�ص على اأن تك���ون للجمعية العمومية كلمته���ا يف اختيار من يتولون 	

امل�سوؤولية.
• و�سع خطط وبرامج حمددة لكل مرحلة، مع التزام املرونة والتجديد.	
• اال�ستف���ادة من خربات االأع�ساء يف جماالت تخ�س�سهم، مب���ا يفيد يف ترقية االأداء، وتفادي ما قد 	

يكون من �سلبيات.
• االإف���ادة م���ن جتارب االآخرين، وتلم�ص الو�سائ���ل التي تعني على نقل اخلربات، وم���ن بينها الندوات 	

واملوؤمترات وامللتقيات العلمية.
• االهتم���ام باالإعالم وتوظيفه حتى حتقق اجلمعية غاياتها يف االرتقاء بوعي املجتمع، وك�سب تاأييده، 	

وجتاوبه مع براجمها.
• االهتمام بتنمية املوارد املادية، وجتديد و�سائل بلوغ هذا الهدف.	
• االهتمام بتطوير قدرات العاملني من خالل التاأهيل والتدريب.	

وعل���ى م���دى ال�سنوات بل���ورت اجلمعية لنف�سها روؤي���ة ور�سالة وا�سحت���ني انطالقًا م���ن جمموعة القيم 
واالأهداف التي حتكم عملها وهي:

الرؤية 
الريادة يف العمل اخلري املوؤ�س�سي ملواجهة االإعاقة وحتجيم اآثارها على الفرد واملجتمع.

الرسالة 
تاأهي���ل االأطفال املعوق���ني لتجاوز �سلبيات االإعاق���ة، وم�ساعدة املجتمع يف الت�س���دي الأ�سبابها والتعامل 

االإيجابي معها.
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القيم 
• االنط���الق يف اأداء اجلمعي���ة من منظومة القيم التي يوؤمن بها املواطن ال�سعودي، ومن ثم احرتامها 	

واملحافظة عليها، وهي املنظومة التي ت�سمل املثل الدينية واالأخالقية واالجتماعية واالإن�سانية.
• يخ�س���ع اأداء اجلمعية للتخطيط العلمي والدرا�سات واال�ستفتاءات وا�ستطالعات الراأي لدى الفئات 	

املعنية باالإعاقة، والتقييم الدائم من املتخ�س�سني.
• ال�س���دق والبعد عن االفتع���ال واالإثارة، مع الثبات واال�ستمرارية، وهم���ا يعنيان البعد عن التناق�ص 	

والتنافر، كما يعنيان املثول امل�ستمر يف وجدان املجتمع.
• ال يجوز ا�ستغالل االأطفال املعوقني ب�سكل ي�سيء اإليهم، اأو اإلى ذويهم، اأو اإلى فئتهم. 	
• اأداء اجلمعية يف الت�سدي لق�سية االإعاقة اأ�سا�سه اأداء وقائي مبادر، ولي�ص فقط عالجيًا تاأهيليًا.	
• من حق املعاق وطن يعي�سه، ال يعي�ص عليه اأو على هام�سه اأو حتت ترفعه اأو قهره.	

السبل االستراتجية
• معاير للجودة يف اأداء برامج الرعاية.	
• تاأمني متويل ثابت لربامج اخلدمة وامل�سروعات التو�سعية.	
• ح�سد للم�ساركة املجتمعية.	
• ا�ستكمال ملظلة مراكز اجلمعية.	
• توطني للوظائف املتخ�س�سة.	

حقوق أطفال الجمعية 
• نقدم له اخلدمة التاأهيلية والتعليمية والعالجية املميزة.	
• نعمل مع ويل اأمره على االهتمام به وم�ساعدته.	
• نربز اأعماله ون�ساطاته ب�سورة اإيجابية.	
• نذلل ال�سعوبات التي تواجهه الإكمال تعليمه.	
• نراعي اجلوانب النف�سية واالجتماعية والرتفيهية ونهتم بها.	
• ن�ساهم يف توفر االأدوات والو�سائل الالزمة له.	
• نعمل على دجمه مع اأقرانه من االأطفال وباقي فئات املجتمع.	
• ن�ساعد على توفر البيئة املواتية لالندماج يف نواحي احلياة.	



واجباتنا نحو الداعمين 
• نوظف اأموالهم يف االجتاه املخ�س�ص لها.	
• نقدم لهم املعلومات التي تهمهم عن عملنا.	
• نلتزم بالوعد الذي نقدمه لهم.	
• ن�ست�سرهم ونطلب منهم الراأي.	

• نربز دعمهم املادي لنا اإعالميًا.	
• نقدم لهم التكرمي الذي يليق بهم.	
• نتوا�سل معهم دائمًا.	
• نكرم اأ�سحاب املبادرات املتميزة.	

واجباتنا نحو المجتمـع 
• نذكر اأفراد املجتمع دائمًا باأهمية التكافل الذي اأمر به ديننا احلنيف.	
• نعمل على رفع م�ستوى الوعي عن اأ�سباب االإعاقة وطرق جتنبها وكيفية التعامل مع املعوق.	
• نذكي روح امل�سوؤولية االجتماعية بني االأفراد واملوؤ�س�سات لي�ساركونا يف م�سوؤوليتنا.	
• نقدم امل�ساندة العلمية واملعلوماتية للدار�سني واملتخ�س�سني.	

جن�سد الواجهة احل�سارية التي تعك�س تقدم جمتمعنا ويف ال�سفحات القادمة �سنحاول اإلقاء 
ال�سوء على ثالث حمطات تاريخية رئي�سة، هي:

• تطوير الهيكل االإداري والتنظيمي.	
• االإ�سرتاتيجيات التي تتبناها اجلمعية يف اأن�سطتها املختلفة.	
• املنهجية العلمية يف قراءة واقع االإعاقة والتعامل معها.	

مركزامللك فهد بالريا�ص، 
�سرح خري يوا�سل ر�سالته 

على مدىاكرث من ثالثني عامًا�
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تطوير الهيكل اإلداري والتنظيمي
تول���ى م�سوؤولية اإدارة اجلمعية، منذ اأن كانت فكرة نخب���ة متميزة من اأبناء الوطن الذين ميلكون الفكر 
املنفتح، والعلم واخلربة، وال اأدل على ذلك من مبادرتهم اإلى فكرة اإن�ساء اجلمعية، وت�سديهم مل�سوؤولية 

حتويلها اإلى واقع.

وق���د ا�ستطاع هوؤالء ر�سم اخلطى االأول���ى للجمعية، وفتحوا الطريق لها، لك���ي ت�ستمر يف بلوغ اأهدافها، 
وتطوير قدراتها واإمكاناتها؛ لتواكب اجلديد يف عامل االإعاقة، م�ستفيدة من خربات االآخرين.

وجاء االجتماع الثالث جلمعيتها العمومية - الذي عقد بتاريخ 2 جمادى االآخرة �سنة 1409ه� املوافق 9 
يناي���ر عام 1989م- ليمثل بداية مرحلة جديدة يف م�سرته���ا، من خالل اختيارها كفاءات وطنية، لها 

ح�سورها املتميز يف العمل االجتماعي، وقد �سارك يف ذلك االجتماع 46ع�سوًا.

وج���رت املناق�سات حول املرحل���ة املا�سية يف جو اأخوي، وكان تقدير اأع�س���اء اجلمعية العمومية عظيًما 
مل���ن قدموا اجلهد، واأنفق���وا الوقت واملال يف �سبيل حتقي���ق الغايات االإن�سانية للجمعي���ة، وحر�سوا على 

ا�ستمرارية براجمها واأن�سطتها وترقيتها.
ومت خ���الل االجتم���اع انتخ���اب جمل����ص اإدارة اجلمعي���ة يف دورت���ه اجلدي���دة، و�س���م كاًل م���ن: �ساحب 
ال�سم���و االأمر خال���د بن عبداهلل بن عبدالرحمن، و�ساحب ال�سمو امللك���ي االأمر �سلطان بن �سلمان بن 

جمل�ص االإدارة يف اجتماع خالل 
الدورة اخلام�سة



عبدالعزيز، ومعايل املهند�ص حممود بن عبداهلل طيبة، -يرحمه اهلل- ومعايل الدكتور عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز ال�سويلم، واالأ�ستاذ عب���داهلل القرعاوي، ومعايل االأ�ستاذ عبدالرحمن بن حممد ال�سدحان، 

ومعايل الدكتور حمود البدر، والدكتور عبداهلل احلمدان، واالأ�ستاذ فهد العريفي. 
وعق���د جمل����ص االإدارة اجتماع���ًا يف 10جمادى االآخرة �سن���ة 1409ه� املوافق 17 يناي���ر عام 1989م مت 
خالله ت�سعيد الدكتور اأحمد ح�سن متويل لع�سوية املجل�ص، بعد اعتذار �ساحب ال�سمو االأمر خالد بن 
عبداهلل بن عبدالرحمن، كما قام االأع�ساء بانتخاب �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان بن 

عبدالعزيز رئي�ًسا ملجل�ص االإدارة، وذلك وفقًا للقرار رقم 1409/1.
 ويف كلمته االأولى الأع�ساء املجل�ص عر�ص �سموه اأهمية الدور الذي يوؤديه ع�سو اجلمعية ب�سكل عام، وع�سو 
جمل����ص االإدارة ب�س���كل خا�ص، اإذ اأ�س���ار اإلى اأن "الوقت بحياة االإن�سان اأو الوق���ت الذي يبذله الع�سو لهذه 
الفئة من االأبناء املعوقني هو اأثمن ما ميكن اأن يقدمه، اأيًا كانت ال�سفة التي يتعامل بها داخل املجل�ص". 
وعر�ص �سموه على االأع�ساء اختيار نائب للرئي�ص ح�سب النظام االأ�سا�سي للجمعية، وبناء عليه مت اختيار 
معايل املهند�ص حممود عبداهلل طيبة نائبًا لرئي�ص املجل�ص، واأ�سدر املجل�ص القرار رقم 1409/2 بذلك.
 وق���رر املجل����ص تاأجيل البحث يف تعي���ني مدير عام للجمعي���ة، يف حني وجه �سمو رئي����ص املجل�ص ال�سكر 
والتقدي���ر لكل من �ساهم بجه���ده اأو ماله يف اإن�ساء الدار، وخ�ص بالذك���ر رئي�ص جمل�ص االإدارة ال�سابق 
معايل الدكتور غازي الق�سيبي، -يرحمه اهلل- ورئي�ص املجل�ص بالوكالة الدكتور عبدالرحمن ال�سويلم، 

وجميع اأع�ساء جمل�ص االإدارة ال�سابق والعاملني بالدار. 
وجت�سي���ًدا لقيمة الوفاء وباقرتاح من رئي�ص املجل����ص، اأ�سدر املجل�ص قرارًا باإطالق ا�سم معايل الدكتور 
غازي بن عبدالرحمن الق�سيبي على �سالة االجتماعات الرئي�سة مبقر اجلمعية بالريا�ص، ومّت يف هذا 

االجتماع تكليف الدكتور عبداهلل احلمدان بالعمل م�ست�سارًا ملجل�ص اإدارة اجلمعية. 
واأخ���ذ االأع�س���اء املختارون عل���ى عاتقهم مهمة اإحداث نقل���ة نوعية يف م�سرة ه���ذه املوؤ�س�سة اخلرية، 
بو�س���ع برام���ج وخطط لتو�سي���ع اأن�سطة اجلمعية؛ لتمت���د خدماتها اإلى كل مناطق اململك���ة، مع االرتقاء 
بنوعيته���ا، واإ�س���راك املجتمع يف حتمل م�سوؤولياته جتاه املعوقني، حتى ميكن اأن يتجاوزوا ما يرتتب على 

االإعاقة من م�سكالت، ليكونوا اأع�ساء نافعني، لهم اأدوارهم املقدرة يف بناء وطنهم.
واتفق���وا عل���ى اأهمية اأن تتجدد اخلطط والربامج من خالل تبن���ي اإ�سرتاتيجية جديدة تتمثل يف تطوير 
الهي���كل االإداري والتنظيمي للجمعية، وتوزيع االأدوار وامل�سوؤوليات بني جلان متخ�س�سة، واال�ستعانة يف 

ذلك باخلربات الوطنية املتوافرة يف خمتلف املجاالت.
واأمن���وا عل���ى اأهمي���ة اإ�سهام اجلمعية يف التاأ�سي����ص ملنهج علمي يف تناول ق�ساي���ا االإعاقة، حتى ال ترتك 

لالجتهادات ال�سخ�سية، والتجارب التي ال تنبني على روؤى وا�سحة.
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كما كان الرتكيز يف دور االإعالم، واأهميته من اأجل تفاعل واع من املجتمع مع ق�سايا االإعاقة، وم�سكالت 
املعوق���ني. ومت ت�سكيل جمموعات عمل تر�سم اخلطوات امل�ستقبلي���ة للجمعية، وحتدد م�سارات العمل يف 

املجاالت املختلفة، وجاء الت�سكيل على النحو االآتي: 

املجموع���ة االإدارية: �سم���ت يف ع�سويتها كاًل من معايل الدكتور عبدالرحم���ن بن عبدالعزيز ال�سويلم، 
ومع���ايل االأ�ست���اذ عبدالرحمن بن حممد ال�سدح���ان، وتتولى درا�سة اأف�سل ال�سب���ل التي تعني على قيام 
اجلمعية باأداء الواجبات املنوطة بها، واأكرث االأ�ساليب االإدارية فعالية و�سال�سة لتحقيق اأهداف اجلمعية. 

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

املجموع���ة الطبية: �سمت يف ع�سويته���ا كاًل من معايل الدكتور عبدالرحم���ن ال�سويلم، والدكتور اأحمد 
مت���ويل، وتتول���ى االإ�سراف عل���ى اجلوانب الطبي���ة والعالجي���ة والوقائي���ة واالأكادميية الأن�سط���ة الدار، 

وامل�ستفيدين من خدماتها. 

املجموعة االإعالمية: �سمت يف ع�سويتها �سمو االأمر �سلطان بن �سلمان رئي�ص جمل�ص االإدارة، والدكتور 
حم���ود البدر، ومع���ايل االأ�ست���اذ عبدالرحمن ال�سدح���ان، واالأ�ستاذ فه���د العريف���ي، واالأ�ستاذ عبداهلل 
القرع���اوي. وتتول���ى هذه املجموعة و�س���ع االأ�س�ص االإعالمي���ة للجمعية، التي تقوم عل���ى اإبراز اجلوانب 
االإن�ساني���ة والطبي���ة والتعليمي���ة، مع اق���رتاح اأف�س���ل ال�سبل لتكوين قن���وات ات�سال وتفاه���م مع و�سائل 

االإعالم، بطريقة منظمة ومدرو�سة. 

جمموعة اال�ستثمارات: �سمت ع�سويتها كاًل من �سمو االأمر �سلطان بن �سلمان، والدكتور خليل كردي، 
ومع���ايل الدكتور عبدالرحمن ال�سويلم، ومن يرونه م���ن ال�سادة اأع�ساء اجلمعية العمومية. وم�سوؤوليات 
ه���ذه اللجنة ال�سعي اإلى و�سع ال�سيا�س���ات اال�ستثمارية الأموال اجلمعية الت���ي ت�سمن حفظها، وتنميتها 

باأف�سل الطرائق اال�ستثمارية املتاحة، ومن خالل قنوات ماأمونة. 

جمموعة الع�سوية وتنمية التربعات: �سمت يف ع�سويتها كل من �سمو االأمر �سلطان بن �سلمان، واالأ�ستاذ 
عب���داهلل القرعاوي، ومعايل االأ�ست���اذ عبدالرحمن ال�سدحان، واملهند�ص حمم���ود طيبة، واالأ�ستاذ فهد 
العريف���ي. وتولت هذه املجموعة و�سع اخلطط الكفيلة بزيادة عدد اأع�ساء اجلمعية، واالأ�ساليب الفعالة 

جلمع التربعات لعر�سها على ال�سادة اأع�ساء جمل�ص االإدارة، الإقرار العمل بها. 

جلنة النظر يف االأمور املعلقة: �سمت هذه اللجنة يف ع�سويتها كل من املهند�ص حممود طيبة، واالأ�ستاذ 
عبدالرحمن ال�سدحان، واالأ�ستاذ فهد العريفي، ومنحت اللجنة حق اال�ستعانة مبن تراه من املخت�سني، 

وتتولى هذه اللجنة النظر يف ت�سفية عقد ال�سركة ال�سعودية للتعمر، واالأمور ذات العالقة.



جمل�ص اإدارة اجلمعية يف الدورة 
ال�ساد�سة 1418-1420ه�

الدورة الرابعة.. نقلة نوعية في أداء الجمعية
م���ع انطالق���ة الدورة الرابعة ملجل�ص اإدارة اجلمعية، بداأ املجل�ص درا�س���ة اإقرار اإ�س���رتاتيجية جديدة يف 
�س���وء املعطيات التي ب���رزت وا�ستجدت، �سواء اأكان ذلك على م�ستوى اجلمعية، اأم على م�ستوى املجتمع 

املحيط، والوعي بق�سية االإعاقة، اأو برامج التاأهيل داخل اململكة وخارجها. 
وتطل���ب االجت���اه نحو التو�سع يف اإن�ساء مراكز اجلمعية، وبدء تنفي���ذ ا�سرتاتيجية اإي�سال اخلدمات اإلى 
املناطق التي حتتاج اإليها تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية مبا يواكب هذه املرحلة، ومن ثم مت التن�سيق 

مع معهد االإدارة العامة �سنة 1412ه� الإعداد الهيكل اجلديد، ومت اإجنازه �سنة 1413ه�.
وب���داأت اال�سرتاتيجي���ة اجلديدة يف التبل���ور، وكان يف مقدمة اأولوياتها العمل عل���ى ا�ستيعاب املزيد من 
االأطف���ال املتطلع���ني خلدمات اجلمعية، وذل���ك بتو�سعة مركزها بالريا�ص، اأو اإن�س���اء مراكز جديدة يف 
مناط���ق اململك���ة ح�سب حاجاته���ا، وكذلك امل�ساهمة يف توف���ر قاعدة عملية لربام���ج التاأهيل والرعاية 
للمعوق���ني يف اململكة. وبناء عليه مت تعديل النظام االأ�سا�سي للجمعية ليتما�سى مع ا�سرتاتيجية اجلمعية 

والتطوير الذي �ساحبها، وت�سمنت اال�سرتاتيجية اجلديدة املحاور التالية: 
اإن�ساء املراكز املتخ�س�سة لتوفر الرعاية املتكاملة )عالجية، وتعليمية، وتاأهيلية( للطفل املعوق، . 1

وم�ساندة اأ�سرته يف التعاي�ص مع االإعاقة.
امل�ساهمة يف بناء راأي عام واع بق�سية االإعاقة، واأ�سبابها وطرائق تفاديها، وكيفية التعامل معها.. 2
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اإن�س���اء مركز متخ�س�ص الأبحاث االإعاقة للم�ساهمة يف بن���اء قاعدة علمية لربامج رعاية املعوقني . 3
يف اململكة. 

ومواكبة ملا �سهده اأداء اجلمعية من تو�سع، وملا حظيت به هذه املوؤ�س�سة اخلرية من م�سداقية وثقة من 
فئ���ات املجتمع املختلفة، عمل جمل����ص االإدارة على تطوير ا�سرتاتيجية العم���ل يف اجلمعية، ومراكزها؛ 
لتكوين �سورة م�ستقبلية للو�سع الذي يجب اأن تتطور اجلمعية باجتاهه يف نواحيها التنظيمية واالإدارية 

واخلدمية، ليتواكب مع التطور الذي �سهدته اأن�سطتها. 
وبخ���ط مت���واز �سمل التطوير كل قطاع���ات االأداء، �سواء على �سعيد برامج الرعاي���ة والتاأهيل اأو برامج 
التعلي���م، ومت ت�سكي���ل ف���رق عمل تخ�س�سي���ة باال�ستعانة بعدد م���ن اخلرباء واملتخ�س�س���ني من جهات 
كثرة اإدارية وعلمية وتربوية ومالية وطبية، و�سمت تلك الفرق كاًل من: - الدكتور اأحمد ح�سن متويل، 
والدكتورة اآن جرارد، واالأ�ستاذة مرفت طا�سكندي، والدكتور خليل كردي، والدكتور يو�سف القريوتي، 
والدكت���ور يا�سر �س���امل، وبروفي�س���ور وليم اإ�سم���ا، والدكتور ح�سن غاف���وري، والدكتور دونال���د اأوالري، 
والدكت���ور نا�س���ر املو�سى، واالأ�ستاذ زين العابدي���ن احلفظي، واالأ�ستاذ عبدالعزيز ب���ن عبيد، واالأ�ستاذ 
من�س���ور املع�س���وق، واالأ�ستاذ حمم���د العقال، واالأ�ست���اذ �سيف ال�سي���ف، اإلى جانب املرك���ز اال�ست�ساري 

لال�ستثمار، ومعايل االأ�ستاذ عبدالرحمن العبدالقادر. 

اجتماع للجنة التاأ�سي�سية ملركز 
امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة



وبن���اء عل���ى تل���ك الدرا�س���ات والتو�سيات مت عق���د حلقات نقا����ص باجلمعي���ة لتقييم املرحل���ة املا�سية، 
وا�ست�سراف مالمح اإ�سرتاتيجيتها املقبلة. 

ويف �سن���ة 1416ه� مت���ت اال�ستعانة ب�سركة »اآرثر دي ليتل« الإعداد هي���كل جديد للجمعية، ووافق جمل�ص 
االإدارة يف اجتماع���ه اخلام����ص وال�سبع���ني عل���ى م�سروع التنظيم اجلدي���د املقدم م���ن ال�سركة، والعمل 

مبوجبه ملدة عام كفرتة انتقالية. 
وت���وج هذا اجله���د باإجناز اأرب���ع ع�سرة الئح���ة تنظيمية يتم العمل به���ا يف اجلمعي���ة ومراكزها، وهي: 
الو�س���ف الوظيفي، والئحة ال�سالحيات الوظيفية، وهيكلة الوظائف، ودليل �سيا�سيات �سوؤون املوظفني، 
و�سلم الرواتب واملزايا النقدية، و�سيا�سات تنمية املوارد، ودليل اإجراءات العمل الإدارة املوارد الب�سرية، 
وال�سيا�س���ات املالية، ودليل وبرامج عم���ل املراقب الداخلي، والنظام امل���ايل املحا�سبي- اجلزء الثاين، 
ودلي���ل االإجراءات املحا�سبية ال���دورة القيدية وامل�ستندية، والنظام امل���ايل واملحا�سبي- اجلزء الثالث، 
ونظام امل�ستودعات، والنظام املايل واملحا�سبي- اجلزء الرابع، ونظام امل�سرتيات، و�سيا�سات العالقات 

العامة واالإعالم، و�سيا�سات اإدارة التاأهيل الطبي واإجراءاتها. 
وكذل���ك مت اإجن���از عدة لوائح ذات عالقة بجه���ود اجلمعية مثل: الئحة املنح والبح���وث، والئحة ت�سمية 

مرافق اجلمعية، وقائمة ال�سرف، والئحة الع�سوية، والئحة العمل التطوعي.

اجتماع ملجل�ص االإدارة يف دورته 
اخلام�سة 1419ه�
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إستراتيجية مستقبلية
ا�ستعان���ت اجلمعي���ة بعدد م���ن اجلهات وال�سخ�سي���ات املتخ�س�سة يف جم���االت التنظي���م االإداري واملايل، 
وا�ستن���ارت باآراء نخبة من املتطوعني واال�ست�ساريني، ونظمت عدة حلقات للنقا�ص لتقييم كل مرحلة مت�سي 
من عمر اجلمعية، ا�ست�سراًفا ملالمح اإ�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية، ويف اإطار ذلك عقدت اجلمعية حلقة النقا�ص 

االأولى يف 25 من املحرم �سنة 1421ه� املوافق 30 اأبريل عام2000م بهدف و�سع اإ�سرتاتيجية َعقٍد قادم. 
وكان يف مقدم���ة حم���اور هذه احللقة ا�ستحداث وظيفة اأمني عام للجمعي���ة، وو�سع اآلية جديدة لت�سغيل 
مراك���ز اجلمعي���ة واإدارتها، ودرا�سة م���دى اإمكانية اأن تك���ون اجلمعية مظلة خري���ة، ومراكزها روافد 
داعم���ة، تقدم خدماتها با�ستقاللي���ة خا�سة يف ظل عدد من امل�ستجدات والتحديات، ومنها اأن منظومة 
اخلدم���ات التاأهيلي���ة ال�ساملة للطفل الواحد مبراكز اجلمعية ت���رتاوح تكلفتها مابني 50 -70 األف ريال 
�سنويًا، وهي تقدم جمانًا، اإلى جانب البحث عن و�سائل تنمية موارد اجلمعية لتفادي تذبذب التربعات، 

مع االأخذ يف احل�سبان تزايد اأعداد االأطفال املتطلعني اإلى خدمات اجلمعية ومراكزها. 
وبن���اء عليه مت و�س���ع ت�سور الإ�سرتاتيجية اجلمعية لَعق���ٍد)2000-2010م(، وقد �سملت تو�سيًفا للهيكل 

االإداري والتنظيمي، وم�سوؤوليات مكوناته، وذلك على النحو االآتي: 
• جمل����ص اإدارة ير�س���م االأهداف العليا للجمعية، وهي ال�سلطة الت�سريعي���ة، وال تتدخل يف اآلية حتقيق 	

ه���ذه االأهداف، التي يرتك اأمر حتديدها لل�سلط���ة التنفيذية التي ميثلها اأمني عام )ع�سو منتدب( 
يعين���ه جمل����ص االإدارة املنتخب؛ ليكون ع�س���وًا دائمًا يف املجل�ص، وميار�ص �سلط���ات تنفيذية مو�سعة 

لت�سير اأمور العمل، حلاجة اجلمعية اإلى اإدارة تنفيذية وا�سعة ال�سالحيات. 
• ويتحم���ل جمل�ص اإدارة م�سوؤولية حتقيق تلك االأهداف، وفق النظم املرعية دون تدخل يف اآلية العمل 	

وو�سائطها، واملهم هو م�ساركة املجل�ص الفاعلة قواًل وفعاًل. 
• اإعط���اء مدي���ري املراكز �سالحيات توفر ق���درًا من املرونة يف عملهم، وحتميله���م م�سوؤولية اجلانب 	

امل���ايل واالإداري، مبا توفره اإدارة اجلمعية لهم من لوائح، واإطار عام للنظم، لكي تكون م�سوؤوليتهم 
�سبه 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�سب مع خ�سو�سية منطقة 
كل مركز. واإعطائهم �سالحية ت�سكيل اللجان، وفرق العمل امل�ساندة، ورئا�ستها، لتحقيق هذه الغاية، 
مبعن���ى اأن يتم تفعيل دور رئي�ص املركز ليكون امل�سوؤول االأول، ويقدم تقاريره لالأمني العام وللمجل�ص 
عن تطوير اأعمال املركز، وتنفيذ خطط ق�سرة وطويلة املدى )مالية وعملية واإ�سرتاتيجية(، يوافق 
عليها املجل�ص، وُتقيَّم ح�سب نظام حمدد )متوافق مع اأنظمة واأ�ساليب ال�سركات مثاًل(، وله ت�سكيل 

ورئا�سة اللجان التي تعينه على تنفيذ خططه وحتقيق االأهداف املر�سومة. 



• ع���ّد كل ما ت�سرفه اجلمعية على املراكز لتغطية الفرق بني اعتمادات امليزانية لكل مركز واإيراداته 	
�سلف���ة م�سرتدة، وت�سجل دينًا على تلك املراك���ز؛ حتى تنه�ص بنف�سها، وت�سبح قادرة على ت�سديدها 
بتحقي���ق فائ����ص يف اإيراداته���ا، وكل مركز معن���ي، اإلى جانب ه���ذه اال�ستحقاق���ات، بدفع 20% من 

اإيرادات للجمعية االأم نظر اإ�سرافها. 
• تدعي���م اأق�سام اخلدمة االجتماعية باملراكز لعم���ل االأبحاث االجتماعية الأ�سر االأطفال، ح�سب قرار 	

املجل�ص بهذا اخل�سو�ص، وتزويد مديري املراكز تباعًا باأ�سماء املقتدرين منهم، لك�سب ع�سويتهم، 
ولطلب دعمهم. 

• و�س���ع اإ�سرتاتيجي���ة اإعالمي���ة جديدة يتحقق م���ن خاللها التغي���ر الهادف يف اخلط���اب االإعالمي 	
للجمعية، الذي يقدمها للمجتمع على اأنها جت�سد التكافل االجتماعي يف اأبهى �سوره واأ�سكاله، واأنها 
يف �سبيل تقدمي خدماتها لالأطفال يف بيئاتهم عمدت اإلى اإقامة عدد من املراكز وت�سغيلها يف بع�ص 
املناط���ق التي اأظهرت الدرا�سات حاجتها اإلى مثل هذه املراك���ز املتخ�س�سة، واأن اجلمعية لتحقيق 

هذا الهدف والأداء هذا الواجب الوطني قد ترتبت عليها اأعباء مالية ينوء به كاهلها. 
• تفعيل برامج تنمية املوارد من اتفاقيات )كفالة معوق، وبطاقات، وا�ستثمار لل�سعار، واإقامة معار�ص، 	

واأ�سواق خرية، ( وعمليات ا�ستثمارية، تديرها ح�سب االخت�سا�ص اإدارة تنمية املوارد، واللجنة العليا 
لال�ستثمار، وتقدميها للمجتمع، وت�سويغ جلوء اجلمعية اإليها، على اأنه خيار ق�سري ل�سد العجز. 

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

• الف�س���ل ب���ني الربام���ج التي ي�س���رف عليها املجل����ص ورئي�س���ه، كاالأوق���اف، واال�ستثم���ار، وال�سيا�سة 	
االإعالمية، واملحا�سبة، والع�سوية، وما ت�سرف عليه االأمانة العامة. 

ويف اجتماع����ه رقم 91 بتاريخ 22 من املحرم �سن����ة 1420ه� املوافق 8 مايو عام 1999م اعتمد جمل�ص االإدارة 
ت�سكيل اللجنة التنفيذية، وحتديد م�سوؤولياتها، وخال�سة ما جاء يف قراره رقم 420/91/6 بهذا اخل�سو�ص:

• الهدف من اإن�ساء اللجنة هو تفعيل اآلية القرار يف اجلمعية ملواكبة زخم الفعاليات واالأن�سطة.	
• تنظ���ر اللجنة فيما يعر�ص عليها من ق�ساي���ا عاجلة، وتتخذ فيها القرار املنا�سب، �سمن �سالحيات 	

رئي�ص املجل�ص، ويعر�ص على املجل�ص مبا مت لالإحاطة. 
ويف اجتماعه رقم 102 بتاريخ 23 من املحرم �سنة 1423ه� املوافق 6 اإبريل عام 2002م وجه املجل�ص باأن 

يتم عر�ص ما تتخذه اللجنة التنفيذية من قرارات على جمل�ص االإدارة لالعتماد. 
ومنح االأمني العام اجلمعية ع�سوية اللجان كافة، ويقوم م�سوؤول الق�سم املخت�ص بدور املقرر يف كل جلنة.
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خطة تفعيل أداء اللجان المنبثقة 
يف دورة جمل�ص االإدارة الثامنة )1426 - 1429ه�(، اأقر املجل�ص خطة لتفعيل اأداء اللجان املنبثقة منه، 

يف �سوء جتربة الدورات ال�سابقة، وبناء عليه مت حتديد مهام اللجان على النحو االآتي: 

لجنة المشروعات: 
املهام وامل�سوؤوليات املقرتحة للجنة: 

• مراجعة خمططات م�سروعات اجلمعية، واإجازتها. 	
• مراجع���ة عق���ود تنفي���ذ امل�سروع���ات، واإجازتها، واالإ�س���راف عليه���ا، واإجازة �س���رف م�ستخل�سات 	

املقاولني، ومكاتب االإ�سراف. 
• اإنهاء اإجراءات الت�سليم االبتدائي والنهائي للم�سروعات املنفذة. 	
• متثيل اجلمعية اأمام املقاولني، ومكاتب االإ�سراف الهند�سية يف تعاقدات م�سروعات اجلمعية. 	
• تنظيم اآليات االإفادة من املواد العينية املتربع بها للجمعية مع املقاولني املنفذين مل�سروعاتها. 	

وق���د مت منح هذه اللجنة وجلن���ة اال�ستثمار �سالحيات مو�سعة بع�ص ال�سيء؛ ليكون مبقدورهما البت يف 
بع�ص االأمور التي تتطلب �سرعة اتخاذ القرار يف كثر مما يعر�ص عليها، بالتن�سيق مع رئي�ص املجل�ص. 

لجنة االستثمار 
يف �سوء التو�سع يف برامج اجلمعية، وات�ساع رقعة خدماتها نوعًيا وجغرافًيا، جاء ا�ستحداث هذه اللجنة، 

التي كانت تقوم بجزء من مهامها جلنة تنمية املوارد.

وتق���رر اأن يرتك���ز ن�ساطها يف ا�ستثم���ار اأ�سول اجلمعية الثابت���ة واملنقولة، فيما يرتك���ز دور جلنة تنمية 
املوارد يف املنا�سط والفعاليات االأخرى، التي ت�سهم يف تنمية موارد اجلمعية. 

املهام وامل�سوؤوليات املقرتحة للجنة:

• تنمي���ة املحافظ اال�ستثمارية للجمعي���ة؛ مبا يخدم م�سلحة اجلمعية، وفق تعليم���ات موؤ�س�سة النقد، 	
وجهة االإ�سراف.

• االإفادة املثلى من االأ�سول الراأ�سمالية الثابتة من اأرا�ٍص وعقارات ومبان بالتاأجر، اأو اال�ستثمار، اأو 	
حتى البيع ال�ستثمار قيمتها يف اأ�سول اأو حمافظ اأخرى.

• اقرتاح ت�سغيل امل�سروعات اال�ستثمارية للجمعية، مبا يحقق اأف�سل العوائد املاأمونة للجمعية.	
• متابعة اآليات متويل اإن�ساء امل�سروعات الوقفية واال�ستثمارية للجمعية. 	



لجنة تنمية الموارد واإلعالم 
كان���ت جلن���ة تنمية امل���وارد فيما م�س���ى منف�سلة ع���ن جلنة االإع���الم، وبا�ستحداث جلن���ة لال�ستثمار، 
وللحاجة اإلى اأن يكون هناك تن�سيق وتعاون اأوثق بني الفريق االإعالمي وفريق تنمية املوارد؛ الأن دور كل 

منهما يكمل االآخر، مت اقرتاح �سم جلنة االإعالم مع جلنة تنمية املوارد يف جلنة واحدة. 

املهام وامل�سوؤوليات املقرتحة للجنة: 
• اإقرار اأهداف خطة االإعالم، وتنمية املوارد �سنويًا. 	
• درا�سة عرو�ص ال�سركات املنتجة للحمالت االإعالمية، والتوجيه حيالها. 	
• اق���رتاح تنفيذ اأن�سطة اجلمعية، وبراجمها الثقافية، واالجتماعي���ة، والريا�سية، والفنية، ومتابعتها 	

لتنمية املوارد.
• تقييم اأداء االإعالم وتنمية املوارد مرحليًا، واالطالع على تقارير دورية حول ال�سعوبات، واالإجنازات. 	
• توظيف عالقات االأع�ساء يف ح�سد امل�ساندة لربامج االإعالم، وتنمية موارد اجلمعية. 	

اللجان اال�ست�سارية: وقد ت�سكلت عدد من اللجان اال�ست�سارية على النحو االآتي: 

بر ئا�سة املهند�ص عثمان 
الفار�ص اجتماع جلنة تنمية 

املوارد واالإعالم الدورة 
)11( ملجل�ص االدارة
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لجنة الوقف: وتحددت مهامها ومسؤولياتها في
• مراجعة واإجازة نظم اإدارة ونظارة اأوقاف اجلمعية، وعر�ص تو�سياتها على جمل�ص االإدارة، فيما مل 	

تن�ص عليه الالئحة الداخلية املنظمة الإدارة ونظارة اأوقاف اجلمعية.
• تقدمي الراأي ال�سرعي ملجل�ص االإدارة وجلانه املختلفة فيما يطلب منها بهذا اخل�سو�ص. 	

لجنة التطوير التنظيمي: وتتمثل مهامها ومسؤولياتها في
• مراجعة ما يعر�ص عليها من طروحات، واأفكار تنظيمية وتطويرية؛ الإبداء الراأي وامل�سورة فيها. 	
• مراجع���ة وتق���ومي ما يع���د من درا�سات ونظ���م ولوائح داخلي���ة للجمعية، ف�ساًل ع���ن حتديد نطاقها 	

وجماالتها. 

لجنة الرعاية والتأهيل: وتتولى المهام والمسؤوليات اآلتية 
• اإبداء الراأي فيما يعر�ص عليها من برامج وخطط تاأهيلية جديدة مقرتحة. 	
• مراجعة ما يطرح من درا�سات يف هذا املجال، وتقوميه. 	

اجتماع جلنة االأوقاف  يف 
دورتها االأولى

برئا�سة رئي�ص املجل�ص وح�سور 
معايل ال�سيخ �سالح اآل ال�سيخ 
واالمر بندر بن �سلمان ومعايل 
ال�سيخ �سالح احل�سني وال�سيخ 
زياد ال�سعدون واال�ستاذ ا�سامة 
قباين.



تقوم املراأة بدور حموري يف 
برامج اجلمعية

دور المرأة واللجان النسائية 
تقوم املراأة بدور حموري ورئي�ص يف حياة الطفل، والعمل اخلري، ولذلك لها دور مهم يف م�سرة اجلمعية، 
وله���ا ح�سوره���ا الفاعل يف خمتلف الربام���ج واالأن�سطة التي تقدمها اجلمعية ومراكزه���ا، بدءًا بالربامج 
التعليمية التي تعتمد بن�سبة 100% على القطاع الن�سائي، مرورًا بربامج الرعاية العالجية والتاأهيلية التي 
ميث���ل القطاع الن�سائي فيها الن�سبة االأغلب، و�سواًل لربامج التوعية واالت�سال املبا�سر مع االأ�سر، ويح�سب 
للقط���اع الن�سائي الكثر من النجاحات التي حققتها اجلمعية على مدار تاريخها، ومن هنا تويل اجلمعية 
حم���ور اختيار العنا�سر الن�سائية املوؤهلة، من �ساحب���ات الكفاءات واخلربات املتخ�س�سة اأولوية ق�سوى، 
وتفخ���ر اجلمعية باأنها باتت مركزًا وطنيًا لتفري���خ كفاءات راقية يف التعليم والتاأهيل املتخ�س�ص يتناف�ص 
عل���ى ا�ستقطابه���ا كافة موؤ�س�سات الرعاي���ة يف اململكة وخارجها، كما جنحت اجلمعي���ة يف الو�سول بن�سبة 
ال�سع���ودة يف االأق�س���ام التعليمية مبراكزها اإل���ى ن�سبة 100%، وت�سعى جاهدة للتغل���ب على ندرة الكفاءات 

الوطنية الن�سائية يف جمايل العالج والتاأهيل.
وتعزي���زًا ل���دور امل���راأة يف م�سرة اجلمعية �سه���دت الدورتني العا�س���رة واحلادية ع�س���رة ملجل�ص االإدارة 
ان�سم���ام اأول ع�سوت���ني للمجل�ص يف تاريخ اجلمعية، حي���ث اختار اأع�ساء اجلمعي���ة العمومية الدكتورة 
فوزي���ة بن���ت حمم���د اأخ�سر والدكت���ورة ماجدة بي�س���ان لع�سوية املجل����ص، ومن ثم مت تكلي���ف الدكتورة 
فوزي���ة اأخ�سر برئا�س���ة اللجنة الن�سائية باجلمعي���ة والتي ت�سم يف ع�سويتها كاًل م���ن الدكتورة ماجدة 
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بي�س���ان  واالأ�ستاذة فريدة اخليال، االأ�ستاذة �سحر احل�س���اين، االأ�ستاذة عاتكة الغ�سن، الدكتورة مروة 
عبدالرزاق، االأ�ستاذة منى الكلثمي، اإ�سافة اإلى �سيدة اأعمال، اإعالمية بارزة، م�سوؤولة من وزارة الرتبية 

والتعليم، اأكادميية متخ�س�سة. 
و ت�سعى اللجنة لتحقيق الأهداف التالية:

• تعزيز ح�سور اجلمعية يف الذهنية املجتمعية.	
• م�ساندة جهود تنمية املوارد.	
• الو�سول بربنامج الع�سوية اإلى �سرائح وفئات غائبة من �سيدات املجتمع.	

وتتبع اللجنة يف عملها الآلية الآتية:
• تبني فعاليات واأن�سطة ن�سائية للتعريف بر�سالة اجلمعية ومنجزاتها.	
• تفعيل برامج توعوية ن�سائية.	
• اإثراء امل�ساهمات الن�سائية التطوعية يف اأعمال اجلمعية.	
• التوا�سل مع �سيدات االأعمال وفاعالت اخلر.	

ومن مناذج برامج الأن�سطة الن�سائية يف جمال التفاعل الجتماعي والرتبوي: 
• تقدمي برامج توعوية لالأمهات.	
• جلنة الدمج والتدخل املبكر.	
• تدريب االأمهات على كيفية تطبيق وتنفيذ الربامج مع اأطفالهم.	
• تكرمي االأمهات املثاليات يف االأق�سام العالجية والتعليمية.	
• الزيارات املنزلية التي تدعم االأطفال للربامج التاأهيلية والتعليمية.	
• جلنة االإعداد مل�سابقة القراآن الكرمي. 	
• جلنة تطوير املناهج واحلقائب التعليمية.	
• جلنة الربنامج التعليمي باحلا�سب االآيل.	
• تفعيل دور جلنة االأن�سطة الن�سائية وتنمية املوارد.	
• جلنة النطق والتوا�سل واأخرى لالأطفال املوهوبني.	
• اللجنة الن�سائية التطوعية.	
• زيارات العديد من الرو�سات واملدار�ص احلكومية واالأهلية.	
• تفعي���ل م�سارك���ة االأمهات يف الربنامج التعليمي ب�سمها كع�سو م���ن اأع�ساء فريق التاأهيل من خالل 	

ح�سورها الجتماعات االأهداف.
• تفعيل م�ساركة االآباء يف االأن�سطة الداخلية اخلارجية التي تنظمها اجلمعية واخلا�سة بح�سور الرجال.	
• متابعة ح�سور االأمهات املحا�سرات التثقيفية واالأن�سطة املقامة داخل اجلمعية وخارجها.	



االستراتجية العشرية 
م���ع انطالقة ال���دورة العا�سرة ملجل����ص اإدارة جمعية االأطف���ال املعوقني، وبناء عل���ى خمرجات الدرا�سة 
امليداني���ة الت���ي اأعدتها اإحدى املوؤ�س�س���ات العاملية املتخ�س�سة، وعطفًا عل���ى ر�سيد اخلربات املرتاكمة 

على مدى نحو ثالثني عامًا، تبنت اجلمعية روؤية ع�سرية )2010-2020م( ذات حماور عدة اأهمها: 

• معاير للجودة يف اأداء برامج الرعاية.	
• تاأمني متويلي لربامج اخلدمة وامل�سروعات التو�سعية.	
• ح�سد للم�ساركة املجتمعية.	
• ا�ستكمال ملظلة مراكز اجلمعية.	
• توطني للوظائف املتخ�س�سة.	

وخ���الل الدورة العا�س���رة متكنت اجلمعية من اأن تقط���ع �سوطًا ملمو�سًا جت���اوز امل�ستهدف، وكانت اأهم 
مالمح هذا االإجناز:

محور االرتقاء بمعايير الجودة في األداء 
�سرع���ت جلنة الرعاية يف تطبيق برنامج التاأهيل املعتمد على املجتمع، كاأحد امل�ساريع العلمية اخلدمية 
الرائ���دة التي تنفذها مراك���ز اجلمعية يف العديد من مناطق اململكة وي�سته���دف الربنامج الو�سول اإلى 

االأطفال ذوي االإعاقة يف منازلهم وتقييم حاالتهم، 

كم���ا جنح���ت االأق�سام الطبي���ة مبراكز اجلمعي���ة يف حتقيق معدل قيا�س���ي يف جل�سات برام���ج الرعاية 
العالجي���ة والتاأهيلية املقدمة ل���كل طفل من من�سوبيها، وبالتوازي مع ذل���ك حقق برنامج دمج االأطفال 
اخلريجني من مراكز اجلمعية اأرقامًا غر م�سبوقة، حيث و�سل متو�سط عدد الطالب الذين يتم دجمهم 
يف مدار�ص التعليم العام اإلى 240 طالبًا وطالبة �سنويًا، وحتتفل مراكز اجلمعية بتخريج نحو120 طفاًل 

وطفلة �سنويًا بعد اأن ي�ستكملوا برامج تاأهيلهم.

وم���ن جهة اأخرى فقد متكن���ت اجلمعية من تاأ�سي�ص منظور جديد يف جم���ال االإدارة احلديثة ملوؤ�س�سات 
العمل اخلري وا�ستيعاب التقنية.

49



محور تأمين التمويل الدائم لبرامج الخدمة
وباإ�س���راف مبا�س���ر من جلن���ة االأوقاف، خط���ت اجلمعية خطوات وا�سع���ة يف م�سروع تاريخ���ي، �سيكون 
تتويج���ًا لربام���ج اإيجاد م�س���ادر دائمة لتمويل نفق���ات الت�سغيل، وهو م�سروع "خر مك���ة " اال�ستثماري 
اخل���ري الذي يت�سمن ع���دة مراحل، ويقام على اأر����ص متتلكها اجلمعية مبكة املكرم���ة، و�سيتاح الأهل 
اخلر االإ�سهام في���ه، اإ�سافة اإلى م�سروع عمالء بندة اال�ستثماري اخلري، وم�سروع عمالء االت�ساالت 

ال�سعودية، وم�سروع عمالء البنك االأهلي التجاري.

وم���ن جهة اأخ���رى متكنت اجلمعية من تعزيز �سراكاتها مع من�ساآت القطاع اخلا�ص لتثمر نتائج قيا�سية 
فيم���ا يتعلق باأرقام اإيرادات اتفاقيات التعاون، وكذل���ك االأن�سطة التجارية اخلرية املبتكرة، ومبادرات 

التربعات وال�سدقات.

محور حشد المشاركة المجتمعية
ويف م�سعى لتكرار جتربة العمل املبادراتي الذي ي�ستهدف الو�سول بر�سالة التوعية والوقاية الأكرب قاعدة 
من املتلقني، تبنت اجلمعية برامج ذات عالقة مبا�سرة بقطاعي الطالب وال�سباب واالأطفال ن�سعى من 
خالله���ا خلل���ق �سلوك اإيجابي لدى هذه الفئة الواعدة جتاه ق�سية االإعاقة واملعوقني. وبالتوازي مع ذلك 
جنحت اجلمعية يف اإقرار منهجية للتعاون الدائم مع قطاعات ذات عالقة.. خرية، و�سحية، وتعليمية، 
وعلمي���ة، وبحثية، وجتارية.ويف م�سعى للتكامل مع اأجهزة الدول���ة، كللت جهود اجلمعية يف و�سع ق�سية 
االإعاق���ة بني االأولويات ب�سدور ق���رارات كرمية باعتبار مناطق الريا�ص ومك���ة املكرمة واملدينة املنورة 
والباح���ة والق�سيم مناطق �سديق���ة للمعوقني، تطبق املعاير الت�سميمية التي تراعي ظروف هذه الفئة 
يف من�ساآته���ا العامة، وت�سمن تنفيذ برنام���ج الو�سول ال�سامل الذي طرحه مركز االأمر �سلمان الأبحاث 
االإعاقة. ولتوثيق عالقات اجلمعية ب�سركائها التاريخيني، احتفت بو�سول عدد اأع�ساء ال�سرف اإلى نحو 

300 ع�سوًا، االأمر الذي يج�سد م�سداقية اجلمعية، وما حتظى به من ثقة لدى النخبة الوطنية.
ويف االإطار نف�سه ظلت اجلمعية على ح�سورها الفاعل يف العديد من املوؤمترات املتخ�س�سة واملهرجانات 
الثقافية واالأن�سطة االجتماعية بهدف تر�سيخ ال�سورة الذهنية االإيجابية عن ر�سالتها ودورها الوطني.

كما توا�سل االأداء االإعالمي املهني للجمعية يف ر�سالته كو�سيلة لالرتقاء بالوعي املجتمعي وك�سب تاأييده 
وجتاوبه مع براجمها.



محور استكمال مظلة مراكز الجمعية
باتت مظلة اجلمعية ت�سم ع�سرة مراكز عاملة يف كل من الريا�ص، جدة، مكة املكرمة، املدينة املنورة، 
اجل���وف، حائ���ل، ع�سر، الباحة، جنوب الريا����ص، الر�ص، كما جتري اأعمال االإن�س���اء يف مركز منطقة 

جازان. وجاري االإعداد مل�سروع مركز جديد يف �سرق الريا�ص.

محور توطين الوظائف المتخصصة
م���ازال ه���ذا الهدف ميثل حتدي���ًا للجمعية، يف اإطار ما تعاني���ه كافة املوؤ�س�س���ات ذات العالقة بالرعاية 
ال�سحية والتاأهيلية املتخ�س�سة من ندرة يف الكفاءات الوطنية املوؤهلة رغم حماوالت اجلمعية احلثيثة 
ملواجه���ة هذه الق�سية على ال�سعيد الوطني �سواء عرب التعاون مع اجلامعات، اأو مع هيئة التخ�س�سات 
ال�سحية، اأو امل�ست�سفيات املتخ�س�سة، اأو من خالل برامج واالبتعاث والتدريب. وتتعاون جلنة التطوير 
التنظيم���ي وجلنة الرعاية باجلمعي���ة ل�سياغة بع�ص احللول لظاهرة الت�سرب الوظيفي، وتكثيف برامج 
التدري���ب، وتوفر اأك���رب قدر ممكن من الر�سا الوظيفي الذي يحافظ عل���ى الكفاءات التي يتم تاأهيلها 

وتدريبها يف اجلمعية فيما تتلقى عرو�ص ا�ستقطاب من جهات اأخرى.
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اإلستراتيجية اإلعالمية
يعت���رب حمور تنمية الوع���ي العام بق�سي���ة االإعاقة من االأولوي���ات يف اإ�سرتاتيجية اجلمعي���ة، اإلى جانب 
اأهمية دور االإعالم يف موؤازرة اأن�سطة اجلمعية اخلرية. يف ظل تعاظم م�سوؤولياتها، وت�سعب اهتماماتها 
وبراجمها. وهذا ما جعل من ال�سروري تبني اجلمعية اإ�سرتاتيجية اإعالمية وا�سحة، يهتدي بها كل من 
يعمل يف حقول اإعالم اجلمعية، وجمال عالقاتها باأع�سائها، وباملوؤ�س�سات واالأفراد، واجلمهور العام. 

وقد اأ�سدر اجتماع جمل�ص اإدارة اجلمعية التا�سع قراره رقم 413/49/1 باإقرار االإ�سرتاتيجية االإعالمية 
للجمعية واعتمادها؛ لتكون وثيقة من وثائق اجلمعية الر�سمية.

 وت�سكل���ت اللجن���ة الت���ي قامت باإع���داد االإ�سرتاتيجية االإعالمية م���ن: الدكتور فه���د العرابي احلارثي، 
واالأ�ست���اذ عبدالرحمن بن حممد ال�سدحان، والدكتور �سه���اب مكي جمجوم، والدكتور طالل بن ماجد 
ع�سقي، والدكتور فواز بن حممد الدخيل، والدكتور عبدالرحمن بن حمود العناد، والدكتور فهد عبداهلل 
الطيا�ص، والدكتور ها�سم عبده ها�سم، واالأ�ستاذ عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ، واالأ�ستاذ عو�ص عبداهلل 

الغامدي. وا�ستملت االإ�سرتاتيجية االإعالمية التي اأعدتها هذه اللجنة على املالمح االآتية: 

عل���ى مدى اأكرث من ثالثني عامًا عملت جمعي���ة االأطفال املعوقني على االإ�سهام يف خلق جمتمع يعاي�ص و 
يعي�ص به اأ�سحاب االإعاقات، ال يعي�سون عليه، ال يعي�سون على هام�سه، وال حتت ترفعه، وال حتت قهره..  
من اأجل ذلك  كان للجمعية ال�سبق يف تبني ا�سرتاتيجية للتوا�سل املجتمعي باتت منوذجًا �سواء يف العمل 

اخلري اأو يف الت�سدي لق�سية االإعاقة.

مناذج من اإ�سدارات اجلمعية



منطلقات اإلستراتيجية:  
ميكن حتديد ا�سرتاتيجية التوا�سل للجمعية مبجموعة من املحددات اأو املنطلقات وهي:

• االنطالق يف اإعالم اجلمعية من منظومة القيم التي يوؤمن بها املواطن.	
• ال�سدق والبعد عن االفتعال واالإثارة.	
• الثبات واال�ستمرارية.	
• ال يجوز ا�ستغالل االأطفال املعوقني اإعالميا ب�سكل ي�سيء لهم، اأو اإلى ذويهم، 	
• احلر�ص علي عدم تعمد اإثارة �سفقة اجلمهور على املعوقني.	
• يخ�سع اإعالم اجلمعية للدرا�سات وا�ستطالعات الراأي لدي املعنيني.	
• اإعالم وقائي مبادر.	
• ا�ستخدام كافة اأ�سكال االت�سال وو�سائله.	

مطبوعات تعريفية عن اجلمعية
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األهداف:
• االإعالم: وي�سمل التعريف باجلمعية وبراجمها.	
• التوعية: - الأفراد املجتمع باأنواع االإعاقة واأ�سبابها وكيفية التعامل معها	

•  جت�سر الفجوة بني املعوقني وحميطهم.	
• ا�ستقطاب املثقفني مما يدعم موقف اجلمعية.	

• التربع:  حث املجتمع للم�ساهمة يف التربع للجمعية واالن�سمام اليها 	
• التطوع: الت�سجيع على الن�ساطات التطوعية.	

حفل تكرمي املوؤ�س�سات 
االإعالمية عام 1419ه�



كيف فعلت الجمعية تلك اإلستراتيجية؟
• اإبراز مبادرات الداعمني كقدوة حتتذي.	
• �سياغة مواقف ايجابية لدى اأولياء االأمور 	
•  بناء �سراكات مع و�سائل االإعالم.	
• الرتكيز على عنا�سر القوة يف اأداء اجلمعية.	
• حمل الق�سية اإلى طاولة اأ�سحاب القرار.	
• بناء ج�سور من التعاون مع قطاعات خمتلفة.	
• االبتكار يف �سناعة اأحداث ت�ستقطب قاعدة عري�سة من املجتمع.	
• اإ�سراك اأ�سحاب الق�سية )املعوقني( يف طرح ق�سيتهم.	
• ا�ستقطاب جنوم املجتمع يف برامج التوعية والتعريف.	
• التقييم املرحلي لل�سورة الذهنية عن اجلمعية.	
• اال�ستعانة بنخبة من الكفاءات االإعالمية املتميزة يف �سياغة برامج التوا�سل ال�سنوية.	

الدكتور عبد الرحمن ال�سويلم 
يرعى تكرمي ال�سركاء
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امللك �سلمان بن عبد العزيز 
يد�سن امل�سروع اخلريي 
ال�ستثماري " خري مكة " 
ويكرم داعمي اجلمعية يف 
7 رم�سان 1436هـ

نماذج من برامج التواصل:
تعددت الربامج املجتمعية التي تبنتها اجلمعية ومن ذلك:

• حم���الت اإعالمية لتعزيز ال�س���ورة الذهنية عن ر�سال���ة اجلمعية وخدماتها )ت�ستثم���ر كافة و�سائل 	
االعالم واالت�سال(

• اأن�سطة وفعاليات ثقافية )ندوات وحما�سرات وحلقات نقا�ص(	
• مب���ادرات توعوي���ة وطنية )عطاء الط���الب، اهلل يعطيك خره���ا، توظيف املعوق���ني، ل�ست وحدك، 	

التدخل املبكر(
• برام���ج حتفيزية )جائزة اخلدمة االإن�سانية، جائزة التمي���ز للمعوقني، جائزة حفظ القراآن الكرمي 	

لالأطفال املعوقني(
• برامج تطوعية ت�ستهدف ح�سد املتطوعني من القطاعات املختلفة.	
• �سناعة اأحداث )معر�ص الأجهزة ذوي االإعاقة، معار�ص فنية، ماراثون ريا�سي.	
• برام���ج لتنمي���ة املوارد وح�س���د الدعم )اتفاقي���ات �سراكة م���ع املوؤ�س�سات الوطني���ة، حمالت للتربع 	

لالأوقاف اخلرية، ابتكار قنوات للتربع(.
• برنامج الع�سوية، وي�ستهدف ا�ستقطاب االأع�ساء للجمعية العمومية.	



ماذا تحقق ؟ 
• ت�سابق اأولياء االأمور علي امل�ساركة يف برامج اجلمعية.	
• بناء ظهر ا�سرتاتيجي من االأع�ساء يزيد علي 3000 ع�سو.	
• طرح اإعالمي متزن وايجابي عن ق�سية االإعاقة.	
• تفاعل موؤ�س�سات الدولة مع هموم واحتياجات املعوقني.	
• خلق نوع من التناف�ص بني مناطق اململكة علي اقامة مراكز للجمعية 	
• مبادرة  موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص لبناء �سراكات دائمة مع اجلمعية.	
• تهيئ���ة الوعي العام لقبول دمج املعوق���ني يف املجتمع، طالب وموظفني وريا�سيني واإعالميني واأطباء 	

وبرملانيني وم�سئولني.
• توا�سل امل�ساندة املجتمعية للجمعية عرب اال�سهام يف متويل ميزانية ت�سغيل مراكزها والتي ت�سل الى 	

اأكرث من 120 مليون ريال �سنويًا.
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إستراتيجية الوقف الخيري
يعد الوقف اخلري من اأف�س���ل اأنواع الرب واالإنفاق يف �س���بيل اهلل، ومن ال�س���ن التي توؤدي اإلى التكافل 

والرتابط والرتاحم يف املجتمع امل�سلم، وبث روح املحبة، واالإخاء بني اأفراده. 
والوق���ف ي�سكل دعامة م���ن دعائم ا�ستمرار االأعم���ال اخلرية، وهو يعد من ال�سدق���ات اجلارية، التي 
ي�ستم���ر نفعه���ا خلدمة املجتم���ع، وعمل �سالح، عط���اوؤه بر م�ستمر ي�س���ل اإلى امل�ستهدف���ني، وي�سمل فئة 
االأطفال املعوقني الذين ترعاهم وتوؤهلهم اجلمعية، وهو مطلب وواجب على عموم امل�ستطيعني لالإ�سهام 

فيه؛ لت�ستمر هذه ال�سنة احلميدة، وت�سهم بفاعلية يف تلبية احتياجات املجتمع بكل فئاته. 
ويف حقيق���ة االأم���ر، فقد تنبه���ت اجلمعية، يف وق���ت مبكر، اإلى اأهمي���ة الوقف، واأث���ره يف دعم االأعمال 
اخلري���ة، وكان التخطيط مبك���رًا الإحياء هذه ال�سّنة النبوي���ة املباركة، بالتوجه اإل���ى اإن�ساء م�سروعات 
وقفي���ة للجمعية مبناطق مراكزه���ا يحب�ص فيها االأ�سل، وي�سبل عائده لي�س���كل م�سدر دخل ثابت يغطي 
جانب���ًا كب���رًا من نفقات ت�سغيل هذه املراك���ز، فمع ت�ساعف التزامات اجلمعي���ة، وزيادة نفقات ت�سغيل 
املراكز، برزت احلاجة اإلى اإيجاد م�سادر دخل دائمة ت�سهم، اإلى جانب التربعات، يف �سمان ا�ستمرارية 
خدمات اجلمعية املجانية، ويف 4 من ذي القعدة �سنة 1420ه� تبنى �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان 
ب���ن �سلمان بن عبدالعزي���ز -رئي�ص جمل�ص االإدارة- فكرة طرح برنام���ج متكامل للوقف اخلري، يكون 

م�سدًرا دائًما وثابًتا؛ لتوفر الدعم املادي الدائم لنفقات ت�سغيل مركز اجلمعية. 
واق���رتح �سم���وه ت�سكيل جلنة عليا للوقف اخلري برئا�سة معايل ال�سي���خ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ 
وزير ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�ساد، وع�سوية عدد من ال�سخ�سيات العامة يف املجتمع، 
مم���ن يتمتعون باخلربة، وال�سمعة احل�سنة، واملكانة االجتماعية، ويحوزون على ثقة املجتمع. وهم �سمو 
االأمر الدكتور بندر بن �سلمان بن حممد اآل �سعود، معايل ال�سيخ �سالح بن عبد الرحمن – رحمه اهلل 
-، ال�سيخ عبد اهلل بن �سلمان املنيع، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز ال�سويلم، �سالح بن �سعود اآل 
عل���ي، ال�سيخ زياد بن حممد ال�سع���دون، املهند�ص عبد العزيز بن عبد الرحمن احل�سني، عبد الرحمن 

بن عمر ن�سيف، املهند�ص عبد املح�سن بن حممد الزكري.
وتكون مهمة هذه اللجنة اإعداد النظام االأ�سا�سي للوقف، �ساماًل االأ�س�ص ال�سرعية واال�ستثمارية، واأ�س�ص 
ا�ستغ���الل م���وارده و�سرفها، واأ�س�ص حفظ االأم���وال املوقوفة بالطرق ال�سريع���ة والنظامية، التي يطمئن 
اإليه���ا الواق���ف. وقد بادر معايل وزير ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوق���اف والدعوة واالإر�ساد اإلى املوافقة على 

رئا�سة اللجنة. 
 ويف اجتم���اع جمل����ص االإدارة ال�ساب���ع بتاري���خ 9 م���ن ذي القع���دة �سنة1420ه���� اأ�س���در املجل����ص قرارًا 
با�ستح���داث جلنة ت�سرف على برناجمي الوق���ف ال�سرعي، وال�سندوق اخل���ري، وت�سمى اللجنة العليا 
لال�ستثم���ار برئا�سة ع�س���و املجل�ص، وع�سو اللجن���ة التنفيذية �ساحب ال�سمو امللك���ي االأمر عبدالعزيز 
ب���ن اأحمد ب���ن عبدالعزيز. واقرتح �سم���و رئي�ص جمل����ص االإدارة يف االأول من ذي القع���دة �سنة 1422ه� 



ا�ستقاللية جلنة الوقف، يف ظل تفعيل برنامج الوقف باجلمعية، عقب افتتاح مركز املدينة املنورة يف 15 
رم�س���ان �سنة 1422ه�، ومبادرة �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن عبدالعزيز، ويل العهد، ووزير 
الدفاع والطران واملفت�ص العام الذي رعى افتتاح املركز، بالتربع مببلغ ع�سرة ماليني ريال، فتحت باب 
التربع���ات لوقف املدينة املنورة، تالها انطالقة اأخ���رى لربنامج وقف مكة املكرمة ع�سية و�سع �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي االأمر عبداملجيد بن عبدالعزيز - اأمر منطقة مك���ة املكرمة اآنذاك، رحمه اهلل - وقف 
ال�سيخ �سالح حمزة �سريف، مما جعل هناك حاجة ما�سة اإلى ت�سكيل جلنة وقف تتولى اأعمال التح�سر 
الأوق���اف اجلمعية، واإدارة هذه االأوقاف، وباال�ستئنا�ص ب���راأي رئي�ص اللجنة �ساحب ال�سمو امللكي االأمر 
عبدالعزيز بن اأحمد بن عبدالعزيز الذي اأيد مبداأ ا�ستقاللية جلنة الوقف، واقرتح اأن يتم ت�سكيلها من 
عدد من امل�سايخ، ويفو�ص رئي�ص املجل�ص، �سم ع�سوين من املجل�ص لتبا�سر اأعمالها برئا�سة معايل وزير 
ال�س���وؤون االإ�سالمي���ة. وقد بارك �سماح���ة ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سي���خ املفتي العام للمملكة 

العربية ال�سعودية هذا التوجه، اإذ قال �سماحته يف ر�سالة بعث بها اإلى اجلمعية:

| م���ا توجه���ت اإليه جمعية االأطفال املعوقني من ال�سع���ي اإلى اإن�ساء وقف خري ينفق 
م���ن ريعه على هوؤالء االأطفال ورعايته���م اأرجو اأن يكون من اأعمال اخلر والرّب، واالإخوة 
القائم���ون على اللجنة امل�سرفة عل���ى الوقف، وم�سارفه من خرة االإخوان، ومن امل�سايخ 

الف�سالء - نح�سبهم كذلك وال نزكي على اهلل اأحدًا. 

لذا فاإين اأهيب بدعم هذا امل�سروع، واحت�ساب ذلك عند اهلل عز وجل، وفق اهلل اجلميع 
ملا يحبه وير�ساه، وجعلنا واإياكم من املتعاونني على الرب والتقوى |

ويف اجتم���اع جمل�ص االإدارة الواحد بعد املائ���ة بتاريخ 8 من ذي القعدة �سنة 1422ه� مت جتديد املوافقة 
عل���ى ت�سكيل جلن���ة الوقف برئا�سة معايل ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ، وع�سوية كل من: �سمو 
االأم���ر الدكتور بن���در بن �سلمان بن حممد اآل �سعود، ومعايل ال�سي���خ �سالح بن عبدالرحمن احل�سني، 
-يرحمه اهلل- وف�سيلة ال�سيخ عبداهلل بن �سليمان املنيع، ومعايل الدكتور �سالح بن �سعود العلي، ومعايل 
الدكت���ور عبدالرحم���ن بن عبدالعزي���ز ال�سويلم، وف�سيلة ال�سي���خ زياد بن حممد ال�سع���دون، واملهند�ص 
عبدالعزيز بن عبدالرحم���ن احل�سني، واملحامي عبدالرحمن بن عمر ن�سيف، واملهند�ص عبداملح�سن 

بن حممد الزكري، املهند�ص نا�سر بن حممد املطوع، واالأ�ستاذ عو�ص بن عبداهلل الغامدي. 

إستراتيجية العمل التطوعي بالجمعية 
اعتم���دت اجلمعي���ة من���ذ تاأ�سي�سه���ا على مب���ادرات العم���ل التطوع���ي، وا�ستقطاب املتطوع���ني يف �ستى 
املج���االت؛ لدع���م اخلدمات املقدمة، وتنمي���ة مواردها الب�سرية واملالية، و�سدر ق���رار من جمل�ص اإدارة 
اجلمعي���ة بتفعي���ل برنامج العمل التطوع���ي؛ لي�سمل جميع مراكزها )الريا����ص - جدة - مكة املكرمة - 
املدين���ة املن���ورة - اجلوف(؛ وذلك يف اجتماعه الثمانني للعام امل���ايل 1417-1418ه�، وقد مت ا�ستقبال 
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اأول متطوعة بعد و�سع نظام التطوع بتاريخ 9 رجب �سنة 1418ه�. كما مت و�سع اأ�س�ص لقبول اأفراد للعمل 
التطوع���ي يف خمتلف اأق�سام اجلمعية، وذلك ح�سب التخ�س�ص، واخلربة العلمية والعملية، اإ�سافة اإلى 

حاجة االأق�سام املعنية، فعلى �سبيل املثال: 

العم���ل التطوع���ي يف االإدارة العليا: ت�ستقطب هذه االإدارة نخبة من اأ�سح���اب اخلربة واملراكز القيادية 
يف املجتمع، ممن لديهم القدرة على التاأثر يف املجتمع، وتقدمي قدوة ت�ستقطب و�سائل الدعم املعنوي، 
واملادي الأن�سطة اجلمعية املختلفة، اإ�سافة اإلى امل�ساهمة يف حتقيق االأهداف املتعددة للجمعية من خالل 
االت�س���االت ال�سخ�سية، اأو امل�ساركة يف حمالت التوعي���ة، واملوؤمترات املتخ�س�سة، واالأن�سطة الثقافية، 

واالجتماعية، واالقت�سادية. 

العم���ل التطوع���ي يف الق�س���م الطب���ي: يقت�س���ر على اأ�سح���اب املوؤه���الت العلمية، واخل���ربة العملية يف 
التخ�س�س���ات املختلف���ة، مث���ل: العالج الطبيع���ي والوظيف���ي، والنطق.. اإل���خ، والتخ�س�س���ات الطبية 
املختلفة، مثل: رعاية، وعالج، وجراحة الفم والأ�شنان، وغريها، وي�شرتط اأن يلتزم املتطوع العمل وباأي 

قدر ممكن من ال�ساعات، �سواًء اأكان اأ�سبوعيًا اأم يوميًا خالل فرتة الدوام الر�سمي يف اجلمعية. 

 الق�س���م التعليمي: ي�ستوعب هذا الق�سم املتطوع���ني للعمل مع االأطفال، ويحر�ص الق�سم على ا�ستقطاب 
املتطوع���ني الذي���ن يتمتعون بالرغبة اجل���ادة يف العمل مع ه���ذه الفئة، اإ�سافة اإل���ى اخللفية يف التعامل 
معه���م، كما يوفر الق�س���م الدعم للمتطوعني من خ���الل املراجع، واال�ست�سارات، الت���ي تعرف املتطوعة 
بطبيع���ة العمل، كما ي�شرتط يف املتطوعة التزام العمل لف���رتة معينة، يتم التفاق عليها م�شبقًا، اإ�شافة 
اإل���ى ال�سهادة العلمية التي تتواف���ق مع العمل الذي �ستقوم به، فم�ساعدة املعلم���ة يجب اأال تقل �سهادتها 
ع���ن الثانوية، وم�ساع���دة ق�سم ال�سكرتارية ال تق���ل �سهادتها عن الثانوية العام���ة.. الخ، ومت تخ�سي�ص 
مكاف���اأة للمتطوعني وفق نوع التطوع ومدته، يتم توزيعه���ا يف حفل لتكرمي مبنا�سبة اليوم العاملي للتطوع 

)5 دي�سمرب( من كل عام للمتطوعات، لت�سجيعهن و�سكرهن جلهودهن.

المنهجية العلمية في قراءة واقع اإلعاقة والتعامل معها
اعتمدت اجلمعية يف م�سرتها على املنهج العلمي القائم على التخطيط االإ�سرتاتيجي، الذي يعني حتديد 
االأه���داف، وو�سع اخلطط والربامج والو�سائل املحققة لها، مما يع���ني على التقييم املو�سوعي، والوقوف 
عل���ى جوانب االإيجاب وال�سلب بو�سوح، من اأجل تاأكيد االإيجابيات، وتفادي ال�سلبيات، وتلم�ص اخلطاأ نحو 
امل�ستقب���ل، بر�سيد مرتاكم من اخلربات. وات�ساًقا مع هذا املنهج العلمي، كان من ال�سروري وجود قراءة 
علمي���ة متعمقة لواق���ع االإعاقة يف اململكة، ومقارنته���ا بالعامل من حولنا، وبحث �سب���ل االإفادة من جتارب 
االآخري���ن، وخرباتهم. ومل تكن هذه القراءة ممكنة اإال من خالل قنوات متعددة، لكل منها غاياتها، والأن 

اجلمعية لها خطواتها الكبرة يف هذا امل�سار، �سنقف على بع�ص منها، على �سبيل املثال ال احل�سر. 



مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة 
حر�ص �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز -رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية- على 
اأن يك���ون البح���ث العلمي ركًنا اأ�سا�سًي���ا يف اإ�سرتاتيجية اجلمعية، وذلك بناء عل���ى روؤية م�ستقبلية لتطوير 

خدمات املعوقني، وبذلك مت تعديل النظام االأ�سا�سي للجمعية ليتوافق مع هذا الطرح، وهذا الهدف.
 واأخًذا بهذا النهج العلمي الهادف اإلى دميومة تطور اجلمعية، قرر جمل�ص االإدارة يف اجتماعه ال�ساد�ص 
والثالث���ني يف 11جمادى االأولى �سنة1421ه� اإقامة مركز لالأبحاث بناء على ما ت�سمنته نتائج الدرا�سة 
التي كلف���ت باإعدادها اللجنة اال�ست�سارية للجمعية اآنذاك، والتي ت�سكلت برئا�سة ع�سو املجل�ص الدكتور 
اأحم���د ح�سن مت���ويل، و�سمت يف ع�سويتها كاًل من الدكتور حم�سن بن عل���ي فار�ص احلازمي، والدكتور 
نا�سر املو�سى، والدكتور هزاع الهزاع، والدكتور حممد الطريقي، والدكتورة فاطمة اخلريجي، والدكتورة 
عواطف ع���امل، ومن مدينة امللك عبدالعزي���ز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالرحم���ن العبدالعايل، ومن 

م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز االأبحاث الدكتور �سلطان ال�سديري. 
وق���د خ�سع���ت هذه الدرا�سة للتقومي، من خالل نقا�ص م�ستفي�ص، للوقوف على مدى ان�سجامه مع النهج 
ال���ذي طرح���ه رئي�ص املجل�ص، ووافق عليه املجل����ص. وعكف �سمو رئي�ص املجل����ص �سخ�سيًا على درا�سته، 
وموازنت���ه مبا طرحه، وخل�ص اإلى الئحة للمرك���ز، حتدد كل اجلوانب املتعلقة به، وعر�سها على جمل�ص 
االإدارة، الذي وافق عليها، ومت اإخ�ساعها للمراجعة والتعديل، لت�سبح بعد ذلك املنهج االأ�سا�سي للمركز. 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمر 
�سلطان بن عبد العزيز – 

يرحمه اهلل –  يرعى اللقاء 
االأول جلمعية موؤ�س�سي مركز 
امللك �سلمان الأبحاث االأعاقة 
يف 2006/4/18 م وبح�سور 

املوؤ�س�ص الرئي�سي االأعلى 
للمركز امللك �سلمان بن عبد 

العزيز – يحفظه اهلل -.
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مراحل التأسيس: 
وافق���ت وزارة ال�سوؤون االجتماعية على اإقامة املركز بتاريخ 24 من املحرم �سنة 1412ه�، وحظي املركز 
بتربع كرمي من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز- وكان اأمرًا للريا�ص حينذاك - 

مببلغ قدره ع�سرة ماليني ريال، منحة تاأ�سي�سية لالإن�ساء، واالنطالق نحو حتقيق االأهداف. 
ومب�س���اٍع �سخ�سي���ة من خ���ادم احلرم���ني ال�سريفني املل���ك �سلمان ب���ن عبدالعزيز، اأمر خ���ادم احلرمني 
ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- باعتماد �سرف مبلغ ع�سرة ماليني ريال منحة للمركز. 
واأقر جمل�ص اإدارة اجلمعية يف اجتماعه الثالث واالأربعني بتاريخ 6 جمادى االآخرة �سنة 1412ه� ت�سمية 
املرك���ز با�سم �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلمان بن عبدالعزيز - اأمر منطقة الريا�ص حينذاك ورفع 
بقرار املجل�ص اإلى �سموه، وجاء هذا القرار تقديًرا لرعايته -حفظه اهلل- للجمعية ب�سفة عامة، ودعمه 
امل���ايل املق���در للجمعي���ة ومركز االأبحاث، وحر����ص �سموه على اأن يك���ون هذا املركز عل���ى م�ستوى عاٍل، 
جتهي���ًزا، واإمكان���ات فنية، وطاقات ب�سرية. وق���د وافق - اأيده اهلل - على ت�سمي���ة مركز االأبحاث با�سم 
)مرك���ز االأمر �سلمان الأبح���اث االإعاقة(، ومن ثم مت ت�سميته مركز امللك �سلم���ان الأبحاث االإعاقة بعد 
بيعته -رعاه اهلل- ملكاأً للمملكة العربية ال�سعودية، واأعقب ذلك موافقة معايل وزير ال�سوؤون االجتماعية 
عل���ى دع���م املركز باإعانة �سنوية قدرها ملي���ون ريال، ومت رفع قيمة الدعم اإلى ملي���وين ريال ابتداًء من 

تاريخ 17 من ذي احلجة �سنة 1426ه�.
وُيعد مركزامللك �سلمان الأبحاث االإعاقة اأحد اأهم موؤ�س�سات العمل اخلري املعنية بالت�سدي لق�سية االإعاقة 
وقايًة وعالجًا يف اململكة العربية ال�سعودية، ويتخذ املركز �سعار )علم ينفع النا�ص( تاأ�سي�سًا على بناء قاعدة 
علمي����ة يف مواجه����ة ق�سايا االإعاقة، واحل����د من اآثارها على الف����رد واالأ�سرة واملجتمع ورف����ع م�ستوى الرعاية 
التاأهيل واالكت�ساف والتدخل املبكر، وم�ساعدة املعوقني على التغلب على اإعاقتهم عن طريق البحث العلمي. 
 وي�سع���ى املركز الأن يكون مرك���زًا متميزًا يف جمال اأبحاث االإعاقة، وذو تاأث���ر عاملي، واأن يّفعل ر�سالته 

انطالقا من مبداأ عمله املتمثل يف:
• اإميانه بال�سعي وراء املعرفة التي تنفع الب�سرية.	
• بناء الفريق وامل�ساركة يف املعرفة والقدرات.	
• ثقافة امل�سداقية واملهنية واالإن�سانية.	

ر( تت�سمن ما يلي: ن، اأثِّ د، وطِّ كما يعمل مركزامللك �سلمان الأبحاث االإعاقة وفقًا لثالث قيم )حدِّ
• »ح���دد..« احلاجات االأكرث اإحلاح���ًا للمعاقني باململكة العربية ال�سعودي���ة، وحتديد االأولويات ح�سب 	

جم���االت اهتمام مركز امللك �سلمان الأبح���اث االإعاقة، اأف�سل املمار�سات واحللول امل�ستخدمة عامليًا 
للتعاطي مع االحتياجات ح�سب ترتيب االأولويات.



• ن..« املمار�سات االأف�سل واالأكرث مالءمة للتطبيق يف اململكة العربية ال�سعودية.	 »وطِّ
• ���ر..« عل���ى حي���اة االأ�سخا�ص املعاقني م���ن خالل العمل عل���ى ن�سر احللول الت���ي مت توطينها وعم 	 »اأثِّ

تطبيقها.
وخالل م�سرته التي امتدت لع�سرين عامًا متكن املركز من تبني واإجناز العديد من الربامج وامل�ساريع 

البحثية الوطنية:
مشروع وقف مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة بحي السفارات

وانطالق���ًا من توجه املركز الإيجاد اأوعي���ة ا�ستثمارية ذات عوائد �سنوية ثابت���ة ومنتظمة مل�ساندة تنفيذ 
اإ�سرتاتيجية املركز ودعم اأبحاثه قامت جلنة اال�ستثمار وتنمية الوقف باملركز مبخاطبة خادم احلرمني 
ال�سريف���ني امللك �سلمان ب���ن عبدالعزيز - الرئي�ص االأعلى للمركز - لتخ�سي����ص اأر�ص بحي ال�سفارات 
ل�سال���ح املرك���ز كوقف خري يقام عليه م�سروع ا�ستثم���اري - ومتت موافقته - رعاه اهلل - مبنح املركز 

اأر�سا تبلغ م�ساحتها الكلية )7233م2(، كوقف خري ل�سالح املركز.

رة ب� )60 مليون ريال( من م�ساهمات  ويعمل املركز على متويل جزء من تكاليف بناء هذا الوقف واملُقدَّ
املوؤ�س�س���ني بقر����ص ح�سن، والبقي���ة من خالل امل�ساهم���ات والتربعات امتدادا م���ن دور املركز يف دعم 
م�س���رة البح���ث العلمي والتزام املركز باملب���ادئ االإ�سالمية يف اإدارة االأوق���اف، واال�ستعانة باملخت�سني 

باإدارة االأوقاف لالإ�سراف على امل�سروع.

خادم احلرمني ال�سريفني يفتتح 
مركز اأبحاث االإعاقة
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المؤتمرات والملتقيات العلمية
�سعي���ًا اإل���ى مواكبة اأحدث برام���ج الرعاي���ة والتاأهيل املتخ�س�س���ة يف العامل، واالطالع م���ن قرب على 
التج���ارب املتميزة واخلربات املختلف���ة تبنى جمل�ص اإدارة اجلمعية اإقامة عدد من املوؤمترات وامللتقيات 
العلمي���ة الت���ي ت�سهم يف اإفادة املتخ�س�سني من خربات االآخرين يف ه���ذا امليدان، كما اأنها ت�ساعد على 

االرتقاء بوعي املجتمع بق�سايا االإعاقة، واالأ�ساليب املنا�سبة للتعامل معها.

المؤتمر السعودي األول لإلعاقة
 تبنى جمل�ص االإدارة يف اجتماعه ال�ساد�ص وال�ستني بتاريخ االأول من ربيع االأول �سنة1410ه� فكرة معايل 

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سويلم بتنظيم اجلمعية للموؤمتر ال�سعودي االأول عن االإعاقة. 

وبناء عليه مت العمل يف عدة حماور لالإعداد للموؤمتر بدءًا باحل�سول على موافقة املقام ال�سامي، و�سواًل 
اإلى ح�سد الدعم وامل�ساندة من بع�ص اجلهات الإجناح فكرة املوؤمتر. 

عندم���ا �س���درت موافقة خادم احلرم���ني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزي���ز -رحمه اهلل- على اإقامة 
املوؤمت���ر ورعايته، قامت اجلمعي���ة، بالتن�سيق مع وزارة ال�سوؤون االجتماعي���ة، ورئا�سة احلر�ص الوطني، 
والرئا�س���ة العام���ة لرعاية ال�سب���اب، ووزارة املالية، ووزارة املع���ارف - وزارة الرتبي���ة والتعليم حالًيا- 

بتنفيذ خطة متكاملة مواكبة لتنظيم املوؤمتر. 

امللك �سلمان يرعى املوؤمتر 
الدويل االأول للرعاية عام 
1413 ه�



وقد �سمل ذلك م�ساهمة احلر�ص الوطني يف االإعداد والتح�سر للموؤمتر، وا�ستثمار اال�ستادات واملالعب 
الريا�سي���ة يف التعري���ف باالإعاق���ة، ون�س���ر اإعالنات توعوية ع���ن اأ�سبابه���ا وطرائق تالفيه���ا، واأ�ساليب 

التعامل معها.

وقام���ت وزارة ال�س���وؤون االجتماعية بتنظيم يوم للمعوق���ني مواكبة للموؤمتر، ووافق���ت وزارة املالية على 
حتمل نفقات قاعة امللك في�سل للموؤمترات بفندق االإنرتكونتنتال، وقامت وزارة املعارف بالتعميم على 
جمي���ع املناط���ق التعليمية للتوعية باأ�سب���اب االإعاقة، وتبني اأن�سطة ت�ستهدف ذل���ك خالل فرتة املوؤمتر، 
كم���ا �ساركت وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية يف املعر����ص امل�ساحب للموؤمتر، ومتت دعوة وزير ال�سوؤون 
االإ�سالمي���ة والدع���وة واالإر�ساد حلث خطب���اء امل�ساجد على احلدي���ث عن االإعاقة، وكيفي���ة التعامل مع 

املعوقني، و�سدر تعميم ملدار�ص البنات للم�ساركة يف م�سابقة ثقافية نظمتها اجلمعية حول االإعاقة. 

واأ�شهمت اخلطوط اجلوية ال�شعودية يف دعم املوؤمتر بتوجيه كرمي من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان 
ب���ن عبدالعزيز -يرحم���ه اهلل- وت�سكل عدد من اللجان برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن 
�سلم���ان بن عبدالعزيز، و�سملت ه���ذه اللجان: اللجنة املنظمة برئا�سة مع���ايل الدكتور عبدالرحمن بن 
عبدالعزي���ز ال�سويلم، واللجن���ة العلمية برئا�سة مع���ايل الدكتور عبدالرحمن ب���ن عبدالعزيز ال�سويلم، 

واللجنة االإعالمية برئا�سة الدكتور فهد العرابي احلارثي. 

كم���ا تكونت جل���ان فرق العم���ل على النحو االآت���ي: اللجن���ة الن�سائية برئا�س���ة االأ�ست���اذة مرفت اأحمد 
طا�سكندي، وجلنة االأنف واالأذن، وجلنة طب اأع�ساب االأطفال، وجلنة طب العيون، وجلنة غدد �سماء 
االأطف���ال، وجلنة االت�س���االت االإدارية، وجلنة التعلي���م اخلا�ص، وجلنة اخلدم���ات العامة والوقاية من 
االإعاق���ة، وجلنة ال�ساليدات، وجلن���ة العالقات العامة، وجلنة املتابعة، وجلن���ة معر�ص الكتاب، وجلنة 

هند�سة االأجهزة التاأهيلية، وجمموعة العناية ال�سحية، واللجنة التوجيهية لتو�سيات املوؤمتر. 

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

وحظي املوؤمتر باهتمام اإعالمي وجماهري داخل اململكة وخارجها، بو�سفه االأول من نوعه يف املنطقة، 
اإ�ساف���ة اإل���ى كون���ه جنح يف ح�سد نخب���ة من املخت�سني واخل���رباء من كثر من دول الع���امل، اإلى جانب 

التو�سيات احليوية التي �سدرت عنه.
الفعاليات:

مت افتتاح املوؤمتر بقاعة امللك في�سل للموؤمترات يف 13 جمادى االآخرة 1413ه� حتت رعاية خادم احلرمني 
ال�سريف���ني امللك فهد بن عبدالعزيز، وبح�سور �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلمان بن عبدالعزيز اأمر 

منطقة الريا�ص وتوا�سلت فعاليات املوؤمتر من 13-1413/5/16ه� املوافق 7-1992/11/10م. 
و�سارك يف املوؤمتر نحو 500 باحث واأكادميي ومتخ�س�ص من عدة دول، قدموا 120 بحثًا ودرا�سة وورقة عمل.
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وت�سمن���ت كلمة خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد ب���ن عبدالعزيز -رحمه اهلل- يف املوؤمتر، والتي األقاها 
نيابة عنه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز - اأمر منطقة الريا�ص حينذاك-، ما يلي: 

| نياب���ة ع���ن موالي خ���ادم احلرم���ني ال�سريفني ال���ذي �سرفن���ي بافتتاح ه���ذا املوؤمتر 
ي�سعدين اأن اأرحب بكم حل�سوركم هذا احلفل االفتتاحي للموؤمتر، الذي تنظمه اجلمعية 
ال�سعودي���ة اخلري���ة لرعاية االأطف���ال املعوقني، ه���ذه اجلمعية اخلري���ة االإن�سانية التي 
حر�س���ت حكومتنا الر�سيدة على رعايتها من منطلق االهتم���ام بكل ما ي�سعد املواطن - 
ال�سلي���م واملري�ص واملقعد واملعوق-، حيث هياأت - اأعزها اهلل - دور الرعاية االجتماعية 
وامل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية واالجتماعية، اإلى جانب ال�سمان االجتماعي الذي يكفل 

لالإن�سان ال�سعودي حياة كرمية بعيدة عن ذل ال�سوؤال. 

اأيه���ا االإخ���وة.. اإن اهتمام الدولة به���ذه اجلمعي���ة ومثيالتها العامل���ة باململكة، ودعمها 
املعنوي واملادي، لهو يف قمة االهتمامات. 

ل���ذا فقد �سدر االأمر ال�سامي الكرمي القا�سي باملوافقة على اإقامة هذا املوؤمتر، لعل اهلل 
اأن ينفع به، من خالل ما �سيقدم فيه من بحوث وحما�سرات علمية قيمة، واأن تكون هذه 
االإ�سهام���ات م�سدر اإث���راء للجهود االإن�سانية، التي تبذل خلدمة ه���ذه الفئة من اإخواننا 

واأبنائنا ممن ابتالهم اهلل باالإعاقة |

واألقى �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية كلمة، 
قال فيها: 

| من هذا املوؤمتر ننطلق -بعون اهلل- نحو حتقيق اأهدافنا االإ�سرتاتيجية التي تتلخ�ص 
فيما ياأتي: 

اأواًل: رعاي���ة الطف���ل املع���وق وتاأهيله من خ���الل مراكز تعليمية وطبي���ة موؤهلة يف مناطق 
متفرق���ة م���ن اململكة، وفق اأح���دث امل�ستوي���ات العلمية، وحتت اإ�س���راف اأف�سل اخلربات 
املتواف���رة حملي���ًا وعامليًا، بدءًا مب�سروعن���ا االأول مركز رعاية وتاأهي���ل االأطفال املعوقني 

بالريا�ص، ونتطلع قريبًا -باإذن اهلل- اإلى البدء باإن�ساء مراكز اأخرى مماثلة. 

وملا تتطلبه تلك املراكز من قوى ب�سرية موؤهلة، فاجلمعية قد بداأت بتبني برامج تدريبية 



مكثفة للعاملني بها، وبالتعاون مع املوؤ�س�سات التعليمية املحلية؛ �سعيًا اإلى اإيجاد العنا�سر 
الوطنية املتخ�س�سة، واملوؤهلة تاأهياًل علميًا عاليًا. 

ثانيًا: االهتمام بالبحث العلمي كاأحد الركائز االأ�سا�سية ملواجهة ظاهرة انت�سار االإعاقة 
ل���دى االأطفال، وتطوير خدمات اجلمعية الطبية والتعليمية، ويف هذا ال�سبيل بداأنا فعاًل 
باخلط���وات االأ�سا�سية نحو ت�سييد مرك���ز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاق���ة وت�سغيله، وهو 
اأول مرك���ز متخ�س�ص الأبحاث االأطفال املعوق���ني يف منطقة ال�سرق االأو�سط، كما نتطلع 
م���ن جانب اآخر اإلى القيام قريب���ًا -اإن �ساء اهلل- باالإعالن عن تفا�سيل جائزة اجلمعية 

للبحث العلمي، �سمن برنامج جائزة اجلمعية. 

كم���ا نق���وم بامل�ساركة الفاعل���ة فيما يعق���د حمليًا وعامليًا م���ن موؤمترات ون���دوات علمية 
متخ�س�س���ة، وندعو اإلى لقاءات حملية، ويف مقدمتها موؤمترن���ا هذا، الذي ت�سارك فيه 

نخبة متميزة من علماء العامل املتخ�س�سني يف جمال االإعاقة. 

ثالثًا: نهدف اإلى تر�سيخ اأهداف اجلمعية وطموحاتها عرب اإ�سرتاتيجية اإعالمية حمددة، 
وبرام���ج مقنن���ة تهدف اإلى توعية جمي���ع امل�ستويات، واإيجاد فهم جدي���د و�سوي لق�سايا 

املعوقني، وحمو ال�سورة ال�سلبية وغر الواقعية لهم يف جمتمعهم |

التو�سيات: 

اأوًل: البحوث: 
الأهمي���ة البحث العلمي يف التعرف اإل���ى حجم االإعاقة واأنواعها واأ�سبابها واإيجاد ال�سبل الكفيلة للوقاية، 
والعالج على اأ�س�ص علمية، فاإن املوؤمتر يو�سي اأن تقوم مراكز االأبحاث باجلامعات والقطاعات االأخرى 

باإعطاء اأهمية لالأبحاث املتعلقة باالإعاقة واملعوقني. 

ثانياً: التدريب: 
للتغل���ب عل���ى م�سكل���ة النق�ص ال�سدي���د يف الق���وى العاملة الفنية يف جم���ال خدمات املعوق���ني، ولتوفر 
الكف���اءات الب�سرية املتخ�س�سة واملدربة تدريبًا جيدًا؛ فاإن املوؤمتر يو�سي باإيجاد برامج متخ�س�سة يف 

اجلامعات واملعاهد العلمية االأخرى؛ ل�سد العجز يف هذا املجال. 

ثالثاً: التوعية: 
مل���ا للوعي باأ�سب���اب االإعاقة، وطبيعتها واحتياجاته���ا من دور مهم يف الوقاية منه���ا اأواًل، ثم يف تخفيف 
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اآثاره���ا؛ ف���اإن املوؤمت���ر يو�سي مب�ساعف���ة جهود التوعي���ة، على جمي���ع امل�ستوي���ات التعليمي���ة والثقافية 
واالإعالمية، وينا�سد الهيئات واملوؤ�س�سات املعنية للقيام بدورها املهم يف هذا املجال. 

رابعاً: م�ساركة القطاع اخلا�س: 
مل���ا للقطاع اخلا�ص م���ن م�ساهمة فاعلة يف برامج التنمية، يو�سي املوؤمتر بتكثيف م�ساركته واإ�سهامه يف 
تق���دمي اخلدمات املالئمة للمعوقني، واتخاذ ال�سبل الكفيلة؛ الأن يتبواأ القطاع اخلا�ص دورًا فعااًل لتوفر 

فر�ص العمل لهم، والبيئة املالئمة لذلك. 

خام�ساً: الفح�س املبكر وال�سامل عن الإعاقات لدى الأطفال: 
مل���ا لالكت�س���اف املبكر عن االأمرا�ص من اأهمية للوقاية من االإعاقة، اأو التخفيف من اآثارها؛ فاإن املوؤمتر 
يو�س���ي باالهتمام بالك�سف املبكر لدى االأطفال كاأحد برامج اخلدمات ال�سحية يف كل املواقع ال�سحية 

احلكومية واالأهلية على حد �سواء. 

�ساد�ساً: �سجل طبي عن الإعاقة: 
اإن التخطيط ال�سليم يعتمد اأ�سا�سًا على املعلومات ال�سحيحة والدقيقة، ولتعدد اأنواع االإعاقة، واختالف 

طرائق الوقاية و�سبل العالج؛ لذا فاإن املوؤمتر يو�سي باأهمية اإيجاد نظام ال�سجل الطبي للمعوقني. 

�سابعاً: تو�سيات عامة: 
العمل على تعزيز االأنظمة التي تكفل للمعوقني احلياة الكرمية. 

العم���ل على دمج املعوقني م���ع اأقرانهم العاديني يف خمتلف نواحي احلياة، والعمل على اال�ستفادة منهم 
كقوة منتجة ما اأمكن ذلك. 

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

تفعيل التو�سيات: 
تفعي���اًل لتو�سيات املوؤمتر االأول قام���ت اجلمعية بالتن�سيق مع وزارة ال�سوؤون االجتماعية برفع التو�سيات 
اإلى املقام ال�سامي الإقرارها، ويف 20 �سوال �سنة 1416ه� �سدرت موافقة املقام ال�سامي على التو�سيات، 

مع التوجيه للجهات احلكومية بالعمل على تنفيذها يف �سوء ما تقت�سي به االأنظمة. 

و�سب���ق ذلك تو�سية ملجل����ص اإدارة اجلمعية يف اجتماعه ال�ساد�ص وال�سبعني بت���ويل مركز االأمر �سلمان 
الأبحاث االإعاقة اأمانة التو�سيات، ومت ت�سكيل جلنة للتعليم والتدريب، تتولى متابعة تنفيذ التو�سيات يف 



ه���ذا املج���ال، ومهمة اللجنة العمل على اقرتاح الو�سائل املثلى الإع���داد القوى الوطنية العاملة يف جمال 
خدمة املعوقني، واإيجاد الربامج التعليمية اجلديدة؛ لت�سمل كل االأطفال املعوقني يف اململكة، ومبا يتالءم 

مع احتياجاتهم. 

وق���د �سم���ت اللجنة مع���ايل الدكتور حمد بن اإبراهيم ال�سل���وم رئي�سًا، وع�سوية كل م���ن معايل االأ�ستاذ 
عبدالرحم���ن العبدالقادر، والدكتور �سالح التويج���ري، والدكتور عبدالرحمن ال�ساعر، والدكتور نا�سر 
املو�س���ى، والدكتور اإبراهيم الف���وزان، الدكتور طلعت الوزنة، والدكتور عل���ي الغفي�ص، واالأ�ستاذ عو�ص 

عبداهلل الغامدي.

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

وميك���ن الق���ول: اإن املوؤمتر االأول كان اللبنة االأولى يف �سدور النظام الوطني لرعاية املعوقني يف اململكة، 
اإذ ت�سمنت تو�سيات املوؤمتر هذه الفكرة. 

وال اأدل على ذلك من �سدور موافقة املقام ال�سامي يف 6 ربيع االأول �سنة 1418ه� على تويل مركز االأمر 
�سلمان الأبحاث االإعاقة اإعداد م�سروع النظام الوطني لرعاية املعوقني. 

من املوؤمتر الدويل االأول للجمعية

69



المؤتمر الدولي الثاني لإلعاقة والتأهيل 
اأق����ر جمل�����ص اإدارة اجلمعية يف اجتماعه احل����ادي والت�سعني بتاريخ 22 من املح����رم �سنة1420ه� تنظيم 
املوؤمت����ر ال����دويل الثاين لالإعاق����ة والتاأهيل، به����دف التعرف اإلى اآخ����ر امل�ستجدات يف جم����االت الرعاية 
والتاأهيل للمعوقني، والوقاية من االإعاقة، وتبادل اخلربات مع املتخ�س�سني يف جماالت االإعاقة املختلفة. 

و�سدرت موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز-رحمه اهلل- على اإقامة املوؤمتر يف 
28 ربيع االآخر �سنة1420ه�، ومن ثم اأناب خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -اأمر 

منطقة الريا�ص حينذاك - لرعايته. 

تولت جمعية االأطفال املعوقني، ومركز امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة التنظيم امل�سرتك للموؤمتر. 

الإعداد والتن�سيق: 
ب���داأت اللجنة املنظمة للموؤمتر عملها عقب �سدور املوافقة الكرمي���ة على اإقامة املوؤمتر، وكان االت�سال 
باجله���ات احلكومية والعلمي���ة وموؤ�س�سات القطاع االأهل���ي املعنية اأولى خطواته���ا، م�ستفيدة من ر�سيد 

خربات اجلمعية يف تنظيم املوؤمتر االأول بنجاح. 

ووج���د املوؤمت���ر، م���ن الوهلة االأول���ى، م�سان���دة رئا�سة احلر����ص الوطن���ي، ووزارات ال�سح���ة، وال�سوؤون 
االجتماعية، واخلارجية، والداخلية، والرتبية والتعليم، والتعليم العايل. 

املوؤمتر الدويل الثاين للرعاية 
والتاأهيل 1431ه�



وق���د تراأ����ص �ساحب ال�سمو امللك���ي االأمر �سلطان بن �سلم���ان رئا�سة املوؤمتر، ورئا�س���ة اللجنة امل�سرفة، 
يف ح���ني تول���ى �ساح���ب ال�سمو امللك���ي االأم���ر عبدالعزيز ب���ن اأحمد ب���ن عبدالعزيز م�سوؤولي���ات نائب 
رئي����ص املوؤمتر، ومعايل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سويل���م رئا�سة اللجنة املنظمة، والدكتور 

حم�سن بن علي فار�ص احلازمي االأمانة العامة للموؤمتر. 

و�سمل���ت ف���رق العمل: اللجن���ة امل�سرفة، واللجن���ة املنظمة، واالأمان���ة العامة، وجلنة التنظي���م واملرا�سم 
والعالق���ات العامة، واللجنة العلمية، وجلنة دعم املوؤمت���ر واملعر�ص امل�ساحب، واللجنة املالية، واللجنة 
االإعالمي���ة، وجلن���ة ت�سجيل واإخ���راج الفعاليات، وجلنة الرتجم���ة ولغة االإ�سارة، وجلن���ة �سجل الوقائع 

العلمية، وجلنة التو�سيات، وال�سكرتارية. 

وو�سل عدد العاملني يف اإعداد املوؤمتر اإلى اأكرث من 250 �سخ�سًا من من�سوبي اجلمعية واملتطوعني.

الفعاليات:
اأقي���م املوؤمتر يف قاعة امللك في�سل للموؤمترات بفن���دق االإنرتكونتننتال بالريا�ص خالل الفرتة من 26-

29 رجب �سنة 1421ه� املوافق 23-26 اأكتوبر عام 2000م. 

وق���دم اأكرث من 120 اأكادمييًا وباحثًا ومتخ�س�سًا بحوث���ًا واأوراق عمل خالل حلقات النقا�ص، وفعاليات 
املوؤمتر. 

�س���ارك يف املوؤمت���ر اأطباء وباحثون م���ن الواليات املتحدة االأمريكي���ة، وبريطاني���ا، و�سلوفينيا، وم�سر، 
و�سوي�س���را، ولبنان، واإيران، واململكة االأردني���ة الها�سمية، واإيطاليا، وقطر، واليمن، والكويت، وهولندا، 

واإيرلندا، والدامنارك، واأ�سرتاليا، واليابان، واأملانيا، واململكة العربية ال�سعودية. 

التو�سيات:
�سدرت عن املوؤمتر التو�سيات االآتية: 

اأوًل: ●
ي�سجل امل�ساركون �سكرهم وعرفانهم ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز ملك اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة، وويل عهده االأمني االأمر عبداهلل بن عبدالعزيز، - على اللفتة الكرمية حول ترحيب 
جمل����ص الوزراء املوقر يف جل�سته املنعقدة ظهر يوم االثنني 24 رجب �سنة 1421ه� بانعقاد املوؤمتر الدويل 
الث���اين لالإعاق���ة والتاأهيل، والتوجي���ه ب�سرعة اإقرار النظ���ام الوطني لرعاية املعوق���ني يف اململكة العربية 
ال�سعودي���ة، ويو�س���ون برفع برقيات �سكر اإلى كل من خادم احلرم���ني ال�سريفني، و�سمو ويل عهده االأمني، 

و�سمو النائب الثاين، و�سمو اأمر منطقة الريا�ص راعي املوؤمتر لتف�سله برعايته، وافتتاح فعالياته. 
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ثانياً: ●
يوؤكد امل�ساركون ما ورد من تو�سيات يف املوؤمتر االأول، واملنعقد خالل الفرتة من 13-19 جمادى االآخرة 

�سنة 1413ه� املوافق 7-10 نوفمرب عام 1992م و�سرورة العمل على تنفيذها. 

ثالثاً: ●
يثم���ن امل�ساركون جهود اململكة الرامية اإلى اإعداد امل�س���روع الوطني للفح�ص، والتدخل املبكر للحد من 
االإعاق���ة، وما يقوم به مرك���ز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة، ووزارة ال�سح���ة، وم�ست�سفى امللك في�سل 
التخ�س�س���ي ومركز االأبحاث من جهود لتن�سيق امل�سروع، ويوؤكد امل�ساركون اأهمية هذا امل�سروع ملكافحة 

االإعاقة، واحلد منها. 

رابعاً: ●
دم���ج املعوق���ني: تاأكي���د اأهمي���ة مراع���اة ا�ستيع���اب املعوقني يف اأوج���ه احلي���اة العام���ة، وم�ساندتهم يف 
جمي���ع املج���االت؛ ليتمكنوا من ممار�سة حقوقه���م، وحتقيق طموحاتهم، وليتمكن���وا من خدمة بالدهم 

وجمتمعاتهم، مع اأقرانهم املواطنني. 

خام�ساً:  ●
يف جمال البحوث:  اأ- 

• ت�سجي���ع البح���ث يف الرتاث االإ�سالمي، واإب���راز املفاهيم التي عاجلت ق�ساي���ا االإعاقة، واالإفادة من 	
معطياتها. 

• توجيه علماء امل�سلمني الإعداد درا�سات تو�سح علوم ال�سريعة، وجتعل فهمها متاحًا بلغة املعوقني. 	
• اإيالء اأبحاث االإعاقة اأولوية، كونها متثل م�سكالت مت�ص االأ�سرة واملجتمع، وذات اأبعاد طبية ونف�سية 	

وتربوي���ة واجتماعية واقت�سادية، وتاأكي���د ذلك يف اإعداد اخلطط وامليزانيات ال�سنوية للجهات ذات 
العالقة. 

• اال�ستفادة من معطيات التقنية احلديثة والتطورات العلمية يف العلوم التطبيقية والتقنية وتطويعها 	
خلدمة املعوقني، وت�سجيع اال�ستثمار يف الدرا�سات والبحوث يف هذا املجال. 

• العمل على اإن�ساء �سندوق وقفي لدعم اأبحاث االإعاقة، وامل�سروعات التي تخدم املعوقني. 	
• ت�سجيع اال�ستثمار يف نقل التقنيات احلديثة وتوطينها وتطبيقاتها يف خمتلف جماالت االإعاقة.	



يف جمال اإثراء املعارف وتطوير القوى الب�سرية:  ب- 

• تاأكي���د عقد ن���دوات وموؤمترات ودورات تدريبي���ة، وبرامج تعليم م�ستمرة ملواكب���ة التقدم العلمي يف 	
جماالت االإعاقة، ودعم القوى الب�سرية العاملة يف هذا املجال.

• دع���وة املوؤ�س�س���ات التعليمي���ة احلكومي���ة واخلا�س���ة لتبني برام���ج تدريبي���ة واأكادميي���ة تتنا�سب مع 	
االحتياجات واالخت�سا�سات املتعلقة بخدمات املعوقني، من الكوادر الب�سرية يف املجاالت املختلفة. 

• تطوير برامج التوعية حول ق�سايا االإعاقة، وتاأكيد دعم االأبحاث العلمية املتخ�س�سة يف هذا املجال. 	
يف جمال اخلدمات التاأهيلية والرعاية:  ج- 

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

• تاأكيد اأهمية تنفيذ برامج جمتمعية لتاأهيل املعوقني تتنا�سب مع البيئة املحلية، واإدخال مفهوم عمل 	
الفريق املتعدد التخ�س�سات، يف برامج التاأهيل املختلفة. 

• العم���ل على تن�سيق اخلدم���ات التاأهيلية املقدمة من اجلهات احلكومي���ة، وتكاملها، واال�ستفادة من 	
البنية التحتية يف جهود الوقاية والتاأهيل والرعاية.

• اال�ستم���رار يف التو�سع يف تطبيق الدم���ج الرتبوي واملجتمعي وفقًا ل�سواب���ط علمية، واال�ستفادة من 	
التجربة الرائدة للمملكة يف هذا املجال. 

وبانته���اء املوؤمتر مت اإ�سدار كتاب ملداوالته، �سمل اأوراق العم���ل والبحوث والدرا�سات كافة، التي قدمت 
خالل���ه باللغتني العربية واالإجنليزي���ة يف نحو األف �سفحة، ومت توزيعه على اجله���ات املعنية، واملكتبات 
العام���ة تعميم���ًا للفائدة، وق���د بادرت جمموع���ة العبيكان لال�ستثم���ار اإلى طباعة الكت���اب تربعًا لدعم 

اأهداف املوؤمتر. 

وحظيت تو�سيات املوؤمتر باهتمام ملمو�ص على ال�سعيدين املحلي والدويل، وتبني �ساحب ال�سمو امللكي 
االأم���ر �سلطان بن عبدالعزيز ويل العهد وزير الدفاع والط���ران واملفت�ص العام -النائب الثاين لرئي�ص 

جمل�ص الوزراء اآنذاك- دعم التو�سيات، ومنها تاأ�سي�ص جمل�ص اأعلى لالإعاقة. 

و�س���درت موافقة جمل�ص ال���وزراء على اإن�ساء املجل�ص االأعلى ل�سوؤون املعوقني برئا�سة �سمو ويل العهد يف 
15 ربيع االآخر �سنة 1423ه�.
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المؤتمر الدولي الثالث لإلعاقة والتأهيل
حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل، وبح�سور �ساحب ال�سمو 
امللك���ي االأمر �سطام بن عبدالعزي���ز اأمر منطقة الريا�ص باالإنابة -يرحمه اهلل-، اأقيم املوؤمتر الدويل 
الثالث لالإعاقة والتاأهيل خالل الفرتة من25-28 ربيع االأول 1430ه� املوافق 22 - 26 مار�ص 2009م.

ونظم املوؤمتر جمعية االأطفال املعوقني وموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود اخلرية ومركز االأمر 
�سلمان الأبحاث االإعاقة بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

واأو�س���ى امل�ساركون يف املوؤمتر ال���دويل الثالث لالإعاقة والتاأهيل الذي اختتم���ت فعالياته يوم 26 مار�ص 
املا�سي يف الريا�ص، القطاعات ال�سحية ب�سرورة ا�ستخدام الو�سائل الت�سخي�سية والعالجية والتاأهيلية 
املبنية على الرباهني امل�ستمدة من نتائج البحث العلمي، والتو�سع يف برامج الت�سخي�ص والتدخل املبكر 

لالأمرا�ص امل�سببة لالإعاقة.

كما اأو�سى امل�ساركون يف املوؤمتر بالرفع اإلى املقام ال�سامي الكرمي بالنظر يف ت�سكيل املجل�ص االأعلى ل�سوؤون 
املعوقني، بغر�ص تفعيل نظام رعاية املعوقني يف اململكة ال�سادر مبوجب االأمر ال�سامي الكرمي رقم م/37 
وتاريخ 1421/9/23ه�، وتوحيد اجلهود وتكثيفها لتفعيل اتفاقية حقوق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة ال�سادرة 
عن االأمم املتحدة �سنة 2007، والعقد العربي حلقوق ذوي االحتياجات اخلا�سة، وو�سع االأنظمة واللوائح 

التي حتكم عمل االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة، ومتكنهم من اال�ستمرارية يف اأعمالهم.

افتتاح املوؤمتر الدويل الثالث 
لالإعاقة والتاأهيل بح�سور 
االأمر �سطام بن عبد 
العزيز اأمر منطقة الريا�ص 
- اهلل  – يرحمه 



واأو�س���ى اخلرباء والعلم���اء يف املوؤمتر، باأهمية البحث العلمي يف جمال االإعاق���ة باعتباره اأكرث الو�سائل 
فاعلي���ة يف الت�سدي لالإعاقة �سواء بالوقاية منها اأو التخفيف من اآثارها عند وقوعها، موؤكدين �سرورة 
توظيف نتائجه مبا يكفل االرتقاء مب�ستوى حياة االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة، واأهمية دعم املراكز البحثية، 
والوح���دات االأكادميية املتخ�س�سة يف جم���ال االإعاقة باالإمكانات للنهو�ص مب�ست���وى البحث العلمي يف 
جم���ال االإعاقة، اإ�سافة اإل���ى �سرورة ت�سجيع االأبحاث والدرا�سات يف جمال ا�ستخدام اخلاليا اجلذعية 
مب���ا ي�سه���م يف حت�سني االأو�ساع ال�سحي���ة لالأ�سخا�ص ذوي االإعاق���ة وفق ال�سواب���ط ال�سرعية والعلمية 
واالأخالقي���ة، واإدراج مفه���وم البح���ث العلمي يف جمال االإعاق���ة يف مناهج البح���وث ال�سحية والطبية، 
والرتبوي���ة والتعليمية، والنف�سية واالجتماعي���ة والتاأهيلية �سمن اخلطط الدرا�سية يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل لتعريف الطالب والطالبات باأ�سا�سياته، وتزويدهم مب�ستجداته، وتعويدهم على اأخالقياته.

واأو�س���ى اخل���رباء امل�ساركون يف املوؤمت���ر، ب�سرورة التو�س���ع يف برامج الدمج الرتب���وي ال�ستيعاب جميع 
االأطفال ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�سة مع التحول التدريجي نحو التعليم ال�سامل لتحقيق اأهداف 
التعلي���م للجميع، واإن�ساء مركز وطني للقيا����ص والت�سخي�ص، يتم العمل فيه وفق �سوابط ومعاير علمية 
معتم���دة، والعمل عل���ى تطوير مناهج ذوي االحتياج���ات الرتبوية اخلا�سة مبا يلب���ي احتياجات امليدان 

الرتبوي وين�سجم مع التوجهات العاملية.

و�سم���ت تو�سيات املوؤمت���ر �سرورة واأهمية دعم املراكز البحثية، والوح���دات االأكادميية املتخ�س�سة يف 
جم���ال االإعاقة، مع التحول التدريجي نحو برامج التدريب التقن���ي واملهني املقدمة الأقرانهم العاديني، 
والتو�س���ع يف برامج الرعاي���ة النهارية واملنزلية من خ���الل القطاعني احلكومي واخلا����ص، والتو�سع يف 

توظيف االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة يف القطاعات احلكومية واالأهلية واإيجاد بيئات العمل املنا�سبة لهم.

ونوه����ت تو�سي����ات املوؤمتر الدويل الثالث لالإعاق����ة والتاأهيل بدور مركز االأمر �سلم����ان الأبحاث االإعاقة، 
وحث����ت عل����ى اأن يقوم بدعم من القطاعات احلكومية واالأهلية واخلري����ة املعنية باالإعاقة باإجراء درا�سة 
وطني����ة م�سحية �ساملة تكون مكملة ومتممة للدرا�سات ال�سابقة يف جمال االإعاقة يف اململكة، وتهدف اإلى 
ت�سخي�ص الواقع احلايل لالإعاقة يف اململكة، من حيث حجمها، ومدى انت�سارها وفقًا ملتغراتها الرئي�سة.
وتقومي الربامج واخلدمات احلكومية واالأهلية املقدمة لالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة تقوميًا ي�ستند اإلى معاير 
علمية عاملية. وتبني منوذج تطويري يرتكز على نتائج الدرا�سات امليدانية، وين�سجم مع اأحدث التوجهات 
العاملية يف جمال االإعاقة. وطالب امل�ساركون يف موؤمتر االإعالم بتوحيد اجلهود وتكثيفها يف جمال توعية 
النا�سئ����ة م����ن ذوي االإعاقة يف �س����ن مبكرة بحقوقهم وواجباته����م يف املجتمع، وتعريفه����م بالو�سائل التي 
متكنهم من احل�سول على هذه احلقوق واأداء تلك الواجبات، وحث اأق�سام االإعالم يف موؤ�س�سات التعليم 
العايل واملوؤ�س�سات االإعالمية على اإقامة دورات يف جمال اإعالم االإعاقة، واعتبارها �سرطًا للعمل يف هذا 
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املجال، وتوعية اأفراد املجتمع مبتطلبات ال�سم، وتوفر املخت�سني بلغة االإ�سارة يف املراكز ذات العالقة 
بال�س����م. كما طالب امل�ساركون ب�سرورة اإن�ساء هيئة ذات �سف����ة اعتبارية تكون مهمتها االأ�سا�سية تطوير 
االأداء يف جم����االت االإعاقة املختلفة وفق املح����اور التالية: التخطيط والتطوير، و�سع ال�سوابط واملعاير، 
التقومي واجلودة، اعتماد اخلطط والربامج، توفر االإح�ساءات واملعلومات، الت�سهيالت البيئية للمعوقني 
خا�سة يف احلج، تنمية روح العمل التطوعي يف جمال خدمات املعوقني يف املجتمع وتاأ�سيل ثقافته، و�سع 
ال�سوابط واملعاير الالزمة لتطوير لغة االإ�سارة لل�سم، تنظيم ور�ص عمل لتدريب مرتجمي لغة االإ�سارة 
للرف����ع م����ن كفاءتهم املهنية، اإ�س����راك االأ�سخا�����ص ذوي االإعاقة يف جمال�����ص اإدارات اجلمعيات اخلا�سة 
بهم، دعم م�ساركاتهم يف املوؤمترات والندوات وكافة الفعاليات العلمية والثقافية واالجتماعية، اأن يقوم 
مرك����ز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بت�سكيل فريق عمل لتفعيل هذه 
التو�سي����ات، وو�سع االآليات الالزمة ملتابعة تنفيذها. من جهته����م، رفع امل�ساركون يف املوؤمتر اأ�سمى اآيات 
ال�سكر والتقدير خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للعناية الكرمية بالعلم والعلماء 
يف اململك����ة، وللحف����اوة الكرمية التي حظي به����ا امل�ساركون يف املوؤمتر، موؤكدين واف����ر تقديرهم، وعظيم 
امتنانهم للمملكة قيادة و�سعبًا الحت�سانها هذا املوؤمتر املهم، وهو ما يج�سد اجلهود اخلرة التي تبذلها 
اململك����ة يف �سبي����ل االرتقاء بكم ونوع الربامج واخلدم����ات املقدمة لالأ�سخا�����ص ذوي االإعاقة. كما اأعرب 
امل�سارك����ون ع����ن تقديرهم للرعاية الكرمية من لدن االأمر �سلطان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ص 

امللك �سلمان بن عبد العزيز 
يّطلع على ابتكار �ساب من ذوي 
االإعاقة خالل املوؤمتر الرابع 
بالريا�ص عام 1435ه�



جمل�����ص الوزراء وزير الدفاع والطران واملفت�ص العام لفعاليات املوؤمتر، ولالأمر �س����لمان بن عبدالعزيز 
املوؤ�س�ص والرئي�ص االأعلى ملركز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة، واالأمر �سطام بن عبدالعزيز اأمر منطقة 
الريا�����ص باالإنابة، راع����ي افتتاح فعاليات املوؤمت����ر باالإنابة. وثمن امل�ساركون جه����ود مركز االأمر �سلمان 
الأبح����اث االإعاق����ة يف تبني �سراكات ا�سرتاتيجية ته����دف اإلى اإيجاد برامج لتطوي����ر االأبحاث والدرا�سات 
يف جم����ال االإعاقة، واالرتقاء مب�ستوى حياة االأ�سخا�����ص ذوي االإعاقة مثل: برنامج متويل اأبحاث االإعاقة 
بدعم من مدينة املل����ك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج الو�سول ال�سامل، وبرنامج املنح للدرا�سات 
العليا، وبرنامج امل�سح الوطني لل�سحة النف�سية، واإن�ساء �سجل وطني �سامل لالإعاقة. وت�سمنت تو�سيات 
املوؤمت����ر تاأكي����د امل�ساركني على اأهمية ا�ستكم����ال تفعيل التو�سيات ال�سابق����ة ويف مقدمتها التو�سيات التي 
ت�سمنها توجيه ويل العهد ال�سادرة برقم 1177/7/64 وتاريخ 1429/3/16ه�، وكذلك التو�سي�ات التي 
متخ�ست عن املوؤمت�ر الدويل االأول الذي نظمت�ه جمعي�ة االأطف�ال املع�وقني، واملوؤمتر الدويل الثاين الذي 
نظمت����ه اجلمعي����ة ومركز امللك �سلمان الأبح����اث االإعاقة، مبا ي�سمن تطوير الربام����ج واخلدمات املقدمة 

لالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة يف اململكة.

امللك �سلمان بن عبد العزيز 
يرعى افتتاح املوؤمتر الدويل 

الرابع لالإعاقة والتاأهيل 
عام 1435ه�

77



المؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل
برعاي���ة كرمية م���ن خادم احلرم���ني ال�سريفني امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز -يرحم���ه اهلل- يف اإطار 
اهتمام���ه بالعلم والعلم���اء، وبت�سريف كرمي من خادم احلرمني ال�سريفني املل���ك �سلمان بن عبدالعزيز 
- ويل العه���د حينذاك الذي ح�س���ر باالإنابة عن خادم احلرمني ال�سريف���ني يف افتتاح فعاليات املوؤمتر، 
فق���د عق����د املوؤمتر الدويل الرابع لالإعاقة والتاأهيل "امل�ستج���دات يف اأبحاث االإعاقة - من النظرية اإلى 

التطبيق-" يف الفرتة من 25-1435/12/27 ه�، املوافق 19-2014/10/21م. 
وق���د نظم املوؤمت���ر اجلمعية، ومركز امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة بالتع���اون مع مدينة امللك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية، وم�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز االأبحاث، وموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز 
اآل �سع���ود اخلري���ة، ومب�سارك���ة وزارة ال�س���وؤون االجتماعي���ة، ووزارة ال�سح���ة، ووزارة التعليم العايل، 
ووزارة الرتبية والتعليم، وجامعة امللك �سعود. وقد �سارك يف املوؤمتر العلماء، واالأكادمييون، والباحثون، 
واملمار�س���ون يف جماالت االإعاقة املختلفة، كما �سارك فيه االأ�سخا�ص ذوو االإعاقة، واأ�سرهم، والعاملون 

معهم، واملهتمون ب�ساأنهم. 
ومن خ���الل اجلل�سات العلمية، والندوات املفتوحة، واملوائد امل�ستديرة، وحلقات النقا�ص، وور�ص العمل، 
واللقاءات اجلانبية، واملعر�ص امل�ساحب، ويف اإطار اأهداف املوؤمتر ومن خالل حماوره مت تبادل االأفكار 
وال���روؤى، واخلربات والتجارب حول املو�سوع الرئي�ص للموؤمتر، وه���و: »امل�ستجدات يف اأبحاث االإعاقة - 
من النظرية اإلى التطبيق-«، باالإ�سافة اإلى مناق�سة اأهم املو�سوعات واأبرز الق�سايا يف جمال االإعاقة. 

امللك �سلمان بن عبد العزيز 
يرعى افتتاح املوؤمتر الدويل 
الرابع لالإعاقة والتاأهيل 
عام 1435ه�



حت���ت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني املل���ك �سلمان بن عبد العزيز مت تنظيم املوؤمتر الدويل اخلام�ص 
لالإعاقة والتاأهيل، بعنوان “روؤية واآفاق جناح”، واأفتتح �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان 
ب���ن عبد العزيز – رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية االأطفال املعوقني رئي�ص جمل�ص اأمناء مركز امللك �سلمان 
الأبح���اث االإعاق���ة، فعاليات املوؤمتر واملعار����ص امل�ساحبة، خالل يومي االأح���د واالثنني 15 – 16 رجب 

1439ه�، وذلك بقاعة امللك في�سل للموؤمترات يف فندق االنرتكونتننتال بالريا�ص.
ونظم املوؤمتر مركز امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة بالتعاون مع جمعية االأطفال املعوقني واجلهات التالية:

وزارة العمل والتنمية الجتماعية
وزارة ال�سحة
وزارة التعليم

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث
موؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود اخلريية، 

وك���رم �سموه الفائزي���ن بجائزة امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة يف دورتها الثانية، حيث فاز يف فرع العلوم 
ال�سحي���ة والطبية االأ�ست���اذ الدكتور �سعيد بن عب���د اهلل بوحليقة، ويعمل بجامع���ة الفي�سل وا�ست�ساري 
اأمرا����ص املخ واالأع�ساب مب�ست�سفى امللك في�س���ل التخ�س�سي ومركز االأبحاث، كما فاز يف فرع العلوم 
الرتبوية والتعليمية منا�سفة الدكتور نا�سر بن علي بن عبد اهلل املو�سى وهو ع�سو جمل�ص ال�سورى ورئي�ص 
جلن���ة التعليم والبحث العلمي مبجل�ص ال�سورى، واالأ�ستاذ الدكتور �ستفانو من�ساري – اإيطايل اجلن�سية 
– من جامعة �سابينزا – روما اإيطاليا، ويف فرع العلوم التاأهيلية واالجتماعية، منا�سفة مدينة �سلطان 

بن عبدالعزيز للخدمات االإن�سانية، واال�ستاذة الدكتورة �سي�سليا �سيكلينه – جمرية اجلن�سية -.
التوصيات

اأوًل: الأنظمة والت�سريعات
تطوي����ر وتعدي����ل االأنظمة واللوائ����ح والت�سريعات اخلا�س����ة باالأ�سخا�ص ذوي االإعاق����ة مبا يتوافق مع . 1

االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اململكة العربية ال�سعودية.
�سمان حق ذوي االإعاقة يف التاأمني الطبي.. 2
اإن�ساء وحدة لرعاية االأفكار واالإبداعات لالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة.. 3

ثانياً: الو�سول ال�سامل
التاأكيد على االلتزام باالأمر ال�سامي الكرمي ال�سادر برقم )35362( وتاريخ1434/9/22ه�، واملت�سمن:

املوافقة على االأدلة االإر�سادية للو�سول ال�سامل.. 1
تقوم اجلهات املخت�سة باإ�سدار القرارات التنفيذية الالزمة لال�سرت�ساد مبا ورد يف هذه االأدلة كُل . 2

فيما يخ�سه.
يق����وم مرك����ز امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة بتقدمي امل�سورة الفني����ة للجهات ذات العالقة لتطبيق ما . 3

ورد يف هذه االأدلة، والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة لتقدمي اخلدمات التدريبية املنا�سبة لال�ستفادة 
من املعلومات الواردة يف هذه االأدلة.
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التاأكيد على تطبيق الو�سول ال�سامل، واإيجاد من�سة ر�سد وربطها باجلهات ذات العالقة.. 4
حث جميع اجلهات احلكومية واخلا�سة على ان�ساء وحدة خا�سة بالو�سول ال�سامل.. 5
اإيجاد موؤ�سر قيا�ص تطبيق معاير الو�سول ال�سامل بهدف متابعة ومراقبة اجلهات يف تفعيله.. 6
و�سع اآليات ل�سبط خمالفات وانتهاكات تطبيق الو�سول ال�سامل.. 7
تطبي����ق تقنيات التمكني الذكي )ال����ذكاء اال�سطناعي( واإيجاد احللول اال�ستثنائية يف جمال متكني . 8

االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة بجميع فئاتهم.
ثالثاً: التقنية امل�ساعدة

اأهمي����ة توط����ني وتطوير التقني����ات احلديثة يف جمال التاأهي����ل العالج، والتعلي����م، والتدريب( لذوي . 1
االإعاقة.

اال�ستفادة من التقنيات التي تعتمد على الذكاء اال�سطناعي، وتطويرها.. 2
رابعاً: التعليم والتاأهيل

اإج����راء الدرا�س����ات امل�سحية للتعرف عل����ى حجم االإعاق����ة يف مدار�ص التعليم الع����ام بغر�ص تقدمي . 1
الربامج واخلدمات الرتبوية والتعليمية املنا�سبة لكافة الفئات امل�ستهدفة.

ح����ث اجلامعات بتوفر برام����ج م�ساندة لذوي االإعاق����ة، والتو�سع يف قبول الط����الب ذوي االإعاقات . 2
املختلفة

. التو�سع يف الربامج الالاإيوائية )الرعاية النهارية، والرعاية املنزلية(.. 3



تفعي����ل برام����ج التاأهيل الوظيفي لذوي القدرات الفائقة بعد االإ�ساب����ة لتمكينهم من �سغل الوظائف . 4
املالئمة الإمكاناتهم.

دعم برامج خ�سخ�سة واإ�سناد اخلدمات االإيوائية التي ٌتقدم لالأ�سخا�ص ذوي القدرات الفائقة.. 5
التو�سع يف الربامج التدريبية والتاأهيلية لالأطفال ذوي االإعاقة للتكيف مع بيئاتهم التعليمية.. 6
اج����راء البحوث والدرا�سات حول تاأث����ر البيئة متعددة احلوا�ص والتكام����ل احل�سي على االأ�سخا�ص . 7

ذوي القدرات الفائقة يف اململكة العربية ال�سعودية، وقيا�ص خمرجاتها، والتن�سيق مع بع�ص االأجهزة 
واملخت�سني من دول اأخرى للتعرف على امل�ستجدات يف هذا املجال.

خام�ساً: اجلانب ال�سحي
التو�سع يف برامج الك�سف والتدخل املبكر يف القطاع ال�سحي مبا يوؤدي اإلى اكت�ساف االإعاقة وتقدمي . 1

الربامج العالجية املنا�سبة.
زيادة عدد الفحو�سات امل�سمولة يف برنامج الفح�ص قبل الزواج.. 2
زيادة الدعم املوجه لالأبحاث العلمية والطبية اخلا�سة باكت�ساف العوامل الوراثية امل�سببة لالإعاقة، . 3

وطرق عالجها واحلد منها.
�ساد�ساً: موؤ�س�سات املجتمع املدين

اإيجاد برنامج تطوي���ري للجمعيات اخلرية واالأهلية الإر�ساء مباديء احلوكمة وال�سفافية واملحا�سبة يف 
بنيتها الت�سغيلية وم�ساندتها الإيجاد برامج لتطوير املوارد لال�ستدامة.

اللقاء ال�ساد�ص ملوؤ�س�سي مركز 
امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة
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البحوث العلمية
اأ�سهمت جمعية االأطفال املعوقني، ومركز امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة يف دعم البحث العلمي يف جمال 
االإعاق���ة، وميث���ل البحث الوطني لدرا�س���ة االإعاقة لدى االأطفال يف اململكة العربي���ة ال�سعودية اأحد اأبرز 
االإجن���ازات يف هذا امل�سمار، ملا وّفره من معلومات علمية وواقعية غزيرة عن ق�سية االإعاقة، واحلقائق 

املتعلقة بها، ولهذه االأهمية نقدم ملمًحا من هذا البحث العلمي القيم.

البحث الوطني لدرا�سة الإعاقة لدى الأطفال باململكة العربية ال�سعودية: 
م���ن االإجنازات التي ت�سجل للجمعي���ة، ومركز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاق���ة »البحث الوطني لدرا�سة 

االإعاقة لدى االأطفال باململكة العربية ال�سعودية«. 
وق���د هدف ه���ذا البحث العلم���ي امليداين اإلى توف���ر قاعدة معلوماتي���ة موثوقة، توج���ه لتفعيل اجلهود 
الوقائي���ة والعالجي���ة، والت�سدي لق�سية االإعاقة على اأ�س�ص منهجية؛ والأن ه���ذا الهدف يبلور اأحد اأبرز 
ا يف  ر�سائ���ل مركز املل���ك �سلمان الأبحاث االإعاقة، الذي اأ�س�سته اجلمعية؛ ليكون مركًزا علمًيا متخ�س�سً
خمتل���ف جم���االت االإعاقة، تبنى املركز تنفي���ذ م�سروع "البحث الوطني لدرا�س���ة االإعاقة لدى االأطفال 

باململكة العربية ال�سعودية"، الذي �سمل اأكرث من 60 األف اأ�سرة يف جميع مناطق اململكة. 
وق���د دل���ت النتائ���ج امل�ستقاة م���ن الدرا�سات، الت���ي اأجريت من خالل ه���ذا البحث، و�سمل���ت اجلوانب 
الدميوجرافي���ة واالأبيدمييولوجية، واأ�سباب االإعاقة، وم�سبباته���ا، وعالقتها بالعوامل الوراثية والبيئية، 

اجلمعية حتت�سن ندوة عن 
م�ستجدات التعليم والتاأهيل



وك���ذا التعرف اإل���ى العوام���ل االجتماعي���ة واالقت�سادية، واجلوان���ب الوقائي���ة والعالجي���ة والتاأهيلية، 
واخلدمات املقدمة للمعوقني، ل�سرورة االإفادة من اجلهود التن�سيقية والتكاملية يف جمال االإعاقة. 

وق���د خل����ص البحث اإل���ى بع�ص اجلوان���ب الرئي�س���ة، واحلقائق املهمة ع���ن االإعاقة يف اململك���ة العربية 
ال�سعودية. 

و�س���ارك ف���ى و�سع هذا البحث الرائد عدد كبر من الكفاءات الوطنية، وكان الباحث الرئي�ص: الدكتور 
حم�سن بن علي فار�ص احلازمي -االأ�ستاذ بكلية الطب، بجامعة امللك �سعود، وع�سو جمل�ص ال�سورى.

 وم���ن الباحثني امل�ساركني مع���ايل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سويل���م - اأ�ستاذ طب االأطفال 
ونائب رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية، وع�سو جمل�ص ال�سورى- والدكتور نا�سر بن علي املو�سى -امل�سرف 
الع���ام عل���ى الرتبي���ة اخلا�سة ب���وزارة املعارف- والدكت���ور اأحمد بن عل���ي اجل���ار اهلل -ا�ست�ساري طب 
االأطف���ال بكلية الطب يف جامعة املل���ك �سعود وم�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- باالإ�سافة اإلى عدد كبر 

من امل�ست�سارين، 
تولى مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة الإعداد والتنفيذ لعدد من الأبحاث الإ�سرتاتيجية 

الوطنية ذات الأولوية والتي من اأهمها:

 نظام رعاية املعوقني باململكة العربية ال�سعودية، وقد �سمل املزايا وامل�ساعدات املمنوحة للمعوقني، . 1
واللوائ���ح املنظم���ة لتي�سر ا�ستخ���دام املعوقني املرافق واملن�س���اآت، واإن�ساء املجل����ص االأعلى ل�سوؤون 

املعوقني، وت�سكيله، وتنظيم اإجراءات عمله، ليتوّلى كل االأمور ذات العالقة ب�سوؤون املعوقني.

لقطة عامة الأحد ملتقيات 
توظيف املعوقني يف مركز 

اجلمعية بجدة
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الربنام���ج الوطن���ي للفح�ص املبك���ر حلديثي ال���والدة الأمرا�ص التمثيل الغذائ���ي، والذي مت خالله . 2
فح�ص ما يزيد على )586،000( عينة من املواليد. 

 برنام���ج �سهول���ة الو�سول ال�سامل، وال���ذي ياأتي تفعياًل لبنود نظام رعاي���ة املعوقني حيث ت�سمنت . 3
املادت���ان الثاني���ة والثالث���ة وجوب تهيئ���ة و�سائ���ل املوا�سالت العام���ة لتحقيق تنق���ل املعوقني باأمن 
و�شالمة، وو�شع ال�شروط واملوا�شفات واملعايري الهند�شية واملعمارية اخلا�شة باحتياجات املعوقني. 

 برنام���ج �سلطان ب���ن عبدالعزيز لالأبحاث املتقدمة يف جمال االإعاق���ة، ويت�سمن الربنامج خم�سة . 4
م�سروعات بحثية متخ�س�سة يف االأبحاث املتقدمة وهي:

• ال�سفرة الوراثية- ويهدف الربنامج اإلى التمكن من التحكم بالرموز االأ�سا�سية لتكويننا البيولوجي، 	
وهناك العديد من التط���ورات يف اأبحاث ال�سفرة الوراثية والربنامج يهدف الإيجاد تطبيقات عملية 

لهذه االكت�سافات واالخرتاعات االأ�سا�سية والناجتة يف هذا املجال وخا�سة يف جمال االإعاقة. 
• الع���الج اجلين���ي - وهو ا�ستب���دال اجلني املعطوب باآخ���ر �سلي���م )gene replacement( اأو اإمداد 	

خالي���ا املري�ص بعدد كاف من اجلين���ات ال�سليمة )Gene transfer( وتق���وم هذه اجلينات بالعمل 
الالزم وتعوي�ص املري�ص عن النق�ص يف عمل جيناته املعطوبة. 

• ع���الج اخلاليا اجلذعية - يوجد العديد من االأبح���اث اخلا�سة باخلاليا اجلذعية والتي تركز على 	
تطبيق���ات يف جم���ال االإعاقة، كما اأنه م���ن اأحد اأهداف برنام���ج �سلطان ب���ن عبدالعزيز لالأبحاث 

املتقدمة وهو توظيف هذه التقنية من اأجل تطوير عالج عدد من االأمرا�ص. 

برنامج الو�سول ال�سامل.. 
اإحدى ثمار برنامج "جرب 
الكر�سي"



• ال�سرائ���ح البيولوجي���ة االإلكرتونية وتقنية النان���و - والتي ي�سعى الربنامج م���ن خاللها اإلى االأبحاث 	
الفا�سل���ة يف تقني���ة النانو وال�سرائح البيولوجي���ة امل�سغرة التي ت�سمح بت�سخي����ص وعالج االأمرا�ص 
يف املراح���ل املبك���رة يف جمال االإعاق���ة، والربنامج يرتكز عل���ى االأبحاث التي تط���ور اأدوات العناية 
امل�ستخدم���ة يف املختربات، وعي���ادات االأطباء اأو حتى منازل املر�سى باالعتم���اد على اإمكانية قدرة 

ال�سرائح البيولوجية امل�سغرة وتقنية النانو. 
• اأبحاث احلا�سوب والروبوتات " اأجهزة التحكم االآيل" - وي�سعى الربنامج ل�سمان اأن التطور املنجز 	

يتواف���ق مع احتياج���ات امل�ستخدم اإ�سافة اإل���ى اأن العلم امل�ستخدم موجه تبع���ا للم�ساكل التي تواجه 
االأفراد ذوي االإعاقة. 

برنامج امل�سح الوطني لل�سحة النف�سية، وتكمن اأهميته يف اأنه يزّود العاملني يف ال�سحة النف�سية، . 5
ومّتخ���ذي القرار، بروؤي���ة واقعية ت�ساعد على توفر اخلدمات الالزمة للوقاية والعالج والتاأهيل يف 
اململك���ة من خالل تقدير معدالت انت�سار احلاالت النف�سية يف اململكة، ودرا�سة االأمرا�ص امل�سرتكة 

مع اال�سطرابات النف�سية، وتقدير حجم االإعاقة الناجمة عن االأمرا�ص النف�سية.
امل�س���روع الوطن���ي لدرا�سة االإعاقة لدى االأطفال باململكة العربي���ة ال�سعودية، والذي مت من خالله توفر 
املعلوم���ات املوّثق���ة عن حج���م االإعاق���ة، وتوزيعها اجلغرايف. وت�سم���ن امل�سروع درا�س���ة خمتلف جوانب 
االإعاقة يف اململكة العربية ال�سعودية، واخلدمات املقدمة التي يحتاج اإليها املعوقون و�سواًل اإلى الرعاية 
املثل���ى واحلد من االإعاق���ة. ومّتت درا�سة جوانب الوقاي���ة والرعاية والتاأهي���ل وتقييمها، وهي ت�سّب يف 

النهاية يف قالب اخلدمات الطبية واالجتماعية والنف�سية.

من اجتماعات موؤ�س�سي مركز 
امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة

بح�سور االمر �سلطان بن �سلمان 
و االأمر في�سل بن �سلمان
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اللجنة التنفيذية اأكتوبر 2016 برئا�سة معايل الدكتور عبدالرحمن ال�سويلم

جلنة ال�ستثمار يف دورة املجل�س احلادية ع�سرة برئا�سة الأ�ستاذ/ عبداملح�سن بن حممد الذكري



جلنة الرعاية برئا�سة الدكتور حم�سن بن علي احلازمي

اللجنة الإدارية برئا�سة معايل الأ�ستاذ عبد الرحمن ال�سدحان
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اأع�ساء جلنة اجلائزة يف الدورة اخلام�سة

جلنة امل�ساريع باجلمعية يف الدورة ال�ساد�سة



الجتماع الثالثون للجعمومية جلمعية الأطفال املعوقني الثالثاء 1437/07/12هـ

امللك �سلمان بن عبد العزيز يكرم معايل الدكتور عبد املجيد �سبك�سي ع�سو �سرف اجلمعية على هام�س 
املوؤمتر الأول
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الفصل الثالث
اإلعاقة قضية مجتمع 

91





عل���ى الرغم من تخ�س�ص اجلمعية يف توفر الرعاية العالجية والتعليمية والتاأهيلية لالأطفال من ذوي 
االإعاقة املركبة دون �س���ن الثانية ع�س���رة، اإال اأنها تبنت اإ�س���رتاتيجية عمل متكاملة، ا�ستهدفت يف املقام 

االأول، و�سع ق�سية االإعاقة �سمن اأولويات املجتمع لتمثل ق�سية وطنية، واجتماعية، واقت�سادية. 
وجت�س���د ذل���ك على اأر�ص الواقع من خالل العدي���د من الربامج واالأن�سطة واالأف���كار التي اأ�سبحت اأطر 
عم���ل، واأنظم���ة، ولوائح، ومن���اذج حتتذى، حقق���ت نقلة تاريخي���ة يف التعامل مع الق�سي���ة، كما متيزت 

اجلمعية بتبني منظومة من املبادرات يف مقدمتها: 

 المبادرات 
• كان���ت اجلمعي���ة دومًا �ساحبة مبادرات يف جمال العمل اخلري، وخدم���ة ق�سية االإعاقة، والربامج 	

التعليمية والتاأهيلية، 
•  اأ�س�س���ت ملنظ���ور جدي���د يف جم���ال االإدارة احلديثة ملوؤ�س�س���ات العمل اخلري، وا�ستيع���اب التقنية، 	

واإقامة �سراكات طويلة املدى مع موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص، واجلهات اخلرية والعلمية وال�سحية، 
وموؤ�س�سات الدولة.

• تبن���ي منظومة من الربامج االإبداعية على �سعيد التوعية، كربنامج عطاء الطالب، وبرنامج جرب 	
الكر�س���ي، وبرنام���ج " اهلل يعطي���ك خرها "، وبرنام���ج الوقاية من االإعاقة وكيفي���ة التعامل معها، 

وبرنامج م�سابقة االأمر �سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني، 
•  الري���ادة يف جمال تنمية املوارد، واإيجاد م�سادر دخل دائمة ت�سمن ا�ستمرارية اخلدمات املجانية، 	

وم���ن ذلك اإحياء �سنة الوقف اخل���ري وتبنت ا�سرتاتيجية مل�سروع���ات اال�ستثمار اخلري كم�سدر 
موث���وق لدع���م ما تقدمه مراكزها، كم���ا اأبرمت اجلمعية كثًرا من اتفاقي���ات التعاون مع ال�سركات 

واملوؤ�س�سات التجارية وامل�سرفية لتبني برامج مميزة مل�ساندة جهود اجلمعية.
• على �سعيد خدمات الرعاية والتاأهيل كان للجمعية ال�سبق يف تاأ�سي�ص اأول مركز بحثي من نوعه يف ال�سرق 	

االأو�سط، متخ�س�ص يف �سوؤون االإعاقة هو "مركز امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة" لتلبية حاجة ملحة ملواجهة 
حاالت االإعاقة املتزايدة يف بالدنا، وملء الفراغ يف جمال البحث العلمي حول االإعاقة وم�سبباتها، وو�سائل 
تفاديه���ا وعالجها، وعلى مدى �سنوات ومنذ تاأ�سي�سه اأ�سهم املركز يف توفر قاعدة علمية لعدد من برامج 

الرعاية والتعليم والعالج، وقدم خدماته لكثر من املوؤ�س�سات الوطنية املعنية بالق�سية.
• قدم���ت مراكز اجلمعية يف كل من الريا�ص ومكة املكرمة، واملدينة املنورة، وجدة، واجلوف، وحائل 	

وع�س���ر وجنوب الريا�ص والباحة، وحمافظة الر�ص منظومة م���ن الرعاية املتكاملة وال�ساملة، التي 
اأ�سهمت يف تاأهيل االآالف من االأطفال املعوقني، وجتاوزهم لظروف اإعاقتهم، 

93



• توج���ت اجلمعية جناحها يف جمال الرعاية بتبني برنامج دمج االأطفال املعوقني يف مدار�ص التعليم 	
العام حيث يتم �سنويًا دمج اأكرث من مئة طفل بعد اكتمال تاأهيلهم.

• لرت�سي���خ ثقافة ال�سراكة بني اأبن���اء املجتمع، تبنت اجلمعية برناجمًا للتحفي���ز ي�ستهدف ا�ستقطاب 	
الدع���م وامل�سان���دة، جت�س���د يف عدة حم���اور منها جائ���زة اجلمعي���ة، التي تق���دم يف فرعي اخلدمة 
االإن�سانية، والتميز للمعوقني. كما اأقرت اجلمعية الئحة للت�سميات، تت�سمن اإطالق اأ�سماء املتربعني 
والداعم���ني املتميزين على وحدات مراكزها واأق�سامه���ا؛ توثيقًا لعطائهم كقدوة حتتذى، كما داأبت 
اجلمعية على تكرمي �سركائها يف منا�سباتها املختلفة تقديرًا وعرفانًا لهم، وتوج ذلك مبنح الع�سوية 

ال�سرفية الأكرث من 300ع�سو كان لهم اإ�سهامات رائدة.
• يف اإط���ار م�سوؤوليات اجلمعي���ة الوطنية وانفتاحها على موؤ�س�سات املجتم���ع، تبنت اجلمعية برناجمًا 	

لتدري���ب ط���الب اجلامعات وطالباته���ا من من�سوب���ي االأق�س���ام املتخ�س�سة واالأطب���اء والدار�سني، 
وبات���ت مراكز اجلمعية م�سنعًا لتخريج الكفاءات الب�سري���ة املتخ�س�سة النادرة يف قطاع الرعاية، 

والتاأهيل، والعالج، والتعليم للمعوقني.
• تبن���ت اجلمعي���ة تنظيم اأربع���ة موؤمترات دولي���ة متخ�س�سة يف مواجه���ة االإعاقة اأثم���رت جملة من 	

التو�سيات توجت ب�سدور النظام الوطني لرعاية املعوقني يف اململكة.
النظام الوطني لرعاية املعوقني:

يع���د النظ���ام الوطني لرعاية املعوق���ني يف اململكة العربي���ة ال�سعودية واحًدا من اأب���رز االإجنازات، التي 
�ساهم���ت اجلمعية يف حتقيقها على م�ستوى الوطن، خالل م�سرتها التي امتدت خم�سة وع�سرين عاًما، 
فه���ذا النظام يع���د العالمة الفارقة بني مرحلة واأخرى يف تعامل املجتم���ع، مبختلف موؤ�س�ساته واأفراده، 

مع ق�سية االإعاقة.

واإذا كان���ت اجلمعية يف البداية معنية بتق���دمي اخلدمات املجانية املتخ�س�سة لالأطفال املعوقني، ثم يف 
مراح���ل تطورها وحتوالتها، اأ�سبحت معنية بق�سية االإعاقة وقاية وعالًجا، وجعلت منها ق�سية املجتمع 
باأ�سره، فاإن �سدور املوافقة ال�سامية على النظام الوطني لرعاية املعوقني هو احلد الفا�سل بني ما كان، 
وم���ا �سياأتي من مراحل، اإذ �سار هناك تقنني للحقوق والواجبات، وحتديد للم�سوؤوليات واملهام املنوطة 

بالدولة، وجميع موؤ�س�سات املجتمع واأفراده، يف توفر الرعاية املتكاملة لقطاع املعوقني. 

والنظ���ام الوطن���ي للمعوق���ني ُولد بفك���رة تبناها �ساح���ب ال�سمو امللكي االأم���ر �سلطان ب���ن �سلمان بن 
عبدالعزي���ز -رئي����ص جمل�ص اإدارة اجلمعية ورئي�ص جمل�ص اأمناء مرك���ز امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة- 
وذل���ك خ���الل املوؤمت���ر ال���دويل االأول لالإعاقة والتاأهي���ل، وقام مركز االأم���ر �سلمان الأبح���اث االإعاقة، 
مب�ساركة نخبة من اخلرباء يف جمال الت�سريع االإ�سالمي والدويل وق�سايا االإعاقة، بدرا�سة �ساملة حول 



م�س���روع النظ���ام، باالإ�سافة اإلى درا�سة ما يزي���د على37 نظامًا من الدول العربي���ة واالإ�سالمية والدول 
االأجنبي���ة ومراجع���ة النظم والقوانني التي �سدرت م���ن جهات خمتلفة تعنى باالإعاق���ة، كوزارة الرتبية 

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

وق���د حظي م�سروع النظ���ام بدعم كرمي من �ساحب ال�سم���و امللكي االأمر �سلطان ب���ن عبدالعزيز -يرحمه 
اهلل- الذي تبنى متويل م�سروع نظام املعوقني، ودعمه معنوًيا، ومتابعة مراحله املختلفة اإلى اأن مت اإقراره.

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

وتن���اول النظ���ام تنظيم املزايا وامل�ساع���دات املمنوحة لفئ���ة املعوقني، واقرتاح اللوائ���ح املنظمة لتي�سر 
ا�ستخدام املعوقني للمرافق واملن�ساآت، ي�ساف اإلى ذلك اإن�ساء املجل�ص االأعلى ل�سوؤون املعوقني، وت�سكيله 

وتنظيم اإجراءات عمله؛ ليتولى كل االأمور ذات العالقة ب�سوؤون املعوقني. 

وق���د �س���در النظام مبوجب املر�س���وم امللكي رق���م )م/37(، وتاريخ 23رم�سان �سن���ة 1421ه� القا�سي 
باملوافق���ة عل���ى ق���رار جمل�ص الوزراء رق���م )224( وتاري���خ 15رم�سان �سن���ة 1421ه� اخلا����ص باإقرار 
النظ���ام؛ تتويجًا جلميع اجلهود الرائ���دة يف جمال رعاية املعوقني، وتاأهيلهم، ون�سر باجلريدة الر�سمية 

)اأم القرى( بالعدد رقم)3827( وبتاريخ 24 �سوال �سنة 1421ه�. 

االأمر �سلطان بن عبد العزيز 
حفل  – يرعى  اهلل  – يرحمه 

افتتاح تو�سعة مركز الريا�ص 
عام 1418ه�
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بناء راأي عام واع بق�سية الإعاقة:
انطالق���ًا م���ن االأولوية التي يحظى بها حم���ور التوعية والتثقي���ف يف اإ�سرتاتيجية اجلمعي���ة، فقد تبنت 
اجلمعية الع�سرات من الربامج الوطنية الرائدة الهادفة اإلى بناء راأي عام واٍع بق�سية االإعاقة، والتعامل 
معه���ا وقاية وعالجًا، واأي�سًا بكيفية التعامل مع املعوقني، وهذا ال�سدد يح�سب للجمعية اأنها كانت وراء 

تبني عدة برامج يف مقدمتها:

برنامج "عطاء الطالب ":
اإميان���ا من �سمو االأمر �سلطان بن �سلمان باأن االإعاقة ق�سية املجتمع باأ�سره فقد وجه �سموه با�ستهداف 
ط���الب املدار�ص بربنامج توعوي وطني �سامل ي�سعى اإلى حتقيق هدفني، االأول: توعية الطالب باأ�سباب 
االإعاق���ة وط���رق تالفيها، والثاين تنمي���ة موارد اجلمعية من خ���الل اإحياء �سنة الوق���ف اخلري، وجاء 
برنام���ج "عطاء الط���الب" لتب�سر الن�صء باأهمي���ة الوقف واأثره يف دعم امل�سروع���ات اخلرية، اإحياء 
لل�سن���ة النبوي���ة يف اأول حملة تربعات من نوعه���ا باملوؤ�س�سات التعليمية باململكة، توج���ه عائداتها لدعم 
م�سروعات حملية باململكة، وقد اأجرت اجلمعية االت�ساالت الالزمة خالل �سهري �سعبان ورم�سان �سنة 
1425ه����، وح�سلت خالله���ا على مباركة اأمراء مناطق مراكز اجلمعية، وال���وزارات، واجلهات املعنية، 

ودعمها للربنامج.

ود�سن الربنامج خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز عندما كان اأمرًا ملنطقة الريا�ص 

 الأمري �سلطان بن �سلمان 
يف اإحدى زياراته للمدار�س 
بعد انطالق برنامج “عطاء 
الطاّلب”



وذلك يف الغرفة التجارية بالريا�ص يف 6 من ذي القعدة 1425ه�، بح�سور �سماحة املفتي العام للمملكة، 
وعدد من اأ�سحاب ال�سمو االأمراء، واملعايل الوزراء، ونخبة من رجال االأعمال واملهتمني.

 وحظ���ي الربنامج بحما�س���ة امل�سوؤولني القائمني على ال�ساأن التعليمي يف خمتل���ف القطاعات التعليمية؛ 
الأث���ره الرتبوي البعيد املدى يف اإدخال ثقاف���ة الوقف يف مرحلة مبكرة؛ لتاأ�سيل الوعي لدى الن�صء بهذه 

ال�سنة النبوية ال�سريفة.
ومن مالمح هذا الربنامج:

• زاد ع���دد امل�سارك���ني العاملني يف هذا الربنامج من اأع�ساء جلان خمتلف���ة وفرق عمل ميدانية على 	
15 األ���ف متط���وع ومتطوعة، ومتت طباعة اأك���رث من اأربعة ماليني مطبوعة ب���ني توعوية، واإعالمية، 

ودعائية، وتنظيمية، ومت توزيعها.
• طبق برنام���ج عطاء الطالب يف اأكرث من 4325 مدر�سة وموؤ�س�سة تعليمية مبناطق مراكز اجلمعية، 	

وقارب عدد امل�ساركني من طلبة وطالبات يف الربنامج 900 األف طالب وطالبة.
برنامج "جرب الكر�سي ":

بح�سور وم�ساركة نخبة من اأ�سحاب ال�سمو والف�سيلة واملعايل رعي �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان 
ب���ن �سلمان انطالقة برنامج "جرب الكر�سي " وال���ذي يت�سمن اإقامة م�سمار ميثل مناذج من املعوقات 
الت���ي تواج���ه املع���وق يف حياته، وتت���اح الفر�سة لالأ�سحاء جترب���ة مقعد املعوقني، وحماول���ة جتاوز هذه 

العقبات ملعاي�سة املعاناة التي يتكبدها هوؤالء املعوقون. 

امللك �سلمان بن عبد العزيز 
يرعى تد�سني برنامج " جرب 

الكر�سي " عام 1426ه� يف 
ق�سر احلكم
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وق���د ا�ستطاع���ت اجلمعية منذ تد�سني الربنامج ع���ام 1426ه� ت�سجيل اإ�سافة جدي���دة ذات اأثر مبا�سر 
يف الذهني���ة املجتمعي���ة من خالل ه���ذا الربنامج الذي �سه���د تطبيق بواكره االأول���ى يف مركز غرناطة 
التجاري بالريا�ص للفرتة من 8-17 رم�سان �سنة 1426ه� اإقبااًل منقطع النظر، وعلى اأعلى امل�ستويات، 
حيث �سارك فيه عدد من اأ�سحاب ال�سمو واملعايل، وخمتلف فئات املجتمع. وانتقل خالل الفرتة نف�سها 
اإل���ى مناطق مراكز اجلمعية ومواقع اأخرى يف الوزارات، واجلامعات، واملدار�ص، واملوؤ�س�سات االإعالمية 
وجمل����ص ال�س���ورى ومدينة امللك عبدالعزي���ز للعلوم والتقني���ة، ومركز االأمر �سلم���ان الأبحاث االإعاقة، 
والهيئة العليا لل�سياحة، وكثر من مقار اأجهزة القطاعني العام واخلا�ص، اإذ القى هذا الربنامج حما�ص 

امل�ساركني، الذين كان ل�سان حالهم يقول لي�ص من جرب كمن �سمع اأو حتى كمن راأى. 
مبادرة "اهلل يعطيك خريها ":

مب���ادرة توعوي���ة متخ�س�س���ة بال�سياقة االآمن���ة، اأطلقتها اجلمعي���ة بالتعاون م���ع وزارة الداخلية ممثلة 
باالإدارة العامة للمرور ومب�ساندة عدد من اجلهات وال�سركات.

وبرعاية كرمية من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز "حفظه اهلل" حينما كان وليًا 
للعه���د، مت تد�سني الربنامج فى7 مايو 2014 ووجه - اأيده اهلل - بتعميمه على كافة حمافظات ومناطق 

اململكة وفق جدول زمني حمدد، واأن يكون مبادرة وطنية.
وانطلق���ت املرحلة التجريبية يف مدينة الريا�ص وواكبه���ا برنامج تلفزيوين يحمل نف�ص اال�سم وبث على 

التلفزيون ال�سعودي القناة االأولى بالتزامن مع القناة الريا�سية واإذاعة جدة.

امللك �سلمان بن عبد العزيز 
يد�سن املبادرة الوطنية » اهلل 
يعطيك خريها«



وتاب���ع حلق���ات الربنام���ج على القناة اخلا�س���ة به يف موقع اليوتيوب اأكرث من 9 مليون �س���خ�ص ح�س���ب 
االإح�سائي���ة الر�سمية للموقع، و�سجلت مواقع التوا�سل االجتماع���ي للمبادرة ح�سورا ومتابعة متميزين 

من قبل الزوار.
و م���ن خ���الل الفريق التطوعي الذي ي�س���م نحو 3000 متطوع �سارك الربنام���ج يف العديد من االأن�سطة 
والفعالي���ات، حيث القى تفاعاًل مميزًا، وتعزيزًا لنجاحات الربنام���ج مت التن�سيق لتطبيقه بالتعاون مع 
وزارة التعلي���م لتب�سر النا�سئة باأهمية ال�سياقة االآمن���ة واأثره يف احلد من االإعاقة وتداعيات احلوادث 

وما ت�سببه من اإعاقات دائمة.
وو�سف رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية ما حتقق خالل املرحلة االأولى بالربنامج ب�"االإجناز"، خا�سة فيما 
يتعلق بالتعاون خلف�ص ن�سبة احلوادث باململكة خالل الن�سف االأول من عام 1435ه� مبا يقارب ال�%10، 

مبينًا اأنه مت و�سع اال�سرتاتيجية اخلا�سة باملرحلة الثانية الإطالقها خالل الفرتة القادمة.
ويتوا�س���ل الربنام���ج عرب عدة فعالي���ات ثقافية وفنية وريا�سي���ة واإعالمية وفق ج���دول زمني مب�ساركة 
قطاع���ات عدة، علمًا اأن اململكة ت�سجل بح�سب االإح�س���اءات الر�سمية 35 اإعاقة جديدة يوميًا و40 األف 
اإ�ساب���ة �سنويًا، 30% منها اإعاقات دائمة، و20 حالة وفاة يومي���ة، وت�سل ن�سبة الوفيات من فئة ال�سباب 
بني "18- 22" �سنة اإلى 72%، بينما تقدر ن�سبة املعوقني اإعاقات حركية 80%، ويتكبد االقت�ساد الوطني 

خ�سائر تقارب ال�"21" مليار ريال �سنويًا.

من فعاليات برنامج »اهلل 
يعطيك خرها«
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برنامج "ل�ست وحدك": 
حتر�����ص اجلمعي����ة على تقدمي اخلدم����ات امل�ساندة، والدعم التاأهيل����ي واملعنوي الأولياء االأم����ور واالأطفال من 
خالل اأق�سام اخلدمة االجتماعية، باإيجاد رعاة من اأهل اخلر واملح�سنني؛ لتوفر االحتياجات الالزمة لهم.
والأن اجلمعي���ة تتبنى �سيا�سة االبتكار، وتطوير اأ�ساليب التعامل مع ق�سية االإعاقة، فقد مت اإيجاد برامج 
نوعي���ة لتحقيق اأهداف اجلمعية ب�سور واأ�سكال مبتك���رة، ومن ذلك برنامج "ل�ست وحدك" الذي تبناه 
�سمو رئي�ص جمل�ص االإدارة، ومت تطبيقه يف مركز اجلمعية يف جدة، وهو يعك�ص روح اخلدمة االجتماعية 

ب�سموليته لل�سريحة املخدومة من االإعاقات، واالأعمار املختلفة. 
وق���د ن�س���اأت فك���رة الربنامج يف �سن���ة 1424ه� تفعي���اًل الأحد بن���ود النظ���ام الوطني لرعاي���ة املعوقني، 
ومت افتتاح���ه يف الث���اين من �سهر �سف���ر �سنة 1425ه� برعاي���ة كرمية من �ساحب ال�سم���و امللكي االأمر 

عبداملجيد بن عبدالعزيز، يرحمه اهلل. 
ويقدم الربنامج خدمات اجتماعية جلميع املعوقني واأولياء اأمورهم من دون تخ�سي�ص، وي�سكل العاملون 
بالربنام���ج حلقة م�سوؤولة لتوفر اخلدم���ات االجتماعية، والعالجية، والتعليمية، وما يتبعها من تن�سيق، 

وتوا�سل، مع القطاع احلكومي واالأهلي على عمومه. 
وقد بداأ املركز تنفيذ الربنامج عرب متطوعتني، لتنطلق الفكرة، ويت�ساعف حجم امل�سوؤولية، ويبداأ فريق 

العمل يف املركز بامل�ساركة يف املهام املطلوبة. 

االأمر عبد املجيد بن

عبد العزيز اأمر منطقة مكة 
املكرمة االأ�سبق – يرحمه 
اهلل – يطلع على جم�سم مبنى 
وقف ال�سيخ �سالح �سريف 
يف حفل و�سع حجر االأ�سا�ص 
عام 1414ه�



كما قادت اجلمعية حراكاً جمتمعياً اأثمر العديد من اخلطوات الإيجابية منها على �سبيل املثال:
تخ�سي�ص خطبة اجلمعة مرارًا للتوعية، والتعريف باملعوق وحقوقه، وذلك بالتن�سيق مع وزارة احلج واالأوقاف. 	•
ظهور ترجمة بلغة االإ�سارة لل�سم مواكبة لن�سرة االأخبار الرئي�سة يف التلفاز ال�سعودي منذ �سنة 1417ه�. 	•
تخ�سي�ص احلملة املرورية يف �سنة 1417ه� للتوعية ب�سالمة الطفل داخل ال�سيارة. 	•
اإع���داد درا�س���ة عن اآثار احلوادث املرورية ودورها يف اإعاق���ات االأطفال وتقدميها ل�سمو ويل العهد يف 	•

�سنة 1418ه�. 
التن�سي���ق مع وزير الرتبية والتعليم -املع���ارف �سابًقا- والرئي�ص العام لتعليم البنات لتخ�سي�ص مواد 	•

منهجي���ة واأن�سطة غر �سفية؛ لتب�سر الن����صء باأ�سباب االإعاقة، وطرائق التعامل مع املعوقني، وذلك 
يف �سنة1420ه�. 

اإ�سدار )جملة اخلطوة(، وهي اأول جملة دورية متخ�س�سة يف �سوؤون االإعاقة واملعوقني.	•
ا�ستبعاد كتابة مظاهر العوق يف دفاتر العائلة للمواطنني. 	•
التن�سي���ق يف �سن���ة 1418ه� م���ع معايل وزير االإعالم الإع���داد فلم وثائقي عن جه���ود اململكة يف رعاية 	•

املعوقني، وترجمته اإلى عدد من اللغات. 
التن�سي���ق مع موفد اململكة الدائم باالأمم املتحدة االأ�ستاذ نايف بن بندر ال�سديري، وتزويده بتقرير متكامل 	•

عن العمل االجتماعي يف اململكة، ورعاية املعوقني؛ للتعريف به يف االأمم املتحدة، وذلك يف �سنة 1418ه�.
مب����ادرة اجلمعي����ة برت�سي����ح اململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة لنيل جائ����زة روزفل����ت الدولي����ة لالإعاقة لع����ام 2000م 	•

)�سنة1421ه�(. 

املنتخب ال�سعودي لكرة القدم 
يزور مركز اجلمعية بالريا�ص

عام 1994م
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مجلة الخطوة
على عك�ص التيار، وكما هو دومًا قدر املهمومني بق�سايا النا�ص، واملعنيني ب�سناعة الراأي وتنوير العقول 
اجتم���ع نخبة من اأبناء اململكة يتقدمهم �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، 
وع���دد من خرباء االإعالم قبل اأكرث من ع�سرين عامًا حتت مظل���ة جمعية االأطفال املعوقني، يتدار�سون 
كيف ال�سبيل الإلقاء حجر يف بحرة االإعاقة الراكدة، يحركون من خاللها االأعماق يف ق�سية باتت لدى 

بع�ص دول العامل همًا اقت�ساديًا واجتماعيًا واإن�سانيًا.

وها للجمعية ت�ستهدف يف املقام االأول  ا�ستندوا يف روؤاهم اإلى حمددات ا�سرتاتيجية اإعالمية رائدة خطُّ
�سياغة مواقف اإيجابية وراأي عام واع جتاه االإعاقة وقاية وعالجًا وتعاماًل.

وكان التح���دي.. كيف يكون للجمعية اأدوات ت�سهم يف خلق جمتمع يعاي�ص ويعي�ص به اأ�سحاب االإعاقات، 
ال يعي�سون عليه، ال يعي�سون على هام�سه، وال حتت ترفعه، وال حتت قهره.

هن���ا كان مي���الد »اخلطوة« اإ�س���دارًا ف�سليًا يح���اول طرح �سلعة جدي���دة يف �سوق تكاد حتتك���ره ق�سايا 
اجتماعية وريا�سية اأكرث اإحلاحًا.

اأك���رث م���ن عقدين من الزمن -ورغم كل ال�سعوبات التي تواجه مثل تل���ك االإ�سدارات املتخ�س�سة- مل 
تتوقف »اخلطوة« عن ال�سدور، فقد كان وراءها رجال يوؤمنون بر�سالتها وقدرتها.. اأ�سرف عليها وعمل 

�سمو رئي�ص اجلمعية و�سمو 
االأمر تركي بن �سلمان بن

عبد العزيز يف حفل مرور 20 
عامًا على اإ�سدار جملة اخلطوة



يف اإعداده���ا مهنيون يدرك���ون اأهمية القاعدة ال�سحفي���ة »اعرف قارئك وا�سقل نف�س���ك« انطلقوا من 
منظوم���ة قيم ال�س���دق والبعد عن االفتعال اأو اإث���ارة ال�سفقة �ساغوا اأهدافها كاإح���دى اأدوات اجلمعية 
يف التعري���ف برباجمها واأن�سطتها وخدماتها، وكنافذة لتوعية املجتم���ع باأنواع االإعاقة واأ�سبابها وكيفية 
التعامل معها، وكقناة لتج�سر الفجوة بني املعوقني وحميطهم، وجعلوا منها م�ساحة ال�ستقطاب املثقفني 

مما يدعم موقف اجلمعية.

طبق���ت »اخلط���وة« معاير مهنية راقي���ة، وتبنت ق�ساي���ا غر م�سبوقة عل���ى ال�سعي���د االإعالمي منها، 
»م���اذا يحتاج املعوقون؟«، »هل هم معوقون اأو ذوي احتياجات؟«، »ال�سحر وال�سعوذة يف عالج االإعاقة«، 
»زواج وتوظي���ف ودمج املعوقني«، »ثقافة امل�سوؤولية االجتماعية«، »العمل اخلري والتربعات«، كيف يرى 

االإعالم املعوقني؟

وحقق���ت خالل م�سرته���ا انفرادات متميزة بحوارات ولقاءات خا�سة م���ع قيادات و�سخ�سيات �ساخمة 
وعاي�س���ت كل خطوة خطته���ا اجلمعية يف م�سرتها الإي�س���ال خدماتها اإلى العديد م���ن مناطق اململكة، 
اأ�سدرت اأعدادًا خا�سة مع كل حجر اأ�سا�ص مل�سروع جديد، ومع كل افتتاح ملركز اأو وقف خري، ومع كل 
منا�سب���ة ك���ربي عا�ستها اجلمعية، حتى باتت هذه املطبوعة �سج���اًل وثائقيًا يوؤرخ لكل حمطات اجلمعية 
وجناحاتها، ومرجعًا علميًا معلوماتيًا للكثر من احلقائق عن ق�سية االإعاقة يف اململكة العربية ال�سعودية.

وم���ع م���ا قدمته " اخلطوة" من طرح اإعالمي متزن واإيجابي ع���ن ق�سية االإعاقة، كانت املخرجات على 
اأر����ص الواقع.. تفاعل موؤ�س�سات الدولة مع هم���وم واحتياجات املعوقني.. تهيئة الوعي العام لقبول دمج 
املعوق���ني يف املجتمع، طالب وموظفني وريا�سي���ني واإعالميني واأطباء وبرملانيني وم�سوؤولني... خلق نوعًا 
م���ن التناف�ص بني مناطق اململكة على اإقامة مراكز للجمعية.. مب���ادرات من موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص 

لبناء �سراكات دائمة مع اجلمعية.

اأما التفاعل املجتمعي الذي حظيت به »اخلطوة« فقد متثل لي�ص فقط يف اهتمام املتخ�س�سني، واملعوقني، 
ب���ل اأي�سًا يف م�ساندة �سروحنا االإعالمية الوطنية ويف مقدمتها املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق 

التي تبنت طباعة وتوزيع املجلة جمانًا يف اإطار �سراكتها مع اجلمعية على مدى نحو ع�سرين عامًا.

ومواكب���ة مل�س���رة التحديث والتطوير الت���ي تالم�ص كافة برامج والأن�سطة اجلمعي���ة �سهدت " اخلطوة " 
اأي�س���ًا مراحل تطوير عدة تبويبًا وحتري���رًا واإخراجًا، وتّوج ذلك بتد�سني موقع اإلكرتوين خا�ص للمجلة، 
واإتاحته���ا للت�سف���ح اإلكرتونيًا والتوا�س���ل مع كافة املواق���ع ذات العالقة، وتبنت اجلمعي���ة فكرة حتويل 
»اخلط���وة« اإلى برنام���ج تليفزيوين بالتعاون م���ع وزارة االإعالم تو�سيعًا لقاع���دة امل�ستفيدين، وتر�سيخًا 

لثقافة اإيجابية يف التعاطي مع االإعاقة.
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اأطفال اجلمعية وقد مت دجمهم يف مدار�س التعليم العام ل�ستكمال املراحل التعليمية

عدد من الأطفال املعوقني بعد تخرجهم من اجلمعية ودجمهم يف مدار�س التعليم العام



تعليم المعوقين 
تعددت اإجنازات اجلمعية يف جمال التعليم، وذكر بع�سها يف �سفحات اأخرى، وميكن اإجمال بع�س 

الإجنازات يف هذا املجال احليوي على النحو الآتي:
• اإجن���از اأول دلي���ل عربي لتطوير املناهج التعليمية اخلا�سة باالأطف���ال املتاأخرين عقليًا، بالتعاون مع 	

برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات االأمم املتحدة االإمنائية )اأجفند(. 
• تبني برنامج دمج الطالب والطالبات املعوقني يف مدار�ص التعليم العام، بالتعاون مع االإدارة العامة 	

للرتبي���ة اخلا�س���ة، واإدارات املناطق التعليمية، وه���ذا االأمر اأثمر دمج نح���و 100 طالب وطالبة من 
من�سوبي اجلمعية �سنويًا، بعد اإكمال برنامج تاأهيلهم. 

• افتت���اح معهد ثانوي لل�س���م والبكم يف جدة، بناء على طلب �س���مو رئي�ص جمل����ص اإدارة اجلمعية من 	
معايل وزير املعارف يف �سنة 1414ه�. 

• التن�س���يق يف �س���نة 1412ه� مع معايل وزير التعليم العايل -حينذاك-الإعادة النظر يف قرار الوزارة 	
بعدم قبول املعوقني يف كليات الرتبية بجامعات اململكة. 

• الطلب يف �س���نة 1415ه� من معايل الرئي�ص العام لتعليم البنات -حينذاك- افتتاح مدر�س���ة لل�سم 	
والبكم للبنات يف منطقة الق�سيم تلبية لرغبة االأهايل.

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

• تخ�سي�ص ن�سبة معينة من االأماكن يف جامعات اململكة للمعوقني �سنويًا. 	
• اإن�س���اء جناح للمعوقني يف عام 1418ه� يف مكتبة امللك فهد الوطنية يحتوي على الكتب واملطبوعات 	

والو�سائل ال�سمعية والب�سرية التي تهم املعوقني. 
• موافقة الرئي�ص العام لرعاية ال�س���باب �ساحب ال�س���مو امللكي االأمر في�سل بن فهد بن عب��دالعزيز 	

-رحم���ه اهلل- يف �س���نة 1419ه���� على حتم���ل تكاليف طباعة كت���اب "الرتبية البدني���ة للمعوقني بني 
النظرية والتطبيق"، وتوزيعه. 

• تبني اجلمعية يف �س���نة 1420ه���� لفكرة اإيجاد خدمة تعليمية لالأطفال الذي���ن يعانون تخلفًا ذهنيًا، 	
ولديهم قابلية للتعليم، بالتن�سيق مع االإدارة العامة للرتبية اخلا�سة. 

• الطلب يف �سنة1421ه� من معايل الرئي�ص العام لتعليم البنات فتح مرحلة ثانوية مبعهد االأمل لل�سم 	
للبنات. 

• امل�س���اعي يف �س���نة 1421ه� لدى �س���مو اأمر منطقة املدينة املنورة لعالج الق�س���ور يف برامج تعليم 	
الطالبات الكفيفات باملنطقة. 

• اإن�ساء مدر�سة ابتدائية للبنات لفئة ال�سم والبكم يف مدينة ينبع يف �سنة 1418ه�.	
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التسهيالت الممنوحة للمعوقين 
اأ�س���همت اجلمعية يف حتقيق مكت�س���بات للمعوقني متثلت يف ت�سهيالت منحت لهم من عدد من اجلهات، 

ومن ذلك:
• موافق���ة جمل����ص وزراء ال�س���وؤون االجتماعي���ة الع���رب يف �سنة 1421ه� عل���ى تخفي�ص اأج���ور ال�سفر 	

للمعوقني العرب يف اأثناء تنقالتهم، بن�سبة %50. 
• موافقة �سمو وزير الداخلية على اإلغاء امل�سميات اخلا�سة باملعوقني يف الوثائق الر�سمية مثل: معوق، 	

ك�سيح. 
• اإ�س���دار طواب���ع بريد يف منا�سب���ات اليوم العاملي للمع���وق وتاأ�سي�ص املجل�ص االأعل���ى للمعوقني، العام 	

الدويل للمعوقني، واإن�ساء اجلمعية. 
• التن�سيق مع البنك العربي الوطني يف �سنة 1424ه� ملنح املعوقني قرو�سًا مي�سرة. 	
• تر�سيح اجلمعية يف �سنة 1425ه� لنيل جائزة هلتون اخلرية يف الواليات املتحدة االأمريكية. 	
• اإتاح���ة الفر�س���ة للمعوق���ني للح�سول عل���ى االإعانات ال�سهرية م���ن خالل بطاقات �س���راف البنوك 	

بالتن�سيق مع وزارة ال�سوؤون االجتماعية، وذلك يف �سنة 1425ه�. 
• ت�سهيل اإجراء جتديد بطاقات تخفي�ص االإركاب للمعوقني ابتداء من �سنة 1424ه�. 	
• تخ�سي�ص "كاونرتات" يف املطارات خلدمة املعوقني، وت�سهيل اإجراءات �سفر املعوقني على رحالت 	

اخلطوط ال�شعودية. 
• تخ�شي�ص وجبات غذائية داخل طائرات اخلطوط ال�شعودية تتنا�شب واحتياجات معوقي "التوحد". 	
• التن�سيق مع وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية ملراعاة ظروف املعوقني، وتوفر الت�سهيالت املكانية لهم 	

يف دور العبادة واملرافق العامة. 
• توفر ت�سهيالت للمعوقني يف امل�سارف، ومراعاة ظروفهم يف اأجهزة ال�سرف االآيل. 	
• التن�سي���ق يف �سنة 1425ه� مع وزارة ال�سوؤون االجتماعي���ة لدعم ق�سية زواج املعوقات، وت�سكيل هيئة 	

خمت�سة يف مناطق اململكة، مب�ساركة االإمارة والوزارة. 
• اق���رتاح قدم يف �سن���ة 1426ه� اإلى �سم���و ويل العهد وزير الدف���اع والطران واملفت�ص الع���ام باإن�ساء 	

جمعية خرية لرعاية املعوقني الع�سكريني. 
• موافقة املقام ال�سامي يف �سنة 1418ه� على تو�سيات اللجنة الوزارية املتعلقة باأو�ساع املعوقني، واأ�سلح 	

ال�سبل لتاأمني الرعاية الالزمة لهم، وت�سجيع القطاع اخلا�ص للم�ساركة يف تقدمي اخلدمات للمعوقني. 
• م�ساع���دة جمعي���ة اأمهات االأطف���ال املعوقني يف منطقة ت���وزال بالبو�سنة والهر�س���ك يف �سنة 1420ه� 	

ب�سفاعة من �سمو رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية ل�سمو اأمر منطقة الريا�ص.



• موافق���ة جمل�ص الوزراء يف �سنة 1425ه���� على منح املعوقني ت�شهيالت با�شتثنائهم من بع�ص �شروط 	
من���ح االأرا�س���ي، التي توزعه���ا االأمانات والبلدي���ات، واإعطائه���م االأولوية، ومن���ح املعوقني من غر 
ال�سعودي���ني ومرافقيهم خ�سمًا عل���ى و�سائل النقل احلكومية، ومعاملتهم يف ه���ذا ال�ساأن كاأمثالهم 

من ال�سعوديني. 
• موافق���ة �سمو رئي�ص جمل�ص اإدارة مكتبة امللك عبدالعزيز �سنة 1425ه� على ا�سرتاك 200 طفل من 	

املعوقني واالأيتام يف املكتبة.

تهيئة المرافق العامة الستخدام المعوقين 
• تبني م�سروع على م�ستوى اململكة لتهيئة امل�ساجد ومرافقها لتتنا�سب مع احتياجات املعوقني. 	
• توف���ر م�ساح���ات داخل الطائ���رات تخ�س����ص مل�ستخدمي كر�س���ي االإعاقة، وذلك ابت���داء من �سنة 	

1417ه�. 
• توف���ر موا�سئ كافية للمعوقني باحلرم���ني ال�سريفني منذ �سنة 1422ه�، وتوفر ت�سهيالت للكرا�سي 	

اخلا�سة بهم. 
• تاأهي���ل بع�ص من�شوبي اخلطوط ال�شعودي���ة ل�شتخدام لغة الإ�شارة؛ للتعامل م���ع ال�شم والبكم منذ 	

�سنة 1423ه�. 
• تاأمني الرافعات احلديثة، وو�سائل النقل اخلا�سة لت�سعيد املعوقني اإلى الطائرات منذ �سنة 1423ه�. 	
• تعمي���م وزارة ال�س���وؤون البلدية والقروية يف �سنة 1423ه� على االأمانات بجميع مناطق اململكة لتوفر 	

متطلبات املعوقني يف املن�ساآت العامة، وتعديل ما هو قائم منها. 
• تاأهيل مواقع اأجهزة ال�سرف االآيل لت�سهيل و�سول املعوقني اإليها يف �سنة )1421ه�(. 	
• تعميم كتاب املعاير الت�سميمية للمعوقني حركيًا يف البيئة العمرانية للمهند�ص خمتار ال�سيباين يف 	

�سنة 1415ه� على جميع الوزارات والدوائر احلكومية واجلامعات. 
• مراعاة حاجة املعوقني وظروفهم داخل الفنادق، وتوفر الت�سهيالت النتقاالتهم، وذلك منذ �سنة 1413ه�. 	
• توف���ر الت�سهيالت لتح���ركات املعوقني يف موقع املهرجان الوطني لل���رتاث والثقافة باجلنادرية منذ 	

�سنة 1421ه�. 
• توجي���ه وكي���ل وزارة ال�سوؤون االإ�سالمي���ة والدعوة واالإر�س���اد يف �سنة 1426ه� لفروع ال���وزارة لتهيئة 	

املرافق التابعة للوزارة ال�ستخدامات املعوقني. 
• التن�سي���ق يف �سنة 1426ه� مع معايل وزير الثقافة واالإعالم لتهيئة املراكز الثقافية واملكتبات العامة 	

ال�ستخدامات املعوقني.
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توظيف المعوقين
ُيعد توظيف املعوقني تتويجًا لكافة برامج التعليم والعالج والتاأهيل، حيث �سعت جمعية االأطفال املعوقني 
ال�ستكم���ال منظوم���ة خدماتها وت�سديها لق�سية االإعاقة من خالل تبن���ي هذا الربنامج الذي ُيعد ج�سر 
توا�س���ل بني املعوق واملوؤ�س�س���ات وال�سركات ويتيح الأبناء هذه الفئة الغالية فر�س���ًا للعمل وفقًا لقدراتهم 

واإمكاناتهم، مبا ميكنهم من خدمة اأنف�سهم وجمتمعهم.
ويعت���رب برنامج توظيف املعوقني منوذجًا الأوجه التعاون بني اجلمعية والعديد من اجلهات يف القطاعني 
الع���ام واخلا����ص مبا يج�س���د روح الفري���ق الواحد، وقد بداأت ق�س���ة هذا الربنامج باق���رتاح تقدمت به 
اجلمعي���ة ملقام وزارة العمل الإيجاد احلافز للقطاع اخلا�ص لت�سجيعه على توظيف املعوقني، وا�ستجابت 
الوزارة م�سكورة ب�سدور قرار يحت�سب مبوجبه توظيف املواطن املعوق باأربعة مواطنني يف ن�سبة ال�سعودة 
باملوؤ�س�سات وال�سركات، ورفعت الن�سبة الحقًا ليكون عن اأربعة، وقد تزامن ذلك مع التوجيهات ال�سامية 
باأن يكون 4% من املوظفني اأو العاملني بكل من�ساأة من املعوقني، ومن هذا املنطق بادرت اجلمعية بتبني 
هذا الربنامج يف �سوء حدبها وم�سوؤوليتها الوطنية ونظرة �سمو رئي�سها الذي يتعامل مع االإعاقة كق�سية 
اأك���رث منها برامج رعاية وتاأهي���ل جمانية تقدمها اجلمعية لالأطفال املعوق���ني، حيث تتبنى اجلمعية يف 
اإط���ار ت�سديها لق�سي���ة االإعاقة كق�سي���ة اجتماعي���ة واقت�سادية ووطني���ة اإ�سرتاتيجي���ة �ساملة تتكامل 
حماوره���ا به���دف تهيئة اأف�سل الظ���روف للتعامل مع االإعاقة وجت���اوز �سلبياتها، وبالت���ايل فاإن برنامج 

توظيف املعوقني ُيعد اأحد مبادرات اجلمعية الرائدة يف م�ساندة املعوقني.

ُيعد توظيف املعوقني 
تتويجًا لكافة برامج التعليم 
والعالج والتاأهيل



ب���داأت اجلمعية بالعمل على هذا الربنامج عام 1426ه���� بت�سكيل جلنة لتوظيف املعوقني �سمت ممثلني 
عن: وزارة العمل، وزارة ال�سوؤون االجتماعية، املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني، الغرفة التجارية 

ال�سناعية بالريا�ص، �سندوق تنمية املوارد الب�سرية.

وو�سع���ت اللجن���ة االأُط���ر العام���ة له���ذا الربنام���ج الرائ���د يف اجتماع���ني ا�ست�سافتهم���ا اجلمعي���ة يف 
1426/12/21ه���� املواف���ق 2006/1/1م و1427/3/18ه� املواف���ق 2006/4/26م، حيث جرى تنظيم 
الع�س���رات م���ن ملتقي���ات للتوظيف �سنوي���ًا داخل مراك���ز اجلمعية ب���دءًا م���ن 1427/3/21ه�، وحظى 

الربنامج برعاية البنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب( اعتبارًا من عام 1429ه�.

ويت���م تنظي���م )30( ملتقى �سنوي���ًا لتوظيف املعوقني م���ن ال�سباب والفتيات وي�س���ارك يف هذه امللتقيات 
حوايل )170( �سركة وموؤ�س�سة من القطاع اخلا�ص ويح�سر امللتقيات قرابة 400 معوق ومعوقة.

ا- مايلي: ومن جهود اجلمعية -اأي�سً
• دع���وة رئي����ص الدي���وان العام للخدمة املدني���ة يف �سنة 1417ه���� اإلى التعميم على جمي���ع القطاعات 	

احلكومية الإتاحة الفر�سة للمعوقني املوؤهلني للح�سول على وظائف منا�سبة. 
• تعمي���م االأمني الع���ام للغرف التجارية ال�سعودي���ة يف �سنة1421 ه� على الغ���رف التجارية باأن تلتزم 	

املوؤ�س�سات وال�سركات توظيف الن�سبة املقررة من املعوقني ح�سب النظام. 
• موافق���ة �سمو وزي���ر الداخلية يف �سن���ة 1422ه�، والتعميم عل���ى اأمراء املناطق لك���ي تتولى جمال�ص 	

املناطق طلبات توظيف املعوقني، واإتاحة الفر�ص لهم للعمل مبناطقهم، مراعاة لظروفهم. 
• موافق���ة وزي���ر العمل يف �سن���ة 1425ه� على احت�ساب توظي���ف املعوق بثالثة اأ�سخا����ص، �سمن ن�سبة 	

ال�سعودة يف القطاع اخلا�ص.
احت�سان املوؤ�س�سات النا�سئة لرعاية املعوقني: 

ومل تقت�سر جهود اجلمعية على خدمة فئة االأطفال املعوقني وتنفيذ ا�سرتاجتيتها، بل جتاوزت ذلك اإلى 
اإط���ار القيام بدور تنموي وطني يتمثل يف احت�سان املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلرية الوليدة ودعم العمل 

اخلري بوجه عام من خالل:

• تروؤ����ص �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان ب���ن �سلمان بن عبدالعزيز املجل�ص التن�سيقي للجمعيات 	
اخلرية املعنية برعاية املعوقني.

• �سدور قرار جمل�ص الوزراء باعتماد اإعانة �سنوية ملراكز التاأهيل اخلا�سة.	
• م�سان���دة جه���ود �سمو اأمني منطقة الريا����ص يف �سنة 1423ه� يف اإن�ساء مرك���ز متقدم للذين يعانون 	

ا�سطرابات التخاطب. 
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• من���ح املراكز االأهلية اخلا�سة برعاية املعوقني االأرا�سي الالزمة؛ الإقامة م�سروعات املراكز مبوافقة 	
املقام ال�سامي الكرمي، بناء على م�ساعي اجلمعية، وذلك يف �سنة 1424ه�. 

• دع���م طلب اإن�ساء مركز اأهلي ل�سعوب���ات التعلم، وهو مركز اخلطوة االأولى لل�سعوبات التعليمية يف 	
�سنة 1422ه�. 

• تبن���ي مقرتح يف �سنة 1424ه� بدرا�سة اأو�س���اع املراكز التاأهيلية اخلا�سة باأن تكون حتت مظلة جهة 	
تنظم اآلية عملها، وتقدم لها الدعم املادي والفني. 

• دعم طلب اإن�ساء املركز الوطني للتدخل املبكر يف �سنة 1424ه�. 	
• الرفع اإلى �سمو ويل العهد ال�ستمرار وزارة ال�سحة ووزارة املالية يف دعم املركز امل�سرتك لالأطراف 	

ال�سناعية يف �سنة 1425ه�.
خدمات التاأهيل والرعاية: 

اأ�سهم���ت اجلمعية يف �س���دور العديد من االأنظمة والقرارات اخلا�سة بتو�سي���ع دائرة اخلدمات املقدمة 
للمعوقني ومن ذلك: 

• موافق���ة خادم احلرم���ني ال�سريفني امللك فهد ب���ن عبدالعزيز -رحمه اهلل- يف �سن���ة 1407ه� على 	
اإعفاء االأطفال املعوقني من ر�سوم العالج يف م�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي للعيون. 

• ا�ستثن���اء االأطفال املعوقني الكويتيني يف �سن���ة 1411ه�، وال�سماح بتلقيهم برامج العالج والتاأهيل يف 	
مركز اجلمعية بالريا�ص خالل فرتة الغزو العراقي للكويت. 

• ال�سع���ي يف �سنة 1412ه���� لدى معايل وزي���ر املالية الإلغ���اء التعرفة اجلمركية عل���ى اأجهزة املعوقني 	
الطبية واحلركية. 

• التن�سي���ق مع وزي���ر ال�سحة يف �سن���ة 1416ه� لتوفر عي���ادات عالج النطق وعلل ال���كالم، والعالج 	
الوظيفي يف امل�ست�سفيات الكربى، ومراكز الرعاية ال�سحية يف املدن الكربى. 

• موافقة معايل وزير ال�سوؤون االجتماعية يف �سنة 1419ه� على عالج املبتعثني املعوقني يف القاهرة. 	
• دعم اقرتاح اإن�ساء اأق�سام تربية خا�سة يف اجلامعات والكليات، وذلك منذ �سنة 1421ه�. 	



رياضة المعوقين 
تبن���ت اجلمعية وباقرتاح م���ن معايل الدكتور غازي ب���ن عبدالرحمن الق�سيب���ي، -يرحمه اهلل- فكرة 
اإن�س���اء احت���اد ريا�سي لريا�سة املعوقني ومت���ت موافقة الرئي�ص العام لرعاي���ة ال�سباب على هذه الفكرة 

�سنة 1404ه�. 

وتلبية الحتياجات املعوقني قامت اجلمعية يف �سنة 1421ه� بالتن�سيق مع الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب، 
واالحتاد ال�سع���ودي لريا�سة املعوقني، الإتاحة الفر�سة للمعوقني لال�ستف���ادة من املالعب، والتجهيزات 
املتوافرة يف االأندية الريا�سية، يف جميع مناطق اململكة، واإعداد برامج ترويحية تتنا�سب واحتياجاتهم. 

وق���د مت ال�سم���اح للمعوقني الذين ي�ستخدمون كرا�س���ي متحركة بدخول اال�ست���ادات الريا�سية، ومتابعة 
االأحداث واملباريات جمانًا. 

وتلبي���ة القرتاح اجلمعية اأي�سًا �سنة 1423ه� بداأ التلفاز ال�سعودي يف نقل مناف�سات البطوالت الريا�سية 
اخلا�سة باملعوقني على الهواء مبا�سرة، حتفيزًا لهم والأقرانهم. 

وكان���ت اجلمعي���ة يف مقدم���ة املوؤ�س�سات التي ب���ادرت اإلى تك���رمي املنتخب ال�سعودي لك���رة القدم لذوي 
االحتياجات اخلا�سة الذي حقق بطولة كاأ�ص العامل لعام 2006م يف اأملانيا.

خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبد العزيز ي�ستقبل 
املنتخب ال�سعودي لكرة القدم 

لذوي االحتياجات اخلا�سة 
الفائز بكاأ�ص العامل لثالث 

مرات عام 1435ه�
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التدريب وتطوير الكفاءات الب�سرية: 

يف ظ���ل توايل امل�ستجدات يف برام���ج الرعاية املتخ�س�سة للمعوقني، اأ�سبح���ت اجلمعية يف �سباق دائم 
لتطوير خدماتها؛ وفًقا الأحدث ما يطبقه العامل يف هذا املجال.

 وتطل���ب ذل���ك تعاظم دور اإدارات التدري���ب الداخلي يف اجلمعية، بو�سفها من اأه���م االأق�سام احليوية، 
الت���ي تعن���ى بالتن�سيق لربامج التعليم والتدري���ب امل�ستمر داخل اجلمعية وخارجه���ا، يف �ستى املجاالت؛ 
به���دف تنمية ق���درات من�سوبي اجلمعية، و�سق���ل مهاراتهم وخرباتهم، وكذلك اإتاح���ة فر�سة التدريب 
امليداين ملن�سوبي اجلهات املعنية برعاية املعوقني، والباحثني، والدار�سني، اإ�سافة اإلى التوعية واالإر�ساد 

االجتماعي عن طريق ا�ستقطاب املتخ�س�سني وقادة الراأي.

وق���د �سملت خدمات ق�سم التدريب الداخلي يف اجلمعي���ة، ومراكزها على مدى ال�سنوات املا�سية كثًرا 
م���ن االأن�سط���ة والربامج واالإجنازات، كتنظيم دورات تدريبية، ون���دوات، وور�ص عمل، وحما�سرات، يف 

املجال الطبي، مما مكن كثرين من اال�ستفادة منها.

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

وعم���ل ق�سم التدريب الداخلي -كذلك- على تطوير برنامج التط���وع، وا�ستقطب متطوعني ومتطوعات 
من اأ�سحاب اخلربات يف جماالت خمتلفة. 

وعلى ال�سعيد الداخلي للجمعية، فقد وفق الق�سم يف تنظيم دورات تدريبية وندوات يف املجال التعليمي، 
ا�ستف���اد منها معلم���ات الق�سم التعليمي، كما ا�ستف���اد موظفو اجلمعية وموظفاتها م���ن دورات تدريبية 

وندوات يف املجال االإداري.

ويتول���ى ق�س���م التدريب الداخلي مهام اإدارة �س���وؤون مكتبات اجلمعية، واملراك���ز، والتن�سيق مع االأق�سام 
املختلف���ة؛ ملعرف���ة احتياجاتها م���ن الكت���ب، واملراجع، والدوري���ات املتخ�س�س���ة، والتن�سي���ق لتاأمينها، 
باالإ�سافة اإلى توفر خدمات مرئية، و�سمعية؛ لتوثيق االأن�سطة، وامل�ساركات العامة للجمعية، كالت�سوير 

الفوتوغرايف، وت�سوير الفيديو، واملطبوعات.

أرقام وإحصاءات
تع���د االأرق���ام لغة احلقيق���ة التي جت�سد الواقع، وميك���ن الوقوف على بع�ص ما اأجنزت���ه جمعية االأطفال 

املعوقني وفروعها باالعتماد على هذه اللغة.

فمن���ذ افتتاح مركز اجلمعية االأول بالريا�ص تت�ساعد اأع���داد االأطفال امل�ستفيدين من خدمات وبرامج 
اجلمعية ب�سكل �سنوي، وكاد ذلك العدد اأن يت�ساعف مع انت�سار مراكز اجلمعية والتي و�سلت اإلى ع�سرة 
مراك���ز يف كل من الريا�ص، وجدة، ومكة املكرمة، واملدينة املنورة، واجلوف، وحائل، وع�سر، والباحة، 

والر�ص، وجنوب الريا�ص، ومن املقرر اأن ين�سم قريبًا مركز جازان اإلى مظلة خدمات اجلمعية.
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الأمري �سطام بن عبد العزيز - يرحمه اهلل - خالل تد�سني برنامج » جرب الكر�سي« 
مبقر اإمارة منطقة الريا�س



الأمري عبد اهلل بن متعب بن عبد اهلل بن عبد العزيز بطل الفرو�سية يف فاعلية "جرب الكر�سي " 

الأمري الدكتور عبدالعزيز بن مقرن اأمني منطقة 
الريا�س الأ�سبق يف تد�سني »جرب الكر�سي«

معايل رئي�س جمل�س ال�سورى الأ�سبق الدكتور �سالح 
بن حميد يف »جرب الكر�سي«
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الأمري عبد العزيز بن ماجد اأمري منطقة املدينة املنورة ال�سابق ي�سارك يف برنامج "جرب الكر�سي "

معايل وزير النقل الأ�سبق جبارة ال�سري�سري 
يف »جرب الكر�سي«

معايل وزير ال�سوؤون الجتماعية  الأ�سبق عبد املح�سن 
العكا�س يرحمه اهلل يف » جرب الكر�سي«



العب املنتخب الوطني نواف بن متياطمعايل وزير ال�سحة الأ�سبق الدكتور حمد املانع 

ع�سو �سرف اجلمعية الأ�ستاذ خالد البلطان يف 
»جرب الكر�سي«

لعب املنتخب الوطني ال�سابق يو�سف الثنيان
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امللك �سلمان يكرم �سركة �سابك لدعمها اجلمعية

امللك �سلمان بن عبد العزيز يت�سلم هدية تذكارية يف حفل " مزاد احل�سارة " الريا�س 1425/1/20هـ



اأمني منطقة الريا�س الأ�سبق الأمري الدكتور عبد العزيز بن عياف اآل مقرن يرعى حفل املارثون 
الأول لأطفال اجلمعية

مباراة خريية على )كاأ�س الأمري فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز - رحمه اهلل -( ل�سالح اجلمعية
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الفصل الرابع 
برامج وإنجازات 
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مقدمة
كان الهدف من اإن�س���اء اجلمعية - وال يزال- تقدمي الرعاية ال�س���املة لالأطفال املعوقني من �سن امليالد 
حت���ى الثانية ع�سرة. ولتحقيق هذا الهدف و�سعت اإ�سرتاتيجي���ة متكاملة تت�سدى لق�سية االإعاقة وقاية 
وعالًجا، وت�سرية للوعي يف املجتمع باأبعاده املختلقة، واأ�ساليب التعامل معها. وا�ستملت هذه االإ�سرتايجية 
عل���ى منظوم���ة متكاملة من اخلط���ط والربامج، التي وج���دت طريقها اإلى التنفيذ، وم���ن الو�سائل التي 

اتبعت لتحقيق االأهداف، وفق ما هو خمطط لها:

• ا�ستقطاب الكفاءات املتخ�س�سة يف جميع جماالت االإعاقة �سواء من داخل اململكة اأو من خارجها.	
• االهتمام بربامج التدريب والتاأهيل واالبتعاث امل�ستمر ملن�سوبي اجلمعية.	
• اإن�س���اء عدد من مراكز الرعاية والتاأهيل والعالج املتخ�س�سة يف مناطق اململكة، وتزويدها باأحدث 	

التقنيات واالإمكانات.
• توف���ر قاع���دة معلوم���ات متخ�س�سة ع���ن االإعاقة واملعوق���ني يف اململك���ة، والتعاون م���ع املوؤ�س�سات 	

واملنظمات وامل�سالح احلكومية واالأهلية، يف كل ما من �ساأنه االهتمام باالأطفال املعوقني.
• اإقامة املوؤمترات والندوات العلمية التي ت�سلط ال�سوء على هذه الفئة من املجتمع. 	
• امل�ساركة يف خمتلف املنا�سط ذات العالقة.	
• تفعي���ل دور املتخ�س�س���ني، واإتاحة الفر�سة لهم للعمل يف خمتلف مراف���ق اجلمعية، واال�ستفادة من 	

خرباتهم املتميزة يف براجمها املتعددة.
• وقد انطلقت اجلمعية عرب مراحل تاريخية مهمة، وحمورية يف م�سرتها لتحقيق اأهدافها، مبنهجية 	

علمية، ومبنظور اإن�ساين يحدد االأولويات تبًعا حلاجة االأفراد امل�ستهدفني �سواء االأطفال املعوقني اأو 
اأ�سرهم، ووفًقا ملفهوم االإعاقة، الذي اأخذ بعد التاأ�سي�ص واالإن�ساء منحى اأكرث �سمولية بو�سف ق�سية 

االإعاقة ق�سية املجتمع باأ�سره، ولي�ص فقط ق�سية املعوقني واأ�سرهم.
• ويتن���اول هذا الف�سل ما حققت���ه اجلمعية من اإجنازات ملمو�سة، تعرب عنه���ا حقائق الواقع املادي، 	

واالأرقام واالإح�ساءات، بو�سفها تت�سم باحليادية واملو�سوعية اأكرث من الكلمات االإن�سائية.

تأسيس المركز الرئيس والفروع 
مثل اإن�ساء املركز الرئي�ص للجمعية يف الريا�ص ثم الفروع يف عدد من مناطق اململكة منوذجًا للعمل اخلري 
املوؤ�س�سي القائم على منهجية علمية، و�سورة رائعة من �سور التفاعل املجتمعي، حيث ت�سابقت كافة قطاعات 

الدولة ومواطنيها لدعم هذه املوؤ�س�سة اخلرية الرائدة.، وفيما يلي اإطاللة على مركز اجلمعية:
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مركز الملك فهد لرعاية األطفال المعوقين بالرياض
كان افتتاح هذا املركز - كما �سبق الذكر- يف التا�سع من �سفر �سنة 1407ه�، وقد ا�ستقبل اأول طفل يف 

التا�سع والع�سرين من املحرم �سنة 1406 ه� يف فرتة الت�سغيل التجريبي للمركز.

وم���ع بداية هذه املرحلة تقدم 87 طفاًل وطفلة لاللتح���اق باملركز، واال�ستفادة من خدماته املجانية ومت 
قبول 74 منهم ممن تنطبق عليهم �شروط القبول باملركز، وهى اأن يكون الطفل من ذوي الإعاقة املركبة 
)عقلًيا وج�سدًيا(، ولديه القدرة على اال�ستفادة من خدمات اجلمعية العالجية والتعليمية والتاأهيلية. 

كان ب���دء عم���ل هذا املركز اأولى خط���وات اجلمعية نحو حتقي���ق اأهدافها، وبالفع���ل ا�ستطاع املركز من 
خ���الل خدمات���ه، واأ�سلوبه يف تقدمي���ه، وتعامله وفق روؤى وا�سح���ة مع هذه الق�سي���ة االجتماعية املهمة 
اكت�س���اب ثق���ة املجتمع، ور�سا امل�ستفيدين من ه���ذه اخلدمة، وانعك�ص ذلك على تزاي���د اأعداد االأطفال 
املعوق���ني املنتظرين للخدمات التخ�س�سي���ة املقدمة من اجلمعية، وت�ساعف ع���دد امل�ستفيدين، ب�سكل 

يفوق القدرات اال�ستيعابية الفعلية للمركز بثالثة اأ�سعاف.

ويف �س���وء ه���ذا االإقبال املتزاي���د، قرر جمل����ص اإدارة اجلمعي���ة برئا�سة �ساح���ب ال�سم���و امللكي االأمر 
�سلط���ان ب���ن �سلمان بن عبدالعزيز، االنتقال اإلى املرحلة الثانية م���ن خطة ن�سر مظلة الرعاية املتكاملة 
وذل���ك يف �سن���ة 1416ه�، عرب عدة حماور تتمث���ل االأولى منها يف تو�سعة مرك���ز الريا�ص مبا ميكنه من 



م�ساعف���ة اخلدمات الت���ي يقدمها، وتطويره���ا، وال�ستيعاب االأع���داد املتزايدة من االأطف���ال املعوقني، 
واإيجاد تخ�س�سات جدي���دة يف جمال اخلدمات املقدمة لالأطفال املعوقني، وتطوير املناهج واالأ�ساليب 
الرتبوي���ة بالق�س���م التعليم���ي، وكذلك النواحي الطبي���ة �سواء العالجي���ة، اأو التاأهيلي���ة بالق�سم الطبي، 
وتوفر امل�ساح���ات الالزمة ال�ستيعاب االأجهزة واملعدات احلديثة الالزمة؛ لالرتقاء باخلدمات املقدمة 

لالأطفال. 

وم���ع اأن م�س���روع تو�سعة مركز اجلمعي���ة بالريا�ص بداأ كفكرة �سن���ة 1407ه����، اإال اأن اخلطوات الفعلية 
لتنفيذ امل�سروع انطلقت مع جمل�ص االإدارة الرابع يف تاريخ اجلمعية، وعلى وجه التحديد �سنة 1411ه�، 

باحل�سول على موافقة وزير العمل وال�سوؤون االجتماعية، وموافقة �سمو نائب اأمر منطقة الريا�ص. 

ومت االحتفال بو�سع حجر اأ�سا�ص التو�سعة حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلمان بن عبدالعزيز 
-اأمر منطقة الريا�ص حينذاك - يف 3 رم�سان �سنة 1413ه�، وحظي امل�سروع مببادرة دعم كرمية من 
�ساح���ب ال�سمو امللكي االأمر طالل بن عبدالعزيز مببلغ مليوين ري���ال، اإلى جانب تربع برنامج اخلليج 

العربي لدعم منظمات االأمم املتحدة االإمنائية )االأجفند( مببلغ 750 األف دوالر اأمريكي. 

وقد مت توقيع عقد تنفيذ امل�سروع مع موؤ�س�سة بن دايل للمقاوالت يف 28 رجب �سنة 1414ه�، وتولى مكتب 
اخلدمات اال�ست�سارية "�سعود كون�سلت" عقد االإ�سراف على امل�سروع. 

واأقي���م م�سروع التو�سعة عل���ى م�ساحة نحو 10 اآالف مرت مربع، وت�سمن تو�سع���ة الق�سم الطبي، اإذ متت 
اإ�ساف���ة مبنى جدي���د للمن�ساآت التي كانت قائم���ة، و�سم الدور االأر�سي: �سال���ة للحا�سب االآيل، وور�سة 
للخياط���ة، وور�سة للجبائر واالأجهزة امل�ساع���دة واالإجال�ص، وامل�ستودعات الطبي���ة، والور�ص امل�ساعدة، 
باالإ�ساف���ة اإلى مكات���ب اال�ست�ساري���ني واخت�سا�سيي العالج الطبيع���ي، واخت�سا�سي���ات العالج املهني 

وال�سكرتارية. 

اأم���ا الدور االأول، فقد �سم �سال���ة ا�ستقبال، وثالثة ع�سر مكتبًا جمهزًا لفريق العمل االإداري باجلمعية، 
مع توفر م�ساعد لت�سهيل ا�ستفادة املعوق من جميع اأدوار املبنى عند احلاجة، اإلى جانب منحدر خا�ص 

خلدمات املعوقني.

ومت���ت تو�سع���ة الق�سم التعليمي ليكون على ارتفاع دورين، اإ�سافة اإل���ى القبو، ويتكون الدور االأر�سي من 
11 ف�ساًل درا�سيًا تقدم خدماتها ملراحل الطفولة املبكرة والتمهيدي واالبتدائي، اإ�سافة اإلى اخلدمات 

التعليمية امل�ساندة كال�سعبة النف�سية، و�سعبة النطق الرتبوي.

واأن�سئ���ت قاع���ة االأمر ترك���ي بن اأحمد ال�سدي���ري للمحا�س���رات، وت�سغل م�ساح���ة 630م2 موزعة على 
دوري���ن، ي�ستوعب ال���دور االأر�سي 124 مقعدًا ثابتًا، و36 مقعدًا متح���ركًا، يف حني ي�ستوعب الدور االأول 
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87 مقعدًا ثابتًا، و50 مقعدًا متحركًا، ويخ�س�ص للن�ساء عند احلاجة، مع توفر حيز منا�سب ال�ستيعاب 
مقاعد اإ�سافية خا�سة باملعوقني يف الدور االأر�سي. 

وروعي يف املبنى �سموليت���ه جلميع الت�سهيالت االت�سالية؛ لي�سبح باالإمكان تبادل املعلومات مع املراكز 
املعني���ة ب�شوؤون الإعاقة، كما روعيت �ش���روط ال�شالمة ال�شارمة يف جميع مباين املركز، التي تتكيف مع 
الو�س���ع اخلا�ص لالأطفال املعوقني، و�سالمة املب���اين اجلديدة بيئيًا، من حيث درا�سة اختيار املواد ذات 

املوا�سفات، التي تتفق مع االأنظمة البيئية احلديثة.
وتف�س���ل �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان ب���ن عبدالعزيز اآل �سعود -يرحمه اهلل - ويل العهد ووزير 
الدفاع والطران واملفت�ص العاحمينذاك- بافتتاح م�سروع التو�سعة، يف حني رعت �ساحبة ال�سمو امللكي 
االأمرة لولوة بنت عبدالعزيز احلفل الن�سائي، وحظي م�سروع التو�سعة بتفاعل ودعم مميزين من نخبة 

من اأهل اخلر..
مردود التو�سعة: 

مل تت���ح ه���ذه التو�سعة فقط م�ساعفة اأعداد االأطفال املخدومني يف مرك���ز الريا�ص، وا�ستيعاب من كان 
منه���م عل���ى قوائم االنتظار، ب���ل اأي�سًا كانت وراء تبني جمل����ص اإدارة اجلمعية برئا�س���ة �ساحب ال�سمو 
امللك���ي االأم���ر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز فكرة ا�ستثمار ج���زء من مبنى التو�سعة، ليكون م�سدر 
دخل دائم ي�سهم يف متويل نفقات ت�سغيل مركز الريا�ص، وما يقدمه من خدمات جمانية، وذلك بتوقيع 
اتفاقية مع اأكادميية الفي�سل العاملية لتاأجر جزء من مبنى تو�سعة الق�سم الطبي مدة خم�سة وع�سرين 
عام���ًا، وت�سمن���ت االتفاقية اأي�س���ًا قيام االأكادميية ببن���اء مبنى جديد على امت���داد التو�سعة من اجلهة 

ال�سرقية، وا�ستغالله طوال فرتة العقد، على اأن يوؤول املبنى بالكامل للجمعية بعد مدة العقد. 
واأ�سه���م ه���ذا العقد يف حتقيق دخل �سنوي للجمعية قدره مليون ري���ال �سنويًا على مدى خم�سة وع�سرين 
عام���ًا، ومت ا�ستخدام كل جزء من التو�سعة، فا�ستثم���ر القبو يف الق�سم التعليمي كمكاتب لالإدارة، بينما 

متت م�ساعفة اأعداد الف�سول با�ستثمار الدورين االأر�سي والعلوي. 
واأتاح اإجناز قاعة االأمر تركي بن اأحمد ال�سديري - التي حتّمل جميع تكاليف اإن�سائها وقدرها مليونان 
وثمامنائ���ة األف ريال اأبناء االأمر تركي بن اأحمد ال�سديري -رحمه اهلل- وبناته واأحفاده -تنظيم كثر 
م���ن املنا�سبات واللقاءات والندوات واالحتفاالت داخل القاع���ة، بل كانت توؤجر القاعة للجهات العلمية 

وال�سركات، لتمثل م�سدًرا من م�سادر الدخل للجمعية. 
وت�س���ر لغة االأرقام اإلى حجم الزيادة التي حتققت يف اأع���داد االأطفال امل�ستفيدين من الق�سم التعليمي 
وح���ده بع���د اإمت���ام التو�سعة، اإذ زاد عدد االأطف���ال لي�سل اإلى 333 طفاًل بع���د اأن كان 257 طفاًل فقط، 
وزاد عدد العاملني اإلى 293 موظفًا يف مركز الريا�ص ملواكبة التو�سع يف اخلدمات بعد افتتاح التو�سعة. 



الأق�سام التعليمية باجلمعية تطبق اأرقى الربامج الرتبوية

اأق�سام احلا�سب الآيل باجلمعية من اأهم الربامج التعليمية والتاأهيلية لالأطفال املعوقني
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مركز الجوف 
قام���ت جمعي���ة الرب اخلرية باجل���وف باإن�ساء مركز االأطف���ال املعوقني باجل���وف، بالتن�سيق مع جمعية 
االأطف���ال املعوقني، وكان ه���ذا املركز اخلطوة التالية للجمعية يف ال�سع���ي نحو توفر اخلدمات اخلرية 

للمعوقني يف خمتلف مناطق اململكة.

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

وب���داأ ت�سغي���ل املركز يف جمادى االأول���ى �سنة 1416ه�، وق���د اأُقيم على نحو 10 اآالف م���رت مربع، وي�سم 
اأق�س���ام اال�ستقبال، واخلدمات الطبية، واخلدم���ات التعليمية، وم�ساكن االأطفال، اإ�سافة اإلى اخلدمات 

امل�ساندة، وبلغت تكاليف االإن�ساء والتجهيز ثمانية ماليني ريال.

هذا وقد تبنت اجلمعية فكرة اإن�ساء مبنى جديد ملركز اجلوف على م�ساحة االأر�ص الواقعة خلف مبني 
املرك���ز القدمي، والذي تق���رر طرحه لال�ستثمار، وم�ساحة االأر�ص املخ�س�س���ة للمبني اجلديد اأكرث من 
3000مرت مربع، وت�سل تكلفة املبني اإلى خم�سة ماليني ريال، لينفذ خالل مدة اأق�ساها 12 �سهرًا. وقد 
حظ���ي هذا التوجه مب�ساندة وكيل اإمارة منطقة اجلوف االأ�ستاذ اأحمد اآل ال�سيخ، وقد انتقل املركز اإلى 

مبنى جديد جمهز حلني اإجناز م�سروع املركز الرئي�ص.



معايل الأمري �سلطان بن عبد الرحمن بن اأحمد ال�سديري اأمري اجلوف ال�سبق يف افتتاح مركز اجلوف 
�سنة 1416هـ

الأمري فهد بن بدر بن عبد العزيز امري اجلوف ال�سابق يرعي افتتاح املبني اجلديد للمركز
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مركز مكة المكرمة 
و�س���ع حجر االأ�س���ا�ص مل�س���روع مركز االأطفال املعوقني مبكة املكرمة يف 11 رم�س���ان �سنة 1414ه� حتت 
رعاي���ة �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي االأمر ماج���د ب���ن عبدالعزيز-رحمه اهلل، اأم���ر منطقة مك���ة املكرمة 

حينذاك- الذي قام بافتتاحه يف 18رم�سان �سنة 1419ه�. 
وج���اء اإن�ساء ه���ذا امل�سروع الذي يقع على م�ساحة ت�سل اإلى 10 اآالف مرت مربع، يف اإطار �سعي اجلمعية 
اإل���ى تو�سيع مظلة خدماتها، لت�سم���ل خمتلف مناطق اململكة. وبلغت تكاليف البن���اء والتجهيز 19مليونًا 
و600 األ���ف ريال، وهو ي�سم ق�سمًا طبيًا يقدم اخلدم���ات الطبية ال�ساملة، واملتكاملة لالأطفال املقبولني 
باملرك���ز، باالإ�سافة اإلى االأق�س���ام التعليمية واالإدارية، التي متكن املركز م���ن تقدمي اخلدمات، وخدمة 

االأهداف التي ت�سعى اجلمعية اإلى حتقيقها. 
ويع���د مركز اجلمعية مبكة املكرم���ة منوذجًا لت�سابق اأهل اخلر خلدمة منطقتهم وبلدهم، ففي البداية 
كان التوج���ه على اأ�سا����ص اأن تت�سافر جهود رجال االأعمال مبنطقة مك���ة املكرمة الإقامة مركز مقره يف 

جدة، يخدم اأطفال كل من حمافظة جدة والعا�سمة املقد�سة. 
ويف �س���وء م���ا دار من نقا����ص يف اللقاء مع رجال االأعمال مبكة املكرم���ة، مت االتفاق على اأن يكون هناك 
مرك���ز يف مكة املكرمة لتوفر عناء االنتقال اليومي لالأطف���ال يوميًا اإلى جدة. وعلى هذا االأ�سا�ص رعى 
�سم���و رئي�ص املجل�ص يف 29 جمادى االأولى �سنة 1412ه� لق���اء مبنزل ال�سيخ عبدالرحمن بن عبدالقادر 
فقي���ه، ح�ش���ره عدد من وجهاء مكة املكرم���ة واأعيانها، جرى فيه التعريف بن�ش���اط اجلمعية، ومت -اإلى 



جان���ب التربع���ات النقدية التي جمعت، والوع���ود التي دونت يف تلك االأم�سية لدع���م مركز جدة- تربع 
ال�سي���خ حمم���د �سالح حمزة �سريف بقطعة اأر�ص يف طريق مكة بح���دود 75 األف مرت مربع لفرع املركز 
مبك���ة املكرم���ة، ومبلغ مليون ريال �سنويًا لل�س���رف منه على هذا الفرع، واأب���دى ال�سيخان عبدالرحمن 
فقيه وحممد �سالح �سريف اال�ستعداد لتاأمني قطعة االأر�ص، والبناء عليها، وا�ستعد احلا�سرون لتحمل 

تكاليف هذا الفرع اأر�سًا، وبناء ومعدات وجتهيزات.
واأعل���ن ال�سي���خ عبدالرحمن فقي���ه اأنه يوقف لهذا امل�س���روع العائد ال�سنوي لعدد ع�س���رة اآالف �سهم من 

اأ�سهمه التي ميتلكها يف �سركة مكة لالإن�ساء والتعمر. 
وتوال���ت بعد ذل���ك االت�ساالت م���ع ال�سيخ���ني عبدالرحمن بن عبدالق���ادر فقيه وحمم���د �سالح حمزة 
�سريف، التي انتهت باأن اأوقف ال�سيخ عبدالرحمن فقيه قطعة اأر�ص بحي العوايل مبكة املكرمة مب�ساحة 
10 اآالف م2 عل���ى بع���د نحو 15 كم م���ن الطريق ال�سريع بني مكة والطائف تق���در قيمتها بثالثة ماليني 
ريال، وبو�سر يف البناء على نفقة ال�سيخ عبدالرحمن فقيه، وقدرت تكاليف االإن�ساء الإجمايل م�سطحات 

مباين م�سروع املركز البالغة 6400م2 باأكرث من 12 مليون ريال. 
وبا�سر ال�سيخ حممد �سالح حمزة �سريف يف بداية املحرم من �سنة 1419ه� اإجراءات التاأثيث، بالتن�سيق 

مع اجلمعية وقد بلغت تكاليف املركز، ليكون موؤثثًا وجاهزًا لالفتتاح مبلغ 19 مليونًا و600 األف ريال. 
واأُعل���ن الحقًا عن تربع ال�سيخ حممد �سال���ح حمزة �سريف الإقامة م�سروع وقفي موؤلف من خم�سة مباٍن 

خ�س�ص ريعه لفائدة مركز اجلمعية مبكة املكرمة.

�ساحب ال�سمو امللكي االأمر 
ماجد بن عبد العزيز اأمر 

منطقة مكة املكرمة االأ�سبق 
مركز  – يفتتح  اهلل  – يرحمه 

اجلمعية مبكة املكرمة يف 
1419/9/18ه�
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مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة
ف هذا املركز برعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل - عندما  �ُسِرّ

كان ولًيا للعهد حلفل افتتاحه يف يوم 4 جمادى االآخرة 1420ه�. 
وميث���ل مركز االأطفال املعوق���ني بجدة اإ�سافة غر م�سبوقة اإلى خدم���ات رعاية املعوقني يف منطقة مكة 
املكرم���ة، وكان �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمر �سعود بن عبداملح�سن ب���ن عبدالعزيز -نائب اأمر منطقة 

مكة املكرمة حينذاك- قد قام بو�سع حجر االأ�سا�ص لهذا امل�سروع يف 12 رم�سان �سنة 1414ه�.
 وتبل����غ م�ساحته اأكرث من 90 األف مرت مرب����ع، منها 50 األف مرت مربع للمباين واملن�ساآت، وقدرت تكاليف 
بنائه وتاأثيثه وجتهيزه اأكرث من 78مليوًنا و150 األف ريال؛ مما يدل على �سخامة حجم هذا املرفق الذي 
خطط؛ ليكون �سرحًا طبيًا، وتعليميًا فريدًا. ويتكون املركز من عدد من الوحدات واالأق�سام، وتعمل تلك 
الوح����دات ب�سورة تكاملية وتعاونية، وبالنه����ج نف�سه الذي تعمل به بقية مراكز اجلمعية، حتى ت�سل تلك 
الوح����دات يف النهاية اإلى تقدمي اخلدم����ة ال�ساملة للطفل املعوق على اأعلى امل�ستويات، وب�سكل يتواكب مع 
اأحدث ما و�سل اإليه العلم من تقدم يف االأ�ساليب التقنية الطبية، وي�سم املركز العديد من االأق�سام الطبية 

والتعليمية والتاأهيلية واالإدارية، بجانب اخلدمات امل�ساندة، وم�ساكن لالأطفال، واأخرى للموظفني.
وق�س���ة اإن�س���اء مرك���ز اجلمعي���ة مبحافظة جدة متث���ل هي االأخ���رى ملحمة رائع���ة ت�ستوج���ب التوثيق، 

فاالت�ساالت الإقامة مركز للجمعية مبحافظة جدة قد بداأت منذ �سنة 1410ه� )عام 1990م(. 



فقد واكب االت�ساالت مع وزارة ال�سوؤون االجتماعية للرتخي�ص الإن�ساء مركز جدة اإعدادات وحت�سرات، 
فت���م يف 25 م���ن ذي القع���دة �سنة 1411ه���� رفع خطاب اإلى خ���ادم احلرمني امللك فهد ب���ن عبدالعزيز 
-رحم���ه اهلل- بطل���ب االأرا�سي املخ�س�سة ملراكز املعوقني يف م�سروع حتويل مطار جدة القدمي، و�سمه 
اإلى النطاق العمراين، وخطاب اإلى اأمر منطقة مكة املكرمة اآنذاك �ساحب ال�سمو امللكي االأمر ماجد 

بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- بطلب اأر�ص مب�ساحة 40-50 األف مرت مربع بجدة ليقام عليها املركز. 
ويف 25م���ن ذي القعدة مت���ت اإفادة معايل الوزير اأن نائب اأمر منطقة مك���ة املكرمة -اآنذاك- �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي االأمر �سعود ب���ن عبداملح�سن بن عبدالعزي���ز -اأمر منطقة حائل ال�ساب���ق- ي�سعى اإلى 
ترتي���ب اأول لق���اء مع رجال االأعم���ال كان ين�سق له اآنذاك ال�سيخ اإ�سماعيل عل���ي اأبو داود -رحمه اهلل-، 
يواكبه لقاء ل�سيدات املجتمع باملنطقة مبتابعة حرم �سمو رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية خالل �سهر ربيع 
االآخ���ر �سن���ة 1412ه�، اإذ تربع مكتب املهند����ص زهر فايز باإعداد كامل املخطط���ات للم�سروع، واإعداد 

الر�سومات االأولية التي �ستعر�ص يف اجتماع جدة.
 واأح���اط �شمو رئي�ص املجل����ص يف 7 جمادى االأولى �سنة 1412ه� مقام خادم احلرمني باللقاء الذي رعاه 
اأم���ر منطق���ة مكة املكرمة يف 13 ربيع االآخ���ر �سنة 1412ه� لرجال االأعمال بج���دة؛ لعر�ص املخططات 
املعماري���ة مل�س���روع املرك���ز، وطلب قطعة اأر�ص م�ساحته���ا 100 األف مرت مربع م���ن خمطط اأر�ص مطار 
ج���دة القدمي ليقام عليها املركز؛ ليتم االإعالن عنه���ا يف االحتفال املقرر يف 20 جمادى االأولى 1412ه� 

مبنا�سبة مرور خم�ص �سنوات على افتتاح املركز الرئي�ص للجمعية بالريا�ص.
 وتق����دم �سم����وه بتاريخ 17 ربيع االآخ����ر بطلب االأر�ص الواقعة اأمام جامعة املل����ك عبدالعزيز، التي منحت 
للجمعية، مبوجب االأمر ال�سامي رقم 8/601 وتاريخ 3 رم�سان 1413ه�، ومل ت�سمح م�ساحتها التي كانت 
يف البداية بحدود 20 األف مرت مربع، ورفعت اإلى 30 األف مرت مربع، باإقامة من�ساآت املركز عليها، واأخرًا 
مت �سراء قطعة اأر�ص على �سارع امللك بجدة مب�ساحة 91 األف م2، وقد اأُقيمت من�ساآت املركز على م�ساحة 
50 األف م2 منها، بينما بقيت قطعة خلفية مب�ساحة 41 األف م2 ترغب اجلمعية يف ا�ستثمارها، لالنتفاع 
بعائده����ا؛ لدعم نفق����ات ت�سغيل املركز، اأ�سوة باأر�ص املنحة ال�سامية )اأر�����ص حي اجلامعة اآنفة الذكر(، 

التي �سدر االأمر الكرمي رقم 8/735 يف 26 رم�سان �سنة 1417ه� باالنتفاع بها؛ لغر�ص اال�ستثمار.
 وق���د مت توقي���ع عقد تنفيذ م�سروع مركز جدة مع اإحدى املوؤ�س�سات الوطنية بقيمة 73.518.020 ريااًل 
يف 8 يوين���و 1996م، وبدايته من 12 يونيو ع���ام 1996م ملدة 24 �سهرًا، ليكون تاريخ اال�ستالم االبتدائي 
ح�سب العقد يف 11 يونيو عام 1998م، لكن اال�ستالم الفعلي تاأخر قرابة �سبعة اأ�سهر عن هذا التاريخ. 
ويف اإط���ار توج���ه اجلمعية لالإفادة م���ن ا�ستغالل امل�ساح���ات الزائدة مبركزيها بالريا����ص وجدة تداول 
جمل����ص االإدارة واللجن���ة التنفيذي���ة كثًرا من اخلي���ارات، التي انته���ت بالتاأجر املدرو����ص للم�ساحات 

الزائدة يف هذين املركزين، مبا ال يوؤثر يف الربنامج التاأهيلي الأطفال كال املركزين. 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمر 
�سعود بن عبد املح�سن اأ�سهم 
بدور مميزًا يف اجناز مركز 
اجلمعية بجدة، وهنا يت�سلم 
درع���ًا م���ن خ���ادم احلرمني 
ال�سريف���ني املل���ك �سلمان يف 

منا�سبة افتتاح مركز حائل
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وبعد تطبيق التجربة يف مركز اجلمعية بالريا�ص، جاءت فكرة تاأجر م�ساحات زائدة مبركز جدة بعد 
جترب���ة ث���الث �سنوات من ت�سغيل املركز، وهذا االأمر مت التن�سيق ب�ساأن���ه والت�ساور عليه مع اأمر منطقة 
مك���ة املكرم���ة ال�سابق �ساحب ال�سمو امللك���ي االأمر عبداملجيد بن عبدالعزي���ز -رحمه اهلل- ومع مقام 

وزارة ال�سوؤون االجتماعية. 
ومت تاأجر م�ساحة 40% من امل�ساحة االإجمالية للمركز ل�سركة عقار القاب�سة، مبوجب عقد جرى توقيعه 
يف 29 من ذي القعدة �سنة 1423ه� املوافق1 فرباير عام 2003م، مدته 25 عامًا، تبداأ من 9 من املحرم 
�سنة 1424ه� املوافق 12 مار�ص 2003م باإيجار �سنوي مقداره 3.5 ماليني ريال، تغطي قرابة 45% من 

نفقات الت�سغيل ال�سنوية للمركز. 
وقد �سبق عملية التاأجر الت�ساور مع كثر من الداعمني للمركز الذين كانوا من ال�سباقني لدعم نفقات 
اإن�س���اء املركز، وقد باركوا هذه اخلطوة، التي جتيء مل�سلحة اجلمعية، وت�ساعدها على ا�ستمرار تقدمي 

خدماتها باملجان لالأطفال.
وق���د تال عملية التاأجر تعدي���الت باملركز، كانت حمط االإعجاب يف االحتفالي���ة التي اأقيمت يف املركز 
مبنا�سب���ة م���رور خم�سة اأعوام عل���ى ت�سغيله، وه���ي املنا�سبة التي رعاه���ا �ساحب ال�سم���و امللكي االأمر 
عبداملجيد بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل- اأمر منطقة مكة املكرمة-حينذاك - يف 2�سفر �سنة 1425ه� 
املواف���ق 23مار����ص ع���ام 2004م، وح�سرها اأغل���ب من �ساهم���وا يف تاأ�سي�ص املركز م���ن وجهاء املنطقة 

واأعيانها، واملهتمني، ورجال االأعمال.

امللك عبد اهلل بن عبد 
العزيز – يرحمه اهلل – يفتتح 
مركز اجلمعية بجدة يف 
1420/5/4ه�



افتتاح مركز جدة برعاية امللك عبد اهلل - يرحمه اهلل 

�ساحب ال�سمو امللكي المري �سعود بن عبد املح�سن كان له دورا بارزا يف ان�ساء مركز جدة
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مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
كان توج���ه القائمني على اجلمعية اأن يكون هناك مرك���ز للجمعية يف املدينة املنورة، بعد تاأ�سي�ص مركز 
مك���ة املكرم���ة، ويف الوقت نف�سه كان لدى اأم���ر منطقة املدينة املنورة -اآن���ذاك- �ساحب ال�سمو امللكي 

االأمر عبداملجيد بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل- رغبة يف اإقامة مركز لالأطفال املعوقني يف املدينة.

وق���د اأب���دى �سم���وه رغبته يف اإن�ساء مرك���ز باملدينة املنورة يك���ون حتت مظلة اجلمعي���ة، يف ر�سالة بعثها 
اإل���ى �ساح���ب ال�سمو امللكي االأم���ر �سلطان بن �سلمان -رئي����ص جمل�ص اإدارة اجلمعي���ة- �سنة 1415ه�، 
فاأق���ر املجل����ص يف اجتماعه احل���ادي وال�ستني بتاريخ 2م���ن املحرم �سنة 1415ه� التوج���ه بتحقيق رغبة 
�سموه، وا�ست�سدرت اجلمعية من الوزارة الرتخي�ص رقم 10178 يف 23 ربيع االآخر �سنة 1415ه� باإقامة 
املرك���ز. وبا�سر مركز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة بالتعاون مع اإمارة منطقة املدينة املنورة، ووزارتي 
ال�سحة، والرتبية والتعليم -املعارف اآنذاك- واجلهات ذات العالقة العمل من خالل فريق خمت�ص يف 

�سعبان �سنة 1415ه�، �سمن م�سروع البحث الوطني الإعاقة االأطفال باململكة العربية ال�سعودية.

 وب���ذل الفري���ق جهدًا م�ساعفًا ليقدم خالل ثمانية اأ�سهر بحثه عن ح���االت اإعاقة االأطفال، وموؤ�سراتها 
مبنطق���ة املدين���ة املنورة، ودالالتها، ويف �سوء م���ا اأ�سفر عنه البحث من دالئل توؤك���د احلاجة اإلى اإقامة 
مركز لرعاية وتاأهيل االأطفال املعوقني باملدينة املنورة، اتخذ جمل�ص االإدارة قراره رقم 416/5/69/3 



يف 10�سف���ر �سنة 1416ه���� باإن�ساء مركز للجمعي���ة باملدينة املنورة، و�ُسكلت جلن���ة عامة مل�سروع املركز 
برئا�س���ة �ساحب ال�سم���و امللكي االأمر عبداملجيد ب���ن عبدالعزيز -يرحمه اهلل - اأم���ر منطقة املدينة 
املنورة اآنذاك- انبثق عنها جلنة تنفيذية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان رئي�ص 
جمل����ص اإدارة اجلمعي���ة، وج���رى يف حينه طل���ب قطعتي اأر�ص حل�س���اب امل�سروع، االأول���ى خارج منطقة 
احلرم، الإقامة امل�سروع، والثانية داخل املدينة الإقامة امل�سروع الوقفي، وعقدت اللجنة العامة اجتماعها 
االأول يف 6 �سف���ر 1416ه���� برئا�سة �سم���و االأمر عبداملجي���د، واأعلن يف االحتفال ال���ذي ح�سره وجهاء 
املنطق���ة واأعيانها عن انطالقة امل�س���روع، ومت ا�ستالم منحة االأر�ص، واالإعالن ع���ن مناق�سة امل�سروع، 
وتر�سيت���ه على اإحدى املوؤ�س�سات الوطنية بتكلف���ة 23.998.556 ريااًل، ومبدة تنفيذ حددت ب� 18 �سهرًا 
تب���داأ م���ن تاريخ توقيع العق���د يف 15 ربيع االأول �سنة1420ه� املوافق 29 يونيو ع���ام 1999م، واأقيم حفل 
كب���ر مبنا�سب���ة بدء العمل يف املركز بتاري���خ 16�سعبان �سنة 1420ه� املواف���ق 24نوفمرب 1999م مت فيه 

تكرمي ال�سخ�سيات واجلهات الداعمة. 

ويف م�س���اء اجلمع���ة 15 رم�سان �سنة 1422ه� املواف���ق نوفمرب عام 2001م رعى �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأم���ر �سلطان ب���ن عبدالعزيز -يرحم���ه اهلل، ويل العهد النائ���ب الثاين رئي�ص جمل�ص ال���وزراء، وزير 
الدف���اع والط���ران واملفت�ص العام اآنذاك- افتت���اح مركز اجلمعية باملدينة املن���ورة، الذي ت�سرف بحمل 

ا�سم �سموه الكرمي. 

االأمر �سلطان بن عبد العزيز 
- يرحمه اهلل -  يرعى اإفتتاح 
مركز اجلمعية باملدينة املنورة 
بح�سور االأمر عبد املجيد بن 

عبد العزيز - يرحمه اهلل - 
واالأمر مقرن بن عبد العزيز 

و�سمو رئي�ص املجل�ص ومعايل 
وزير ال�سئون االإ�سالمية وعدد 

من امل�سئولني 
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مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز بحائل
اأقيم هذا املركز مببادرة ودعم كرمي من معايل الدكتور نا�سر بن اإبراهيم الر�سيد، الذي تكفل م�سكورًا 

بكل تكاليف اإن�ساء املركز، البالغة 12 مليون ريال.

وبلغ���ت تكلف���ة التاأثي���ث والتجهيز ثالثة ماليني ري���ال، ويقع املركز عل���ى م�ساحة 12 األ���ف م2، وطاقته 
اال�ستيعابية نحو 150طفاًل، ويبلغ م�سطح املباين فيه 5400م2.

وب���داأت ق�سة ه���ذا املركز مبك���رًا، منذ تويل �ساح���ب ال�سمو امللك���ي االأمر �سعود ب���ن عبداملح�سن بن 
عبدالعزيز اإمارة منطقة حائل، يذكر اأّن �سموه قد عاي�ص مراحل اإن�ساء مركزي اجلمعية مبكة املكرمة، 
وحمافظ���ة ج���دة، بكامل ف�سوله���ا، وتفا�سيلها، وكان �سموه م���ن اأ�سحاب االأي���ادي البي�ساء الداعمني 
الإن�س���اء هذي���ن املركزين، لذا مل يكن م�ستغربًا اأن تكون فئ���ة االأطفال املعوقني يف �سلم اأولوياته يف حائل 
عن���د مبا�سرت���ه عمله اأمرًا ملنطقة حائ���ل، ومن ثم مل تكن مفاجاأة اأن يطلب م���ن اجلمعية اأن يكون لها 

مركز يف منطقة حائل. 

وب���داأت مرحلة من االإعدادات وامل�س���اورات والتح�سرات، و�سكل �سموه جلنة حت�سرية برئا�سته يف 13 
جم���ادى االآخرة �سنة 1422ه�، ومث���ل اجلمعية يف هذه اللجنة اأمينها الع���ام االأ�ستاذ عو�ص بن عبداهلل 
الغام���دي، وانته���ت تو�سياتها بخط���اب �سموه الك���رمي يف 10 رم�سان �سنة 1422ه���� باجلاهزية لتوفر 
االأر�ص، التي �سيقام عليها املركز، من خالل اللجنة التح�سرية يف حائل، وتغطية نفقات اإن�ساء املركز 



وتاأثيثه وجتهيزه، واإقامة م�س���روع وقفي يدعم نفقات ت�س���غيله، و�س���در قرار جمل�ص اإدارة اجلمعية رقم 
422/100/3 وتاريخ 7 من ذي القعدة �سنة 1422ه� املوافق 21 يناير عام 2001م باملوافقة على اإقامة 
مركز للجمعية مبنطقة حائل، تاله �سدور موافقة وزارة ال�سوؤون االجتماعية رقم 47558/�ص يف 27 من 
ذي احلجة �س���نة 1422ه� باإن�ساء املركز ال�س���اد�ص للجمعية على م�ستوى اململكة يف منطقة حائل، وُكلف 
االأ�ستاذ عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ باملتابعة، ومكتب ع�سو املجل�ص رئي�ص جلنة امل�ساريع املهند�ص علي 

بن عثمان الزيد باإعداد ت�ساميم املركز وخمططاته -كعادته- من دون مقابل. 

وقدم معايل الدكتور نا�سر بن اإبراهيم الر�سيد يف 17 رم�سان �سنة 1424ه� املوافق 12نوفمرب عام 2003م 
مبلغ 12 مليون ريال الإن�ساء مركز امللك �سلمان بن عبدالعزيز لرعاية االأطفال املعوقني يف حائل.

ورعى �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل- ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء وزير الدفاع والطران واملفت�ص العام حينذاك - حفل و�سع حجر االأ�سا�ص للم�سروع يف 25 ربيع 

االأول �سنة 1426ه� املوافق 4 مايو عام 2005م. 

واحتفل���ت اجلمعي���ة بافتت���اح املركز ر�سمًي���ا يف 30 ربيع االآخر �سن���ة 1428ه� املوافق 17 ماي���و عام 2007م 
برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز - اأمر منطقة الريا�ص حينذاك - 
وبح�سور �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سعود بن عبداملح�سن -اأمر منطقة حائل- ومعايل الدكتور نا�سر بن 
اإبراهيم الر�سيد، واأع�ساء جمل�ص االإدارة، وكبار امل�سوؤولني واأعداد غفرة من املواطنني يف منطقة حائل. 

امللك �سلمان بن عبد العزيز 
يرعى افتتاح مركز اجلمعية 

بحائل 
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مركز عسير
رع���ى �ساحب ال�سمو امللكي االأمر في�سل بن خالد بن عبدالعزيز، اأمر منطقة ع�سر، و�ساحب ال�سمو 
امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية، يوم 1434/6/6ه� املوافق 

2013/4/16م حفل افتتاح مركز رعاية االأطفال املعوقني مبنطقة ع�سر.

وميث���ل املرك���ز نقلة متمي���زة ل�سروح العمل اخل���ري واخلدم���ات املتخ�س�سة يف جنوب اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة، حيث يقدم برامج رعاية عالجية وتعليمية وتاأهيلية جمانية لالأطفال املعوقني باملنطقة، علمًا 
باأن قدرته اال�ستيعابية اليومية ت�سل اإلى 200 طفل، اإلى جانب اخلدمات اال�ست�سارية للمئات من االأ�سر.

واأقيم املركز على م�ساحة ثمانية اآالف مرت مربع، وتبلغ تكلفته االإن�سائية والتجهيزية نحو 15 مليون ريال، 

وكان �ساح���ب ال�سم���و امللك���ى االأمر خال���د الفي�سل اأم���ر منطقة مك���ة املكرمة- اأم���ر منطقة ع�سر 
حينذاك- قد و�سع حجر االأ�سا�ص ملركز ع�سر يف 18 من ذي احلجة �سنة 1427ه�.

 ويع���د مركز ع�س���ر ال�سابع يف منظومة مراكز اجلمعي���ة، وياأتي تلبية حلاجة ملح���ة اأكدتها الدرا�سات 
امليداني���ة حول ن�سب���ة االإعاقة يف منطقة ع�سر، يف اإط���ار اإ�سرتاتيجية اجلمعية الإي�س���ال خدماتها اإلى 
ة بذلك ال�سدد، واملتمثلة يف توفر االأر�ص  مناط���ق الكثافة ال�سكانية، التي حتت���اج اإليها وفق االآلية املُقرَّ
الالزم���ة مل�سروع املركز، وح�سد الدعم ال���الزم الإقامة وقف منا�سب مب�ساندة من اأهل اخلر يف منطقة 



ع�س���ر ب�سف���ة اأ�سا�سية، وبقية اأهل اخل���ر يف خمتلف مناطق اململكة، لتخ�س����ص اإيرادات هذا الوقف 
للم�ساهمة يف نفقات الت�سغيل، ويف هذا االإطار اأقرت اجلمعية البدء بتنفيذ م�سروع مركز ع�سر.

وجاء هذا املركز نتاًجا لتن�سيق ا�ستمر �سنوات بني �ساحب ال�سمو امللكي االأمر خالد الفي�سل و�ساحب 
ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان -رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية. 

وعندم���ا تهياأت الظروف بداأت اجلمعي���ة ات�ساالتها لتح�سرات اإن�ساء املركز بالتن�سيق بني �سمو رئي�ص 
جمل����ص االإدارة و�ساح���ب ال�سم���و امللكي االأم���ر في�سل بن خالد ب���ن عبدالعزيز -اأم���ر منطقة ع�سر 
حالًيا، النائب اآنذاك- فت�سكلت جلنة الختيار االأر�ص املنا�سبة، وبعد اإقرار جمل�ص االإدارة اإن�ساء مركز 
للجمعي���ة مبنطقة ع�سر �س���درت موافقة وزارة ال�سوؤون االجتماعية رق���م 44472/6/�ص يف 28 �سعبان 

�سنة 1426ه� باإقامة املركز. 

وق���د مت ت�سميم مبنى املركز تربع���ًا من مكتب الزيد لال�ست�سارات الهند�سي���ة بحيث يتناغم مع البيئة 
العمراني���ة ملنطق���ة ع�سر، وي�سم عدة اأق�سام ووحدات ت�سمل الق�سم الطب���ي، والق�سم التعليمي، و�سكن 

لالأطفال، واآخر للعامالت باملركز، اإلى جانب مباين االإدارة والور�ص واالأن�سطة التدريبية.

ويق���دم املركز منظومة من برامج الرعاي���ة والعالج والتعليم والتاأهيل والتدري���ب والتوعية، اإلى جانب 
اخلدم���ات االجتماعي���ة واال�ست�ساري���ة لالأطفال املعوق���ني وذويهم. وت�سم���ل االأق�سام الطبي���ة العيادات 
اال�ست�ساري���ة والع���الج الطبيعي والع���الج الوظيفي وعي���ادة االأ�سنان عيادات عالج عي���وب النطق وعلل 
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الكالم.وحدة اخلدمة االجتماعية، وور�سة اجلبائر واالأجهزة امل�ساعدة، وامل�سبح الطبي.

وت�سمل اخلدمات التعليمية برناجمًا تربويًا تعليميًا داخل اجلناح التعليمي باملركز والتي ت�سم ثالثة مراحل 
تعليمية:مرحل���ة الطفول���ة املبكرة.مرحل���ة التمهيدي. مرحلة االبتدائ���ي باالإ�سافة اإل���ى االأن�سطة امل�ساندة 
)معمل احلا�سب االآيل - الور�سة الفنية- غرفة امل�سادر(.وفيها تطبق مناهج تعليمية متخ�س�سة تتنا�سب 
مع حجم ونوعية االإعاقة واأعمار امل�ستفيدين، وذلك بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، االأمر الذي ميْكن 
الكث���ر من االأطف���ال من التاأهل لاللتحاق مبدار�ص التعليم العام بعد ا�ستكم���ال برامج التاأهيل.اإلى جانب 
وح���دة الع���الج النف�سي وتتولى العناية بالطفل وتقييم قدرات���ه العقلية مما ميكن العاملني مع الطفل �سواء 

االأهل اأو املعلمة من و�سع اأهداف ت�ساعد على تطوير قدراته وتاأهيله لتجاوز ظروف اإعاقته.

 ه���ذا وق���د واكب حفل االفتت���اح االإعالن عن اإن�ساء م�س���روع خري ا�ستثماري يك���ون م�سدر دعم ثابت 
لنفقات ت�سغيل املركز، وبادر �سمو اأمر منطقة ع�سر و�ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان بن 
عبدالعزي���ز، وعدد من اأهل اخلر باملنطقة بالتربع حل�ساب امل�س���روع، فيما وعدت اأمانة ع�سر بتوفر 

االأر�ص الالزمة الإقامة امل�سروع.
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مركز الباحة 
مببادرة دعم كرمية من ال�س���يخ علي بن اإبراهيم املجدوعي واأبنائه، متكنت اجلمعية من اإن�س���اء مركز 

رعاية االأطفال املعوقني يف منطقة الباحة بتكلفة و�سلت اإلى نحو 14 مليون ريال، 

واأقيم املركز على م�ساحة ثمانية اآالف مرت مربع، وتبلغ طاقته اال�ستيعابية 200 طفل يوميًا، وقدم ت�سميمه 
تربعًا مكتب الزيد لال�ست�سارات الهند�سية، ويتناغم الت�سميم مع البيئة العمرانية ملنطقة الباحة، وي�سم 
ع���دة اأق�س���ام ووحدات ت�سمل الق�سم الطب���ي، والق�سم التعليم���ي، ومقرًا لالإقامة اليومي���ة الطويلة، واآخر 

للعامالت باملركز، اإلى جانب مباين االإدارة والور�ص واالأن�سطة التدريبية واخلدمات امل�ساندة.

ويق���دم املركز منظومة من برامج الرعاي���ة والعالج والتعليم والتاأهيل والتدري���ب والتوعية، اإلى جانب 
اخلدمات االجتماعية واال�ست�سارية لالأطفال املعوقني وذويهم.

وكان �ساح���ب ال�سم���و امللكي االأمر حمم���د بن �سعود بن عبدالعزي���ز -يرحمه اهلل - قد رع���ى حفل اجلمعية 
بو�سع حجر االأ�سا�ص مل�سروع املركز يف 1431/3/17ه� بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان 
و�ساحب ال�سمو امللكي االأمر في�سل بن حممد بن �سعود وعدد من اأ�سحاب ال�سمو والف�سيلة واأهايل الباحة.

ورعى �ساحب ال�سمو امللكي االأمر م�ساري بن �سعود بن عبدالعزيز، اأمر منطقة الباحة، بح�سور �ساحب 
ال�سم����و امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية االأطفال املعوقني يوم 
الثالث����اء 23حمرم 1435ه����� حفل افتتاح املركز، والذي تبنى اإن�ساءه ال�سي����خ علي بن اإبراهيم املجدوعي 



واأبناوؤه، ويعد املركز االأول من نوعه يف املنطقة، وميثل ا�ستجابة الأحالم وتطلعات ع�سرات االأ�سر.

ويف كلم���ة ل�ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز بهذه املنا�سبة قال: " اإذا كان 
مركز رعاية االأطفال املعوقني مبنطقة الباحة هو الوليد التا�سع الذي ين�سم لعائلة اجلمعية، اإال اأنه يعد 
- يف اعتق���ادي - منوذجًا رائعًا الإيجابية املواطنة واالنتماء الفاعل، والوعي باأن هذا البلد الطيب له يف 

اأعناقنا جميعًا دينًا علينا اأن نوؤديه كل ح�سب ا�ستطاعته ومكانه ".

ويقدم املركز منظومة من برامج الرعاية والعالج والتعليم والتاأهيل والتدريب والتوعية املجانية، اإلى جانب 
اخلدمات االجتماعية واال�ست�سارية لالأطفال املعوقني وذويهم وتبداأ اخلدمات العالجية بق�سم اال�ستقبال، 
ومن ثم يحال الطفل اإلى العيادات اال�ست�سارية الإجراء الفح�ص العام والت�سخي�ص من قبل فريق التقييم، 
وبعد تقييم حالة الطفل يتم و�سع الربنامج التاأهيلي لكل حالة على حدة، وتتكامل جهود عدد من الوحدات 
يف تنفي���ذ برامج العالج والتاأهيل منها: العالج الطبيعي، العالج الوظيفي، عيادة االأ�سنان، عيادات عالج 

عيوب النطق وعلل الكالم، وحدة اخلدمة االجتماعية، وحدة االإقامة اليومية، امل�سبح الطبي.

وتتواف���ر داخل املركز برام���ج تاأهيل تعليمية حيث يتلقى الطفل برناجمًا تربوي���ًا تعليميًا داخل املدر�سة 
باملركز والتي ت�سم ثالث مراحل تعليمية.

واإلى جانب وحدات الق�سمني الطبي والتعليمي ي�سم مبني املركز مقر االإدارة:وي�سمل الوحدات االإدارية 
واملالية واخلدمات امل�ساندة، وقاعة االجتماعات اإلى جانب �سكن للموظفات من فريق الق�سم الطبي.

االأمر م�ساري بن �سعود بن 
عبد العزيز اأمر منطقة الباحة 

يتو�سط االأمر �سلطان بن 
�سلمان بن عبد العزيز وال�سيخ 
علي املجدوعي يف حفل افتتاح 

مركز الباحة يف 1435/1/23ه�
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مركز جنوب الرياض
يع���د مركز رعاية االأطفال املعوق���ني بجنوب الريا�ص املركز العا�سر �سم���ن منظومة خدمات اجلمعية، 
وهو باكورة م�سروعاتها يف االأحياء االأكرث كثافة �سكانية، يف اإطار �سعيها الدوؤوب الإي�سال خدماتها اإلى 

من يحتاجها.

حي���ث اأ�س���ارت االإح�ساءات املعلنة م���ن الهيئة العليا لتطوي���ر مدينة الريا�ص اإلى اأن زي���ادة ال�سكان يف 
مدين���ة الريا�ص �ستت�ساعف بعد �سن���وات معدودة، وهو االأمر الذي ينعك�ص عل���ى رقعة املدينة وتو�سعها 
االأفق���ي ب�سورة �ستجعل االنتق���ال لال�ستفادة من اخلدمات املركزية يف العا�سم���ة �سعبًا اإلى حد كبر، 
مما يحتم نقل مواقع اخلدمات خا�سة التاأهيلية اإلى اأقرب نقطة الأكرب عدد من املواطنني، وهو ما اأكد 
توجه اجلمعية الإقامة مراكز خدمية يف �سواحي العا�سمة، بحيث يكون هناك مركز رئي�سي للت�سخي�ص 

والتدريب والتطوير بجانب مراكز اخلدمات، وهذا ما يحققه مركز جنوب الريا�ص.

وحظ���ى املركز برعاية كرمي���ة من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان ب���ن عبدالعزيز - اأمر منطقة 



الريا����ص -حينذاك- حيث تف�س���ل �سموه برعاية حفل و�سع حجر االأ�سا����ص يف 11/11/ 1429ه�، واأقيم 
املرك���ز عل���ى اأر�ص م�ساحتها خم�سة اآالف مرت مربع، وبلغت تكاليف اإن�سائه وجتهيزه اأكرث من اثنى ع�سرة 
ملي���ون ريال، فيم���ا ت�سل تكلفة ت�سغيله اإلى نحو 3 ماليني ريال �سنوي���ًا، حيث يقدم برامج رعاية عالجية 
وتعليمية وتاأهيلية جمانية لنحو 100 طفاًل �سنويًا اإلى جانب اخلدمات اال�ست�سارية الأ�سر االأطفال املعوقني.

ويتك���ون م�سروع املركز من اأربعة اأق�س���ام رئي�سية روعي يف ت�سميمها اأن تلب���ي احتياجات برامج رعاية 
االأطفال املعوقني.

وبداأ املركز الت�سغيل التجريبي وا�ستقبال االأطفال مع انطالقة الف�سل الدرا�سي الثاين للعام 1434ه�.

وحتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي االأمر خالد بن بندر بن عبدالعزيز، اأمر منطقة الريا�ص حينذاك، 
احتفلت اجلمعية يوم االأحد 20 رم�سان 1434ه� املبارك املوافق 28 يوليو 2013م، بافتتاح املركز، وذلك 
بح�س���ور �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلم���ان بن عبدالعزيز، رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية، 

و�ساحب ال�سمو امللكي االأمر تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز، نائب اأمر منطقة الريا�ص حينذاك.

االأمر خالد بن بندر بن عبد 
العزيز اأمر منطقة الريا�ص 

االأ�سبق يتو�سط االأمر �سلطان 
بن �سلمان بن عبد العزيز 

رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية 
واالأمر تركي بن عبد اهلل بن 

عبد العزيز نائب اأمر منطقة 
الريا�ص االأ�سبق يف حفل افتتاح 

مركز جنوب الريا�ص يف 20 
رم�سان 1434ه�
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مركز محافظة الرس
يف اإط���ار جتربة اجلمعية يف اإن�ساء مراكز الرعاي���ة والتاأهيل وت�سغيلها، و�سمن �سعيها لتقدمي خدماتها 
يف املناط���ق ذات التجمعات ال�سكانية االأكرث احتياجًا وفقًا للدرا�سات امليدانية، خطت اجلمعية خطوات 

ملمو�سة يف اإن�ساء مركز للرعاية والتاأهيل يف حمافظة الر�ص.

ومبب���ادرة كرمية من ال�سيخ خالد بن عم���ر البلطان متثلت يف حتمل تكاليف اإن�ساء املركز، �سرع جمل�ص 
االإدارة بالتن�سيق مع �سمو وزير ال�سوؤون البلدية والقروية، ومعايل وزير ال�سوؤون االجتماعية، وبدعم من 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمر في�سل بن بندر بن عبدالعزيز، اأمر منطقة الق�سيم -حينذاك- يف توفر 

م�ساحة االأر�ص الالزمة واالنطالق يف عملية االإن�ساء.

وتف�سل �سمو اأمر الق�سيم برعاية حفل و�سع حجر االأ�سا�ص يف 1430/6/14ه� املوافق 6/7 /2009م، 

ويف يوم االأربعاء 19 جمادى االآخرة 1436ه� )املوافق 8اأبريل 2015( رعى �ساحب ال�سمو امللكي االأمر 
�سلط���ان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية االأطف���ال املعوقني و�ساحب ال�سمو امللكي 

االأمر في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز، اأمر منطقة الق�سيم حفل افتتاح املركز.

ه���ذا وق���د اأعرب �سم���و االأمر �سلطان بن �سلم���ان عن اعت���زازه بان�سمام مركز جدي���د لعقد اإجنازات 
اجلمعي���ة ومظلة خدماته���ا، م�سرًا اإلى اأن مركز الر�ص ميثل اإ�سافة ممي���زة لربامج رعاية املعوقني يف 



اململك���ة العربية ال�سعودي���ة، وجت�سيدًا للم�ساندة املجتمعي���ة للدور الوطني الذي تقوم ب���ه هذه املوؤ�س�سة 
اخلري���ة الرائ���دة، اإذ ت�سابقت عدة جه���ات واأفراد لتبني فك���رة املركز ودعم مراح���ل ان�سائه حتى مت 

اإجنازه.

واأقي���م املركز علي م�ساحة خم�سة اآالف مرت  مربع، وتبلغ طاقت���ه اال�ستيعابية 100 طفل يوميًا، وو�سلت 
تكلفته االإن�سائية والتجهيزية اإلى 10 ماليني ريال. 

ويق���دم املركز منظوم���ة من برامج الرعاي���ة والعالج والتعلي���م والتاأهيل والتدري���ب والتوعية املجانية، 
اإل���ى جانب اخلدم���ات االجتماعية واال�ست�ساري���ة لالأطفال املعوقني وذويهم.وتب���داأ اخلدمات العالجية 
بق�س���م اال�ستقبال، ومن ثم يحال الطفل اإلى العي���ادات اال�ست�سارية الإجراء الفح�ص العام والت�سخي�ص 
م���ن قب���ل فريق التقييم، وبعد تقييم حال���ة الطفل يتم و�سع الربنامج التاأهيل���ي املنا�سب لكل حالة على 
ح���دة، وتتكامل جهود عدد من الوحدات يف تنفيذ برامج العالج والتاأهيل هي:العالج الطبيعي، العالج 
الوظيف���ي، عيادة االأ�سنان، عيادات ع���الج عيوب النطق وعلل الكالم، وحدة اخلدمة االجتماعية وحدة 

ال�سكن املوؤقت لالأطفال، ور�سة اجلبائر واالأجهزة امل�ساعدة. 

لقطة جماعية ت�سم االأمر 
�سلطان بن �سلمان واالأمر 
في�سل بن م�سعل بن �سعود 

بن عبدالعزيز اأمر منطقة 
الق�سيم واأع�ساء جمل�ص اإدارة 
اجلمعية يف حفل افتتاح مركز 

الر�ص يف 1436/6/19ه�
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مركز منطقة جازان
برعاية �ساحب ال�سمو امللكي االأمر حممد بن نا�سر بن عبدالعزيز اأمر منطقة جازان، وح�سور �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي االأمر �سلط����ان بن �سلمان بن عبدالعزي����ز رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعي����ة االأطفال املعوقني، 
مت و�س����ع حجر االأ�سا�ص ملركز رعاية االأطفال املعوقني مبنطقة ج����ازان اخلمي�ص 1435/4/27ه� املوافق 
2014/2/27م. ويقام املركز على م�ساحة 10.000م2، بجوار مدينة امللك في�سل الريا�سية وتبلغ طاقته 
اال�ستيعابي����ة 200 طف����ل يوميًا، وت�سل تكلفته االإن�سائية اإلى 16 مليون ريال، ومت تخ�سي�ص موقع منا�سب 
الإقام����ة م�س����روع ا�ستثم����اري خري على م�ساح����ة 15 األف م2 لدعم نفق����ات الت�سغيل، والت����ي ت�سل اإلى 4 

ماليني ريال �سنويًا. 

ه����ذا وق����د د�سن  �ساحب ال�سم���و امللكي االأمر حممد ب���ن نا�سر بن عبد العزيز، اأم���ر منطقة جازان، 
و�ساح���ب ال�سم���و امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز ظه���ر االثنني 24 ربيع الثاين 1440ه� 
واملواف���ق 2108/12/31م، خدمات املركز. وحظي املركز من����ذ اأن كان فكرة مب�ساندة عدد من االأفراد 
واجلهات، وبجهد تطوعي ملمو�ص من ع�سو جمل�ص االإدارة، رئي�ص جلنة الرعاية الدكتور حم�سن بن علي 
فار�ص احلازمي، كما ت�سابق عدد من اأبناء الوطن وموؤ�س�ساته لتوفر التمويل الالزم للمركز وهم: �سركة 
�سل����ب ا�ستيل، �سركة اأرامكو، البنك االأهلي التجاري، �سرك����ة ال�سقيق للمياه والكهرباء، جمموعة �سامبا 
املالي����ة، �سركة ال�ساعر للتجارة وال�سناعة واملقاوالت. �سرك����ة الت�سنيع الوطنية، ال�سركة الوطنية لثاين 

اأك�سيد التيتانيوم، �سركة فال القاب�سة )االأ�ستاذ/ فهد العذل(، مكتب الزيد لال�ست�سارات الهند�سية.



االأمر حممد بن نا�سر بن عبد 
العزيز اأمر منطقة جازان 

يرعى حفل افتتاح مركز 
اجلمعية مبنطقة جازان يف 
24 ربيع الثاين 1440ه� 

واملوافق 2108/12/31م

151



برامج الرعاية والتأهيل والتحفيز
اإن احلقائق التي ج�سدتها اجلمعية من خالل مراكزها التي اأن�ساتها عرب مراحل زمنية خمتلفة، �سكلت 
كل مرحل���ة منها اإجنازًا جديدًا، يف كيفية التعامل مع الق�ساي���ا االجتماعية، باأ�ساليب وو�سائل متطورة 
�ساهمت، بفاعلية، يف اإحداث نقلة نوعية يف طرائق الت�سدي لق�سية االإعاقة، ويف التفاعل االإيجابي من 

خمتلف هيئات املجتمع وموؤ�س�ساته واأفراده. 

وكان االإط���ار النظري والتطبيقي للخدمات العالجي���ة والتعليمية والتاأهيلية التي يتم تقدميها لالأطفال 
املعوقني يف كل االأق�سام والوحدات املتخ�س�سة مبراكز اجلمعية هو االإجناز االأول، والركيزة االأ�سا�سية 

التي تقوم عليها منظومة اخلدمات، التي تقدمها اجلمعية، وتوليها الن�سيب االأكرب من االهتمام. 

ومنذ التاأ�سي�ص �سعت اجلمعية اإلى �سم الع�سرات من الكفاءات من االخت�سا�سيني واالخت�سا�سيات يف 
جم���االت طب االأطفال، والعالج الطبيعي، والوظيف���ي، وعالج عيوب النطق، وعلل الكالم، والتمري�ص، 
والع���الج النف�سي، وقد كان لهذا الفريق عظي���م االأثر يف حتقيق الهدف االأ�سمى للجمعية، وهو االإ�سهام 
يف حت�سن احلالة ال�سحية للمعوق، لي�ست�سرف اآفاًقا اأف�سل، ويتكيف مع واقعه، كما اأن جلل�سات التوعية 
واالإر�ساد اأثرها يف االرتقاء بوعي اأ�سرهم، وم�ساعدتهم على تفهم حالة اأبنائهم والتعامل معها باأ�ساليب 

معينة، لها مردودها االإيجابي.
وق���د �سعت يف هذا االجتاه اإلى التعاون مع امل�ست�سفيات واجلهات الطبية، ومواكبة اأحدث برامج العالج 

تقنية متطورة يف وحدات النطق 
والتخاطب مبراكز اجلمعية



والتاأهيل العاملية، وتوظيفها حمليًا مبا يتنا�سب مع بيئة الطفل ال�سعودي من اأجل حتقيق خدمات عالية 
امل�ست���وى، وه���ذا ما كان له ال���دور الكبر -بعد توفي���ق اهلل - يف حتقيق كثر م���ن االإجنازات يف جمال 

الرعاية العالجية.

أوالً: الرعاية العالجية
تتب���ع اجلمعية يف تق���دمي خدماتها العالجي���ة والتاأهيلية اأح���دث االأ�ساليب والو�سائ���ل الطبية املتطورة 
لرعاي���ة االأطفال املعوق���ني يف خمتلف جماالت االإعاقة واأنواعها، في�س���م كل مركز من مراكز اجلمعية 
طاق���ات طبية وفنية متخ�س�سة، وهي جمه���زة باأحدث الو�سائل والتقنيات، وه���ذا ما اأ�سهم يف ارتفاع 

اأعداد االأطفال امل�ستفيدين من خدماتها.

 تب���داأ اخلدم���ات العالجي���ة مبراكز اجلمعية من خ���الل ق�سم اال�ستقب���ال وامللفات، ومن ث���م العيادات 
اال�ست�ساري���ة، حي���ث يت���م الفح����ص الطبي الع���ام، والفح����ص الع�سبي لالأطف���ال املحول���ني للجمعية؛ 
لت�سخي�ص حالتهم، وحتديد نوع االإعاقة وحجمها، وتخطيط الفحو�سات املخربية واالإ�سعاعية، بالتعاون 
م���ع كربيات امل�ست�سفي���ات اجلامعية باململكة، وبعد تقييم حالة الطفل تقييمًا �ساماًل يتم و�سع الربنامج 

التاأهيلي لكل حلالة.

وداخ���ل وحدة العالج الطبيعي والع���الج الوظيفي، تتم مراقبة الطفل، وتدريب���ه، وعالجه، وم�ساعدته 
لل�سيطرة على حركة اأع�سائه، وزيادة التحكم فيها.

برامج التاأهيل الوظيفي 
لالأطفال املعوقني باجلمعية 

تطبق اأحدث الو�سائل يف هذا 
املجال
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وتعم���ل هات���ان الوحدتان جنبًا اإلى جن���ب؛ لتمكني الطفل من احل�سول على اأك���رب قدر من اال�ستقاللية 
يف حيات���ه اليومية، كارت���داء املالب�ص وخلعها وتناول الطعام، من دون م�ساع���دة، والقيام بنف�سه بكامل 

االأن�سطة التي تلزمه يف اأموره احلياتية.

وتتولى هاتان الوحدتان حتديد حاجة الطفل من املعدات الالزمة جللو�سه، وحركته، ويف ور�سة التقومي 
واالأجه���زة امل�ساعدة يت���م عمل اجلبائر امل�ساعدة، ملن���ع التواء املفا�سل واإعوجاجه���ا وتيب�سها وتقوميها 

وتيب�سها.

اأم���ا وحدة عالج عيوب النطق وعل���ل الكالم فهي تعنى بظاهرة تاأخر الكالم عند االأطفال، اأو �سعوبات 
النطق التي يكون من اأ�سبابها االإ�سابة الدماغية، اأو التخلف العقلي.

وتتول���ى عي���ادة االأ�سنان عالج اأمرا����ص االأ�سنان، واللثة ل���دى االأطفال، والتي توؤث���ر يف اإمكانات النطق 
لديهم.

وتق���دم مراكز اجلمعية �سنويًا اأكرث من )250 األف( جل�سة عالجي���ة وتاأهيلية وتقوميية ت�سمل اأكرث من 
ثالث���ة اآالف طفل وطفلة وتنوعت اخلدمات العالجية، التي قدم���ت لهم ما بني الفح�ص، والت�سخي�ص، 
وجل�س���ات الع���الج الطبيعي، وعالج عيوب النطق وعل���ل الكالم، واالأجهزة امل�ساع���دة، وور�ص اجلبائر، 

وعالج اللثة، واالأ�سنان.

اأطفال اجلمعية يف اأحد اأن�سطة 
العالج الطبيعي



البدلة الف�سائية من اأحدث برامج العالج واأجنحها يف مراكز اجلمعية
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ثانًيا: الرعاية التعليمية
اأول���ت اجلمعية منذ انطالقتها حمور تعليم الطفل املعوق اأولوي���ة ق�سوى، لكونه اخلطوة االأولى لتاأهيله 

لالندماج يف املجتمع وجتاوز حواجز االإعاقة، ومن ثم خدمة نف�سه واالآخرين.
ويف ه���ذا االإط���ار ق�سم���ت اجلمعية املراح���ل الدرا�سية التي ت�سمه���ا مراكزها اإلى ث���الث مراحل، هي: 

الطفولة املبكرة، والتمهيدي، واالبتدائي.
 وا�ستطاع���ت اجلمعي���ة اأن تكون من املوؤ�س�س���ات الرائدة يف تعليم االأطفال الذي���ن يعانون من االإعاقات 
املركبة وتاأهيلهم، بف�سل براجمها التي تعتمد على منظور علمي، وملا يتوافر لها من فريق تربوي تعليمي 
متخ�س����ص ي�سم اخت�سا�سيات، ومعلمات، وم�ساعدات معلمات، واإداريات، ومربيات يتولني االإ�سراف 

على برامج التاأهيل التعليمية املقدمة لالأطفال.
وت�ستقبل االأق�سام التعليمية مبراكز اجلمعية �سنويًا اأكرث من 1700 طالب وطالبة، ومن املتوقع اأن يتزايد 

هذا العدد ب�سكل ملحوظ.
و�س���من برامج االأن�سطة امل�ساندة، والو�س���ائل امل�ساعدة، التي تقدم لتنمية قدرات االأطفال االجتماعية، 
والنف�س���ية، واللغوية، ومهاراتهم، فاإنهم يتلقون جل�س���ات تربوية وتعليمية وتدريبية على احلا�سب االآيل، 
وتطوير قدرات النطق، وقد ا�ستفاد كثرون منهم ممن يعانون من االإعاقة ال�سديدة من جل�سات تعليم 

االآخرين. مع  التوا�سل  على  املعوقني  االأطفال  ت�ساعد  التي  بل�ص"،  "لغة 



و�س���ملت االأن�س���طة امل�س���اندة التدريب على تنمية املهارات الفنية؛ لتطوير القدرات العقلية، واملعرفية، 
واجل�سدية لالأطفال.

وخ�س�س���ت اجلمعية اأن�س���طة فنية لتنمية االإبداع لدى هوؤالء الطالب، مما �ساعدهم على اإنتاج اأعمال 
فنية اإبداعية، مت ا�ستثمارها يف م�سروع بطاقات التهاين، التي يتم ت�سويقها على ال�سركات واملوؤ�س�سات، 
اأما اأعمال اخلزف فيقدم بع�س���ها هدايا لزوار اجلمعية، واالآخر يعر�ص يف املعار�ص واملنا�س���بات، التي 

ت�سارك فيها اجلمعية.
ويف ف�س���ل القراءة يتم التدريب على اأ�سا�س���يات القراءة من خالل برنامج تاأهيلي يتنا�س���ب مع طبيعة 
اإعاقة كل طالب وحجمها، وقد اعتنت االأق�س���ام التعليمية كذل���ك بتنمية القدرات املعرفية لدى طالبها 
وطالباتها فاأعّدت لهم �سمن الربنامج التعليمي فر�سة االطالع ب�سفة اأ�سبوعية على مكتبات اجلمعية، 

والقراءة ملا ت�سمه هذه املكتبات من و�سائل التعليم املبكر، والكتب، واملجالت.
ويف وح���دة الرعاية النف�س���ية يت���م تقييم حاالت االأطفال، الذين ا�س���تفادوا من جل�س���ات حتديد القدرات، 
ون�سبة الذكاء، وعالج امل�سكالت النف�سية، وال�سلوكية، التي تعيق التح�سيل العلمي، واالندماج مع االآخرين.

االأعمال الفنية واالأ�سغال 
اليدوية تنمي قدرات االأطفال
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ثالثا: الرعاية االجتماعية
ت���درك اجلمعي���ة جيدًا اأن اجلانب النف�س���ي واالجتماعي له دور كبر يف تقبل الطف���ل املعوق، اأو الطفلة 
املعوقة، الأنواع اخلدمات املقدمة، لذا كان ق�س���م اخلدمة االجتماعية الذي يعدُّ جزًءا ال يتجزاأ من هذا 
العقد اخلدمي املتكامل، وهو يوا�س���ل خطواته فيما يتعلق بحل امل�سكالت، وتذليل العقبات، التي تواجه 

االأطفال، وتن�سيق اخلدمات اخلرية املقدمة لهم.

ويقوم ق�س���م اخلدمة االجتماعية يف كل مركز باإعداد درا�سة اجتماعية �ساملة الأ�سرة الطفل، والرتكيز 
يف اإيجاد احللول للم�س���كالت االجتماعية، التي تعاين منها اأ�س���ر االأطفال، اإلى جانب تن�سيق اخلدمات 

اخلرية املقدمة لهوؤالء االأطفال، واأ�سرهم من بع�ص املوؤ�س�سات احلكومية واالأهلية.

 وينظم الق�سم زيارات منزلية يقوم خاللها فريق التاأهيل باالطالع على اأو�ساع الطفل باملنزل، وتذليل 
العقبات التي تواجهه، كما ي�س���ارك الق�س���م مع الفريق التاأهيلي يف تدريب اأمهات االأطفال على طرائق 

التعامل مع اأطفالهّن، ورعايتهم.

ويق���وم -كذلك- بدرا�س���ة احلالة االقت�س���ادية واالجتماعية لطالبي امل�س���اعدة املالي���ة والعينية، وتبلغ 
الدرا�سات �سنويًا نحو 500 درا�سة.

اأحد ف�سول احلا�سب االآيل



ويتولى الق�ش���م حتوي���ل الأطفال غري املقبولني الذين ل تنطبق عليهم �ش���روط القب���ول يف اجلمعية اإلى 
مراكز وموؤ�س�س���ات، �س���واء اأكانت حكومية اأم خا�سة تتنا�سب مع حالتهم ال�سحية واالجتماعية، ويتلقى 

التربعات العينية من املتربعني، اإ�سافة اإلى تنظيمه االأن�سطة الرتفيهية والرحالت.

وي�س���رف ق�س���م اخلدمة االجتماعية على املجمعات ال�س���كنية لالأطفال، التي ت�ستقبلهم لفرتات حمددة 
بني اأربعة اأ�سابيع وثمانية، ح�سب احلالة، وي�سرف على تنفيذ برنامج العالج والتاأهيل املو�سوع.

 ويت���م داخل امل�س���اكن تطبيق نظ���ام الدائرة املغلق���ة، لكي يتاح لالأطف���ال واالأمه���ات التدريب والعالج 
والتعليم، وي�س���رف على هذه امل�س���اكن فريق عمل من املمر�سات واملخت�سات، وتعدُّ فرتة التحاق الطفل 

بامل�سكن فرتة عالج مكثف للطفل، وتدريب لالأم اأو املربية.

واأكدت جتربة اجلمعية وجود حاالت خا�سة حتتاج اإلى دعم دائم ومتنوع، وهذا ما تطلب اإن�ساء ما ي�سمى 
ب�س���ندوق اخلدمة االجتماعي���ة، الذي يعتمد يف م���وارده على تربعات اأهل اخلر، وتوجه م�س���روفاته 

للحالت التي تنطبق عليها �شروط م�شتحقي الزكاة. 

االأم �سريكة يف كافة برامج 
التاأهيل
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رابعًا: برنامج الدمج 
بتاريخ 21 ذو القعدة عام 1424ه� انطلقت خطة جمعية االأطفال املعوقني لتطبيق برنامج الدمج مب�س���اركة 
االأمانة العامة للرتبية اخلا�سة، حيث مت ت�سكيل جلنة تربوية عليا لربنامج التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.

وتولت اللجنة العليا امل�سرتكة بني الوزارة واجلمعية عدة مهام وم�سوؤوليات:

• توثيق التعاون بني الوزارة واجلمعية لتفعيل الربنامج يف مدار�ص التعليم العام.	
• توعية املجتمع املدر�سي بخ�سائ�ص واحتياجات الفئة املدجمة من خالل برنامج توعوي نفذ يف عدد 	

من املدار�ص من قبل م�سرفات من اإدارة الرتبية اخلا�سة واجلمعية.
• دمج اأطفال االإعاقة احلركية يف رو�سات ومدار�ص التعليم العام.	
• فتح ف�سول خا�سة لالأطفال غر الناطقني م�ستخدمي لغة بل�ص ودجمهم يف مدار�ص التعليم العام.	
• جتهي���ز عدة مدار�ص لتنا�سب البيئ���ة املدر�سية مع االإعاقة اجل�سدية )ا�ستخدام الكر�سي الكهربائي 	

املتحرك( وذلك بتمويل من اجلمعية اأو املدار�ص اأو اأولياء االأمور.
• تزويد الطالب والطالبات املدموجني من قبل اجلمعية باالأجهزة امل�ساعدة لت�سهيل عملية االندماج 	

والتنقل واالأمور احلياتية.
• تقييم اأطفال اجلمعية من قبل م�سرفني تربويني وذلك العتماد انتقالهم ملراحل اأعلى.	

احتفال اأطفال اجلمعية بتخريج 
دفعة من مركز جدة



واأو�سح���ت االإح�ساءات اأّن مراكز اجلمعية بات���ت تطبق �سنويًا برنامج الدمج على اأكرث من 200 طالب 
وطالب���ة، االأمر الذي يعد تتويجًا جلهود اجلمعية ومراكزها يف جمال العالج والتعليم والتاأهيل، واأي�سًا 

تنمية الوعي املجتمعي بحقوق املعاق.
واأظه���رت نتائج االختب���ارات التح�سيلية يف االأعوام الدرا�سية االأخرة تف���وق التالميذ املدموجني على 

اأقرانهم االأ�سحاء يف بع�ص مدار�ص اململكة.
التنام���ى املط���رد يف اأعداد االأطفال من من�سوب���ي اجلمعية الذين مت دجمهم يف مدار����ص التعليم العام 

واخلا�ص خالل ال�سنوات الع�سر االأخرة وو�سل اإلى 2177 طالبًا وطالبة.
وتنح�س���ر �سعوب���ات الدمج يف عدة اأمور منها ما يتعل���ق بالطالب والطالبة امل�سته���دف بالدمج، ومنها 
م���ا يتعل���ق باملوؤ�س�سات التعليمية، ويف مقدمة تلك ال�سعوبات ت���ربز ق�سية عدم تهيئة الطالب االأ�سحاء 
واملعلم���ني يف املدار����ص ال�ستقب���ال اأقرانهم ذوي االإعاقة، وم���ن جهة اأخرى عدم تواف���ر و�سيلة االنتقال 
املنا�سب���ة، اأو مبعنى اآخر �سعوبة الو�سول، وعدم توافر الو�سائل التعليمية، وتاأخر تفعيل قرارات وزارية 
ت�سهل دجمهم يف ظل عدم و�سوح اأهمية الدمج بالن�سبة الإدارات بع�ص املوؤ�س�سات التعليمية، التي تفتقر 

لتاأهيل مرافقها لتي�سر حركة طالب الدمج.

اأطفال اجلمعية يف زيارة للحرم 
النبوي ال�سريف
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�ساحب ال�سمو امللكي االأمر 
�سلطان بن عبد العزيز –

يرحمه اهلل – يرعى منا�سبة 
افتتاح تو�سعة مركز اجلمعية 
بالريا�ص وت�سليم جائزة 
اخلدمة االإن�سانية والبحث 
العلمي يف دورتها الثانية

خامسًا: جوائز الجمعية
تبنى جمل�ص االإدارة جائزة ت�سمى »جائزة جمعية االأطفال املعوقني« حتفيزًا للم�ساركة املجتمعية يف دعم 
ر�سالتها، وتقديًرا لالإجنازات العلمية واالإبداعية يف جمال رعاية املعوقني، واإبراز النماذج املتميزة من 

املعوقني الذين ا�ستطاعوا جتاوز حواجز االإعاقة.
واكت�سبت هذه اجلائزة �سهرة وا�سعة، ومكانة مرموقة جتاوزت حدود اململكة العربية ال�سعودية، وقد مل�ص 
ذل���ك من خالل ردود الفعل والرت�سيحات، التي ترد من الهيئ���ات، واجلمعيات، واجلامعات، والكليات، 

ومراكز البحث يف خمتلف دول العامل.
واجلائزة منذ انطالقتها عام 1412ه� تخطو باأهدافها النبيلة لتكمل م�سرة اجلمعية يف خدمة االإعاقة 
واملعوقني، فهي تهدف اإلى الت�سجيع على حتقيق اأهداف اجلمعية، عن طريق تقدير اجلهود، وامل�ساهمات 
املتميزة املتعلقة برعاية االأطفال املعوقني، وت�سجيع البحث العلمي يف جمال االإعاقة والتاأهيل، واإبراز ما 

حققه املعوقون من اإجنازات واإ�سهامات، مما يوؤكد دورهم يف خدمة املجتمع. 



وكان���ت اجلائزة متنح كل ثالث �سنوات، يف فرعني رئي�سني، اأقرتهما وزارة ال�سوؤون االجتماعية يف �سنة 
1412ه�، وهما: اخلدمة االإن�سانية، والبحث العلمي يف ثالثة جماالت، هي: التاأهيل، والرتبية اخلا�سة، 

والطب والعلوم الطبية، وا�ستحدث فرع ثالث يف الدورة الرابعة هو فرع التميز للمعوقني. 
ويف عام 1432ه� اأقرت جلنة اجلائزة منحها كل عام، على اأن تتم اإحالة فرع اجلائزة للبحث العلمي اإلى 
مركزامللك �سلمان الأبحاث االإعاقة بحكم التخ�س�ص، فيما مت تق�سيم فرع »اخلدمة االإن�سانية« اإلى ثالثة 

قطاعات، لالأفراد، وللم�ساريع املتميزة، وللعمل اخلري للموؤ�س�سات، والفرع الثاين للتميز للمعوقني.
ويذك���ر اأن جائزة التميز للمعوقني متنح لف���رد اأو اأكرث ممن تغلبوا على اإعاقاتهم ومتيزوا يف جمال من 

املجاالت ب�سرف النظر عن التاأهيل العلمي. 
ويت���م الرت�سي���ح للجائزة من قبل اأع�ساء اجلمعي���ة العمومية، اجلهات احلكومي���ة واالأهلية مبا يف ذلك 
املوؤ�ش�ش���ات العلمية والتعليمية واخلريية واملهنية، وي�شرتط اأن يك���ون املر�شح �شعوديًا ويف حالت خا�شة 

يجوز قبول تر�سيح املعوق املتميز الأم �سعودية. 
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وتتكون اجلائزة من: 
وثيقة منح اجلائزة.  اأ- 

مكافاأة مالية مقدارها مائة األف ريال.  ب- 
يو�سع ا�سم الفائز يف لوحة ال�سرف يف مقر اجلمعية الرئي�سي ومراكزها الفرعية ملدة عام كامل.  ج- 

يف حال وجود اأكرث من فائز يوزع مبلغ اجلائزة بالت�ساوي على الفائزين. د- 
وقد فاز بجائزة اجلمعية للخدمة الإن�سانية يف الدورات ال�سابقة كٌل من:

• خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل-	
)الدورة ال�ساد�سة 1429هـ( 

• �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود-يرحمه اهلل-	
)الدورة ال�سابعة 1432هـ( 

• �ساحب ال�سمو امللكي االأمر نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود-يرحمه اهلل-	
)الدورة الثالثة 1418هـ(

• خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود	
)الدورة الثانية 1415هـ(

• معايل الدكتور غازي بن عبدالرحمن الق�سيبي -يرحمه اهلل- 	
)الدورة الأولى 1412هـ(

• معايل الدكتور نا�سر بن اإبراهيم الر�سيد	
)الدورة اخلام�سة 1427هـ( منا�سفة مع 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
يرحمه اهلل يت�سلم جائزة 
اجلمعية للخدمة االإن�سانية من  
رئي�ص اجلمعية عام 1429 ه�



• ال�سيخ عبدالعزيز بن علي ال�سويعر	
)الدورة اخلام�سة 1427هـ( منا�سفة 

• االأ�ستاذة مها بنت اأحمد اجلفايل	
)الدورة الرابعة 1422هـ(

اأما جائزة اخلدمة الإن�سانية للعمل اخلريي للموؤ�س�سات، فقد فاز بها يف الدورات ال�سابقة:
•  البنك العربي الوطني لتبنيه لفكرة برنامج »افعل خرًا«. 	
• فيما فازت وزارة الرتبية والتعليم بجائزة اخلدمة االإن�سانية للم�ساريع والربامج املتميزة عن برنامج 	

الدمج مبدار�ص التعليم العام لالأطفال املعوقني من قبل اأقرانهم غر املعوقني.
ويف الدورة ال�سابعة فاز باجلائزة كل من:

• املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق، حيث �ساهمت املجموعة بدعم العمل االإعالمي يف اجلمعية 	
من خالل توقيع اتفاقية تعاون مع اجلمعية خالل الفرتة من 1992م وحتى االآن.

• �سرك���ة ال�سناع���ات االأ�سا�سية - �سابك تعد ال�سركة يف مقدمة املوؤ�س�س���ات الوطنية امللتزمة بربامج 	
امل�سوؤولي���ة االجتماعي���ة، ومن ذلك دعمها ال�سن���وي للجمعية ومراكزها وتربعاته���ا املادية والعينية 

الإجناز م�سروعات اجلمعية اخلدمية والوقفية.
• �سرك���ة الزي���ت العربية - اأرامكو لتفاعلها امللمو�ص مع ر�سالة اجلمعي���ة، ولدعمها الدائم مل�سروعات 	

وبرامج اجلمعية من خالل ال�سركة وال�سركات املتفرعة منها.
ويف فرع جائزة اخلدمة الإن�سانية للم�ساريع املتميزة فاز يف الدورة ال�سابعة كل من:

• »برنامج الو�سول ال�سامل«	
مرك���ز املل���ك �سلمان الأبحاث االإعاقة حيث ق���ام باإعداد برنامج الو�سول ال�سام���ل بالتعاون مع عدد من 

الوزارات احلكومية بهدف تهيئة بيئة مالئمة حلركة املعوقني يف خمتلف االأماكن واملرافق واملن�ساآت.
• برنامج »دع الباقي لهم«	

االأمر نايف بن عبد العزيز 
- يرحمه اهلل - ي�سلم امللك 

�سلمان بن عبد العزيز جائزة 
اخلدمة االإن�سانية يف دورتها 

الثانية عام 1415 ه�
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�سرك���ة العزيزي���ة بندة املتحدة تبنت �سركة العزيزية بندة برنام���ج )دع الباقي لهم(، وهو برنامج غر 
م�سب���وق ي�ستهدف الو�سول بر�سالة اجلمعية اإلى املاليني من عمالء ف���روع »بندة« وح�سد م�ساندتهم ملا 

تقدمه مراكز اجلمعية من خدمات وبرامج خرية يف اململكة.
وفاز بجائزة التميز للمعوقني يف الدورات ال�سابقة كٌل من:

الدكتور نا�سر بن علي بن عبداهلل املو�سى ●
م�ست�سار وزير الرتبية والتعليم

)الدورة الرابعة 1422هـ(
الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �سعد بن حممد اآل ح�سني ●

)الدورة اخلام�سة 1427هـ(
الدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سراب ●

)الدورة اخلام�سة 1427هـ(
• تقا�س���م اجلائ���زة يف ال���دورة ال�ساد�سة كل من: البط���ل ال�سباح ال�سع���ودي / عبدالرحمن بن ح�سن 	

احلمدان والبطل الوثاب ال�سعودي / اأ�سامة بن �سادق ال�سنقيطي ملا حققاه من بطوالت عاملية.
• ويف الدورة ال�سابعة فاز كل من:	
• منتخب اململكة لكرة القدم لذوي االحتياجات اخلا�سة: جنح يف اإظهار ا�سم بالده ب�سكل م�سرف يف 	

املحافل الدولية بح�سوله على بطولة كاأ�ص العامل لكرة القدم للمرة الثانية على التوايل.
• مهند جربيل اأبو دية كفيف، اأن�ساأ اأكرب �سبكة مواقع على االإنرتنت للعلوم الفيزيائية باللغة العربية، 	

�سجل 22 براءة اخرتاع با�سمه.، اأن�ساأ مركزًا اأطلق عليه " املركز ال�سعودي لثقافة االخرتاع."

االأمر �سلطان بن عبد العزيز 
- يرحمه اهلل - يت�سلم جائزة 
اخلدمة االإن�سانية 



• عمار بن هيثم بوق�ص يعد منوذجًا يحتذي يف مواجهة ال�سعاب، وحتدي االإعاقة، واثبات الذات رغم 	
اإ�سابته ب�سلل تام يف جميع اأطرافه منذ الوالدة.

• عالية ال�سامان اإحدى خريجات اجلمعية التي تربهن على امل�ستوى امل�سرف من نتائج برامج الرعاية 	
والتاأهيل التي تقدمها مراكزها، تعلمت مبركز جمعية االأطفال املعوقني بالريا�ص ودر�ست فيها حتى 

ال�سف ال�ساد�ص االبتدائي، ونبغت يف كتابة الق�سة، ولها عدة موؤلفات.
• ماج���د الق���ارح كفيف اعتم���د على حا�س���ة ال�سمع خ���الل درا�سته اجلامعي���ة، واأنهى درا�ست���ه بتفوق، 	

حي���ث ح�سل على �سه���ادة البكالوريو�ص يف التاريخ بجامعة امللك خالد ع���ام 1998م.، له �سجل حافل 
باالإجنازات الريا�سية يف األعاب القوى، حيث ح�سد ميداليات ذهبية يف عدد من البطوالت اخلليجية.

• م�سع���ر امل�سعر اأ�سيب ب�سل���ل �سفلي، مل يعيقه عن موا�سله تعليمه، حي���ث ح�سل على بكالوريو�ص يف 	
االقت�س���اد من جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمي���ة. وماج�ستر يف االإدارة من جامعة مراي 

باأمريكا، مدير اإدارة تقنية املعلومات بالهيئة العامة لل�سياحة واالآثار.
ويف فرع جائزة البحث العلمي فاز كل من:

الأ�ستاذ الدكتور فرانكلني هارولد �سيلفرمان ●
)الدورة الثالثة 1418هـ( فرع التاأهيــل:

الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز بن م�سطفى ال�سرطاوي ●
)الدورة الرابعة 1422هـ( فرع الرتبية اخلا�سة 

الأ�ستاذ الدكتور جمال حممد �سعيد اخلطيب ●
)الدورة الثالثة 1418هـ( فرع الرتبية اخلا�سة 

الأ�ستاذ الدكتور بينار اوزاند ●
)الدورة الرابعة 1422هـ( فرع الطب والعلوم الطبية

امللك �سلمان بن عبد العزيز 
ي�سلم اأبناء االأمر نايف بن عبد 
العزيز – يرحمه اهلل – جائزة 

اجلمعية للخدمة االإن�سانية يف 
دورتها ال�سابعة 1432ه�
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الأمري �سطام بن عبدالعزيز – يرحمه اهلل – ي�سلم جائزة البحث العلمي يف دورة اجلائزة الرابعة

االأمر اأحمد بن عبد العزيز ي�سلم عبد العزيز ال�سويعر جائزة اخلدمة االإن�سانية يف دورتها اخلام�سة



الأمري �سطام بن عبدالعزيز– يرحمه اهلل – يف حفل توزيع جائزة اجلمعية يف دورتها الرابعة

الفائزون بجائزة اجلمعية يف الدورة اخلام�سة
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سادسًا: جائزة األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم لألطفال 
المعوقين

تبن���ى �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمر �سلط���ان بن �سلمان بن عبدالعزيز -رئي����ص جمل�ص اإدارة اجلمعية- 
فكرة اإقامة م�سابقة حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني، واأعلن حتمله تكاليف امل�سابقة، وجوائزها.
واعتم���د تنظيم اجلمعية مل�سابقة االأمر �سلطان بن �سلم���ان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني يف 
اجتماع جمل�ص االإدارة اخلام�ص وال�ستني، الذي عقد بتاريخ 12 رم�سان �سنة 1415ه�.حيث اختر ع�سو 
ال�س���رف االأ�ست���اذ عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ كاأّول اأمني عام للم�سابق���ة لدوراتها ال�ست االأولى للفرتة 

من 1417 اإلى 1423 هجري.
وته���دف امل�سابق���ة اإلى ت�سجيع الن�صء من املعوقني ج�سديًا وعقلي���ًا على حفظ كتاب اهلل، وتدبر معانيه، 
وتاأهي���ل االأطف���ال املعوقني ملواكب���ة غرهم من حفظ���ة كتاب اهلل الك���رمي، وربط الن����صء من املعوقني 

بدينهم، وكتاب ربهم، وجمتمعهم امل�سلم.
و�س���درت موافقة وزارة العمل وال�س���وؤون االجتماعية على تنظيم امل�سابق���ة يف 8 رم�سان �سنة 1416ه�، 

لتنطلق اأول دورة للم�سابقة يف �سنة 1417ه�.
وقد �سارك يف فعاليات امل�سابقة خالل �سبع ع�سرة دورة حتى عام 1434ه� اأكرث من 1800 طفاًل وطفلة 

من املعوقني من اململكة ودول اخلليج العربي.
وتتكف���ل امل�سابق���ة بتذكرتي �سف���ر ذهابًا واإيابًا على درج���ة ال�سيافة من منطقة اإقام���ة الطفل واملرافق 

�سماحة ال�سيخ عبد العزيز بن 
– يف حفل  اهلل  باز – يرحمه 
ختام الدورة االأولى جلائزة 
االأمر �سلطان بن �سلمان حلفظ 
القراآن الكرمي  ويف ا�ستقباله 
�سمو رئي�ص املجل�ص و�سمو االمر 
�سلمان بن �سلطان بن �سلمان 



اإلى الريا����ص، واإلى مكان انعقاد امل�سابقة، ويتم توفر ال�سكن، واالإعا�سة، والرعاية الطبية، والتنقالت 
للمت�سابق، مع مرافقه طوال مدة انعقاد امل�سابقة.

وجمي���ع نفقات امل�سابقة بدعم خا�ص من �سمو االأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، اإذ اأوقف �سموه 
ا بامل�سابقة للتكفل بنفقاتها.  وقًفا خا�سً

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

وت�ش���رتط امل�شابق���ة اأن يكون املت�شابق �شعودي اجلن�شية، اأو م���ن مواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي، 
اأو مقيم���ًا باململكة، واأن يكون من ذوي االإعاقة اجل�سدي���ة اأو العقلية اأو كلتيهما معًا، على اأن تتويل جلنة 

طبية معتمدة تقرير ذلك، واأال يزيد عمر املت�سابق على 15عامًا. 
ويقوم فريق طبي متخ�س�ص بتحديد امل�ستوى الذي ي�سارك فيه املت�سابق، مبا يتنا�سب مع درجة اإعاقته.

وق���د حظيت امل�سابق���ة منذ انطالقها حتى االآن بح�س���ور كرمي من اأ�سحاب ال�سم���و االأمراء، واأ�سحاب 
الف�سيلة العلماء، وامل�سوؤولني، وال�سخ�سيات العامة. 

• وكان انعقاد الدورة االأولى بح�سور ف�سيلة ال�سيخ الوالد عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز - املفتي العام 	
للمملك���ة ال�ساب���ق، رحمه اهلل- وهذا م���ا اأعطى امل�سابقة زخًما وتقدي���ًرا كبرين، كما ح�سر احلفل 
اخلتام���ى لهذه ال���دورة معايل الدكتور عبداهلل ب���ن عبداملح�سن الرتكي -وزي���ر ال�سوؤون االإ�سالمية 

واالأوقاف والدعوة واالإر�ساد ال�سابق.

ف�سيلة ال�سيخ حممد بن �سالح 
 – اهلل   بن عثيمني – يرحمه 

يف حفل ختام الدورة الثالثة 
جلائزة حفظ القراآن الكرمي.

171



�سلطان  الأمري  جلائزة  اخلام�سة  الدورة  ختام  حفل  – يف  اهلل  الأمري فهد بن �سلمان بن عبد العزيز – يرحمه 
بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني.



• وح�س���ر احلف���ل اخلتامي للدورة الثاني���ة ف�سيلة ال�سي���خ عبدالعزيز بن عب���داهلل اآل ال�سيخ -املفتي 	
الع���ام للمملكة ورئي�ص هيئ���ة كبار العلماء، ورئي����ص اإدارات البحوث العلمية واالإفت���اء- وفى الدورة 
الثالثة ح�سر احلفل ف�سيلة ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني املدر�ص باملعهد العلمي، واإمام وخطيب 
امل�سج���د الكبر بعنيزة -رحمه اهلل- وبح�سور معايل الدكت���ور علي بن مر�سد بن املر�سد -الرئي�ص 

العام لتعليم البنات ال�سابق. 
• وح�س���ر ف���ى الدورة الرابع���ة معايل ف�سيلة ال�سيخ �سال���ح بن عبدالعزيز اآل ال�سي���خ - وزير ال�سوؤون 	

االإ�سالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�ساد. 
• وح�سر احلفل اخلتامى للدورة اخلام�سة �ساحب ال�سمو امللكي االأمر فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز 	

-رحم���ه اهلل- اأم���ا الدورة ال�ساد�سة فكانت بح�سور معايل ال�سي���خ �سالح بن عبدالرحمن احل�سني 
-يرحمه اهلل-الرئي�ص ال�سابق ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ال�سريف. 

• وح�سر الدورة ال�سابعة معايل ال�سيخ �سالح بن عبداهلل بن حميد -رئي�ص جمل�ص ال�سورى ال�سابق - 	
بينم���ا كانت الدورة الثامنة بح�سور معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ -وزير 

العدل االأ�سبق. 
• اأم���ا ال���دورة التا�سعة فقد ح�سر حفلها اخلتام���ى �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز ب���ن عبداهلل اآل ال�سيخ 	

-املفت���ي العام للمملكة ورئي�ص هيئة كبار العلماء ورئي�ص اإدارات البحوث واالإفتاء- وبح�سور معايل 
الدكتور عبداهلل بن �سالح العبيد -وزير الرتبية والتعليم. 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمر 
�سعود بن فهد بن عبد العزيز 
ومعايل الدكتور عبد اهلل بن 

حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ –
وزير العدل االأ�سبق – يف الدورة 

الثامنة للجائزة.
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• ويف الريا����ص �سهد ال���دورة العا�سرة ف�سيلة الدكت���ور عبدالرحمن بن عبدالعزي���ز ال�سدي�ص -اإمام 	
وخطيب امل�سجد احلرام، وع�سو هيئة التدري�ص بجامعة اأم القرى.

• ويف اأم الق���ري - مك���ة املكرمة - اأقيمت ال���دورة احلادية ع�سرة، بح�سور ف�سيل���ة ال�سيخ حممد بن 	
عبداهلل ال�سبيل -اإمام وخطيب امل�سجد احلرام. 

• واأقيم���ت الدورة الثاني���ة ع�سرة يف املدينة املن���ورة برعاية �ساحب ال�سمو امللك���ي االأمر عبدالعزيز 	
ب���ن ماجد ب���ن عبدالعزيز، اأم���ر منطقة املدين���ة املنورة ال�ساب���ق، بح�سور ف�سيل���ة ال�سيخ علي بن 

عبدالرحمن احلذيفي اإمام وخطيب امل�سجد النبوي ال�سريف -يرحمه اهلل-.
• ويف ج���دة اأقيم���ت الدورة الثالث���ة ع�سرة بح�سور �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمر م�سع���ل بن ماجد بن 	

عبدالعزيز، حمافظ جدة، وف�سيلة ال�سيخ الدكتور �سالح اآل طالب، اإمام وخطيب امل�سجد احلرام.
• واأقيم���ت ال���دورة الرابعة ع�س���رة يف مركز اجلمعي���ة بالريا����ص بح�سور معايل الدكت���ور حممد بن 	

عبدالكرمي العي�سى وزير العدل.
• اأم���ا الدورة اخلام�سة ع�سرة فقد اأقيمت يف الريا����ص وح�سرها ف�سيلة ال�سيخ عبداهلل املنيع، ع�سو 	

هيئة كبار العلماء.
• ويف مكة املكرمة اأقيمت الدورة ال�ساد�سة ع�سرة وح�سرها ف�سيلة ال�سيخ �سعود بن اإبراهيم ال�سرمي، 	

اإمام وخطيب امل�سجد احلرام.
• ورع���ى �ساحب ال�سمو امللكي االأم���ر في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز، اأم���ر منطقة املدينة املنورة 	

حفل ختام الدورة ال�سابعة ع�سرة والتي اأقيمت يف طيبة الطيبة.

ف�سيلة ال�سيخ عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز ال�سدي�ص يف حفل 
ختام الدورة العا�سرة للجائزة



• اأما الدورة الثامنة ع�سرة فاأقيمت بح�سور ف�سيلة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم احلديثي.	
• واأقيم احلفل اخلتامي للدورة التا�سعة ع�سرة يف جدة بح�سور معايل ال�سيخ الدكتور عبدالرحمن بن 	

عبدالعزيز ال�سدي�ص الرئي�ص العام ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي.
• واأقي���م احلفل اخلتامي للدورة الع�سرين يف الريا����ص بح�سور ف�سيلة ال�سيخ الدكتور �سعد بن نا�سر 	

ال�سرثي، ع�سو هيئة كبار العلماء وامل�ست�سار بالديوان امللكي.
• برعاية �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سعود بن عبد املح�سن بن عبد العزيز، اأمر منطقة حائل، اأقيمت 	

 ال���دورة احلادية والع�سري���ن مبركز امللك �سلمان لرعاية االأطفال املعوق���ني بحائل خالل الفرتة من
20-23 جمادى الثاين 1438ه�.

• رع���ى �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمر في�سل ب���ن �سلمان بن عبد العزيز، اأم���ر منطقة املدينة املنورة 	
حف���ل ختام الدورة 22 للجائزة الذي اأقيم باملدينة املن���ورة يوم  الثالثاء 1439/6/2018ه� املوافق 

2018/3/6م
• وكَرم �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز،،  الفائزين باملراتب االأولى من 	

فروع جائزة �سموه حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني  يف دورتها الثالثة والع�سرين التي اأقيمت 
بالريا����ص يوم االح���د 1440/6/5ه� املوافق 2019/2/10 م بح�سور معايل ال�سيخ �سالح بن فوزان 

الفوزان ع�سو هيئة كبار العلماء،
فيم���ا اأقيم احلفل الن�سائي لتكرمي الفائزات حت���ت رعاية حرم �سمو اأمر منطقة حائل، �ساحبة ال�سمو 

االأمرة هالة بنت عبد اهلل اآل ال�سيخ يوم االأربعاء، املوافق 23 جمادى االآخرة.

�سورة جماعية للفائزين يف 
جائزة االأمر �سلطان بن �سلمان 

حلفظ القراآن الكرمي الدورة 
احلادية والع�سرين
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اأم���ا حفالت امل�سابقة الن�سائية فقد رعى احلفل اخلتامى للدورة االأولى �ساحبة ال�سمو االأمرة �سلطانة 
بن���ت تركي ال�سديري، و�سرفت الدورة الثانية اأي�سًا بح�سورها، وكان���ت الدورة الثالثة بح�سور �ساحبة 
ال�سمو امللكي االأمرة اجلوهرة بنت عبدالعزيز، اأما الدورة الرابعة فقد ح�سر حفلها اخلتامى �ساحبة 
ال�سم���و امللكي ح�س���ة بنت عبدالعزيز، باالإنابة ع���ن �ساحبة ال�سمو امللكي االأم���رة �سارة الفي�سل، ويف 
الدورة اخلام�سة ح�سرت �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرة رمي بنت فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز، باالإنابة 
ع���ن �ساحب���ة ال�سمو امللكي االأم���رة ح�سة بنت �سلمان ب���ن عبدالعزيز، ويف ال���دورة ال�ساد�سة ح�سرت 
�ساحب���ة ال�سمو االأمرة ن���وف بنت خالد بن عبداهلل ب���ن عبدالرحمن، ورعت احلف���ل اخلتامي للدورة 
ال�سابع���ة �ساحب���ة ال�سمو امللكي االأمرة ملياء بنت م�سعل بن �سعود، ورعت الدورة الثامنة �ساحبة ال�سمو 
امللك���ي االأمرة عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز، وكانت الدورة التا�سعة برعاية �ساحبة ال�سمو امللكي 
االأمرة فهدة بنت تركي بن اأحمد ال�سديري، ويف الدورة العا�سرة ح�سرت �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرة 
م�س���اوي بن���ت م�ساعد ب���ن عبدالعزيز، ورعت ال���دورة احلادية ع�س���رة �ساحبة ال�سم���و امللكي االأمرة 

الدكتورة مو�سي بنت من�سور بن عبدالعزيز.
• ورعت الدورة الثانية ع�سرة �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرة نهى بنت �سعود بن عبداملح�سن.	
• فيما رعت الدورة الثالثة ع�سرة: �ساحبة ال�سمو االأمرة العنود بنت عبداهلل بن حممد اآل �سعود.	
• والدورة الرابعة ع�سرة رعتها �ساحبة ال�سمو االأمرة ابت�سام بنت يزيد بن عبداهلل اآل �سعود.	
• وال���دورة اخلام�سة ع�س���رة اأقيمت برعاية �ساحب���ة ال�سمو االأمرة الدكتورة اجلوه���رة بنت فهد اآل 	

�سعود مديرة جامعة االأمرة نورة بنت عبدالرحمن.

�سورة جماعية للفائزين يف 
جائزة االأمر �سلطان بن �سلمان 
حلفظ القراآن الكرمي الدورة 
الثانية والع�سرين



• ويف الدورة ال�ساد�سة ع�سرة ح�سرت �ساحبة ال�سمو االأمرة اجلوهرة بنت خالد بن م�ساعد اآل �سعود.	
• و ال���دورة ال�سابعة ع�س���رة ح�سرت �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرة / نه���ى بنت �سعود بن عبداملح�سن 	

بن عبدالعزيز.
• اأما الدورة الثامنة ع�سرة فقد اأقيمت بح�سور الدكتورة منى بنت عبداهلل بن �سعيد اآل م�سيط.	
• ويف الدورة التا�سعة ع�سرة ح�سرت االأ�ستاذة عواطف احلماد نيابة عن �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرة 	

م�ساعل بنت مقرن بن عبدالعزيز.
• رع���ت �ساحب���ة ال�سمو االمرة لولوة بن���ت اأحمد بن م�ساع���د ال�سديري حرم �ساح���ب ال�سمو امللكي 	

االم���ر في�س���ل بن �سلمان بن عب���د العزيز، اأمر منطق���ة املدينة املنورة احلف���ل اخلتامي الن�سائي 
للدورة 22 من اجلائزة، والذي اأقيم مبركز اجلمعية بطيبة الطيبة

• ورع���ت �ساحب���ة ال�سمو امللكي االمرة ح�س���ة بنت �سلمان بن عبد العزيز حف���ل تكرمي الفائزات يف 	
الدورة 23 للجائزة، والذي اأقيم مبركز الريا�ص يوم  االثنني 1440/6/6ه�. 

ف�سيلة ال�سيخ حممد بن 
عبداهلل ال�سبيل يف الدورة 

احلادية ع�سرة للجائزة
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جمعية األطفال المعوقين.. 30 سنة.. ريادة
حماور ال�سبق يف تاريخ اجلمعية:

ثقة الدولة
حظيت اجلمعية منذ اأن كانت فكرة باإميان قيادة اململكة وثقتها، االأمر الذي جت�س���د يف م�س���اندة ودعم 

كافة م�سروعاتها وبراجمها. 

التخ�س�س
يح�سب للجمعية ريادتها يف تقدمي برامج رعاية وتاأهيل ودمج ا�ستفاد منها االآالف من االأطفال واملعوقني 

يف كافة مناطق اململكة.

ا�سرتاتيجية مبتكرة للعمل اخلريي
تفردت اجلمعية قبل ثالثة عقود بتبني ا�س���رتاتيجية طموحة ومتكاملة ملواجهة االإعاقة وحتجيم اآثارها 

ال�سلبية على الفرد واملجتمع. 

اإي�سال اخلدمة اإلى م�ستحقيها
ظ���ل تو�سع خدمات اجلمعية واي�سالها اإلى املناطق الت���ي حتتاجها اأحد اأهم حماور متيزها حيث و�سل 

امللك �سلمان يهنئ  االأمر 
�سلطان بن �سلمان بجائزة 
الرئي�ص بوتفليقة



ع���دد مراكزها اإلى )10( مراكز عاملة، واثن���ني حتت االإن�ساء، وو�سول عدد االأطفال املخدومني �سنويًا 
جمانًا اإلى اأكرث من اأربعة اآالف طفل.

علم ينفع النا�س
جت�س���دت ري���ادة اجلمعية يف تبنى اإن�س���اء اأول مركز بحث���ي متخ�س�ص يف �سوؤون االإعاق���ة »مركز امللك 

�سلمان الأبحاث االإعاقة«. 

تطبيق معايري جودة عالية
اأخ���ذت اجلمعي���ة على عاتقها منذ تاأ�سي�سه���ا تطبيق معاير جودة راقية اأهلته���ا لنيل عدد من اجلوائز 

املتخ�س�سة يف برامج الرعاية والتاأهيل.

�سراكة املجتمع
تعّه���د هذه املوؤ�س�سة اخلرية مواطنون اأخيار وموؤ�س�سات وطني���ة من القطاعني العام واخلا�ص حر�سوا 

على اأن تكون دومًا رائدة وموثوقة ومتميزة يف كل اأعمالها.

ا�ستقطاب نخبة من املتخ�س�سني
ت�سم مراكز اجلمعية نحو 800 من الكفاءات املتخ�س�سة يف برامج التاأهيل والعمل االإداري وال�سوؤون املالية.

فوز اجلمعية بجائزة اأبها للعمل 
اخلري
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الدور الوطني
بات���ت اجلمعي���ة مرجعية ملنظومة من الربامج العلمية الوطنية للت�س���دي لق�سية االإعاقة، ج�سدتها من 

خالل تبني وامل�ساركة يف تنظيم اأربعة موؤمترات علمية دولية.

م�سروعات التوعية
طرحت اجلمعية برامج رائدة ومبتكرة مثل »عطاء الطالب«، و»جائزة االأمر �سلطان بن �سلمان حلفظ 
الق���راآن الكرمي لالأطف���ال املعوقني«، و»برنامج الدمج«، و»توظيف املعوق���ني«، و»جوائز التميز واخلدمة 

االإن�سانية« وبرامج »جرب الكر�سي«، و»اهلل يعطيك خرها«.

البتكارية يف تنمية املوارد
املالي���ة وتبنى ا�سرتاتيجية متفردة للوقف واال�ستثمار اخلري، ومنها م�سروع " خر مكة " اال�ستثماري 

اخلري، والذي ت�سل تكلفته االإن�سائية اإلى نحو 400 مليون ريال.

ال�سفافية املالية واحلوكمة الرقابية
حر�س���ت اجلمعية عل���ى تطبيق اأعلى درج���ات ال�سفافي���ة يف �سيا�ستها املالية واإج���راءات احلفاظ على 
موارده���ا �س���واء من امل�سروعات اال�ستثماري���ة اخلرية واالأوقاف، اأو من تربع���ات اأهل اخلر، حيث اأن 

هناك اآلية حمكمة لل�سوؤون املالية متر عرب م�ستويات عديدة من الرقابة ال�سارمة وال�سالحيات.

االأمر �سلطان بن �سلمان يت�سلم 
جائزة الرئي�ص اجلزائري  
خلدمة املعوقني



اأكادميية تدريبية
باتت مراكز اجلمعية مبثابة اأكادميية تدريبية حتت�سن املئات من الدار�سني والباحثني املتخ�س�سني يف 

قطاعات العالج والتعليم والتاأهيل. 

ا�سرتاتيجية ال�ستثمارات اخلريية والأوقاف
كان للجمعية ال�سبق يف �سياغة واإقرار ا�سرتاتيجية لالأوقاف وامل�سروعات اخلرية اال�ستثمارية انطلقت 
منذ �س���نوات عديدة لتكون م�س���درًا رئي�س���ًا لتمويل نفقات ت�س���غيل مراكز اجلمعية وخدماتها املجانية 

لالآالف من االأطفال املعوقني �سنويًا.

التكامل
جنحت اجلمعية يف بناء �س���راكات طويلة املدى مع اجلامعات وامل�ست�س���فيات واملراكز املتخ�س�سة ذات 

العالقة.

�سناعة الت�سريعات والأنظمة
اأ�س���همت اجلمعية يف و�س���ع ق�س���ية االإعاقة وحقوق املعوقني على �س���لم اأولويات اأ�س���حاب القرار، كما 

�ساركت يف �سياغة العديد من الت�سريعات واالأنظمة التي لها عالقة بتي�سر حياة املعوقني.

�سمو رئي�ص جمل�ص االإدارة 
يت�سلم وثيقة الع�سوية الفخرية 

ملنظمة التاأهيل الدولية خالل 
املوؤمتر الدويل الثاين للرعاية 

2000/10/26م
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الإ�سدارات املتخ�س�سة
مل يعرف القطاع اخلري ال�سعودي ن�ساطًا بارزًا يف جمال الن�سر املتخ�س�ص مثل ما قامت به اجلمعية 
حيث اأثرت املكتبة العربية بالعديد من االإ�س���دارات الثقافية املتخ�س�سة حول ق�سية االإعاقة والتاأهيل 

الرتبوي والتعليمي والعالجي.

ال�سعار.. الر�سالة
فيما �س���ادت النمطية �سعارات املوؤ�س�سات اخلرية وموؤ�س�س���ات املجتمع املدين، كان للجمعية التفرد يف 

طرح �سعار مبتكر يحمل الكثر من امل�سامني االإن�سانية والتوعوية.

تر�سيخ ثقافة التطوع
جنحت اجلمعية يف �س���ياغة منهجية جديدة لتفعيل ثقافة التطوع عرب ا�س���تقطاب االآالف من اأ�سحاب 
اخل���ربات الذين اأ�س���هموا بوقته���م وخرباتهم واأفكارهم يف تنفيذ براجمها عرب امل�س���اركة يف ع�س���وية 

جمال�ص االإدارات واللجان وفرق العمل بل ويف برامج اخلدمة املتخ�س�سة.

حى الأ�سرة.. طرف الرَّ
اأحدثت اجلمعية حتواًل جمتمعيًا متثل يف بناء �س���راكة دائمة مع اأ�س���ر االأطفال املعوقني وذويهم لتحمل 

م�سوؤولياتهم يف جتاوز ظروف االإعاقة وحتدياتها.

فوز برنامج " اهلل يعطيك 
خرها " بجائزة مهرجان 
اخلليج 



االأمر �سلطان بن �سلمان يت�سلم 
جائزة »امل�سوؤولية االجتماعية«

االأمني العام االأ�ستاذ عو�ص 
الغامدي يت�سلم جائزة ال�سعودة 

التي فازت بها اجلمعية
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الفصل الخامس
شراكة المجتمع
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رئي�س جمل�س الإدارة يطلع علي ت�سميم مركز الباحة الذي اقيم مببادرة من ال�سيخ علي املجدوعي

بندة اآحد ال�سركاء ال�سرتاتيجني للجمعية



مقدمة
حدد النظام االأ�سا�سي يف املادة )39( اإيرادات اجلمعية، وهي: 

• ا�سرتاكات االأع�ساء )ر�سوم ع�سوية(. 	
• التربعات، والهبات، والزكوات. 	
• اإيرادات االأن�سطة ذات العائد املادي. 	
• االإعانات احلكومية. 	
• الو�سايا، واالأوقاف. 	
• عائدات ا�ستثمار ممتلكات اجلمعية الثابتة، واملنقولة. 	

ومتث���ل اتفاقيات التع���اون وال�س���راكات اال�سرتاجتية مع موؤ�س�س���ات القطاع اخلا����ص، وكذلك االأوقاف 
اخلرية وامل�سروعات اال�ستثمارية اخلرية جانبًا مهمًا من تلك امل�سادر، 

وق����د تنّبه����ت اجلمعية، يف وقت مبّكر، اإل����ى اأهمية ذلك، واأثره يف �سم����ان ا�ستمرارية براجمها العالجية 
التعليمي����ة التاأهيلي����ة املجانية الأكرث من ثالثة اآالف طفل �سنوي����ًا، وكان التخطيط مبكرًا لبلورة ذلك عرب 
اتفاقي����ات طويل����ة املدى، وبالتوجه اإلى اإن�س����اء م�سروعات وقفية للجمعية مبناط����ق مراكزها يحب�ص فيها 
االأ�س����ل، وي�سب����ل عائده لي�سكل م�سدر دخل ثابت يغطي جانبًا كبرًا من نفقات ت�سغيل هذه املراكز، فمع 
ت�ساعف التزامات اجلمعية، وزيادة نفقات ت�سغيل املراكز، برزت احلاجة اإلى اإيجاد م�سادر دخل دائمة 
ت�سه����م، اإل����ى جانب التربعات، يف �سمان ا�ستمرارية خدمات اجلمعي����ة املجانية، والتي و�سلت ميزانيتها 
ع����ام 2016م اإلى نحو 192مليون ريال، وبناء عليه اأقر جمل�ص اإدارة اجلمعية ا�سرتاتيجية لتنمية املوارد 

بالتعاون مع القطاع اخلا�ص كقاطرة الإجناحها تت�سمن حماورها:
• و�سع خط���ط �سنوية ذات اأهداف قريبة ي�سهل حتقيقها من خالل اإعداد امليزانيات و�سائر االأعمال 	

واملنا�سط.
• اجله���از االإداري الق���ادر عل���ى التح���رك مبرون���ة و�سرع���ة الإجن���از متطلب���ات اخلط���ط ال�سنوي���ة 	

واالإ�سرتاتيجية العامة.
• االنط���الق من نظام حمكم والئحة لالأوقاف واال�ستثمار اخل���ري مبا يحقق العائد امل�ستمر لت�سغيل 	

اجلمعية ومراكزها.
• الرتكيز على ال�سراكات طويلة املدى واال�ستثمار الدائم واملاأمون من املخاطر والتقلبات االقت�سادية.	
• ا�ستقطاب اأهل اخلر وحمبي الف�سل وتوعية اأفراد املجتمع مبعنى التوا�سل والتكافل لتحقيق موارد 	

تدعم االأوقاف واال�ستثمار اخلري للجمعية.
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 ومن مناذج ال�سراكات مع من�ساآت القطاع اخلا�س ما يلي:
• برنام���ج التعاون مع البنك العربي الوطني »افعل خرًا «، والذي يتوا�سل لنحو ع�سرين عامًا ويتمثل 	

يف تربع البنك بريال واحد عن كل عملية �سرف اأيل تتم عرب اأجهزة �سراف العربي.
• برنام���ج التع���اون م���ع ال�سرك���ة ال�سعودية لل�سناع���ات االأ�سا�سي���ة »�ساب���ك«، والتي تع���د �سريكة يف 	

كاف���ة م�سروع���ات اجلمعي���ة االإن�سائي���ة مبب���ادرات التربع العين���ي م���ن منتجاتها وتبنيه���ا برنامج 
»االبتعاث الداخلي«.

• برنام���ج التعاون مع جمموعة �سافوال و�سركة بندة: ومن من���اذج ال�سراكة بني اجلمعية وموؤ�س�ساتنا 	
التجاري���ة الوطنية ت���ربز جتربة جمموعة �سافوال، والتي ح�سلت عل���ى الع�سوية ال�سرفية باجلمعية 
تتويج���ًا ملبادراته���ا املتمي���زة يف دعم اجلمعية من خ���الل تبني برنامج »دع الباق���ي لهم« الذي يتيح 
لعم���الء اأ�سواق بندة التربع مبا يتبقى من هلالت اأو رياالت من فاتورة م�سرتياتهم، وتخ�سي�ص ريع 

الربنامج الإن�ساء وقف خري يف مكة املكرمة با�سم عمالء بندة. 
• برنامج ال�سراكة مع املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق: والذي يتوا�سل منذ 25 عامًا ويت�سمن 	

تقدمي دعم اإعالين واإعالمي الأن�سطة اجلمعية عرب مطبوعات املجموعة. 
وه���ذه ال�سراك���ة تع���د منوذجًا وق���دوة ملا يج���ب اأن تكون علي���ه العالقة ب���ني موؤ�س�س���ات العمل اخلري 
واملوؤ�س�س���ات االإعالمية، فقد التقيت روؤيا املوؤ�س�ستني انطالقًا من موقعهما الريادي لي�سهما معًا يف بناء 
راأي عام واع ومتفاعل مع ق�سية االإعاقة، ولي�سخرا قدراتهما يف ح�سد امل�ساندة املجتمعية لثقافة العمل 

اخلري والتطوع، ولي�ساندا جهود الدولة يف خدمة املجتمع.

االأمر اأحمد بن �سلمان بن 
عبدالعزيز رئي�ص جمل�ص اإدارة 
املجموعة ال�سعودية لالأبحاث 
والت�سويق -يرحمه اهلل- يف 
منا�سبة توقيع اتفاقية الدعم 
للجمعية



ومببادرة من �س���احب ال�سمو امللكي االأمر اأحمد بن �س���لمان بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل- لدى تروؤ�سه 
جمل����ص اإدارة املجموع���ة، مت تد�س���ني اأول انطالق���ة التفاقي���ة ال�س���راكة بني املجموع���ة واجلمعية حتت 
رعاية �س���احب ال�س���مو امللكي االأمر �سلطان بن �س���لمان بن عبدالعزيز، ومن ثم توالت حمطات جتديد 
دماء االتفاقية، وم�س���اعي تطويرها بدعم كرمي من �س���احب ال�س���مو امللكي االأمر في�سل بن �سلمان بن 

عبدالعزيز، عندما كان رئي�سًا ملجل�ص اإدارة املجموعة.
ويعك����ص م�سمون االتفاقية منذ انطالقتها االأولى حج���م امل�سوؤولية امل�سرتكة التي ي�ست�سعرها الطرفان، 
واإميانهم���ا املطلق بدورهما الوطني، وقناعتهم���ا الكاملة باأهمية تكامل اجلهود، والتقدير املتبادل لدور 

وجهود كل طرف. 
• برنامج التعاون مع �سركة االت�ساالت ال�سعودية: وي�ستهدف اإن�ساء وقف خري يف مكة املكرمة با�سم 	

عمالء ال�سركة اأ�سحاب املبادرة بالتربع عرب ر�سائل الهاتف اجلوال.
• برنام���ج »�سامبا« لرعاية جائ���زة اجلمعية: حيث ترع���ى جمموعة »�سامبا« املالي���ة جائزة اجلمعية 	

وتقدم كافة تكاليفها، اإ�سافة اإلى تقدمي دعم �سنوي خلدمات اجلمعية.
• برنامج »�ساب لتوظيف املعوقني« من �سركاء اجلمعية يف م�سرعاتها وبراجمها )بنك �ساب( والذي 	

يتبن���ي دعم برنامج اجلمعية لتوظيف املعوقني، والذي اأثمر خلق مئات الفر�ص الوظيفية ملعوقني يف 
العديد من ال�سركات واملوؤ�س�سات.

• برنام���ج التعاون مع �سرك���ة الزيت العربية ال�سعودي���ة »اأرامكو« لتقدمي دعم �سن���وي لنفقات ت�سغيل 	
مراكز اجلمعية.

اتفاقية التعاون بني اجلمعية 
واملجموعة ال�سعودية لالأبحاث 

والت�سويق بح�سور االأمر 
�سلطان بن �سلمان واالأمر 
في�سل بن �سلمان بن عبد 

العزيز رئي�ص املجموعة االأ�سبق
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االتفاقيات طويلة المدى مع المؤسسات الوطنية 
ي�سه���م القط���اع اخلا�ص اإ�سهاًما فاعاًل يف دفع حرك���ة العمل باجلمعية، وتطوي���ر االأداء بها، وقد قامت 
املوؤ�س�س���ات الوطنية بتبني برامج متميزة اأعدتها اجلمعية، لبل���وغ اأهدافها يف خدمة االأطفال املعوقني، 

ومن هذه الربامج:

• �سركة بنده ) العزيزية بنده املتحدة( برنامج » دع الباقي لهم«	
• �سابك )برنامج االبتعاث الداخلي( 	
• SMS- STC )تعاون(	

• قطاف - STC )برنامج قطاف(	
• زين )تعاون(	
• موبايلي )برنامج نقاطي(	
• �سركة احلكر )برنامج اإقامة وعطاء( 	
• �سركة احلكر )تعاون(	
• �سركة كودو )تعاون(	
• �سركة توكيالت اجلزيرة )برنامج يعطيك خرها(	

توقيع اتفاقية تبني �سركة 
االت�ساالت ال�سعودية مل�سروع 
" اال�ستثماري  ال�سركة  "عمالء 
اخلري



• �سركة نوي بوي )تعاون(	
• �سركة اأرمكو	
• غدوف للتجارة والت�سويق )ت�سويق برامج اجلمعية(	
• موؤ�س�سة طريق اخلر )ت�سويق برنامج ت�سهيل(	
• 	)SMS( موؤ�س�سة خدمات التنفيذ املثالية )خدمات الر�سائل
• الربيد ال�سعودي )االإميول( )خدمات ال�سوق االإلكرتونية(	
• الربيد املمتاز  )خدمات نقل وتوزيع البعائث(	
• االإدارة العامة للمرور )برنامج يعطيك خرها(	
• رابطة دوري املحرتفني ال�سعودي )برنامج يعطيك خرها( 	
• �سركة اأك�سيوم تيلكوم )جدة( )تعاون(	
• نظارات املها )تعاون(	
• وكالة فن الربوتوكول )ت�سويق برنامج يعطيك خرها(	
• �سركة االت�ساالت العامة )برافو( )تعاون(	
• الهيئة العامة للغذاء والدواء )برنامج اأجر كل �سهر(	
• م�سنع مياه اللوؤلوؤة )تعاون(	

�سركة موبايلي بادرت باالإ�سهام 
يف م�سروع " خر مكة " 

اال�ستثماري
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برنامج " اأفعل خرياً " مع ال�سيخ را�سد الرا�سد رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي الوطني

رئي�س بنك �سامبا عي�سي العي�سي ي�سلم اجلمعية اتفاقية دعم برنامج " جرب الكر�سي"



بنك �ساب �سريك دائم وداعم رئي�س لربامج اجلمعية

بنك الريا�س �ساحب مبادرات عدة يف م�ساندة ر�سالة اجلمعية
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ال�سيخ وليد الإبراهيم رئي�س �سبكة راديو وتليفزيون ال�سرق الأو�سط يجدد م�ساندة ر�سالة اجلمعية

توكيالت اجلزيرة اأحد اأبرز رعاة مبادرة " اهلل يعطيك خريها"



اتفاقيات التعاون ) دعم مالي - إعالمي - عيني(
اجلهةم
�سركات معو�ص 1
م�سنع مياه هنا2
مطاعم هريف3
�سركة اإيكيا4
�سركة عبدال�سمد القر�سي5
�سركة طران نا�ص6
�سركة الوعالن لل�سيارات 7
البنك ال�سعودي لال�ستثمار 8
ال�سركة ال�سعودية للمتاجر ال�ساملة )كارفور(9

�سركة ال�سالم للطائرات 10
�سركة اأ�سواق التميمي11
جمموعة اإم بي �سي12
فندق اأبراج املريديان13
�سركة احتاد الراجحي 14
�سركة نوي بوي15
�سركات معو�ص التجارية املحدودة16
�سركة جافا تامي 17
الربنامج الوطني للمعار�ص واملوؤمترات18
موؤ�س�سة عكاظ لل�سحافة والن�سر19
�سحيفة الوطن20
جريدة ليل ونهار االإلكرتونية21
موؤ�س�سة االأمر حممد بن �سلمان بن حممد اآل �سعود اخلرية 22
�سركة اأبناء �سالح عبدالعزيز بابكر للتجارة 23
وزارة ل�سوؤون االإ�سالمية - االإدارة العامة جلمعيات حتفيظ القراآن الكرمي 24
�سركة توكيالت اجلزيرة )فورد(25
�سركة املوجودات املتقدمة العربية26
مطاعم قرية طريب27
ال�سركة ال�سعودية للكهرباء28
�سركة �سل للخدمات العاملية املحدودة29
موؤ�س�سة نظام القهوة التجارية 30
زكي مبارك حممد رجب31
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مبادرات متفردة لرجال األعمال
وال ميكن اأن نغفل هنا املبادرات املوؤ�س�س���ية للعديد من رجال االأعمال، والذين كان لهم الف�سل بعد اهلل 

�سبحانه وتعالى يف تو�سع خدمات اجلمعية وتطويرها ومن ذلك:

• مبادرة ال�سيخ عبدالرحمن فقيه الإن�ساء مركز اجلمعية مبكة املكرمة 	
• مبادرة ال�سيخ �سالح حمزة �سريف لتاأثيث وجتهيز مركز اجلمعية مبكة املكرمة 	
• مبادرة الدكتور نا�سر الر�سيد الإن�ساء مركز امللك �سلمان لرعاية االأطفال املعوقني يف حائل.	
• مبادرة ال�سيخ علي بن اإبراهيم املجدوعي الإن�ساء مركز اجلمعية مبنطقة الباحة.	
• مبادرة ال�سيخ خالد بن عمر البلطان الإن�ساء مركز رعاية االأطفال املعوقني يف حمافظة الر�ص.	
• مبادرة ال�سيخ خالد بن عمر البلطان الإن�ساء مركز رعاية االأطفال املعوقني يف حمافظة الر�ص.	
• ايل جانب مبادرة عدد من املوؤ�س�سات الوطنية ال�سناعية بتبني اإن�ساء م�سروع مركز رعاية االأطفال 	

املعوقني مبنطقة جازان.

امللك �سلمان يكرم معايل 
الدكتور نا�سر الر�سيد ملبادرته 
بتبني مركز حائل 



نماذج متميزة من العطاء
تعددت مبادرات الدعم املتميزة من قطاعات خمتلفة من املواطنني على مدى العقود الثالثة املا�س���ية، 

وهناك مناذج ت�ستحق التقدير؛ الأنها تفدم القدوة احل�سنة، وتعك�ص �سورة طيبة عن جمتمعنا.

• اأحد الفائزين بجائزة امللك في�س���ل العاملية - فرع الدرا�سات االإ�سالمية يف عام 1998م، من اأبناء 	
ه���ذا البلد املعطاء تن���ازل عن قيمة اجلائزة ل�س���الح اجلمعية، واملعني هو االأ�س���تاذ الدكتور يحيى 

حممود بن جنيد االأمني العام ملركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات االإ�سالمية.
•  اأحد العبي نادي االحتاد تربع �سنة 1418ه� بكامل حقوقه لدى نادي االحتاد والبالغة 57 األف ريال 	

لفائدة اجلمعية. 
• حم�سن كرمي تقدم للجمعية ب�سند القب�ص رقم 312 يف 1413/9/21ه� مبلغ مليون ريال، وطلب اأن 	

ي�سجل التربع با�سم فاعل خر، ورف�ص اأن يذكر ا�سمه يف �سجالت اجلمعية. 
• جنوم فنية وريا�سية من اأبناء هذا البلد تنازلوا عن الن�سيب االأكرب من ح�ستهم من - جائزة برنامج 	

من �سربح املليون الذي كان يقدمه االإعالمي املعروف جورج قرداحي بتلفزيون ال� MBC ملنفعة اجلمعية. 
• اأح���د خريج���ي اجلمعية ويعمل يف ال�س���ركة العربية للعود تربع بتخ�س���ي�ص ن�س���بة ثابت���ة من راتبه 	

ال�سهري لدعم اجلمعية.

 �سمو االأمر عبداملجيد - رحمه 
اهلل - ي�سع حجر االأ�سا�ص 
لوقف ال�سيخ �سالح �سريف
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• اأخ�س���ائية عالج اأجنبية من من�س���وبات اجلمعية تربعت مبكافاأة نهاية اخلدمة ل�س���الح اأطفال من 	
مركز الريا�ص 

• مواطنة نظمت معر�سًا وخ�س�ست 30 األف ريال من ريعه للجمعية يف �سنة 1419ه�. 	
• كتاب بادروا بتخ�سي�ص عوائد كتبهم وموؤلفاتهم لدعم اجلمعية 	
• يف برنامج عطاء الطالب: طالبات ومعلمات قدمن حلًيا وجموهرات من م�ساغهن دعمًا مل�سروعات 	

اجلمعية الوقفية. 
• اإحدى �سحفنا الوطنية خ�س�ست 5 رياالت من قيمة كل ا�سرتاك )1418ه�/1998م( ملنفعة اجلمعية. 	
• اإحدى مدار�ص البنات بالريا�ص نظمت يف �سنة 1419ه� �سوقًا خريًا، وتربعت ب�مائة األف ريال من 	

ريع ال�سوق ل�سالح اجلمعية. 
• قدم فنانون لوحاتهم اإهداًء ملزاد ل�سالح اجلمعية 	
• تنازل الفنانون الفائزون بجوائز املعر�ص ال�ساد�ص للفن ال�سعودي املقام �سنة 1404ه� عن جوائزهم 	

ل�سالح اجلمعية. 
• التزمت جمموعة من رجال االأعمال واملوؤ�س�سات تربًعا �سنوًيا منذ اأ�س�ست اجلمعية. 	
• التزام فاعلي خر دعًما �سنوًيا.	

توقيع اتفاقية تبني ال�سيخ علي 
املجدوعي ملركز الباحة



ال�سيخ عبد الرحمن فقيه تبنى اإن�ساء مركز مكة املكرمة وهنا يت�سلم تقدير الأمري ماجد بن عبد العزيز اأمري 
منطقة مكة املكرمة الأ�سبق يرحمه اهلل

ال�سيخ خالد البلطان تبنى اإن�ساء مركز الر�س
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األوقاف الخيرية
يع���د الوق���ف اأو اال�ستثمار اخلري م���ن اأف�سل اأنواع الرب واالإنفاق يف �سبي���ل اهلل، ومن ال�سن التي توؤدي 
اإلى التكافل والرتابط والرتاحم يف املجتمع امل�سلم، وبث روح املحبة، واالإخاء بني اأفراده، وي�سكل دعامة 
م���ن دعائ���م ا�ستمرار االأعمال اخلري���ة، وهو يعد من ال�سدق���ات اجلارية، التي ي�ستم���ر نفعها خلدمة 
املجتمع، وهو عمل �سالح، عطاوؤه بر م�ستمر ي�سل اإلى امل�ستهدفني، وي�سمل فئة االأطفال املعوقني الذين 
ترعاهم وتوؤهلهم اجلمعية، وهو مطلب وواجب على عموم امل�ستطيعني لالإ�سهام فيه؛ لت�ستمر هذه ال�سنة 

احلميدة، وت�ساهم بفاعلية يف تلبية احتياجات املجتمع بكل فئاته.

وق���د تنّبه���ت اجلمعية، يف وقت مبّكر، اإل���ى اأهمية هذا اجلانب، واأثره يف دع���م االأعمال اخلرية، وكان 
التخطي���ط مبك���رًا الإحياء ه���ذه ال�سّنة النبوية املبارك���ة، بالتوجه اإلى اإن�ساء م�سروع���ات وقفية للجمعية 
مبناط���ق مراكزها يحب�ص فيها االأ�سل، وي�سبل عائده لي�س���كل م�سدر دخل ثابت يغطي جانبًا كبرًا من 
نفق���ات ت�سغي���ل هذه املراكز، فم���ع ت�ساعف التزامات اجلمعي���ة، وزيادة نفقات ت�سغي���ل املراكز، برزت 
احلاج���ة اإلى اإيج���اد م�سادر دخل دائمة ت�سهم، اإل���ى جانب التربعات، يف �سم���ان ا�ستمرارية خدمات 
اجلمعي���ة املجاني���ة، ويف 4 من ذي القعدة �سن���ة 1420ه� تبنى �ساحب ال�سمو امللك���ي االأمر �سلطان بن 
�سلم���ان بن عبدالعزي���ز -رئي�ص جمل�ص االإدارة- فكرة طرح برنام���ج متكامل للوقف اخلري من خالل 
عمل موؤ�س�سي، يكون م�سدًرا دائًما وثابًتا؛ لتوفر الدعم املادي الدائم لنفقات ت�سغيل مركز اجلمعية.

وقف ال�سيخ �سالح حمزة 
�سريف



وباإ�س���راف مبا�سر من جلن���ة االأوقاف عززت اجلمعية من جهودها لتفعيل ا�سرتاجتيتها للوقف اخلري 
لالإ�سهام يف دعم ما تقدمه من خدمات جمانية لالآالف من االأطفال يف عدد من مناطق اململكة

و قام���ت الأمانة العامة ببناء برنامج حل�شر الأوق���اف وتوثيقها وحتديد مواقعها ح�شب خطوط الطول 
والعر����ص، واإدراج جمي���ع ما يتعلق بها م���ن معلومات توثيقي���ة اأو مالية وب�سكل ميكن م���ن التوا�سل بني 

املراكز التي تتبع لها االأوقاف واالأمانة العامة. 

و�سنتع���رف ب�س���يء من التف�سيل اإل���ى اأوجه الدعم وجماالت���ه، التي يتبارى فيها املح�سن���ون، من اأفراد 
وموؤ�س�س���ات، وبرامج مبتك���رة ال�ستقطاب الدعم، ومناذج م�سرفة للعط���اء واالإيثار. وفيما يلي بيان لكل 

وقف على حدة: 

وقف »واحة طيبة«
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وقف االأمر عبداملجيد بن 
عبدالعزيز



إنجازات وإبداعات
عرب هذه امل�سرة املباركة خالل العقد املا�سي ا�ستطاع جمل�ص اإدارة اجلمعية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي 
االأم���ر �سلط���ان بن �سلمان بن عبدالعزيز حتقي���ق فكرة التنظيم املوؤ�س�سي للوقف عل���ى اأر�ص الواقع وكانت 
نتيجة هذا اجلهد الدوؤوب والعمل املتوا�سل اأن حتقق بف�سل اهلل للجمعية جمموعة من االأوقاف وامل�سروعات 
اال�س���تثمارية، وال زالت تلك االأوقاف ت�س���كل جزءًا ي�سرًا حتى االآن من ميزانية الت�سغيل لتلك املراكز ب�سبب 

التو�سع يف بنائها وانت�سارها حيث بلغت حتى االآن ع�سرة مراكز تقدم خدماتها املجانية.
ويف ما يلي تعريف بامل�سروعات اخلريية ال�ستثمارية والأوقاف اخلريية وذلك على النحو التايل:

أوالً: المشروعات الخيرية االستثمارية التي أنجزتها الجمعية
1. مبني واحة طيبة اخلريي ال�ستثماري باملدينة املنورة

• برج فندقي مكون من 14 طابقًا يف حي ب�ساعة - املنطقة املركزية.	
• جهة �س���رف االإيراد: لدعم ت�س���غيل مركز املدينة املنورة بن�س���بة االإيراد املخ�س�سة للوقف وت�ساوي 	

)40%( وبقية االإيراد موجه لدعم امليزانية ال�سنوية الأمانة العامة ومراكز اجلمعية املختلفة 
2. م�سروع اأم القرى اخلريي ال�ستثماري مبكة املكرمة

• عمارة �سكنية مكونة من �سبعة طوابق بحي العزيزية اجلنوبية - �سارع الدعوة.	
• خم�س�ص اإيراداته لدعم ت�سغيل مركز اجلمعية مبكة املكرمة.	

3. م�سروع »واحة الأعمال« ال�ستثماري اخلريي بالريا�س 
مبني مكتبي اأقيم بحي ال�س���فارات بالريا�ص، واأو�س���ت جلنتي اال�س���تثمار واالأوقاف لدى اإمتام اإجنازه 

بجدوى عر�سه للبيع، وتخ�سي�ص اإيراداته ل�سراء م�سروعني ا�ستثماريني اأكرث جدوى وهما:
م�سروع واحة امل�سيف ال�ستثماري اخلريي بالريا�س اأ- 

• موؤجرة على �سركة بند العزيزية املتحدة ملدة خم�ص ع�سرة �سنة من 2009/1/1م.	
• مت تخ�سي�ص عائد امل�سروع لدعم م�سروفات ت�سغيل مركز امللك فهد بالريا�ص 	

م�سروع واحة النظيم اخلريي ال�ستثماري بالريا�س ب- 
• موؤجرة على �س���ركة بندة العزيزية املتحدة ملدة خم�ص ع�س���رة �س���نة و�س���هرين ميالدية اعتبارًا من 	

2008/11/2م.
• مت تخ�سي�ص هذا الوقف ملركز امللك فهد بالريا�ص مبوجب قرار جلنة االأوقاف.	

م�سروع واحة العزيزية اخلريي ال�ستثماري بالريا�س ج- 
• موؤجرة على �سركة العزيزية بندة املتحدة ملدة خم�ص ع�سرة �سنة اعتبارًا من 2009/9/1م	
• مت تخ�س���ي�ص هذا الوق���ف مبوجب قرار جلنة االأوق���اف للمراكز التالية: )اجل���وف، حائل، جنوب 	

الريا�ص، ع�سر( 
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م�سروع »خر مكة« اال�ستثماري 
اخلري



ثانيًا: مشروع » خير مكة » االستثماري الخيري
مببارك���ة ورعاي���ة ودعم من خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك �س���لمان بن عبد العزي���ز – حفظه اهلل – 
تبنت اجلمعية ان�س���اء وقف خري ا�س���تثماري مبكة املكرمة، �س���مى “ م�س���روع “ خر مكة “ مت�س���منًا 
خم�ص مراحل، االأولى منه ت�س���م بنايتني �سرفت االأولى بحمل ا�سم �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان 
بن عبد العزيز – يرحمه اهلل – والثانية بحمل ا�س���م خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك �س���لمان بن عبد 
العزيز – يحفظه اهلل –، وهما برجني فندقني جتاريني مبوا�س���فات  4 جنوم، بارتفاع 17 طابقًا، الى 
جانب طابقني ميزانيني، ويقاما على م�ساحة م�سرتكة قدرها 5700 م2، وت�سل تكلفتهما الى نحو  170 

مليون ريال.
اأما املرحلة الثانية من امل�سروع، فت�س���مل وقف جائزة االأمر �س���لطان بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي 
لالأطفال املعوقني اخلري، وهو عبارة عن مبنى �سكني جتاري، يقام  على م�ساحة 2،030 مرتا مربعا، 
و يتكون من طابق بدروم وطابق اأر�سي واأربعة طوابق متكررة وملحق علوي، الى جانب الق�سم التجاري، 

وهو عبارة عن حمالت جتارية، و ت�سل تكلفة الوقف الى 20 مليون ريال.
وياأت���ي هذا الوقف تلبية  خلطط تو�س���ع جائزة  حفظ القراآن الك���رمي لالأطفال املعوقني، وتنظيمها على 

امل�ستوى الدويل بعد النجاح املميز الذي حققته على امل�ستوى اخلليجي، ول�سمان ا�ستمراريتها، 
اأمـــا املرحلـــة الثالثـــة مـــن م�سروع » خـــري مكة « فهي ت�س���م برج » عمالء  بندة اال�س���تثماري اخلري « 
وتبلغ تكلفة ان�ساءه نحو 70 مليون ريال،مبا فيها تكلفة اال�سراف على التنفيذ،و يقام على م�ساحة ت�سل 
الى2500  مرتًا مربعًا، وهو عبارة عن مبنى اداري مكتبي جتاري بارتفاع 14 طابقًا، ومت ت�سميمه وفقًا 
الأرقى املعاير االن�سائية حيث يت�سمن كافة الت�سهيالت والتقنيات املطلوبة يف املباين الذكية، الى جانب 

اخلدمات امل�ساندة.
وميث���ل هذا امل�س���روع منوذجًا لربامج امل�س���ئولية االجتماعية الت���ي تتبناها ال�س���ركات الوطنية الرائدة 
لالإ�س���هام يف التنمي���ة املجتمعية حيث اتفقت جمعي���ة االأطفال املعوقني و�س���ركة العزيزية بنده املتحدة  
على تخ�سي�ص اإيرادات برنامج » دع الباقي لهم » الإن�ساء م�سروع خري ا�ستثماري يوجه لدعم نفقات 

ت�سغيل مراكز اجلمعية وما تقدمه من خدمات جمانية لالآالف من االأطفال املعوقني.
حيث مت االتفاق على اأن توؤمن اجلمعية قطعة من اأرا�سي م�سروع “ خر مكة “ ، وتتبني اأ�سواق العزيزة 
بنده من جهتها برنامج “ دع الباقي لهم “،  ويت�س���من دعوة مت�س���وقيها للم�س���اهمة يف اإن�س���اء امل�سروع 
اخل���ري اال�س���تثماري م���ن خالل تربعه���م مبا تبقى من ه���الالت اأو ري���االت من قيمة م�س���رتياتهم يف 

االأ�سواق،، وعلى اأن يطلق على امل�سروع   )م�سروع عمالء بنده اال�ستثماري اخلري(، 
اأما املرحلة الرابعة من امل�سروع التاريخي، فهي ت�س���م م�س���روع “عمالء �س���ركة االت�ساالت ال�سعودية 
اال�س���تثماري اخلري “، ويقام على م�س���احة 2500مرت مربع، وهو عبارة عن برج �سكني جتاري بارتفاع 

17 طابقًا، وميزانني وقبو ملواقف ال�سيارات بتكلفة ت�سل الى 75 مليون ريال 
هذا وقد بادرت �س���ركة االت�س���االت ال�س���عودية بتبني برناجم���ًا تدعو فيه عمالئه���ا لدعم اجلمعية من 
خالل ر�س���ائل الهاتف اجلوال، ومت االتفاق على اأن تخ�س����ص اإيرادات ذلك الربنامج الإن�س���اء م�س���روع 

ا�ستثماري خري يخ�س�ص دخله لدعم ميزانية ت�سغيل مراكز اجلمعية،
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و املرحلـــة اخلام�سة من امل�سروع، ت�س���م، م�س���روع » عم���الء موبايلي اال�س���تثماري اخلري« حيث تبنت 
موبايلي مبادرة لدعم اخلدمات اخلرية التي تقدمها اجلمعية من خالل دعوة عمالء ال�سركة لالإ�سهام 
يف م�س���روع ا�س���تثماري خري  تقيمه اجلمعية مبكة املكرمة.وي�سمل ان�ساء �ستة مباين �سكنية تخ�س�ص 

اإيراداتها لدعم ميزانية ت�سغيل مراكز اجلمعية.

ثالثًا: مشروعات الوقف الخيري التي تبنتها الجمعية
وقف الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز مبكة املكرمة- 1
عمارتان بحي العزيزية اجلنوبية تقع على �شارع عبداهلل خياط. -
جهة �سرف االإيراد: منا�سفة بني مركزي اجلمعية مبكة املكرمة وجدة. -

رابعًا: األوقاف التي أقامها أهل الخير لصالح الجمعية
وقف ال�سيخ حممد �سالح حمزة �سرييف مبكة املكرمة- 2
ثالث عمائر منها عمارتان ركنيتان )�س���قق �سكنية( والو�س���طى مكاتب اإدارية بحي الن�سيم مبكة  -

املكرمة، اأقيمت على خم�ص قطع اأرا�سي ملك للجمعية.
جهة �سرف االإيراد: لدعم ت�سغيل مركز اجلمعية مبكة املكرمة. -
وقف ال�سيخ عبدالرحمن الرتكي باملدينة املنورة- 3
عمارة �سكنية مبنطقة املغي�سلة بحي العنربية - خلف اأمانة املدينة املنورة. -
اأربعة اأدوار وملحقني. -
جهة �سرف االإيراد: دعم ت�سغيل مركز اجلمعية باملدينة املنورة، ح�سب رغبة الواقف. -

امل�سروع اخلري اال�ستثماري 
لعمالء �سركة االت�ساالت 
ال�سعودية

امل�سروع اخلري اال�ستثماري 
لعمالء �سركة بنده



الميزانية التشغيلية للجمعية ومراكزها
خم�س�سات امليزانيةالعام

206 مليون ريال2018
208 مليون ريال2017
192 مليون ريال2016
140 مليون ريال2015
120 مليون ريال2014
105 مليون ريال 2013
77 مليون ريال2012
65 مليون ريال2011
60 مليون ريال2010
54 مليون ريال2009
48 مليون ريال2008
74 مليون ريال2007
44 مليون ريال2006
38 مليون ريال2005
39 مليون ريال2004

وقف جائزة االأمر �سلطان بن 
�سلمان للقراآن الكرمي لالأطفال 

املعوقني

امل�سروع اخلري اال�ستثماري 
لعمالء �سركة موبايلي
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المناشط والفعاليات
كان للجمعية دومًا ال�س���بق يف تبني برامج واأن�س���طة مبتكرة ال�س���تقطاب تفاعل ودعم فئات خمتلفة من 
املجتم���ع، ومب���ا ي�سهم يف تعزي���ز ح�سور اجلمعي���ة، وبناء راأي جمتمع���ي م�ستنر جتاه ق�سي���ة االإعاقة، 
وتاأهيل املعوقني ودجمهم- متثل م�سدًرا مهًما من م�سادر الدخل، التي تدعم نفقات الت�سغيل ال�سنوية 

ملراكزها، وترثي وتعزز ح�سورها املجتمعي، كما اأنها تاأتي يف اإطار م�سوؤوليتها االجتماعية والوطنية.

 ون�ستعر����ص - فيم���ا ياأتي، على �سبيل املثال ال احل�سر- عددًا من هذه املنا�سط والفعاليات، واتفاقيات 
التعاون يف مراكز اجلمعية:

االأمر في�سل بن بندر بن 
عبدالعزيز اأمر منطقة 
الريا�ص يرعى املهرجان االأول 
لالأ�سر املنتجة



مركز جدةمركز الريا�س
مهرجان املحبة اخلري مهرجان القرية الرتاثية 

مهرجان الربنامج ال�سيفي ابداأ �سهرك باخلر 
مزاد لون حياتهم ال�سحور اخلري

معر�ص الر�سوم والفنون عر�ص االأزياء اخلري 
مهرجان م�ستلزمات االأ�سرة الطبق اخلري

بازار يدي اخلر ت�سويق منتجات االأطفال
معر�ص املراأة مهرجان العطاء اخلري

معر�ص كنز اأبحر مهرجان اأ�سدقاء اجلمعية
مهرجان االإعاقة مهرجان االأ�سرة والطفل

اتفاقية �سافوال مهرجان براءة االألوان
اتفاقية ليبتون اتفاقية ماكدونالدز 

اتفاقية بن زقر اتفاقية �سركة املفتاح الدويل 
 DHL اتفاقية جالمر �سوت�ص للتجميل اتفاقية �سركة �سنا�ص

اتفاقية مطاعم فرجتو اتفاقية ال�سايف 
اتفاقية فندق ماريوت اتفاقية ال�سركة العربية للعود 

اتفاقية �سا�سكو
مركز املدينة املنورة مركز مكة املكرمة 

م�سرة ال�سر للخر مهرجان العودة للمدار�ص
 مهرجان الطفل والربيع  ال�سوق الرم�ساين

 برنامج الرحالت والزيارات  مهرجان خيمرة الر�سيفة
 برنامج الدورات وغرها  بريق التميز 

 مهرجان ن�سمات املا�سي
 الربنامج ال�سيفي

 املزاد اخلري 
مركز اجلوف  عرو�ص 2003

اإقامة دورات وندوات واأ�سواق خرية  حفلة نلتقي 
 اأكرب �سحن فاكهة  �سحور ملتقى الرحمة 

 ن�شاط �شناديق التربعات مهرجان العامل من اأجل اأطفالنا
 الطبق اخلري  مهرجان ابني وابنتي 

 ت�سويق طوابع  امللتقى االأدبي بني الق�سة والق�سيدة
 منا�سط احلديقة اخللفية  عر�ص اأزياء 

وبينم���ا تباينت ه���ذه االأن�سطة والفعاليات من مركز اإلى اآخر، كانت هن���اك بع�ص املنا�سط واالتفاقيات 
العامة التي متثل قا�سمًا م�سرتكًا، تنتفع من عائدها كل املراكز.
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برنامج العضوية 
متثل الع�سوية اأحد اأهم اأوجه الدعم للجمعية، لذا مل يكن م�ستغربًا اأن حتتل مادتها يف ت�سل�سل النظام 
االأ�سا�س���ي للجمعي���ة الرقم )4(، بع���د الرتخي�ص، ومنطقة اخلدم���ات، واالأه���داف، وت�ستمد الع�سوية 

اأهميتها من �سببني رئي�سيني: 

االأول: اأن كل ع�سو باجلمعية �سيكون �سفرًا لها بني اأفراد اأ�سرته، ويف حميطه االجتماعي، ومقر عمله، 
مبا ي�ساعد على تعميم ر�سالتها من جهة، ومبا يو�سع قاعدة امل�ساركة ال�سعبية.

وي�سكل االأع�ساء جمتمعني اأعلى الهيئات واأهمها يف اجلمعية، اأال وهي جمعيتها العمومية، التي كلما زاد 
ع���دد اأع�سائها، كان ذلك داللة على جناح اجلمعية يف الو�سول اإلى اأكرب �سريحة يف املجتمع؛ مبا ُيرثي 

منا�سطها، ويعطيها زخمًا، وثقاًل يوطدان دعائمها. 

الث���اين: اأن عائدات ر�سوم الع�سوية ت�سكل الباب االأول يف موارد اجلمعية، وت�سر االإح�ساءات اإلى اأن عدد 
اأع�س���اء اجلمعي���ة قد ت�ساعف خالل ربع الق���رن املا�سي - من �سنة 1404/1403ه���� اإلى 1427ه�- قرابة 
ع�سرين �سعفًا، وتنامى العدد من 175 ع�سوًا يف �سنة 1404/1403ه� اإلى اأكرث من خم�سة اآالف ع�سوًا يف 

عام 1438ه�.

امللك �سلمان يرعى حفل مرور 
20 عامًا على تاأ�سي�ص مركز 
االأبحاث



ويف الدورة ال�سابعة ملجل�ص االإدارة كان عدد االأع�ساء الذين ر�سحوا اأنف�سهم لع�سوية جمل�ص االإدارة 75 
ع�س���وًا، مم���ا حدا برئي�ص املجل�ص، ومندوب الوزارة، اإلى اأخ���ذ موافقة اجلمعية العمومية يف اجتماعها 
ال�ساد�ص ع�سر يف 8 من ذي القعدة �سنة 1422ه� للموافقة على تعديل يق�سي برفع عدد اأع�ساء املجل�ص 
من 11ع�سوًا اإلى 15 ع�سوًا، وكان قد �سبقه تعديل يف 5 �سفر �سنة 1419ه�، اإذ ُرفع عدد اأع�ساء جمل�ص 
االإدارة م���ن ت�سعة اأع�ساء اإلى اأحد ع�سر ع�سوًا، وق���د كان للمراأة م�ساركة وح�سور متميزان يف برنامج 
الع�سوية، ف�سكل عدد الع�سوات ما ن�سبته 23% من اإجمايل عدد االأع�ساء، وكان هناك اأكرث من مطالبة 
ليك���ون للع�س���وات متثيل يف جمل����ص االإدارة، وهو ما حتقق من خ���الل م�ساركتهن يف اللج���ان الن�سائية 

وجلان املنا�سط املختلفة. 

واإذا كان النظ���ام االأ�سا�س���ي للجمعية قد حدد اأن���واع الع�سوية يف ع�سو عامل، وع�س���و منت�سب، وع�سو 
�س���رف، وع�س���و فخري، فاإن اجلمعية قد فّعلت برناجمًا ال�ستقطاب م�س���اركات االأطفال لتن�سئتهم على 
حب اخلري، والنخراط يف �شن مبكرة يف مثل هذه الأعمال التطوعية، من خالل تبنيها برنامج اأ�شدقاء 
اجلمعية، الذي كان جمل�ص االإدارة قد اأقّره لتعميم ثقافة اخلر والتكافل بني الن�صء، وهو ما قاد الحقًا 

اإلى برنامج عطاء الطالب. 

واملتتب���ع لتاريخ برنامج الع�شوي���ة باجلمعية ت�شتوقفه حقيقة كثري من املحطات والنقاط امل�شيئة، والتي 
منها على �سبيل التمثيل ال احل�سر:
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• اأن هن���اك م���ن االأع�ساء من ي�سدد مقدمًا ر�سوم الع�سوية عن اأربع �سن���وات اأو خم�ص اأو اأقل اأو اأكرث 	
من ذلك. 

• منهم من دفع مبلغ خم�سني األف ريال مقدمًا لع�سوية مدى احلياة.. ومن االأع�ساء من يقدم كل عام 	
مائة األف ريال ر�سوم ع�سوية.

• هن���اك من �سج���ل جميع اأفراد اأ�سرت���ه الذين يعولهم ق�س���رًا وبالغني ذكورًا واإناث���ًا؛ ليكونوا جميعًا 	
اأع�ساء عاملني ومنت�سبني يف هذه اجلمعية.

• م���ن االأع�ساء من ير�سل ر�سوم ع�سويته من �سفارات اململكة، وملحقياتها الثقافية من وراء البحار، 	
وعلى بعد اآالف االأميال.

• م���ن االأبن���اء االأوفياء من اأ�سر عل���ى ا�ستمرار دفع ر�س���وم الع�سوية عن والده املتوف���ى وفاء للفقيد، 	
وب�سعوب���ة كانت اجلمعي���ة تقنع هوؤالء الباري���ن اأن الع�سوية تتوقف بوفاة ال�سخ����ص حتى يقبلوا اأن 

تتحول با�سم اأحد ورثته. 
واجلمعي���ة تقابل هذا التفاعل الكرمي مبا ي�ستحق من وفاء، حيث يتم يف كل عام تكرمي االأع�ساء الذين 
م�س���ى على ع�سويتهم باجلمعية ع�سرون عاًما، وحتر�ص وحدة االأن�سطة الن�سائية باجلمعية يف كل عام 
عل���ى اإقام���ة منا�سبة خا�سة لتك���رمي الع�سوات، اإلى جانب التك���رمي الذي يلقين���ه يف االجتماع ال�سنوي 

للجمعية العمومية. 

العضوية الشرفية 
اإميان���ًا من القائمني على ه���ذه املوؤ�س�سة اخلرية باأهمية تكرمي داعميها على مدى ربع قرن م�سى، كان 
البد من تفعيل اجلزء اخلا�ص بالع�سوية ال�سرفية يف النظام االأ�سا�سي للجمعية، وقد وجه جمل�ص االإدارة 
بت�سكي���ل جلن���ة من اأع�ساء املجل����ص قدموا ت�سورًا مت اإق���راره من جمل����ص االإدارة واجلمعية العمومية، 

واعتمدته وزارة ال�سوؤون االجتماعية، والذي يتم مبوجبه منح الع�سوية ال�سرفية لكل من: 

االأفراد الذين بلغ اإجمايل دعمهم للجمعية مليوين ريال فاأكرث.

الهيئات الوطنية وال�سركات العائلية، التي بلغ اإجمايل دعمها للجمعية خم�سة ماليني فاأكرث. 

ال�سركات والبنوك امل�ساهمة التي بلغ اإجمايل دعمها للجمعية ع�سرة ماليني فاأكرث. 

 ملن يقرر جمل�ص االإدارة منحه هذه الع�سوية يف �سوء ما يتوافر لديه من قناعات. 

علم���ًا باأّن الع�سوية ال�سرفية باجلمعية ع�سوية دائمة مدى احلياة، ويعامل ع�سو ال�سرف يف اجتماعات 
اجلمعية العمومية معاملة الع�شو العامل، من دون ا�شرتاط ت�شديد الر�شوم ال�شنوية املقررة للع�شوية.



برنامج العمل التطوعي
حظ���ي برنامج العمل التطوع���ي باجلمعية باإقبال كبر يف االأعوام ال�سابق���ة من املتطوعني من من�سوبي 
ومن�سوب���ات قطاع���ات خمتلفة كاجلامع���ات، واملدار����ص، وامل�ست�سفيات، واجلهات االأخ���رى، اإلى جانب 
ا�ستقب���ال عدد كب���ر من طلبات امل�سارك���ة مت توزيعها على خمتل���ف مراكز اجلمعي���ة واأق�سامها؛ حلث 
التفاعل مع فئات املجتمع املختلفة، والتو�سع يف ا�ستفادة اجلمعية من جميع تلك الفئات ح�سب موؤهالتهم 
وقدراته���م املالية والعملية، وكنتيجة طبيعية العتماد اجلمعي���ة يف تقدمي اأن�سطتها وخدماتها على دعم 
فئ���ات املجتمع املختلفة؛ وذلك لتحقيق اأهدافها التوعوية واخلدمي���ة، وتطوير م�ستوى االأداء فيها، وقد 

تفاوتت املوؤهالت واخلربات للمتطوعني يف االأق�سام اخلدمية.
اأما على �سعيد االإدارة العليا فاإن اجلمعية تعتمد على اجلهود التطوعية ب�سورة كاملة، اإذ اإن كل اأع�ساء 
جمل����ص االإدارة، واأع�س���اء اللجان املنبثق���ة عنه كلهم من االأع�ساء املتطوع���ني. وي�سم املجل�ص واللجان 
نخب���ة من اأ�سحاب ال�سمو االأمراء، والف�سيلة العلماء، واملعايل الوزراء، واالأكادمييني، ورجال االأعمال، 
واملتخ�س�س���ني، واالإعالميني، وامل�سوؤولني يف قطاعات خمتلف���ة، اأ�سهموا بخرباتهم، ووقتهم، وتاأهيلهم 

يف التخطيط لربامج اجلمعية، ومتابعة تنفيذها. 
ويزي���د عدد االأع�ساء املتطوعني يف جلان اجلمعية وف���رق العمل منذ افتتاح اجلمعية حتى االآن على 50 
األف �سخ�ص منهم نحو 36 األف معلم عملوا متطوعني يف برنامج »عطاء الطالب« وحده، ونحو اأكرث من 

األفي وخم�سمائة �سخ�ص عملوا متطوعني يف املوؤمترات الدولية الثالثة التي نظمتها اجلمعية. 
وت�سم الع�سوية يف اللجان الرئي�سة: اللجنة التنفيذية، واللجنة املالية، وجلنة اال�ستثمار، وجلنة االإعالم 
وتنمي���ة املوارد، وجلنة الرعاية والتاأهيل، وجلنة الوقف، وجلن���ة اخلدمة االجتماعية، وجلنة امل�ساريع، 
واللج���ان العلي���ا للمراكز، واللجنة الن�سائية، واأمان���ة م�سابقة االأمر �سلطان ب���ن �سلمان حلفظ القراآن 

الكرمي، وجلنة اجلائزة، اإ�سافة اإلى اللجان التنظيمية لالأن�سطة واملنا�سبات.

إيجابيات العمل التطوعي 
• التوعية باجلمعية وباخلدمات املقدمة لالأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة.	
• تاأهيل الطاقات ال�سعودية، مما يدعم عملية ال�سعودة. 	
• تبادل اخلربات واملهارات لرفع م�ستوى اأداء املوظفات باجلمعية واملتطوعات. 	
• تخفي�ص االأعباء املالية على اجلمعية. 	
• تغطية اأعمال م�ساعدات املعلمات يف الف�سول التعليمية. 	
• يتي���ح للمتطوع���ات فر�سة التعرف اإلى بيئ���ة العمل املحيطة بها؛ الأن التدري���ب امليداين ي�ستمر فرتة 	

اأكرث من ف�سل درا�سي قبل تعيينهن. 
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التواصل مع الجمهور المستهدف
ي�سمل جمهور اجلمعية كاًل من: 

• اأ�س���ر االأطفال: ويتم التوا�سل معهم عرب االت�سال ال�سخ�سي والزيارات املنزلية املجدولة، وبرنامج 	
التدريب داخل م�ساكن االأطفال باجلمعية، واللقاءات الدورية.

• اأع�س���اء اجلمعي���ة العمومية واأع�ساء ال�س���رف: ويتم التوا�سل معهم عرب تزويده���م بالتقرير ال�سنوي 	
املطبوع، وعرب ر�سائل الربيد االإلكرتوين، والر�سائل الهاتفية لالإحاطة باأن�سطة اجلمعية واالجتماعات 

ال�سنوية للجمعية، كما يتم تزويدهم مبجلة »اخلطوة« التي تر�سد اأخبار واأن�سطة اجلمعية.
• الداعمون وال�سركاء: تنظم اجلمعية منا�سبات خا�سة لتوقيع اتفاقيات ال�سراكة مع ال�سركات واملوؤ�س�سات، 	

ومنا�سبات اأخرى للتكرمي، ولديها برنامج لدعوة الداعمني لزيارة مراكز اجلمعية ورعاية اأن�سطتها.
• اجلمعي���ات ذات العالقة: ت�سارك اجلمعية يف ع�سوية اللج���ان التن�سيقية املعنية بخدمات املعوقني، 	

وتوفر برامج تدريب وا�ست�سارات ملن�سوبي تلك اجلهات.
• املتدربون واملتطوعون: تتبنى اجلمعية برناجمًا لتدريب الدار�سني والعاملني يف جمال رعاية وتعليم 	

وتاأهيل االأطفال املعوقني، ولديها برنامج ال�ستقطاب املتطوعني.

من فعاليات مبادرة »اهلل 
يعطيك خرها«



الطرق التي أحدثت بها الجمعية أثرًا إيجابيًا أو تغيرًا في المجتمع 
• عل���ى مدى نح���و ثالثني عامًا عملت جمعية االأطف���ال املعوقني على االإ�سه���ام يف خلق جمتمع يعاي�ص 	

ويعي����ص ب���ه اأ�سح���اب االإعاقات، وهذه الروؤي���ة التي بداأ تفعيله���ا ب�سورتها املهني���ة العلمية مع تبني 
اجلمعية الإ�سرتاتيجية اإعالمية غر م�سبوقة �سواء يف العمل اخلري اأو يف الت�سدي لق�سية االإعاقة 

ترمي اإلى جمموعة من االأهداف، اأهمها: 
• االإعالم: وي�سم���ل التعريف باجلمعية، واأهدافها، واأن�سطتها، وخططه���ا، واخلدمات، التي تقدمها، 	

والتربعات التي تتلقاها، وغر ذلك من االأن�سطة االأخرى. 
التوعية: 

• التوعي���ة العامة الأف���راد املجتمع باأنواع االإعاق���ات، ودرجاتها، وكيفية التعامل معه���ا، و�سبل الوقاية 	
منها، مع الرتكيز يف اأنواع االإعاقات، التي تهتم بها اجلمعية، واملراكز التابعة لها. 

• ال�سعي اإلى اإزالة الفجوة بني املعوقني وحميطهم من االآخرين )االأ�سرة واملجتمع كله(.	
•  ا�ستقطاب املثقفني، اأو االنتلجين�سيا، مما يدعم موقف اجلمعية، ويعزز م�سداقيتها، ومما ي�ساعد 	

عل���ى اإخراج االإعاقة نف�سه���ا من م�ستوى الهم اخلا�ص للمخت�سني واملعنيني، اإلى م�ستوى الهم العام 
لالآخرين من ذوي التاأثر.

التربع: 
• ح���ث جميع اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته على امل�ساهمة يف الت���ربع املايل والعيني للجمعية، وت�سجيعهم 	

على االن�سمام لع�سويتها.

تتبنى اجلمعية منظومة من 
برامج التدريب للمتخ�س�سني
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الأمري اأندرو دوق يورك يزور مركز اجلمعية بالريا�س عام 2000م

الأمري �سلطان بن فهد يزور مركز اجلمعية بالريا�س عام 1999م



الأمري �سلطان بن �سلمان يطلع على جم�سم تو�سعة مركز اجلمعية بالريا�س

اأع�ساء جمل�س اإدارة الغرفة التجارية بالريا�س يتفقدون م�سروع تو�سعة مركز الريا�س عام 1995م
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الأمري الوليد بن طالل يف زيارة ملركز اجلمعية بالريا�س

الأمري خالد الفي�سل ي�ستمع لطفل من من�سوبي مركز جدة



الأمري عبداهلل بن متعب بن عبدالعزيز ومنتخب الفرو�سية يف زيارة للجمعية

الأمري عبدالرحمن بن م�ساعد بن عبدالعزيز يزور اأطفال اجلمعية بالريا�س
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الفصل السادس
تبادل الخبرات وتكامل األدوار
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خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز يهنئ 
ال�ساب بندر الدهامي خريج 
اجلمعية والطالب بجامعة 
امللك �سعود



مقدمة 
مل تك���ن عالقة اجلمعية باجلهات واملنظمات ذات ال�سلة باالإعاقة واملعوقني عالقة منطية تقليدية، بل 
اإن هذه العالقة و�سمت دائمًا بالتبادلية واحليوية، اإذ مل تكن اجلمعية تعمل مبعزل عن حميطها املحلي، 

وال عن بعديها االإقليمي والدويل، فيما يتعلق بربامج الرعاية، والتاأهيل. 

لقد كانت اجلمعية مبا قدر لها من ا�سطالع مب�سوؤوليات اجتماعية ووطنية يف ت�سديها لق�سية االإعاقة 
وقاي���ًة ورعاي���ًة وتاأهي���اًل على متا����ص وتناغم تاأمني م���ع امل�سهد الع���ام، واجلهود املبذولة م���ن االأجهزة 
والقطاعات احلكومية املختلفة، وتن�سق اخلطط والروؤى مبا ي�سهل احلياة اليومية للمعوقني واندماجهم 
يف املجتم���ع، وكان���ت يف اجلهة االأخرى حا�سنة ل�س���وؤون ق�سية االإعاقة و�سجونه���ا، وعلى توا�سل تام مع 
اجلمعيات واملوؤ�س�س���ات االأهلية لتن�سيق اخلدمات املقدمة، واإثراء الربامج التاأهيلية املختلفة وتنويعها، 

حتقيًقا لتكامل االأدوار. 

وعل���ى امل�ستوى االإقليمي والدويل كان���ت اجلمعية حا�سرة يف خمتلف الفعاليات املحورية والرئي�سة ذات 
ال�سل���ة املبا�س���رة برباجمها، وهذا م���ا اأك�سبها املزيد من اخل���ربات الرتاكمية، التي اأث���رت م�سرتها، 

واأ�سفى على �سرتها في�سًا من الريادة، والتفرد يف هذا املجال. 

 اإن توا�س���ل اجلمعي���ة يف جمالها مع حميطه���ا، ويف عالقاتها مع اجلهات والهيئ���ات واملنظمات املعنية 
يف الداخ���ل واخلارج، مل ينقطع، وقد ا�ستطاعت ه���ذه املوؤ�س�سة اخلرية، وعلى مدى ربع قرن م�سى اأن 
رة للخربة، وتارة م�ستوردة لها، واأحياًنا احلالتني  ت�سج���ل �سفحات م�سيئة من التعاون كانت تارة م�سدِّ
مًعا، والذي يقف على تاريخ عالقاتها مع كثر من اجلهات يكت�سف مدى عراقة هذه املوؤ�س�سة، وتاأثرها 
ا، واأنها مبثل م���ا ت�ستفيد من جتارب االآخرين  االإيجاب���ي يف حميطها املحل���ي، بل االإقليمي والعاملي اأي�سً

وخرباتهم تقدم من الدعم وامل�سورة ما يوازي ما تاأخذ اأو يزيد.
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امللك فهد بن عبدالعزيز 
– ي�ستقبل  اهلل  – يرحمه 
جمل�ص اإدارة اجلمعية 
عام 1993م



القيادة الخيرة .. القدوة والمثل 
لق���د كان���ت القيادة الر�سي���دة �سنًدا ودعًما لكل م���ا حتقق من اإجناز، وكان���ت - وال تزال- حتر�ص على 

اال�ستجابة ملطالب اجلمعية، ودعمها قدر امل�ستطاع، وتذليل ما يواجهها من عقبات.

وكان متي���ز عالقة القيادة الر�سي���دة باجلمعية دافًعا لكثرين لالقتداء، وفه���م االأبعاد االإن�سانية، التي 
تنطوي عيها فكرة هذا ال�سرح.

وت���الزم الدعم���ان امل���ادي واملعنوي من قب���ل القيادة للجمعية، وال ت���زال تبذل جهده���ا يف �سبيل نه�سة 
اجلمعية وتطورها، كداأبها يف ت�سجيع كل عمل خر. 

وكان ه���ذا الدع���م منذ الوهلة االأولى ل���ربوز الفكرة، اإذ وافق امللك خالد ب���ن عبدالعزيز -رحمه اهلل- 
عل���ى الفك���رة، واأبدى دعمه لها، مثنًيا عليها، �ساًكرا املبادرين اإليها، وقدم تربًعا �سخ�سًيا قدره خم�سة 
مالي���ني ريال، بل عر�ص -رحم���ه اهلل- على معايل الدكتور غازي ب���ن عبدالرحمن الق�سيبي -يرحمه 
اهلل- يف بداي���ة م�سعاه اإلى اإن�ساء اجلمعية ومركزها بالريا����ص اأن تتولى الدولة تنفيذ امل�سروع بالكامل 
عل���ى نفقته���ا، اإال اأن معاليه اقرتح البدء يف جم���ع التربعات من املواطنني ت�سجيع���ًا لالأعمال اخلرية، 
وتنمية لروح التكافل بني اأبناء املجتمع الواحد. على اأن تكمل الدولة ما قد ينق�ص، كما جاء يف خطاب 

معاليه بهذا اخل�سو�ص يف 11 �سفر �سنة 1402ه�. 

ويف عهد خادم احلرمني امللك فهد بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل- تعددت �سور الدعم، اإال اأنه ال بد من 
االإ�سارة اإلى الدعم املادي الذي قدمه يف بداية االنطالق، وميثل هذا العهد ع�سر االإجنازات يف م�سرة 
اجلمعي���ة، فربعايته الكرمي���ة -رحمه اهلل- مت افتت���اح مركزها االأول بالريا����ص، واملوؤمترين الدوليني 
لالإعاق���ة والتاأهيل اللذين نظمتهم���ا اجلمعية، ومركز امللك �سلمان الأبح���اث االإعاقة يف �سنتي 1413ه� 
و1421ه����، كم���ا مّت اإقرار النظ���ام الوطني لرعاية املعوق���ني و�سدوره، ومدت اجلمعي���ة مظلة خدماتها 
لت�سم���ل مناطق: مكة املكرمة، واملدينة املنورة، واجل���وف، ومنحت املوافقة ملركز االأمر �سلمان الأبحاث 

االإعاقة الإجراء اأول بحث وطني لالأطفال املعوقني على م�ستوى اململكة. 

و�س���در عدد من االأوام���ر امللكية الكرمية، مبا يدع���م املعوقني، وي�سهل حياته���م، ويع�سد م�سرة العمل 
اخلري عامة، واخلدمات املقدمة للمعوقني خا�سة. 
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 امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
 – يرحمه اهلل – مع اأحد 
اأطفال اجلمعية عام 2009م



ملك اإلنسانية والمعوقون.. مسيرة حب ورعاية 
خلقت واقعًا جديدًا

لع���ل االأطفال املعوقني هم االأكرث افتقادًا ملليكهم ووالدهم خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزي���ز -طيب اهلل ثراه-، فالفقيد الغايل كان على مدى �سنوات اأبًا رحيمًا وراعيًا دوؤوبًا لق�سيتهم 
واحتياجاته���م، و�سهدت اململك���ة العربية ال�سعودية حتت قيادته -غفر اهلل له- نقلة متميزة يف التعاطي 

مع ق�سية االإعاقة وقاية وتاأهياًل ورعاية وحقوقًا.
اإن ال�سنوات الع�سر االأخرة حملت الكثر الأبناء هذه الفئة الغالية، وتوالت املكرمات واالأنظمة والقرارات 
الت���ي ت�سمن لهم حياة كرمية، ورعاية م�ستمرة، ودعم متنوع يرتاوح ما بني خم�س�سات مالية، وفر�ص 
للتعلي���م واالبتعاث، ومراكز رعاية وتاأهي���ل متعددة ومتطورة، واأولوية يف التوظي���ف واالإ�سكان، وتطوير 
للمرافق العامة، وت�سهيالت يف االنتقاالت، وبرامج علمية وبحثية لتحجيم اآثار االإعاقة وجتاوز �سلبياتها.
وجت�س���د مواقف الفقيد الغ���ايل امللك عبداهلل -يرحمه اهلل - جتاه ق�سية املعوقني ب�سفة عامة وجمعية 
االأطف���ال املعوقني ب�سفة خا�سة جت�س���د اإحدى �سمات االإن�سانية يف �سخ�سيت���ه املتفردة والتى انعك�ست 

على التوجهات وال�سيا�سات االجتماعية للمملكة.
والتقري���ر التايل، والذي اأعدت���ه جمعية االأطفال املعوقني ير�سد بع�سًا من مبادرات الفقيد الغايل جتاه 

ق�سية االإعاقة واملعوقني:
فقد برز دور خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز-يرحمه اهلل- ومنذ كان وليًا للعهد 
يف ه���ذا ال�س���دد، ويذكر يف هذا االإطار حر�سه – طيب اهلل ثراه - على رعاية حفل افتتاح مركز رعاية 
االأطف���ال املعوقني بجدة عام 1420ه�، والذي اأطلق عليه ا�سم���ه الكرمي وفاًء وعرفانًا ملا قدمه من دعم 

لهذا امل�سروع االإن�ساين.

ه���ذا وقد �س���رف الفقيد الغايل جمعية االأطف���ال املعوقني بقبول جائزتها للخدم���ة االإن�سانية يف دورتها 
ال�ساد�س���ة لع���ام ) 1430ه�-2009م( وذلك لر�سي���ده احلافل يف دعم اجلمعية ورعاي���ة ق�سية االإعاقة 

واملعوقني، وجاءت حيثيات اجلائزة كالتايل:

اأوًل: الدعم جلمعية الأطفال املعوقني على اأكرث من �سعيد:
اإ�س���داره الكثر من االأوام���ر ال�سامية الكرمية التي اأثمرت تقدمي الدع���م العيني واملادي واملعنوي . 1

للجمعية وم�سروعاتها ولق�سية االإعاقة واملعوقني ب�سكل عام.
مبادراته ال�سخ�سية الكرمية بتقدمي الدعم املادي ملراكز اجلمعية وم�سروعاتها اخلدمية.. 2
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تبني���ه مل�س���روع وقف االأمر عبداملجيد ب���ن عبدالعزيز مبكة املكرمة ودعم���ه بالن�سيب االأكرب من . 3
قيمة الوقف.

تف�سله برعاية حفل افتتاح مركز اجلمعية بجدة وموافقته الكرمية على اإطالق ا�سمه على املركز.. 4
اإ�س���دار توجيهات���ه الكرمي���ة جلامع���ات اململك���ة لتع�سي���د م�سع���ى اجلمعي���ة يف توط���ني الوظائف . 5

التخ�س�سية التاأهيلية التي تعاين ندرة عامليًا.
م�ساندت���ه الكرمي���ة ودعمه ل�سدور م�س���روع النظام الوطن���ي لرعاية املعوق���ني يف اململكة العربية . 6

ال�سعودية.

ثانيا ً: اهتمامه ودعمه -يرحمه اهلل- لق�سية الإعاقة واحتياجات املعوقني، وجت�سيده 
القدوة يف ذلك، ومن بع�س ال�سواهد:

�س���دور االأمر ال�سامي الكرمي مب�ساعفة االإعانة ال�سنوية احلكومي���ة املقدمة للم�سمولني بال�سمان . 1
االجتماعي.

منح املعوقني االأولوية يف قرو�ص بنوك الت�سليف ويف منح االأرا�سي.. 2
تخ�سي�ص ن�سبة من وحدات االإ�سكان اخلري للمعوقني.. 3
�سدور املوافقة الكرمية على احت�ساب توظيف املعوق مبا يعادل توظيف اأربعة �سعوديني عند تطبيق . 4

ن�سبة ال�سعودة.
توجيهه الكرمي باإن�ساء م�ست�سفى تخ�س�سي لالأطفال؛ ليكون مرجعية ت�سخي�سية وعالجية ت�سهم . 5

-مب�سيئة اهلل- يف تفادي الكثر من حاالت االإعاقة ودعم الفح�ص املبكر.
التوجيه الكرمي بت�سهيل قبول املعوقني يف اجلامعات.. 6
موافقة جمل����ص الوزراء على اإعفاء عدد من امل�ستلزمات اخلا�سة با�ستخدام املعوقني من الر�سوم . 7

اجلمركية.
�س���دور العديد من الق���رارات املتعلقة بتوفر الت�سهي���الت يف املرافق العام���ة واملن�ساآت احلكومية . 8

واحلرمني ال�سريفني التي متكن املعوقني من ت�سير حياتهم با�ستقاللية.
وي�س���ر التقري���ر اإلى اأنه وباإطاللة �سريع���ة على واقع ق�سية االإعاقة وحق���وق املعوقني يف اململكة العربية 

ال�سعودية – يف عهد الفقيد الغايل - نرى اأن مت اإحداث نقلة تاريخية تتمثل يف: 

• �س���دور النظام الوطني لرعاية املعوقني، والذي يت�سمن منظومة من احلقوق واخلدمات لهذه الفئة 	
من املجتمع.



• اإن�س���اء الع�سرات م���ن مراكز الرعاية املتخ�س�س���ة تقدم خدمات متكاملة وجماني���ة يف العديد من 	
مناطق اململكة.

• ا�ستح���داث اأق�سام يف اجلامعات والكليات ال�سعودية متخ�س�سة يف �سوؤون العالج والتعليم والتاأهيل 	
للمعوقني ل�سد العجز يف الكفاءات الوطنية العاملة يف هذه املجاالت.

• تبن���ي اأول جائزة دوري���ة متنح يف جمال االإعاقة ت�س���م فرعي اخلدمة االإن�ساني���ة والتميز للمعوقني 	
اإ�ساف���ة اإل���ى جائزة خا�سة للبح���ث العلمي يف جم���ال االإعاقة تت�سرف بحمل ا�س���م خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز.
• تطبي���ق برنامج دمج الطالب والطالبات املعوقني يف مدار����ص التعليم العام يف كافة املناطق بنجاح 	

ملمو�ص وباإ�سراف وزارة الرتبية والتعليم.
• تطبيق برنامج توظيف املعوقني يف من�ساآت القطاع اخلا�ص بالتعاون مع عدد اجلهات، ودعم الدولة 	

لهذا الربنامج متمثاًل يف قرار وزارة العمل.
• تقدمي خدمات رعاية �ساملة متكاملة لع�سرات االآالف من املعوقني يف كافة مناطق اململكة.	
• توف���ر منظوم���ة من الت�سهي���الت واخلدم���ات للمعوق���ني يف املن�ساآت العام���ة واملراف���ق واملوؤ�س�سات 	

احلكومية، وتوفر املركبات اخلا�سة باملعوقني.
• �سدور موافقة جمل�ص الوزراء على نظام الو�سول ال�سامل.	
• تطبيق برنامج الفح�ص املبكر، االأمر الذي مكن من تفادي العديد من حاالت االإعاقة. 	
• تعاظم االهتمام بتنظيم الندوات العلمية املتخ�س�سة وور�ص العمل والتدريب امل�ستمر.	
• ط���رح العدي���د من الربام���ج االإعالمي���ة والتوعوية من خ���الل و�سائ���ل االت�سال امل�سموع���ة واملرئية 	

واملقروءة.
• بن���اء �سراكات ا�سرتاتيجية بني موؤ�س�س���ات العمل اخلري العاملة يف جمال رعاية املعوقني وكربيات 	

من�ساآت القطاع اخلا�ص يف اململكة.
• تطبيق برامج عالجية وتعليمية وتاأهيلية مبتكرة، والنجاح يف تعميمها على م�ستوى الوطن.	
• دعم برنامج االبتعاث اخلارجي للمعوقني، وللدار�سني يف جماالت االإعاقة.	
• بن���اء قاع���دة من التن�سي���ق والتكامل مع اجله���ات ذات العالقة )مراكز متخ�س�س���ة، م�ست�سفيات، 	

جامعات، هيئات طبية وتعليمية وبحثية وخرية(.
• النجاح يف توطني وظائف االأق�سام التعليمية والتاأهيلية بالعديد من مراكز الرعاية.	
• �س���روع مدينة امللك عبدالعزيز للعل���وم والتقنية يف تنفيذ م�سروع مركز املعلومات اخلا�ص باملعوقني 	

برعاية وزارة ال�سوؤون االجتماعية تنفيذًا للتوجيهات الكرمية.
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االأمر �سلطان بن عبدالعزيز 
اأحد  – يحت�سن  اهلل  – يرحمه 
اأطفال اجلمعية خالل و�سع 
حجر االأ�سا�ص ملركز حائل



األمير سلطان بن عبدالعزيز والجمعية واإلعاقة
م���ن جهته قدم �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل - دعًما كبًرا برعايته 
الكرمي���ة الأن�سطة وبرامج اجلمعية، ومراكزها، وكان يف مقدمة اأ�سحاب املبادرات املتميزة يف م�ساندة 

م�سروعات اجلمعية ومن ذلك:

• ت���ربع �سموه الكرمي مل�سروع تو�سعة مركز الريا�ص مبلي���وين ريال ورعايته حلفل افتتاح تو�سعة مركز 	
الريا�ص يف 9 �سعبان �سنة 1416ه�. 

• تربع �سموه الكرمي مل�سروع مركز اجلمعية باملدينة املنورة مببلغ خم�سة ماليني ريال. 	
• ت���ربع مببلغ ع�سرة ماليني ريال حل�ساب "وقف واحة طيبة "ع�سية رعاية �سموه الكرمي حلفل افتتاح 	

املركز يف 15 رم�سان �سنة 1422ه�. 
• ت���ربع �سموه الكرمي مببلغ ع�س���رة ماليني ريال مل�سروع وقف حائل اخلري، لدى رعاية �سموه الكرمي 	

حلفل و�سع حجر االأ�سا�ص ملركز اجلمعية بحائل، يف 25 ربيع االأول �سنة 1426ه� املوافق 4 مايو عام 
2005م.

• امل�شاع���دة يف موافق���ة املقام ال�شامي عل���ى اإعفاء اجلمعية م���ن �شرط املنح���ة املخ�ش�شة للجمعية 	
مبحافظة جدة )اأر�ص حي اجلامعة(؛ مما �ساعد على ا�ستثمارها ب�سكل اأمثل. 

• امل�ساع���دات النقدي���ة والعينية ونفقات الع���الج واالإركاب وغرها التي قدمه���ا �سموه -يرحمه اهلل- 	
�س���واء ب�سفة �سخ�سي���ة، اأو بتوجيهات من خالل موؤ�س�سة �سلطان ب���ن عبدالعزيز اآل �سعود اخلرية 

للمعوقني الذين تزكيهم اجلمعية حلاجتهم. 
• امل�ساعدة يف موافقة املقام ال�سامي على تكليف مركز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة الإعداد النظام 	

الوطن���ي للمعوقني، وتربع �سموه الكرمي بكامل تكاليف اإعداد نظام حقوق املعوقني، التي زادت على 
مليون ون�سف املليون ريال. 

• ت�سري���ف �سم���وه الكرمي جائزة اجلمعي���ة للخدمة االإن�سانية بف���وزه، وقبولها يف دورته���ا الثالثة �سنة 	
1418ه�، تقديرا لدعم �سموه الكرمي الأهداف وخطط وبرامج اجلمعية.

• تروؤ�سه -يرحمه اهلل- اللجنة الوزارية العليا لدرا�سة اأو�ساع املعوقني باململكة، 	
•  م�ساندت���ه الدائمة ملختلف فئات املعوقني، وحر�سه على توف���ر ما يلزمهم وعالجهم ومتويله عددًا 	

كبرًا من الربامج وامل�سروعات االإن�سانية مثل م�سروع بحث مر�ص اخلرف، 
• م�ساهمات���ه يف خدمة املعاقني من خالل اإن�ساء املوؤ�س�سات واملراك���ز املهمة ذات االأهداف االإن�سانية 	
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كموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اخلرية، واملركز امل�سرتك لبحوث االأطراف اال�سطناعية واالأجهزة 
التعوي�سية.

• م�ساندت���ه اجلمعي���ات والهيئ���ات واملراكز اخلرية التي تخ���دم املعاقني وتقدميه الدع���م لتاأ�سي�سها 	
وا�ستمرارها واإ�سهاماته ل�سالح املعاقني يف العامل العربي واالإ�سالمي.

• دعم البحوث العلمية والتجارب احلديثة لتطوير اأدوات املعاقني و�سبل العناية بهم وعالجهم، ودعم 	
�سموه للموؤ�س�سات التعليمية والبحثية.

• توفره املنح الدرا�سية مثل منح االأمر �سلطان بن عبدالعزيز مع جامعة اخلليج وكفالة االأطفال من 	
ذوي االحتياجات اخلا�سة مبركز احلراك الدويل البحريني.

االأمر �سلطان بن عبدالعزيز 
– يرحمه اهلل – يف حفل افتتاح 
مركز املدينة املنورة 1422ه�



األميــر نايــف بــن عبدالعزيــز والجمعيــة والعمــل 
اإلنساني 

دع���م �سموه -يرحم���ه اهلل- وم�ساندته اجلمعية ور�سالته���ا ون�ساطاتها من خالل ع�سوي���ة �سرف اجلمعية 
ودعمه املادي با�سرتاك �سنوي غر م�سبوق ومن خالل رعايته لعدد من منا�سبات اجلمعية وفعالياتها مثل:

• رعاية �سموه -رحمه اهلل- حلفل الدورة الثانية جلائزة اجلمعية للخدمة االإن�سانية.	
• ح�سور �سموه -رحمه اهلل- حلفل افتتاح تو�سعة مركز امللك فهد بالريا�ص.	
• تربع �سموه -رحمه اهلل- مل�سروع تو�سعة مركز جمعية االأطفال املعوقني بالريا�ص.	
• تربع �سموه -رحمه اهلل- مل�سروع مركز جمعية االأطفال املعوقني باملدينة املنورة.	
• دعم �سموه -رحمه اهلل- جلهود اجلمعية يف ا�ستقطاب كفاءات متخ�س�سة من خارج اململكة.	
• امل�ساع���دات النقدي���ة والعينية ونفقات الع���الج وغرها التي قدمها �سموه للمعوق���ني الذين تزكيهم 	

اجلمعية حلاجتهم. 
• موافق���ة �سم���وه -رحم���ه اهلل- على اإلغاء مظاه���ر العوق وامل�سمي���ات اخلا�سة باملعوق���ني يف الوثائق 	

الر�سمية.

االأمر نايف بن عبدالعزيز 
حفل  – يف  اهلل  – يرحمه 

ت�سليم جائزة اجلمعية للخدمة 
االإن�سانية يف دورتها الثانية عام 

1415ه�
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• موافق���ة �سم���وه -رحمه اهلل- على ت�سكيل جلنة برنامج الو�س���ول ال�سامل، وتوجيه اإمارات وجمال�ص 	
املناطق لتفعيل الربنامج بحيث تكون كافة مدن اململكة مهياأة للمعوقني. 

• موافقة �سموه -رحمه اهلل- على توفر ت�سهيالت للمعوقني يف االإدارات التابعة لوزارة الداخلية.	
• موافقة �سموه -رحمه اهلل- على تخ�سي�ص حمالت مرورية للتوعية ب�سالمة الطفل داخل ال�سيارة، 	

وعالقة احلوادث باالإعاقة.
• دعم اإعداد درا�سة عن اآثار احلوادث املرورية ودورها يف اإعاقات االأطفال.	
• موافقة �سموه -رحمه اهلل- على ت�سكيل هيئة خمت�سة لدعم ق�سية زواج املعوقني مب�ساركة اإمارات 	

املناطق.
•  موافقة �سموه -رحمه اهلل- على اأن تتولى جمال�ص املناطق طلبات توظيف املعوقني، واإتاحة الفر�سة 	

لهم للعمل داخل مناطقهم.

االأمر نايف بن عبدالعزيز يف 
زيارة كرمية ملركز اجلمعية 
بالريا�ص عام 1415ه�



الملــك ســلمان والمعوقون.. 30 عامًا مــن االهتمام 
والمبادرات اإلنسانية والعلمية

اإن عالقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز مع ق�سية االإعاقة واحتياجات املعوقني 
متث���ل لي�ص فقط جانبًا من اأولويات واهتمامات �سخ�سيته االإن�سانية الفريدة، ولكن اأي�سا روؤيته – اأيده 
اهلل – الأهمي���ة ا�ستثم���ار قدرات كافة فئات املواطن���ني يف م�سرة تنمية املجتمع، وقناعت���ه باأننا جميعًا 

�سركاء لنا نف�ص احلقوق وعلينا نف�ص الواجبات. 
اإنها ق�سة 30 عامًا من االهتمام ال�سخ�سي واملبادرات االإن�سانية والعلمية ن�ستعر�سها يف التقرير التايل:

 وعلى �سعيد اهتمام امللك �سلمان بق�سية االإعاقة، ودعمه الحتياجات املعوقني 
• كان���ت البداي���ة قبل نحو ثالث���ني عامًا مع توجيهه رع���اه اهلل -وكان اأمرًا للريا����ص حينذاك- ببدء 	

اأن�سط���ة جمعي���ة االأطف���ال املعوقني من اأروقة جمعية ال���رب بالريا�ص، هذا اإل���ى جانب تقدمي الدعم 
امل���ايل مل�س���روع اجلمعية االأول، وذل���ك يف اإطار عنايته الكرمي���ة، الذي اأ�ست�س���رف بح�سِه االإن�ساين 
اأهمية اأهداف اجلمعية جتاه هذه الفئة الغالية من االأطفال، و�سرورة براجمها العالجية والتعليمية 

والتاأهيلية مل�ساعدة هوؤالء االأطفال على جتاوز حالة العزلة عن املجتمع.
• وكان���ت اخلطوة التالية ه���ي اإن�ساء مركز متخ�س�ص لتقدمي اخلدم���ات املجانية لالأطفال املعوقني. 	

امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اأحد  – يداعب  اهلل  – يحفظه 

اأطفال اجلمعية يف منا�سبة 
افتتاح تو�سعة مركز الريا�ص
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وبدع���م من���ه – رعاه اهلل - ح�سلت اجلمعية على االأر�ص التي اأُقي���م عليها م�سروع مركز الريا�ص، 
وذل���ك تربعًا من موؤ�س�سة املل���ك في�سل اخلرية، ومع بدء اأعمال االإن�س���اءات والتجهيزات يف اأولى 
مراك���ز اجلمعي���ة كان اأي�سًا له اإ�سهامات يف العناية بهذا املرك���ز الوليد، اإلى اأن قام اأيده اهلل ونيابة 
ع���ن خ���ادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز -يرحم���ه اهلل- بافتتاح مركز الريا�ص يف 

1407/2/9ه�.
ومنذ ذلك التاريخ توا�سلت الرعاية الكرمية من قبل امللك �سلمان بن عبدالعزيز للجمعية بدون انقطاع 

حيث.
• رع���ى نيابة عن خادم احلرمني ال�سريف���ني امللك فهد بن عبدالعزيز اآل �سعود املوؤمتر االأول لالإعاقة 	

والتاأهيل الذي ُنظم خالل الفرتة من 13-1413/5/16ه�، وقد �سدر عن املوؤمتر عدد من التو�سيات 
املهمة التي حظيت مبوافقة املقام ال�سامي، وقد اأحدث انعقاد املوؤمتر تاأثرات اإيجابية وا�سعة املدى 
يف م�ست���وى اخلدمات املقدمة لالأطفال املعوقني بل اإن النظام الوطني للمعوقني الذي اأ�سدره مقام 
جمل����ص الوزراء كان اأحد اأهم تو�سيات هذا املوؤمتر الذي عقد بالريا�ص بدعم مبا�سر وغر مبا�سر 

منه - حفظه اهلل.
• تربع نيابة عن اجلمعية اخلرية االإ�سالمية بعدد من قطع اأرا�سي التي كانت متلكها جمعية االأطفال 	

املعوقني وذلك امتدادًا لدعمه الأهداف اإن�سانية للجمعية. 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
يرعى احتفال اجلمعية مبرور 
20 عامًا على تاأ�سي�سها



• كان ال�س���رف للجمعي���ة اأن وافق على قبول جائ���زة اجلمعية للخدمة االإن�س���انية لعام 1415ه� وذلك 	
تكرميًا ل�سخ�سه وتقديرًا لعطائه الدائم ودوره املتميز يف توا�سل م�سرتها. 

• تف�سل نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز – يرحمه اهلل- برعاية املوؤمتر 	
الدويل الثاين لالإعاقة والتاأهيل خالل الفرتة 26-29 رجب 1421ه�.

وقد �سهد ختام املوؤمتر �سدور املوافقة ال�سامية على النظام الوطني لرعاية املعوقني، ذلك النظام الذي 
خط���ا م�سروع���ه بدعم وم�ساندة ال حمدودة منه -حفظه اهلل- عن كثب خطوات اإعداده من قبل اللجنة 

امل�سرفة امل�سكلة من عدد من امل�سوؤولني والعاملني باجلمعية ومركز اأبحاث االإعاقة.
• ويع���د مركز امللك �سلم���ان لرعاية االأطفال املعوق���ني بحائل تفعياًل ملنظوم���ة متكاملة من االأهداف 	

اأبرزه���ا امتداد مظلة اخلدم���ات املتخ�س�سة واملجانية اإلى مناطق اململك���ة كافة، وفقًا الحتياجات 
تل���ك املناطق..ويف ظل الدعم املميز ال���ذي حظيت به اجلمعية منه -رعاه اهلل- فقد تف�سل برعاية 

افتتاح املركز، وقدم تربعًا كرميًا الإن�ساء م�سجد بجوار املركز.
• وكان والزال -حفظه اهلل- داعما رئي�سيا لكل ا�سرتاتيجيات وخطط رعاية املعوقني، وذلك ما جت�سد 	

يف رعايته -اأيده اهلل- حلفل و�سع حجر اأ�سا�ص مركز جمعية االأطفال املعوقني بجنوب الريا�ص.
• رع���ى -اأي���ده اهلل- وباالإنابة عن خادم احلرم���ني ال�سريفني امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز -يرحمه 	

اهلل- املوؤمت���ر الدويل الرابع لالإعاق���ة والتاأهيل الذي اأقيم بالريا�ص خ���الل الفرتة من 25-27ذي 
احلجة 1435ه� املوافق 19-21 اأكتوبر 2014م.

امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
يت�سلم هدية تذكارية من اأمني 

عام اجلمعية عو�ص الغامدي
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• ت���ربع -اأي���ده اهلل- مببلغ خم�سني مليون ريال دعم���ًا مل�سروع »خر مك���ة« اال�ستثماري اخلري الذي 	
تبنته جمعية االأطفال املعوقني يف مكة املكرمة.

اأم���ا عالقت���ه مع مركزه -اأي���ده اهلل- الأبحاث االإعاقة فه���ي �سورة اأخرى من �سور اإميان���ه العميق بدور 
العل���م يف مواجهة ق�سايا املجتمع، واال�سهام يف تنمي���ة االإن�سان، فعلي مدي اأكرث من عقدين من الزمن 
حظ���ي املركز ومنذ اأن كان فكرة اإلى اأن اأ�سبح واقعًا م�سرفًا بدعم وم�ساندته -اأيده اهلل- و�سنحاول اأن 

ن�ستعر�ص بع�سًا من هذا ال�سجل الزاخر..
• تبن���ى -حفظه اهلل- فكرة اإقام���ة مركز امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة ليعنى برثاء البحث العلمي يف 	

جم���ال االإعاقة وتطبيق نتائجها يف حقول الوقاي���ة من االإعاقات من جهة وتطبيق نتائجها يف رعاية 
امل�سابني من جهة اأخرى.

• وق���دم اأيده اهلل منحة مالي���ة لتاأ�سي�ص املركز قدرها ع�سرة ماليني ريال كم���ا قبل م�سكورًا الرئا�سة 	
ال�سرفي���ة له���ذا املركز وتاب���ع عن قرب خطط عم���ل املركز بن�ساطات���ه املختلفة وله���ذا مل يكن من 

امل�ستغرب اأن يبادر بتخ�سي�ص مقر للمركز بحي ال�سفارات بالريا�ص، 
• كم���ا تف�سل برعاية افتت���اح مقر املركز يف 1417/7/27ه� املواف���ق 1996/12/8م وتكرمي اجلهات 	

العلمي���ة واالأكادميية واالأ�سخا����ص الذين �ساهموا يف خدم���ة املركز. وخدمة ر�سالت���ه ال�سامية التي 
ي�سطل���ع بها ه���ذا املركز اخلري الذي يعد اأول مركز من نوعه، على نطاق اململكة والوطن العربي، 
يه���دف اإلى تن�سيط البحث العملي الذي ي�سهم يف احلد من م�ساكل االإعاقة من خالل و�سع االأ�س�ص 
واملعاي���ر ال�سحي���ة الوقائي���ة الالزمة للح���د – مب�سيئة اهلل – م���ن تفاقم هذه امل�سكل���ة، وملعاجلة 
اأ�سبابه���ا يف املراح���ل املبكرة توطئة لتاأهيل هذه الفئة من املعوقني للقيام بدور فعال يف املجتمع مما 
يقلل من الهدر االقت�سادي الكبر الذي يجب توظيفه يف جماالت اأخرى تخدم م�سرة التنمية التي 

حتر�ص عليها حكومتنا الر�سيدة.
وامتدادًا للعناية الفائقة التي حظى بها املركز من لدن خادم احلرمني �سعى ال�ستقطاب الدعم للمركز 

وبراجمه عرب عدد من فاعلي اخلر.



مؤسسة الملك فيصل الخيرية 
والجمعية.. تكامل الجهود

متث���ل عالقة اجلمعية وموؤ�س�س���ة امللك في�سل اخلرية منوذجًا لتكامل اجله���ود والتعاون بني موؤ�س�سات 
العمل اخلري يف اململكة العربية ال�سعودية، فقد بداأت تلك العالقة قبل اإجراء الدرا�سة اخلا�سة باإن�ساء 

اجلمعية، وقبل ا�ست�سدار الرتاخي�ص الالزمة باإن�سائها من وزارة ال�سوؤون االجتماعية.

و بتوقي���ع عق���د اإن�ساء اجلمعية التي كانت تعرف اآنذاك بدار رعاي���ة االأطفال املعوقني يف جمادى االأولى 
�سن���ة 1403ه�، قدمت موؤ�س�س���ة امللك في�سل اخلرية االأر�ص التي اأقيمت عليها الدار، بل اإن خماطبات 
اجلمعي���ة يف بداي���ة اإن�سائها كانت تتم على املطبوع���ات الر�سمية ملوؤ�س�سة املل���ك في�سل اخلرية، ومنذ 
ذلك احلني والعالقة بني اجلمعية واملوؤ�س�سة لها من اخل�سو�سية ما مييزها من غرها من العالقات. 

وقد احت�سنت املوؤ�س�سة بفندق الفي�سلية يف رم�سان �سنة 1424ه� االأم�سية ال�سعرية اخلرية ل�ساحب ال�سمو 
امللك���ي االأمر عبدالرحمن بن م�ساع���د بن عبدالعزيز، التي خ�س�ص عائدها لدعم م�سروع الوقف اخلري 
ملركز اجلمعية بالريا�ص، كما ا�ست�سافت املوؤ�س�سة ب�سالة االأمر �سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفي�سلية يف 

�سنة 1425ه� »مزاد احل�سارة« الذي نظمته اجلمعية بهدف ح�سد الدعم ملا تقدمه من خدمات. 

وكانت مدار�ص امللك في�سل باحلي الدبلوما�سي من اأكرث املدار�ص م�ساهمة يف برنامج عطاء الطالب. 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
مينح االأمر بندر بن �سعود 

بن خالد االأمني العام ملوؤ�س�سة 
امللك في�سل اخلرية الع�سوية 

ال�سرفية للجمعية
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مؤسسة سلطان بن 
عبدالعزيز الخيرية والجمعية.. 

قضية مشتركة.. 
بداأ التعاون بني اجلمعية وموؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود اخلرية مبكرًا يف العام نف�سه الذي 
اأعل���ن فيه عن اإن�ساء املوؤ�س�سة، اإذ و�سعت اجلمعية جمي���ع خرباتها حتت ت�سرف املوؤ�س�سة، اإميانا منها 

باأن هذه املوؤ�س�سة �ستكون اإ�سافة نوعية يف الت�سدي لق�سية االإعاقة وخدمة املعوقني. 

ومل تتوان املوؤ�س�سة ممثلة يف رئي�سها االأعلى �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن عبدالعزيز-يرحمه 
اهلل- وجمل�ص اأمنائها عن تقدمي الدعم للجمعية، االأمر الذي متثل يف: 

متابع���ة تو�سي���ات املوؤمتر ال���دويل االأول لالإعاق���ة والتاأهي���ل ودعمها، والتي وجه خ���ادم احلرمني  -
ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- بت�سكيل جلنة وزارية لدرا�ستها. 

ال�سراكة يف تنظيم املوؤمتر الدويل الثالث لالإعاقة والتاأهيل. -
ال�سراكة يف ع�سوية املجل�ص التن�سيقي للجمعيات اخلرية املعنية باملعوقني. -

امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
ي�سلم االأمر خالد بن �سلطان 
الع�سوية ال�سرفية باجلمعية



 تق���دمي مليوين ريال للجمعية لدعم م�سروع البحث الوطني االأول الإعاقة االأطفال باململكة العربية  -
ال�سعودية، الذي قام به مركز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة. 

التربع مبليوين ريال لدعم متويل درا�سة �سروب االإعاقة عند اأطفال اململكة.  -
تخ�سي����ص ثالث منح للجمعية للدرا�سات العليا �سم���ن برنامج املوؤ�س�سة للرتبية اخلا�سة بجامعة  -

اخلليج العربي بالبحرين. 
ترحي���ب املوؤ�س�س���ة بتمويل مقرتح اجلمعية ح���ول م�سخة احلقن مب�ستح�س���ر الباكلوفني لالأطفال  -

امل�سابني بال�سلل الدماغي واملقدرة تكلفتها مبليون ون�سف املليون دوالر اأمريكي. 
التع���اون م���ع املوؤ�س�سة يف جمال بن���اء قاعدة معلومات ع���ن املراكز واملن�ساآت الت���ي تقدم خدمات  -

للمعوقني يف دول اخلليج العربي. 
دعوة اجلمعية ملختلف الفعاليات واملنا�سط وامللتقيات، التي تنظمها جامعة اخلليج العربي مبملكة  -

البحرين يف اإطار برنامج املوؤ�س�سة للرتبية اخلا�سة. 

االأمر �سلطان بن �سلمان 
واالأمر في�سل بن �سلطان 
يوقعان اتفاقية تعاون بني 

اجلمعية وموؤ�س�سة �سلطان بن 
عبدالعزيز اخلرية
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برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة 
اإلنمائية )أجفند( 

اأقام���ت اجلمعية على مدى �سنوات عالق���ات متميزة مع برنامج اخلليج العرب���ي لدعم منظمات االأمم 
املتحدة االإمنائية )اأجفند( متثلت يف عدد من اخلطوات:

• بتوجي���ه كرمي ومتابعة من �ساحب ال�سمو امللكي االأمر ط���الل بن عبدالعزيز رئي�ص برنامج اخلليج 	
العرب���ي لدع���م منظمات االأم���م املتحدة االإمنائي���ة )اأجفند( ق���دم الربنامج مبل���غ 750 األف دوالر 

اأمريكي دعمًا لنفقات تو�سعة مركز اجلمعية الرئي�ص بالريا�ص. 
• ق���دم �ساحب ال�سمو امللكي االأمر طالل بن عبدالعزيز مبلغ مليوين ريال تربعًا �سخ�سيًا من �سموه 	

الكرمي مل�سروع تو�سعة مركز الريا�ص. 
• مبوج���ب قرار جلنة اإدارة الربنامج رق���م 41/14 يف 14 يونيو عام 1999م، مت تخ�سي�ص مبلغ 300 	

األ���ف دوالر اأمريك���ي -)نحو ملي���ون و125 األف ريال �سع���ودي(- لتمويل م�سروع اإع���داد اأدلة معدلة 
ملناه���ج تعليمية جديدة لالأطف���ال املعوقني، وهو ميثل منهًجا مرجعًيا للمرحل���ة االبتدائية للتالميذ 
املتخلفني عقليًا، ومنهًجا مرجعًيا ملرحلة الطفولة والتعليم ما قبل املدر�سة لالأطفال املتخلفني عقليًا، 
اإذ اعتمد من وزارتي الرتبية والتعليم، والثقافة واالإعالم ليكون يف خدمة املوؤ�س�سات التعليمية التي 

تعنى بتعليم االأطفال املعوقني حمليًا وعربيًا. 
• التع���اون مع الربنامج يف عام 2003م يف تثقيف اأمهات االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة وبرنامج 	

التنمية ال�ساملة للطفولة املبكرة )بورتاج(.

االأمر طالل بن عبدالعزيز 
-يرحمه اهلل - اأولى برامج 
اجلمعية دعمًا مميزًا



إمــارة منطقــة الريــاض.. احتضــان الفكــرة ودعــم 
انطالقتها ومسيرتها

حظي���ت جمعية االأطف���ال املعوقني منذ تاأ�سي�سها بدعم متميز وم�ساندة م�ستمرة من مقام اإمارة منطقة 
الريا����ص ممثلة يف اأ�سحاب ال�سمو اأمراء املنطقة -بدءًا من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبدالعزي���ز، مرورًا ب�ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سطام بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل- و�سواًل ل�ساحب 
ال�سم���و امللك���ي االأمر خالد بن بندر بن عبدالعزيز. وذلك منذ اأن كانت اجلمعية فكرة اإلى اأن اأ�سبحت 
حقيق���ة واقعة، وق���د اأ�سرنا اإلى الدور املتف���رد الذي قام به خادم احلرمني ال�سريف���ني امللك �سلمان بن 
عبدالعزي���ز يف احت�س���ان اجلمعية ودعمه���ا يف ال�سفحات ال�سابق���ة - كما اأولى �ساح���ب ال�سمو امللكي 

االأمر �سطام بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل- اجلمعية عناية خا�سة متثلت يف:

• رع���ى �سموه -يرحمه اهلل - باالإنابة عن خادم احلرمني ال�سريفني - املوؤمتر الدويل الثالث لالإعاقة 	
والتاأهيل الذي نظمته اجلمعية ومركز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة.

•  رع���ى �سموه -يرحمه اهلل- االأ�سواق اخلرية التي كانت تقيمها اجلمعية منذ �سنة 1411ه� مبوافقة 	
مقام وزارة التجارة.

•  ب���ادر �سموه برعاية حفل الدورة الرابعة جلائ���زة اجلمعية �سنة 1422ه� يف فروع اخلدمة االإن�سانية 	
والبحث العلمي والتميز للمعوقني.

االأمر �سطام بن عبدالعزيز 
يرعى حفل جائزة اجلمعية يف 

دورتها الرابعة
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• رعاي���ة �سموه حلفل اإط���الق برنامج عطاء الطالب مبنطقة الريا�ص، ال���ذي اأقيم مبركز امللك فهد 	
الثقايف يف 9 �سفر �سنة 1426ه�.

• كان �سموه -يرحمه اهلل- يف مقدمة امل�ساندين اأي�سًا خلطة اجلمعية يف تبني م�سروع تو�سعة مركزها 	
بالريا�ص، والذي بداأت اخلطوات الفعلية لتنفيذه مع جمل�ص االإدارة الرابع يف تاريخ اجلمعية، وعلى 
وج���ه التحديد �سنة 1411ه����، باحل�سول على موافقة �سموه -يرحم���ه اهلل- عندما كان نائبًا الأمر 

منطقة الريا�ص. 
• كان يف مقدم���ة الداعم���ني لفكرة برنام���ج " جرب الكر�س���ي " والذي يت�سمن اإقام���ة م�سمار ميثل 	

من���اذج من املعوق���ات التي تواجه املعوق يف حياته، وتتاح الفر�س���ة لالأ�سحاء جتربة مقعد املعوقني، 
وحماولة جتاوز هذه العقبات ملعاي�سة املعاناة التي يتكبدها هوؤالء املعوقون. 

•  وجدت اجلمعية الدعم وال�سند واملعا�سدة من جميع االإدارات واالأق�سام يف االإمارة، وجمل�ص املنطقة، 	
ومن املحافظني، وروؤ�ساء املراكز التابعة الإمارة املنطقة ملختلف منا�سط اجلمعية، ومنا�سباتها. 



الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 
كان م���ن الطبيع���ي اأن جتد اجلمعي���ة دعم الهيئة العليا لتطوي���ر مدينة الريا�ص، وق���د �سمت العا�سمة 

الريا�ص اأربعة �سروح للجمعية:

االأول: خدمي وهو م�س���روع اإن�س���اء مركز الريا�ص الذي افتتح يف عام 1407ه�، ومتت تو�سعته، وافتتحت 
التو�سعة يف عام 1416ه�. 

والثاين: مركز بحثي هو )مركز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة(. 

والثالث: خدمي يتمثل يف مركز اجلمعية بجنوب الريا�ص.

والرابع: م�سروع ا�ستثماري خري وهو )واحة االأعمال(، باحلي الدبلوما�سي.

وقد ا�ستعانت اجلمعية على اإمتام هذه امل�سروعات باإمكانات الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ص وخرباتها، 
والتي مل تتوان عن مّد يد العون واملوؤازرة للجمعية، وتع�سيد م�سرتها، ومن اأ�سكال الدعم الذي قدمته: 

• تولى مركز امل�ساريع والتخطيط بالهيئة االإ�سراف امليداين على امل�سروعات اخلا�سة مبركز الريا�ص 	
من بداية م�سروع التو�سعة. 

• تطورت العالقة، وتنامت املعا�سدة لت�سبح الهيئة بعد ذلك هي مرجع اجلمعية اال�ست�ساري، واملمثل 	
الفني لها، يف خمتلف اجلوانب واالأمور الفنية، املتعلقة بجميع م�سروعاتها امل�ستقبلية. 

• تع���اون الهيئ���ة مع اجلمعي���ة الإيجاد مقر ملرك���ز امللك �س���لمان الأبحاث االإعاقة يف اجلناح املال�س���ق 	
للق�سر الثقايف باحلي الدبلوما�سي. 

• تعاون الهيئة مع اجلمعية يف اأ�س���واق التخفي�س���ات، التي كانت تقام ب�س���احات منطقة ق�سر احلكم 	
يف الديرة. 

• دعم اجلمعية بو�سفها موؤ�س�سة غر ربحية ب�سعر خمف�ص بتمليكها م�ساحات، وال�سماح لها بامل�ساركة 	
يف تطوير القطاعني 3 اأو 3ب يف املنطقة املركزية باحلي الدبلوما�سي. 

• تزويد اجلمعية باحتياجاتها من نباتات الزينة، واالأزهار، والورود، لزيادة امل�س���طحات اخل�س���راء، 	
وتزيني حدائقها. 

• تقدمي امل�س���ورة الفنية لت�سميم مركز اجلمعية باملدينة املنورة، واالإ�سراف نيابة عن اجلمعية، على 	
تنفيذ املركز.

• تقدمي امل�سورة للجمعية، والتعاون يف الت�سميم واالإ�سراف على م�سروعها اال�ستثماري اخلري باحلي 	
الدبلوما�سي )واحة االأعمال(، بالتن�سيق مع مكتب �سعود كون�سلت، وامل�سمم العاملي كروك�ستون، 
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الرئاسة العامة لرعاية الشباب
اأخذ التعاون الوثيق القائم بني اجلمعية والرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب اأ�سكااًل متعددة، ومن ذلك:

• توطي���د عالقة اجلمعية بالرئا�س���ة العامة لرعاية ال�س���باب من خالل الربنام���ج الرائد الذي اأطلقه 	
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمر في�س���ل بن فهد بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل- املتمثل يف زيادة ريال 
عل���ى كل تذكرة م���ن تذاكر دخول مباريات ال���دوري املمتاز لكرة القدم مل�س���لحة املعوقني باململكة. 
وكانت اجلمعية تتلقى خم�س�س���ها بانتظام من هذا الربنامج. وبلغ اإجمايل خم�س�س���ات اجلمعية 

من الربنامج )8.509.467( ريااًل.
• تربع �س���احب ال�س���مو امللكي االأمر في�س���ل بن فهد بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل- بجوائز الفنانني 	

الفائزين يف املعر�ص ال�س���اد�ص للفن ال�س���عودي املعا�سر )يف �س���نة 1404ه�(، الذي خ�س�ص دخله 
ملنفعة اجلمعية، وقد تربع الفنانون م�سكورين وقتها مببالغ جوائزهم لفائدة اجلمعية. 

• قدم �س���موه -رحمه اهلل- مبلغ مليوين ريال تربعًا �سخ�س���يًا مل�سروع مركز اجلمعية باملدينة املنورة 	
يف �سنة 1418ه�. 

• قدم �سموه -رحمه اهلل- يف 11رجب �سنة 1419ه� دعمًا �سخيًا للجمعية مقداره ع�سرة ماليني ريال. 	
• منحت اجلمعية جائزتها يف فرع التميز للمعوقني يف دورتها ال�سابعة للمنتخب ال�سعودي لكرة القدم 	

لذوي االحتياجات اخلا�سة لفوزه بكا�ص العامل مرتني.

االأمر �سلطان بن فهد الرئي�ص 
االأ�سبق لرعاية ال�سباب يت�سلم 
ع�سوية ال�سرف باجلمعية



• ترحيب �س���احب ال�س���مو امللكي االأمر �سلطان بن فهد -الرئي�ص االأ�س���بق لرعاية ال�سباب- يف �سوء 	
رغبة �س���احب ال�سمو امللكي االأمر �س���لطان بن �س���لمان باإيجاد متنف�ص، وبرامج ترويحية للمعوقني 

باالأندية الريا�سية لالإفادة من من�ساآتها، �ساأنهم �ساأن جميع �سباب اململكة. 
• اإب���راز ر�س���الة اجلمعية م���ن خالل ارتداء عدد م���ن اأندية دوري خادم احلرمني ال�س���ريفني مالب�ص 	

ريا�سية عليها �سعارها يف املباريات املحلية والدولية. 
• النقل التلفازي املبا�سر ملباريات املعوقني اأ�سوة بباقي املباريات. 	
• تبني االحتاد ال�س���عودي لكرة القدم مهرجان "اأ�س���دقاء اجلمعية" مب�س���اركة جنوم املنتخب االأول 	

لكرة القدم. 
• زي���ارة اجلهاز الفني واالإداري والعبي املنتخب االأول والنجوم ملراكز اجلمعية بالريا�ص وجدة ومكة 	

املكرمة.
• منح���ت اجلمعية �س���مو االأمر في�س���ل ب���ن فهد -يرحمه اهلل- و�س���مو االأمر �س���لطان ب���ن فهد بن 	

عبدالعزيز، الع�سوية ال�سرفية للجمعية تقديرًا لدعمهما املميز.

االأمر نواف بن في�سل بن فهد 
الرئي�ص االأ�سبق لرعاية ال�سباب 

يت�سلم الع�سوية ال�سرفية 
للجمعية
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
ات�س���مت عالقة اجلمعية م���ع وزارة العم���ل والتنمية االجتماعية بو�س���فها جهة اإ�س���راف، طوال الفرتة 
املا�ش���ية، بالن�شباط، ومل ت�ش���جل عليها الوزارة خمالفة اأو خروًجا على الأنظمة والتعليمات، وي�شعب 

ح�سر اأوجه دعم الوزارة للجمعية، ولكن ميكن ذكر االآتي، على �سبيل املثال: 
• قدمت الوزارة - وال تزال- للجمعية وم�س���روعاتها ومنا�س���طها دعًما غر حمدود، �س���واء من حيث 	

منح الرتاخي�ص ملراكزها اجلديدة، ودعم م�س���اعيها للح�س���ول على منح االأرا�سي؛ الإقامة املراكز 
عليها، اأو لغر�ص احل�سول على اأرا�ٍص الإقامة امل�سروعات الوقفية ملراكزها.

• دعمت الوزارة اجلمعية يف موؤمتراتها الثالثة التي نظمتها بالتعاون مع مركز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة.	
• دعمت الوزارة تنفيذ التو�سيات املنبثقة عنهما، ودعمت �سدور النظام الوطني لرعاية املعوقني.	
• تعد الوزارة ال�س���ريك الداعم للجمعية يف كل خطوة تخطوه���ا ملد مظلة خدماتها املجانية، يف اإطار 	

دعمها ورعايتها االأ�سمل لربامج رعاية املعوقني، وتاأهيلهم، ودجمهم، وتي�سر حياتهم وت�سهيلها.
• تبنت الوزارة كثًرا من اقرتاحات اجلمعية وم�س���روعاتها لي�ص فقط على امل�س���توى املحلي، بل على 	

امل�ستوى العربي بعر�سها مقرتح االإركاب املخف�ص للمعوقني من خمتلف الدول العربية يف االجتماع 
الثاين ملمثلي وزارات ال�س���وؤون االجتماعية العرب، ل�س���مولهم بهذه التخفي�س���ات على و�سائل النقل 

ببلدانهم اأ�سوة باملعمول به واملطبق يف اململكة. 
• تن�س���ق اجلمعية، وتت�س���اور مع الوزارة يف كثر من الربامج واملنا�س���ط قبل ال�س���روع فيها، وت�ستاأن�ص 	

براأيها، وجتد من اأجهزتها املختلفة كل اأ�سكال الدعم. 

الدكتور ماجد الق�سبي وزير 
ال�سوؤون االجتماعية االأ�سبق 
يت�سلم ع�سوية ال�سرف 
باجلمعية



وزارة التعليم
�س���كلت عالقة اجلمعية مع وزارة التعليم �س���نًوا وتواأًما لعالقتها مع وزارة ال�س���حة، لكون عملية رعاية 
االأطف���ال املعوقني وتاأهيله���م باجلمعية تاأخذ بعدين رئي�س���ني االأول: التاأهيل الطب���ي، والثاين: التاأهيل 

الرتبوي التعليمي.

وي�س���م كل مركز من مراكزها ق�س���مًا طبيًا، يحتوي على عيادات تاأهيلية، وق�س���مًا تعليميًا، يحتوي على 
ف�سول تربية وتعليم، من هنا كان لعالقة اجلمعية بوزارة الرتبية والتعليم ذات اخل�سو�سية يف عالقتها 

مع وزارة ال�سحة.

وقد �ساهمت الوزارة منذ وقت مبكر )�سنة 1402ه�( بتقدمي اإح�ساءات عن املعوقني يف اململكة عامة، ومنطقة 
الريا�ص خا�سة عند بدايات تاأ�سي�ص اجلمعية، وفيما يلي بع�ص ال�سواهد على خ�سو�سية هذه العالقة: 

• التن�س���يق والتع���اون لتي�س���ر الفر����ص التعليمي���ة لالأطفال املعوق���ني، جنب���ًا اإلى جنب م���ع اأقرانهم 	
االأ�س���وياء، ف�س���درت التعليمات منذ �س���نة 1410ه� بقبول االأطفال املعوقني حركيًا، و�سعاف ال�سمع 
والنط���ق مبدار�ص التعليم العام، اإلى وجود ف�س���ول ملحقة باملدار�ص العادي���ة للمتخلفني عقليًا منذ 
�س���نة 1411ه�، وللمكفوفني منذ �سنة 1414ه�، ومتت اأول عملية دمج للمكفوفني يف ف�سول اأقرانهم 

املب�سرين نف�سها يف بع�ص املدار�ص الثانوية منذ �سنة 1411ه�. 

وزارة التعليم تعد �سريكا 
للجمعية يف العديد من الربامج 

التوعوية
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• التن�سي���ق والتع���اون غ���ر امل�سبوقني اللذان مت���ا بني اجلمعية وال���وزارة يف اأثن���اء التح�سر للموؤمتر 	
الدويل االأول لالإعاقة والتاأهيل، اإذ مت تنظيم م�سابقة للطالب مبنا�سبة املوؤمتر، وا�ستقطع جزء من 
كل ح�سة، ونظمت حما�سرات مبختلف املدار�ص واملوؤ�س�سات التعليمية؛ لتنمية وعي الن�صء، بق�سية 
االإعاقة، و�س���بل الوقاية منها، ومبا ي�ساعد على دمج املعوقني، اإلى جانب توفر مطبوعات للموؤمتر، 

وتنظيم يوم للطفل املعوق باملدار�ص يف ثاين اأيام املوؤمتر. 
• معا�س���دة الوزارة الربنامج امل�س���ائي، الذي مت ا�س���تحداثه باجلمعية لالأطفال، الذين جتاوزوا �سن 	

الثانية ع�سرة، والذي انتهى - فيما بعد- باملوافقة على حتويلهم اإلى معهد الرتبية الفكرية يف �سرق 
الريا�ص ابتداًء من بداية العام الدرا�سي 1416ه�. 

• التعاون بني اجلمعية والوزارة من خالل جلنة �س���كلت لدرا�س���ة م�س���روع اإن�س���اء مركز لعالج عيوب 	
النطق والكالم وت�سحيحها، يف �سوء املوافقة ال�سامية ال�سادرة بذلك �سنة 1417ه�. 

• م�س���اركة اجلمعية مع الوزارة يف جلنة مراجعة ت�ساميم م�سروع مركز الت�سخي�ص، والتقومي املبكر 	
يف مراحل االإعداد الإن�سائه يف �سنة 1418ه�. 

• طلب اجلمعية من الوزارة امل�ساهمة يف تطوير مناهج، تنا�سب قدرات االأطفال املعوقني واحتياجاتهم 	
يف �سنة 1417ه�. 

• جتاوب الوزارة م�س���كورة يف دعم املوارد الب�سرية يف اجلمعية، ومراكزها بندب موظفني وموظفات 	
يعمل���ون عل���ى مالكها للعم���ل يف االأق�س���ام التعليمية، مبراكز اجلمعية - وال�س���يما معلم���ات الرتبية 

اخلا�سة- مع حتمل الوزارة لرواتبهم وبدالتهم. 
• التع���اون بني اجلمعية والوزارة للتوعية بق�س���ية االإعاقة بني الن�صء من خالل املحا�س���رات، وتوزيع 	

املطبوعات، واإقامة الربامج الهادفة، واالأن�س���طة ال�سفية، والال�سفية، خالل املوؤمتر الدويل الثاين 
للرعاية والتاأهيل، والنظر يف اإمكانية اإدراج مو�سوعات حول االإعاقة واملعوقني يف مقررات القراءة 

والرتبية الوطنية، وهو املو�سوع الذي كان قد طرح، وكان اأحد حماور املوؤمتر. 
• يف �س���وء موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- يف �سنة 1422ه� 	

على اإقامة م�س���ابقة الريا�ص الدولية لر�سوم االأطفال ن�سقت اجلمعية مع الوزارة الإدراج مو�سوعات 
عن ق�سية االإعاقة، وهموم املعوقني؛ ليكون اأحد املحاور، التي ي�سارك فيها املت�سابقون. 

• التن�س���يق م���ع الوزارة لتتم عملية التقييم الأطفال اجلمعية مبوؤ�س�س���ة امل�س���لولني م���ن قبل معلماتهم 	
-معلمات اجلمعية. 

• تع���اون الوزارة م���ع اجلمعية ومركز االأمر �س���لمان الأبح���اث االإعاقة الإعداد ملف برت�س���يح اململكة 	
جلائزة روزفلت الدولية لالإعاقة عام 2000م.



• م�ساركة اجلمعية مع الوزارة يف املنتدى الوطني للتعليم للجميع، الذي اأقيم يف 11 �سفر �سنة 1423ه�.	
• مق����رتح اجلمعية للخط����وط اجلوية العربية ال�ش����عودية لعق����د دورات تدريبية لبع�����ص موظفي اخلطوط، 	

بالتن�سيق مع االأمانة العامة للرتبية اخلا�سة لتعلم لغة االإ�سارة للتخاطب، والتوا�سل مع ال�سم امل�سافرين. 
• م�ساعدة الوزارة على ت�سويق كتب، خ�س�ص ريعها لدعم موارد اجلمعية.	
• م�س���اركة اجلمعي���ة يف كث���ر من امللتقي���ات والفعالي���ات التي تنظمها الوزارة ال�س���يما ذات ال�س���لة 	

بالطفولة والتي كان منها، على �سبيل املثال: 
ندوة الطفولة املبكرة، وخ�سائ�س���ها، واحتياجاتها، الت���ي نظمتها الوزارة برعاية خادم احلرمني  -

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل- مبركز امللك فهد الثقايف بتاريخ 26 �سعبان 
�سنة 1425ه� املوافق 10 اأكتوبر�سنة 2004م.

املوؤمتر الدويل ل�سعوبات التعلم الذي نظمته االأمانة العامة للرتبية اخلا�سة يف نهاية �سوال/ وبداية  -
ذي القعدة �سنة 1427ه�، برعاية ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن عبدالعزيز. 

• دعم اجلمعية ومركز امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة بخربات عدد من الكفاءات الوطنية. 	
• التعاون على تذليل قبول املعوقني يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود. 	
• جت���اوب الوزارة امل�س���كور لعدد من التزكي���ات البتعاث مواطنني للدرا�س���ات العلي���ا مل حتل ظروف 	

اإعاقتهم دون حتقيق طموحاتهم االأكادميية. 
• دعم الوزارة للملتقيات العلمية وموؤمترات اجلمعية الدولية الثالثة. 	
• و�س���ع خربات اجلمعية ودرا�ساتها يف خدمة امل�سعى الذي يقوم به معهد البحوث بجامعة امللك فهد 	

للبرتول واملعادن )م�سروع اآفاق(، الذي يعكف على اإعداد خطة م�ستقبلية للتعليم اجلامعي باململكة 
العربية ال�سعودية؛ لتحديد االحتياجات امل�ستقبلية من املخت�سني يف جماالت الرعاية والتاأهيل ل�سد 

احلاجة املحلية من الوظائف التاأهيلية، يف مراكز رعاية املعوقني باململكة وتاأهيلهم. 
اأوجه رائدة للتعاون بني اجلمعية والوزارة: 

هناك كثر من اأوجه التعاون الرائدة بني اجلمعية ووزارة الرتبية والتعليم مبختلف اإداراتها، وال�س���يما 
االأمانة العامة للرتبية اخلا�س���ة، لكن اأبرز اأوجه التعاون والتن�س���يق على مدى ربع قرن م�س���ى من عمر 
هذه املوؤ�س�سة اخلرية قد جتلى يف برناجمني رئي�سني نفذتهما اجلمعية، وهما برنامج الدمج، وبرنامج 

عطاء الطالب، وقد �سبقت االإ�سارة اإليهما، واإلى ما حققاه من نتائج مر�سية.
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وزارة الصحة 
التق���ت روؤية اجلمعية باختيارها التوجه بخدماتها املجانية لرعاية االأطفال مزدوجي االإعاقة وتاأهيلهم 
مع روؤية وزارة ال�س���حة يف حتقيق ال�س���حة مبفهومها ال�س���امل، وعلى جميع امل�س���تويات للفرد واالأ�سرة 
كمًا ونوعًا، مع العمل على م�س���اعدة امل�س���نني وذوي االحتياجات اخلا�سة؛ وذلك بالتعاون والتن�سيق بني 

الوزارة وخمتلف اجلهات املقدمة للخدمة من القطاعني العام واخلا�ص. 

وهذا التطابق بني الروؤيتني جعل للتعاون بني اجلمعية ووزارة ال�سحة ميزة خا�سة تفر�سها طبيعة املجال. 

ول ميكن ا�ستعرا�س اأوجه هذا التعاون بكل ف�سوله ومراحله، اإمنا ميكن الكتفاء بالإ�سارة اإلى 
بع�س مظاهره واأوجهه: 

• مل تبخل الوزارة على اجلمعية يف حدود ما كانت ت�س���مح به االإمكانات، من ندب موظفني وموظفات 	
يعملون على مالكها؛ للعمل يف اجلمعية، ومراكزها، مع حتملها رواتبهم وبدالتهم. 

• معامل���ة العامل���ني يف االأق�س���ام الطبية مبراك���ز اجلمعية معاملة نظرائهم نف�س���ها يف امل�ست�س���فيات 	
احلكومية، با�ستثنائهم من الرتخي�ص، واالكتفاء فقط برتخي�ص املراكز. 

• تبن���ي كث���ر من املقرتحات التي كانت تتقدم بها اجلمعية وتطبيقها، وكذلك تلك التي يتقدم بها مركز 	
امللك �س���لمان الأبحاث االإعاقة ملقام الوزارة للحد من اأ�سباب االإعاقة، والك�سف املبكر عنها، ومن ذلك 
-على �س���بيل املثال- تبنيها اختبار اإفرازات الغدة الدرقية حلديثي الوالدة، وتفعيل قرار الفح�ص قبل 
ال���زواج يف �س���نة 1425ه�، وهو النظام الذي تبناه املوؤمتر ال���دويل االأول لالإعاقة والتاأهيل الذي نظمته 

اجلمعية ومركز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة يف الفرتة من 13اإلى16 جمادى االأولى �سنة 1413ه�. 
• جتاوب الوزارة امل�سكور يف متابعتها لكثر من احلاالت االإن�سانية التي كانت حتولها اجلمعية. 	
• تعاون الوزارة مع اجلمعية يف اإعداد درا�س���ة بحثية عن حقوق املعوقني �س���نة 1416ه�، ويف تاأ�س���يل دور 	

البحث العلمي باإن�ساء مركز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة، ورعاية االإن�سان وتطوير خمتلف �سبل حياته. 
• التعاون بني اجلمعية والوزارة يف عيادات النطق، والعالج الوظيفي بامل�ست�سفيات احلكومية. 	
• امل�س���اركة الفعالة لل���وزارة يف املوؤمتري���ن العامليني اللذي���ن نظمتهما اجلمعية ومركز امللك �س���لمان 	

الأبحاث االإعاقة �سنتي 1413ه�)عام 1992م( و1421ه� )عام 2000م(. 
• دعم طلبات اال�ستقدام للجمعية لدى مكاتب العمل، والتف�سل بالعالج املجاين ملن�سوبي اجلمعية. 	
• العالقة مع امل�ست�سفيات والقطاعات ال�سحية االأخرى:	



من اأوجه التعاون بني اجلمعية وامل�ست�سفيات الآتي:
• �س���اهمت اجلمعي���ة كواجهة متقدمة، مب���ا لها من مكانة علمي���ة مرموقة يف تدريب طاقات ب�س���رية 	

من ال�س���وؤون ال�س���حية للحر�ص الوطني بالعيادات الطبية مبركزها الرئي����ص بالريا�ص، اإلى جانب 
تدريبها اأطباء الزمالة العربية، والطالب والطالبات يف كلية العلوم الطبية امل�ساعدة، وكلية الرتبية 

اخلا�سة، وعدد من من�سوبي م�ست�سفى الريا�ص الع�سكري. 
• م�س���اركة اجلمعية يف ور�ص العمل والندوات واملحا�س���رات واالأ�سابيع ال�سحية والثقافية، التي كانت 	

تقيمها امل�ست�سفيات والقطاعات ال�سحية. 
• بحث اآفاق التعاون مع امل�ست�سفى الع�سكري بالريا�ص يف برامج تدريب م�ساعدات التاأهيل، وال �سيما 	

يف العالج الوظيفي والنطق، واملعتمدة من الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات الطبية. 
• التعاون مع م�ست�س���فى امللك في�س���ل التخ�س�س���ي ومركز االأبحاث بالريا�ص على اأكرث من �س���عيد، 	

متثلت بع�ص جوانبه يف االآتي: 
تق���دمي اخلدم���ات الطبية الأطف���ال اجلمعية بالك�س���ف والت�س���خي�ص، واإجراء كث���ر من جراحات  -

العظام الأطفال اجلمعية. 
امل�ساركة الفعالة يف موؤمتر امل�ستجدات الطبية واجلراحية يف عالج ال�سلل الدماغي يف 20 �سوال �سنة  -

1426ه���� املوافق 22 نوفمرب عام 2005م، واإقامة اإحدى ور�ص احلقن باإبر البوتك�ص باملركز الرئي�ص 
للجمعية بالريا�ص، حيث كان اأطفال اجلمعية هم العينة املختارة ل�سمان التاأهيل بعد احلقن. 

تبادل االآراء حول اإن�ساء مركز متخ�س�ص جلراحة الوجه واجلمجمة، اإلى جانب مركز امل�ست�سفى  -
- القحف والوجه - فريق احلنك امل�س���قوق- واحلا�س���ل على اعرتاف اجلمعية االأمريكية للحنك 

امل�سقوق يف عام 1991م. 
التعاون وتبادل الراأي وامل�سورة يف درا�سات اال�سطهاد والعنف االأ�سري ال�سيما �سد االأطفال.  -
التن�سيق وامل�ساركة يف رعاية كثر من املوؤمترات وامللتقيات التي نظمها، ومنها:  -
موؤمتر امل�ستجدات يف جراحة العظام 30 رجب-2�سوال �سنة1420ه� املوافق 8-10 نوفمرب عام 1999م. -
اأ�سبوع التوعية ب�سرطان االأطفال يف 13�سعبان �سنة 1420ه�. -
املوؤمت���ر العامل���ي عن طب االأطفال، الذي ح�س���ره قراب���ة 400 طبيب، وكان بعن���وان )طب االأطفال يف  -

اململكة العربية ال�سعودية يف القرن احلايل(، ونظم يف رم�سان �سنة 1421ه� املوافق يناير عام 2001م.
موؤمتر امل�س���ببات الوراثية لالإعاقات )الت�س���خي�ص والعالج والوقاية( يف 12 �س���وال �سنة 1426ه�  -

املوافق 14 نوفمرب عام 2005م. 
احل�سور املجاين لفرق العمل التي ينظمها امل�ست�سفى مبا يف ذلك ا�ستخدام مكتبته الطبية.  -
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الجمعيات والمؤسسات الخيرية
عند الرتخي�ص للجمعية يف 20 �س���وال �س���نة 1402ه�، كان قد �س���بقها يف التاأ�س���ي�ص 48 جمعية خرية 

م�سجلة بوزارة ال�سوؤون االجتماعية. 

وزاد الع���دد اإل���ى قرابة 700 جمعية خرية يف اململكة، مبعنى اأن هناك نحو 650 جمعية خرية اأن�س���ئت 
خالل ثالثني �س���نة، اأي: اأن عدد اجلمعيات اخلرية باململكة قد ت�س���اعف اأكرث من �سبع مرات، وخالل 
ه���ذه الفرتة مل تتوجه جمعية خرية يف خدماتها جزئيًا اأو كليًا للمعوقني، اإال واأقامت بينها وبني جمعية 
االأطفال املعوقني قناة ات�س���ال لال�ست�س���ارة، اأو طلب امل�س���اعدة الفنية، بل اإن اجلمعيات التي ال عالقة 
لها برعاية املعوقني وتاأهيلهم كان معظمها يتوا�سل مع اجلمعية بطلب تقدمي العون، واال�ست�سارة، ومن 

ذلك االإفادة من اللوائح واالأنظمة الداخلية املعمول بها يف اجلمعية. 

والأن املجال ال ي�سمح با�ستعرا�ص �سور التعاون القائمة بني اجلمعية واجلمعيات اخلرية االأخرى، �سيتم 
االكتفاء بالعالقات مع بع�ص اجلمعيات على �سبيل التمثيل، ور�سم معامل لل�سورة الكلية: 

 منطقة الريا�س: 
اجلمعية اخلرية لرعاية االأيتام.  -
موؤ�س�س���ة االأمرة العنود بنت عبدالعزيز بن م�س���اعد بن جلوي اآل �س���عود اخلرية، ومركز االأمرة  -

العنود ل�سوؤون املعوقات. 
جمعية االأمر فهد بن �سلمان اخلرية لرعاية مر�سى الف�سل الكلوي.  -

مركز الريا�س للتوحد. 
جمعية الوفاء اخلرية.  -
االحتاد ال�سعودي لريا�سة املعوقني.  -
اجلمعية ال�سعودية اخلرية للرتبية والتاأهيل )متالزمة داون( »د�سكا«.  -
مركز والدة االأمر في�سل بن فهد للتوحد.  -
اجلمعية اخلرية للتوحد.  -
مركز تدريب الفئات اخلا�سة التابع لوزارة ال�سوؤون االجتماعية.  -
مركز الريا�ص التخ�س�سي للتاأهيل.  -
املركز ال�سعودي لزراعة االأع�ساء.  -



معهد النور للكفيفات.  -
املركز التعليمي للطفولة.  -
اجلمعية اخلرية مبحافظة رماح.  -
اجلمعية اخلرية مبحافظة القويعية.  -

املنطقة ال�سرقية: 
اجلمعية اخلرية لرعاية املعوقني باملنطقة ال�سرقية.  -
مركز �سعد ال�سانع لتقومي النطق وال�سمع لالأطفال املعوقني.  -
جمعية فتاة اخلليج اخلرية الن�سائية باخلرب.  -
مركز التاأهيل اخلا�ص باجلبيل.  -
اجلمعية اخلرية الن�سائية للخدمات االجتماعية بالدمام.  -
جمعية اجلبيل اخلرية.  -
جمعية اخلفجي اخلرية الن�سائية.  -

منطقة مكة املكرمة: 
كلية دار احلكمة )جدة(. -
مركز الرعاية واحلنان )جدة(. -
مركز العون )جدة(.  -
مركز جدة للنطق وال�سمع )اجل�ص(.  -
اجلمعية الفي�سلية اخلرية الن�سوية.  -
مركز عبداللطيف جميل الإعادة التاأهيل والرعاية ال�سحية.  -
اجلمعية ال�سودانية لرعاية وتاأهيل املعوقني )جدة(.  -

منطقة املدينة املنورة: 
اجلمعية اخلرية للخدمات االجتماعية.  -
جمعية الرب واخلدمات االجتماعية اخلرية بينبع البحر.  -
مركز رعاية املعوقني مبحافظة اأملج.  -
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منطقة ع�سري: 
جمعية اجلنوب اخلرية الن�سائية.  -

منطقة الق�سيم: 
جمعية امللك عبدالعزيز اخلرية الن�سائية.  -
جمعية عنيزة اخلرية.  -
جمعية الر�ص اخلرية لرعاية املعوقني.  -
معهد الرتبية الفكرية بعنيزة.  -

منطقة حائل: 
جمعية امللك عبدالعزيز اخلرية للخدمات االجتماعية. -

منطقة اجلوف: 
جمعية الرب اخلرية باجلوف.  -

منطقة تبوك: 
الهيئة امللكية للجبيل وينبع - حقل.  -

منطقة احلدود ال�سمالية: 
جمعية �سمو االأمر عبدالعزيز بن م�ساعد اخلرية بعرعر.  -

وعلى �س���بيل التمثيل الأوجه التعاون، �س���يتم اإلقاء ال�س���وء على منوذجني لعالقة اجلمعية مع اجلمعيات 
واملوؤ�س�س���ات اخلرية بالداخل، اإلى جانب ما �س���بق ذكره عن موؤ�س�س���ة امللك في�سل اخلرية، وموؤ�س�سة 

�سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود اخلرية.



جمعية البر الخيرية بالجوف
ي�س���جل جلمعية الرب اخلرية باجلوف اأنها اأ�س�س���ت اأول مركز لرعاية االأطف���ال املعوقني وتاأهيلهم بعد 
املركز الرئي�ص يف الريا�ص، يف اأولى خطوات اجلمعية ملد مظلة خدماتها املجانية خارج منطقة الريا�ص. 
وقد بداأت العالقة والتن�سيق مبكرًا منذ فكرت جمعية الرب اخلرية باجلوف يف اإيجاد خدمات للمعوقني 
مبنطقة اجلوف، اإذ اأوفدت فريقًا يتاألف من ثالثة اأع�ساء من جمل�ص اإدارتها جلمعية االأطفال املعوقني 

يف �سنة 1409ه� لزيارة مركز اجلمعية بالريا�ص، والوقوف على اخلدمات والفئات املخدومة. 
واأعق���ب ذل���ك تروؤ�ص معايل الدكت���ور عبدالرحمن ب���ن عبدالعزيز ال�س���ويلم - نائب رئي����ص جمل�ص اإدارة 
اجلمعية- يف 10 ربيع االآخر �سنة 1410ه� ور�سة عمل نظمتها جمعية الرب اخلرية 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�ص. 
وتخلل���ت ذلك زيارت���ان للمدير الطبي باجلمعي���ة جلمعية الرب اخلرية باجل���وف، لالإفادة من خربات 

جمعية االأطفال املعوقني. 
ووقعت جمعية الرب عقد تنفيذ مركزها باجلوف مع اإحدى املوؤ�س�سات الوطنية يف 28 �سوال �سنة 1413ه� 

بقيمة 7 ماليني ريال.
 وبينم���ا كان موعد ا�س���تالم امل�س���روع يف 28 من ذي احلجة �س���نة 1415ه� ب���ادرت جمعية الرب اخلرية 
باجلوف يف 27 جمادى االأولى 1415ه� اإلى طلب �س���مه اإلى جمعية االأطفال املعوقني، وا�ستجاب جمل�ص 
اإدارة اجلمعية يف اجتماعه رقم 68 املنعقد بتاريخ 26 من ذي احلجة �س���نة 1415ه� اإلى طلب ال�س���ّم، 
و�س���درت موافقة الوزارة رقم 5870 يف 27 من �سفر �سنة 1416ه� على عملية ال�سّم، التي اأُقرت ب�سكل 

نهائي بقرار جمل�ص اإدارة اجلمعية رقم 416/5/69/1. 
واآل املرك���ز بكامل اأر�س���ه ومن�س���اآته مبوجب اتفاقي���ة وقعت بني اجلمعيتني يف 4 ربيع االأول �س���نة 1416ه� 
املوافق 31 يوليو عام 1995م جلمعية االأطفال املعوقني ليكون اأول فروعها خارج منطقة الريا�ص، وقدمت 
جمعية الرب اخلرية باجلوف مبلغ مليون ريال م�س���اهمة منها يف تاأثيث املركز وجتهيزه، و�س���اهمت مببلغ 
800 األف ريال يف نفقات الت�س���غيل للعام االأول �س���نة 1416ه�، ومثلها يف نفقات الت�سغيل للعام الثاين �سنة 
1417ه�، وا�س���تمرت بعد ذلك يف دفع مبلغ ن�س���ف مليون ريال كل عام، ن�ست عليها االتفاقية املوقعة بني 

اجلانبني، دفعت منها خم�شة اأق�شاط قيمتها 2.5 مليون ريال، قبل اأن تتوقف عن دفعها �سنة 1423ه�. 
وبذلك تكون اجلمعيتان قد اأطرتا لنموذج من التعاون الذي �س���اعد جمعية االأطفال املعوقني على �س���م 
املركز، وت�س���غيله، مبا لديه���ا من خربات، بينما حتملت جمعية الرب اخلرية باجلوف تكاليف االإن�س���اء 

والتاأثيث، وجانًبا من م�ساريف الت�سغيل لعدة �سنوات. 
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الجمعية الخيرية لرعاية المعوقين في محافظة الرس
تط���ورت عالقة اجلمعية مع اجلمعية اخلرية لرعاية املعوقني يف حمافظة الر�ص عقب مبادرة ال�س���يخ 
خالد بن عمر البلطان يف �س���نة 1426ه� م�س���كورًا بعر�ص متويل اإن�س���اء مركز للجمعية بالر�ص، واإقامة 

وقف خري له، بتكلفة اإجمالية للم�سروعني مقدارها 14 مليون ريال.
ويف �س���وء التن�سيق ب�س���اأن هذا العر�ص مع �س���احب ال�سمو امللكي االأمر في�س���ل بن بندر بن عبدالعزيز 
-اأمر منطقة الق�س���يم- م�س���ت اجلمعية يف اإجراءات الرتخي�ص لهذا املركز، ووافقت وزارة ال�س���وؤون 
االجتماعي���ة بخطابه���ا رق���م 5100/6/�ص يف 12 م���ن املحرم �س���نة 1428ه� على اإقام���ة مركز للجمعية 

مبحافظة الر�ص.
ويف اإط���ار امل�س���اعي التي بذلت للح�س���ول عل���ى اأر�ص يقام عليها م�س���روع املركز، واف���ق جمل�ص اإدارة 
اجلمعية اخلرية لرعاية املعوقني يف حمافظة الر�ص يف اجتماعه بتاريخ 15 من املحرم �س���نة 1428ه� 
على التنازل جلمعية االأطفال املعوقني عن اأر�ص مب�ساحة 12.966.43 م2 من االأر�ص املمنوحة جلمعية 
الر�ص؛ لغر�ص اإقامة مركز عليها لرعاية املعوقني - اأي: ما يعادل ثلث م�ساحة اأر�ص املنحة ال�سامية-.

ومبوافق���ة جهة االإ�س���راف على هذا التنازل، وتثبيت ذلك يف �س���جالت ال�س���ك مبا يق���ر ملكية جمعية 
االأطف���ال املعوق���ني له���ذه امل�س���احة، وباإقامة مرك���ز للجمعي���ة عليها تك���ون اجلمعية اخلري���ة لرعاية 
املعوق���ني مبحافظة الر�ص قد حققت خدمة متميزة للمعوقني باملحافظ���ة، واملراكز التابعة لها، لكونها 
�س���تتوجه بخدمات مركزها املنتظر اإلى فئات من املعوقني غر فئ���ة االأطفال مزدوجي االإعاقة، الذين 
�س���يتم خدمته���م من خ���الل مركز اجلمعي���ة، واملتوقع اأن يتم ت�س���غيله - اإن �س���اء اهلل- يف العام املايل 

1430/1429ه�. 



عالقات طابعها التميز
اإن اخت�س���ار عالقات ثالثني عامًا مع الوزارات واجلهات احلكومية وموؤ�س�س���ات القطاع اخلا�ص يبدو اأمًرا 
�سعًبا؛ الأن كثًرا منها كان له ف�سل فيما بلغته اجلمعية من مكانة، وما حققته من اإجنازات، ولكن باإعمال 
مب���داأ م���ا ال ي���درك كله، ال يرتك جله، ن�س���ر اإلى بع����ص اجلهات، ومن بينه���ا وزارة ال�س���ناعة والكهرباء 
الت���ي دعمت اجلمعية باأحد موظفيها يف �س���ورة ندب لعامني، لتق���دمي خدمات توعوية )اإعالمية اإعالنية( 
عل���ى فواتر الكهرباء، واأ�س���درت وزارة الربق والربيد والهاتف طابًعا تذكارًي���ا، واأتاحت جماالت توظيف 
للمعوق���ني يف الوزارة وال�س���ركات املتعاقدة معها، واأ�س���هم التلفاز ال�س���عودي يف تق���دمي برامج توعوية، ويف 
التعريف باجلمعية وبراجمها، واأن�سطتها، وكان ملجمع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف اإ�سهامه املقدر 
يف م���د اجلمعية بامل�س���احف، وغرها من اإ�س���داراته القيمة، ونظمت وزارة النقل ن���دوة عن نقل املعوقني 
وذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة يف الفرتة من 25-27 �س���فر �س���نة 1424ه�، وقدمت جمعي���ة الهالل االأحمر 
ال�س���عودي، وجامعة االأمر ناي���ف العربية للعلوم االأمني���ة خدمات جليلة للجمعي���ة، يف جماليهما، ودعمت 
املجموعة ال�س���عودية لالأبحاث والت�س���ويق اجلمعي���ة منذ عام 1992م باإعالنات جماني���ة ودعم اإعالمي يف 
مطبوعاتها من خالل اتفاقية تعاون طويلة املدي تبناها �س���احب ال�س���مو امللكي االأمر اأحمد بن �سلمان بن 
عبدالعزيز -رحمه اهلل- رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�سركة اآنذاك، ووا�سلها �ساحب ال�سمو امللكي االأمر في�سل 
بن �س���لمان بن عبدالعزيز، ثم �ساحب ال�س���مو امللكي االأمر تركي بن �سلمان بن عبدالعزيز، وكان الأوقاف 
الراجحي وقناة ال� MBC، وقناة اقراأ، والتليفزيون ال�س���عودي و�س���ركة اآرا والع�سرات من اجلهات اأنواع من 

الدعم التي ت�ستحق الذكر وال�سكر الأ�سحابها، وي�سيق املجال عن اإيراد كل اأ�سحاب االأيادي البي�ساء، 
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�سمو الأمري مقرن بن عبد العزيز اأمري منطقة املدينة املنورة الأ�سبق يرعى حفل و�سع حجر الأ�سا�س لوقف 
واحة طيبة �سنة 1426هـ

برعاية خادم احلرمني ال�سريفني وح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن عبد املح�سن اأمري منطقة 
حائل  ال�سابق يف حفل افتتاح مركز امللك �سلمان بحائل �سنة 1428هـ



�سمو الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل - يف اإحدى زياراته للجمعية

�سمو الأمري خالد الفي�سل اأمري منطقة ع�سري الأ�سبق يرعى حفل و�سع حجر اأ�سا�س مركز ع�سري �سنة 1427هـ
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تتويج اجلمعية بجائزة الأمرية �سيتة بنت عبدالعزيز للتفوق يف برنامج الدمج

امللك �سلمان بن عبدالعزيز يكرم اأبناء الأمري �سلطان بن عبدالعزيز لدعمهم للجمعية



�سمو الأمري عبد الرحمن بن �سعود رئي�س جمل�س اإدارة نادي الن�سر الأ�سبق – رحمه اهلل- يف زيارة 
للجمعية مع لعبي الفريق.

الأمري �سلطان بن �سلمان والأمري خالد بن حممد الفي�سل رئي�س جمموعة ال�سايف يف منا�سبة توقيع 
اتفاقية التعاون
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الجهات الخارجية
تتعدد اأ�س���كال التوا�س���ل بني اجلمعية واجلهات ذات العالق���ة مبجال االإعاقة على امل�س���تويني االإقليمي 
والدويل، يف حدود ما ت�س���مح به اأنظمة جهة االإ�س���راف وتعليماتها، والنظام االأ�سا�س���ي للجمعية، فمنها 
ما اأخذ �س���فة امل�س���اركة يف موؤمترات، وملتقيات، وور�ص عمل، ومنها ما جاء على �سكل زيارات، واأخرى 

على �سكل تبادل االآراء. 

وميكن ح�سر اأبرز اجلهات التي كان للجمعية توا�سل معها على هذين امل�ستويني يف الآتي: 
• مدينة ال�سارقة للخدمات االإن�سانية.	
• مركز التدخل املبكر يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 	
• اجلمعية اخلليجية لالإعاقة. 	
• اجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني. 	
• اجلمعية القطرية لرعاية وتاأهيل املعوقني. 	
• اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة. 	
• مركز را�سد لعالج ورعاية الطفولة )دبي(. 	
• اجلمعية اللبنانية لرعاية املعوقني. 	
• مركز نازك احلريري اخلري للرتبية اخلا�سة )االأردن(. 	
• موؤ�س�سة االأمل للمعوقني )لبنان(. 	
• جائزة ال�سارقة للمعوقني املبدعني. 	
• املركز االأردين لدرا�سات واإبداعات �سوؤون االإعاقة. 	
• املجل�ص العربي للطفولة والتنمية. 	
• مكتب املقرر اخلا�ص املعني باالإعاقة )الدوحة - قطر(. 	
• املكتب الت�سويقي لالأطباء واخلدمات الطبية كاليفورنيا، الواليات املتحدة االأمريكية. 	
• مركز الدا لالإدارة العاملية.	

وتتلقى اجلمعية بو�سفها عنواًنا، وا�سًما له مكانته يف جمال االإعاقة، مئات الر�سائل من مراكز وموؤ�س�سات 
وجمعيات خرية من خمتلف اأنحاء العامل، ولعل عالقتها مبنظمة التاأهيل الدويل تعطي �سورة عن طابع 

التعاون بني اجلمعية واجلمعيات واملنظمات املعنية بق�سية االإعاقة يف خارج حدود الوطن.



منظمة التاأهيل الدويل
• ت�س���ر �س���جالت اجلمعية اإلى تعاون غر م�س���بوق بني اجلمعية ومنظمة التاأهيل الدويل RI، اإذ كان 	

التاأهيل الدويل )RI( قد اأعد وثيقة لعقد الثمانينيات مبنا�س���بة العام الدويل للمعوقني )1981م(، 
وا�ستدعت احلاجة حتديث هذه الوثيقة يف عام 1999م للع�سرين عاًما التالية للخروج بنظام جديد 

للحد من االإعاقة، وبوثيقة حديثة تكون ذات قيمة وفائدة لالأفراد املعوقني، كما كانت �سابقتها. 
وق���د وج���ه الدعوات كل من الل���ورد موري�ص - رئي�ص التاأهيل الدويل- وجورج ويل�س���ون -اأمني �س���ندوق 
التاأهي���ل ال���دويل- لنخبة من ال�سخ�س���يات العاملية واملهتم���ني مبجال االإعاقة، كان من بينهم �س���احب 
ال�س���مو امللكي االأمر �س���لطان بن �س���لمان - رئي�ص جمل����ص اإدارة اجلمعية، ورئي����ص جمل�ص اأمناء مركز 
امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة - ومن ال�سخ�سيات التي دعيت: االأ�سقف توتو، وبروفي�سور �ستيفن هوكز، 
و�ستيف اأموكا - اأمني عام الكومينولث- ودينج بوفاجن من ال�سني، و�سمو االأمر رعد بن زيد من االأردن، 
وعقد اجتماع حت�س���ري للجنة التاأهيل الدولية يف العا�سمة االأردنية عمان يف الفرتة من 23-26 يوليو 
عام 1999م، مثل �س���موه فيه اآنذاك ع�س���و جمل�ص اإدارة اجلمعية االأ�ستاذ عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ 
قب���ل اأن تعقد اللجنة اجتماعها الثاين يف لندن، الذي مت فيه حتديث الوثيقة، باإيجاد نظام جديد للحد 

من االإعاقة لالألفية الثالثة. 

زيارة وفد جامعة الدول العربية ملركز الريا�س

265



حرم الرئي�س الفرن�سي الأ�سبق جاك �سرياك يف زيارة ملركز اجلمعية بالريا�س

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



الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جيمي كارتر مع اأطفال اجلمعية يف 1420/10/27هـ

الأمري �سلطان بن �سلمان مع وفد من الأكادمييني الأوربيني يف زيارة للجمعية
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حظيت مراكز جمعية الأطفال املعوقني على مدى ثالثني عاماً ب�سرف ا�ستقبال 
العديد من  قادة اململكة العربية ال�سعودية ، وكذلك الع�سرات من ال�سخ�سيات البارزة 

على امل�ستوى الدويل والعربي و املحلي الذين حر�سوا على الطالع على خدماتها 
املتخ�س�سة باعتبارها اأحد معامل اململكة على ال�سعيدين اخلريي والإن�ساين .   

ويف هذا الإطار ا�ستقبلت اجلمعية روؤ�ساء دول، ورموز دولية ، و�سخ�سيات عامة عاملية 
واإ�سالمية وعربية .. حيث كانت الربامج و اخلدمات التي توفرها مراكز اجلمعية 

ملن�سوبيها من الأطفال املعوقني حمل تقديرهم وا�سادتهم  ، وقد وثقوا م�ساعرهم  عرب 
كلمات خطوها يف �سجل زيارات اجلمعية ، المر الذي تعده اجلمعية تتويجاً لر�سالتها 

ولأدائها،  وفيما يلي بع�ساً من تلك الوثائق  .

خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز: - يرحمه اهلل
| اأحي���ي اجلهود الكبرة واخلرة لهذا العمل االإن�س���اين اجلليل، ودور املواطن يف 
جناحه بدعم من حكومته، التي مل تبخل ب�سيء، اإن هذا العمل االإن�ساين والوطني �سيجد 

امل�ساعدة من رب العزة، واجلالل، ومن الدولة، ومن املواطن.

اإن اجلمعي���ة اإجن���از ح�ساري يعك����ص التكاف���ل االجتماعي بني املواطن���ني، وهي جديرة 
بالدعم والرعاية من اجلميع | 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – يرحمه اهلل - 
| اأثن���ى خ���ادم احلرم���ني ال�سريفني امللك عب���داهلل بن عبدالعزي���ز اآل �سعود على 
اجله���ود الت���ي تقوم به���ا اجلمعية والقائم���ون عليها ، وم���ا يقدمونه من خدم���ة اإن�سانية 
الأبن���اء ال�سع���ب ال�سع���ودي ، معربًا اأي���ده اهلل عن �سكره  له���ذه املوؤ�س�س���ة اخلرية ملنحه 

جائزتها للخدمة االإن�سانية  |

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل
| اأحمد اهلل �سبحانه على ما مّن به على هذه البالد من نعمة االإ�سالم ثم اال�ستقرار، 
وم���ا وفق ب���ه قادة هذه البالد من ح���ب العمل اخلر للمواطن ال�سع���ودي الكرمي، ونحن 
االآن يف عه���د خادم احلرم���ني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز وقي���ام هذه املوؤ�س�سة 
اخلري���ة خلدمة الطف���ل املعوق يف مقره���ا، ويف كثر م���ن اأنحاء اململكة راجي���ًا لها كل 

تقدم وجناح |



�ساحب ال�سمو امللكي الأمري طالل بن عبدالعزيز اآل �سعود
الأهمية  وذلك  التقدير،  ت�ستحق  املعوقني  االأطفال  تبذلها جمعية  التي  | اإن اجلهود 
اخلدم���ات التي تقدمه���ا مراكز اجلمعية لالأطف���ال واأ�سرهم، ومن ث���م فمن ال�سروري 
اال�ستثم���ار يف تدري���ب العنا�س���ر الوطني���ة العامل���ة يف ه���ذا املج���ال، م�سان���دة جله���ود 

هذه املوؤ�س�سة |

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز – يرحمه اهلل 
التي  اأبناء وطننا هذه االأم�سية املباركة  باأن ن�سارك نخبة م���ن  | ك���م نحن �سعداء 
خ�س�س���ت لتكرمي اخ���وان لنا كان له���م ا�سهام ب���ارز ووا�سح يف اجلوان���ب االجتماعية 
التطوعي���ة التي ت�ستهدف فئة عزيزة من اأبناء وطننا الغايل ق�ست اإرادة اهلل باأن يعانوا 
من بع�ص االعاقات التي اأثرت على مزاولتهم حلياتهم ، ان احتفالنا وتكرمينا لهم الليلة 
نري���د به اأن ن�سعرهم باأننا ن�سعرهم باأننا جميعًا معهم ن�سد من اأزرهم ونبارك جعدهم 

وندعم خططهم وتوجهاتهم |

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
| يف ه���ذا الي���وم االأحد املوافق 1407/2/9 ه� اأت�س���رف بهذه الدار التي اأقامتها هذه 
اجلمعي���ة، والتي �سرفني امللك فهد اأن اأكون نائبًا عنه يف حفل االفتتاح، وما راأيت، ولقد 
قدرت االأهداف ال�سامية التي ترعاها اجلمعية والقائمني عليها، وعلى راأ�سهم ال�سديق 

الدكتور غازي عبدالرحمن الق�سيبي، اأمتنى لهم النجاح من اهلل عز وجل |

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري ماجد بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل
| جمعي���ة االأطف���ال املعوق���ني �سيدت مركزي���ن لالأطفال املعوق���ني يف مكة املكرمة 
وج���دة، وجعلت منهم���ا �سرحني خدمي���ني ميثالن جناح���ات للجمعي���ة وللعمل اخلري 

يف اململكة |

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل- يف حفل افتتاح 
مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة

ال�سعودي،  التي متيز جمتمعن���ا  التكافل والرتاح���م،  لقي���م  | ه���ذا املركز من���وذج 
انطالق���ًا من تعاليم دينن���ا االإ�سالمي احلنيف ومما ال �سك في���ه اأن هذا املركز �سيكون 
- مب�سيئ���ة اهلل- جناح���ًا جدي���دًا جلمعي���ة االأطفال املعوق���ني.. ه���ذه املوؤ�س�سة اخلرية 
الرائدة، التي ا�ستطاعت، خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية، اأن تغطي بخدماتها عدًدا من 

مناطق اململكة |
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�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل
| اإنه ملن دواعي �سروري يف هذه الليلة املباركة يف هذا ال�سهر الف�سيل، اأن اأت�سرف 

برعاية حفل افتتاح ال�سوق اخلري اخلام�ص جلمعية االأطفال املعوقني.

واإنني لفخور باأن اأرى مثل هذه املعار�ص التي تهدف اإلى فعل اخلر، وال�سعي اإليه، وين�سر 
اخل���ر كل اخلر لرعاي���ة االأطفال املعوقني، الذي���ن نحر�ص جميعًا عل���ى االهتمام بهم 
ورعايتهم واإ�سعادهم، وال ي�سعني بهذه املنا�سبة اإال اأن اأ�سكر القائمني على هذه املوؤ�س�سة 
اخلري���ة وعلى راأ�سهم �ساحب ال�سم���و امللكي االأمر �سلطان بن �سلم���ان بن عبدالعزيز 

الذين يبذلون جهوًدا طيبة واهتماًما بالًغا بهذه الفئة من اأبنائنا وبناتنا.

حيث يلقون الدعم ال�سخي، واملتابعة الدائمة من حكومة موالي خادم احلرمني ال�سريفني 
الت���ي ت���ويل ُجل اهتمامها بهذه املوؤ�س�س���ة اخلرية يف جميع اأنح���اء اململكة. جزاهم اهلل 

خر اجلزاء |

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز
| جمعي���ة االأطف���ال املعوق���ني تتطلع ب���دور ريادي، م���ن خالل رعايته���ا وخدماتها 
وتاأهيله���ا يف اتخاذ خطوات جادة و�سريعة؛ من اأجل اإن�ساء مركز تاأهيل ورعاية االأطفال 

املعوقني باملدينة املنورة |

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل - اأمري منطقة مكة املكرمة
| اأحم���د اهلل �سبحان���ه وتعال���ى اأن جعل يف ه���ذه االأمة من ي�سرف���ه فعل اخلر.. ويف 
ه���ذه املنا�سب���ة ال ي�سعني اإال اأن اأتذكر كل ما كان ل���ه ال�سرف باالنتماء اإلى هذا امل�سروع، 
وكل م���ن �ساهم يف اإقامته.. وجزاك���م اهلل خرًا، واعلموا اأن اهلل ال ي�سيع لكم اأجر عمل 

اإن�ساين ممتاز.. واأرجو اال�ستمرار |

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن عبداملح�سن بن عبدالعزيز
| ما تقدمه اجلمعية من خدمات اإن�سانية نبيلة ياأتي من�سجمًا مع الرعاية الكرمية 
ال�سامل���ة، الت���ي تقدمها حكوم���ة اململكة لل�سع���ب ال�سعودي يف جميع املج���االت ال�سحية 
والتعليمي���ة واالجتماعية، وال �سك اأن دور اجلمعي���ة هو دور اأ�سا�سي ومطلوب لرعاية فئة 

من املجتمع، وهذا الدور ينبغي دعمه وت�سجيعه وم�ساندته على امل�ستويات كافة |



�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن فهد بن عبدالعزيز -، يرحمه اهلل
| ال�سكر جلمعية االأطفال املعوقني وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان 
بن �سلمان بن عبدالعزيز ملا تقوم به من جهود موفقة يف جماالت خدمه املعوقني، وتو�سيع 

نطاق تقدميها، ويف جماالت توعية املجتمع بحاجات املعوقني املختلفة |

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز
املعوقني  االأطفال  لرعاية  ال�سعودية اخلرية  تاأ�سي�ص اجلمعية  مرحلة  تابعت  | لقد 
منذ البداية، وقد �سرين ما راأيته اليوم من من�ساآت على م�ستوى عاٍل جدًا للجمعية بهذا 
الربنام���ج، بف�سل اهلل ثم بف�سل املتابعة الدقيقة م���ن �سمو رئي�ص جمل�ص االإدارة االأمر 
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز واإخوانه اأع�ساء املجل�ص االآخرين، ملا و�سلت اإلى ذلك.

ومن ناحيتي لقد التزمت يف احلا�سر دعم اجلمعية، وبعد ما راأيته اليوم ال �سك اأن هذا 
االلت���زام �سي�ستم���ر ويف الواقع ال بد اأن يزيد؛ الأن هذه اجلمعية �ستبقى تعتمد على رجال 
االأعم���ال الذي يوؤدون واجبهم الوطني والقومي عندم���ا ي�سهمون مبا جتود بهم اأيديهم. 
عل���ى كل ح���ال فاجلمعية منح���ة نبيلة؛ الأن املعوق ال يع���ّد )وال يجب اأن يع���ّد( عالة على 
املجتم���ع، واأن يك���ون املعوق عن�سرًا م�ساهم���ًا وم�ساندًا للمجتم���ع، واحلمد اهلل، هذا ما 

توفقت اجلمعية يف الو�سول اإليه |

 �ساحب ال�سمو امللكي الأمري اأحمد بن �سلمان بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل
| ما و�سلت اإليه اجلمعية من تطوير يف خدمات الرعاية وبراجمها يعك�ص روح اخلر 

وحب العمل االإن�ساين لدى القائمني عليها، واملتجاوبني مع ر�سالتها االجتماعية |

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن اأحمد بن عبدالعزيز - ع�سو جمل�س الإدارة 
ال�سابق

| جمعية االأطفال املعوقني هي م�سروع اإن�ساين متميز ياأتي جزءًا اأ�سياًل من عطاءات 
الدولة ال�سعودية وقيادتها واأبنائها املخل�سني |

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل
| ي�سعدين وي�سرفني اأن اأرى اأخي االأمر �سلطان بن �سلمان وزمالءه يتقدمون بالعمل 
مل�س���روع مثل هذا اأ�سبح على قيد الوجود راجي���ًا اهلل اأن يوفق اجلميع واأن ميد من عنده 

كل عون لفاعل خر، واأن ي�سفي وي�ساعد من يتعالج يف هذا املركز |
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�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز - اأمري منطقة املدينة املنورة
| اجلمعية منوذج ملا ميكن اأن ي�سهم به العمل اخلري يف خدمه املجتمع، واإن مراكز 
اجلمعي���ة املنت�سرة يف اأنحاء اململك���ة، ومنجزات م�ساريعها هو تعمي���ق وتفعيل الأهدافها 

النبيلة، وتو�سيع لدائرة خدماتها املبذولة للمعوقني |

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالرحمن بن م�ساعد بن عبدالعزيز
| لقد ت�سرفت �سباح هذا اليوم بزيارة اجلمعية، واأعرتف اأنني ده�ست ملا راأيته من 
طم���وح، وعمل، وح�س���ن تخطيط اإدارة ملنفعة اأطفالنا االأحباء، واهلل اأ�سال اأن يجعل هذه 

اجلهود يف موازين ح�سنات جميع من �سارك فيها |

اأدعو اهلل جل وعال اأن يوفقهم جميعًا ملا يحب وير�سى، اإنه جل وعال القادر عليه |

الدكتور غازي بن عبدالرحمن الق�سيبي -يرحمه اهلل- رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سابق
تخف! | ال 

احلم حلمًا �سغرًا!
احلم حلمًا �سغرًا! 

وال تخف!
�سوف يجيء من يقول لك اأن حلمك لن يتحقق..

و�سوف جتد من يحاول اأن يثّبط عزمك بن�سائحه..
ول���ن تعدم من يردد اأنك مل ترد وجه اهلل بحلم���ك، بل اأردت الظهور وال�سهرة.. ولكن ال 

تخف!
احلم حلمًا �سغرًا!

�س���وف تاأتي���ك عندما تو�س���ك اأن تفق���د االأمل يف حلم���ك رحمة من الرحم���ن الرحيم.. 
وعندما تلتفت حولك �ستذهل من كرثة الذين جاوؤوا ي�ساركون يف حتقيق احللم.. �سوف 

ت�سدُّ اأيٍد كثرة على يدك..
و�سوف تخفق قلوب كثرة مع خفقات حلمك..

و�ستكت�سف كم هو طيب هذا العامل
وكم هم طيبون هوؤالء الب�سر.. 

وعندما تبداأ ال�سر �سوف جتد عقبة..
ورمبا تلد العقبة عقبة اأخرى..

ولكن ال تخف!



احلم حلمًا �سغرًا!
ال ترتكه يفر من جفونك اأو �سلوعك 

اأو اأنفا�سك..
مت�سك بحلمك!
وانظر حولك..

انظ���ر الذي���ن جاوؤوا م���ن كل حدب 
و�سوب..

جاء هذا بريال واحد..
وجاء هذا مبليون ريال..

وجاء هذا بجهده وم�ساعره..
احلم وال تخف!

وانظر اإلى حلمك يكرب.. ويكرب.. 
حتى ي�سبح بحجم العامل..

وهنا ق�سة حلم..
كات���ب  �سديق���ك  ذه���ن  يف  دار 

ال�سطور..
 ذات يوم..

حلم �سغر..
 �سيء �سغر لالأطفال ال�سغار..

م�سروع �سغر بني م�ساريع كربى..
خاف يف البداية..

ثم قرر اأال يخاف..
 وا�ستمر يحلم..

ويحلم.. ويحلم..

وجاء العون من كل مكان..
وجاء االأ�سدقاء من كل �سرب..

 وقام امل�سروع..
لبنة �سغرة بعد لبنة �سغرة..

والتفا�سيل كلها هنا..
 موثقة توثيقًا دقيقًا..

مف�سلة على نحو ي�سفى الغليل..
واليوم..

الي���وم م���ر رب���ع ق���رن عل���ى قي���ام 
احللم..
يا اهلل!
يا اهلل!

كان يخ�سى اأال يرى احللم يتحقق..
وها ه���و ذا يراه يقط���ع من عمره.. 

املديد باإذن اهلل.
 ربع قرن..

حلم���ًا  ال�سغ���ر..  احلل���م  اأ�سب���ح 
كبرًا..

فاحلم �سديقي القارئ..
ال تخف!

احلم حلمًا �سغرًا!
ال تخف!

�سوف ي�سبح حلمك كبرًا |

الرئي�س جيمي كارتر - رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية الأ�سبق
| اإنن���ي اأعجب���ت بامل�ستوى العاملي الذي عليه اجلمعية �س���واء من ناحية االأ�ساليب 
احلديث���ة اأو التقني���ات املتط���ورة يف العالج والتعلي���م والتاأهيل، واأقدر م���ا توفره اململكة 

لفئة املعوقني بت�سافر وتكافل خمتلف الفئات |
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الرئي�س نيل�سون مانديال رئي�س جنوب اإفريقيا الأ�سبق
ويعك�ص مدى  املختلفة،  الو�سائل  بجميع  الدعم  وي�ستحق  امل�سروع عظيم،  | اإن هذا 

ارتفاع م�ستوى اخلدمات املقدمة للمعوقني يف اململكة العربية ال�سعودية |

معايل الدكتور عبداهلل عمر ن�سيف
| اجلمعي���ة من االأعمال احل�سارية يف جمتمعن���ا املعا�سر، وم�ساركة �سفوة رجال 
املجتم���ع يف رعاي���ة ه���ذه اجلمعية ودع���م اأن�سطته���ا، تعطي دفع���ة معنوية الأولي���اء اأمور 
االأطفال املعوقني، بل جلميع املواطنني، واخلدمات التي تقدمها اجلمعية، مو�سع تقدير 

اجلميع |

معايل الدكتور عبدالعزيز اخلويطر
| م���ن خالل ما نلم�س���ه، ونتابعه من اأن�سطة للجمعية، جند اأنها توؤدي دورًا مميزًا يف 
رعاي���ة االأطفال املعوقني وتوعية اأفراد املجتمع باالإعاق���ة، وطرائق التعامل مع املعوقني، 
وق���د �سعدت باإن�ساء مركز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة، الذي �سيتولى اإعداد االأبحاث 
العلمي���ة، واالإ�سراف عليها، مما �سيوؤدي - اإن �ساء اهلل- اإلى رفع م�ستوى اخلدمات التي 

تقدم اإلى فئة املعوقني |

ف�سيلة ال�سيخ مناع خليل القطان - يرحمه اهلل
| اإن مراك���ز اجلمعي���ة ت�س���م العديد من االأق�س���ام، التي تق���دم خدمات عالجية 
وتعليمي���ة وتاأهيلية اإلى هذه الفئة الغالية من اأبنائنا، التي جنحت يف اأن تكفكف عربات 
املنكوبني، وت�سمد جراح امل�سابني، وتاأخذ بيدهم اإلى م�ساف االأ�سوياء ملمار�سة احلياة 

الفا�سلة، ورفع ال�سعور بال�سعف والعجز |

ال�سيد �سارجينت �سرايفر - رئي�س جمل�س اإدارة الألعاب الأوملبية اخلا�سة
| اإن مرك���ز اجلمعي���ة بالريا�ص ق���ادر على توفر اأف�سل و�سائ���ل الرعاية والعالج 
والتاأهيل والتعليم لالأطفال املعوقني، واإن ما �ساهدته من تقنيات واإمكانات ب�سرية يعك�ص 

حجم التطوير، الذي و�سلت اإليه اململكة، على �سعيد رعاية االأطفال املعوقني |

ال�سيد األن مري - رئي�س جمل�س اإدارة �سركة موبيل العاملية
| ي�سع���دين اأن اأ�سيد باخلدمات املتط���ورة التي تقدمها اجلمعية، وما تت�سمنه مراكزها 
من اإمكانات متميزة، تعك�ص االهتمام بهذه الفئة، وما ميكن اأن يتحقق لها يف امل�ستقبل |



معايل الدكتور على بن مر�سد املر�سد
| ال �س���ك اأن جمعي���ة االأطفال املعوقني تقوم ب���دور متميز وحيوي يف جمال رعاية 
املعوقني، وحتر�ص الرئا�سة على تقدمي كل ما ميكنها تقدميه للم�ساهمة يف قيام اجلمعية 

بدورها، اإلى احلد الذي ير�سي الطموحات، ويحقق اأهدافها والنهو�ص بها |

معايل الدكتور عبدامللك بن دهي�س
| اإن الدور االإن�ساين الذي تقوم به اجلمعية ياأتي من منطلق التكافل والتعاون على 
الرب والتقوى، وتوجيهات حكومتنا الر�سيدة يف اإتاحة الفر�سة الأفراد املجتمع القادرين، 
كل ح�س���ب اإمكاناته على القيام بدورهم يف توفر هذا الن���وع من الرعاية الكرمية لهذه 

الفئة من املجتمع |

الفريق يحيى بن عبداهلل املعلمي
| دار رعاي���ة االأطف���ال املعوقني بالريا����ص اإحدى موؤ�س�س���ات الرعاية االجتماعية، 

التي يحظى فيها االأطفال املعوقون بالعناية الكاملة |

معايل الدكتور حممد بن �سفر ال�سفياين - وزير احلج الأ�سبق
| جناح اجلمعية يف تعميم مفهوم عمل اخلر والرب، وتفردها مبهمة من اأجّل املهام 
وه���ي رعاية االأطفال املعوق���ني ولهذا جناحها م�سمون ب���اإذن اهلل، وا�ستمرارها حمقق، 

وم�ستقبلها م�سرق |

معايل الدكتور اأ�سامه بن عبداجليد �سبك�سي - وزير ال�سحة الأ�سبق
| اإن جمعي���ة االأطف���ال املعوقني وفقت عندما �سعت اإلى مّد مظلة الرعاية والعناية 
لت�سمل معظم مناطق اململكة، وت�سم حتت مظلتها معوقي كل منطقة، وت�سيد من اأجلهم 
املراك���ز املجه���زة باأح���دث التقني���ات والتجهيزات املوؤهل���ة يف جمال الرعاي���ة ال�سحية 

واالجتماعية |

معايل ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ - وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 
والدعوة والإر�ساد

| اإن دور اجلمعية الرائد يف خدمة االأطفال املعوقني يدعو اإلى العتزاز بهذا ال�سرح، 
ال���ذي يع���ّد منوذجًا مل���ا ميك���ن اأن ي�سهم فيه قط���اع العم���ل اخلري يف خدم���ة املجتمع 

وتنميته |
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مدير جامعة دنيفر
| جمعي���ة االأطفال املعوقني من املرافق اخلدمي���ة االإن�سانية، التي ت�ساهي املراكز 

العاملية املماثلة يف خدماتها وبراجمها |

معايل الأ�ستاذ عبدالرحمن بن حممد ال�سدحان
| لق���د اأفلحت ه���ذه اجلمعية، خالل م�سوارها الطويل مع االإعاقة، يف حتويل هذا 
اجل���رح االإن�ساين م���ن �ساأن ماأ�س���اوي خا�ص، يعي�ص خل���ف اأ�سواره م���ن و�ساو�ص العيب، 
وهواج����ص اخلوف من ف�س���ول النا�ص اإلى ق�سي���ة وطنية ذات �سم���ول يف املعنى، واإرادة 

جماعية تتحدى االإعاقة قواًل وعماًل |

ال�سيخة جميلة حممد القا�سمي
| عم���ل اإن�س���اين رائع... تدعم���ه جهود جبارة.. وقلوب خمل�س���ة مع متنياتي لكم 

للجميع بالتوفيق، ومن اهلل ح�سن اجلزاء |

بروين كا زروين�س - مديرة معهد النور للخليج العربي للمكفوفني
| االإخ���وة واالأخ���وات اأع�س���اء الهيئ���ة االإداري���ة والتعليمية والطبية ب���دار االأطفال 
املعوق���ني: ي�سع���دين، واأنا اأنتقل ب���ني هذا املركز االإن�س���اين، اأن اأ�سكرك���م على جهودكم 
النبيلة، التي هي من اأجل االأطفال املعوقني، واإنها خلدمة اإن�سانية نبيلة، ت�ستحقون عليها 
خر جزاء. كما اأود بهذه املنا�سبة اأن اأ�سكر معايل الدكتور غازي الق�سيبي على اأعمالة 

االإن�سانية الكثرة، التي منها هذا املركز.

م���ع �سك���ري وتقديري مرة اأخ���رى لكل القائمني عل���ى االإدارة يف التعلي���م والتاأهيل لهذا 
املركز |

معايل الأ�ستاذ اإبراهيم عبدالعزيز الع�ساف - وزير املالية الأ�سبق
اأبداأ بال�سكر ل�ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز على دعوته 
الكرمي���ة لزي���ارة اجلمعية، وما قام �سموه ب���ه والعاملون معه باجلمعي���ة يعّد مفخرة لنا 
جميع���ًا، �سواء بالن�سبة اإلى العناية بهذه الفئة املحتاجة من املجتمع، اأو بالعمل التطوعي 

ي الدعوات بالتوفيق واالأجر | اجلماعي. ولهم ِمنِّ



ف�سيلة ال�سيخ عبداهلل املنيع - ع�سو هيئة كبار العلماء
ال�س���ك اأن مب���ادرة تاأ�سي�ص جمعية االأطفال املعوقني ت�سخر م���ن رب العاملني لهذه الفئة 
الب�سري���ة امل�سلم���ة، وقد كان لهذه املبادرة اأثرها يف تقدمي خدمات جليلة لهم فيما يتعلق 

بتهوين االإعاقة من حيث التعليم والتدريب وتغطية حاجاتهم | 

معايل الدكتور / اأحمد بن حممد علي مدين، مدير عام البنك الإ�سالمي للتنمية
ال اأج���د الكلمات التي اأع���رب بها عن االعتزاز بهذه اجلمعية املتمي���زة، ومبا حققته حتى 

باتت منوذجًا للعمل اخلري يف هذه البالد املقد�سة  |

ف�سيلة ال�سيخ / عبداهلل املطلق
هذه اجلمعية املباركة التي يراأ�سها االأمر املبارك �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، هي 
تزرع هذه االأمور وتزكيها وتن�ساأها، فنحن نعرف اأن اجلهد الذي يبذل مع ذوي القدرات 
اخلا�سة اأكرث بكثر من الذي يبذل مع النا�ص الطبيعيني، لكن رب العاملني ال ي�سيع عنده 
�سيئ���ًا، لهذا اإخوت���ي يف اهلل يجب اأن ن�ستثمر مث���ل هذه امل�ساريع املبارك���ة واأن نعرف اأن 

النتائج رمبا تطول ولكنها حميدة |

ف�سيلة ال�سيخ عائ�س القرين
| اإن جمعي���ة االأطف���ال املعوقني �سرح خري يندر تك���راره يف العامل العربي، وهي 
من���وذج يج�سد م���ا و�سلت اإليه م�سرة العم���ل اخلري يف اململكة العربي���ة ال�سعودية من 

تخ�س�ص وتنوع وتطور |

الأمرية ديانا اأمرية ويلز ال�سابقة
اأطفال رائعني يحظون  اأتاح يل فر�سة ق�ساء هذا الوقت املمتع مع  | اأ�سكر كل من 

برعاية فائقة. |

 الأ�ستاذ عبدالرحمن بن علي اجلري�سي
| يف هذا اليوم ت�سرفت اأنا وزمالئي بزيارة مقر اجلمعية ال�سعودية اخلرية لرعاية 
االأطفال املعوقني، وما �ساهدنا يعطي الدليل الوا�سح على مدى ما بذل من جهد الإيجاد 
ه���ذه الفكرة اخلرة، التي ن�ساأت لتحل م�سكلة قائم���ة حتتاج اإلى من يحت�سنها، وكذلك 
تعط���ي الدليل الوا�سح على ما بذل من جهد فكري وعلمي الإن�سائها وتطويرها، واإ�سافة 

كل ما ميكن اأن ي�ساعد على اأن تعطي عطاء مميًزا، وهذا ما ح�سل فعاًل.  |
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معايل ال�سفري جميل اإبراهيم احلجيالن
واإنها  النبيلة،  االإن�سانية  املقا�سد  ذات  املوؤ�س�سة  هذه  بزيارة  وفخور  معتز  اأنا  | كم 
مظه���ر بلي���غ من مظاه���ر عناية حكومة خ���ادم احلرم���ني ال�سريفني باأبنائه���ا املعوقني، 
وتثم���ني هذا االإجناز ال ياأت���ي من تقدم و�سائل العناية به، بل من روح التوا�سل واالإدراك 
الت���ي بنيت عليها فكرة اإقامة هذا ال�س���رح، اأرجو للقائمني عليه، ويف مقدمتهم �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز كل اأ�سباب التوفيق يف خدمة هذه 

الر�سالة االإن�سانية الرفيعة الهدف |

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك - حرم �سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان-يرحمه اهلل
املعوقني،  لالأطفال  والود  بكل احلب  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  �سعب  | يتقدم 
ويثن���ى عل���ى اخلدم���ة املمت���ازة املقدمة م���ن قب���ل اجلمعية اخلري���ة لرعاي���ة املعوقني 
باململك���ة العربي���ة ال�سعودية، وعل���ى ما تقدمه من جه���ود جبارة ته���دف يف النهاية اإلى 
دم���ج الطف���ل املعوق يف خاليا املجتمع، ويك���ون قادرًا على امل�سارك���ة يف العملية التنموية 
للمجتم���ع ال�سعودي، نتمنى لكم كل توفيق وجناح وتقدم، مل���ا ت�ستهدفون من هدف �ساٍم 

واإن�ساين |

ال�سيخ اإ�سماعيل اأبو داود - يرحمه اهلل
| لق���د �سع���دت الغرفة التجاري���ة ال�سناعية بجدة باإيجاد مرك���ز لرعاية االأطفال 
املعوق���ني داخل مبناها، واإننا نعتز باأن نكون اأول القائمني بخدمة هذا امل�سروع اجلميل. 
وف���ق اهلل القائمني لكل خر وجزاهم اهلل ثواب���ًا عظيمًا على ما قدموه، ويقدمونه، واهلل 

ويل التوفيق |

عبداملح�سن بن عبدالعزيز الفار�س، الرئي�س التنفيذي لبنك الإمناء
التي  املتميزة  زيارة مقر اجلمعية االطالع على اخلدمات  اأتاحت يل فر�سة  | لقد 
يحظى بها اأبناوؤنا، واالإجنازات التي حققتها اجلمعية، وكذلك دورها الرائد يف احت�سان 

االأطفال وم�ساعدتهم على االندماج يف املجتمع |



الكاتب منح ال�سلح
| زرن���ا مرك���ز اجلمعية ال�سعودي���ة لرعاية االأطفال املعوق���ني اطلعنا على املعاجلة 
املتط���ورة التي يقدمه���ا املركز بهذا اجلزء املهذب من االأطف���ال ال�سغار، الذين حتولوا 
ب�سب���ب العناية بهم اإل���ى اأطفال �سعداء قادرين على القيام مبهام يف املجتمع. اإنها طاقة 
جديدة للمجتمع، الذي هم فيه، وقد مل�سنا روح املحبة وال�سرب والعلم الذي ي�سعه فريق 
العمل هنا يف خدمة االأطباء، اأما املح�سنون الذين اأعطوا الدعم املايل لهذا امل�سروع فهم 

عرفوا كيف يوظفون مالهم خر توظيف اإن�ساين |

ف. اآن�سينج - رئي�س �سركة �سل
| لق���د تاأثرن���ا كث���رًا بزيارتن���ا هذا ال�سرح العظي���م، وما �ساهده ه���ذا اجلمهور 

الكبر |

لورا روزفلت
و�سنبذل  الكثر،  تعلمنا منها  والرتبوية، حيث  القيمة  الزيارة  | ن�سكركم على هذه 

جهدنا لنحذو مثل عملكم اجليد هذا يف بالدنا |

�سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز املفتي العام ال�سابقة للمملكة)يرحمه اهلل(
| فاإين اأ�سكر اهلل جل وعال على ما من به من هذا االجتماع مبنا�سبة قيام �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي االأمر �سلطان ب���ن �سلمان بن عبدالعزي���ز بت�سجيع ه���ذه الفئة املحتاجة 
للت�سجي���ع وه���ي فئة املعوقني من ال�سباب ن�ساأل اهلل اأن يثيبه على عمله الطيب واأن ي�سكر 
له �سعيه واأن يوفق اأبناءنا املعوقني لكل خر واأن ي�سفيهم من كل �سوء واأن يعينهم ملا فيه 

ر�ساه. |

�سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ مفتي عام اململكة ورئي�س هيئة كبار 
العلماء ورئي�س اإدارات البحوث والإفتاء

| اأ�سك���ر اأي�س���ًا �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان ب���ن �سلمان جلهوده اجلبارة 
واأعمال���ه املتوا�سلة واأخالقه الكرمية واأ�س���ال اهلل اأن يوفقه ويجزيه خرًا ويعينه على ما 

بذل ويرزقه اال�ستقامة والثبات على احلق  |
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�سماحة ال�سيخ حممد بن �سالح بن عثيمني( رحمه اهلل(. 
| فاإن���ه ي�س���رين يف هذه الليلة اأن اأكون بينكم واأح�سر هذا اللقاء املبارك مع �سمو 
االأم���ر �سلطان بن �سلم���ان ومعايل الرئي�ص الع���ام لتعليم البنات واإخ���واين احلا�سرين 
واأبنائ���ي املعوق���ني، اإن ح�سورنا جميع���ًا لهذه املنا�سب���ة له عظيم االأث���ر يف نفو�ص هوؤالء 

االأطفال املعوقني ون�ساأل اهلل اأن يوفق اجلميع ملا يحب وير�سى. 

الأنه���م يف حاج���ة وكل ما كان االإن�سان ل�سيء اأحوج كلما كانت م�ساعدته اأف�سل واملعوقون 
منهم.. |

معايل الدكتور  علي بن مر�سد املر�سد الرئي�س العام لتعليم البنات �سابقاً 
| اإن اجله���ود املثم���رة يف ه���ذه اجلمعية يلم�سه���ا اجلميع وت���دل وهلل احلمد على 
ح�س���ن الرعاية التي تولونها وفقك���م اهلل لهوؤالء وحر�سكم اأثابكم اهلل بتلم�ص حاجاتهم، 
والتخفيف من اآالمهم، ومد يد الرعاية والعناية لهم بتوفر كافة االحتياجات واالأجهزة 
والربام���ج وتهيئة االأجواء املنا�سبة له���م، لي�ستمتعوا بحياة مطمئن���ة كرمية، ولينالوا ما 
يحتاجون���ه من الرعاية الطبية والنف�سية واالجتماعي���ة والتعليمية والعمل على تاأهيلهم، 
لتقوية قدراتهم وتدريبهم على ممار�سة حياتهم الطبيعية، مع اال�ستفادة من اإمكاناتهم 

الذاتية، بعد التاأهيل والتدريب والتعليم، فبارك اهلل يف هذه اجلهود ونفع بها.  |

معايل ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز بن حممد اآل ال�سيخ وزير ال�سئون الإ�سالمية 
والأوقاف والدعوة والإر�ساد

| اأن ل�ساح���ب ال�سم���و امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان وجميع االإخوة العاملني يف 
جمعي���ة االأطفال املعوق���ني لهم من ذلك اأوفر احلظ والن�سيب وكل من اأ�سهموا يف تقوية 
ه���ذه اجلمعي���ة يف م�سرته���ا الفّذة الت���ي بنيت عل���ى اأ�سا�ص تلبية اأم���ر اهلل جل وعال يف 
التعاون على الرب والتقوى وبالرحمة خللق اهلل.. قال عليه ال�سالة وال�سالم ) الراحمون 

يرحمهم الرحمن ( ) ارحموا من يف االأر�ص يرحمكم من يف ال�سماء ).  |

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز )رحمه اهلل(
| ي�سع���دين وي�سرفن���ي اأن اأكون بينكم اليوم يف ه���ذه الليلة الطيبة املباركة نحتفل 
ب�س���ورة رائعة من �س���ور التكافل والرتاحم الت���ي متيز جمتمعنا امل�سل���م، ون�سارك هذه 
الفئ���ة الغالية علينا جميعًا اإي�سال ر�سالتهم ح���ول حقهم وقدرتهم على العطاء واالإبداع 

اأ�سوة بباقي فئات املجتمع.  |



معايل ال�سيخ �سالح بن عبدالرحمن احل�سني ) يرحمه اهلل( الرئي�س العام ال�سابق 
ل�سئون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ال�سريف

| هن���ا جمعي���ة االأطفال املعوقني، والنا�ص دائمًا يتحدث���ون عن االإعاقة، واأنا دائمًا 
اأح���ب اأن ت�سمى احلافز الأنها يف كثر من االأحيان االإعاقة ت�سكل حافزًا بحيث توؤثر على 
�سخ�سية املعوق وتتيح له فر�سًا لتطوير ال�سخ�سية وبنائها وتقدم يف �سلم احلياة مل�ستوى 
مل يك���ن يطمح اإليه ل���و مل توجد هذه االإعاق���ة، وتاريخنا االإ�سالمي مل���يء باالأمثلة على 
�س���واء كان التاري���خ احلديث اأو التاريخ القدمي وتاريخ الع���امل، ولهذا فاإنني اأود لو عنيت 
اجلمعية وعنيت املدار�ص باالهتم���ام بجمع ق�س�ص من اأخبار املعوقني والذين اأ�سبحت 
له���م االإعاق���ة حافزًا قوي���ًا على اأن يط���وروا �سخ�سياتهم ويبنوها بناًء م���ا كان ميكن اأن 
يت���اح لهم، وهذا اأي�سًا يعطيهم التف���اوؤل باحلياة ويعطيهم الرغبة فيها، ويعطيهم االأمل 
والطم���وح ويبعث يف نفو�سهم االأم���ل مل�ستوى اأف�سل، وال �سك اأنه �س���وف يكون له اإن �ساء 

اهلل اأثر طيب.  |

معايل الدكتور �سالح بن عبداهلل بن حميد رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سابق
اإلى القلوب فما  الفئ���ة القريبة  اأن ا�ستجم���ع �سيئًا يف احلديث عن هذه  | حاول���ت 
ح�س���رين يف هذه العجالة اإال حديث ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف قوله » ال�ساعي 
عل���ى االأرملة وامل�سك���ني، كال�سائم ال يفطر، كالقائم ال يفرت اأو ق���ال كاملجاهد يف �سبيل 
اهلل » والن����ص االآخ���ر يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم » اأنا وكافل اليتيم كهاتني » فاإذا كان 
ه���ذا يف االأرملة وامل�سك���ني ويف اليتيم وهم لي�ص عندهم م���ن ال�سعف ولي�ص عندهم من 
االإعاقة ولي�ص عندهم عجز ما عند هوؤالء، فكيف بهوؤالء ؟ ثم قوله �سلى اهلل عليه و�سلم 
» ال�ساع���ي » ومعل���وم اأن ال�سعي يعني » الداأب » ويعني املوا�سل���ة ولي�ص لفتة مرة واحدة، 

ولي�ص بذاًل منقطعًا فكيف اإذا كان ال�سعي على هذه الفئة  |

معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ وزير العدل الأ�سبق
| اأتوجه با�سمي وبا�سم جميع والة اأمر اأبنائنا املعاقني وجميع احل�سور وجميع من 
ل���ه م�ساهم���ة اأو علم بهذه االأعمال التي تقوم بها هذه املوؤ�س�س���ة اإلى �سمو االأمر �سلطان 
ب���ن �سلمان عل���ى جهوده املخل�سة، واأتوج���ه له �سخ�سيًا بال�سكر بع���د �سكر اهلل �سبحانه 
وتعال���ى عل���ى دعوت���ه يل للم�ساركة معكم يف ه���ذه امل�سابقة واالحتف���اء باأبنائنا الطالب 

الذين ت�سابقوا معنا اأتتمنى للجميع اخلر والتوفيق،  |
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معايل ال�سيخ عبداهلل بن �سالح العبيد وزير الرتبية والتعليم الأ�سبق
| اأن ه���وؤالء لي�سوا بحاج���ة اإلى العطف والرحمة فتلك اأي�سا جوانب نف�سية ال بد من 
التاأكيد عليها، اإنهم اإخوة واأخوات عاقتهم بع�ص العوائق البدينة اأو الذهنية عن التكامل 
م���ع املجتمع من خالل نق�ص تلك الق���درات ولكنهم جزء من هذه املجتمع  وينبغي علينا 

اأن نتحمل م�سوؤوليتنا جتاه هذا االآمر. |

ف�سيلة ال�سيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س الرئي�س العام ل�سئون امل�سجد 
احلرام وامل�سجد النبوي ال�سريف

| ه���ذا اللق���اء يتميز مبيزات كث���رة لعل اأهمها ميزتان مهمت���ان االأولى اأنه يتعلق 
بكتاب اهلل عز وجل وتلك منقبة عظيمة وميزه كبرة، فينبغي اأن تت�ساعف اجلهود واأن 
تت�ساف���ر االإمكان���ات يف دعم كتاب هلل عز وجل، وت�سجي���ع حفظته واملتناف�سني فيه )ويف 
ذل���ك فليتناف�ص املتناف�سون( اأما امليزة الثانية تتعل���ق بفئة عزيزة علينا يف هذا املجتمع 
ويف كل املجتمع���ات االإ�سالمية فئة جديرة بالعناية والرعاية واالهتمام اإال وهي فئة ذوي 
االحتياج���ات اخلا�س���ة م���ن اإخواننا الذي ق���در اهلل عليهم األوانًا م���ن الق�سور يف بع�ص 
االأج���زاء اجل�سدي���ة والعقلية وهذا ابتالء وامتحان يرى املرء وه���و ي�ساهد هذه النماذج 
الطيب���ة يف حف���ظ كتاب اهلل عز وج���ل اأن االإعاقة احلقيقية هي لبع����ص االأ�سوياء الذين 

الأعر�سوا عن كتاب اهلل عز وجل واأعر�سوا عن حفظه وتدبره والعناية به. |

ف�سيلة ال�سيخ حممد بن عبداهلل ال�سبيل اإمام وخطيب امل�سجد احلرام
اأيها الآباء واملعلمون:

| هنيئ���ًا لك���م ه���ذا النور اأ�ساأمت به قل���وب هذا الن�صء، و�سك���ر اهلل لكم ما بذلتم يف 
تعليمه���م، وال�سرب على ذلك، وتذكروا قول اهلل عز وجل) اإمنا يويف ال�سابرون اأجرهم 
بغ���ر ح�ساب( وق���ول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم )واهلل يف عون العبد ما كان العبد 

يف عون اأخيه(.

واإنن���ا لندع���و اأهل اخل���ر واالإح�س���ان، للم�ساهمة يف دعم ه���ذه اجلمعية فاإن���ه من اأجل 
الطاعات واأف�سل القربات،  |



ف�سيلة ال�سيخ الدكتور على بن عبدالرحمن احلذيفي اإمام وخطيب امل�سجد النبوي 
ال�سريف -  يرحمه اهلل 

| “ لو وظف كل فرد من اأفراد املجتمع قدراته وموهبته يف كل �سي نافع يف الدين 
والدنيا اإلى اأق�سى درجات اال�ستفادة من املواهب والقدرات لنه�ص امل�سلمون مبجتمعهم 
نه�س���ة ير�سى عنها الرب تعالى، وتاريخ امل�سلمني حافل بنماذج من العظماء، نفعوا اأمة 

االإ�سالم يف جماالت كثرة مع ما كان يالزمهم من العوق،  |

ف�سيلة ال�سيخ عبد اهلل املنيع ع�سو هيئة كبار العلماء
| اإن ه���ذا التوج���ه يف نوعية الرعاية لفئ���ة املعوقني لي�ص عناية ورعاية فيما يتعلق 
باأموره���م ال�سحي���ة اأو اأمورهم احلياتية فق���ط، بل جتاوز االأمر اإل���ى حياتهم الروحية، 
الت���ي تتمثل بالعناية بكت���اب اهلل وحفظه يف نفو�سهم وارتباطهم ب���ه ارتباطا كامال، وال 
�س���ك اأن هذا �سوف يعطيهم الكثر من الطماأنين���ة واالحت�ساب، م�ست�سهدا بقوله تعالى: 
اِبُروَن اأَْجَرُهْم ِبَغْرِ ِح�َساٍب«، ونحم���د اهلل تعالى اأنه ي�سر لهوؤالء الذين  ى ال�سَّ ���ا ُيَوفَّ َ »اإِمنَّ
ه���م باأم����صّ احلاجة اإلى العطف والرعاي���ة من يحمل القلب الكبر م���ن الرحمة واملودة 
والعطف، وبذل اجلهود يف �سبيل ما ميكن اأن يكون �سببا من اأ�سباب م�سح دموع احلاجة 

وفقد ما فقدوه.  |

ف�سيلة ال�سيخ �سعود بن اإبراهيم ال�سرمي اإمام وخطيب امل�سجد احلرام
| اأ�س���األ اهلل -�سبحان���ه وتعالى- اأن يجعل ذل���ك يف ميزان ح�سناتك، �سمو االأمر  
واأ�ساأل���ه -ج���ل وع���ال- اأن يجزي كل َمن كان �سن���دًا لك وعونًا على اإمت���ام هذه امل�سابقة 
والو�س���ول به���ا اإل���ى ما و�سلت اإلي���ه، واأن يزيده���م جميعًا ويزي���دك توفيق���ًا و�سدادًا يف 
اال�ستم���رار، واأن يك���ون لها من اجلهد واالإعداد والتو�سع م���ا ت�سبو اإليه اأنت وي�سبو اإليه 

كل َمن يحب كتاب اهلل جل وعال. | 

ف�سيلة ال�سيخ  حممد بن اإبراهيم احلديثي
قلوبنا، هو  اإلى  نفو�سنا، احلبيبة  العزيزة على  الفئة  به جتاه هذه  تقومون  | اإن ما 
عمل �سالح ونفع متعٍد يرفع اهلل به درجاتكم، ويثقل به موازين ح�سناتكم، فجزاكم اهلل 

اأح�سن اجلزاء.

واعلم���وا اأن ما اأ�سابكم من انح���راف يف ال�سحة هو قدر من اهلل ونعمة منه جل وعال.. 
فا�سربوا واحمدوا ربكم، وجدوا واجتهدوا يف طلب العلم والتعلم لتفوقوا اأقرانكم. |
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الفصل الثامن
واقع يتفوق عل التحديات
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م�سعر امل�سعر.. خريج اجلمعية 
ومدير عام تقنية املعلومات 
بالهيئة ال�سعودية للف�ساء 
يت�سلم جائزة التميز من رئي�ص 
اجلمعية



 

إلى كل أم و كل أب .. شاءت إرادة اهلل أن يصاب طفلهما باإلعاقة ..

إلى كل طفل وشاب وفتاة أصيبوا باإلعاقة ..

إلى كل من أصابهم اليأس من قسوة الظروف أو مصاعب الحياة ..

إلي كل من يعمل في  مجال رعاية المعوقين ..

إلى صناع القرار وأصحابه ..

إلى أهل الخير الباحثين عن أبواب يطرقونها ..

نه��دي الس��طور التالية، والتي تحمل بين ثناياها رس��ائل ودروس��ًا 
صنعته��ا إرادة أطف��ال وايجابية وتفاعل ووعي أمه��ات وآباء، وجهد 
وإخالص وخبرات أخصائيي��ن وأخصائيات .. متطوعين ومتطوعات .. 

ورائهم ظهير من الداعمين االخيار.

على مدى السنوات الماضية شهدت أروقة جمعية األطفال المعوقين 
ومراكزها فصوالً من ملحمة رائعة أبطالها كانوا قبل سنوات يبحثون 
 عن فرصة للحياة، عشرات اإلبطال باتوا اليوم عنوانًا لإلرادة والتحدي .. 

تجاوزا ظروف إعاقاتهم، وخاضوا غمار الحياة بصالبة ونجاح .. 

هم أبناء الحياة .. يستحقونها.
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بندر الدهامي .. استأثر باعجاب وتشجيع الملك

| ال�س����اب بندر الدهامي – احلا�سل عل����ى بكالوريو�ص اللغة اال�سبانية من كلية اللغات 
بجامع����ة املل����ك �سعود - كان ممثاًل لالآالف من زمالئ����ه وا�سقائه   من من�سوبي وخريجي 
جمعي����ة االأطفال املعوقني خ����الل حفل تد�سني م�سروع “خر مك����ة” اال�ستثماري اخلري 
ال����ذى رع����اه خادم احلرمني ال�سريفني موؤخرًا  وذلك ال�س����اب هو اأحدى ثمار غر�ص طيب 
رعاه �سلمان اخلر قبل نحو ثالثني عامًا عندما تف�سل – اأيده اهلل – وكان اأمرًا للريا�ص 
حين����ذاك بو�سع حجر االأ�سا�ص ملقر جمعية االأطفال املعوقني بالريا�ص باالإنابة عن خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبد العزيز – يرحمه اهلل.
مل تق����ف م�سئوليات والتزامات القائد حائاًل اأمام منح بندر كل الوقت حلوار ابوي كرمي، 
ا�ستمع فيه – حفظه اهلل -  الأخبار بندر،وكيف جتاوز ظروف اعاقته، والتحاقه باجلامعة 
وتخرج����ه منه����ا، ودرا�سته للغ����ة اال�سباني����ة، وعمله اأخ�سائ����ي عالقات عام����ة يف احدى 
ال�سركات الكربى، وطموحاته وتطلعاته، معربًا - رعاه اهلل – عن �سعادته واعتزازه بروح 

االإرادة واملثابرة والتحدي التي متيز بندر كاأحد �سباب الوطن ومناذجه الناجحة. 
اأم����ا اجلمعي����ة التي احت�سنت هذا ال�س����اب طفاًل �سغرًا و�ساغت من����ه رجاًل ناجحًا فقد 
ا�ستاأثرت هي االأخرى ب�سهادة تكرمي من الوالد القائد عندما و�سفها باأنها “متثل واحدًة 
م����ن اأب����رز موؤ�س�سات العمل اخل����ري يف بالدنا، واأود اأن اأ�سجل �سك����ري لكل من اأ�سهم يف 

دعم م�سرتها، و�ساند ا�ستمرارها ومنوها.” |



محمد الغامدي .. دارس الحاسب اآللي 

| دخل“حمم����د الغامدي” الى مركز اجلمعية بالريا�ص حمموال بني يدي والده طفاًل 
معاقًا يعاين فقدان الكثر.. وعاد بعد 15 عامًا وعمره 23 �سنه، - يدر�ص يف جامعة امللك 
�س����عود كلية احلا�سب -  ليقف  اأمام حفل اجلمعية العمومية 28 ليقول كلمته اأمام اجلمع 
ال����ذى جاء لراق����ب اأداء اجلمعية ويطل����ّع على اجنازاتها .. يومه����ا حتدث حممد بفي�ص 
م����ن امل�ساعر ال�سادقة التي وجدت �سداها مبا�س����رة يف قلوب اأع�ساء اجلمعية العمومية  
و�سفق����ت اأكفهم طربا بهذا االإجن����از الذي ال ي�ساهيه اإجناز وه����و اإتاحة الفر�سة لطفل 

معوق يف حياة كرمية 
يق����ول حمم����د .. اجلمعية  كانت بداي����ة ق�ستي مع االأمل ..  رغ����م كل م�ساعر الياأ�ص التي 
كان����ت حتيط مبن حويل، وجدت يف هذه اجلمعية اأنا�س����ا خمتلفني .. اآباء واأمهات واإخوة 
واأخ����وات ال هم لهم اإال العمل واحل����ب والت�سجيع. واإن كل جل�سة عالج يف اأق�سام اجلمعية 
الطبي����ة والتاأهيلي����ة، وكل حرف تعلمته يف ف�سول الق�سم التعليم����ي، كانت خطوة �سغرة 
نح����و اجلامعة .. وخطوة كب����رة نحو احلياة. وم����ن الفوائد الكثرة الت����ي ح�سلت عليها 
م����ن اجلمعية كان اأبرزه����ا زرع الثقة يف نف�سي وم�ساعدتي على مواجهة احلياة بكل ثقه و 

اإميان. |
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مسعر .. من أروقة الجمعية الى تقنية هيئة الفضاء 

| م�سع����ر امل�سعر..، منوذج م�سرف ملخرجات اجلمعية وللدور الذي تقوم به على �سعيد 
بن����اء االن�س����ان؛ فف����ي مرحلة مهمة م����ن مراحل طفولت����ه كان م�سعر اأحد اأبن����اء اجلمعية، 
وا�ستف����اد من خدماتها املتخ�س�س����ة املجانية؛ لذلك بادر عندما منحته اجلمعية جائزتها 
للتمي����ز اإلى التربع بقيمة اجلائزة مل�سروع )خر مكة( با�سم والدته، وردًا جلميل اجلمعية 

عليه وعلى كل خريجيها من االأطفال املعوقني.
م�سعر امل�سعر ح�سل على درجة البكالوريو�ص من جامعة االإمام حممد بن �سعود بالريا�ص 
يف تخ�س�ص االقت�ساد واالإدارة، كما ح�سل على درجة املاج�ستر يف اإدارة تقنية املعلومات 
من جامعة مراي �ستيت بالواليات املتحدة االأمريكية بامتياز يف نهاية عام 2000م، وقبل 

كل ذلك هو متزوج واأب ل�:هيا، وم�سعل، و�سهد، ونورة، وحممد، و�سلطان. 
ب����داأ م�سعر م�س����واره العملي يف الهيئة العامة لل�سياحة وال����رتاث الوطني، وتدرج يف الكثر 
م����ن امله����ام يف اإدارة تقني����ة املعلومات حتى مت تعيين����ه مديرًا عامًا ل����الإدارة العامة لتقنية 

املعلومات عام 2008م.ثم انتقل ايل هيئة الف�ساء.
م�سع����ر ب����ن حممد امل�سعر )41 �سن����ة( ال ميثل فقط جتربة ناجح����ة، ولكن منوذج للتحدي 

واالإرادة واالأمل، االمر الذي اأهله لنيل جائزة التميز االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة. |



مريم .. عادت لرد الجميل

| »م��رمي العتيب��ي«.. )30 عامًا( تقول: كنت طالب����ة يف مركز جمعية االأطفال 
املعوقني بالريا�ص تلقيت تعليمي يف مراحله الدرا�سية و�ساحب ذلك ا�ستفادتي من برامج 
العالج الطبيعي على اأيدي االأخ�سائيتني  »بويل و�سوزان«، وقد ا�ستفدت منهما ومن باقى 
فري����ق التاأهيل الكثر. اأنا االآن م�ساع����دة معلمة يف ف�سل احلا�سب االآيل بق�سم التمهيدي 
يف مركز اجلمعية بالريا�ص، عدت بعد �سنوات، ولكن هذه املرة جئت متطوعة للم�ساعدة 
فيما تقدمه اجلمعية من خدمات لالأطفال املعوقني؛ حتى اأرد اجلميل الأ�سحاب اجلميل، 
ولكي اأوؤكد الأ�سدقائي االأطفال املعوقني انه �سياأتي يومًا يكونوا فيه قادرين لي�ص فقط على 

خدمة اأنف�سهم، بل اأي�سًا خدمة االآخرين !! 
وت�سيـــف مـــرمي: كان عم����ري ت�سع �سنوات عندما التحقت باجلمعي����ة، واإعاقتي هي �سلل 
ن�سف����ي طويل يف اجلهة الي�سرى من الرتنح، وقد ق�سيت اأهم �سنوات حياتي يف اجلمعية 
لال�ستف����ادة الكبرة م����ن اخلدمات العالجي����ة والتعليمي����ة والتاأهيلية. ويف ه����ذه املرحلة 
جتاوزت االآثار ال�سلبية لالإعاقة، وكان جمرد خروجي للجمعية مبثابة عالج يومي ع�سوي 
ونف�س����ي واجتماعي؛ فهذه ال�سن����وات التي ق�سيتها يف اجلمعية �ساعدتني كثرًا يف مراحل 
تعليمي التالية يف مركز التاأهيل ال�سامل لالإناث، كما در�ست التطريز اليدوي ملدة عامني.

وتنا�سد مرمي كل اأ�سرة لديها طفل معوق اخلروج به من دائرة املنزل ال�سيقة وم�ساعدته 
على العالج؛ اإذ اإن �سرعة اأ�سرة الطفل يف عالجه مبكرًا ت�ساعده على جتاوز م�ساكل هذه 
االإعاق����ة مبكرًا، وتوؤكد �سرورة دمج الطفل املعوق باملجتم����ع، كما اأن ذلك مفيد له، ومن 
امله����م توفر الكثر من اخلدمات للطفل املعوق؛ حتى يتمك����ن من الدمج ب�سهولة، وترى، 
عل����ى �سبي����ل املثال، اأن اخلدمات الت����ي وفرتها اجلمعية لها يف الع����الج والتعليم والتاأهيل 
�ساعدته����ا كثرًا على الدمج باملجتم����ع، واأن تكون ع�سوًا فعااًل؛ مما دفعها اإلى العودة اإلى 

اجلمعية للم�ساهمة يف م�ساعدة االأطفال املعوقني. 
وتختتم م����رمي العتيبي كالمها بال�سكر والتقدير لكل م����ن اأ�سهم يف اإن�ساء هذه اجلمعية، 
م�سرًة اإلى اأن الكثر من اأهل اخلر الذين اأ�سهموا يف دعم اجلمعية، ماديًا اأو معنويًا، ال 
يعلمون نتائج هذا الدعم، ولكنني اأقول لهم بعد م�سي �سنوات طويلة على دعمهم: اإن ما 
فعلتموه �سيء عظيم ونتائجه ال حدود لها.. واأنا واحدة من مئات االأطفال املعوقني الذين 
ا�ستفادوا من خدمات اجلمعية املجانية، وهناك الكثر منهم تزّوج ولديه اأ�سرة واأطفال؛ 

فهنيئًا لكل َمن اأ�سهم يف قيام هذا ال�سرح اخلري. |
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أحمد .. من جبيرة تحيط بالجسد كاماًل الي الجامعة

| يقول اأحمد ال�ســـعيد الذي كان اأحد من�ســـوبي اجلمعية منذ �ســـنوات: �ساءت ارادة 
اهلل اأن اأ�ساب باالعاقة مع الوالدة، اأنه ق�ساء وقدر من اهلل عز وجل، الذى ال راد لق�سائه،  
وق�ست����ي يف مرك����ز رعاية االأطف����ال املعوقني بالريا�����ص بداأت يف ع����ام 1992، وعلى وجه 
التحديد يف �سهر يوليو،  عندما كان عمري �سنة ون�سف ال�سنة، وقد بداأت يف ذلك الوقت 
جل�س����ات العالج الطبيعي. والتحقت بدورة عالجي����ة يف ال�سكن داخل اجلمعية على مدى 
اأكرث من عام، وذلك لتدريبي على كل التمارين الأ�ستطيع متابعتها يف املنزل بعد خروجي 
من املركز، ووقتها كنت ال اأ�ستطيع امل�سي بل كنت اأتنقل اإما على كر�سي متحرك اأو على ما 
ي�سم����ى امل�ساية، وكنت اأق�سي معظم وقتي على الدراجة الهوائية )�سيكل(؛ حيث كان يتم 
تثبي����ت قدمي ب�سريط ال�سق؛ لكيال ت�سق����ط، واحلمد هلل اأكملت برناجمًا متكاماًل للعالج 
الطبيع����ي؛ فتمكنت من امل�سي خط����وات قليلة، ومع املثابرة يف العالج الطبيعي متكنت من 

امل�سي وهلل احلمد.
ويعـــود اأحمـــد بالذاكرة قائاًل: اأتذكر اأنني كنت اأ�ستخدم جبائر كاملة تبداأ من منت�سف 
البط����ن اإل����ى القدمني، وكنت اأ�ستخدم ه����ذا النوع حتى بلغت اأربع �سن����وات، وكانت كبرة 
ومزعج����ة ث����م مت تغيرها بنوع يبداأ م����ن اأعلى الركبتني حتى القدمني، ث����م مت ا�ستبدالها 
بجبائ����ر ق�سرة من حتت الركبة اإل����ى القدمني وهي التي اأ�ستخدمه����ا االآن. وكان هناك 



توا�سل م�ستمر مع املتخ�س�سني يف مركز اجلمعية بالريا�ص؛ للتاأكد من ا�ستمرار العالج 
الطبيع����ي يف املنزل، ومالءمة اجلبائ����ر للقدمني، خ�سو�سًا بعد العمليات اجلراحية التي 

اأجريتها يف م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي يف الريا�ص.
وي�سيف: اإن اأيامي يف املركز كانت االأجمل دون منازع ؛ فقد وجدت فيه االأ�سرة احلنونة، 
ابت����داًء من الدكتور ب�س����ر والكادر الطبي من املمر�س����ات واخت�سا�سيات العالج طبيعي 
واخت�سا�س����ي االأط����راف ال�سناعي����ة واملدر�س����ات واالإداريني.. واالآن احلم����د هلل وال�سكر 
اأدر�����ص يف اجلامع����ة، واأ�ستطي����ع امل�سي وممار�سة حيات����ي ب�سكل طبيعي، واأق����ود ال�سيارة، 
واأعتم����د على نف�سي يف كل �سيء، وذلك بف�سل من اهلل ثم بف�سل اخلدمات التي ح�سلت 

عليها داخل اجلمعية. |
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بدر .. قصة بطل في مشاهد

لكل منا ق�سة حياة هو املوؤلف والبطل يف م�ساهدها.. “بدر”  �ساغ ق�سته بنف�سه وف�سّل 
اأن يج�سدها واقعاً رائعاً، يبعث من خاللها ر�سالة لالآخرين: 

اال�سم: بدر بن عي�سى بن اإبراهيم الربكات. -
العمر: 22 �سنة. -
مكان امليالد: الريا�ص. -
تاريخ امليالد: 1409/8/19ه�. -
املوؤهل: �سهادة الثانوية العامة. -
الهواية: احلا�سب االآيل وال�سباحة. -

امل�سهد الأول: طفل كغريه من الأطفال.. ولكن!
| ول���د كغره من االأطفال، لكنه �سبقهم يف اخل���روج اإلى هذه احلياة ب�سهرين؛ فقد ُولد يف 
ال�سهر ال�سابع ثم اأكمل ال�سهرين يف حا�سنة االأطفال حديثي الوالدة؛ نتيجة نق�ص االأك�سيجني 

بالدماغ؛ مما اأدى اإلى التاأثر يف بع�ص خاليا املخ امل�سوؤولة عن القدرة على امل�سي،  |



امل�سهد الثاين: الأ�سرة وقرارها ال�سليم
| ه���ي اأ�سرة الحظت اأن طفلها لي�ص كغره من االأطف���ال، وا�ستمرت يف متابعة كل تفا�سيل 
حيات���ه، وبعد مرور ثالث �سنوات اتخذت قرارها ال�سحيح بت�سجيل طفلها يف جمعية االأطفال 

املعوقني؛  |

امل�سهد الثالث: انطالقة جديدة
| احت���ق بدر مبركز الريا�ص �سغرًا، ال مي�س���ي، وال ينطق.. وكما يقول: “كنت اأزحف على 

االأر�ص”.. 

 “كانت جمعية االأطفال املعوقني نقطة انطالقة جديدة يف حياتي، وذلك يف 1412/4/27ه�، 
وكان عم���ري حينه���ا نحو �سنت���ني ون�سف، وكان���ت اجلمعي���ة مبنزلة البيت الث���اين يل؛ حيث 
تلقي���ت فيها الرعاية واالهتمام والكثر من برامج العالج والتدريب والتاأهيل والتعليم املكثف 
ن، وبعد �سنة انت�سرت على الزحف، واأ�سبحت  وامل�ستمر، واحلمد هلل اأ�سبحت حالتي يف حت�سُّ
ق���ادرًا عل���ى امل�س���ي بامل�ساية، وبداأت مراح���ل التعلي���م يف اجلمعية من مرحل���ة التمهيدي اإلى 
ال�س���ف الثاين االبتدائ���ي، وكانت النتائج ممتازة وهلل احلم���د..”.. واالآن اقرتبت نهاية هذا 

امل�سهد. |

امل�سهد الرابع: اخلروج من اجلمعية
| يوا�سل بدر حديثه  “منذ اأن تخرجت من اجلمعية عام 1417ه� ما زال يعاودين احلنني 
اإل���ى ذلك البي���ت؛ فاأقوم بزيارته، وما زلت م�ستمرًا حت���ى االآن، ولكن يجب عليَّ اأن اأم�سي يف 
م�س���وار حياتي م�ستمدًا قوت���ي من اهلل اأواًل ثم مما اكت�سبت من بيت���ي الثاين؛ اإذ اأكملت -بعد 
خروج���ي- درا�س���ة ال�سف الثالث االبتدائ���ي يف املوؤ�س�سة العامة لرعاي���ة امل�سلولني بالريا�ص. 
ويف عام 1418ه� مت نقلي اإلى قاعدة االأمر �سلطان اجلوية يف اخلرج؛ فاأكملت ال�سف الرابع 
واخلام����ص االبتدائي، ويف ع���ام 1420ه� �سافرت اإلى الواليات املتح���دة االأمريكية للعالج ملدة 
�سن���ة تقريبا، وق���د ا�ستفدت من الربنامج التاأهيلي -وهلل احلم���د-، واأكملت ال�سف ال�ساد�ص 

منت�سبًا ثم ح�سلت على �سهادة املرحلة االبتدائية بنتيجة )ممتاز( وهلل احلمد”. |

297



امل�سهد اخلام�س: بعد العودة من الوليات املتحدة الأمريكية
| “بعد العودة من الواليات املتحدة االأمريكية اإلى قاعدة االأمر �سلطان اجلوية باخلرج مت 
دجم���ي مع املجتمع؛ ومن هنا بداأت مرحل���ة حتدي ال�سعوبات واالعتماد على النف�ص، وبف�سل 
من اهلل تغلبت على كل ما واجهني من �سعوبات حتى االآن، و�سجلت يف املدر�سة العادية داخل 
القاع���دة، وفيها اأكملت املرحلت���ني املتو�سطة والثانوية، وح�سلت على �سه���ادة الثانوية بن�سبة 
عالي���ة وتقدي���ر ممت���از ثم ح�سلت على �سه���ادة دورة يف اللغ���ة االإجنليزية مل���دة �سهر بتقدير 

ممتاز، وهلل احلمد”. |

امل�سهد ال�ساد�س: املرحلة اجلامعية 
| “بع���د احل�س���ول عل���ى الثانوية عام 1428ه���� انتقلت اإل���ى الريا�ص، وب���داأت البحث عن 
القبول يف اجلامعات، وهلل احلمد مت قبويل بجامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية يف كلية 
االقت�س���اد والعلوم االإدارية بق�سم االقت�ساد، وبعد �سنتني مت حتويلي اإلى ق�سم اإدارة االأعمال، 
وم���ا زلت منتظم���ًا يف الدرا�سة حتى االآن يف امل�ستوى ال�سابع، وقد ح�سلت قبل �ستة اأ�سهر على 
�سه���ادة الرخ�سة الدولية يف قيادة احلا�سب االآيل. وقد مررت ب�سعوبات ال ح�سر لها، ولكني 

تغلبت عليها، واأتطلع اإلى التخرج باإذن اهلل”. |

امل�سهد ال�سابع: ماذا بعد؟!
| يوا�سل بدر حديثه: »اأطمح اإلى اأن اأكون فردًا فعااًل يف املجتمع، واأال تقف اإعاقتي حاجزًا 
اأم���ام طموحاتي خلدمة وطني، واأتطلع يف امل�ستقبل اإلى اأن اأكون اأحد رجال االأعمال البارزين 

يف الدولة اإن �ساء اهلل«. |

امل�سهد الأخري.. اخلامتة
| “اأ�سك���ر اهلل �سبحان���ه وتعال���ى اأواًل ثم اأدعو خمل�سًا الأ�سرتي لكل م���ا قدمته يل من دعم 
وح���ب ورعاي���ة واهتم���ام، واأدعو االأ�سر الت���ي لديها اأطفال اأ�سيب���وا باالعاقة  اإل���ى اأن يبادروا 

باإحلاقهم بجمعية االأطفال املعوقني”.

“واأقول للعاملني يف اجلمعية ” ان ما قمتم به من جهود مميزة اأ�سهمت ب�سكل كبر -بعد ف�سل 
اهلل- يف فت���ح الطريق اأمامي؛ حتى ا�ستطعت حتدي كل ال�سعاب والو�سول اإلى ما و�سلت اإليه 
االآن، واأ�ساأل اهلل اأن يجعل ذلك يف موازين ح�سناتكم، واأن يكتب لكم االأجر والثواب”. |



مشاعل .. الشيئ يعيق حياتي

| م�ســـاعل احلديثي..تقـــول: احلي����اة مت�س����ي قدمًا م����ن دون اأن ن�سع����ر، كاأين بينكم 
باالأم�����ص عندما التحقت باجلمعية وكنت مازلت طفلة،اأح�س�ست طوال 11 �سنة اأن حالتي 
حت�سن����ت ب�سكل ملحوظ بعد تعر�سي ل�سلل يف االأطراف ال�سفلية الإجراء عملية يف القلب، 

وكان عمري �ستة اأ�سهر، ومل اأكن حينها قادرة على حتريك اأطرايف ال�سفلية.
تتميز اجلمعية باأنها تقدم العالج والتاأهيل ب�سكل متكامل ؛ مما ي�ساعد الطفل على جتاوز 
ظروف اعاقته، وكانت بداية تعليمي يف مرحلة التمهيدي فيها، ولو مل تكن متخ�س�سة يف 

عالج االأطفال فقط الأكملت درا�ستي وحياتي فيها..
االآن اأبل����غ من العمر 19 �سنة، واأكملت درا�ستي، واأدر�����ص يف ال�سنة التح�سرية يف جامعة 

االأمرة نورة بنت عبدالرحمن. |
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ميسر .. رجل الذهب

| ول����د مي�سر وه����و يعاين من �سع����ف �سديد 
يف االأطراف ال�سفلي����ة، خ�سع جلراحة لتمديد 
االأط����راف، وم����ن ثم  و�سع اجلب����رة يف اأرجله 

وم�ساعدته بالعالج الطبيعي.
عندما بلغ العمر �ست �سنوات مت اإحلاقه مبركز 
جمعيه االطفال املعاقني  يف جدة ليبداأ م�سرته 

الدرا�سية بالق�سم التعليمي.
بتوفيق م����ن اهلل ثم  بدعم والده ووالدته بداأت 
خط����وات دجم����ه يف التعليم الع����ام ومت بالفعل 
التحاق����ه مبدر�س����ه التحلية املاحلة واإكمال����ه الدرا�سة ابتداء من االبتدائي����ة حتى انتهائه 

املرحلة الثانوية.
يتمي����ز “مي�سر” بالن�شاط واحليوية، والثقة يف النف�ص، يوؤدى الكثري من اموره ال�شخ�شية 

معتمدًا على نف�سه، يتقن مهارات كره ال�سلة، ال�سباحة، ال�سيد، ورفع االأثقال.
تعلم مي�شر قيادة ال�شيارة بجهاز يدوي، وقام بتد�شني ن�شاط جتاري  خا�ص، يلقى جناحًا 

متزايدًا 
التحق مي�سر باالحتاد ال�سعودي لريا�سات ذوي االحتياجات اخلا�سة 

• ح�سل عام 2016م على بطولة اململكة  وامليدالية الذهبية.	

• �سارك ببطولة ال�سيخ فزاع الدولية يف مدينه دبي 	

• �س���ارك يف بطوله خورفكان لغ���رب ا�سيا لعام 2017م وح�س���د املركز االول و 	
امليدالية الذهبية.

• �سارك يف بطوله ال�سيخ فزاع لعام 2017م وح�سل على املركز الثامن عامليا.	

اأثب����ت مي�س����ر مقدرة فائقة عل����ى ال�سمود واثبات ذاته واالإقبال عل����ى احلياة و تخطي كل 
م����ا اعرت�سه من عقبات، حتى عندما افتق����د والديه طيب اهلل ثراهما ت�سلح بقوه االإميان 

واالرادة ووا�سل م�سرته بنجاح. |



 راكان .. مبدع بإرادة  مقاتل 

| راكان عبد العزيز كردي مواليد 1992، مبدينة جدة، �سخ�ست حالته باأنها  “�سمور 
ع�سلي”،.. هو اأ�سغر اإخوانه ولديه �سقيقني من اإخوانه يعانيان نف�ص حالته، 

واِلدا راكان يعدان منوذجًا يف ال�سرب واالحت�ساب، اعتربوا ذلك نعمة من اهلل، و عليهما 
اأن يحافظا عليها  بال�س����كل املطلوب ويوفرا لها البيئة املنا�س����بة لكي تثمر م�ستقبال �ساب 

طموح وناجح.
ج����اء راكان اإل����ى اجلمعية �س����نة 1999 وكان عمره حينها 7 �س����نوات ، يع����اين من اعتالل 
ع�س����لي خلقي �س����ديد  وتطور هذا ال�سعف لي�س����مل كل ع�سالت ج�س����مه تقريبا. وكان ال 

ي�ستطيع اجللو�ص وامل�سي وال الوقوف. اذا اراد التنقل كان يحاول الزحف جاهدا.
ومنح كر�سي كهربائي متحرك مل�ساعدته يف التنقل ومت توفر التعديالت الالزمة للكر�سي. 
الأن ال�سعف تطور حتى و�سل الى االطراف العليا العنق والر�سغ واالكواع ، وتقدمت حالة 

ال�سد حتى �سملت قدميه وركبتيه ووركه.
نظرا لذكائه امللحوظ مت حتويله ملدر�س����ة اجلمعية وقد منح جل�س����ات يف العالج الطبيعي 
والوظيف����ي حيث كان اف�س����ل عالج له العالج بامل����اء الفاتر )امل�س����بح ( ومتارين االطالة 

والتنف�ص.
اأحب ح�س����ة الر�س����م واحلرف اليدوية جدا و كانت معلمتي هي  كنت  راكان” ..  “يقول 
اول من يالحظ ان لدي موهبة من املمكن �سقلها و كانت م�سدر الت�سجيع الأنني ما كنت 
ار�س����م بالبيت وال اأحد يطلع على ر�س����وماتي اإال معلمتي وبع�ص الطالب من �س����في، كنت 
ار�س����م من اأجل النتائج الدرا�س����ية فقط وما كان لدي ال�س����غف، ومع االي����ام قررت اإدارة 
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املدر�س����ة اخلا�س����ه اأن انتقل ملدر�س����ة حكومية، الأنني كربت يف ال�سن و يجب اأن اندمج مع 
بقية الطالب يف املدر�سة احلكومية للبنني.

هناك واجهتني بع�ص امل�س����اكل، مب�س����اعدة مدير املدر�س����ة وزميلي “هت����ان ورعد” ولكن 
تلك ال�سعوبات مل تاأثر �سلبا على درا�ستي بالعك�ص كنت من الطالب االأوائل و املتفوقني، 
و ا�س����تمر احلال و كملت درا�س����تي لل�سنة اخلام�ص ابتدائي، حينها كنت ارجع البيت يوميا 
وان����ا منهك ومتعب جدا من جل�س����تي الطويلة يف املدر�س����ة، بعد مراجع����ة الطبيب، طلعة 

النتيجة: عندي تقو�ص حاد يف العامود الفقري نتج عنه تعب و انهاك من اجلل�سة.
فقال الطبيب للوالد: ابنك تعبان والزم يكمل منازل اأو ي�س����يب املدر�س����ة نهائيا ويرتاح 

بالبيت الأن اجلل�سة  تتعبه.
فقال الوالد يل: راكان ترا القرار راجع لك اأنت، تبغا تكمل درا�سة اأو ال ؟ انت حر وهذا 

م�ستقبلك
قفلت له: ال اريد ان اكمل حاليا، و م�ستقبال �سوف افكر 

لكن يف وقت جلو�س����ي يف البيت كنت ا�س����تغل وقت فراغي مب�ساهدة التلفزيون و باالأخ�ص 
كونان، وقتها كنت اأنتظر امل�س����اهد اجلميلة و ا�س����غط “توقف” بحيث توقف ال�سا�س����ه و 

ار�سم امل�سهد على الورقه.
وهك����ذا كن����ت امني موهبتي ب�س����كل ال ارادي، ومع كل يوم كان امل�س����توى يتح�س����ن، و األقى 
اإعجاب وت�س����جيع من اهلي  على كل ر�س����مة.. بعدها بكم �سهر مت اال�سرتاك يف االنرتنت، 
ف�س����رت اتعلم يوميا �س����اعتني من درو�ص عربية، ملدة �س����نة، و بعدما اتقنت االأ�سا�س����يات 
ُكله����ا، انتقلت للدرو�ص االأجنبية، وكن����ت اأتابع اخلطوات على برنامج “الفوتو �س����وب”..
ا�ستمريت يف التعلم ملدة عام،  و�ساركت يف بطولة للم�سممني و ح�سلت على املركز االأول 

فيها..
نت جماهرية ال  بعدها اأ�س����بحت ان�س����ر اأعمايل على �سبكات التوا�س����ل االجتماعي، و كَوّ
باأ�ص بها، و ا�س����بحوا هم م�س����در حتفيز يل وكل كلمة منهم جتعلني ا�ستمر و اأكون اأقوى 

من قبل 
ع����ام 2013 اأتتني فك����رة الطباعة ف�ذهبت الى والدي وقلت ل����ه: ابويا ترا عندي فكرة يف 
ب����ايل هي فكرة طباعة ت�س����اميمي على منتجات مثل القم�س����ان واالأك����واب وغرها و انا 

�سامن لك النجاح اأن �ساء اهلل.
ومتكنت  من التوا�س����ل مع ال�سركات،  و بعد توفيق اهلل ا�ستطعت ان اخذ منهم املعلومات 

الكافية عن كيفية الطباعة ال�سحيحة.
و اليوم ا�سبح راكان ر�سام معروف وم�سمم م�سهور و مع بداية عام 1438، قرر راكان ان 

يكمل درا�سته واحل�سول على ال�سهادة اجلامعية.. وهذا التحدي القادم. | 



بسام .. رجل القانون 

األتحق “ب�سام” مبركز اجلمعية مبكة املكرمة  عام 2000م،  وكان يعاين من �سلل دماغي 
ثنائي ت�سنجي، ي�سعب معه اجللو�ص واحلركة،  وال ي�ستطيع امل�سي، ومتتع بربنامج تاأهيل 
مكثف  بداأ معه  امل�س����ي على اأطراف اأ�سابعه كما عانى من ت�سوه يف احلو�ص االأي�سر و�سد 
باالأوت����ار والع�س����الت، ويف ع����ام 2001م اأجريت له عملية جراحي����ة بالقدمني واالأرداف، 
وم����ن ثم عاد لاللتحاق بربنامج التاأهيل باملركز،اأما من ناحية العالج الوظيفي فقد كان 
يعاين من �سد باليدين وكان يحتاج اإلى حت�سني ا�ستخدام اليدين وحت�سني مهارات ما قبل 
الكتابة وتطويره يف املهارات احلياتية حيث يحتاج اإلى  التدريب العتماده على نف�سة لتعلم 
اللب�ص ويحتاج اإلى حت�س����ني االإدراك الب�س����ري وبعد مدة من التدريبات املكثفة اأ�سبحت 
لدي����ه مهارة دقة اليدي����ن جيدة وتطور عنده االإدراك الب�س����ري، وخ����الل هذه الفرتة مت 
حتويله اإلى الق�س����م التعليمي ودر�ص به مرحلة الطفولة والتمهيدي واالبتدائي وكان طفال 
هادئ����ا ج����دا وخجوال ولكن كان حمبوب����ا من اجلميع الأدبه واأخالق����ه ويف هذه الفرتة ومع 
العالج املكثف بداأ مي�س����ي بدون اأدوات م�س����اعدة وبعد انهاء مرحلة اأولى ابتدائي مت اإلى 
خارج اجلمعية ودجمه يف مدار�ص التعليم العام ودر�ص مبدار�ص عبدالرحمن فقيه املرحلة 
االبتدائية واملتو�سطة والثانوية وبعد انتهائه من املرحلة الثانوية  األتحق  بجامعة ال�سارقة 

عام 2015م، لدرا�سة القانون وطموحه اأن يتخرج بتفوق، ويعمل يف جمال االإعالم.

303



“أنس”.. دليل من يفتقد االرادة

األتح����ق “اأن�ص” مبركز اجلمعية مبكة املكرمة عام 1999م، وكان يعاين من �س����لل دماغي 
اأدى اإل����ى �س����لل ثنائ����ي اأعاقه عن امل�س����ي،  كان يجل�ص ويحبو فقط،  وينطق جمل ب�س����يطة 
ل�س����عوبة يف التنف�ص،  ومع التدريب امل�ستمر مع اأخ�سائية النطق جتاوز تلك ال�سعوبات، 
وتلق����ى خدم����ات الع����الج الطبيعي والع����الج الوظيفي، ث����م اأجريت له عملي����ة جراحية يف 
م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي، و بف�سل اهلل ا�ستطاع امل�سي بامل�ساية وحت�سنت حالته 
ومع التدريبات امل�س����تمرة، ومن ثم  مت تدريبه على امل�س����ي بالعكاز، اأما من ناحية العالج 
الوظيفي فقد كان ج�س����م اأن�ص �س����عيفًا جدًا ويعاين من بذل اأي جمهود وال ي�ستطيع حفظ 
توازنه  وكان ا�س����تخدام يديه حمدود و�س����عيف ملهارات ما قبل الكتابة، وبالتاأهيل اأ�سبح 
ي�س����تخدم يديه يف خمتلف االأن�س����طة واملهارات ومع اكتمال برنام����ج التاأهيل األتحق اأن�ص 
مبدار�����ص التعليم العام ودر�ص املرحلة االبتدائية يف مدر�����ص حراء وبعد انتهائه للمرحلة 
االبتدائي����ة حت����ول اإلى مدار�ص العلم النافع االأهلية لدرا�س����ة املرحلة املتو�س����طة والثانوية 
وبعد ذلك ح�س����ل على دبلوم حما�س����بة مالية من كلية املجتمع م����ن عام 1432-1434ه� 
وبعد ذلك �س����جل يف جامعة اأم القرى بكالوريو�ص يف عام 1435ه� وقد و�س����ل الى ال�س����نة 
النهائية، ويتطلع “اأن�ص” الى  تكملة درا�سة املاج�ستر باإذن اهلل، رغم اأن هناك كثر من 
ال�سعوبات واجهته خالل فرتة التعليم حيث وجد �سعوبة للح�سول على موافقة اجلامعة 

الإمتام درا�سة البكالوريو�ص يف تخ�س�سه 
تل����ك النماذج مل تكن فقط موؤ�س����رًا عل����ى اأن جمعية االأطفال املعوقني متثل ج�س����رًا ياأخذ 
بهوؤالء االأطفال واأ�سرهم الى فر�ص احلياة كاملة، ولكنهم اأي�سًا م�سدر طاقة ي�ستمد منه 
العاملني يف اجلمعية املزيد من القدرة والرغبة على اال�ستمرار، كما ان هوؤالء اخلريجني 
بات����وا حملة م�س����اعل  نور ل����دروب اإخوانهم  الذين حتت�س����نهم مراك����ز اجلمعية، والذين 

يقدمون هم اأي�سًا درو�سًا ت�ستحق التوقف.
ال�سطور التالية تروي بع�ص مالمح ق�سة االجناز للعام االأخر يف مراكز اجلمعية..



عبد اهلل .. الدنيا من زوايا جديدة !!

 عب����د اهلل اأمين الظاهري، ابن مرك����ز اجلمعية باملدينة املنورة،، التحق باملركز ومل يكن 
عمره قد جتاوز بعد الثانية، حيث كان يعاين من �س����لل دماغي، اأعرا�س����ه تاأخر يف النمو 

احلركي، االمر الذي اأدى الى عدم القدرة على اجللو�ص اأو احلركة، 
تلق����ى عب����د اهلل برامج عالجية تاأهيلية يف املركز لنحو عام����ني ثم انقطع فرتة وعاد عام 

2013م لينتظم يف جل�سات التاأهيل الطبي، ومن ثم التحق باملدر�سة التابعة للمركز.
يف عمر ال�ساد�س����ة ومن خالل برامج التاأهيل، ا�س����تطاع عبد اهلل اجللو�ص،، ليبداأ النظر 
للدنيا من حوله بزوايا جديدة !!،  وبعدها بنحو �ستة اأ�سهر متكن من احلبو، ويف ال�سابعة 
متكن من الوقوف الأول مرة، ثم بداأ اأولى خطواته با�س����تخدام امل�س����اية الداعمة للحو�ص 
يف عم����ر الثامن����ة،  قاهرًا ظروف اعاقته ال�س����ديدة وحمققًا حلمًا غاليًا الأ�س����رته ولفريق 

التاأهيل باملركز.
خالل ال�س����نوات االأخرة برزت ع����دة مواهب للطفل، حيث يتمتع بن�س����بة ذكاء ملحوظة، 
وقدرة على التوا�سل مع الغر ب�سكل مميز، الى جانب تفاعله االجتماعي، عرب ا�ستخدام 

برنامج التوا�سل البديل الذي يطبق يف ق�سم النطق باملركز.
اليوم ت�س����اعفت ثقة عبد اهلل بنف�س����ه، وبات ينتقل مبرونة م�ستخدمًا امل�ساية، - وان كان 

منفردًا - اإال اأن ذلك يتم حتت ا�سراف االخ�سائيني يف املركز واال�سرة يف املنزل.
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“ريان”.. مضيف االمراء !!

ا�ستلفت “ريان”-  اأبن التا�سعة من العمر - اأنظار اجلميع، وهو يتقدم �سفوف م�ستقبلي 
�س����مو رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية االأمر �س����لطان بن �س����لمان و�سمو امر منطقة املدينة 
املنورة االأمر في�س����ل بن �س����لمان بن عب����د العزيز لدى زيارتهما التفقدي����ة موؤخرًا ملركز 

اجلمعية بطيبة الطيبة. 
فقد حر�ص “ريان” على اأن يكون دلياًل ل�س����يفيه الكرميني خالل جولتهما داخل اأق�س����ام 
املركز، فخورًا مبا حققه هو �سخ�س����يًا من تطور وما اكت�س����به من مهارات حركية جديدة 

بعد اأن دخل املركز قبل �سنوات وهو يعاين من �سلل مزدوج يف االأطراف ال�سفلية !!
التحق “ريان” مبركز االأمر �س����لطان بن عب����د العزيز لرعاية االأطفال املعوقني  باملدينة 
املنورة، وعمره خم�ص �س����نوات، مل يكن ي�س����تطيع امل�سي اال مب�س����اعدة، ويعاين من الرتنح 

وال�شقوط وال�شابات نتيجة اعتياده امل�شي على اطراف اأ�شابعه.
عرب املركز، وحتت ا�سراف اال�ست�ساري الدكتور زايد الزايد ع�سو جمل�ص اإدارة اجلمعية 
ورئي�����ص ق�س����م جراحة العظام مب�ست�س����فى امللك في�س����ل التخ�س�س����ي، خ�س����ع “ريان” 
لعمليت����ني جراحيت����ني يف القدم وال�س����اق، واكبهما برنامج تاأهيل مكث����ف، متكن بعده من 

امل�سي با�ستقاللية وبطريقة �سحيحة وبتوازن ملمو�ص.
بات “ريان” يف ال�سف الرابع االبتدائي بالق�سم التعليمي باملركز، وي�ستعد لالندماج يف 

احدى مدار�ص التعليم العام.



“بشرى” قاهرة الصلب المشقوق !!

ان�س����مت  الطفلة “ب�س����رى” ملركز اجلمعية باملدينة املنورة ع����ام 2011م وهي تعاين من 
)ال�س����لب امل�سقوق( يف اأ�سفل الظهر، وخ�سعت جلراحة عاجلة يف االأيام االأولى لوالدتها  
الإغالق ال�س����ق، الذي ت�س����بب يف تاأخر النمو احلركي، ومن ثم عدم القدرة على امل�س����ي اأو 

الوقوف اأو اأداء اأي من مهارات احلياة اليومية.
وبعد التحاق “ب�س����رى” مبركز االأمر �س����لطان بن عبد العزي����ز لرعاية االأطفال املعوقني 
باملدينة املنورة، ويف عمر �س����نتني و�سهرين بداأت يف الوقوف الأول مرة، وان كانت قدرتها 

اللغوية ظلت حم�سورة جدًا.
م����ع تكثيف جل�س����ات العالج والتاأهي����ل الطبيعي والوظيفي والنطق تنام����ي قدرات الطفلة 

احلركية واللغوية ب�سكل ملفت.
ويف ع����ام 2012م خ�س����عت “ب�س����رى” جلراح����ة مب�ست�س����فى امللك في�س����ل التخ�س�س����ي 
بالريا�ص حتت ا�س����راف اال�ست�س����اري الدكتور زايد الزايد، ع�سو جمل�ص اإدارة اجلمعية، 

الإ�سالح خلع يف اجلهة اليمنى من احلو�ص، 
ويف الق�س����م التعليمي باملركز ت�س����اعفت مهارات وقدرات “ب�س����رى” االدراكية واللغوية، 
ال����ى جانب التطور املتالحق يف املهارات احلركية ومهارات احلياة اليومية، والقدرة على 
التوا�سل لت�سبح عنوانًا بارزًا لتفوق مركز املدينة املنورة، وم�سدر بهجة وفخر ملن�سوبيه.
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“حاتم” يكافئ والديه

�سيء خمتلف متامًا عن طقو�ص اأحزان ق�س�ص  بع�سر   اأبن مركز اجلمعية  “حامت”.. 
االأطف����ال املعوق����ني، فهو يبعث على االم����ل والتفاوؤل.. لقد اخت�سر - ح����امت - الطفل ذي 
العامني تعب والديه، ورمبا وعدهم باأنه �سيكافئهم على �سربهم واحت�سابهم باأن يخطو.. 

– كان كرميًا  – حامت 
فق����د وفى بجزء من وع����ده، و�سيفي باالآخر  رمبا قريبًا.. خطوات خم�ص، اأو اأكرث ا�ستطاع 
ح����امت اأن يخطوه����ا يف املرك����ز وب�سهادة اأكرث من رج����ل وامراأتان بع����د اأن كان ال ي�ستطيع 
امل�س����ي مطلقًا، وال اجللو�����ص اأي�سًا، اأو بع�ص احل����ركات.. االآن باإمكان����ه اجللو�ص، وتناول 
بع�ص االأ�سياء ؛ باالإ�سافة اإلى خطوات جميلة هي االأهم يف نظر والديه .. - حامت - وبعد 
اأن ب����دء خطواته يعدكم اأي�س����ًا باأن يكمل االألف ميل، اأو على اأق����ل تقدير بع�ص االأميال .. 
اجلمي����ع ي�ستب�سر باخلطوات املفقودة كخط����وات - حامت - وفاطمة وغرهم من االطفال 

املعوقني ..- باإمكانكم البحث عن ق�سة “حامت” و�ستجدونها يف كل مكان – 



“غادة” سفيرة فوق العادة

رغم تخرجها منذ اأكرث من عام من مركز امللك فهد لرعاية االأطفال املعوقني والتحاقها 
باإحدى مدار�ص التعليم العام، ظلت “غادة” – اأبنه التا�سعة من العمر – حتمل يف قلبها 
وعقله����ا الكثر من العرفان وال�سكر لهذا املرك����ز الذي احت�سنها على مدى �سنوات، ففي 
ذلك املرك����ز ا�ستطاعت مب�ساعدة االأطباء واالخ�سائيات واملعلم����ات  اأن تتجاوز �سلبيات 
االإعاقة، واأن تكت�سب مهارات وقدرات مكنتها من االلتحاق باملدر�سة االبتدائية،واالندماج 

مع قريناتها من الطالبات.
ا�ست�سعرت اأبنة التا�سعة انها “�سفرة” للجمعية  وللمركز، ومل تن�ص زميالتها يف مرحلتي 
التمهي����دي والطفولة املبكرة داخل املرك����ز، وكم كن ي�سعدن بزيارات ال�سيوف، وم�ساندة 
االخري����ن للجمعي����ة، وك����م كن ي�ستق����ن لروؤية اخلريج����ات الالئي تركن املرك����ز والتحقن 
باملدار�����ص اأو اجلامع����ات، وك����م كان ذلك مبثابة ت�سجي����ع لهن على انه����ن �سيلحقن بهذا 

الركب مب�سيئة اهلل.
حتينت “غادة النملة” فر�سة االحتفال باليوم العاملي لالإعاقة، وتبنت فكرة رائعة تعك�ص 
لي�����ص فقط ن�سجه����ا ورقي م�ساعرها، واعرتافه����ا باجلميل الأ�سح����اب الف�سل عليها بعد 
اهلل �سبحان����ه وتعالى، ولكنها اأي�سًا اأرادت اأن تنمي بني اأقرانها يف املدر�سة اجلديدة حب 
اخلر، والتعاطف مع االخرين ذوي االإعاقة، وتكون ج�سرًا للتوا�سل بني جمتمعها اجلديد 

والفئة التي عا�ست معهم ل�سنوات رائعة.

309



لالعاقة  العاملي  اليوم  امل�ساركة يف  مبادرة  املدر�سة  زميالتها يف  طرحت “غادة” على 
بفك����رة ب�سيطة تعك�ص ر�سالة هي االأك����رث دراية مبعناها وقيمتها، تتمثل يف تربع كل منهن 
مب����ا ت�ستطيع من م�سروفها اليومي لدعم اإخوانهم واخواته����م من من�سوبي مركز رعاية 

االأطفال املعوقني بالريا�ص.
حمل����ت “غ����ادة” ح�سيلة هذه الفكرة اجلميلة من التربعات، بعد اأن تفاعل اجلميع معها 
و�سجع����وا عليه����ا – حملتها الى املركز وحر�ست على ت�سليمه����ا بنف�سها الى االإدارة، وهي 
ت����ردد كلمة واحدة “جزاكم اهلل خرًا عني وعن كافة زميالتي وزمالئي.. هذا اأقل �سيئ 

اأ�ستطيع اأن اأقدمه للجمعية، فقط قولوا ملعلماتي اأين احبهم.”  



“ادريس” أطاح بتشخيص االطباء

اأبني بني يديي يع����اين �سالاًل دماغيًا اأفق����ده القدرة على  “جئ����ت ال����ى اجلمعية حام����اًل 
الكالم اأو امل�سي، وها هو اليوم  يرك�ص ويتكلم ويوؤدى ممار�ساته با�ستقاللية”

بتل����ك الكلم����ات يروي وال����د الطفل “ادري�ص” جترب����ة اأبنه مع اجلمعية من����ذ اأن جاء من 
حمافظة �سبيا بجازان بناء على ن�سيحة االأطباء الإحلاق جنله باجلمعية،

 يع����اين اإدري�����ص من �سلل دماغي ت�سنجي مع �سعف يف الب�س����ر وت�سنج يف االأطراف وتلف 
يف اجله����از الع�سبي. وقد اأدى ذلك اإلى اإعاقته حركيًا وب�سريًا، وتاأخر يف النطق والنمو 
نتيج����ة الت�سخي�����ص اخلاطئ والتاأخر يف الع����الج منذ البداية؛ مم����ا اأدى اإلى م�ساعفات 

وتدهور حالته ال�سحية، 
التح����ق مبرك����ز اجلمعية بالريا�ص وكان حينها ال ي�ستطي����ع اجللو�ص مبفرده وال يقف على 
رجليه متامًا واأطرافه م�سدودة وال يتحكم يف اللعاب وكان يحبو حبوًا وال يح�سن الت�سرف 
يف اأم����وره اخلا�س����ة وال يعرف �سيئًا عم����ا حوله اإال القليل، واأكد االأطب����اء يف �سبيا �سعوبة 

حالته وتاأخرها، وعدم قدرته على جتاوز ظروف اعاقته !!
ولك����ن يف مرك����ز اجلمعية بالريا�ص كان موعد “ادري�ص” م����ع ا�سراقة االمل، حيث  تلقى 
برامج رعاية عالجية وتعليمية وتاأهيلية اأثمرت بحمد اهلل حتواًل كبرًا يف قدراته اللغوية 
واحلركي����ة والذهني����ة،، وبات ياأكل مبف����رده ويق�سي كل احتياجات����ه دون م�ساعدة.. ومن 

يومها عرف معنى اللعب واملرح مع اأ�سقائه ومالأ البيت �سعادة وفرحًا.
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“حنين”..  للحياة

دخل����ت » حنني » مركز اجلمعي����ة مبكة املكرمة  عام 2011م، وهي تعاين من فتق بالعمود 
الفقري باملنطقة القطنية والعجزية، و خلع باحلو�ص، وت�ستعني بجهاز )shunt( لتقليل 
ال�سائل بالدماغ،  وكانت تعتمد على اأمها يف  كافة �سئونها احلياتية،ومع العالج الطبيعي 
املكث����ف ب����داأت جتل�ص، ثم  امل�س����ي بامل�س����اية ثم بالع����كازات، واالآن باتت مت�س����ي بدون اأي 
و�سائل م�ساعدة،ومن ناحية العالج الوظيفي كانت حتتاج لتطوير مهارات ما قبل الكتابة 
وامله����ارات الدقيقة وتقوية اجلزء العلوي من اجل�س����م ومع العالج املكثف ويف هذه الفرتة 
حتول����ت للق�س����م التعليم����ي  يف عام 2013م وتلق����ت التعليم حيث در�س����ت مرحلة الطفولة 
والتمهي����دي، و كان����ت تدريباتها م�ستم����رة يف العالج الوظيفي واأ�سبح����ت يديها اأكرث قوة 
واأتقن����ت املهارات الدقيقة اأكرث، واأ�سبحت تكتب ب�سكل �سلي����م جدا، وتعتمد على نف�سها، 
وه����ي طالبة جمته����دة ومثابرة وحمبوبة من جمي����ع املعلمات،، ويف ع����ام 1437ه� انتقلت 
ملدار�����ص التعليم العام خارج اجلمعي����ة، وهي تدر�ص االآن مبدار�ص اق����راأ االأهلية بال�سف 
الثال����ث االبتدائي، وم����ن خالل التوا�سل الدائ����م  بني املدر�سة واملركز يذك����ر اأن الطالبة 
تتميز باالجتهاد والتفاعل مع كافة االأن�سطة، والروح االجتماعية، وحتظى بحب اجلميع.



“رحمة”.. االبداع ال يعرف إعاقة

“رحم����ة”.. عمره����ا 8 �سن����وات، تع����اين من عيب خلق����ي، لديها ت�سوه����ات يف االأطراف 
ال�سفلية والعلوي����ة،  ت�سخي�سها الطبي يطلق عليه “،متالزمة العو�سي.” عندما ان�سمت 
ال����ى مركز اجلمعية مبكة املكرم����ة، كانت ال ت�ستطيع اجللو�ص او الوق����وف، مت تاأهيلها يف 
الق�س����م التعليمي باملركز حتى ان�سمت لربنام����ج الدمج لتلتحق بال�سف الثاين االبتدائي 

/ تعليم عام 
وتتمتع » رحمة » مبوهبة ملحوظة يف الر�سم والتلوين، ورغم العيب اخللقي اال اأن مهاراتها 
وح�سه����ا العايل  لفت انتب����اه معلمة الرتبية الفنية باملركز، والت����ي عملت على تطوير تلك 
امله����ارات، خا�س����ة يف ظل روح التحدي التي تتميز بها الطفلة والت����ي زادتها اإ�سرارَا على 
التميز والنجاح من بني اأ�سدقائها، حيث مار�ست هوايتها  يف ور�سة الرتبية الفنية وقدمت 

الكثر من االأعمال املميزة  من بني الر�سم والتلوين والت�سكيل بال�سل�سال.
خا�س����ت »رحمة » مرحل����ة املناف�سة يف ال�ساح����ة الفنية حيث �سارك����ت يف برنامج الفنون 
اخلا�س����ة العاملية لالأطفال ذوي االإعاق����ة 2016م، بعنوان ) اأنا العامل(، ور�سحت لوحتها 
لتك����ون ج����زءَا من املعر�ص احل����ي يف العا�سم����ة وا�سنطن ، و�سيتم عر�����ص جميع االأعمال 

املقدمة للم�ساركة على املوقع االإلكرتوين ملركز كينيدي للفنون.  
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“تامر” تفوّق فيما فشل فيه النجوم !!

رغ����م اعاقته اجل�سدية البادي����ة للعيان، ياأبى “تامر” اأبن – الثامنة -  اإال اأن يوؤثر األباب 
من ي�سمعه مبا يتمتع به من طالقة وبراءة وعفوية و�سدق.

ففيم����ا يعجز بع�ص ال�سا�سة والنجوم ع����ن الوقوف اأمام الكامرا، اأو احلديث اأمام جموع 
غفرة من الب�سر، يوؤدى “تامر” اأبن مركز امللك عبد اهلل لرعاية االأطفال املعوقني بجده 

تلك املوهبة بطالقة واإقناع نادر.
واأخ����ر حمطات متي����زه كان����ت يف  احتفاليه ناديه املف�س����ل مبنا�سبة م����رور 90 عامًا على 
تاأ�سي�س����ه، ب����ل تفوق “تام����ر”  يف ا�سعال حما�س����ة رئي�ص واأع�ساء �س����رف وجماهر نادى 
االحت����اد امل�ساركني يف احلفل معجبني بطالقته اللغوية وبروح����ه العالية وبانتمائه القوي 

لناديه رغم ظروف اعاقته اجل�سدية. 
كان “تام����ر احلارثي” الطالب مبركز امللك عب����د اهلل لرعاية االأطفال املعوقني يف جدة، 
ودون من����ازع جن����م  احتف����ال نادي االحت����اد مبا قدمه م����ن ح�سور الفت متحدي����ًا اعاقته 
وجم�س����دًا قدرت����ه على جت����اوز �سلبياتها، بف�سل م����ن اهلل ثم مبا ح�سل علي����ه من برامج 
رعاية عالجية وتاأهيلية يف مركز اجلمعية، حيث اعتلي “حامت” من�سة االحتفال وواجه 
اجلمهور بكل ثقة وثبات وعرّب برباءة يف كلمات عذبة عن �سعادته حل�سوره احتفال ناديه 

املف�سل “االحتاد”.
واأع����رب احل�سور عن تقديرهم للم�ساهمة االإيجابية جلمعية االأطفال املعوقني، و بدورها 
الب����ارز يف تاأهي����ل ودمج ه����وؤالء االأطفال، وكذل����ك م�ساعيها احلثيثة يف احل����د من االآثار 

ال�سلبية لالإعاقة على من�سوبيها من االأطفال املعوقني.



“طالل”.. من أسر الكرسي الى لعب الكرة !!

تت�ساب����ق الدم����وع مع ابت�سامة الف����رح وم�ساعر الر�سا على حمي����ا » اأم طالل » وهي تروي 
ق�سة طفلها الذي بات حديث اأهايل منطقة اجلوف، ومبعث اأمل لكل اأقرانه من من�سوبي 

مركز رعاية االأطفال املعوقني باملنطقة.
عام����ان م����ن ال�سرب واملثابرة والرعاية املتكاملة الراقي����ة اأحالت » طالل » من طفل قعيد 
الكر�ش����ي املتحرك الى �شب����ي ميتلئ حيوية ون�ش����اط.. ي�شارك ويناف�����ص رفاقه ال�شحاء 

م�سيًا وعدوًا !! 
ق�س����ة “طالل” هي ف�سل م����ن م�سرة تفوق وجن����اح مركز رعاية االأطف����ال املعوقني يف 
اجلوف على مدى اأكرث من ع�سرين عامًا، تقول عنها والدته..” مل نكن نعلم بان التحاق 
“طالل”  مبركز جمعية االأطفال املعوقني يف اجلوف �سيكون بداية حتقيق حلم اال�سرة 
يف اأن نراه يتجاوز ظروف اعاقته احلركية،حيث عانى طالل من ق�سر يف اأوتار ال�ساقني 
جعلته مقعدًا على الكر�سي املتحرك، قبل ان يجري عملية جراحية جعلته حبي�ص اجلبرة 

ملدة و�سلت الى ال�سهرين، لتبداأ بعد ذلك رحلة العالج 
وت�سيف اأم “طالل ”يف التا�سع من يونيو 2015 بداأ ابني مرحلة العالج الطبيعي بعد ان 
اج����رى قبلها ب�سهرين عملية جراحية، وه����ذا التاريخ لن ان�ساه اطالقًا كونه منحنا االمل 
بعد م�سيئة اهلل يف ا�ستعادة طالل عافيته، وعلى الرغم من اجلل�سات املكثفة التي نح�سر 
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له����ا يف مرك����ز اجلمعية باجلوف اال ان طالل كان متحم�س����ًا و�س����عيدًا ومتفاعاًل مع تعدد 
اجلل�س����ات بف�سل ما وجده م����ن رعاية واهتمام وود من قبل العامل����ني يف املركز، والروح 

الطيبة التي يتميز بها فريق التاأهيل  يف العالج الطبيعي والعالج والوظيفي.
 “وت�س����يف االم”  اإن برنامج العالج الطبيعي ا�س����تمر ملدة �س����تة ا�س����هر وال اخفيكم �سرًا 
اذا قل����ت ب����اين كنت متخوف����ة من طول فرتة الع����الج وعدم تقبل طالل لها، لكن �س����رعة 
ا�ستجابت����ه �سهل����ت الكثر من ال�سعوبات حت����ى ا�ستطاع بعد �سهرين م����ن “احلبو” على 
قدمي����ه ويديه، ومن خالل برنامج مكث����ف لتقوية ع�سالت قدميه، جتاوز مرحلة الزحف 
ال����ى القدرة على الوقوف على قدمي����ه با�ستخدام و�سائل م�ساعده قبل ان ينجح يف امل�سي 
با�ستخ����دام “امل�ساي����ة” حيث بات ي�ستخدمه����ا يف تنقالته اليومية واأم����وره احلياتية دون 

احلاجة مل�ساعدة من االخرين.
وتوال����ت اخلطوات االإيجابية وهلل احلمد الى ان ا�ستط����اع امل�سي بالعكاز الرباعي، بعدها 
كان����ت املفاج����اأة اال�سعد باأن م����ّن اهلل عليه بتحقي����ق حلمه بامل�سي والتي ب����داأت بامل�سي 6 
خطوات دون م�ساعدة حتى و�سل به احلال ان ي�ستطيع اجلري وم�ساركة اقرانه االأطفال 

االخرين يف اللعب بالكرة وركوب الدرجات”.  
وتتوجه “اأم طالل” باحلمد والثناء الى اهلل العلي القدير، ثم ال�سكر واالمتنان والعرفان 
ال����ى م�سئويل ومن�سوبي مركز جمعي����ة االأطفال املعوقني باجلوف قائل����ة “لقد �سخر اهلل 
لن����ا هذا املرك����ز ليكون بوابة حتقيق حل����م العائلة، وطاقة اأمل ون����ور للع�سرات من اال�سر 
يف منطق����ة اجلوف،  م�سيفة”: “املعاناة الت����ي كان عليها” طالل “جعلتني احلم بروؤيته 
مثل االأطفال االخري����ن، وبف�سل اهلل احللم حتقق بتوفيق اهلل ثم بالكفاءات العالية التي 
ميتلكه����ا مركز جمعية االأطف����ال املعوقني يف اجلوف، فهو من اأعاد ملنزلنا الب�سمة، وجعل 
طالل طفاًل قادرًا على تنفيذ كل متطلبات حياته بنف�سه دون م�ساعدة االخرين، ولك ان 
تتخيل.. كيف هو الفارق بني طفل يعاين من االإعاقة، يق�سي يومه على  كر�سي متحرك، 
وبف�سل من اهلل بات ي�سابق اجلميع نحو ال�سعود الى املركبة، وميار�ص �سئونه با�ستقاللية 

تامة،  واحلمد هلل على ف�سله، وهذه جتربة لن ان�ساها طوال حياتي”.  



أنس .. االبتكار من رحم المعاناة 

اأن�����ص االأن�س����اري عم����ره 11 �سنة.. من اأبن����اء مركز اجلمعية بجن����وب الريا�ص، يف عامه 
الثالث اأ�سيب ب�سمور �سريع التدهور يف الع�سالت، �ساحبه تاأخر عقلي ب�سيط. 

يف ع����ام 1432ه� التحق مبرك����ز اجلمعية وبداأ رحلة ومرحلة جديدت����ني يف حياته، وذلك 
وفقًا لربنامج عالجي وتعليمي وتاأهيلي دقيق، واكبه االلتحاق  مبرحلة التمهيدي.

عان����ى اأن�ص يف  البداية  م����ن ت�ستت وعدم تركيز؛ وخ�سع لربنام����ج تاأهيلي لتحجيم ذلك 
والتغل����ب علي����ه من خالل اجلل�سات الفردي����ة وممار�سة بع�ص االأن�سط����ة التي �ساعدته يف 

تقليل الت�ستت وتقوية الرتكيز لديه اإلى درجة اأنه اأ�سبح مييل كثراً اإلى االإلكرتونيات..
الحظ فريق التاأهيل تنامي رغبة اأن�ص  واهتمامه  بفك االألعاب واالأجهزة القدمية واإعادة 
تركيبه����ا.. وكانت املالحظة االأ�سا�سية من خ����الل متابعته اأنه يحاول ا�ستك�ساف االأجهزة 
م����ن الداخل والقطع التي تتكون منها؛ حتى فوج����ئ اجلميع مبحاولته ابتكار جهاز جديد 
ك�ساح����ن للج����وال عن طري����ق البطارية اخلارجية. قدم����ه هديه ملديرة الق�س����م التعليمي 

باملركز، كاأنه يبعث بر�سالة امتنان لكل من بذل جهدًا يف رعايته وتاأهيله ».
وتق����ول مدي����رة الق�س����م التعليمي باملرك����ز نوف ال�س����امل: »اأهم حلقة من حلق����ات برنامج 
التاأهيل لالأطفال هو ا�ستك�ساف اإمكانات كل طفل ومواهبه وميوله، والعمل على ت�سجيعه 
وحتفي����زه على التطوير با�ستمرار ومنحه الثقة بنف�س����ه.. وعلى �سبيل املثال فقد حر�ست 
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على دعوته للم�ساركة يف ركن مركز اجلمعية مبهرجان )حركات2( الذي كان انطالقته 
االأولى. ويف مهرجان )م�سرح الطفل بالريا�ص(، وكذلك يف فعالية )مواهب بال حدود( 
مب�ست�سف����ى احلر�����ص الوطني.. و�سيئ����ًا ف�سيئًا.. تفتح تفك����ره االبتكاري م����ع زيادة وعيه 
وحت�سن حالته االإدراكية وذلك بالتوازي مع تطور م�ساره التعليمي؛ اإذ �سارت االخرتاعات 
االإلكرتونية �سغله ال�ساغل، واأ�سبح يفكر يف اخرتاعات ت�ساعد ذوي االحتياجات اخلا�سة 
يف حياته����م اليومية واعتمادهم على اأنف�سهم بق����در امل�ستطاع؛ فتو�سل اإلى ابتكار من�سار 
احة اإلكرتونية ت�ساعده يف م�سح اأدواته اخلا�سة،  اإلكرتوين ي�ساعد يف ق�ص االأوراق، وم�سَّ
دون احلاج����ة اإل����ى طل����ب امل�ساعدة من اأحد. كم����ا ابتكر مفكًا اإلكرتوني����ًا ي�ساعده يف فك 
امل�سام����ر؛ الأن����ه كان يواج����ه �سعوبة عندما يحاول ف����ك اأي جهاز اأو لعب����ة. وكذلك ابتكر 
طريق����ة للتحكم يف الكر�سي املتحرك عن طريق تطبيق على اجلوال، و�سارك بالفكرة يف 
)مب����ادرة م�سك اخلرية لفعالية عواملنا(، وطبق هذا االبتكار يف هذه الفعالية، وال يزال 
لدي����ه الكثر من االبت����كارات واالأهداف التي ي�سعى اإلى حتقيقه����ا مل�ساعدة املعوقني على 
جت����اوز االآثار ال�سلبية لالإعاقة، و�سعاره يف ذلك )اإعاقت����ي �سر ابتكاري(.. وال يزال اأن�ص 
حتى بعد تخرجه من مركز اجلمعية يف جنوب الريا�ص حري�سًا على التوا�سل وامل�ساركة 

يف خمتلف فعاليات واأن�سطة املركز«. 



سلطان .. المفاجأة االغلى 

مل ت�ست�سل����م اأ�س����رة �سلطان ال�سمري لالأح����زان.. ومل تغفل بال�سدمة ع����ن حماولة اإنقاذ 
طفله����ا امل�ساب ب�سلل دماغي رباع����ي ت�سنجي..، جنم عنه عجز ع����ن احلركة اأو الكالم 
اأو التعب����ر..  ا�ستجاب����ت اال�سرة  لن�سيحة اال�ست�ساري الدكت����ور اأحمد الر�سدان باإحلاقه 

مبركز امللك �سلمان لرعاية االأطفال املعوقني بحائل بحثًا عن فر�سة للعالج.”  
اب����داأ “�سلط����ان” رحلة االم����ل باملركز وهو يف عم����ر الثالثة، وذلك بع����د اأ�سهر من افتتاح 
املرك����ز اجلديد؛ لتبداأ رحلة الع����الج والتعليم والتاأهيل. وكان����ت اأق�سى اأماين االأ�سرة يف 

ذلك الوقت اأن يخرج �سلطان من عزلته يف املنزل.
�سن����وات م����ن ال�سرب واملثابرة والعمل اجل����اد تكاملت فيها جهود اال�س����رة وفريق التاأهيل 
والتعلي����م باملرك����ز، حتت ا�سراف اال�ست�س����اري الدكتور زايد الزايد ال����ذي اأجرى جراحة 
ل�سلط����ان  لعالج معانات����ه  من �سد وق�سر يف ع�سالت واأوتار االأط����راف العلوية وال�سفلية 
نتيج����ة اإ�سابت����ه بال�سل����ل الدماغ����ي الت�سنج����ي، واكبها وتبعه����ا برنامج التاأهي����ل والعالج 

الطبيعي والوظيفي والنطق.
يق����ول الدكت����ور اأحم����د الر�س����دان “مل اأ�سدق عيني وان����ا اأرى �سلطان يدخ����ل العيادة وهو 
مي�س����ي با�ستقاللي����ة دون اأجه����زة م�ساع����دة ودون م�سان����دة اأخرين.. املفاج����اأة اأبهرتني، 
واأث����ارت �سعادتي واعتزازي باأن منطقة حائل ت�سم مثل هذا امل�ستوى املتطور من الرعاية 

العالجية التاأهيلية من خالل مركز امللك �سلمان.”  
وي�سي����ف “كنت اأتابع حالة الطفل �سلط����ان ال�سمري، وكان ياأتي اإلى العيادة يف م�ست�سفى 

امللك خالد على كر�سي متحرك، وال يقوم باأي حركة اأو كالم اأو تعبر..”
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آرام .. كسرت حواجز الصمت 

“اأرام �سعد” ان�سمت ملركز اجلمعية بالريا�ص عام 2009 م، وعمرها 17 �سهرا، حيث 
كان����ت  تعاين من تاأخر يف احلرك����ة والكالم.، ومت ت�سخي�ص حاالتها  برخاوة عامة وطول 

نظر.
التحق����ت “اأرام” بربنام����ج التدخل املبكر املكثف لالأطفال، حي����ث كانت تعاين من تاأخر 
بالنط����ق، و تخ����رج اأ�سوات مناغ����اة فقط وبعد اإمت����ام الربنامج املكثف حول����ت للعيادات 
اخلارجية حيث اأ�سبحت تخرج بع�ص املقاطع الب�سيطة للتعبر عن احتياجاتها اليومية.

وعن����د �س����ن 3 �سنوات اأ�سبح لديه����ا 4-5 كلمات مفردة، ويف عمر 4 �سن����وات زادت لديها 
املفردات، وباتت لديها القدرة على ت�سير اأمورها احلياتية الب�سيطة.

ويف عمر 5 �سنوات زادت مفرداتها اللغوية واأ�سبحت متحدثة ولديها ف�سول للتعرف على 
البيئ����ة املحيط����ة لذا ت�ساأل با�ستمرار عن كل ما حولها. ب����داأت يف عمر 8 �سنوات التحدث 
يف جم����ل ب�س����كل وا�سح، ومن جهة اأخرى وم����ع توا�سل برنامج الع����الج والتاأهيل حت�سنت 

قدراتها احلركية، وباتت مت�سى خطوات. 
وموؤخ����رًا ا�ستف����ادت “اأرام” م����ن برنامج الدم����ج، ومت احلاقها مبدر�س����ة 165 االبتدائية 
يف الريا�����ص، وحتظى مبتابع����ة من فريق الدم����ج باجلمعية حيث توؤك����د املوؤ�سرات تنامي 

ا�ستفادتها وا�ستعدادها املميز للتوا�سل مع املجتمع.



راشد.. صناعة الفارق في 3 سنوات

“را�س����د �سعيد” ان�سم ملركز اجلمعية بالريا�ص، وهو يف 
عم����ر الثالثة، حي����ث كان يعاين من �سلل دماغ����ي ثنائي، ال 
ي�ستطي����ع اجللو�ص بتوازن، ويعاين م����ن تاأخر الكالم وعدم 

القدرة على احلركة.
حظى “را�س����د” بربامج تاأهيل مكثف����ة خا�سة على �سعيد 
العالج الطبيعي والوظيفي، حتى متكن من جتاوز �سعوبات 
احلركة واجللو�ص، وب����ات ي�ستطيع اجللو�ص دون م�ساعدة، 
واكت�سب مهارات يف التحرك مبرونة، وحت�سن توازنه كثرًا
تعل����م »را�سد«  الوق����وف م�ستندًا على م�سن����د اأمامي لفرتة 
طويل����ة وتدرج بتوازنه اإلى اأن اأ�سبح ي�ستطيع الوقوف بدون 

م�ساعدة لفرتات طويلة، بل وميار�ص اللعب با�ستقاللية.
و كذل����ك تعل����م امل�س����ي با�ستخدام امل�ساي����ة بثقة وحتك����م اأف�سل مع مرور الوق����ت وتوا�سل 

التاأهيل. وا�ستطاع “را�سد” ت�سير الكثر من اأموره احلياتية م�ستخدمًا امل�ساية.
خ�س����ع “را�سد” لعملي����ة جراحية لتطوي����ل االأوت����ار، وا�ستطاع بعده����ا اأن يخطو خطوات 
�سغ����رة وتعلم الوقوف ب�سكل متوازن اأف�سل، ثم مت حتويله اإلى برنامج البدلة العالجية، 

و بعدها ا�ستطاع امل�سي با�ستقاللية.
وتتح�س����ن قدرته على امل�سي يومًا بعد يوم. كما ت�ساعفت قدراته اللغوية بف�سل اجلل�سات 

مكثفة يف النطق وي�ستمر اإلى االآن يف التح�سن واكت�ساب مهارات لغوية جديدة.
اأتق����ن را�سد مهارات ما قبل الكتابة، االمر ال����ذي اأهله لال�ستفادة من الربنامج التعليمي 
الرتب����وي باملركز وااللتحاق باملدر�سة وتعل����م احلروف واالأرقام فيها، ومن ثم ا�ستفاد من 
برنام����ج الدم����ج يف مدار�ص التعليم العام حي����ث األتحق بالرو�سة الثاني����ة باالأفالج، فيما 

يوا�سل اال�ستفادة برنامج العالج بالبدلة العالجية.
و اأك����رث م����ا مييز م�سرة “را�س����د” هو تفاعل ووعي ا�سرته، وحر�سه����ا على متابعة برامج 
تاأهيله والتزامها الدائ����م مبواعيد اجلل�سات، والتعرف على اأدوارها يف التاأهيل والدمج، 

هذا على الرغم من تواجدها خارج مدينة  الريا�ص. 
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ريم .. للباحثين عن االمل

“رمي الر�سيد” زهرة جميلة من اأطفال مركز اجلمعية بالريا�ص، عانت من �سلل دماغي 
ت�سنج����ي مزدوج ناجم عن اجراء جراحة القلب املفت����وح  عقب والدتها مبا�سرة لعالجها 

من عيب خلقي بالقلب.
ان�سم����ت “رمي”  ال����ى املركز يف عمر  الرابعة، ومل تكن قادرة على اجللو�ص اأو الزحف اأو 

احلركة اأو النطق ب�سكل �سحيح.
ب����داأت رحلتها مع التدريب املكثف عرب جل�س����ات التاأهيل من عالج طبيعي ووظيفي ونطق 
وتعليم����ي، االمر ال����ذي اأثمر حت�سنًا تدريجي����ًا، خا�سة يف ظل تفاع����ل واإيجابية ا�سرتها و 

حر�ص والدتها ال�سديد على متابعة الربامج املنزلية.
بعد ا�ستكمال “رمي”  لربنامج التاأهيل العالجي والتعليمي، مت �سمها الى برنامج الدمج 
حيث التحقت بالدرا�سة  يف ال�سف الثالث باملدر�سة االإبتدائية 384 منهج التعليم العام. 
وت����رتدد رمي على املدر�سة م�ستخدم����ة كر�سيها املتحرك وتتنقل داخل املدر�سة با�ستخدام 
م�سايتها التي اأخذت وقتًا كثرًا من طفولتها يف التدريب عليها لكنها حتدت كل ال�سعاب 

واأثبتت اأنها قادرة على تخطي كل العقبات.
رمي ا�ستطاعت اأن تتعلم الكتابة با�ستخدام يدها الي�سرى متحدية نف�سها حيث اأنها تعاين 
م����ن �سعف يف يدها اليمنى منعها م����ن الكتابة بها لكنها ا�ستطاعت اأن تدرب نف�سها على 

ا�ستبدال جميع ا�ستخدامات اليد اليمنى بالي�سرى.
كم����ا تتوا�س����ل مع قرينتها يف املدر�س����ة ومعلماتها وجميع من حوله����ا ب�سهولة وطالقة بعد 

ح�سولها على جل�سات عالج عيوب النطق، 



“بتال”.. يجنى ثمار تعاون االسرة

التح����ق “بت����ال النفيع����ي”  مبرحلة التدخل املبك����ر  مبركز اجلمعي����ة بالريا�ص، وعمره 4 
�سن����وات، حيث كان م�ساب ب�سلل دماغي ت�سنج����ي مزدوج، يعاين من فقدان القدرة على 

احلركة وامل�سي، وكذلك �سعوبات النطق وعدم القدرة على التوا�سل.
تلقى “بتال” منظومة برامج التاأهيل داخل املركز، �سواء على  �سعيد العالج اأو التعليم اأو 
اخلدم����ات النف�سية واالجتماعية ولوحظ حت�سن تدريجي يف حالته، خا�سة يف ظل تفاعل 

اال�سرة واهتمامها بت�سجيعه ومتابعه تاأهيله يف املنزل.
ع����رب املركز  ومن خ����الل متابعة الطالب من قبل اخ�سائي����ة النطق لوحظ حت�سن النطق 
لدي����ه وتط����وره ومن جانب االآخر وهو دمج الطالب داخ����ل الرو�سة لوحظ تطوره وحت�سنه 

وتفاعله من خالل تعامله مع الطالب.
وم����ن خ����الل متابعة الطالب م����ن قبل معلمات التدخ����ل املبكر يف الق�س����م التعليمي داخل 
اجلمعي����ة لوح����ظ حت�سن الطالب يف قدرات����ه التعبرية واحلركية وكتاب����ة مهارات ما قبل 

الكتابة ب�سكل اأف�سل.
مل تك����ن للطال����ب اأي م�س����اركات داخل الق�س����م التعليمي نظ����را ل�سغر �سن����ه وتخوفه من 
االخري����ن، ولك����ن مع اكتمال برنامج تاأهيله مت �سمه لربنام����ج الدمج، واأ�سبح االن طالبًا  
�سم����ن مرحل����ة التمهيدي يف رو�س����ة )65(  بعد دجمه من قبل االإ�س����راف الرتبوي داخل 

اجلمعية.
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“غرام”.. التميز

ان�سم����ت “غرام” ملرك����ز اجلمعية بالريا�����ص،  وهي تعاين من  �سم����ور يف الع�سالت، ال 
ت�ستطيع حتريك �سوى راأ�سها مع ا�ستخدام يدها اليمنى ب�سكل ب�سيط !!

طفل����ه تتمتع  ب�سخ�سية مميزة ع����ن بقية اقرانها، متيل التخ����اذ دور القيادة يف ال�سف،  
لديها قدرة فائقة على املالحظة و�سرعة اال�ستجابة؛ 

م����ع تلقيها منظومة برامج التاأهيل يف املركز �سواء عل����ى �سعيد العالج اأو التعليم متكنت 
“غ����رام” من القراءة بطالقة و كتابة احلروف والكلمات واجلمل، ثم بداأت مرحلة تعلم 
احلا�س����ب االيل فتفوقت ب�سكل ملحوظ،  يف الكتابة والر�سم يف برنامج الر�سام واي�سًا مت 

تدريبها على جهاز) االآي تراكر( لزيادة تركيز العني لديها،
وا�ستثمارًا لقدراتها الذهنية، ولرغبتها يف التميز مت  ا�سراكها يف مناف�سات  جائزة االأمر 
�سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني العام املن�سرم،   وفازت باأحد 

املراكز املتقدمة  
مت تقيي����م الطالب����ة م����ن قبل مدر�س����ة تابعة ل����وزارة الرتبي����ة والتعليم و اجت����ازت الف�سل 

الدرا�سي االأول والثاين بتفوق. 
ا�ستف����ادت “غرام” من برنام����ج الدمج خالل العام الدرا�س����ي 2016- 2017، والتحقت  

بال�سف الثاين االبتدائي يف مدار�ص التعليم العام.  



عبد اهلل طالل .. التحق بجيل القيادة !!

ان�س����م » عبد اهلل طالل » ملرك����ز اجلمعية بالريا�ص، وعمره مل يتجاوز الثالثة، يعاين من 
�س����لل دماغ����ي ت�س����نجي، اأدى الى عدم قدرة عل����ى الوقوف اأو احلركة، ا�س����تطاع اجللو�ص  

وعمره �سنتني وع�سرة اأ�سهر، وبداأ يف  الزحف وعمره  3 �سنوات.
بداأ يف تلقى برنامج التاأهيل بالعالج با�ستخدام حقن البوتك�ص مع تاأهيل مكثف 

خ�س����ع جلراحة تطويل اأوتار يف االأرجل، وبداأ تدريجيًا بالتدرب على ا�س����تخدام امل�ساية، 
كانت خطواته حمدودة وكان ي�ستخدم امل�ساية فقط داخل البيت ثم مع التدريب امل�ستمر 
وعزميته ومتابعة االأم له اأ�سبح االآن معتمدًا على امل�ساية يف التنقل حتى خارج البيت وهو 

م�ستمر يف تلقي تدريباته يف اجلمعية بعد الظهر
ا�ستف����اد » عب����د اهلل » م����ن برنامج الدمج بع����د ا�ستكمال تاأهيله،  حي����ث التحق  مبدار�ص 
“جي����ل القي����ادة”، ويتميز بقدرة فائقة على التوا�سل مع جمتمعه، وثقة يف النف�ص ورغبة 

متنامية يف التفوق.
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فاطمة .. الهام االب ومساندة االم

“لي����ت فاطم����ة تخط����و ولو خطوت����ني فقط.. هي����ا اأيتها ال�سغ����رة.. االأمر لي�����ص �سعبًا.. 
�سن�ساعدك على النهو�ص، لكن عليك اأن حتاويل لوحدك هذه املرة.. هيا يا – فاطمة – 

حاويل هذه املرة؛”
كان هذا حديث احللم والدعاء  لوالدي فاطمة، الطفلة ذات ال�سنوات ال�ست، 

والأن هن����اك من هو جواد ك����رمي رحيم، يلبى دعوة الداعي، ويدعون����ا لالأخذ باالأ�سباب.. 
ت����وّج - �سبحانه وتعالى - جه����ود فاطمة ووالديها وفريق التاأهي����ل  بوافر كرمه ممثاًل يف 

خطوات ال خطوتني فقط !.
كان ه����ذا هو امل�سه����د خالل الع����ام الدرا�س����ي 2016-2017م يف مركز جمعي����ة االأطفال 

املعوقني بع�سر، 
اأولى خطواتها كعرو�ص خجولة  – الطفلة اجلميلة ذات الرداء االأبي�ص خطت  –فاطمة 
اأم����ام نظ����رات والديها، وم�سرف����ات واإدارة املركز.، لق����د كان امل�سهد مهيب����ًا حقًا، ونحن 
ن�سف����ق لها.. ثمة �سيء موؤكد وم�سرتك بني احلا�سرين.. فرح بحجم �ست �سنوات.. هذا 
اأق����ل م����ا ميكن اأن يقال وفاطمة تخطو �سوب �سورتها على “الكيكة” التي اعدت لها بهذه 

املنا�سبة.
يق����ول والدها: من����ذ قدوم فاطمة، واأنا متفائل باأن اأعاقتها لن تدوم طوياًل، على النقي�ص 



م����ن  جميع االأطباء الذي����ن راأوها كانوا يرون اأن ال حلول يف االف����ق.. لقد ظنوا اأن فاطمة 
�ستكم����ل حياتها فاقدة القدرة على ا�ستخدام قدميها ؛ الى اأن األهمني اهلل بزيارة مبركز 
جمعي����ة االأطف����ال املعوقني بع�سر – ل�سُت هنا امتدح املركز، واأ�سيد به، لكنني حقًا احمد 
اهلل اإذ دلني عليه –.. هنا بالتحديد كنت مقتنعًا الى حد كبر باأن املكان خمتلف متامًا، 
فق����د مل�سُت حت�سنًا جديدًا بعد كل جل�سة لفاطمة.. االأمر الذي عزز لدّي االأمل باأنه لرمبا 

يتحقق القليل من احللم.. 
وهناك مركز اآخر كان له دور م�ساند، وهو من �ساعد فاطمة على امل�سي.. هو – اأمها – 
التي كانت تبذل ق�سارى اجلهد معها، وتتبع كل الو�سائل التي كان ين�سح بها اإخ�سائيات 
مرك����ز اجلمعي����ة. االآن باإم����كاين اأن اأقول اأن – فاطمة – مل تعد معوق����ة كما كانت.. االآن 
فاطم����ة تنتق����ل من مكان الآخ����ر دون اأن تعتمد على �سيء اآخر غ����ر قدميها ال�سغرين.. 
هذا �سيء مذهل ويدعو للفخر.. يف ظني اأن هذا االإجناز هو ما يجب اأن تفخر به كل من 
ينتمي للمركز.. لقد ا�ستمعت اإلى العديد من االآباء وهم يذكرون مهارات عديدة حتققت 

من خالل اأبنائهم امللتحقني باملركز.
اإنني فرح جدًا مبا يحدث.. وقبل هذا كله.. علي اأن اأوجه ال�سكر اإلى اهلل الذي مّن علينا 

بهذه النعمة.
يف القادم من االأيام �سنحتفل بال �سك، وب�سكل مماثل بحاالت م�سابهة لفاطمة و�سنهدي 
له����م العديد من الهداي����ا، كما فعلنا مع �ساحبة الف�ست����ان االأبي�ص اجلميل، والتي فرحت 
ج����دًا باالأحذية البي�ساء اجلديدة التي اأهدي����ت لها.. لقد اطفاأت االأنوار، وارتدت فاطمة 
احذيته����ا الت����ي ت�سيئ دربه����ا.. لقد جتولت به����ا، و�سفق اجلميع لها مرة اأخ����رى، وكاأنها 

عداءة و�سلت اأواًل ل�سريط النهاية.
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العالم يتسع لنا 



تواجه اجلمعية خالل ال�س���نوات القريبة القادمة، حتديًا يتمثل يف كيفية توفر ميزانية ا�س���تكمال اإن�س���اء 
م�سروع���ات الوق���ف اخلري، التي تنفذها يف عدد من مناطق اململك���ة التي حتت�سن مراكزها، اإلى جانب 
ميزاني���ة الت�سغيل ال�سنوية التي ت�سه���د هي االأخرى تزايدًا ملحوظًا، مع تزاي���د اأعداد االأطفال امل�سمولني 
باخلدم���ة، وافتتاح املراكز اجلديدة، و�سيظ���ل هذا التحدي قائمًا حتى بعد اإجن���ازات م�سروعات الوقف 
اخل���ري، الت���ي تعول عليها اجلمعية كثرًا يف تغطية اجلزء االأكرب من نفقات الت�سغيل؛ الأن خطط التو�سع 
التي تتبناها اجلمعية، والتي تت�سمن الو�سول بخدماتها اإلى باقي مناطق اململكة، اإلى جانب بدء م�سروع 
مراك���ز االأحي���اء �ست�ستلزم - بالطب���ع- م�ساعفة ميزاني���ة الت�سغيل، وه���ذا االأمر يعني اأن هن���اك �سباقًا 
دائم���ًا ب���ني الرغبة يف توف���ر اخلدمة وتطويرها من جه���ة، واحلاجة اإلى م�سادر متوي���ل دائمة. ويتطلب 
ذل���ك ابتكار و�سائ���ل جديدة لدعم م�سروعات اجلمعية، وي�ستمل املنظ���ور امل�ستقبلي هذا اجلانب احليوي 
ال���ذي ي�سمن ا�ستمرارية اجلمعية، وتطور خدماتها. ومثل ه���ذا التحدي يجعل من النظرة اإلى امل�ستقبل، 
وقراءاته، واال�ستعداد له �سرورة حتمية، ويف �سوء ذلك ت�سع جمعية االأطفال املعوقني جملة من االأهداف 
امل�ستقبلي���ة، التي ت�سع���ى اإلى حتقيقها، اأهمها االرتقاء باالأداء، واأن يكون مواكًبا الأحدث ما يف هذا املجال 

االإن�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:

• التو�سع النوعي واجلغرايف، ومّد مظلة اخلدمات لت�سمل جميع مناطق اململكة.	
• اإن�س���اء مراك���ز االأحياء الإي�سال خدم���ات اجلمعية اإلى االأحي���اء ال�سكنية، وتخفي���ف معاناة االأ�سر، 	

واالأطفال امل�ستهدفني.
• رف���ع �سعار )الوف���اء الأهل العط���اء(، وجت�سيده واقًعا من خ���الل تكرمي اأع�ساء ال�س���رف، واإنزالهم 	

املنزلة الالئقة بهم يف منظومة اجلمعية.
• توطني الوظائف التخ�س�سية، وتوفر طاقات وطنية �سابة تعمل يف جماالت الرعاية والتاأهيل.	
• تطوير ال�سراكة مع القطاعني العام واخلا�ص، واالإ�سهام يف توظيف املعوقني.	
• تهيئة البيئة املنا�سبة للمعوقني يف اأماكن العمل، واملرافق، وال�سوارع.	
• زي���ادة الفهم املجتمعي لق�سي���ة االإعاقة، وتبني اإ�سرتاتيجية اإعالمية واعي���ة، ترتقي بالوعي العام، 	

وتفعيل دور املعوقني يف بناء جمتمعهم.
• تبني برامج ت�سهم يف تفهم الن�صء لق�سية االإعاقة، ون�سر ثقافة التكافل والتعا�سد يف املجتمع.	
• زيادة اإ�سهام املراأة يف عالج م�سكالت االإعاقة.	
• ا�ستقاللية مركز االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة، وتطوير قدراته؛ ليكون مركًزا عاملًيا له مكانته يف هذا املجال.	
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الرؤية المستقبلية للجمعية
عل����ى مدى دورات املجل�����ص الع�سرة ال�سابقة، وقد �س����ارك يف دوراته ال�سابقة نحو �سبع����ني �سخ�سية من كبار 
م�س����وؤويل الدولة، ورجال االأعمال، واالأكادمييني واالإعالميني، واالأدباء والعلماء، وعقد خالل الفرتة املا�سية 
ع�س����رات االجتماعات، وعلى الرغم م����ن االإجنازات الكبرة التي خطط املجل�ص له����ا، و�سارك واأ�سرف على 
تنفيذه����ا ومتابعته����ا وحتقيقه����ا، اإال اأن الدور امل�ستقبل����ي ملجل�ص االإدارة بعد ثالثني عام����ًا من م�سرة العطاء 

يحتاج اإلى مراجعة؛ للتخطيط ملرحلة ما بعد اكتمال منظومة املراكز اخلدمية، وامل�سروعات الوقفية. 
وعلى �سعيد اللجان، فاإن اأهمية هذه اللجان تكمن يف اإثراء عمل جمل�ص االإدارة، وتعميق اأثره يف حتقيق اأهداف 
اجلمعي����ة، فهذه اللج����ان ت�سرك جميع اأع�ساء جمل�����ص االإدارة يف العمل، وتقوم با�ستغ����الل اأف�سل ملواهبهم، 
وقدراته����م ال�سخ�سية، وجتعل م�سوؤولياتهم متتد ملا ه����و اأبعد من جمرد امل�ساركة يف اجتماعات املجل�ص، ويف 
ال����دورات ال�سابقة للمجل�ص بلغ عدد العاملني يف اللجان بنوعيها الدائمة واملوؤقتة 1872 ع�سًوا، ج�سدوا فكرًا 
وطنًي����ا وجه����دًا تطوعيًا فريدًا من نوع����ه، ومع ذلك، فاإن املراجعة يف �سوء متطلب����ات املرحلة القادمة م�ساألة 
بات����ت مطلوب����ة و�سرورية، �سواء لر�سال����ة اجلمعية اأو ال�سرائح الت����ي تخدمها، اأو ال����دور وامل�سوؤوليات املنوطة 
مبجل�����ص االإدارة، واللج����ان املنبثقة عنه، وعالقة اجلمعية مبراكزها للمرحلة القادمة، وهي اأمور كانت ت�سبع 
بحثًا بني الفينة واالأخرى، �سواء على م�ستوى خرباء من معهد االإدارة العامة، اأو جهات و�سركات متخ�س�سة، 

وبيوت خربة، كانت اجلمعية ت�ستعني بهم بني احلني واالآخر. 
وفيما يلي اأهم حماور الروؤية امل�ستقبلية للجمعية: 

تعتمد روؤيتنا على ثالثة حماور.. وهي الرعاية ال�ساملة، والتمويل الثابت والدائم، واملجتمع املتفاعل.

اأ - املجتمع ال�سريك: 
• نوؤم���ن باأهمي���ة بناء جمتمع متفاعل و�سري���ك، يعي�سه املعوق، ال يعي�ص علي���ه اأو على هام�سه اأو حتت 	

ترفعه اأو قهره.

ب- الرعاية ال�ساملة:
• نوؤمن برفع جودة اخلدمات وحت�سني بيئة العمل، واأهمية م�ساعفة قدراتنا وخمرجاتنا.	

ج- التمويل الدائم:
• نوؤم���ن باأهمي���ة تطوير اأدواتن���ا اال�ستثمارية، مبا ي�سمن توف���ر م�سادر متويل دائم���ة وثابتة تواكب 	

احتياجات اخلدمة.



برامج العمل المقترحة 
• تطبيق معاير جودة عاملية راقية حتافظ بها اجلمعية على مكانتها وثقة املجتمع فيها.	
• امتالك �سندوق ا�ستثماري خري م�سمون و�سفاف يكون اأكرب �سندوق ا�ستثماري خري يف اململكة.	
• حتفيز كربيات �سركاتنا ال�سعودية لتكون �سريكة فاعلة يف م�سرتنا.	
• تو�سيع دائرة اخلدمات االإلكرتونية، وان�ساء اإدارة تقي�ص اأداء وحدات اخلدمة وت�ساعد يف م�ساءلتها 	

عن اأي تق�سر. 
• اإيجاد بيئة جاذبة للكفاءات املطلوبة وذلك من خالل اإعادة تقييم �سلم الرواتب واالمتيازات.	
• نع���زز جهودن���ا يف مواءم���ة خمرجات املنظوم���ة التعليمية مع احتياج���ات برامج الرعاي���ة والتاأهيل 	

املتخ�س�ص.
• اإتاح���ة الفر�ص للجميع، رج���ااًل ون�ساًء، �سغارًا وكب���ارًا، لكي ي�سهموا باأف�سل م���ا لديهم يف م�ساندة 	

ر�سالة اجلمعية.
• ا�ستثم���ار القوى الب�سرية املتخ�س�سة التي متتلكه���ا اجلمعية يف تقدمي خدمة مدفوعة ملن ال تنطبق 	

عليهم �شروط القبول اأو القادرين الراغبني يف تاأهيل مكثف.
• رفع كفاءة االإنفاق العام وحتقيق الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد واحلد من الهدر.	

أهدافنا
• ا�ستكمال منظومة مراكز اجلمعية يف املناطق التي حتتاجها.	
• توفري اخلدمة لكافة الأطفال الذين تنطبق عليهم �شروط القبول والنتهاء من قوائم النتظار.	
• احل�سول على اعتماد اأكرب موؤ�س�سات الت�سنيف العاملية.	
• الو�سول مب�ساهمة �سندوق اال�ستثمار اخلري يف اإجمايل ميزانية الت�سغيل اإلى %75.	
• الو�سول اإلى 3 اآالف متطوع كظهر للجمعية.	
• الو�سول بعدد اأع�ساء اجلمعية الفاعلني اإلى ع�سرة اآالف ع�سو وع�سوة.	
• رفع ن�سبة م�ساركة املراأة يف برامج واأن�سطة تنمية املوارد يف اجلمعية اإلى %50.	

ثانيا ً:عنا�سر القوة:
• ثقة الدولة واملجتمع يف دور اجلمعية وخدماتها.	
• اكتم���ال منظومة مراك���ز اجلمعية واالنتهاء من امل�سروعات اجلديدة بع���د نحو ثالث �سنوات، مينح 	

ميزانية اجلمعية فر�شة للتقاط الأنفا�ص من تبعات تكلفة الإن�شاءات.
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• اإجناز م�سروع »خر مكة اال�ستثماري اخلري« خالل ثالث �سنوات ميثل م�سدر دخل ثابت للجمعية.	
• متث���ل مكرم���ة حكومة خادم احلرم���ني ال�سريفني بتقدمي دعم م���ادي ملوؤ�س�س���ات الرعاية العالجية 	

للمعوقني م�سدرًا مب�سرًا ملداخيل اجلمعية املالية.
• متتلك اجلمعية فريق عمل متخ�س�ص و�سبكة مراكز منت�سرة يف عدد من املناطق.	

أعضاء الشرف
ا�ستطاع���ت جمعي���ة االأطفال املعوقني بتوفيق اهلل، ث���م بدعم والة االأمر، والدول���ة، ونخبة من اخلرين 
اأ�سح���اب االأيادي البي�ساء من اأبناء هذا البلد، �سواء اأكانوا ميثلون �سخو�سهم الكرمية، اأم موؤ�س�ساتهم 
و�سركاته���م اخلا�س���ة، اأم اجلهات التي يع���دون اأ�سحاب قرار فيها، ا�ستطاع���ت اأن متد مظلة خدماتها 
املجاني���ة، اإلى جانب توجهاتها امل�ستقبلية، باإن�س���اء مراكز يف االأحياء، واملحافظات؛ لتكون خدماتها يف 
متن���اول من هم بحاجته���ا، وقد اأمكن - وهلل احلمد- لهذه املوؤ�س�سة اخلري���ة اأن تخدم اآالف االأطفال، 
وتت�سدى بفاعلية لق�سية االإعاقة وقاية، وعالجًا، وتاأهياًل، وت�ساعد على تخفيف معاناة املعوقني عامة، 
واالأطفال خا�سة؛ مبا ي�ساعدهم على االندماج يف املجتمع، من خالل مهدت له من برامج رعاية وتاأهيل 

متطورة، وبنية �سلبة، من اأجل راأي جمتمعي م�ستنر حيال االإعاقة واملعوقني.

وبعد مرور ثالثني عامًا  على االنطالق تبدو احلاجة ما�سة اإلى توطيد عالقات اجلمعية بكبار داعميها 
خ���الل هذه امل�س���رة،  لذا فقد طرحت اجلمعية يف هذه املرحلة برناجم���ًا لتطوير "الع�سوية ال�سرفية" 

وتفعيله اأ�سبح جزءًا من نظامها االأ�سا�سي ي�ستهدف ما ياأتي : 

• رد اجلميل يف لفتة عرفان وتقدير.	
• التاأ�سيل لعالقة خا�سة ومميزة بني كبار الداعمني، وهيئات اجلمعية املختلفة، كاجلمعية العمومية، 	

وجمل�ص االإدارة، واللجان املنبثقة عنه.
• تع�سي���د اجلمعية بظهر من النخ���ب االجتماعية، ميثل ال�سركاء احلادبني عل���ى اأهداف اجلمعية، 	

املوؤمنني بر�سالتها، الداعمني مل�سروعاتها.
• توطي���د و�سائ���ج العالق���ات ال�سخ�سية وامل�سوؤولي���ات املهنية ب���ني اأع�ساء ال�سرف من خ���الل اللقاء 	

ال�سن���وي، ال���ذي �سيعقد برعاية كرمي���ة الأع�ساء ال�سرف كل عام، مبا يع���زز ال�سالت احلميمة بني 
كوكبة من رواد العمل اخلري يف مملكة االإن�سانية. 

• اإثراء خربات اجلمعية، وتقدمي الراأي وامل�سورة فيما يرون على �سعيد ق�سية االإعاقة، ودمج املعوقني، 	
وت�سهيل حياتهم، يف �سوء م�ساهداتهم وات�ساالتهم حمليًا ودوليًا.



• جت�سيد القدوة جليل ال�سباب من اأبناء الوطن ملحاكاة ق�س�ص جناح، ومالحم بذل وعطاء، جعلت 	
العمل التطوعي والتكافلي يف �سلم االأولويات وامل�سوؤوليات االجتماعية والوطنية لهذه القدوة.

• اإتاحة الفر�سة الأع�ساء ال�سرف الراغبني يف بناء عالقات اإن�سانية مع اأطفال اجلمعية وذويهم، مبا 	
يحقق اأعلى درجات ال�سعادة والراحة النف�سية الأطراف هذه العالقة. 

وقد ن�ست القرارات ال�سادرة بهذا اخل�سو�س على اأن منح الع�سوية ال�سرفية يكون: 
• لالأفراد الذين بلغ اإجمايل دعمهم للجمعية مليوين ريال فاأكرث. 	
• للموؤ�س�سات وال�سركات العائلية التي بلغ اإجمايل دعمها للجمعية خم�سة ماليني فاأكرث. 	
• لل�سركات امل�ساهمة والبنوك التي بلغ اإجمايل دعمها للجمعية ع�سرة ماليني فاأكرث. 	
• ملن يقرر جمل�ص االإدارة 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�س الإدارة/
اللجان العاملة( على النحو الآتي: 

• مينح ع�سو ال�سرف ع�سوية دائمة )مدى احلياة( باجلمعية العمومية. 	
• ي�شتثن���ى ع�ش���و ال�ش���رف الراغ���ب يف ع�شوية جمل����ص الإدارة من �ش���رط مرور عام عل���ى ع�شويته 	

باجلمعية العمومية، ومن �شرط وفائه بر�شوم الع�شوية. 
• ع�سو ال�سرف املنتخب لع�سوية جمل�ص االإدارة يحتفظ مب�سمى ع�سوية ال�سرفية، اإلى جانب ع�سوية 	

املجل�ص. 
• اإذا ت�س���اوى ع�س���و ال�س���رف مع ع�سو جمعي���ة عمومية اآخر يف االأ�س���وات ترجح الع�سوي���ة ال�سرفية 	

كاأولوية يف عملية الرت�سيح. 
وهناك جملة من المتيازات لأع�ساء ال�سرف: 

• لق���اء �سن���وي يح�سره فقط اأع�ساء ال�س���رف، وترعاه �سخ�سية مهمة، بح�س���ور رئي�ص جمل�ص اإدارة 	
اجلمعية.  

• لوحة �سرف دائمة باأع�ساء ال�سرف يف املداخل الرئي�سة ملراكز اجلمعية املختلفة. 	
• تزوي���د اأع�ساء ال�سرف ب���كل ما ي�سدر عن اجلمعية من ن�سرات، وتقاري���ر، ومطبوعات، واإهداءات 	

على عناوينهم الربيدية. 
• ا�ستخ���دام �سع���ار اجلمعية على مطبوعاته���م وكروتهم اخلا�سة، واالإ�سارة اإل���ى اأنهم اأع�ساء �سرف 	

جمعية االأطفال املعوقني )يتم ت�سميم �سعار خا�ص بذلك(. 
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• تق���دمي خدم���ات خا�سة للم�سرتك���ني يف الربنامج، من خ���الل جملة اخلطوة، وموق���ع اجلمعية على 	
االإنرتنت. 

• دع���وة اأع�س���اء ال�سرف حل�سور منا�سب���ات اجلمعية العامة، واخلا�سة، وفق اآلي���ات اإجال�ص، وحجز 	
م�سبق للمقاعد متى اأكدوا ح�سورهم. 

• اإبراز اإ�سهامات اأع�ساء ال�سرف اإعالميًا من خالل تعاون اجلمعية مع الو�سائل االإعالمية. 	
• ن�سر اأ�سماء اأع�ساء ال�سرف يف الدليل الذهبي اأو مو�سوعة "الباذلون" التي �ست�سدرها اجلمعية. 	
• الرعاية ال�سرفية لع�سو ال�سرف لبع�ص املنا�سط والفعاليات يف مراكز اجلمعية. -	

ن�سر مظلة اخلدمات املجانية ملناطق وحمافظات اأخرى 
بتوا�سل الدعم الذي قدمته الدولة واأ�سحاب ال�سمو اأمراء املناطق واملواطنني مبناطق مراكز اجلمعية، 
�سيتاأت���ى بح���ول اهلل خالل العق���د اجلاري اإن�س���اء وت�سغيل مراك���ز للجمعية يف كل من تب���وك، واحلدود 

ال�سمالية، وجنران، وجازان ح�سب ما تقت�سيه حاجة تلك املناطق. 



تطوير خدمات اجلمعية
تتطلع اجلمعية خالل املرحلة القادمة اإلى الو�سول بخدماتها اإلى االأحياء ال�سكنية يف املدن الكبرة، من 
خ���الل اإن�ساء ما ي�سمى ب� )مراكز االأحياء(، بهدف تخفيف امل�سق���ة على اأولياء اأمور االأطفال املعوقني، 
بتوف���ر اخلدمات املجانية للجمعية قريبة من حمل اإقامتهم، وتفعيل الربامج التاأهيلية املعا�سرة كتلك 
املطبقة يف عدد من الدول اال�سكندنافية، التي تقوم على التاأهيل من خالل املجتمع، مبا يوؤمل اأن تقوم 
به، وتنفذه مراكز االأحياء واملحافظات، من برامج تثقيف، وتدريب الأمهات االأطفال املعوقني، علمًا باأن 
التق���ومي املتقدم حلاالت االأطفال به���ذه املراكز �سيتم من خالل الفرق الطبي���ة والتاأهيلية املتخ�س�سة 

باملراكز الرئي�سة التابعة للجمعية.

وت�سع���ى اجلمعية اإلى تقدمي برامج الرعاية والتاأهيل االأ�سا�سية حل���االت االأطفال التي ي�سعب دجمها، 
وتهيئ���ة احل���االت القابلة للدمج للربامج التاأهيلي���ة املتقدمة باملراكز الرئي�سة م���ن خالل تعزيز برامج 

التعاون بني اجلمعية واملدار�ص؛ الإجناح برنامج الدمج. 

وو�سع اجلمعية على متا�ص مبا�سر مع املواطنني و�سط اأحيائهم �سيعزز ويوثق �سالت اجلمعية بال�سرائح 
االجتماعي���ة، ويجع���ل خدماتها املجانية متاحة، ومي�سرة ب�سكل اأف�سل، كم���ا ي�ساعد على تعزيز التعاون 
والتكام���ل بني اجلمعي���ة ومدار�ص التعليم العام، وكذلك مراكز الرعاي���ة ال�سحية احلكومية، واالأهلية، 
وح�س���د الطاق���ات التطوعي���ة؛ لتقدمي اأف�س���ل اخلدمات الرتبوي���ة، والعالجية؛ الإجن���اح برامج الدمج، 

وخطط الوقاية من اأ�سباب االإعاقة يف حميط الظهر ال�سكاين ملنطقة خدمات املركز.
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 توطني الوظائف التخ�س�سية 
اإن توافر الطاقات التاأهيلية الطبية املتخ�س�سة، وعلى اأعلى امل�ستويات العلمية، لي�سكل املرجعية املواكبة 
ل���كل م�ستجدات برام���ج الرعاية والتاأهيل على امل�ست���وى العاملي، وهي من اأه���م املتطلبات وال�سرورات 

لرعاية املعوقني وتاأهيلهم يف جميع دول العامل. 

وق���د حر�س���ت اجلمعية منذ بدايتها عل���ى ا�ستقطاب اأف�سل الكفاءات العاملي���ة والعربية يف تخ�س�سات 
الع���الج الطبيع���ي، والع���الج الوظيفي، وع���الج عيوب النط���ق، وور�س���ة اجلبائر؛ لتنطل���ق يف براجمها 
التاأهيلي���ة من حيث انتهى االآخرون، ولتكون هذه الكفاءات م�سادر اإ�سعاع للتدريب، واإك�ساب اأ�سا�سيات 

اخلربة للعاملني يف املجال داخل اجلمعية وخارجها. 

وخ���الل ال�سنوات املا�سية جنحت يف توف���ر االخت�سا�سيات الرتبويات املواطنات املوؤهالت لقيادة برامج 
الرعاي���ة والتاأهيل وتنفيذها، على امل�ستويني الرتبوي والتعليمي، كما هو احلال يف التخ�س�سات التاأهيلية 
الطبية، فخريجات اجلامعات ال�سعودية من  املواطنات يف هذا اجلانب يغطني احلاجة، لكن امل�سكلة تكمن 
يف توطني الوظائف التاأهيلية الطبية التي ين�سحب النق�ص فيها على كثر من العامل، ولذا �سعت اجلمعية 
خ���الل الفرتة املا�سية اإلى عالج هذا النق����ص من خالل معاي�ستها، وبالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة، 

ا وزارة التعليم العايل واجلامعات ال�سعودية، يف �سوء تو�سيات املوؤمترات الدولية االأربعة  وخ�سو�سً

بع����ص اجلامعات - كجامعة امللك �سعود مثاًل- تتوافر فيها تخ�س�سات العالج الطبيعي، وعالج عيوب 
النط���ق، منذ نحو عقدي���ن ونيف، ولكن اأعداد اخلريجات واخلريجني ما زال���ت دون التطلعات، كما اأن 
جامعات اأخرى و�سعت فتح هذه التخ�س�سات يف خططها اجلامعية، يف حماولة ل�سد اجلزء االأكرب من 
احلاج���ة املحلية، و�سواًل اإلى توطني هذه الوظائف، اأو حتقي���ق اأعلى ن�سبة ممكنة، للقناعة باأن احلاجة 

لتبادل اخلربات م�ساألة مهمة يف هذا اجلانب. 

ويف م�سع���ى م���ن اجلمعية اإلى �س���د احتياجها، عمدت اإل���ى تطبيق برنامج طموح لدرج���ة املاج�ستر يف 
جمال عيوب النطق، فجرى اإحلاق �سبع مواطنات جامعيات بهذا الربنامج، بالتعاون مع مركز التاأهيل 
ال���دويل، واجلامع���ة االأردنية، وهناك م�سعى اآخر اإلى برنامج م�ساع���دات التاأهيل من خالل منح درجة 
الدبل���وم مل�ساعدات تاأهي���ل يف جمال الع���الج الطبيعي، والع���الج الوظيفي، والنط���ق، واجلبائر، �سواء 

بالتعاون مع اجلامعة االأردنية اأو معاهد وموؤ�س�سات حملية، تتوافر لديها االإمكانات يف هذا املجال. 

وبرنام���ج التاأهي���ل االأكادميي ي�سته���دف توفر الطاق���ات التاأهيلية املتخ�س�سة التي تك���ون قادرة لي�ص 
فقط على تاأهيل املعوقني ورعايتهم، واإمنا على تنفيذ برامج لتدريب ذوي االأطفال املعوقني، واأ�سرهم، 
واملهتمني بهذا اجلانب؛ الإك�سابهم اخلربات االأ�سا�سية، يف كيفية التعاطي مع االحتياجات االأ�سا�سية لهم، 
مل�ساعدته���م  على �س���وؤون حياتهم اليومية، كاللبا�ص، واالأكل، والنظاف���ة ال�سخ�سية، والتنقل با�ستخدام 

الو�سائل الب�سيطة، وغرها من االأمور، التي ال تعد بدياًل بل مكماًل للتاأهيل العلمي املتخ�س�ص. 



وتقوم اجلمعية باإك�ساب هذه اخلربة الأمهات االأطفال املعوقني، ومن خالل ما يتم تنظيمه من ملتقيات، 
وور����ص عم���ل، وهذا الربنامج املعروف ب���� ال� )CBR( برزت احلاجة اإليه عقب اإع���الن )املا اأتا 1978م( 
بتحقيق ال�سحة للجميع بحلول عام 2000م، وحر�ست منظمة ال�سحة العاملية على دمج خدمات التاأهيل 
مع برامج الرعاية ال�سحية االأولية، من خالل تبني مفهوم التاأهيل من خالل املجتمع يف موؤمتر كولومبو 
ع���ام 1982م، هذا التاأهي���ل الذي ينظر اإليه بو�سفه منط���ًا مكماًل للتاأهيل املتخ�س����ص الإك�ساب بع�ص 
اخل���ربات، بدءًا بامل�ستوى القاعدي من املجتمع، وذلك من خالل اإقامة الدورات االإقليمية والوطنية يف 
جمال التاأهيل من خالل املجتمع، الإتاحة الفر�سة للم�ساركني لتبادل اخلربة، وتقوية العالقة بني برامج 

التاأهيل من خالل املجتمع وامل�سادر املحلية. 

التاأهيل من خالل املجتمع 
اإن فه���م املجتم���ع لالإعاقة من �ساأنه اأن ي�ساعد املعوق���ني يف التغلب على اإعاقاتهم، ومن هنا تربز اأهمية 
التاأهي���ل من خالل املجتم���ع اأو التاأهيل املجتمعي، به���دف درء خماطر االإعاقة، واحل���د منها، وت�سهيل 

التعاطي مع املعوقني، وتي�سر حياتهم، باال�ستفادة الق�سوى من قدراتهم الأجل حياة اأف�سل. 

وين���درج يف ه���ذا االإط���ار اأهمية تهيئة جمي���ع املن�ساآت، واملوؤ�س�س���ات احلكومية، واخلا�س���ة، واملجمعات 
التجارية، وال�سكنية، واملوؤ�س�سات التعليمية، مما ي�ساهم يف دمج املعوقني يف املجتمع، و�سوق العمل. 

وقد �سعت اجلمعية منذ اإن�سائها اإلى ذلك، وعملت على حتقيقه. فقد كان للجمعية دور بارز يف التاأهيل 
م���ن خالل املجتم���ع، ومت الرتكيز يف االكت�س���اف املبكر، والتدخ���ل؛ وذلك بالتعاون م���ع مراكز الرعاية 
ال�سحي���ة االأولي���ة، وامل�ست�سفي���ات يف القطاعني احلكوم���ي واخلا�ص، كما تتبع اجلمعي���ة خدمة املتابعة 
املنزلي���ة الأولياء االأمور، ع���ن طريق زيارات منتظمة، م���ن فريق التاأهيل؛ ملتابعة حال���ة تطور االأطفال، 

والطرائق ال�سحيحة للتعامل مع حالتهم. 

واأ�سهم���ت اجلمعية يف بناء راأي جمتمعي م�ستنر حيال هذا اجلانب، من خالل توظيفها اجليد لو�سائل 
االإع���الم، والندوات، واملحا�س���رات؛ لزيادة الوعي العام باالإعاقة، وطرائ���ق جتنبها، وتوزيع الن�سرات، 
والدوري���ات ع���ن االإعاقة والتدخل املبكر ومن خالل موقع اجلمعية عل���ى ال�سبكة العنكبوتية، اإلى جانب 
التع���اون م���ع املوؤ�س�سات ال�سحفي���ة، واملحطات التلفازي���ة، وخمتلف الو�سائل االإعالمي���ة، والتن�سيق مع 

املراكز واملوؤ�س�سات االأخرى ذات ال�سلة باالإعاقة. 

وهن���اك اأي�سًا برنامج تاأهيل املدار�ص الت���ي تطبق برامج الدمج وتهيئتها، ال�ستقبال الطالب واالأطفال، 
الذين يتم دجمهم من مراكز اجلمعية، والتعاون كذلك مع كثر من االأفراد واجلهات؛ مل�ساعدتهم على 
و�س���ع ت�سور ملن�ساآتهم ال�سكني���ة، اأو التجارية؛ لتلبي حاجة املعوق، وت�سهل حركته، واإفادته من مرافقها 
واأق�سامها. وتعاونت اجلمعية مع  وزارة الداخلية ب�ساأن ا�ستخدام حزام االأمان يف ال�سيارات، ومع وزارة 

ال�سحة يف فحو�سات ما قبل الزواج قبل اإ�سدارهما كقوانني ملزمة. 
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وتوؤم���ن اجلمعية يف �س���وء خرباتها الرتاكمية على مدى رب���ع قرن م�سى اإميانًا قاطعًا ب���اأن التاأهيل من 
خ���الل املجتمع هو االأ�سا�ص لنجاح اأي عملية دمج للمعوق���ني، واأن �سدور النظم والت�سريعات التي تخدم 
عملي���ة الدمج تظل هي املحور، واالأ�سا�ص، اللذين �سعت اإليهم���ا اجلمعية، ومركز االأمر �سلمان الأبحاث 
االإعاق���ة، واجله���ات ذات العالقة طوال الف���رتة املا�سية، حتى تكللت امل�ساعي بالنج���اح، بف�سل اهتمام 
الدولة مبختلف اأجهزتها بهذه الفئة العزيزة من املجتمع، و �سدور كثر من االأنظمة التي اأ�سبحت واقعًا 

بعدما -كانت اإلى عهد قريب- �سربًا من االأمنيات. 

و�ست�سه���د ال�سن���وات القادم���ة ب���اإذن اهلل املزي���د من تنام���ي الوع���ي العام بالق�سي���ة؛ لت�سب���ح هاج�سًا 
عام���ًا ال يقت�س���ر فق���ط على اأ�سح���اب االإعاقات، وذويه���م، واملوؤ�س�س���ات، واملراكز، املعني���ة بخدمتهم، 

ورعايتهم، وتاأهيلهم. 

البيئة العمرانية وو�سائل النقل 
اإن برام���ج الرعاي���ة والتاأهيل املقدمة للمعوقني ما هي اإال و�سيل���ة مل�ساعدتهم على االإفادة من اإمكاناتهم 
البدني���ة والعقلية واحل�سية؛ لت�سهيل اندماجهم يف املجتمع. والتاأهيل، على اأهميته، ال يكفي وحده لدمج 
املع���وق يف املجتم���ع، اإذ الب���د اأن تتوافر متطلبات وا�سرتاط���ات اأخرى الإجناح برام���ج الدمج، التي متثل 
الهدف الرئي����ص ملوؤ�س�سات الرعاية والتاأهيل ومراكزهما، على اختالف تخ�س�ساتها وجماالتها، فمثاًل 
الب���د اأن تتواف���ر يف املب���اين التي يرتادها املعوق موا�سف���ات معينة، ت�ساعده على دخ���ول املبنى، والتنقل 

داخله، والو�سول اإلى الق�سم الذي يريد، من دون وجود عوائق حتول دون ذلك.

 وه���ذا يعني احلاجة اإلى ت�سافر جهود اآخري���ن؛ لتوفر متطلب اآخر ومهم الإجناح عملية الدمج. و�سيء 
اآخ���ر هو احلاجة اإلى ت�سهيل و�سائل املوا�سالت، مبا ميكن املعوق م���ن ا�ستخدامها بي�سر و�سهولة، �سواء 
عن���د ركوبه���ا اأو عند النزول منها، مبا يف ذل���ك و�سائل النقل العامة. وهذا حق م���ن حقوقه، وهو اأي�سًا 
يعن���ي اأن �سركاء اآخرين، وا�سرتاط���ات اأخرى اإ�سافية الإجناح عملية وبرام���ج الدمج اأ�سبحت مطلوبة، 
وعندما يكت�سب املعوق حرفة، اأو يح�سل على �سهادة اأكادميية، ويطرق اأبواب العمل يطلب اأن تكون بيئة 
العم���ل بيئة طيع���ة، تاأخذ يف احل�سبان احتياجات���ه اخلا�سة، �سواء يف الداخ���ل اأو املرافق وغرها. وهي 
اال�سرتاط���ات نف�سها التي ينبغ���ي اأن تتوافر يف دور احل�سانة، واملدار�ص، واجلامعات، ومراكز التدريب؛ 
لت�سهي���ل دم���ج الطالب، وهذا جزء من عملي���ة ترى اجلمعية نف�سها �سريكًا رئي�س���ًا فيه، يف ظل ما توليه 

ويوليه �سمو رئي�سها من اهتمام �سمويل بق�سية االإعاقة، وحياة املعوقني عامة. 

وبداأت اجلمعية بنف�سها، وكانت البداية بتكوين اللجنة املعمارية برئا�سة �سمو رئي�ص املجل�ص، و�سمت يف 
ع�سويته���ا عددًا من املخت�سني يف جمال البناء، واأجنزت اللجنة وثيقة املبادئ العامة لت�سميم من�ساآت 
جمعي���ة االأطفال املعوقني، الت���ي �سمت اأبواب: البيئة، والقي���م املعمارية، واقت�سادي���ات البناء، واالأمن 

وال�سالمة، ومباين املعوقني.



 ومّت اأواًل تطبي���ق ه���ذه املعاير يف مراكز اجلمعي���ة، التي متثل منوذجًا يحتذى ب���ه يف هذا املجال، حني 
اأ�سبح���ت وجهة لطالب ال�سن���وات النهائية يف كليات العمارة باجلامع���ات؛ بغر�ص الوقوف على جتربة 
اجلمعي���ة� يف اإقام���ة مراكز رعاية االأطفال املعوقني وتاأهيلهم، لال�ستف���ادة منها يف م�سروعات التخرج؛ 
الأن مب���اين مراك���ز اجلمعية كنماذج للمباين امل�ستدمية حمل فخر واعت���زاز، وال غرو يف ذلك، فقد فاز 
ت�سمي���م مرك���ز االأمر �سلطان بن عبدالعزي���ز باملدينة املنورة منا�سفة مع مبن���ى اأمانة منطقة املدينة 

املنورة بجائزة املدينة املنورة للخدمات )فرع العمارة(. 

كما مت تر�سيح مركز اجلمعية يف جدة جلائزة االأمر �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين، وقد حر�ست 
اجلمعي���ة على االإفادة من خربات اأف�سل املكاتب الهند�سية اال�ست�سارية حمليًا ودوليًا، و�سكلت، يف وقت 
مبك���ر اإدارة هند�سية، وجلن���ة للم�سروعات، �سم���ت يف ع�سويتها �سخ�سيات قيادي���ة يف وزارة ال�سوؤون 
البلدي���ة والقروية؛ ما �ساعد على تبني مقام الوزارة التعميم على فروعها، باأهمية تطبيق اال�سرتاطات 

الالزمة لت�سهيل حياة املعوقني، بتوفر بيئة عمرانية تلبي احتياجاتهم. 

وكانت اجلمعية من امل�ساركني يف ندوة توفر النقل للمعوقني، وذوي االحتياجات اخلا�سة، التي نظمتها 
وزارة املوا�سالت يومي 25 و27 �سفر �سنة 1424ه� املوافق 27و28 اأبريل عام 2003م، وركزت حماورها 
يف واق���ع نقل املعوق���ني يف اململكة، والتجهيزات الالزم���ة؛ لت�سهيل حركة املعوق���ني، واخلربات الدولية، 
واالأنظم���ة واللوائح اخلا�سة باملعوقني، وقد كان للجمعية م�سارك���ة ملمو�سة، وتراأ�ص �سمو رئي�ص جمل�ص 
االإدارة االأم���ر �سلطان بن �سلمان جل�سة الثالثاء 27 �سف���ر 1424ه�، والتي ركزت يف الواقع والتطلعات 

اإلى نقل املعوقني. 
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والإمي���ان اجلمعي���ة باأن متطلبات اإجناح برامج الدمج للمعوقني وعنا�س���ره كل ال يتجزاأ، فاإنها - وخالل 
املرحلة القادمة، اإن �س���اء اهلل - �ستكثف من جهودها مع اجلهات واالأطراف ذات العالقة، حتى يت�سنى 

للمعوق -كما كفلت له الدولة ذلك- اأن يحيا حياة كرمية اأ�سوة باالآخرين. 
الدمج 

يعرف الدمج باأنه "جمموعة من االإجراءات التي يعي�ص االأطفال، وليح�س���لوا مبوجبها على ما يتمتع به 
االأطفال االآخرون؛ تبعًا لقرارات االأمم املتحدة ال�سادرة يف بداية الثمانينيات )1983م(". واإلى جانب 
ذل���ك هن���اك كثر من الوثائق العاملية 1، التي تدعم فكرة الدم���ج، وتطالب باأن يكون هو االإجراء املتخذ 

مع االأطفال من دون تفرقة، ب�سبب اإعاقة، اأو عدم مقدرة. 
وقد �س���عت اجلمعية يف وق���ت مبكر، اإلى دمج االأطفال يف املجتمع، وكانت البدايات عقب ت�س���غيل مركز 
الريا����ص يف �سن���ة 1407ه� )عام 1985م(، بجهود فردية، حتى مت �سن���ة 1996م )عام 1417ه�( توقيع 
اتفاقية تعاون بني اجلمعية واالأمانة للرتبية اخلا�سة، متكن اجلمعية من دمج اأطفالها يف معاهد الرتبية 
الفكري���ة، الت���ي كانت ت�شرتط عدم وجود اإعاقة ج�شدية، يف ح���ني اأن اأطفال اجلمعية مزدوجو الإعاقة، 
ومت التغلب على ذلك باأن ي�سرف اأحد من�سوبي اجلمعية على ا�ستمرار تلقيهم العالج الطبيعي، حتى مت 
التو�س���ل اإلى اآلية وا�سح���ة، ومنهجية عمل لربنامج الدمج، يف 6 رجب �سن���ة 1424ه� املوافق 3 �سبتمرب 
عام 2003م، تكلل بت�سكيل جلنة تربوية دائمة، ت�سم يف ع�سويتها ممثلني عن االأمانة واجلمعية، عقدت 

اجتماعها التاأ�سي�سي االأول يف 21 من ذي القعدة  �سنة 1424ه� املوافق 14 مايو عام 2004م. 

وعل���ى الرغ���م من النجاح الذي حتقق يف تطبيق برنامج الدمج، مت خاللها دمج قرابة 200 طفل وطفلة 
�سنوي���ًا يف مدرار����ص للبنني والبنات مبناطق مراكز اجلمعية، اإال اأن هن���اك عددًا من ال�سعوبات2، التي 
تتطلع اجلمعية واالأمانة اإلى التغلب عليها وجتاوزها؛ لتحقيق اأف�سل النتائج املرجوة من هذا الربنامج. 

وتطم���ح اجلمعية كذلك من خالل تعاون االأمان���ة واهتمامها، وحر�ص فرق العمل و ومتابعته اإلى ت�سهيل 
دم���ج اأطفال الدمج يف خمتل���ف املراحل التعليمية الالحقة )املتو�سط���ة والثانوية(، وهذا ما مت فعاًل يف 

عدد من املناطق، اإذ مت دمج طالبة يف املرحلة املتو�سطة، وطالبتني يف املرحلة الثانوية. 

امل���ادة 120 من برنام���ج االأمم املتحدة للتحرك حول االأ�سخا�ص من ذوي االحتياجات الرتبوي���ة اخلا�سة 1983م، املواد 1-2 و 1-3   1
م���ن اجتم���اع االأمم املتحدة حول حقوق الطفل )1989م(، املادة 3-5 من االإعالن العاملي حول الرتبية للجميع )1990م(، املادة 26 
من قواعد املعاير االأ�سا�سية لالأمم املتحدة )1993م(، البند 2 والبند 3 من بيان �سالمنكا لليون�سكو )1994م(، التعهد رقم 6 من 
وثيقة القمة العاملية للتنمية االجتماعية )1995م(، وثيقة برنامج التنمية لالأمم املتحدة، االتفاقية الدولية ال�ساملة حلماية وتعزيز 

حقوق املعوقني وكرامتهم )2005م(.
اأه���م هذه ال�شعوبات : تهيئة املرافق املدر�شية، وتقب���ل اأطفال الدمج، وا�شرتاط بع�ص املدار�ص وجود مرافق مع الطفل، وعدم تقبل   2

فكرة الدمج من بع�ص اأ�سر ذوي االأطفال.



ويف خط���ة اجلمعي���ة عق���د املزيد من ور����ص العمل واللق���اءات بني االأط���راف ذات العالق���ة، ومب�ساركة 
االأه���ايل، وت�سكي���ل جمال�ص اآباء واأمه���ات الأهايل االأطفال املعوق���ني، لبحث كل ما من �ساأن���ه يوؤدي اإلى 

اإجناح برامج الدمج وتفعيله. 

وال �س���ك اأن جترب���ة اجلمعي���ة يف مو�سوع الدمج جتربة رائ���دة، وللمملكة دور كب���ر ومكانة مرموقة يف 
ه���ذا اجلانب، وكما قال الدكتور نا�سر بن علي املو�سى ل���دى افتتاحه املهرجان الثالث للرتبية اخلا�سة 
باململك���ة يف ربي���ع االآخر �سنة 1428ه�/ املواف���ق اإبريل عام 2007م، فاإن الطريق م���ا زال طوياًل، ولكن 

املحقق من نتائج طيبة يب�سر بخر كثر يف هذا اجلانب. 

 تفعيل برامج لتخفيف معاناة املعوقني وذويهم 
ال تق���ف اأعمال اجلمعية وعالقاتها مبحيطها عند برامج رعاية االأطفال املعوقني وتاأهيلهم، مبعنى اأنها 
ال تق�سر عالقتها على الطفل دون التعاطي مع حميطه االأ�سري، وال يغيب عن بال القائمني على برامج 
التاأهي���ل م���ن اخت�سا�سيات وتربويات اأن الرتويح، وحت�سني نف�سي���ة الطفل املعوق، وتخفيف معاناته هو 

معاناة وذويه من امل�سائل املهمة لتحقيق اأف�سل النتائج يف العملية التاأهيلية. 

ويف ه���ذا اجلانب حر�ست اجلمعية على اإقامة املنا�سط والفعاليات واملعار�ص واحلفالت، وامل�ساركة يف 
ور�ص العمل وامللتقيات واملخيمات، حمليًا واإقليميًا؛ بهدف رفع الروح املعنوية لدى الطفل وذويه، وتنمية 

الوعي بقدراته، على الرغم من املعاناة، التي ال ينبغي اال�ست�سالم لها، والتوقف عندها. 
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ويف دائ���رة اأو�س���ع ال تاألو اجلمعية جهدًا، وباهتمام �سخ�سي من �سم���و رئي�ص جمل�ص االإدارة، يف ت�سكيل 
�سبك���ة اأمان، ومظلة دعم غر حم���دودة الحتياجات املعوقني بكل ما ي�ستطيع �سموه من �سفاعات، �سواء 
للعالج، اأو لل�سكن، اأو االبتعاث، والتعليم، اأو احل�سول على قرو�ص، ومنح، اأو وظائف بل حتى امل�ساعدات 

املادية التي يقدمها �سموه من ح�سابه اخلا�ص بعيدًا عن و�سائل االإعالم.
وما برنامج توظيف املعوقني، الذي تبنته اجلمعية اإال واحدة من اآليات اجلمعية؛ مل�ساعدة املعوقني على 

مواجهة التحديات واالن�سهار يف املجتمع. 
وق���د تبنت اجلمعية خطة للمرحل���ة القادمة للتو�سع يف مثل هذه الربام���ج املدرو�سة، التي تعنى بتطوير 
امله���ارات الرتبوي���ة، واالجتماعي���ة لالأطفال كالرح���الت املدر�سي���ة، واملهرجانات الوطني���ة، واملعار�ص 
الفني���ة، وامل�سارك���ة يف جميع االأن�سطة التي تقام على م�ستوى اململكة، باالإ�سافة اإلى ح�سورهم االأن�سطة 
الريا�سي���ة، ومباريات كرة القدم، وامل�ساركة يف مع�سك���رات اإقليمية كمع�سكر مدينة ال�سارقة للخدمات 

االإن�سانية، الذي �ساركت فيه اجلمعية عدة مرات.
 ي�س���اف اإلى ذلك تطوير قدرات اأولياء اأمور االأطفال على كيفية التعامل مع اأطفالهم، من خالل تنفيذ 
برامج تدريبية خا�سة، بو�سع برنامج فردي لكل طفل ح�سب قدراته، ودعوة اأولياء االأمور للم�ساركة مع 

اأطفالهم يف االأن�سطة، التي تقام داخل اجلمعية وخارجها. 
وتتطل���ع اجلمعية، يف ظل التنوع اجلغرايف واملناخي ملناطق اململكة، اإلى تنفيذ برامج ترفيهية لالأطفال 
يف املناطق ال�سياحية، ومنا�سط بحرية، وغرها من الربامج التي حتتاج اإلى رعاية من القطاع اخلا�ص؛ 
لتغطي���ة تبعاتها املالية يف اإطار ما يوليه املح�سن���ون من دعم لالأعمال اخلرية عامة، واأن�سطة اجلمعية 

ب�سفة خا�سة. 
 نحو حياة اأف�سل للمعوقني

فعل���ت اجلمعية برناجمًا لتوظيف املعوقني، وعق���دت اأول ملتقى مبركزها الرئي�ص بالريا�ص يف 15 ربيع 
االأول �سن���ة 1427ه� املوافق 13 مايو عام 2006م، وح�سره اآنذاك عدد 48مواطنًا  ممن لديهم اإعاقات 
ال حت���ول دون قيامه���م بعمل يتنا�سب م���ع اإمكاناتهم، وح�سر ذاك امللتقى قراب���ة 20جهة من موؤ�س�سات 

و�سركات القطاع اخلا�ص.
وعلى الرغم من �سعف امل�ساركة يف ذلك امللتقى  3، وتوا�سع نتائجه  مل تت�سرع اجلمعية لتقول اإن اهتمام 
القطاع اخلا�ص وتفاعله مع الربنامج دون ما هو مطلوب، بل وا�سلت اجلمعية عقد امللتقيات حتى و�سل 

عددها الى 30 ملتقى �سنويًا موزعة على املراكز، 

كان ه���ذا امللتق���ى ا�ستهالليًا تعارفيًا ومل يخرج بنتائج تذكر على �سعيد توظي���ف ال�سباب ]يف حني اأن امللتقى التح�سري الذي عقد   3
قبله يف 1427/3/21ه� مت فيه توظيف اأربعة مواطنني[ وقد تزامن مع امللتقى االأول يف اليوم نف�سه ويف مكان اآخر باجلمعية ملتقى 

ن�سائي مت خالله توظيف 15 معوقة من اأ�سل 50 وظفن يف ملتقيات الحقة.



ومع عدم انتظام بع�ص املعوقني يف وظائفهم، اإما لبعدها عن مقر ال�سكن واالإقامة، واإما لطول �ساعات 
ال���دوام بالن�سب���ة اإليه، وغرهم���ا من االأ�سباب، وهي ح���االت قليلة مل تت�سرع اجلمعي���ة اأي�سًا يف اإعطاء 
حكم ارجتايل،كما قد يقول بع�سهم: اإن املعوقني غر جادين يف العمل، وهذه تهمة ا�ستطاعت اجلمعية 
بالتجربة اأن تدراأها كو�سيط عن طريف هذا الربنامج: اجلهات واالأفراد حتى تبني للمعنيني اأن برنامج 

توظيف املعوقني من اأجنح الربامج، واأكرثها ح�سورًا وحيوية. 

وهن���ا البد من االإ�سادة باالأمر ال�سامي الكرمي ال���ذي �سمن املادة )28( من نظام العمل اجلديد املزيد 
م���ن املكا�سب للمعوقني، ورفع ن�سبة ت�سغيله���م اإلى 4% بداًل من 2%، وتقليل عدد العمال يف املن�ساآت التي 
تطبق عليها هذه الن�سبة اإلى 25 عاماًل بداًل من 50 عاماًل يف النظام ال�سابق، مع مالحظة اأنه مت تغير 
م�سم���ى كلم���ة العاجز ال���واردة يف النظ���ام ال�سابق بكلمة املعوق، وه���ذه الن�سبة تتفق م���ع اتفاقية العمل 

الدولية رقم )159( لعام 1983م. 

ي�س���اف اإلى ذلك قرار معايل وزير العم���ل باحت�ساب توظيف الفرد ال�سعودي املعوق عن ثالثة اأ�سخا�ص 
عند احت�ساب ن�سبة ال�سعودة. 

وه���ذه القرارات اإلى جانب اأ�سباب اأخرى اجتماعي���ة ووطنية هياأت اأ�سباب النجاح لتوظيف املعوقني يف 
القطاع اخلا�ص.

واأهمي���ة الوظيف���ة للمعوق مبا ي�سبقها ويواكبها م���ن تاأهيل، اإمنا تكمن يف تاأكي���د اعتماديته على نف�سه، 
وملء وقت فراغه، مبا يعود عليه باملنفعة، ومبا يرفع جاهزيته للتخطيط للزواج وبناء اأ�سرة  4. 

ولع���ل اأف�س���ل هدية للمعوق، بعد تاأهيله وم�ساعدته على االندماج يف املجتمع هي توفر فر�سة العمل له، 
كي يعي�ص حياته، �ساأنه �ساأن االآخرين. هذه النظرة ال�سمولية حلياة اأف�سل للمعوقني كانت وال تزال هي 

هاج�ص اجلمعية واحلادبني عليها، مبثل ما هي هاج�ص والة االأمر والدولة. 

ي���ويل �سمو رئي����ص جمل�ص االإدارة هذا املو�سوع اأهمية خا�س���ة، وقد يكون من بني الفعاليات التي تقيمه���ا اجلمعية بهذا اخل�سو�ص   4
اإقام���ة ملتق���ى علمي عن زواج املعوقني على غرار موؤمتر اأقيم يف االأردن عام 1998م حتت م�سمى »زواج ذوي االحتياجات اخلا�سة« 
اأقامت���ه جمعي���ة العف���اف اخلرية يف االأردن. وم���ن املرجح اأن يقام مثل هذا امللتق���ى مبركز االأمر �سلطان ب���ن عبدالعزيز باملدينة 
املنورة. وقد يكون من �سمن املحاور املطروحة يف هذا امللتقى فكرة اإن�ساء �سندوق خري خا�ص مل�ساعدة راغبي الزواج من املعاقني 
مما قد يتبناه م�سروع ابن باز اخلري للم�ساعدة على الزواج واأفكار كثرة 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، واالأ�ستاذ خالد 
ب���ن �سليم���ان بن عبداهلل اليحيا واالأ�ستاذ خالد طالب باإن�ساء جمعية لهذا الغر����ص انطلقت فكرتها من منطقة حائل وطبق املقرتح 
عل���ى نف�س���ه بالزواج من مواطنة لديها اإعاقة لتج�سيد املثل والقدوة، وللجمعية مكاتب���ات واقرتاحات بهذا اخل�سو�ص مت رفعها اإلى 

مقام وزارة ال�سوؤون االجتماعية.
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ال�سراكة مع القطاع اخلا�س 

تق���وم فل�سف���ة االأعمال اخلري���ة والتكافلي���ة واالإن�سانية عمومًا عل���ى امل�ساركة االجتماعي���ة فيها، وكلما 
تعاظم���ت وتعددت اأ�سكال هذه امل�ساركة واآلياتها كان املجتم���ع اأكرث قربًا من جت�سيد ما عناه امل�سطفى 
علي���ه اأف�سل ال�سلوات واأمت الت�سليم يف ت�سبيهه املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم كمثل اجل�سد الواحد اإذا 

ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد باحلمى وال�سهر. 

ومهم���ا اأوتي���ت الدول واحلكومات م���ن اإمكانات فلن ت�ستطيع اأن حتقق التنمي���ة ال�ساملة، من هنا برزت 
اأهمي���ة التكاف���ل والرتاح���م بني اأفراد املجتم���ع، حتى اأ�سبح العم���ل االإن�ساين هو مقيا����ص رقي ال�سعوب 
وحت�سره���ا، واأ�سبح���ت امل�سوؤولي���ة االجتماعية يف ب���وؤرة اهتمام قطاع���ات االأعمال مب���ا اأنعم اهلل على 

اأ�سحابها. 

وتع���ُد موؤ�س�سات القط���اع اخلا�ص و�سركاته باململكة �سريكًا رئي�سًا للقط���اع العام، لي�ص فقط على �سعيد 
التنمي���ة االقت�سادي���ة امل�ستدمي���ة، واإمنا اأي�سًا يف اجلان���ب االإن�ساين واالجتماعي، وم���ا رعاية �سمو ويل 
العه���د �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان ب���ن عبدالعزيز وزير الدفاع والطران واملفت�ص العام يف 29 
ماي���و عام 2006م للملتق���ى االأول للم�سوؤولية االجتماعية بعنوان )اإلزام والتزام(، اإال تاأكيد الأهمية هذه 
امل�سوؤولي���ة، اإذ ج���اء امللتق���ى ليوؤ�سل لفكر تنموي جديد يجع���ل من التنمية عملي���ة اقت�سادية اجتماعية 
م�ستدام���ة، ترثي وتعمق مفه���وم العمل التطوعي خلدمة املجتمع، وم�سان���دة اجلهود احلكومية املبذولة 

لتنمية املجتمعات املحلية، والنهو�ص بها. 

وم���ا جاء يف كلم���ة �سموه للملتقى عق���ب ا�ستعرا�سه مناذج م�سرق���ة لربامج امل�سوؤولي���ة االجتماعية من 
دع���وة اإلى التزام الواجب الوطني، والقيام بامل�سوؤولية االجتماعية، ومطالبته ال�سركات اأن تدخل ثقافة 
امل�سوؤولي���ة االجتماعية اإلى بيئة العمل، اإمنا هو تاأكي���د الإ�سرتاتيجية رائدة لالأعمال التكافلية يف مملكة 
االإن�سانية، كما ياأتي قيام الغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�ص باالإعداد والتح�سر لهذا امللتقى يف هذا 

ال�سياق ا�ست�سعارًا بامل�سوؤولية االجتماعية، التي تقع على عاتق القطاع اخلا�ص وموؤ�س�ساته. 

يف ه���ذه االأجواء تتطلع اجلمعية خالل املرحلة القادم���ة اإلى بناء �سراكات، وفتح منافذ، واقرتاح اآليات 
تتفاه���م عليه���ا مع موؤ�س�س���ات قطاع االأعم���ال باململكة، اإل���ى جانب موؤ�س�س���ات القطاع الع���ام؛ لتعظيم 
امل�سارك���ة، مب���ا يوزع امل�سوؤولية على قاعدة عري�سة من ال�س���ركاء، كل يقدم فيها ح�سب ا�ستطاعته، وكل 



يك���ون �سريكًا عاماًل وفاعاًل يف برام���ج الرعاية والتاأهيل، التي تقدمها ه���ذه املوؤ�س�سة اخلرية الأطفال 
اململك���ة من خالل �سبك���ة من املراكز، وت�سّديه���ا لق�سية االإعاقة على امل�ستوى الوطن���ي وبعديه العربي 
والعامل���ي، وقاية، وعالجًا،وتاأهياًل، وهي االإ�سرتاتيجية الت���ي عملت بها اجلمعية خالل الفرتة املا�سية، 
حني ا�ستطاعت، اإلى جانب الدعم احلكومي، ودعم املواطنني اأفرادًا وجماعات، اأن متول نفقات اإن�ساء 

مراكزها واأوقافها وت�سغيلهاأ، وقد كلفت مئات املاليني من الرياالت.

 وه���ذه االإ�سرتاتيجية نف�سها تعكف اجلمعية على تطويرها بفكر جدي���د، وروؤية جديدة، لتواكب مرحلة 
جديدة،  وتطلعات جديدة. 

وله���ا يف ذل���ك جتارب �سابقة م���ن ال�سراكات االإ�سرتاتيجية م���ع عدد من اأ�سحاب املب���ادرات الكرمية، 
اأمث���ال: ال�سيخ عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه، ومعايل الدكت���ور نا�سر ابن اإبراهيم الر�سيد، وال�سيخ 

حممد �سالح حمزة �سريف، وال�سيخ خالد بن عمر البلطان.

برامج الن�سء
ت�س���ر اإح�سائية التع���داد ال�سكاين للمواطنني ال�سعوديني، ونتائج امل�س���ح الدميوجرايف 2016م فقد بلغ 
اجم���ايل عدد االأطفال ال�سعوديني الذين ت���رتاوح اأعمارهم بني �سن 0- 18 �سنة بلغ 7،506،288 ين�سبة 
37،45 من اجمايل عدد ال�سكان والذي بلغ ) 20 مليون (. واجلمعية حري�سة على توطيد عالقتها بهذه 
ال�سريح���ة 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. 

لذل���ك �سعت اجلمعية اإلى تبني كثر من الربامج، التي توجهت بها اإلى الن�صء، مبختلف املراحل، ويتم 
ذلك م���ن خالل الربامج التوعوية املختلف���ة، وعرب برنامج "اأ�سدقاء اجلمعي���ة"، والزيارات، وبرنامج 
"عطاء الطالب"،الذي كان من اأف�سل االأن�سطة غر ال�سفية، لتفاعل الطالب والطالبات يف املدار�ص 

من املراحل كافة معه، ودعمهم م�سروعات اجلمعية الوقفية اإحياًء لل�سنة النبوية ال�سريفة. 

وت���ويل اجلمعية هذه ال�سريحة اهتمامه���ا اخلا�ص، ولديها كثر من الربام���ج واالآمال والتطلعات، التي 
تطمح اإلى الدخول من خاللها اإلى كل ف�سل درا�سي؛ لتكون حا�سرة يف املوؤ�س�سات التعليمية كافة، هذه 

ال�سروح التي تخرج اأجيال امل�ستقبل. 
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امل�ساركة املاأمولة من القطاع الن�سائي
تعاظم دور �سيدات املجتمع وم�ساركتهن يف دعم اأهداف اجلمعية، وجتلى هذا الدور يف برنامج "عطاء 
الطالب"، اإال 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 �سبه اإجماع على اأن هذه امل�ساهمة واإن كانت 
الفت���ة وهائلة يف بع�ص املنا�سط واجلوانب، اإال اأنها ق���د تبدو خجولة يف جوانب اأخرى، وت�سي ب�سيء من 

الغياب غر امل�سوغ ب�سرف النظر عن اأ�سبابه وم�سبباته. 

وي�س���ر توزي���ع التعداد ال�سكاين للمملكة ال���ى اأن املجتمع ال�سعودي تقريبًا يتوزع تع���داده العام منا�سفة 
ب���ني اجلن�سني.، واإذا كان توا�سع م�ساركة املراأة وم�ساهمتها مبا يتنا�سب مع هذه الن�سبة ال�سكانية رمبا 
كان لها ما ي�سوغها فيما م�سى، اإال اأن احلال اختلف يف ظل ما ي�سهده قطاع االأعمال الن�سائي من تناٍم 
يف ال�سن���وات االأخرة حيث ت�سر االإح�ساءات اإلى وجود 1500 �سركة باململكة مملوكة ل�سيدات اأعمال، 
ت�سكل ما ن�سبته 3.4% من اإجمايل امل�سروعات امل�سجلة باململكة، وهناك اأكرث من 60األف �سجل جتاري 
باأ�سماء ن�سائية، وذلك يعني اأن االإمكانات للح�سول على دعم اأكرب متاحة، وتتنوع اأبواب الدعم املادي 
وجماالت���ه، وال���ذي ميكن اأن ت�سهم به امل���راأة مل�ساندة اجلمعية �سواء من خ���الل ع�سويتها باجلمعية، اأو 
تق���دمي ال�سدق���ات، والزكوات؛ لت�سرف على برام���ج الرعاية والتاأهيل، وتوف���ر امل�ستلزمات واملعينات 
التاأهيلي���ة لالأطفال املحتاجني، اأو حتى امل�ساهم���ة يف برنامج ال�سدقة اجلارية من خالل تقدمي الدعم 
للم�سروع���ات الوقفية ملراك���ز اجلمعية، كما ميكن تعظي���م امل�ساركة الن�سائية يف دع���م ر�سالة اجلمعية 

واأهدافها من خالل االأعمال التطوعية. 



معايري احلوكمة وال�سفافية القانونية واملالية
حازت اجلمعية على اإ�سادة اجلهات القانونية واملحا�سبية املراجعة مليزانياتها العمومية وذلك لتطبيقها 
اأعل���ى معاي���ر احلوكمة وال�سفافية يف جمي���ع اعمالها وا�ستثماراتها اخلرية، حي���ث حظي االأداء املايل 
للجمعية خالل مناق�سة اجتماع جمعيتها العمومية ) 31  ( على تقدير املحا�سبني القانونيني للعام املايل 

2016م. 

واك���د االأ�ستاذ حمم���د ال�سلطان املحامي عن مكتب حممد بن �سالح ال�سلط���ان للمحاماة واال�ست�سارات 
القانوني���ة اإن اجلمعية ا�ستحقت احل�سول على �سه���ادة اأداة قيا�ص اجلمعيات اخلرية، واإنها كانت من 
اجلمعيات البارزة يف االأداء القانوين املتميز، وال�سهادة تقي�ص اداء اجلمعية يف �ستى املجاالت القانونية 
وق���د متي���زت اجلمعية يف اعماله���ا واأدائها عرب هذه ال�سه���ادة. م�سيفًا ان اجلمعي���ة ذات م�ستوى رائد 

وذلك بناء على تطبيق اأداة االلتزام القانوين.

جدي���ر بالذك���ر ان اجلمعية حظيت مرارًا  بتقدير خا�ص من املراجع���ني القانونيني واملحا�سبني املاليني 
مليزانياته���ا العمومي���ة، فقد �سبق واأك���د املحا�سب القانوين االأ�ستاذ ابراهيم ب���ن حممد ال�سبيل على اأن 
اجلمعي���ة تطبق اأعلى املعاي���ر املهنية املحا�سبية يف اأدائها املايل، واأنها تع���د منوذجًا مميزًا للجمعيات 
اخلري���ة ذات امل�سداقية داعيًا اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلرية ال�سبيهة اإلى العمل بنف�ص الروح ونف�ص 

الكفاءة.

االأمر �سلطان بن �سلمان يت�سلم 
�سهادة تطبيق معاير احلوكمة 

يف ح�سور امل�سرف املايل 
للجمعية

349





خادم الحرمين الشريفين
الملك/ سلمان بن عبدالعزيز ٓال سعود

أعضاء الشرف



صاحب السمو الملكي األمير
طالل بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
نايف بن عبدالعزيز ٓال سعود 

)يرحمه اهلل(

صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
سعود بن فهد بن عبدالعزيز ٓال سعود

صاحب السمو الملكي األمير
تركي الفيصل بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن فهد بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
سلطان بن عبدالعزيز ٓال سعود

)يرحمه اهلل(

صاحب السمو الملكي األمير
مقرن بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو األمير
خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
ٔاحمد بن عبدالعزيز ٓال سعود 

خادم الحرمين الشريفين
الملك/ عبداهلل بن عبدالعزيز ٓال سعود

)يرحمه اهلل(

خادم الحرمين الشريفين
الملك/ فهد بن عبدالعزيز ٓال سعود

)يرحمه اهلل(

صاحب السمو األمير
خالد بن عبداهلل بن محمد بن عبدالرحمن 

آل سعود



صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير 
عبد العزيز بن ٔاحمد بن عبد العزيز ٓال سعود

صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو األمير 
عبدالعزيز بن محمد بن مقرن ٓال عياف 

صاحب السمو الملكي األمير
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو األمير
سلطان بن محمد بن سعود الكبير 

صاحب السمو الملكي األمير
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز ٓال 

سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز 

ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
ٔاحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز 

ٓال سعود  

صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز ٓال سعود 

صاحب السمو الملكي األمير
الوليد بن طالل بن عبدالعزيز ٓال سعود 
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معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم  

معالي المهندس
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين 

ٕابراهيم بن محمد بن سعيدان 

صاحب السمو الملكي األمير
سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ٓال سعود 

ٔاحمد بن عبد اهلل بن محمد ٓال الشيخ

معالي
عبدالرحمن بن عبدالمحسن العبدالقادر 

معالي الدكتور/ فهد بن عبداهلل العبدالجبار 

إبراهيم بن محمد األفندي

صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ٓال سعود 

ٔاسامة بن علي ماجد قباني 

معالي
عبدالرحمن بن ٕابراهيم ٔابو حيمد 

معالي فهيد بن فهد الشريف 

ابراهيم بن علي المجدوعي

سماحة الشيخ الوالد
عبدالعزيز بن عبداهلل بن محمد ٓال الشيخ 

المهندس
انس بن صالح صيرفي

معالي األستاذ
عبدالرحمن بن محمد السدحان 

معالي الدكتور
محمد بن ابراهيم الحلوة 

الدكتور
ٔاحمد بن حسن متولي 

صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ

بكر بن محمد بن الدن

معالي المهندس
عادل بن محمد فقيه 

معالي الدكتور
ناصر بن ٕابراهيم الرشيد 

احمد بن سعيد عبداهلل السيد 

معالي الدكتور
حمزة بن بهي الدين الخولي 

بندر بن عثمان الصالح 



خالد بن علي التركي

الدكتور
زايد بن صالح الزايد 

صالح بن عبداهلل كامل 

حسين بن بكري قزاز

عبداإلله بن محمد صالح كعكي 

خالد بن سليمان العليان 

راشد بن سعد الراشد 

شرف بن محمد سحيم الحريري

الدكتور 
تاج الدين نجم الدين أمين 

الدكتور المهندس
طارق بن محمد الشواف 

خالد بن عمر البلطان 

زيد بن محمد الجويعد 

صالح بن علي التركي

المهندس
حسين بن محسن الحارثي 

عبدالرحمن بن خالد بن محفوظ 

المهندس
خالد بن مساعد السيف 

سعيد بن محمد فخري 

صبيح بن طاهر المصري 

حمد بن محمد بن سعيدان  

عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي

المهندس
راشد العبدالعزيز الراشد الحميد 

سليمان بن عبدالقادر المهيدب 

طارق بن عبدالرحمن فقيه

خالد بن ٕابراهيم البراهيم  

عبد اهلل بن محمد ٓال الشيخ
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عبداهلل بن علي المجدوعي عبداهلل بن ٕابراهيم سلسلة المهندسعبداهلل بن إبراهيم السبيعي
عبداهلل بن ٔاحمد بقشان 

عبداهلل بن إبراهيم الحّر

عبداهلل بن سعيد بن زقر عبداهلل بن سعد الراشد  الدكتور
عبداهلل بن ٕابراهيم الحمدان 

عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه عبداهلل بن سعيد عبداهلل السيد 

عبدالعزيز بن احمد محمد بغلف عبدالعزيز بن علي الشويعر  عبدالعزيز بن ٕابراهيم البراهيمعبدالرحمن بن سعود عمر البليهد عبدالرحمن بن علي الجريسي 

المهندس
عبد المحسن بن محمد الذكري

عبدالمقصود بن محمد خوجه   عبدالوهاب  بن سعيد عبداهلل السيد عبدالمحسن بن سعد الرصيص عبدالعزيز بن عبداهلل رجب 

علي بن حسين بن حمران علي بن ابراهيم المجدوعي المهندسعبدالوهاب بن محمد ٓال مجثل 
عثمان بن حمد الفارس 

المهندس
علي بن عثمان الزيد 



عوض بن عايض الحربي المهندسعمر بن علي المجدوعي 
فيصل بن محمد الحارثي 

محمد بن عبدالكريم بكر ماجد بن ٕابراهيم البراهيم  

محمد بن عبدالعزيز الجميح  المهندس
محمد بن عبداللطيف جميل 

محمد بن علي الحمراني محمد بن ٕابراهيم العيسى  محمد بن سعيد فخري 

المهندس/ محمد بن عبداهلل الشعيل  محمد صالح بن حمزة صيرفي محمد بن عبداهلل بن عدوان  محمد بن علي المجدوعي  الدكتور
محمد بن عبود العمودي 

المهندس
محمد بن مساعد السيف 

محمود بن محمد سعيد قاسم محمد بن ناصر بن جار اهلل محمد بن عمر قاسم العيسأيي  مرعي بن عبداهلل بقشان 

الدكتور
ناصر بن عقيل الطيار 

المهندس
ناصر بن محمد المطوع 

هيف بن محمد عبود القحطاني نجم بن عبداهلل ٔاباحسين  الدكتور 
هاشم بن عبده هاشم 
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المهندس
يحيى بن محمد بن الدن 

يوسف بن عوض  االحمدي  يوسف بن علي المجدوعي 

عضوات الشرف
صاحبة السمو األميرة  الجوهرة بنت إبراهيم البراهيم

صاحبة السمو الملكي األميرة علياء بنت عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي

صاحبة السمو الملكي األميرة هيفاء بنت فيصل بن فهد عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو الملكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو الملكي األميرة شاهيناز بنت فيصل بن فهد عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو الملكي األميرة نسرين بنت فيصل بن فهد عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو األميرة فهدة بنت فالح بن حثلين

األميرة إيمان بنت ناصر السديري

األميرة أميرة بنت عيدان الطويل

هدى بنت عبدالعزيز المعجل

مها إبراهيم البعيز

نجالد بنت عبد الرحمن العمران

دولة الرئيس
سعد بن رفيق بهــاء الدين الحريري

أعضاء الشرف من خارج المملكة
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لالت�سال املجاين 1118 124 800
الرقم املوحد 920006222 

املوقع على االإنرتنت
 www.dca.org.sa

مركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�ض
riyadh@dca.org.sa :الربيد االإ لكرتوين

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة
jeddah@dca.org.sa :الربيد االإلكرتوين

مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة
 maddinah@dca.org.sa :الربيد االإلكرتوين

مركز امللك �سلمان بن عبدالعزيز بحائل
 hail@dca.org.sa :الربيد االإلكرتوين

مركز مكة املكرمة
makkah@dca.org.sa :الربيد االإ لكرتوين

مركز منطقة جازان
jazan@dca.org.sa :الربيد االإ لكرتوين

مركز اجلوف
 jof@dca.org.sa :الربيد االإلكرتوين

مركز منطقة ع�سري
asir@dca.org.sa :الربيد االإلكرتوين

مركز منطقة الباحة
baha@dca.org.sa :الربيد االإلكرتوين

مركز جنوب الريا�ض
riyadh@dca.org.sa :الربيد االإ لكرتوين

مركز حمافظة الر�ض
rs-abdullah@dca.org.sa :الربيد االإلكرتوين

الأم�ان��ة ال��ع��ام��ة
ت: 8807000 )011( ف: 4543521 )011(

info@dca.org.sa :الربيد االإ لكرتوين

DCA_KSA


