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الخطوة األولى

االفتتاح .. بداية الخير

» اإن هذه الدار اأ�شافت لبنة اإلى البناء ال�شامخ يف جمال رعاية 
الأطفال املعوقني، ولقد اأ�شهم اأفراد املجتمع دون متييز اإلى 
جانب الدولة يف دعم هذا امل�رشوع وم�شاعدته فلقد ت�شافرت 

جهود جميع الفئات .. الأفراد وال�رشكات واملوؤ�ش�شات وامل�شانع 
وامل�شارف وغريها يف تقدمي امل�شاعدات املادية والعينية 

لهذا ال�رشح الإن�شاين الذي اكتمل عوده وبداأ يف اإعطاء ثمرة 
اأعماله يف توفري الرعاية الطبية والجتماعية والتعليمية اإلى 

الأطفال الذين نراهم اليوم هم الركيزة التي نتمنى من اهلل اأن 
يعودوا اأقوياء يخدمون وطنهم واأنف�شهم ويعي�شوا حياة كرمية 

�شهلة « . 

كلمة الأمري �شلمان بن عبد العزيز 
يف حفل افتتاح مركز اجلمعية بالريا�ض 
9 �شفر 1407هـ 
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ت :4543913 )01(  ــ ف : 4543521  )01(
 www.dca.org.sa  املوقع على الإنرتنت

Info@dca.org.sa 

جملة دورية ت�شدرها

العدد اخلام�ض واخلم�شون
ربيع الأول 1431 هـ ـ مار�ض 2010م

يف هذا العدد

ال�شيخ عبدالرحمن اجلري�شي يف حوار خا�ض لـ »اخلطوة«: 
اأدعو اجلمعيات اخلريية اإلى ال�شتعانة بخرباء ال�شتثمار

د.  زايد الزايد يف حوار خا�ض لـ »اخلطوة«:الع�شوية ال�رشفية 
تاج اأعتز به  وتدفعني اإلى املزيد من العطاء

28
24
10

اأمري الوفاء يكرم اأع�شاء �رشف اجلمعية
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مركز امللك فهد بن عبد العزيز 
بالريا�ض

�ض.ب8557 الريا�ض 11492
ت:4543917)01( ـ ف:4543521)01(

info@dca.org.sa
مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

 بجدة
�ض.ب13213 جدة21493

ت:6224080)02( ـ ف:6224070)02(
Jeddah@dca.org.sa

مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز 
باملدينة املنورة

�ض.ب7187 املدينة املنورة
ت:8424599)04( ـ ف:8424699)04(

Maddinah@dca.org.sa

مركز الأمري �سلمان بن عبد العزيز بحائل
�ض ب 6762 حائل

ت:5669555)06( ـ  ف:5343917)06(
مركز مكة املكرمة

�ض.ب13456 مكة املكرمة
ت:5270090)02( ـ ف:5270091)02(

Makkah@dca.org.sa
مركز اجلوف

�ض.ب1199 �سكاكا اجلوف
ت6251357)04( ـ ف:6251468 )04(

Jof@dca.org.sa
مكتب ع�سري 

�ض ب 4213 ابها 61491
ت : 2317040)07( ـ ف : 2317041)07(

asir@dca.org.sa

املرا�شلون
حممد علي �شعيد ـ املدينة املنورة

�شالف حجازي ـ مكة املكرمة
غادة ال�شاعر ـ جـدة

امل�سرف العام:
اأمني عام اجلمعية

عو�ض بن عبـد اللـه الغامـدي
رئيــــ�ض التحرير:

خالد بن �شليمان الفهيد
نائب رئي�ض  التحــرير:

ح�شــن حممـــد فــــــــــــــراج
مدير التحــرير:

منت�شــــــــــــر جابــــــــــــــــــر
املدير الفني:

م/�شعـــــــــــــــد ال�شــــــداوي

املرا�ســــــالت 
بـا�سم رئي�ض التحرير 

اململكة العربية ال�سعودية
 �ض ب 8557 الريا�ض 11492

هاتف :
4543913)01( ـ 4543917)01( 

ـ فاك�ض :
)01(4562750 

الربيد الإلكرتوين :
al_Khatwa@yahoo.com 

رقم الإيداع :
51/1831 يف 1415/3/21هـ

 ردمد :
BSSN1234 ـ 1319ـ

رئي�س جمل�س الإدارة
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلطـــان بـن �شلــمــان بـن عبدالعزيـز

الأمرية علياء بنت عبداهلل ع�شوة �رشف اجلمعية يف حوار 
خا�ض مع »اخلطوة«

36

جدارة 32 عن  ا�شتحق  بالريا�ض  في�شل  امللك  م�شت�شفى 
الع�شوية ال�رشفية للجمعية

16
لغة الأرقام ..حُت�شي الإجنازات ومراكز اجلمعية .. �رشوح 

ح�شارية متخ�ش�شة للعالج والتعليم والتاأهيل 

املراكز
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ُتوِجت بقبول خادم الحرمين.. وتمنح لشركاء الجمعية
برنامج “العضوية الشرفية”.. توثيق 

لعطاء الخيرين وإبراز للقدوة
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حققت اجلمعية على 
مدى �ستة وع�رشين عاماً 
الكثري من الإجنازات 
على �سعيد الت�سدي 
لالعاقة كق�سية ب�سكل 
عام، وعلى م�ستوى 
اخلدمات املتخ�س�سة 
التي تقدمها لأطفالها 
املعوقني ب�سكل خا�ص، 
وذلك بتوفيق من اهلل 
- عز وجل -، ثم بتلك 
اجلهود املبذولة من 
اخلريين الذين �ساركوا 
يف م�سرية العطاء هذه 
من اأفراد وموؤ�س�سات 
وجهات، ومنحوا يف 
�سبيل ذلك كرمي دعمهم 
وم�ساهماتهم اخلرية.

والع�سوي���ة ال�سرفي���ة لي�س���ت منحة م���ن اجلمعية، 
ولكنه���ا توثيق لعطاء اخلريي���ن وابراز ملا متثله تلك 
النخبة من قدوة ومثل يحتذى؛ فمن ال ي�سكر النا�س 
ال ي�سك���ر اهلل، ول���ذا �سعت اجلمعية الإق���رار برنامج 
الع�سوي���ة ال�سرفية لتاأ�سيل عالق���ة خا�سة ومميزة 
م���ع كب���ار الداعم���ن وهيئ���ات اجلمعي���ة املختلف���ة 
واللج���ان  االإدارة  وجمل����س  العمومي���ة  كاجلمعي���ة 

املنبثقة عنه. 
 ويه���دف برنام���ج الع�سوي���ة ال�سرفية اإل���ى تع�سيد 
اجلمعي���ة بظه���ري من النخ���ب االجتماعي���ة ميثلون 
اجلمعي���ة،  اأه���داف  عل���ى  احلادب���ن  ال�س���ركاء 
اإ�ساف���ة اإل���ى توطيد و�سائ���ج العالق���ات ال�سخ�سية 
وامل�سوؤوليات املهني���ة بن اأع�ساء ال�سرف من خالل 
اللقاء ال�سنوي الذي �سيعقد برعاية كرمية الأع�ساء 
ال�س���رف كل ع���ام مبا يعزز ال�س���الت احلميمة بن 
كوكبة م���ن رواد العمل اخلريي يف مملكة االإن�سانية 
واإثراء خ���رات اجلمعي���ة وتقدمي ال���راأي وامل�سورة 
فيما يرون على �سعيد ق�سية االإعاقة ودمج املعوقن 
وت�سهي���ل حياتهم يف �سوء م�ساهداتهم وات�ساالتهم 
حمليًا ودولي���ًا، وجت�سيد القدوة جلي���ل ال�سباب من 
اأبن���اء الوطن ملحاكاة ق�س�س جن���اح ومالحم بذل 
وعط���اء جعلت العم���ل التطوع���ي والتكافلي يف �سلم 
االأولويات وامل�سوؤولي���ات االجتماعية والوطنية لهذه 
القدوة، واإتاحة الفر�سة الأع�ساء ال�سرف الراغبن 
لبناء عالق���ات اإن�سانية مع اأطفال اجلمعية وذويهم 
مبا يحقق اأعلى درج���ات ال�سعادة والراحة النف�سية 

الأطراف هذه العالقة.
ومتنح الع�سوية ال�سرفية - كما ن�ست عليها الفقرة 
)ج( م���ن املادة اخلام�سة م���ن نظام اجلمعية - ملن 
يقرر جمل�س االإدارة منحها اإياها يف �سوء ما يتوافر 
لديه م���ن قناعات، ونظري ما قدمه لها من خدمات 
جليل���ة، مادية كان���ت اأو معنوي���ة، �ساعدت اجلمعية 
عل���ى حتقي���ق اأهدافها، وله حق ح�س���ور اجتماعات 
اجلمعية العمومي���ة ومناق�سة ما يطرح فيها دون اأن 
يك���ون له حق الت�سويت اأو الرت�سيح لع�سوية جمل�س 

االإدارة.
وكان املر�سح���ون للع�سوي���ة ال�سرفي���ة يف �سوء هذا 
التنظيم هم: رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة اجلمعية 

املوؤ�س�س يف اأول دورة ملجل�س اإدارة اجلمعية واأع�ساء 
جمل����س االإدارة الذي���ن انتخب���وا اأع�س���اء للمجل�س 
لث���الث دورات فاأك���ر، وكانوا يف واح���دة منها على 
االأقل روؤ�ساء الإحدى اللجان العاملة، وملن قدم دعمًا 
معنوي���ًا للجمعي���ة ي�ساه���ي يف اإيجابيات���ه ومردوده 

الدعم املادي.
وبع���د مداوالت بن اأع�س���اء جمل�س اإدارة اجلمعية، 
وبن���اء عل���ى ق���راره رق���م 8/3/110/1 وتاريخ 12 
�سف���ر 1427ه� املبن���ي على قرار اللجن���ة التنفيذية 
يف اجتماعه���ا االأول للدورة الثامن���ة املنعقد بتاريخ 
23 �سعب���ان 1426ه����، وبن���اء عل���ى موافق���ة غالبية 
ح�س���ور اجتماع اجلمعية العمومي���ة الع�سرين الذي 
مت مبوجب���ه تعدي���ل امل���ادة اخلا�س���ة بالع�سوي���ة يف 
النظ���ام االأ�سا�سي للجمعية وموافق���ة وزارة ال�سوؤون 
االجتماعي���ة عل���ى ه���ذا التعدي���ل مبوج���ب خطاب 
ال���وزارة رقم 51608 وتاريخ 1427/7/11ه�، متنح 

الع�سوية ال�سرفية ل�:
االأف���راد الذين بلغ اإجمايل دعمهم للجمعية مليوين 

ريال فاأكر.
الهيئ���ات الوطني���ة وال�س���ركات العائلي���ة الت���ي بل���غ 

اإجمايل دعمها للجمعية خم�سة مالين فاأكر.
ال�س���ركات والبن���وك امل�ساهم���ة الت���ي بل���غ اإجمايل 

دعمها للجمعية ع�سرة مالين فاأكر.
مل���ن يق���رر جمل����س االإدارة منحه ه���ذه الع�سوية يف 

�سوء ما يتوافر لديه من قناعات.
 ع�سوي���ة ال�س���رف باجلمعي���ة ع�سوي���ة دائمة مدى 
اجتماع���ات  يف  ال�س���رف  ع�س���و  ويعام���ل  احلي���اة 
اجلمعي���ة العمومي���ة معامل���ة الع�س���و العام���ل دون 
ا�ضرتاط ت�ضديد الر�ضوم ال�ضنوية املقررة للع�ضوية.

 قد يتبادر �سوؤال اإلى االأذهان عن ماهية االمتيازات 
الت���ي تعطى الأع�س���اء ال�سرف، واالإجاب���ة اأن هناك 
الكثري من االمتيازات التي تعطى الأع�ساء ال�سرف، 

منها:
 �أ - تنظيمية:

مينح ع�سو ال�س���رف ع�سوية دائمة )مدى احلياة( 
ال�س���رف  ع�س���و  وي�ستثن���ى  العمومي���ة،  باجلمعي���ة 
الراغ���ب يف ع�ضوية جمل�س الإدارة من �ضرط مرور 
عام على ع�ضويت���ه باجلمعية العمومية، ومن �ضرط 

عضو الشرف.. شريك في إنجازات الجمعية وظهير 
استراتيجي لرسالتها
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وفائه بر�سوم الع�سوية.
ع�س���و ال�س���رف املنتخ���ب لع�سوية جمل����س االإدارة 

يحتفظ با�سم الع�سوية ال�سرفية اإلى جانب ع�سو.
اإذا ت�س���اوى ع�س���و ال�س���رف م���ع ع�س���و اجلمعي���ة 
العمومي���ة يف االأ�س���وات ترج���ح الع�سوي���ة ال�سرفية 

كاأولوية يف عملية الرت�سيح.
ب - �عتبارية:

لق���اء �سنوي يح�سره فقط اأع�س���اء ال�سرف وترعاه 
اإدارة  رئي����س جمل����س  بح�س���ور  مهم���ة  �سخ�سي���ة 

اجلمعية.
لوح���ة �س���رف دائمة باأع�س���اء ال�س���رف يف املداخل 

الرئي�سية ملراكز اجلمعية املختلفة.
تزويد اأع�س���اء ال�سرف بكل ما ي�سدر عن اجلمعية 
من ن�س���رات وتقاري���ر ومطبوعات واإه���داءات على 

عناوينهم الريدية.
ا�ستخدام �سعار اجلمعية على مطبوعاتهم وكروتهم 
اخلا�س���ة واالإ�سارة اإلى اأنه���م اأع�ساء �سرف جمعية 

االأطف���ال املعوق���ن )يت���م ت�سمي���م �سع���ار خا����س 
بذلك(.

تق���دمي خدمات خا�سة للم�سرتكن يف الرنامج من 
خالل جملة اخلطوة وموقع اجلمعية على االإنرتنت.
دع���وة اأع�ساء ال�سرف حل�س���ور منا�سبات اجلمعية 
العامة واخلا�سة وفق اآلي���ات اإجال�س 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�سم���اء اأع�ساء ال�س���رف يف الدليل الذهبي اأو 

اجلمعية. �ست�سدرها  مو�سوعة “الباذلون” التي 
الرعاي���ة ال�سرفي���ة لع�سو ال�سرف لبع����س املنا�سط 

والفعاليات يف مراكز اجلمعية.
ه���ذا وت�سرف���ت اجلمعي���ة بقب���ول ك���رمي للع�سوي���ة 

ال�سرفية من:
خ���ادم احلرم���ن ال�سريف���ن املل���ك عب���داهلل ب���ن 

عبدالعزيز

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن عبدالعزيز 
ويل العه���د نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 

والطريان واملفت�س العام
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز 

النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن عبد العزيز 

اأمري الريا�س
كم���ا �سمت نخبة من اخلريين الذي���ن كانوا باكورة 

هذه الع�سوية ال�سرفية، وهم كاالآتي:
 �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري خال���د بن �سلطان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود.
 �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي االأمري حممد ب���ن فهد بن 

عبدالعزيز اآل �سعود.
 �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود.
 �ساح���ب ال�سم���و امللكي االأمري الولي���د بن طالل بن 

عبدالعزيز اآل �سعود.
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عبد�لرحمن بن حممد �ل�سدحان

• ت�سري���ف �سي���دي �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان ب���ن عبدالعزيز - حفظه اهلل - 
حلف���ل اأع�س���اء �س���رف اجلمعية هو تك���رمي من العي���ار الثمن له���ذه الدار الت���ي تعي�س يف 

عقدها الثالث من عمرها املديد اأبهى موا�سم العطاء. 
• وهو تكرمي لنا جميعًا؛ جمل�س اإدارة واأع�ساء �سرف وعاملن فنين واإدارين، وداعمن 

وم�ستفيدين واأولياء اأمور، ذكورًا واإناثًا. 
• وهو تكري�س الهتمام �سموه الكرمي - حفظه اهلل - بق�سية االإعاقة ورعايته للمرزوئن 

بها من اأبناء وبنات هذا الوطن. 
• وه���و اأخ���ري تذك���ري للنا�س اأجمع���ن مبواقف الر والعط���اء التي غمر به���ا �سموه هذا 

ال�سرح االإن�ساين الرائع منذ اأن كان يف املهد وليدًا. 
• وبه���ذه اخلط���وة اجلليلة مينح االأب اجلليل ابن���ه البار �سلطان االإجناز – با�سم اآالف 
املعوق���ن يف ط���ول هذه البالد وعر�سه���ا - )و�سام( ا�ستحقاق رفيع ال�س���اأن، �سامي الرمز، 
نبي���ل املع���اين؛ لقاء ما بذل���ه ويبذله من جهود م�سنية منذ نحو عقدي���ن من الزمن؛ خدمًة 
له���ذا املرفق االإن�س���اين ال�سامخ، بعد اأن ازدهر عطاًء، وازداد �سموخ���ًا، منذ اأن تولى �سموه 
دف���ة القيادة ل���ه؛ فاجتهد ونا�سل وبذل؛ ك���ي يجعل )االإعاقة( ق�سي���ة وطنية تتحدث عنها 
كوالي����س الدولة والقطاع اخلا�س، بعد اأن كانت امل�ساألة ال يطرق ال�سمع عنها �سوى احلديث 

الذي هو اأدنى اإلى الهم�س من وراء حجاب. 
والت�سرت، وجاء )الرائد(  االإعاقة يف زمن ما تعي�س يف كهوف )العيب( واالإنكار  • كانت 
�سلط���ان ب���ن �سلمان لينت�س���ل �سحاياها م���ن اإعاقتهم؛ ك���ي يتنف�سوا ه���واء اخلال�س حتت 
اأ�سع���ة �سم����س الف�سيلة، وليكونوا م���لء اأ�سماع واأب�سار احلق واحلقيق���ة، ولي�سبح العلم يف 

�سبيلها م�سوارًا من الفرح والفخر، ولي�سمو احلديث عنها يف كل مهجة وعلى كل ل�سان. 
• لق���د اأ�سع���دين احل���ظ قبل حن م���ن الزمن، حي���ث �سرفت بخدمة اجلمعي���ة من�سمًا 
بذل���ك اإل���ى موكب اخلري بقي���ادة �سلط���ان بن �سلم���ان، واأعطيت م���ن نف�سي وم���ن طاقتي 
املح���دودة الق���درات، - ع�س���و مبجل�س اإدارتها ويف بع����س اللجان املنبثق���ة عنه وعلى مدى 
ت�سع �سنوات – اأعطيت ما ا�ستطعت دعمًا حللم �سلطان يف االنتقال بهذا ال�سرح اإلى اآفاق 
اأو�س���ع انت�سارًا، واأثرى عط���اًء، وكانت فل�سفة هذا الرجل الفذ تقوم على حماولة ا�ستك�ساف 
كل ما ميكن اأن يفرزه العلم احلديث وتطبيقاته من خرات وو�سائل فنية ونف�سية واإن�سانية؛ 
لدع���م جه���ود الكفاح �سد االإعاقة، وتو�سي���ع نطاق اخلال�س منها؛ لي�سم���ل مناطق متفرقة 
م���ن اململكة، غربًا و�سمااًل، وجنوبًا و�سرقًا، وكن���ت اأ�ستمد من حما�س �سلطان حما�سًا، ومن 
ال�سمود اأمام العقبات جرعات غنية )ب�سعرات( االإميان والتفاوؤل والثقة ثم الوعد اجلميل 

بغِد اأف�سل للمعوقن. 
التما�س  اإلى  واإحلاحاته،  و�سغوطه  كثافة عملي احلايل  اأمام  فيه  ا�سطررت  يوم  • وجاء 
الع���ذر من رائ���د م�سار �سلطان بن �سلمان، بع���د اأن تبن يل اأن املواءم���ة بن لوازم طموحه 
اجلمي���ل وم�ضوؤولي���ات عملي مل تع���د ممّكنة، ول مالئم���ة، واأن ا�ضتم���رار الرتباط بع�ضوية 
رح، وت�ضعيد �ضعوري بالذنب نتيجة  املجل����س تعني املزيد من تق�ضريي يف خدمة ه���ذا ال�ضّ

لذلك. 
• لك���ن قلب���ي بع���د الرحيل عن اجلمعية ظّل، و�ضيبقى - ب���اإذن اهلل - وفيًا لها، ومتعلقًا 
به���ا، ومتابع���ًا الإجن���ازات الطم���وح م���ن اأجله���ا على ي���د �سانع اخل���ري ورائ���ده �سلطان بن 

�سلمان، وَمن معه من االأخيار املخل�سن، ووفق اهلل اجلميع لفعل كل ما هو مثمر وجميل. 

 

 �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن عبداملجيد 
بن عبدالعزيز اآل �سعود.

 �ساحب ال�سمو االأم���ري �سلطان بن حممد بن �سعود 
الكبري.

 �ساحب���ة ال�سم���و االأم���رية اجلوهرة بن���ت اإبراهيم 
الراهيم.

 معايل الدكتور نا�سر بن اإبراهيم الر�سيد.
 معايل الدكتور عبدالهادي بن ح�سن طاهر.

ال�سيخ عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه.
ال�سيخ �سالح بن حمزة �سرييف.

ال�سيخ عبدالعزيز بن علي ال�سويعر.
ال�سيخ خالد بن اإبراهيم عبدالعزيز الراهيم.

ال�سيخ عبداهلل بن �سعد الرا�سد.
ال�سادة ورثة ال�سيخ اإ�سماعيل علي اأبو داود.

ال�سيخ عبدالرحمن بن علي اجلري�سي.
ال�سيخ عبداملق�سود بن حممد �سعيد خوجه.

ال�سيخ �سالح بن عبداهلل كامل.
ال�سيخ عبداملح�سن بن �سعد الر�سي�س.
املهند�س حممد بن م�ساعد اآل ال�سيف.

ال�سيخ عبدالرحمن بن خالد بن حمفوظ.
املهند�س ح�سن بن حم�سن احلارثي.

ال�سيخ عبدالعزيز بن اإبراهيم الراهيم.
الهيئ���ات وال�سركات التي يبلغ اإجمايل حجم دعمها 

للجمعية خم�سة مالين ريال فاأكر:
 الهيئات الوطنية:

موؤ�س�سة امللك في�سل اخلريية.
موؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود اخلريية.

الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�س.
جمعية الر اخلريية باجلوف.

�ل�سركات �لعائلية:
�سركة علي بن حممد احلمراين واأوالده.

�سركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه.
عبدالعزيز و�سعد اأبناء عبداهلل حمد املو�سى.

�سركة اجلميح القاب�سة.
 حممد وعبداهلل اإبراهيم ال�سبيعي.

كلمات حب من األعماق
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    الإن�سان .. هو جل 
اهتمام الأمري �سلمان 
بن عبد العزيز، اأمري 
الريا�ض ومع�سوقها 
..ولهذا اتفق اجلميع 
علي و�سفه بـ» الأمري 
الإن�سان .. رمز الوفاء «
 .. كل عمل يرعاه الأمري 
�سلمان بن عبد العزيز 
..يحل فيه اخلري ،..وكل 
موؤ�س�سة خريية مبثابة  
داره واأبنائه، يوليها 
اهتمامه ووقته وجهده 
وماله.. ويف هذا الإطار 
حظيت اجلمعية منذ 
اأن كانت فكرة اإلى اأن 
اأ�سبحت واقعاً م�رشفاً 
بدعم وم�ساندة �سموه ..

رمز الوفاء يكرم أعضاء شرف الجمعية 

األمير سلمان ..اْسَتْمَسَك ِبالخير
أينما وجد إنسان 

ولأن الع�شوية ال�شرفية للجمعية هي تقدير وعرفان 
لكل من �ش���اند ودعم هذه املوؤ�ش�شة اخلريية  .. كان 
الأم���ري الإن�ش���ان .. رمز الوف���اء » �ش���لمان بن عبد 
العزيز« ه���و الراعي الول له���ذا الربنامج الرائد ، 
حي���ث حظيت اأول دورة يف الربنامج ب�ش���رف رعاية 
وح�ش���ور �ش���موه الكرمي ، وت�شليم اأع�ش���اء ال�شرف 
وثائق الع�ش���وية..وذلك منذ عامني وخالل احتفال 
اجلمعي���ة  مبرور 25 عاما على تاأ�شي�ش���ها..وها هي 

الدورة الثانية حتظي بكرمي رعايته .
و م�ش���رية �ش���مو الأمري �ش���لمان مع اجلمعية م�شرية 
حافل���ة باملواقف التي ل تن�شى،.. ب���ل من ال�شعوبة 
الوق���وف على كل جوان���ب رعايت���ه الكرمية لربامج 
واأن�شط���ة اجلمعي���ة ، ولهذا �شنح���اول اأن ن�شتعر�ض 

بع�شًا من هذا ال�شجل الزاخر..
حي���ث كانت البداي���ة مع توجيه �شم���وه الكرمي ببدء 
اأن�شط���ة اجلمعي���ة من اأروقة جمعية ال���رب بالريا�ض 
،ه���ذا ايل جانب  تق���دمي الدعم امل���ايل ، وذلك يف 
اإطار العناية الكرمية من �شمو اأمري الريا�ض، الذي 
اأ�شت�شرف بح�ش���ِه الإن�شاين اأهمية اأهداف اجلمعية 
جت���اه ه���ذه الفئ���ة الغالية م���ن الأطف���ال، و�شرورة 
براجمها العالجية والتعليمي���ة والتاأهيلية مل�شاعدة 
هوؤلء الأطفال علي جتاوز حالة العزلة عن املجتمع 
وكان���ت اخلط���وة التالي���ة يف م�ش���رية اجلمعية هي 
اإن�شاء مرك���ز متخ�ش�ض لتقدمي اخلدمات املجانية 

لالأطف���ال املعوقني. وبدعم م���ن �شمو اأمري الريا�ض 
ح�شل���ت اجلمعية عل���ى الأر�ض الت���ي اأُقيمت عليها 
م�ش���روع مركز الريا����ض، وذلك تربع���ًا من جمعية 
املل���ك في�شل اخلريية، ومع ب���دء اأعمال الإن�شاءات 
والتجهي���زات يف اأول���ى مراكز اجلمعي���ة كان اأي�شًا 
ل�شم���وه الك���رمي ل ياأل���وا جه���دًا يف العناي���ة به���ذا 
املرك���ز الولي���د، اإلى اأن ق���ام اأمري الريا����ض ونيابة 
ع���ن خ���ادم احلرم���ني ال�شريف���ني املل���ك فه���د بن 
عبدالعزي���ز – يرحمه اهلل بافتت���اح مركز الريا�ض 

يف 1407/2/9ه�.
ومنذ ذل���ك التاريخ توا�شلت الرعاي���ة الكرمية من 
قب���ل الأمري �شلمان ب���ن عبدالعزي���ز للجمعية بدون 
انقطاع حيث رعى �شم���وه نيابة عن خادم احلرمني 
ال�شريف���ني املل���ك فه���د ب���ن عبدالعزي���ز اآل �شع���ود 
املوؤمت���ر الأول للجمعية الذي ُنظم خالل الفرتة من 

13-1413/5/16ه�.
وح�شره اأكرث من )400 ( خبري يف ال�شوؤون الإعاقة 
م���ن كافة دول الع���امل، وقد �شدر ع���ن املوؤمتر عدد 
من التو�شي���ات املهمة التي حظي���ت مبوافقة املقام 
ال�شامي، وقد اأحدث انعقاد املوؤمتر تاأثريات اإيجابية 
وا�شعة املدى يف م�شتوى اخلدمات املقدمة لالأطفال 
املعوقني بل اأن النظام الوطني للمعوقني الذي �شدر 
موؤخ���رًا كان اأحداه���م تو�شيات ه���ذا املوؤمتر الذي 
عق���د بالريا�ض بدعم مبا�شر وغري مبا�شر من اأمري 
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منطقة الريا�ض.
كم���ا ت���ربع �شم���وه نياب���ة ع���ن اجلمعي���ة اخلريي���ة 
الإ�شالمية بعدد من قطع اأرا�شي التي كانت متلكها 
جمعية الأطفال املعوقني وذلك امتدادًا لدعم �شموه 

لأهداف اإن�شانية للجمعية. 
ويف ه���ذا الإط���ار وانطالقًا من روؤية �شم���وه الثاقبة 
مل�شتقبل اجلمعية و�ش���رورة اخلدمات التي تقدمها 
لالأطفال املعوقني تبنى الأمري الريا�ض فكرة اإقامة 
مرك���ز الأمري �شلم���ان لأبحاث الإعاق���ة لعنى برثاء 
البح���ث العلمي يف جمال الإعاق���ة وتطبيق نتائجها 
يف حق���ول الوقاية م���ن الإعاقات م���ن جهة وتطبيق 

نتائجها يف رعاية امل�شابني من جهة اأخرى.
وق���دم �شموه منح���ة مالي���ة لتاأ�شي�ض مرك���ز الأمري 
�شلم���ان لأبح���اث الإعاق���ة وقدرها ع�ش���رة ماليني 
ري���ال كما قب���ل �شموه م�شك���ورًا الرئا�ش���ة ال�شرعية 
لهذا املركز حيث ميثل مركز الأمري �شلمان لأبحاث 
الإعاق���ة نقل���ة ح�شارية نوعي���ة للرعاي���ة ال�شحية 
يف اململك���ة من خ���الل اإجنازات���ه املتميزة يف جمال 
البح���وث الطبي���ة والعلمي���ة التي تلق���ي ال�شوء على 
حج���م واأهمي���ة الإعاق���ة اجل�شدي���ة والعقلي���ة لدى 
الأطفال، الذي���ن ميثلون امل�شتقب���ل امل�شرق للوطن.
وق���د تاب���ع �شم���وه ع���ن ق���رب خط���ط عم���ل املركز 
بن�شاطاته املختلف���ة ولهذا مل يكن من امل�شتغرب اأن 
يبادر �شم���وه بتخ�شي�ض مقر ملرك���ز الأمري �شلمان 
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لأبح���اث الإعاقة يف احلي الدبلوما�ش���ي بالريا�ض، 
كم���ا تف�شل �شم���وه برعاي���ة افتتاح مق���ر املركز يف 
1417/7/27ه���� املواف���ق 1996/12/8م. وتك���رمي 
اجله���ات العلمي���ة والأكادميي���ة والأ�شخا�ض الذين 
�شاهموا يف خدم���ة املركز. وخدمة ر�شالته ال�شامية 
الت���ي ي�شطلع بها هذا املركز اخلريي الذي يعد اأول 
مركز من نوعه، على نطاق اململكة والوطن العربي، 
يهدف اإل���ى تن�شيط البحث العمل���ي الذي ي�شهم يف 
احلد م���ن م�شاكل الإعاقة من خ���الل و�شع الأ�ش�ض 
واملعايري ال�شحية الوقائية الالزمة للحد – مب�شيئة 
اهلل – م���ن تفاقم هذه امل�شكل���ة، وملعاجلة اأ�شبابها 
يف املراح���ل املبك���رة توطئ���ة لتاأهيل ه���ذه الفئة من 
املعوق���ني للقيام بدور فعال يف املجتمع مما يقلل من 
اله���در القت�ش���ادي الكبري الذي يج���ب توظيفه يف 
جمالت اأخرى تخدم م�ش���رية التنمية التي حتر�ض 

عليها حكومتنا الر�شيدة.
ويف ه���ذا الإط���ار، متث���ل رعاي���ة الأم���ري �شلمان بن 
عب���د العزيز، فكرة اإن�شاء جمعية املوؤ�ش�شني باملركز 
لتوف���ري الدعم امل���ادي لربامج املركز دفع���ة نوعية 

لتطوي���ر اخلدمات التي يقدمه���ا املركز مما ي�شهم 
يف احلد من الإعاقة لدى الأطفال.

وامت���داد للعناية الفائقة التي حتظ���ى بها اجلمعية 
م���ن ل���دن �شاحب ال�شم���و امللكي الأم���ري �شلمان بن 
عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ض.. فاإن �شموه �شعى 

ُعْرَوة وثقى بين أمير الرياض و الجمعية ال انفصام لها
 

ُيوصل العطاء بالعطاء في السر ..فأصبح نموذجا 
يحتذى لكل عمل طيب في العلن

ل�شتقط���اب الدعم للجمعية وم�شروعاتها عرب عدد 
من فاعلي اخلري، فبحكم تواجد اجلمعية بالريا�ض 
فاإن �شم���وه يعد الراع���ي الأول لأن�شطته���ا والداعم 
الأك���رب مل�شاريعه���ا وجناحاتها وله���ذا كان ال�شرف 
للجمعي���ة اأن واف���ق �شم���وه عل���ى منح �شم���وه جائزة 
اجلمعي���ة للخدم���ة الإن�شانية لع���ام 1415ه� وذلك 
تك���رمي �شخ�شي���ة وتقدي���رًا لعطائه الدائ���م ودورة 
املتمي���ز يف توا�ش���ل م�شريته���ا. حيث تف�ش���ل �شموه 
نياب���ة عن خادم احلرم���ني ال�شريفني امللك فهد بن 
عبدالعزيز – يرحمه اهلل-  برعاية املوؤمتر الدويل 
الث���اين لالإعاق���ة والتاأهي���ل الذي نظمت���ه اجلمعية 
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خالل الفرتة 26-29 رجب 1421ه�.
وق���د �شهد خت���ام املوؤمتر �ش���دور املوافق���ة ال�شامية 
على النظام الوطني لرعاية املعوقني ، ذلك النظام 
الذي خط���ى م�شروعه بدعم وم�شان���دة ل حمدودة 
من �شمو اأمري الريا����ض ، حيث تابع �شموه عن كثب 
خط���وات اإعداده من قب���ل اللجنة امل�شرق���ة امل�شكلة 
من عدد من امل�شئول���ني والعاملني باجلمعية ومركز 

الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة.
واحلقيقة اأن اجلمعي���ة ما كان لها اأن حتقق العديد 
من الجن���ازات والنجاحات ب���دون ف�شا اهلل تعالى 
ث���م بعناية الأم���ري �شلمان بن عب���د العزيز مبختلف 

اأن�شطته���ا وبراجمه���ا  اجلمعي���ة، وم���ن ذل���ك فان 
دع���م �شم���وه مل�ش���روع »واح���ة الأعم���ال« وه���و اأحد 
اأه���م م�شروعات الوقف اخل���ريي للجمعية مبنطقة 
الريا�ض، كان له الف�ش���ل يف اإن�شاء هذا ال�شرح يف 
احل���ي الدبلوما�شي، فقد حر����ض الأمري �شلمان بن 
عبدالعزي���ز عل���ى رعاية حفل و�شع حج���ر الأ�شا�ض 
للم�ش���روع وتف�ش���ل م�شكورًا بالت���ربع بثالثة ماليني 

ريال للم�شروع.
اأعمال���ه اخلريي���ة والإن�شاني���ة تتح���دث ع���ن  ولن 
�شخ�ش���ه الكرمي..ويحتف���ي ب�شموه مت���ى حل يف اأى 
م���كان ..حر����ض اأهال���ى منطق���ة حائ���ل بالحتفال 

بق���دوم الأم���ري �شلم���ان بن عب���د العزي���ز مبنا�شبة 
افتتاح مرك���ز الأمري �شلمان بن عبد العزيز لرعاية 
الأطف���ال املعوق���ني واأقام���وا لذل���ك احتف���اًل كبريًا 
�شه���ده �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي الأم���ري �شلطان بن 
�شلمان بن عبد العزيز رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية 
واأع�ش���اء جمل����ض الإدارة وكب���ار امل�شئول���ني واأبناء 
املنطقة وذل���ك تقديرًا وتكرمي���ًا لالأمري �شلمان بن 
عب���د العزي���ز ، لتف�شل �شم���وه برعاية حف���ل افتتاح 
�شاد�ض مراكز اجلمعية لين�شم اإلى منظومة مراكز 

اجلمعية املنت�شرة يف خمتلف مناطق اململكة . 
ويع���د مركز الم���ري �شلمان بحائ���ل تفعياًل ملنظومة 
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رعى تأسيس الجمعية وهي فكرة .. والزال يكرمها 
برعايته وهي واحدة من أبرز صروح المملكة الخيرية 

حضور أمير الرياض احتفاالت الجمعية..امتداد لرعاية 
الدولة لـ “ جمعية وطن”

اأبرزه���ا امت���داد مظل���ة  متكامل���ة م���ن الأه���داف 
خدماته���ا املتخ�ش�شة واملجانية اإلى مناطق اململكة 
كافة، وفقًا لحتياجات تل���ك املناطق واإ�شرتاتيجية 

اجلمعي���ة يف ه���ذا ال�شدد. .ويف ظ���ل الدعم املميز 
ال���ذي حتظ���ى به اجلمعية م���ن الدولة فق���د بادرت 
حكومة خ���ادم احلرم���ني ال�شريفني بتق���دمي منحة 

كرمي���ة متثل���ت يف قطعة الأر����ض التي يق���ام عليها 
املركز كما دعت اجلمعية اأهل اخلري واملو�شرين من 
اأبن���اء هذا البلد الكرمي للتوا�شل وامل�شاركة يف دعم 
مبادرة اجلمعية لإن�شاء هذا املركز يف حائل لتوفري 
الرعاية ال�شاملة واملجاني���ة واملتخ�ش�شة لالأطفال 
املعوق���ني باملنطقة. وقد بادر مع���ايل الدكتور نا�شر 
ب���ن اإبراهيم الر�شيد بت���ربع  ك���رمي والتكفل بكافة 
تكاليف اإن�شاء املركز البالغة اأثنى ع�شر مليون ريال، 
وذلك م�شاهمة من���ه يف تلبية احتياج املنطقة ملركز 
خ���ريي متخ�ش�ض يقدم خدم���ات الرعاية ال�شاملة 
للع�شرات م���ن الأطفال املعوقني. وهى مبادرة طيبة 
تعد منوذج���ًا للعمل اخل���ريي والتفاعل م���ع ق�شايا 
املجتم���ع واحتياجات بع����ض فئاته. ه���ذا وقد اأبدى 
معالي���ه رغبة يف اإطالق ا�ش���م �شاحب ال�شمو امللكي 
الأم���ري �شلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ض 
عل���ى املرك���ز اجلديد تقدي���رًا لدور �شم���وه يف دعم 
برامج العمل اخلريي وتبنيه لق�شية الإعاقة ب�شفة 
عام���ة وملا بذله من جهد ممي���ز على مدى اأكرث من 
خم�ش���ة وع�شري���ن عامًا يف تاأ�شي����ض ودعم اجلمعية 

ومركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة.
وكان الأم���ري �شلمان –ولزال- داعم���ا رئي�شيا لكل 
ا�شرتاتيجي���ات وخطط اجلمعي���ة امل�شتجدة ، وذلك 
ما جت�ش���د يف رعاية �شموه الكرمي حلفل و�شع حجر 
اأ�شا����ض مركز جنوب الريا�ض بح���ي ال�شفا حيث اأن 
املرك���ز اجلدي���د ميثل نقل���ه نوعي���ة يف اإ�شرتاتيجية 
اجلمعي���ة مبا يواكب تعاظم الثق���ة يف اأدائها والدور 
الوطن���ي الذي تق���وم به يف مواجهة ق�شي���ة الإعاقة 
وخدم���ة املعوق���ني على م���دى ربع ق���رن ، فاجلمعية 
ت�شع���ى م���ن خالل ه���ذا التوّج���ه اإلى اإيج���اد روافد 
خدمي���ة متقدم���ة قريب���ة م���ن الأ�شر كخط���وة اأولى 
ُيبن���ى عليها يف تفعيل الربامج التاأهيلية املعا�شرة ، 
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األمير سلمان عضوًا شرفيًا 
في الجمعية 

عرفان���ا وتقدي���را لرعاية �شموه الكرمي���ة للجمعية من���ذ تاأ�شي�شها 
وحت���ى الآن ..ت�شرفت اجلمعية بقبول �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
�شلم���ان بن عبد العزي���ز اأمري منطقة الريا����ض الع�شوية ال�شرفية 
للجمعي���ة ، وبهذه املنا�شبة كان �شم���وه ا�شتقبل مبكتب �شموه رئي�ض 

واأع�شاء جمل�ض اإدارة اجلمعية وعددًا من امل�شئولني فيها.
وت�شل���م �شمو اأمري الريا����ض خالل ال�شتقبال م���ن اأيادي عدد من 
اأطفال اجلمعية وثيقة الع�شوية ال�شرفية باجلمعية تقديرًا وعرفانًا 
ملا تف�شل به �شموه من دعم ورعاية كرميني لهذه املوؤ�ش�شة اخلريية 
الرائدة  منذ تاأ�شي�شها وعلي مدي اأكرث من خم�شة وع�شرين عامًا.
واأع���رب  �شمو اأمري منطق���ة الريا�ض عن اعتزازه  بجهود اجلمعية 
يف الت�ش���دي لق�شية الإعاقة علي م�شت���وي الوطن ، وحر�شها علي 
اإي�ش���ال خدماتها اإيل كافة مناطق اململكة ، م�شيدًا بتفاعل  رجال 
الأعمال واأهل اخلري وم�شاندتهم للجمعية ، موؤكدًا علي اأن �شفافية 
املوؤ�ش�شات اخلريي���ة واجنازاتها علي اأر�ض الواقع هو ما ي�شتقطب 

ثقة وم�شاندة اأهل اخلري .
وخالل ال�شتقبال عر�ض �شاح���ب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن 
�شلمان بن عبد العزيز رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية �شرحًا موجزًا 
ع���ن م�شروع���ات اجلمعية اجلدي���دة يف عدد من مناط���ق اململكة ، 
وخط���ط اإي�شال خدماته���ا املجاني���ة ، وبراجمها الوقفي���ة لتاأمني 

م�شادر دخل دائمة ت�شهم يف دعم نفقات الت�شغيل للمراكز.
واأو�ش���ح �شمو رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية اأن اجلمعية تعول كثريًا 
علي مبادرات موؤ�ش�ش���ات القطاع اخلا�ض وم�شاندة رجال الأعمال 
يف ا�شتمراري���ة خدماته���ا ، خا�ش���ة يف ظ���ل توجهاته���ا التو�شعية ، 
م�ش���ريًا اإيل اأن اجلمعي���ة حظيت دومًا بتفاع���ل اخلريين من اأبناء 
اململك���ة وت�شاب���ق اجلميع علي م�شان���دة اأهدافه���ا ، ويف مقدمتهم 
خ���ادم احلرمني ال�شريف���ني و�شمو ويل العهد الأم���ني الذين كانت 
لهما الأيادي الطويل يف كل م�شروعات اجلمعية اخلدمية والوقفية.
وعق���ب ال�شتقبال رفع �شم���و رئي�ض جمل����ض اإدارة اجلمعية اأ�شمى 
اآيات ال�شكر والتقدي���ر اإيل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

عبد العزي���ز اأمري منطقة الريا�ض علي تف�شل���ه با�شتقبال جمل�ض 
اإدارة اجلمعي���ة يف اإطار حر����ض �شموه علي متابعة اأعمال اجلمعية 
وم�شروعاته���ا ، م�ش���ريًاَ اإيل اأن �شمو اأم���ري الريا�ض مل يتواين يومًا 
ع���ن توفري كل اأ�ش���كال الدعم للجمعي���ة ،وكان دومًا – حفظه اهلل 

وراء كل اجنازاتها  .  

والتي تق���وم على التاأهيل من خ���الل املجتمع ، وهو 
الأم���ر الذي نتطل���ع اإلى اأن تقوم ب���ه مراكز الأحياء 
واملحافظات عرب برامج التثقيف والتدريب لأمهات 

الأطفال املعوقني.

اأن توثيق ودعم �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 
ب���ن عبدالعزي���ز جلمعي���ة الأطف���ال املعوق���ني على 
امت���داد م�ش���رية الإن�شاني���ة التي تزيد ع���ن خم�شة 
وع�شري���ن عام���ًا، ه���ي �شج���ل حاف���ل م���ن الرعاية 

الكرمي���ة والعط���اء الالحم���دود، ويف ه���ذا الإط���ار 
تعد رعاي���ة �شموه الكرمي حلف���ل الع�شوية ال�شرفية 
لي����ض اإل �شفحة جديدة من �شفح���ات عناية �شموه 

باجلمعية وخدماتها وم�شروعاتها.
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اأكدت �ساحبة ال�سمو 
امللكي الأمرية علياء 
بنت عبداهلل بن عبدالعزيز  
ع�سوة �رشف اجلمعية 
اأن العمل يف جمال 
خدمة ذوي الحتياجات 
اخلا�سة من اأنبل الأعمال 
الإن�سانية، مو�سحة �سموها 
اأن دور القطاع الن�سائي 
يف الأعمال اخلريية 
والتطوعية م�سهود. 
واأ�سارت الأمرية علياء 
بنت عبداهلل اإلى اأهمية 
تعزيز دور القطاع 
الن�سائي يف اإعداد 
خطة تدريبية وتبادل 
اخلربات بني املتطوعات 
والقائمات على اإدارة 
املنظمات اخلريية، 
وقالت �سموها يف حوار 
خا�ص مع »اخلطوة« اإن 
ا�ستنها�ص اأفراد املجتمع 
للم�ساهمة يف العمل 
اخلريي يبداأ باقتناع 
جميع اأو معظم اأفراد 
املجتمع بذلك.. واآراء 
اأخرى قيمة تناولها هذا 
احلوار مع �سموها الكرمي.

عضوة شرف الجمعية
األميرة علياء بنت عبداهلل لـ »الخطوة«:

المرأة هي الركيزة الرئيسية في بناء المجتمع
�س��مو الأم��رة.. م��ا تقييم��ك ل��دور القطاع 
الن�س��ائي ال�سعودي يف م�سرة العمل اخلري 
والجتماعي يف اململكة؟ وكيف ميكن تعزيز 

هذا الدور؟
اأواًل، اأب���داأ حديثي باحلم���د هلل وال�سالم على هادي 
الب�سري���ة امل�سطفى � عليه اأف�سل ال�سالة والت�سليم 
�.. ق���ال اهلل تعال���ى: »وتعاونوا على ال���ر والتقوى«، 
وق���ال �سبحانه وتعالى: »فمن تط���وع خريًا فهو خري 
ل���ه«، وما جاء يف االآي���ات واالأحاديث هو من الكمال 
و�سمولية االإ�س���الم، ويعتر مدخاًل يل���ج منه العمل 
التطوع���ي باأ�سكال���ه املتنوعة، �سواء كان���ت دينية اأو 
نف�سية اأو اجتماعية؛ فاإن ما قام به القطاع الن�سائي 
يف ه���ذا املجال م�سهود به؛ فق���د اأ�سبح هناك تعدد 
يف االأن�سط���ة اخلريي���ة وم�ساركة القط���اع الن�سائي 
داخل وخارج اململكة وال �سيما اأنه اأ�سبح اأي�سًا نوعًا 
م���ن التناف�س امل�سرف، فما حدث يف االآونة االأخرية 
يف مدين���ة جدة من �سيل ي���وم االأربع���اء لهو ب�سمة 
ت�ساهده���ا العني وي�سطره���ا القلم، وميك���ن تعزيز 
دور القطاع الن�سائ���ي باإعداد خطة تدريبية وتبادل 
خ���رات بالن�سبة اإل���ى املتطوع���ات والقائمات على 
اإدارة ه���ذه املنظم���ات واإلزام املوؤ�س�س���ات التعليمية 
يف املق���ررات الدرا�سي���ة بالرتكي���ز عل���ى مفاهي���م 
العمل التطوعي بتعدد االأوجه وامل�ساركة فيه، وذلك 
خ���الل االإجازات ال�سيفية، هذا باالإ�سافة اإلى ن�سر 
الوع���ي يف املجتمع باأهمية العم���ل اخلريي؛ اإذ ال بد 
م���ن اإن�س���اء اإدارة خا�س���ة للمتطوع���ات باملنظمات 
التطوعي���ة تهت���م ب�س���وؤون املتطوع���ات وت�ساعدهن 
على اختيار املجال املنا�س���ب بح�سب تخ�س�ساتهن 
ورغباته���ن، واأي�سًا ال بد م���ن اأن تكون هناك مرونة 
بالن�سب���ة اإلى ال�سي���دات الالت���ي يتعار�س تطوعهن 
م���ع ظروفهن االأ�سري���ة واأن ُتلب���ى احتياجاتهن وفق 

قوانني واأنظمة تعود بالفائدة املرجوة.
 �س��مو الأم��رة.. بو�س��فك ع�س��وه �س��رف يف 
جمعية الأطفال املعوقني، و�ساحبة مبادرة 
تطوعية متميزة يف مركز اجلمعية بجدة.. 
�س��موك  دفع��ت  الت��ي  اجل��ذب  عوام��ل  م��ا 

لالن�سمام اإلى هذه املوؤ�س�سة اخلرية؟
�سريح���ة  ول���كل  عدي���دة،  باملجتم���ع  ال�سرائ���ح 

خ�سو�سيته���ا؛ فمنه���م االأيتام وامل�سن���ون واملر�سى 
وذوو االحتياج���ات اخلا�سة، وحتدي���دًا انتميت اإلى 
ذوي االحتياجات اخلا�سة، وذلك للرابط االإن�ساين 
احل�س���ي ال���ذي اأ�سعر ب���ه جتاههم؛ فكلم���ة »اإعاقة« 
لي�ست حم�سورة يف فئة من النا�س؛ فمعنى »اإعاقة« 
اأي �س���يء اأع���اق �سخ�سًا عن القيام بعم���ل اأو تنفيذ 
�سيء اأو احل�سول على غر�س ما لطاملا ابتغاه؛ فهي 
اإذن كلم���ة ت�ستعمل يف حياتنا اليومية من قبل جميع 
النا����س، وقد اأقول اإن اإح�سا�س���ي بذوي االحتياجات 
اخلا�س���ة اإح�سا����س يعيقن���ي يف بع����س االأحيان عن 
التعب���ري عنهم؛ ل�سدة تعلقي بهم؛ الأن الذي اأملَّ بهم 
لي����س لهم يد به بل هو حلكمة م���ن اهلل � عز وجل �، 
فهل بع���د كلماتي هذه اأعتر معوق���ة؛ الأن اإح�سا�سي 
يعيقن���ي كما ذكرت؟.. بتاأكيد ال، اأم���ا اإذا راأى اأحد 
غريي ه���ذا؛ فذلك يعني اأن الع���امل باأجمعه معوق، 
ومع هذا كله فه���م منتجون نافعون يف املجتمع، كما 
ميزهم اهلل � �سبحان���ه وتعالى � عن غريهم برهافة 
ح�سهم؛ اإذًا هم يف قمة االإن�سانية؛ لذا ينبغي التعامل 
معهم مثلما يتعاون بع�سنا مع بع�س؛ ف�سريحة كبرية 
م���ن العامل يتعامل معهم كاأنهم مر�س معٍد؛ فزادوا 
همهم همًا ووجعه���م وجعًا واأملهم اأمل���ًا؛ فلجوؤوا اإلى 
االنط���واء والعزلة وكاأنهم و�سع���وا اأ�سياجًا حولهم؛ 
ليحموا بها اأنف�سهم م���ن تلك ال�سريحة املعوقة »اأي 
العامل«. وي���رز هنا دور جمعي���ة االأطفال املعوقني؛ 
الأنها موؤ�س�سة تعليمية موؤهلة تعليميًا وتربويًا للتعامل 
م���ع االأطفال ورعايتهم وتوجيههم الوجهة ال�سليمة، 
وه���ذه املوؤ�س�س���ة م���ا ه���ي اإال رابط جلمي���ع املراكز 
االأخ���رى، وملتق���ى جلميع الفئ���ات العمرية مبختلق 
�سرائحه���ا، وهي تهت���م ب�سوؤونهم وتنم���ي مهاراتهم 
وت�سلط ال�سوء على املبدعني واملتميزين منهم؛ من 

اأجل مزيد من التقدم والرخاء.
ثقافة  اأن  البع���ض  ي��رى  الأم��رة..  •�س��مو 
العم��ل التطوعي يف بالدنا م��ا زالت حتبو.. 
فماذا تقول��ني يف هذا ال�س��دد؟ وكيف ميكن 

تر�سيخ تلك الثقافة يف املجتمع؟
العم���ل اخل���ريي ممار�س���ة اإن�ساني���ة، وق���د اتخ���ذ 
مناهج���ه منذ القدم ولي�س وليد هذه ال�ساعة بل اإنه 
�سعد اإلى اأعلى الدرجات، ولي�س ذلك على امل�ستوى 
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 من األهمية إنشاء إدارة خاصة للمتطوعات تهتم بشؤونهن 
وتساعدهن على اختيار المجاالت المناسبة لتخصصاتهن

رابط إنساني بيني وبين ذوي االحتياجات الخاصة 
 الجمعية مؤهلة لرعاية األطفال المعوقين تعليميًا وتربويًا

املحل���ي فح�س���ب واإمن���ا جت���اوز ذل���ك اإل���ى العاملني 
العربي واالإ�سالم���ي. اإن ا�ستنها����س اأفراد املجتمع 
للم�ساهم���ة يف العمل اخلريي يبداأ من اقتناع جميع 
اأو معظ���م اأفراد املجتمع بذل���ك، واأحب اأن اأنوه هنا 
اإل���ى اأن التط���وع اأواًل واأخ���ريًا هو االلت���زام من قبل 
الف���رد؛ الأنه ال اأحد ي�ستطيع اأن يفر�س اأو ميلي على 
اإن�سان اأي عمل تطوعي؛ لذلك وجب على املتطوع اأن 
يلتزم ويلزم نف�سه مب���ا تطوع الأجله؛ فهناك العديد 
م���ن االإ�سهام���ات واالإجنازات الت���ي قدمت من قبل 
املتطوع���ني ويدونه���ا التاريخ، وتر�سخ ه���ذه الثقافة 
اأواًل بو�س���ع برام���ج تعليم وتدريب وتاأهي���ل، واإقامة 
حما�س���رات ودرو����س حتف���ز وت�سج���ع عل���ى العمل 
اخلريي، م���ع عدم اقت�س���ار العم���ل التطوعي على 
فئ���ة اأو جمموع���ة معينة، وتك���رمي املتطوعني وو�سع 
برنامج امتي���ازات وحوافز لهم، واأن متار�س و�سائل 
االإع���الم دورًا كبريًا يف الدع���وة اإلى العمل اخلريي 
والتعري���ف بالن�ساط���ات التطوعي���ة الت���ي تقوم بها 

املوؤ�س�سات احلكومية واجلمعيات.
�س��مو الأم��رة.. امل��راأة متث��ل خ��ط الدف��اع 
الأول �س��د اإعاق��ة الأطف��ال.. كي��ف ترين 

دور املراأة يف هذا امل�سمار؟
مب���ا اأن املراأة هي الركي���زة االأولى الرئي�سية يف بناء 
جمتم���ع فاإنه يجب اأن تكون ملم���ة ب�سحة اأطفالها، 
ويتمثل ذلك يف رفع م�ستوى التوعية ال�سحية لديها، 
وذل���ك بالب���دء باختي���ار ال���زوج من خ���الل اإجراء 
االختب���ارات الطيب���ة والتحالي���ل الالزم���ة لتف���ادي 
اإعاقة االأبناء، ثم من خالل التزامها باإجراء قواعد 
ال�سالمة اأثناء احلمل؛ فال تتناول االأدوية املحظورة 
اأو تتعر�س لالأ�سعة التي قد تت�سبب يف ت�سويه اجلنني 
اأو اإعاقت���ه، وبعد والدة الطف���ل يجب املحافظة عليه 

كفًا واحدة، وال ينكر ذلك عاقل، ومن ذلك املنطلق 
اأتوق���ع اأن تك���ون هن���اك موؤ�س�سات و�س���ركات دائمة 
حتت�سن تلك الفئة من املجتمع »العاملني يف املجال 
التطوع���ي«، ولكن ذلك يتطل���ب و�سع خطة منهجية 
لدرا�س���ة ذل���ك املو�س���وع؛ لتطبق باإن�س���اف وليرز 
الدور اخلريي يف املجتمع، وليكون جمتمعنا متعاونًا 
عل���ى اخل���ري للوق���وف اأمام كل م���ا ميك���ن اأن يعوق 

تطوره وح�سارته.
للعام��الت  تقول��ني  م��اذا  الأم��رة..  �س��مو 
يف جم��ال رعاي��ة الأطف��ال املعوق��ني؟ وم��ا 

ر�سالتك لأم طفل معوق؟
العم���ل الوظيفي يف جمال خدم���ة ذوي االحتياجات 
اخلا�س���ة يعت���ر من اأنب���ل االأعم���ال االإن�سانية؛ فهو 
يع���زز ثق���ة االأطف���ال باأنف�سه���م ليكونوا بع���د ذلك 
فاعلني يف املجتم���ع، كما اأنه يحفز ال�سبل االإن�سانية 
لل�سعادة الب�سرية، ولرتقى االأمم وتتطور يجب عليها 
اأن ت�سعى الحتواء جميع فئات املجتمع وحتفز الدور 
االإنتاج���ي فيه���م واأولهم االأطف���ال ذوو االحتياجات 
اخلا�س���ة؛ فه���م ثم���رة يج���ب رعايته���ا وتوجيهه���ا 
توجيهًا �سليمًا ليفع���ل دورهم خلدمة املجتمع. ومن 
هذا املنطلق ندعو اأهايل االأطفال ذوي االحتياجات 
اخلا�سة اإل���ى التعاون يف اإبراز ال���دور الفعال الذي 
ميكن اأن يحققه طفلهم خلدمة املجتمع، وهنا يرز 
دور االأم الت���ي ميكن اأن حتقق ذلك لطفلها؛ فرتقى 
به فكريًا، وهنا نتناول حقيقة بع�س االأمهات الالتي 
يخجل���ن من اإعاقة اأطفاله���ن اأو يتحفظن على هذا 
اخلر الذي اأكرمها اهلل به؛ لتنال �سرف العمل على 

زرع بذرة االأمل يف جمتمعنا. 

والعناية ب�سحته ومتابعة نظامه الغذائي وااللتزام 
باللقاح���ات املخ�س�سة له كل �سهر مع مراعاة عدم 
تاأخريه���ا اأو التهاون بها؛ وبهذا تكون قد مثلت خط 

دفاع �سد اإعاقة اأطفالها.
�س��مو الأمرة.. يتطلع الكثرون اإلى تطوير 
مب��ادرات العمل اخل��ري الفردية؛ لت�س��بح 
عماًل موؤ�س�س��يًا يت�س��م بالدميومة واملنهجية 
تل��ك  اأعت��اب  عل��ي  نح��ن  ه��ل  العلمي��ة.. 
املرحلة؟ وماذا عن جتربة جمعية الأطفال 

املعوقني يف هذا ال�سدد؟
لقد ثبت م���ن خالل جتاربنا مع الظ���روف الطارئة 
الت���ي حدث���ت يف جمتمعنا، والتي ت�سبب���ت يف اإعاقة 
الكثريي���ن، اأن العديد من اأفراد املجتمع لديهم والء 
ت���ام للعمل اخلريي، �سواء كان على النطاق الفردي 
اأو اجلماع���ي، وقد يثبت التاريخ ذلك اأن الكثري من 
املتطوع���ني قدموا يد امل�ساع���دة للعديد من االأفراد 
املحتاج���ني للم�ساعدة وال�س���ركات واملوؤ�س�سات التي 
تدعم التطوع يف املجال اخلريي، واأن تلك ال�سركات 
واملوؤ�س�س���ات متد يد العون لهوؤالء املتطوعني ليكونوا 
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بين أرجاء مراكز الجمعية تتجسد ارقى صور المسئولية االجتماعية

»العضوية الشرفية «.. يفند االتهامات 
الموجهة لرجال األعمال والقطاع الخاص

البرنامج يوثق مبادرات شركاء الجمعية كقدوة تحتذى

على �لنقي�ض مما تردده �لإح�ساء�ت من �أن يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية نحو 400 �ألف 
رجل �أعمال، و�أن �أعد�د �أ�سحاب �ملبادرة بتاأ�سي�ض موؤ�س�سات �جتماعية تنموية منهم ل 
يتجاوز 35 �سخ�ساً !! و�أن عدد �ل�رشكات �ملتبنية لثقافة �مل�سئولية �لجتماعية  ميثلون 
قلة من �ل�رشكات �لكربى، وما يردده �لبع�ض هناك غياباً لثقافة �لعطاء للتنمية؛ �إل �أن 
جمعية �لأطفال �ملعوقني ومن خالل مبادرتها �ملتميزة  بتبني برنامج »�لع�سوية �ل�رشفية« 
�أر�دت �أن تفند هذ� �لتهام �ملوجه للقطاع �خلا�ض �ل�سعودي ، و�أن توؤكد من خالل توثيق 
عطاء �ملوؤ�س�سات و�ل�رشكات ورجال �لأعمال �لد�عمني مل�رشوعاتها �لتنموية ولرب�جمها 
�لتعليمية و�لعالجية �لتي �سنعت حياه جديدة للمئات بل لالآلف من �ملعوقني و�أ�رشهم،  
توؤكد �أن ثقافة �مل�سئولية �لجتماعية تنامت ب�سكل ملحوظ خالل �لعقدين �لأخريين ، 
و�أن هناك �رش�كة م�ستمرة بني �لع�رش�ت من رجال �لأعمال و�لعديد من موؤ�س�سات �ملجتمع 
�ملدين �لتي ت�سهم يف حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة .
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و« اخلط���وة » من جهتها حت���اول من خالل التحقيق 
الت���ايل وال���ذي يواك���ب احتف���ال اجلمعي���ة بتكرمي 
ال���دورة الثاني���ة من اأع�ش���اء ال�شرف حت���ت رعاية 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبد العزيز 
، اأمري منطق���ة الريا�ض – حتاول اأن ت�شحح بع�ض 
املفاهيم عن امل�شئولي���ة الجتماعية ، ويف مقدمتها 
.. اأن امل�شئولي���ة الجتماعية لرجال الأعمال ل تعني 
فقط تبنيهم اأو اإن�شاءهم ملوؤ�ش�شات اجتماعية خا�شة 
به���م ، ب���ل اأي�شًا قي���ام �شراكة دائم���ة وم�شتمرة مع 
املوؤ�ش�شات القائمة وم�شان���دة براجمها ، مبا ي�شهم 

يف تكامل اجلهود وات�شاع دائرة العمل التنموي .. 
برامج اجلميح ت�شمل 121مدينة وقرية

البداي���ة كان���ت م���ع اأح���د �ش���ركاء اجلمعي���ة ع�شو 

املجتمع التي تتبناه���ا منذ �شنوات بهدف النطالق 
يف برنام���ج موؤ�ش�ش���ي يتواكب مع ر�شي���د اخلربات 
العري����ض ال���ذي اكت�شبت���ه ال�شركة يف ه���ذا املجال 
، واأي�ش���ا مب���ا يتما�شي م���ع تنامي ثقاف���ة امل�شئولية 
الجتماعي���ة يف بالدنا وتعاظم دور القطاع اخلا�ض 
يف العملي���ة التنموي���ة جنب���ا اإيل جن���ب م���ع جه���ود 

الدولة 
وذكر اجلميح اأن اأن�شطة املجموعة يف جمال خدمة 
املجتمع �شملت دعم جل���ان اأ�شدقاء املر�شي يف 37 
مدين���ة وحمافظة ، وم�شاعدة جل���ان اإطالق �شراح 
�شجن���اء احلق اخلا����ض املع�شري���ن يف 14 حمافظة 
، وم�شان���دة جل���ان م�شاع���دة ال�شب���اب الراغب���ن 
يف ال���زواج يف 34 حمافظ���ة ومدين���ة ، اإيل جان���ب 
تخ�شي�ض م�شاعدات للجمعيات اخلريية الن�شائية 
العامل���ة يف 17 حمافظة وجلان التنمية الجتماعية 
وامل�شتودعات اخلريية يف 53 حمافظة وقرية ، فيما 
حظي���ت جمعي���ات ال���رب اخلريية املنت�ش���رة يف 121 
مدين���ة وقرية بن�شيب كبري م���ن الدعم و�شل العام 
املن�شرم اإيل نحو اأربعه مالين ون�شف مليون ريال.

واأعل���ن اجلميح  اأن املجموع���ة اأ�ش�شت اإدارة خا�شة 
لالإ�شراف علي برامج امل�شئولية الجتماعية واإجراء 
الدرا�ش���ات الالزم���ة ح���ول املناط���ق وامل�شروع���ات 
الأويل بالدع���م ، مب���ا ي�شهم مب�شيئ���ة اهلل يف تعزيز 
دور املجموع���ة يف ه���ذا املج���ال وتط���ري الأداء مب���ا 
يتنا�شب مع مكانتها والدور الذي تقوم به يف التنمية 

القت�شادية .
برنامج » �شاب لتوظيف املعوقني «

م�شرعاته���ا  يف  اأي�ش���ًا  اجلمعي���ة  �ش���ركاء  وم���ن 

ال�شيخ اجلميح

�شرف وع�شو جمل�ض اإدارة اجلمعية ورجل الأعمال 
املع���روف ال�شيخ حمم���د بن عبد العزي���ز اجلميح ، 
�شاح���ب الر�شيد احلاف���ل يف م�شان���دة م�شروعات 
اجلمعي���ة ومراكزها  فيوؤك���د » اأن جمموعة �شركات 
للم�شئولي���ة  �شام���اًل  برناجم���ًا   تتبن���ي  اجلمي���ح 
الجتماعية يت�شمن تفعي���ل اإ�شهامات املجموعة يف 
م�شروع���ات التنمية امل�شتدام���ة التي ت�شمل جمالت 
اجتماعية وتعليمية و�شحية وخريية يف كافة مناطق 

اململكة .«
ويقول ال�شيخ حممد اجلميح  »اأن العامل ي�شهد حتوًل 
ملمو�شا جتاه تزايد ال���دور القت�شادي الذي تتويل 
القيام به اقت�شاديات القطاع اخلا�ض ، الأمر الذي 
انعك�ض تاأثريه علي تقل�ض �شي���ادة املعايري الربحية 
كمقايي�ض اأحادي���ة للنجاح ، وظهرت وظائف اأخري 
لل�ش���ركات ترتك���ز ح���ول م�شوؤولياتها جت���اه املجتمع 
ال���ذي تعمل فيه وجتني من���ه الأرباح والتي تتمثل يف 

الهتمام ببع�ض اجلوانب الجتماعية .
 وي�شي���ف » وم���ن هن���ا ووف���اًء وعرفانًا له���ذا البلد 
الطيب الذي خريه علينا جميعا وله دين يف اأعناقنا 
علين���ا اأن نوؤدي���ه كل ح�ش���ب ا�شتطاعت���ه – يف هذا 
الإطار تبنت جمموعة �ش���ركات الراجحي منظومة 
من م�شروعات امل�شوؤولية الجتماعية التي ت�شتهدف 
قطاع���ات عديدة من املواطنن  وت�شل اإيل املناطق 

الأويل بالتنمية يف اململكة .
واأو�ش���ح اجلميح : » اأن ال�شركة قامت خالل الفرتة 
ال�شابق���ة بتقيي���م اأن�شط���ة العم���ل اخل���ريي وخدمة 

اإبراهيم اأبو معطي

من برنامج افعل خريًا
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وبراجمه���ا  ) بن���ك �ش���اب ( وال���ذي يتبن���ي دع���م 
برنام���ج اجلمعية لتوظي���ف املعوقن ، وال���ذي اأثمر 
خل���ق مئات الفر�ض الوظيفية ملعوقن يف العديد من 
ال�شركات واملوؤ�ش�ش���ات .. حول دور البنك يف جمال 
امل�شئولي���ة الجتماعي���ة يقول اإبراهي���م اأبو معطي ، 
مدي���ر ع���ام العالقات العام���ة والإع���الم يف البنك 
ال�شع���ودي الربيطاين ) �شاب ( .. » لقد عملنا علي 
ابتكار برامج جدي���دة تهدف اإيل الإ�شهام يف تنمية 
ال2009،وت�شجي���ع الأن�شطة التي تتولها اجلمعيات 
اخلريية والإن�شاني���ة ، ويف مقدمتها » برنامج �شاب 
لتوظي���ف املعوق���ن«  بالتع���اون مع جمعي���ة الأطفال 
املعوقن ، وهو ي�شهم يف م�شاعدة املعوقن الراغبن 
يف العم���ل والذي���ن اأكمل���وا برامج الع���الج والتعليم 
والتاأهي���ل مب���ا يتي���ح له���م العتم���اد عل���ي اأنف�شهم 

والندماج يف املجتمع .
واأ�شت���دل اأبو معطي بح�شول )�ش���اب ( علي جائزة 
اأف�شل بنك يف اململكة عام 2009 ، وتكرميه يف اأكرث 
من منا�شبة لدوره يف جمال امل�شئولية الجتماعية .

وذكر مدي���ر العالقات العامة اأن )�شاب ( يتويل يف 
اإطار امل�شئولي���ة الجتماعية تنفيذ برنامج التدريب 

واأ�ش���ار اأب���و معط���ي اإيل اأن »�ش���اب » يعت���رب راعي���ًا 
رئي�شيًا لربامج املحافظ���ة علي البيئة والتاأكيد علي 
اأهمية الوعي البيئي ، وكان للبنك م�شاركة ايجابية 
يف فاعل���ة يف احلمل���ة التي متت بالتع���اون مع اأمانة 
منطق���ة الريا����ض لتنظي���ف وادي الوا�شل���ة جن���وب 

الريا�ض بالإ�شافة اإيل منطقة الثمامة .
املقرين : نقلة متدرجة

م���ن جانب���ه ي���ري الأ�شت���اذ عب���د اهلل  ب���ن �شليمان 
املقرين نائ���ب رئي�ض جمل�ض امل�شئولي���ة الجتماعية 
بالريا����ض و اأح���د اأبرز النا�شط���ن يف جمال العمل 
الع���ام وبرام���ج خدم���ة املجتم���ع يف اململك���ة  » اأن���ه 
خالل العقدين الأخريين  تنامت ثقافة  »امل�شوؤولية 
الجتماعية » لالأفراد ومن�شئات القطاع اخلا�ض يف 
اململكة العربية ال�شعودية  لتتج�شد علي ار�ض الواقع 
كمبادرات تع���ددت تخ�ش�شاته���ا وجمالتها ب�شكل 
يب�ش���ر بقدرتها علي اأن تكون �شريكة لأجهزة الدولة 

يف العملية التنموية .
وي�شي���ف املقرين » ولك���ن ال�شوؤال الأه���م هو .. هل 
تاأخر جمتمعن���ا الأهلي بكل مكونات���ه عن اللتحاق 
ب�ش���روط تل���ك امل�شئولية عل���ي الرغم م���ن ان�شغاله 

عبد اهلل بن �شليمان املقرين 

من برنامج دعم  املجموعة ال�شعودية  لالأبحاث والت�شويق

التعاوين بالتن�شيق مع عدد من اجلامعات واملعاهد 
، مما يتي���ح للطالب الفر�ش���ة لتطبيق الدرا�شات 
النظري���ة التي ح�شلوا عليه���ا ، اإيل جانب برنامج 
» امل�شريف » الذي يوفر من خالل املعهد امل�شريف 
فر�ش���ة التدري���ب املتخ�ش����ض املج���اين لل�شب���اب 
لكت�ش���اب املهارات يف الأعم���ال املالية ، وتاأهيلهم 

للعمل امل�شريف .
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الكب���ري واملوؤث���ر بالعديد م���ن امل�شاهم���ات الفردية 
يف اأوج���ه اخل���ري ؟.. وماهى الأ�شب���اب التي اأخرت 
اأو اأبط���اأت التط���ور الطبيع���ي نح���و مفه���وم وثقافة 
ملفه���وم  مغاي���رة  كثقاف���ة  الجتماعي���ة  امل�شئولي���ة 
الإح�ش���ان ؟ وكيف ميكن بلورة تلك الثقافة يف �شكل 
عمل موؤ�ش�شي يت�شم بالدميومة وي�شهم يف حتقيق ما 
ي�شمي بالتنمية امل�شتدامة ؟؟ وما يهمنا هنا هو دور 
من�شئات القطاع اخلا�ض يف ذلك ال�شدد ، وبالتايل 

دور الغرف التجارية ال�شناعية  
ويدع���و املق���رين ال�ش���ركات واملوؤ�ش�ش���ات ال�شعودية 
للتعاط���ي م���ع امل�شئولية االجتماعي���ة كن�شاط ي�شهم 
يف حفز اأعمالها وتعظيم عوائدها الربحية كنتيجة 
منطقي���ة لك�شب مزي���د من امل�شداقي���ة والثقة عند 
جمهوره���ا وم�شتهلك���ي منتجاتها،فهن���اك درا�شات 
توؤك���د اأن 80% م���ن امل�شتهلك���ن يزي���د ارتباطه���م 
مبنتج���ات ال�ش���ركات ذات احل�ش���ور والفعالي���ة يف 
خدم���ة املجتم���ع ، ب���ل اأن درا�ش���ة اأجرته���ا جامع���ة 
هارف���ارد اأ�شارت اإيل اأن اأ�شح���اب ال�شركات ذهلوا 
عندم���ا اطلع���وا علي نتائ���ج تطبيقاته���م للم�شئولية 

الجتماعية 
ويق���ول » وعل���ي جانب اأخر ف���ان الغ���رف التجارية 
باعتباره���ا حا�شن���ة للعديد م���ن موؤ�ش�شات املجتمع 
املدين ، والأكرث قدرة علي مراعاة م�شالح منت�شبيها 
، مدع���وة ه���ي الأخ���رى لالنتق���ال اإيل اإق���رار اأطر 
املوؤ�ش�شية والتحفيز والتحدي���ث والإدارة املن�شبطة 
الت���ي ت�شم���ن قيام ذل���ك القط���اع ب���دوره التنموي 
املوازى لأدواره الأخرى وهو األأمر الذي فطنت اإليه 
الغرف���ة التجاري���ة ال�شناعية بالريا����ض من خالل 

تبنيها لفكرة جمل�ض امل�شئولية الجتماعية . 
ويوؤك���د نائب رئي�ض جمل����ض امل�شئولي���ة الجتماعية 
بالريا����ض »اإننا لدينا الآن نقل���ة متدرجة نحو ذلك 
حيث بداأ بع�ض رجال الإعم���ال يف اإن�شاء موؤ�ش�شات 
خريي���ة خا�ش���ة كمرحل���ة اأويل ، ث���م واك���ب ذل���ك 
ا�شتح���داث اإدارات خا�ش���ة للم�شئولي���ة الجتماعية 
داخ���ل ال�ش���ركات ، وت���وج ذل���ك بتاأ�شي����ض جمل����ض 
امل�شئولية الجتماعية بالريا�ض والذي حظي ب�شرف 
الرئا�شة الفخرية م���ن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
�شلمان بن عبد العزيز اأمري منطقة الريا�ض ، ويعد 
ه���ذا املجل�ض نقل���ة نوعي���ة يف جهود تر�شي���خ ثقافة 
امل�شئولي���ة الجتماعي���ة يف اململك���ة وتوف���ري قاعدة 
علمية ودليل اأر�شادي تنطل���ق منه برامج ال�شركات 

واملوؤ�ش�ش���ات مب���ا يتواكب م���ع الحتياج���ات الفعلية 
للتنمية امل�شتدامة .

�شافوال .. برنامج دع الباقي لهم
ومن من���اذج ال�شراك���ة ب���ن اجلمعي���ة وموؤ�ش�شاتنا 
التجاري���ة الوطنية ت���ربز جتربة جمموع���ة �شافول 
، والت���ي ح�شل���ت موؤخرًا عل���ي الع�شوي���ة ال�شرفية 
باجلمعية تتويجًا ملبادراتها املتميزة يف دعم اجلمعية  
، حيث يقول الدكتور حمم���د اأمن ق�شقري الرئي�ض 
التنفيذي لقطاعي التجزئ���ة والتغليف باملجموعة ، 
والرئي�ض التنفيذي ل�شركة العزيزية بندة املتحدة » 
اأن ال�شركة تعمل كجزء من املجتمع منذ عام 2001 
م حيث جعلنا التزامنا جتاه املجتمع والوطن اأ�شا�ض 
منهجنا ، وق���د عملنا طيلة هذه الفرتة علي ت�شخري 
مواردنا الب�شرية وخرباتنا العملية يف تطوير برامج 

امل�شئولية الجتماعية .
وي�شي���ف الدكت���ور ق�شق���ري » لق���د ر�شم���ت اإدارة 
خدم���ة املجتم���ع يف ال�شرك���ة اإ�شرتاتيجيته���ا ب���كل 
و�ش���وح حتت �شعار » واجب علينا«  من خالل تقدمي 
الربام���ج املبتك���رة والفعال���ة وغري الربحي���ة لدعم 
التنمي���ة الجتماعي���ة ، حي���ث ركزنا عل���ي م�شاندة 
الربامج ال�شحية والتعليمية والجتماعية ، وتعزيز 
مب���داأ التكاف���ل ولرفع الوع���ي لدي املجتم���ع بقيمة 
امل�شارك���ة يف م�شاندة ق�شايا حيوية كق�شية الإعاقة 

واحتياجات الأطفال املعوقن .
ويو�ش���ح الدكت���ور ق�شق���ري برنام���ج ال�شراك���ة مع 
اجلمعي���ة قائاًل   »اأبرمنا مع اجلمعية اتفاقية تعاون 
لتطوي���ر برنامج » دع الباقي له���م » لثاين �شنة علي 
التوايل ويف كل فروع بندة وهايرب بندة املنت�شرة يف 

معظ���م مناطق اململكة ، حيث يت���م توجيه الهاللت 
املتبقي���ة م���ن العملية ال�شرائية بع���د موافقة العميل 
وال�شتفادة منها لدعم برامج وم�شروعات اجلمعية 
، وي�شته���دف الربنام���ج تنمية الوعي ل���دي املجتمع 
بر�شالة اجلمعية وحثهم علي م�شاركتها جهودها .«

2000 وظيفة للمعوقن.
فيم���ا ذكر الدكتور �شامي ب���اروم الع�شو املنتدب يف 
�شافول اأن املجموعة املتمثلة مبركز �شافول لتمكن 
الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة د�شنت برناجمها التجريبي 
لتدري���ب وتوظي���ف 100 �شخ�ض م���ن ذوي الإعاقة 
كخط���وة اأول���ى للم�ش���روع ال���ذي يهدف اإل���ى توفري 
األف���ي وظيفة لهذه الفئة يف خ���الل ال�شنوات الثالث 
املقبلة، هذا وقد ا�شتقبلت املعاهد املتخ�ش�شة التي 
وقعت مع املجموعة اتفاقيات ا�شرتاتيجية املتدربن 
واملتدرب���ات يف اأوائل هذا الع���ام للبدء يف الربنامج 
وهم جمعية اإب�شار اخلريية لتاأهيل وخدمة الإعاقة 
الب�شرية بالتعاون مع معه���د جدة الدويل للتدريب 
واملعه���د  والتنمي���ة  للتدري���ب  املحرتف���ون  ومعه���د 
ال�شع���ودي للبيع بالتجزئ���ة والت�شويق ومركز الر�شا 
للتدريب الن�شائي ومركز اأمل جدة لتاأهيل املعوقن، 
علمًا باأنه قد مت اإعداد احلقائب التدريبية اخلا�شة 
بالربنامج وفق اأ�ش�ض علمية وقد روعي يف ت�شميمها 
الحتياجات املهارية الوظيفية واملهارات ال�شخ�شية 
للموظ���ف كال�شل���وك املهن���ي ومه���ارات التعامل مع 

العمالء،
واأ�ش���اف الدكتور �شام���ي .. »اأن الربنامج التدريبي 
ال���ذي يت�شمن يف هذه املرحل���ة 100 متدربة، قد مت 
ت�شميمه ليتما�شى مع املتطلبات الوظيفية اخلا�شة 

الدكتور �شامي بارومالدكتور ق�شقري
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باملجموعة، بالإ�شافة اإلى حتديد الوظائف اخلا�شة 
لالأ�شخا����ض ذوي الإعاقة وي�شمل تدريبًا عمليًا على 
اأر����ض الواقع لينته���ي بالتوظي���ف يف اأحد قطاعات 
املجموعة املختلفة«، واأ�شاف باروم اأنه قد مت حتديد 
وظائ���ف املتدرب���ن واملتدرب���ات يف اأح���د قطاع���ات 
املجموعة املختلفة ح�شب املهارات والتدريب النظري 

والعملي �شمن فعاليات برامج التدريب.
األفت قباين : التزام متوا�شل من ال�شركات

من ناحيتها، قالت ع�ش���وه جمل�ض الغرفة التجارية 
ورئي�ش���ة مركز ج���دة للم�شوؤولي���ة الجتماعية األفت 
قب���اين، اإن امل�شوؤولي���ة الجتماعية لل�ش���ركات ثقافة 
جدي���دة على املجتم���ع ولبد من تطوي���ر ال�شيا�شات 
وال�شرتاتيجيات املرتبطة بها وفقا للنماذج العاملية 

وظروف جمتمعاتن���ا العربية والإ�شالمية. واأ�شافت 
اأن���ه ل بد م���ن حتفيز القطاع اخلا����ض بتعزيز دوره 
يف جم���ال امل�شوؤولي���ة الجتماعية؛ لأن���ه مازال دون 
الكب���رية.  اإمكانيات���ه  رغ���م  الطموح���ات  م�شت���وى 
واأ�ش���ارت اإل���ى اأن امل�شوؤولية الجتماعي���ة اأعمق من 
اأن تكون تربعات فقط، وتتطلب اأن تاأخذ ال�شركات 
بع���ن العتبار مدى تاأثريها ا�شرتاتيجيا على جميع 
ذوي العالقات؛ حيث اإن لها عالقة مبا�شرة بربامج 
التنمي���ة امل�شتدامة، وهي عبارة عن التزام متوا�شل 
م���ن قب���ل ال�ش���ركات م���ن خ���الل دوره���ا يف النمو 
القت�شادي مع تطوير حياة الأفراد واأ�شرهم، ومن 
ث���م تطوي���ر املجتمع ككل يف ظ���ل الأج���واء العاملية، 
م�شيف���ة اأن امل�شوؤولي���ة تتطلب �شفافي���ة يف التعامل 

والأ�ش�ض الأخالقية التي حترتم املجتمع. 
اآليات تر�شيخ ثقافة امل�شئولية

واأخ���ريًا وبالع���ودة اإيل خب���ري العمل الع���ام الأ�شتاذ 
عب���د اهلل املق���رين ، اأق���رتح ر�ش���م اآلي���ة  لرت�شي���خ  
ثقاف���ة امل�شئولية املوؤ�ش�شية قائ���اًل »هناك جملة من 
اخلط���وات احليوي���ة لتحقي���ق ذل���ك منه���ا : -قيام 
اجله���ات املعني���ة بتوف���ري البني���ة التحتي���ة الالزمة 
لأداء املن�ش���اآت للم�شئولي���ة الجتماعية ، وعلي وجه 
اخل�شو����ض الأنظم���ة وتوف���ري الدرا�ش���ات الالزمة 

واملعلومات عن الحتياجات الفعلية للمجتمع .

اتفاقية التعاون بين الجمعية والمجموعة 
السعودية لألبحاث والتسويق.. نموذج يحتذى به في 

دعم الشركات لألعمال الخيرية

»افعل خيرًا« و»دع الباقي لهم« ..من أبرز البرامج 
المساندة للجمعية من البنك العربي ومجموعة صافوال

اأن�ض �شرييف

من برنامج توظيف املعوقن
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-�ش���رورة اهتم���ام و�شائل الإع���الم بالتوعية بن�شر 
ثقافة امل�شئولي���ة الجتماعية ومبادئه���ا ال�شحيحة 

والعائد علي املن�شئات املوؤدية لها .
-قي���ام الدولة بتي�ش���ري الإج���راءات املرتبطة باأداء 
املن�شئ���ات للم�شئولية الجتماعي���ة وتوفري حمفزات 

نظامية للمن�شاآت .
ال�شفافي���ة  عن�ش���ري  بتوف���ري  املن�ش���اآت  -الت���زام 
والإف�شاح يف براجمه���ا املنفذة يف جمال امل�شئولية 

الجتماعية .
متخ�ش�ش���ة  اإدارات  بتاأ�شي����ض  املن�ش���اآت  -قي���ام 
للم�شئولي���ة الجتماعي���ة توج���ه براجمه���ا ملجالت 

التنمية امل�شتدامة .
-تب���ادل اخلربات والتج���ارب العملية ب���ن من�شاآت 

القطاع اخلا����ض لتطبيق اأف�شل الأ�شاليب يف جمال 
امل�شئولية الجتماعية.

-تعمي���م من���ح جوائ���ز للتمي���ز يف اأداء امل�شئولي���ة 
الجتماعي���ة لإذكاء التناف�ض بن ال�شركات ل �شبيل 

�شوى ثقافة الوقف.
وف���ى اخلتام يطالب املهند�ض ان�ض بن حممد �شالح 
�ش���رييف ،ع�ش���و �ش���رف اجلمعية،وواحد م���ن ابرز 
رج���ال الأعم���ال ، بالتما�ض العذر للقط���اع اخلا�ض 
يف ح���ال تقاع�شه ، يف اأداء م�شوؤولياته الجتماعية ، 
وذلك اإذا ارتاأى البع�ض اأن القطاع اخلا�ض ل يوؤدى 
م�شوؤوليات���ه الجتماعي���ة اأ�ش���وة مبا يلعب���ه من دور 
ملمو����ض يف احلياة القت�شادي���ة ، مرجعا املهند�ض 
“ �ش���رييف” �شاألة امل�شاهمات الجتماعية للقطاع 

اخلا�ض اإلى حداثة التجربة.
ولك���ن يف الوق���ت نف�ش���ه ل يج���د م���ربرا ملوؤ�ش�شات 
املجتم���ع امل���دين يف تاأخرها يف تبن���ى املبادرات من 
اجل جذب القطاع اخلا�ض اإلى اأن�شطتها وبراجمها 

الجتماعية .
وحول اآلي���ات تطوير مفهوم الإح�شان لي�شبح ثقافة 
امل�شوؤولي���ة املوؤ�ش�شي���ة يع���ول كث���ريا املهند����ض ان�ض 
ال�شرييف على اإحي���اء وت�شجيع ثقافة الوقف بهدف 
اخلروج م���ن القوالب املعت���ادة ال�شابقة، قا�شدا يف 
ذلك العتماد على التربعات والهبات وغري ذلك. 

     وي���رى ع�ش���و �ش���رف اجلمعية يف كيفي���ة تعاطى 
امل�شوؤولي���ة  ثقاف���ة  م���ع  واملوؤ�ش�ش���ات  ال�ش���ركات 
الجتماعية  اأنها كانت على قدر كبري من امل�شوؤولية 
، مربهن���ا على ذلك مب�شروع���ات الأوقاف اخلريية 
جلمعي���ة الأطف���ال املعوق���ن ، وم�شاهم���ات رج���ال 
الأعم���ال يف مركز الأمري �شلم���ان لأبحاث الإعاقة، 
وتفاع���ل القط���اع اخلا����ض م���ع الأوق���اف التعليمية 
بجامعة امللك �شعود وغري ذلك من مبادرات خريية 

عديدة ت�شتفيد منها هذه املوؤ�ش�شات وغريها.

برنامج توظيف المعوقين يعكس الشراكة المتميزة 
بين  الجمعية و القطاع الخاص

�شافول اأحد ال�شركاء الدائمن للجمعية
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و�شف ال�شيخ عبدالرحمن 
بن علي اجلري�شي رئي�س 
جمل�س اإدارة الغرفة 
التجارية ال�شناعية 
بالريا�س الأعمال الإن�شانية 
التي يقوم بها �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري 
�شلمان بن عبدالعزيز 
اأمري منطقة الريا�س، 
باأنها »ت�شاف اإلى م�رشوع 
النه�شة احل�شارية الذي 
يتبناه �شموه للنهو�س 
مبنطقة الريا�س وعا�شمة 
اململكة«، م�شريًا اإلى اأن 
�شموه الكرمي يقف بكل 
عون ودعم وت�شجيع لكل 
عمل خري اإن�شاين هادف 
خلدمة املجتمع، �شواء يف 
منطقة الريا�س اأو على 
م�شتوى اململكة ككل. 

الشيخ عبدالرحمن الجريسي عضو شرف الجمعية

في حوار خاص لـ »الخطوة«: 

أدعو الجمعيات الخيرية إلى االستعانة 
بخبراء االستثمار
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واأك���د اجلري�س���ي يف ح���وار خا����ص م���ع »اخلطوة«، 
مبنا�سبة رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
ب���ن عبدالعزيز حلفل الع�سوية ال�سرفية باجلمعية، 
اأن العمل اخلريي يف بالدنا معني ال ين�ضب، ورباط 
ق���وي ي�ض���د متا�ضك االأم���ة، م�ض���ريًا اإل���ى اأن رجال 
الأعم���ال ي�سارك���ون بفاعلي���ة يف برام���ج امل�سوؤولية 
الجتماعي���ة وم�ساري���ع خدمة املجتم���ع. كما تناول 
احلوار مع رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة التجارية ال�ضناعية 

بالريا�ص الكثري من الق�سايا، واإليكم التفا�سيل.
برعاية �ساحب ال�س��مو امللكي الأمري �سلمان 
الريا���ض  منطق��ة  اأم��ري  عبدالعزي��ز  ب��ن 
حتتف��ل جمعي��ة الأطفال املعوق��ن بتكرمي 
اأع�ساء ال�س��رف.. كيف ترون تلك الرعاية 
الكرمي��ة، خ�سو�س��ًا اأنك��م م��ن اأبرز اأع�س��اء 

ال�سرف باجلمعية؟
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز هو اأمري اخلري والعطاء 
يقف بكل عون ودعم وت�ضجيع لكل عمل خري اإن�ضاين 
هادف خلدمة املجتمع، �ضواء يف منطقة الريا�س اأو 
عل���ى م�ستوى اململكة ككل، ب���ل على النطاق العاملي؛ 
فاأيادي���ه البي�ض���اء، وعطاءاته اخل���رية، وم�ضاندته 
وت�ضجيعه لكل م�ضروع خريي يعرفها اجلميع، وتوؤتي 
ثمارها، ويعم خريها؛ لت�ضاف اإلى م�ضروع النه�ضة 
احل�ضاري���ة ال���ذي يتبن���اه �ضموه منذ م���ا يزيد على 
ن�ضف قرن - مد اهلل يف عمره -؛ للنهو�س مبنطقة 
الريا�ص والعا�سمة مدينة الريا�ص التي متثل القلب 

الناب�ص، لي�ص ملنطق���ة الريا�ص فح�سب، بل للوطن 
باأكمل���ه، والت���ي وهبه���ا م���ن عطائه وفك���ره وجهده 
وطموح���ه كل ما و�سع���ه العطاء، وها ه���ي الريا�ص 
تزهو مبا تعي�ضه من تط���ور ع�ضري وح�ضاري �ضار 
حدي���ث املجتمع���ات املتقدمة. و�سم���وه اأعطى للعمل 
اخلريي واالإن�ضاين الكثري والكثري، وحظيت جمعية 
االأطف���ال املعوق���ني - وهلل احلمد - م���ن �ضموه بكل 
الدعم والع���ون والت�سجيع. ول �س���ك اأن هذا الدعم 
والعون يقف م�ضاندًا مل���ا حققته اجلمعية من جناح 
يف جهوده���ا املبارك���ة لرعاية ه���ذه الفئ���ة الغالية. 
وتاأت���ي رعاي���ة �سم���وه الكرمي���ة لحتف���ال اجلمعية 
بتك���رمي اأع�س���اء ال�س���رف؛ لتج�س���د حر����ص �سموه 
عل���ى ت�ضجيع وتكرمي امل�ضاهم���ني يف العمل اخلريي 
واحل����ص عل���ى الب���ذل والعط���اء وا�ستث���ارة اأريحية 
املح�ضنني، وهو ما ينم���ي روح التكافل والرتاحم يف 
املجتم���ع، ويجمع القلوب عل���ى املحبة والتواد، وتلك 
ه���ي قيمنا االإ�ضالمي���ة التي نحر�س عليه���ا جميعًا. 
ول �س���ك اأن هذه الرعاية الكرمي���ة �ستعطي اأع�ساء 
ال�ض���رف حاف���زًا قوي���ًا للمزيد من العط���اء والدعم 
الأه���داف اجلمعي���ة وجهوده���ا النبيل���ة يف حتقي���ق 
غاياته���ا وتكري�ص املزيد من العطاءات اخلرية لفئة 
املعوقني يف اململك���ة، �ضائلني اهلل - �ضبحانه وتعالى 
- اأن يج���زي االأمري �ضلمان خري اجلزاء، واأن يزيده 
عط���اًء لدعم ورعاية العمل اخل���ريي، وهكذا عودنا 
�سم���وه، جعل اهلل اأعمال���ه اجلليل���ة خال�سة لوجهه 

الكرمي، واأن تكون يف موازين ح�سناته.
• يف ظ��ل تنام��ي دور القطاع اخلا�ض كرافد 
ت�س��هدها  الت��ي  التنمي��ة  حلرك��ة  رئي���ض 
حج��م  ع��ن  را�س��ون  اأنت��م  ه��ل  اململك��ة.. 
م�ساهمات هذا القطاع يف الأعمال اخلريية، 

وبرامج التنمية الجتماعية؟
العم���ل اخل���ريي يف بالدن���ا - واحلم���د اهلل - معني 
وال ين�ضب، ورباط فع���ال وقوي ي�ضد متا�ضك االأمة؛ 
الأنه نابع م���ن م�ضكاة قيمنا، ومن خالل دعم العمل 
اخل���ريي وبرامج التنمي���ة االجتماعي���ة ن�ضتطيع اأن 
نحل الكثري م���ن م�ضكالت املجتمع، واأن نلقي بطوق 
النج���اة لفئ���ات عدة هي يف اأم�ص احلاج���ة اإليه، ول 
�ضك اأن جماالت العمل اخلريي تت�ضع وتتنوع لتحتوي 
كل العط���اءات اخل���رية الت���ي تع���ود عل���ى جمتمعنا 
بالفوائد العظيمة وت�ضيع فيه روح االألفة واملودة. وال 
�ضك اأن القطاع اخلا����س الوطني م�ضارك وم�ضاهم 

ب�ضكل يدعو للتقدير يف دعم .
يتطلع الكثريون اإلى املزيد من تفعيل ثقافة 
امل�س��وؤولية الجتماعية لدى رجال الأعمال 
واأ�سحاب املوؤ�س�سات وال�سركات.. كيف ميكن 

حتقيق ذلك؟
كم���ا �سبق اأن ذك���رت فاإن رجال الأعم���ال ي�ساركون 
بفاعلي���ة يف برامج امل�سوؤولي���ة الجتماعية وم�ساريع 
خدمة املجتم���ع وهي كثرية يف املجتم���ع و�سواهدها 
ظاه���رة ال حتتاج اإلى دليل، وهو م���ا يوؤكد اأن ثقافة 

�ضمو االأمري �ضلمان ي�ضلم اجلري�ضي وثيقة الع�ضوية ال�ضرفية
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امل�ضوؤولية االجتماعي���ة �ضائدة وقائمة لدى اأ�ضحاب 
قط���اع االأعمال، لكن م���ا اأعرتف به اأنن���ا يف حاجة 
اإل���ى املزيد من هذه الأعم���ال والإ�سهامات اخلرية، 
واأن نو�ض���ع من هذه الثقافة الت���ي اأثق باأنها متاأ�ضلة 
ومتجذرة يف جمتمعنا ال�ضعودي منذ ظهور االإ�ضالم 
ويف ظالل���ه، لك���ن املطل���وب ه���و اإ�ضاع���ة الثقاف���ة. 
واأرى اأن���ه يف ال�ضن���وات االأخ���رية ن�ضط���ت اجله���ود 
نح���و تعزيز وتو�ضيع فك���ر امل�ضوؤولية االجتماعية من 
قب���ل كثري من املناب���ر النا�ضطة يف قط���اع االأعمال، 
ف�ض���اًل عما تقوم به الدولة من جهود الإ�ضاعة ثقافة 
امل�ضوؤولي���ة االجتماعية لدى القط���اع اخلا�س وحث 
من�ضاآته واملنتمني اإليه عل���ى االنخراط يف براجمه، 
خ�ضو�ضًا اأن الكثري من بقاع املجتمع اأحوج ما تكون 
اإلى قب�ضات وعط���اءات برامج وم�ضاري���ع امل�ضوؤولية 
االجتماعية. وكذلك ف���اإن اجلهود التي ت�ضطلع بها 
غرف���ة الريا�س يف هذا املج���ال ال تخفى على اأحد، 
وه���ي جهود ي�ضعب ح�ضره���ا، وتوؤكد حر�س قطاع 
االأعم���ال على ت�ضجيع كل عمل خ���ريي يقام خلدمة 
املجتم���ع يف منطق���ة الريا����س والنهو����س بخدم���ة 
املجتم���ع وتنميته وتعزيز اجلهود احلكومية املبذولة 
لالرتق���اء باملجتمع، كما توؤك���د اأن غرفة الريا�س ال 
تنف�ض���ل اأو تنعزل ع���ن جمتمعه���ا، واأنها ال حت�ضر 
نف�ضه���ا فق���ط يف دائرة خدم���ة قط���اع االأعمال، بل 
تعم���ل وت�سج���ع رج���ال الأعم���ال على تعزي���ز العمل 
اخلريي واالإن�ضاين خلدم���ة املجتمع. وكانت الغرفة 
قد �ضعت منذ وقت مبكر اإلى تاأ�ضي�س اإدارة م�ضتقلة 
تتول���ى االأن�ضط���ة االجتماعية واخلريية ه���ي »اإدارة 
خدم���ة املجتم���ع«، ويف اإط���ار تاأ�ضي���ل ثقاف���ة العمل 
اخل���ريي وتفعيل���ه ح�ض���دت م�ضرتك���ي الغرف���ة من 
ال�ض���ركات واملوؤ�ض�ضات وامل�ضانع واالأفراد يف برامج 
خريية واإن�ضانية تلبي احتياجات فئات و�ضرائح عدة 
يف املجتم���ع، مث���ل: جلنة اأ�ضدق���اء املر�ضى، وجلنة 

على ه���ذا التوجه، واأن تلجاأ اإل���ى ا�ضتثمار مواردها 
واإمكاناته���ا مب���ا يدر عليه���ا عوائد وم���وارد جيدة، 
متكنها من حتقيق املزيد من براجمها وم�ضوؤولياتها 
املتنامي���ة واملتزاي���دة، لك���ن ال�سري يف ه���ذا الجتاه 
ينبغي اأن يك���ون حمكومًا ب�ضوابط ومعايري غاية يف 
احل���ذر واحلكمة والوع���ي. اإذن نح���ن لدينا فر�ضة 
ال�ضتثم���ار موارد اجلمعيات اخلريية، ولكن من دون 
ت�ضاهل اأو توكل، ويجب اأن نعطي االأمر الأهل اخلربة 
واملخت�ض���ني م���ن خ���رباء اال�ضتثم���ار، وم���ن خالل 
و�ضائل علمية مدرو�ضة ال ترتك للت�ضاهل اأو ال�ضدفة 
ب���ل درا�ضات جدوى متخ�ض�ض���ة من خرباء م�ضهود 
لهم بالكفاءة واالأمان���ة واخل�ضية من اهلل؛ فاالأموال 
تخ�س االأيتام والفئ���ات املعوزة، وال ميكن اأن نرتك 
االأم���ر لالحتم���االت واملجازف���ات واإذا اطماأننا اإلى 
ه���ذه ال�ضوابط واالآليات ف���ال باأ�س، ويجب اأن تكون 
هن���اك رقاب���ة ومتابع���ة م�ضتم���رة؛ حت���ى ال تذه���ب 
االأم���وال اأدراج الرياح، واإال ف���ال جمال لال�ضتثمار، 
ولتبقى االأموال القليلة م�ضمونة وقادرة على الوفاء 

باملتطلبات الأ�سا�سية. 
ما تقييمكم للعالقة بن املتربعن من رجال 

الأعمال واأهل اخلري عامة ؟
 واجلمعي���ات واملوؤ�س�سات اخلريي���ة.. البع�ص يرون 
اأنها يف حاجة اإلى اإعادة تقييم  وتنظيم؛ حتى ميكن 
تعظي���م الفائدة من ه���ذه العالقة ل�ضال���ح الفئات 
امل�ضتهدف���ة. وم���ن ناحية اخ���رى ت�ض���ري الدرا�ضات 
املتخ�ض�ضة اإلى اأن من�ضاآت القطاع اخلا�س الفاعلة 
يف جمال العمل اخلريي حتقق مردودًا جتاريًا يفوق 
مثيالته���ا ال�ضلبي���ة يف ه���ذا املج���ال؛ فكي���ف ت�ضهم 
الغ���رف التجاري���ة يف اإي�س���ال تل���ك الر�سال���ة اإلى 

م�سرتكيها؟
ه���ذا االأمر يتفق مع االإميان باهلل - �ضبحانه وتعالى 

رعاية أمير الرياض الحتفال الجمعية بأعضاء الشرف 
تجسد حرص سموه على تشجيع المساهمين في 

العمل الخيري 

 جهود رجال األعمال في برامج المسؤولية 
االجتماعية متنامية

اأ�ضدقاء الهالل االأحمر.
ه��ل ت��رون اأن الوق��ت قد ح��ان للموؤ�س�س��ات 
واجلمعي��ات اخلريي��ة لأن تعم��ل مبنهجي��ة 
خ��الل  م��ن  موارده��ا  تنمي��ة  عل��ى  علمي��ة 
ا�س��تثمار مداخيلها من التربعات والهبات يف 
م�س��روعات تدر عليها اأرباحًا ت�س��من متويل 
خدماتها با�ستمرار اأم اأن تلك خماطرة غري 

حممودة العواقب؟
يف تقدي���ري اأن ه���ذا التوج���ه جيد ومقب���ول يف ظل 
التطور املت�ضارع واملتالح���ق الذي ت�ضهده يف حياتنا 
ه���ذه االأيام، من زاويت���ني االأولى تتمث���ل يف ت�ضابك 
وتعق���د امل�ضوؤوليات وات�ضاع املتطلب���ات الواجبة على 
اجلمعي���ات واملوؤ�س�سات اخلريية يف الزمن الراهن؛ 
فم�سوؤولياته���ا تو�سع���ت ومتطلب���ات املجتم���ع منه���ا 
تزاي���دت. والزاوي���ة الثاني���ة تتمثل يف تط���ور وتعدد 
و�ضائل واآليات اال�ضتثمار ووجود كفاءات اقت�ضادية 
وخ���ربات متمر�ضة ومتخ�ض�ض���ة يف جمال ا�ضتثمار 
املوارد املتاحة ب�ضورة علمية بعيدة عن املخاطرة اأو 
املجازفات غري املح�ضوبة. وانطالقًا من هذا فاإنني 
اأعتق���د اأن مبق���دور اجلمعي���ات اخلريي���ة اأن تقدم 

اجلري�سي مع اأطفال اجلمعية
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-؛ فدينن���ا االإ�ضالمي احلنيف يوؤك���د اأن َمن يتاجر 
م���ع اهلل �ضبحان���ه وتعال���ى؛ فتجارته - ب���ال �ضك - 
رابح���ة - باإذنه تعالى -، ولدين���ا االأمثلة يف التاريخ 
االإ�ضالم���ي الت���ي توؤكد ه���ذه احلقيق���ة االإ�ضالمية؛ 
فاخلليف���ة الرا�س���د عثمان ب���ن عف���ان وال�سحابي 
اجللي���ل عبدالرحمن بن ع���وف منوذجان يج�سدان 
االإنف���اق والب���ذل يف �ضبي���ل اهلل والعط���اء م���ن اأجل 
الوطن والإاأعمار يف الأر����ص؛ ابتغاء الأجر العظيم 
م���ن اهلل �ضبحان���ه وتعالى، وطمع���ًا يف جنة عر�ضها 
ال�ضموات واالأر�س؛ ولهذا اأنعم اهلل عليهما بالرثاء. 
وعندما طلب اهلل - �ضبحانه وتعالى - من امل�ضلمني 
الب���ذل �ضم���اه باحلقوق؛ حتى ال يك���ون ذلك تف�ضاًل 
من املنفق للم�ضكني؛ فقال �ضبحانه: »واآِت ذا القربى 
حقه وامل�ضكني«، والواقع ي�ضهد اأن الذين يبخلون عن 
بذل احلقوق هم الذين ي�سرفون يف املحرم، كما اأن 
�ضنائع املعروف تقي م�ضارع ال�ضوء، ويقول �ضبحانه 
وتعالى: »وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على 
االإثم والعدوان«، والنب���ي - �ضلى اهلل عليه و�ضلم - 
اعترب ال�ضاعي على االأرمل���ة وامل�ضكني كاملجاهد يف 
�سبي���ل اهلل، واملال �سرف اإذا جع���ل طريقًا للعزة يف 
الدنيا، ونكد اإذا بُعد عن منهج اهلل تعالى. واإذا كان 
هذا ه���و مفهوم االإ�ضالم لالإنف���اق والبذل يف �ضبيل 
اهلل فم���ن ينف���ق من مال���ه يف �سبي���ل اهلل يكون من 
الفائزين الناجني يف االآخرة، كما اأن اهلل يبارك يف 
مال���ه وينميه، وهذه الر�سالة تتبناها غرفة الريا�ص 
من خالل براجمها الت���ي حت�س على اإ�ضاعة برامج 
وم�ساريع امل�سوؤولي���ة الجتماعية، كما تنظم الغرفة 
الكث���ري م���ن املحا�س���رات والن���دوات الت���ي ي�سارك 
فيه���ا رج���ال الأعم���ال؛ حلثه���م عل���ى امل�ساهمة يف 
برامج خدم���ة املجتمع، ويو�سح لهم املحا�سرون اأن 
امل�ضاهم يف هذه الربامج يفوز بر�ضا احلق �ضبحانه 
وُيبارك له يف ماله، واأنه »ما نق�س مال من �ضدقة«، 

كما قال الر�ضول - �ضلى اهلل عليه و�ضلم -.
م��ا راأيك��م يف تبن��ى اجلمعية ا�س��راتيجية 
جديدة لإن�ساء اأوقاف خريية  ي�ساهم ريعها 

يف م�ساندة امليزانية الت�سغيلية للمراكز؟ 
يف تقدي���ري اأن تبني اجلمعي���ة ال�ضرتاتيجية اإن�ضاء 
اأوقاف خريية يوجه ريعها اإلى دعم خدمات اجلمعية 
لالأطف���ال املعوق���ني هو اجت���اه �ضلي���م ور�ضيد، ومن 
املفي���د التو�ضع فيه ويف جماالته املختلفة؛ فاالأوقاف 
اخلريية ت�سهم يف حتقيق اأهداف اجلمعية يف تنمية 

مواردها و�ضمان موارد ثابتة ودائمة.

بقلم: عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ 

تاأب���ى جمعية االأطفال املعوق���ني اإال اأن يكون لها دومًا الري���ادة يف براجمها واأطروحاتها؛ 
فه���ا هي تق���دم ملوؤ�ض�ض���ات العمل اخل���ريي يف بالدنا منوذج���ًا رائعًا لتوثي���ق العالقة مع 
الداعم���ني وامل�ضاندي���ن لر�ضالتها من خ���الل برنامج اأطلقت علي���ه »الع�ضوية ال�ضرفية«. 
واليوم، ومبنا�سبة تف�سل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة 
الريا�ص، برعاية احلفل الثاين لتكرمي اأع�ساء �سرف اجلمعية، وحيث اإن الن�سبة الغالبة 
من تلك النخبة من رجال االأعمال وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات الوطنية؛ فقد ارتاأيت احلديث 
ع���ن دور القطاع اخلا�س يف دعم ه���ذه املوؤ�ض�ضة الرائدة وغريها من اجلمعيات اخلريية 
يف بالدنا؛ فعلى الرغم من عمق جذور العمل اخلريي يف بالدنا اإال اأن هناك ما ي�ضتوجب 
احلدي���ث ع���ن تطوير مفهوم العمل اخل���ريي من حيث العمق وتعزي���ز االأثر على املجتمع 
وحم���اكاة االأولويات التنموية الوطنية، واأعتقد اأن ذل���ك ميكن �ضهره يف بوتقة ما ي�ضمي 
ب�«امل�ضوؤولي���ة االجتماعي���ة«، وياأخذ البع�س على تلك الثقاف���ة النا�ضئة يف جمتمعنا، وعلى 
الرغم من ميالدها الواعد، اأنها جاءت على �ضكل مبادرات منفردة مل تتواءم مع خطط 
التنمية الوطنية. وت�ضري درا�ضة اطلعت عليها موؤخرًا، بحكم ت�ضريف باالنتماء اإلى ع�ضوية 
جمل����س امل�ضوؤولية االجتماعي���ة بالريا�س، اإلى اأن اجله���ات احلكومية مل ت�ضع املحفزات 
العملية لت�ضجي���ع امل�ضوؤولية االجتماعية لل�ضركات على م�ضتوى القوانني وال�ضيا�ضات، كما 
اأن احلوافز املالية لل�ض���ركات للقيام مببادرات ذات عالقة بامل�ضوؤولية االجتماعية قليلة، 
وال يوج���د اإط���ار عمل حم���دد لتن�ضيق مب���ادرات امل�ضوؤولية االجتماعية له���ا على امل�ضتوى 
الوطن���ي. وتنظر املنظمات غري احلكومية اإلى ال�ض���ركات على اأنها ممولة، وتنتظر منها 
برامج امل�ضوؤولي���ة االجتماعية الدعم يف الق�ضايا املهمة، ولكن املنظمات مل ت�ضتطع حتى 
اليوم خلق �ضراكة مع القطاع اخلا�س من اأجل مواجهة التحديات االجتماعية �ضمن اإطار 
التنمي���ة امل�ضتدمية، كما اأن العدد االأكرب من ال�ضركات ينظ���ر اإلى امل�ضوؤولية االجتماعية 
عل���ى اأنه���ا كلفة، ولي�ض���ت ا�ضتثمارًا؛ ما قد يك���ون من اأهم اأ�ضب���اب حمدودية تاأثريها يف 
املجتم���ع. وتوؤكد الدرا�ضة اأن هناك حاج���ة ما�ضة اإلى حتديد االأدوار بني القطاعات، كما 
ت�ضدد على اأهمية و�ض���ع موؤ�ضرات حملية لتقومي مدى تاأثري برامج امل�ضوؤولية االجتماعية 
لل�ض���ركات، واإيجاد اأداة ت�ضاعدها على قيا����س تاأثري هذه الربامج يف القيمة االقت�ضادية 
امل�ضاف���ة والعائد على اال�ضتثمار، و�ضرورة تبني القطاع اخلا�س اإطار عمل �ضامل يراعي 
االأولوي���ات التنموية الوطنية. واأجدها فر�ضة لدع���وة موؤ�ض�ضات العمل اخلريي يف بالدنا 
الإقام���ة ج�ض���ور تعاون مع من�ض���اآت القطاع اخلا����س وطرح برامج متكامل���ة ميكن تبنيها 
م���ن قبل ال�ضركات، وتوفري املعلومات بكل �ضفافي���ة؛ مما ي�ضاعد اأ�ضحاب القرار يف تلك 
ال�ض���ركات عل���ى اال�ضتجابة، اأما جمعي���ة االأطفال املعوقني فاإن �ضهادت���ي فيها جمروحة، 

ولكنني اأكتفي بالقول اإنها ت�ضتحق بالفعل لقب »جمعية وطن«.

م�ضت�ضار رئي�س جمل�س اإدارة جمعية االأطفال املعوقني ع�ضو �ضرف اجلمعية 

العضوية الشرفية 
والمسؤولية االجتماعية

*+

*+



28الخطوة العدد اخلام�س واخلم�سون ربيع الأول 1431 هـ ـ مار�س 2010م

ساهم متطوعًا في 
عالج 4000 طفل معوق 
على
مدى 12 عامًا
د.  زايد الزايد في حوار 
خاص

لـ »الخطوة«:

العضوية 
الشرفية 
تاج أعتز به  
وتدفعني 
إلى المزيد 
من العطاء 



الخطوة العدد اخلام�س واخلم�سون ربيع الأول 1431 هـ ـ مار�س 2010م29

عندما ترى الدكتور زايد الزايد ا�شت�شاري ورئي�س 
ق�شم جراحة العظام يف م�شت�شفى امللك في�شل 
التخ�ش�شي، وهو يجثو على ركبتيه يف توا�شع جميل؛ 
ليفح�س طفالً معوقاً اأو لي�شاعده على حتريك قدميه 
و�شاعديه؛ متهيدًا لت�شخي�س حالته اأو ت�شمع هذا 
اجلراح املتميز وهو يحادث ما لدى طفل بكل مودة 
وتعاطف، كما لو اأنه واحد من الأ�رسة، تدرك حقيقة 
معنى احلديث القد�شي: »اإن هلل عبادًا اخت�شهم بق�شاء 
حوائج النا�س..«؛ فالرجل من اأبرز الأطباء ال�شت�شاريني 
يف تخ�ش�شه وعلمه، واأي�شاً يف اأخالقه واإن�شانيته، ومهما 
بلغت اأو بالغت الكلمات يف تقدير قيمة مبادراته 
التطوعية للجمعية فاإنها لن توفيه حقه، ويكفي القول 
اإن الرجل كان وراء عالج اأكرث من اأربعة اآلف طفل 
وطفلة من املعوقني من اأطفال اجلمعية على مدى ١٢ 
عاماً تطوعاً وبال اأي مقابل �شوى طلب الدعاء من والد 
اأو والدة طفل تخطى ظروف اإعاقته بف�شل من اهلل ثم 
مبهارة م�رشط اجلراح النابغ. 

األمير سلطان بن سلمان أحدث نقلة نوعية في رعاية المعوقين 

الجمعية أصبحت عالمية وتضاهي مثيالتها في 
الدول المتقدمة

حوار اأجراه :منت�صر جابر
وله���ذا مل يك���ن م�ستغرب���ًا اأن يواف���ق جمل����س اإدارة 
اجلمعية بالإجماع على من���ح الأ�ستاذ الدكتور زايد 
ب���ن �سال���ح الزاي���د، الع�سوي���ة ال�سرفي���ة للجمعية 
تقدي���رًا وعرفانًا لدوره املمي���ز ومبادراته التطوعية 
يف ع���اج اأطف���ال اجلمعية، حي���ث اإن الدكتور زايد 
يعد منوذج���ًا يحتذى به يف ت�سخ���ر ر�سيد خرباته 
التطوع���ي؛  العم���ل  مل�سان���دة  وتخ�س�س���ه  وعلم���ه 
فعلى م���دى ١٢ عامًا كان �سري���كًا فاعًا يف برنامج 
جراح���ات العظ���ام ال���ذي ا�ستف���اد من���ه املئات من 

اأطفال اجلمعية، اإلى جانب زياراته املنتظمة ملراكز 
اجلمعية يف كل من: الريا�س، مكة املكرمة، املدينة 
املن���ورة، ج���دة، اجل���وف، وحائ���ل؛ لتقيي���م حالت 
الأطف���ال املرتددين على املراك���ز وحتديد العمليات 
اجلراحي���ة الت���ي يحتاج���ون اإليه���ا ث���م اإجرائها يف 

م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي تربعًا.  
وتقدي���رًا له���ذا ال���دور، وتوثيقًا له كق���دوة حتتذى، 
حر�س���ت »اخلطوة« عل���ى اإجراء حوار م���ع الدكتور 
زايد الزايد؛ للتعرف عن قرب على �سخ�سية عاملنا 

اجلليل وجراحنا املاهر. 

ومبادراتك��م  املمي��ز  لدورك��م  تقدي��رًا 
التطوعية باجلمعية اأجمع جمل�س الإدارة، 
برئا�ص��ة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلطان 
ب��ن �ص��لمان ب��ن عبدالعزي��ز، عل��ى منحك��م 
الع�صوية ال�صرفية للجمعية، فماذا تقولون 

عن ذلك؟
= مبنا�سب���ة منح���ي الع�سوي���ة ال�سرفي���ة جلمعي���ة 
الأطف���ال املعوقني ي�سعدين اأن اأتق���دم بوافر ال�سكر 
والعرف���ان ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلطان بن 
�سلمان بن عبدالعزي���ز وملجل�س اإدارة اجلمعية على 
منحي ه���ذه الع�سوي���ة العزيزة على نف�س���ي، والتي 
اأعتربه���ا تاج �سرف؛ لذلك اأعت���ز بها وتدفعني اإلى 
عطاء اأك���ر خلدمة فئة عزيزة عل���ى اأنف�سنا، ومثل 
ه���ذا التكرمي لي�س غريبًا على �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ر �سلط���ان ب���ن �سلمان ب���ن عبدالعزي���ز؛ فهو 
�ساح���ب الأي���ادي البي�س���اء على الأطف���ال املعوقني 
وق�سي���ة الإعاق���ة، ولقد اأح���دث �سموه نقل���ة نوعية، 
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لق�سي���ة  الت�س���دي  اأو يف جم���ال  للجمعي���ة  �س���واء 
الإعاق���ة، وجنح يف قي���ادة هذه اجلمعي���ة؛ لت�سبح 
الع���امل؛  وت�ساه���ي مثياته���ا يف  الإجن���از  عاملي���ة 
فه���و الداع���م ل�سرتاتيجيتها، وحت���ت اإدارته تعي�س 
اجلمعي���ة فرتة من فرتاته���ا الذهبية يف عهد خادم 
احلرمني ال�سريفني املل���ك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
حفظه اهلل. كم���ا ل يفوتني اأن اأ�سك���ر �سكرًا خا�سًا 
ع���ام  اأم���ني  الغام���دي  عب���داهلل  عو����س  الأ�ست���اذ 
اجلمعي���ة حي���ث اإنه �سم���ام الأم���ان ل���كل منا�سط 
اجلمعية املختلفة، كما اأنه من خرة اأبناء اجلمعية 
الباري���ن بها، وهو دائمًا ي�س���ع الطاقم الطبي، واأنا 
واحد منه���م، يف ال�سورة الكامل���ة لأخبار اجلمعية 
وخططه���ا امل�ستقبلية؛ فل���ه كل التقدي���ر والعرفان، 
ويكفى القول اإنن���ي اأ�سعر واأنا مع الطاقم الطبي يف 
اجلمعية برئا�سة الدكتور ب�سر عبداللطيف الب�سر 
والدكت���ورة م���روة عبدال���رزاق حممد، باأنن���ا اأ�سرة 

واحدة يف خدمة اأطفال اجلمعية. 
اإن العمل التطوعي ي�صاهم يف دعم املوؤ�ص�صات 
اخلريية للقيام بدورها، وخ�صو�صًا املوؤ�ص�صات 
الت��ي تق��دم خدم��ات جماني��ة متخ�ص�ص��ة 
عالجي��ة اأو  تعليمي��ة اأو تاأهيلي��ة وحتت��اج 
لذلك اإلى كف��اءات نادرة، فماذا تقولون عن 

اأهمية العمل التطوعي؟
= العمل التطوع���ي يف ال�سعودية هو يف �سلب ديننا 
وزكاة علمن���ا؛ فخ���ر النا����س اأنفعه���م للنا�س، وهو 
ركيزة يف لبنات املجتمع املدين، ول تقوم املوؤ�س�سات 
اخلرية اإل به، حيث اإن املوؤ�س�سات اخلرية ي�سعب 
عليه���ا اإيجاد املتخ�س�س���ني يف كل املجالت للتكلفة 
العالي���ة، والعم���ل التطوعي اإذا رافقت���ه رغبة ذاتية 
لاجناز وامل�ساهمة يف م�ساندة الآخرين واملوؤ�س�سات 
يف اأعماله���ا ف�سيثمر الكث���ر طاملا اأنه يتم يف �سمت 
وداأب حت���ى ي���وؤدي اإلى هدف���ه املن�س���ود، واأعتقد اأن 

ذلك هو ما يتميز به العمل التطوعي. 
يف  التطوع��ي  العم��ل  ثقاف��ة  ت��رى  ه��ل 
جمتمعاتن��ا �ص��ائدة اأم يف حاج��ة اإلى زيادة 
وع��ي الأف��راد واخل��راء املتخ�ص�ص��ن وم��ا 

و�صائل ذلك؟
= اأرى اأن ثقاف���ة العم���ل التطوع���ي يف جمتمعنا يف 

العمل التطوعي في صلب ديننا وزكاة علمنا وركيزة 
في لبنات المجتمع 

تبنى مستشفى الملك فيصل التخصصي مبدأ 
الشراكة مع الجمعية لعالج وتأهيل األطفال المعوقين 

للجمعي��ة، فه��ل ميك��ن الطالع م��ن خاللكم 
على مالمح هذا الدور واأهميته؟

= تبنى م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز 
الأبح���اث مب���داأ ال�سراك���ة لأك���ر م���ن ٢0 عامًا بني 
جمعي���ة الأطف���ال املعوقني وامل�ست�سف���ى، كما ي�سجع 
ويدعم الأطب���اء؛ للم�ساهمة يف تفعيل هذه ال�سراكة 
ع���ن طري���ق الت�سخي����س والزي���ارات ال�ست�ساري���ة 
واإج���راء التحاليل والأ�سعة والعملي���ات بكل اأنواعها 
جمانية، حي���ث اإن امل�ست�سفى ي�ستفي���د من خدمات 
اجلمعي���ة يف تاأهي���ل املر�س���ى بعد العملي���ات، ودور 
امل�ست�سف���ى رائ���د يف معاملته���م معامل���ة خا�سة يف 
القب���ول والت�سجي���ل وتزويده���م مبا يحتاج���ون اإليه 
م���ن اأدوية واأجه���زة ومن عناي���ة املركز يف احلالت 

احلرجة.  
هل ترى اأن ن�سبة اإعاقات الأطفال يف اململكة مرتفعة 

مقارنة بالن�سب العربية والدولية؟ وملاذا؟
= قب���ل اأن اأ�ستطيع ال���رد على هذا ال�س���وؤال اأود اأن 
اأ�س���دد على احلاجة املا�سة اإل���ى اإيجاد �سجل وطني 
لاإعاقة واأنواعها ت�سرف عليه وزارة ال�سحة؛ فعند 
ذل���ك �سنعرف حجم امل�سكلة ون�ستطيع اأن نعرف ما 
هو �سائد وما هو نادر وحتى اأ�سباب الإعاقة واإيجاد 
املراك���ز واملدار�س اخلا�سة بهم، ومن دون ذلك لن 
نعرف اأ�سبابها وهل هي تزيد اأم تنق�س، فاإذا وجد 
ه���ذا ال�سجل الوطن���ي �سيجد الدار�س���ون جمتمعنا 
باإعاقاته���م العمري���ة املختلف���ة واأي���ن تك���ر وميكن 
حينه���ا عمل بحوث علمية حملية حتكي حالنا ولي�س 
ح���ال غرنا؛ فالدولة � حفظها اهلل � عندما تكون يف 
ال�س���ورة �ستوفر امل���وارد واأكر له���ذه الفئة الغالية؛ 

لأنها حري�سة على م�ساحلهم واحتياجاتهم.
ما اأبرز اأ�صباب الإعاقة لدى الأطفال وكيف 

ميكن احلد منها؟
= اأبرز اأ�سباب الإعاقة هي:

� حداثة الولدة وما ينتج منها من جمود دماغي. 

حاجة ما�سة اإلى الزيادة،
  واإب���راز الوجه امل�سرق فيها، واإ�سراك املجتمع فيها 
بكل فئات���ه بداية من املدار�س، وجع���ل هذه الثقافة 
جزءًا من املناهج حت���ى يف اجلامعات واملنابر، وما 
ح���دث يف كارثة ج���دة كان مث���اًل ناجح���ًا لنطاق 
العم���ل التطوع���ي بني فئ���ات املجتم���ع. واأ�سدد على 
�سرورة و�سع معلومات و�سجات وطنية موثقة لكل 
عنا�س���ر العمل التطوعي؛ وذل���ك للرجوع اإليها عند 
احلاج���ة، كما اأن دور الإع���ام والكتاب وال�سحافة 
�س���روري للتثقي���ف واإبراز ال���دور الإيجاب���ي للعمل 

التطوعي.  
ما راأيك��م يف اخلدمات املجانية التي تقدمها 
يف  خ�صو�ص��ًا  املعوق��ن،  الأطف��ال  جمعي��ة 
جم��ال ع��الج وتاأهيل من�ص��وبيها م��ن هوؤلء 

الأطفال؟
= اجلمعية تقدم خدمات جليلة وجمانية لكل فئات 
املجتمع، وكم اأثل���ج  �سدري والد اأو والدة طفل وهو 
يق���دم ال�سك���ر اجلزي���ل للجمعية وللقائم���ني  عليها 
عندما مل�س لبنه اأو ابنته هذه النقلة النوعية بتحوله 
م���ن �سخ�س يعتم���د على والدت���ه يف الأكل وال�سرب 
والتنق���ل من مكان اإل���ى اآخر اإل���ى �سخ�س مفيد يف 

املجتمع ومندمج اندماجًا كليًا.
يق��وم م�صت�ص��فى املل��ك في�ص��ل التخ�ص�ص��ي 
ب��دور مه��م يف تق��دمي اخلدم��ات  العالجية 

د. زايد طرح روؤى عديدة يف حواره مع »اخلطوة«
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هناك حاجة ماسة إلى سجل وطني لإلعاقة للتعرف 
على أسبابها وأنواعها 

الطبيب الجراح هو خط الدفاع األول ضد اإلعاقة 

� العيوب اخللقية املختلفة. 
� حوادث ال�سيارات. 

� اأمرا�س الع�سات والعظام. 
� اأمرا�س ميكن احلد منها عن طريق فح�س ما قبل 
ال���زواج، مع العناية باملولود من قبل اخت�سا�سي يف 
تخ�س�س حدي���ث الولدة، واأهم �س���يء هو التعرف 
عل���ى الطفل الذي يكون يف خطر اأثناء املتابعة وقبل 

الولدة. 
يتبنى مركز الأمري �صلمان لأبحاث الإعاقة 
م�ص��روعات وبرام��ج بحثية  ح��ول الفح�س 
املبكر حلديثي ال��ولدة فكيف ترون اأهمية 
الفح�س املبك��ر حلديثي الولدة ودور مركز 

الأمري �صلمان لأبحاث الإعاقة يف ذلك؟ 
= هذا دور رائ���ع ومهم، وحتى تتم الفائدة املرجوة 
املطلوب م�ساركة اأهل التخ�س�سات يف كل املراكز، 
كل يف تخ�س�س���ه؛ فمث���ًا اإ�س���راك جمعية الأطفال 
املعوق���ني يف اإج���راء الأبح���اث العلمي���ة والن�س���رات 
الطبي���ة؛ فنحن تتوق���ع اأن تكون اجلمعي���ة رائدة يف 
مث���ل هذا املجال، وم���ن حقها اأن تك���ون يف املقدمة 
معظم هذه املراكز؛ لأنه���ا م�سغولة بخدمة املر�سى 
اليومي���ة، وعندم���ا يتم دعمه���ا علمي���ًا وماليًا تنبت 
منهم بذرة حب البح���وث وتنميتها؛ فاملراكز يقا�س 
ن�ساطه���ا بكمية البحوث ل بكمية العمل الإكلينيكي، 
واملراكز تع���رف باملعاير والربوتوكولت املر�سومة. 
واأنا اآم���ل اأن اأرى ا�سم هذه اجلمعي���ة العريقة مياأ 
�سفحات البحث املعريف، فمن اأهداف اجلمعية منع 
ح���دوث الإعاقات بني النا�س، وخ�سو�سًا يف جمتمع 

تك���ر فيه الع���ادات مثل ال���زواج من الأق���ارب. ويف 
مرك���ز الأمر �سلمان لأبحاث الإعاقة اأكون م�سرورًا 
عندم���ا اأرى م���ن امل�ستفيدين من له���م باع طويل يف 
جم���ال الإعاق���ة؛ فهم م���ن اأدرى النا����س باملوا�سيع 

التي حتتاج اإلى بحث.
 الأخطاء الطبي��ة وعالقتها بالإعاقة.. ما 

اأبرها وكيف ميكن جتنبها؟
= الأخط���اء الطبي���ة تك���ون يف كل جمتم���ع، وتتعدد 
اأ�سبابه���ا وم�سبباته���ا، ونتائجه���ا �سيئ���ة عل���ى كا 
الطرفني، عل���ى الرغم م���ن اأن امل�ست�سفيات خطت 
خط���وات ممتازة يف منع ح���دوث مثل هذه الأخطاء 
مثل ع���دم ممار�سة من مل يكن قد ح���از الت�سنيف 
املهني يف جماله؛ فمثًا يف عمليات العظام لاأطفال 

يف اجلمعية ل بد من التاأكد من:
� معاينة الدكتور للمري�س قبل العملية و�سرح اأخطار 
العملية والبدائل  واأخذ اإقرار العملية وم�ساعفاتها، 

وحتى م�ساعفات نقل الدم. 
� و�س���ع عامة م���كان العملي���ة وتعليمه قب���ل خروج 

املري�س من غرفته للعمليات. 

� ممر�سة غرفة العمليات ل ت�سمح بدخول اإل َمن له 
عاقة ودراية بالعملية. 

� اإعداد دورات للطاقم الطبي قبل وبعد العملية. 
عادة تك���ون نتائج الأخطاء الطبي���ة �سيئة جدًا على 
املري�س، وحتى على اجلراح؛ فاآثارها نف�سية وطبية 

على اجلانبني.
 تخ�ص�ص��كم يف جراح��ة العظ��ام ذو عالقة 
وثيقة بالإعاقة ب�ص��فة عام��ة، فما اأحدث 
الت��ي  العظ��ام  جراح��ة  وو�ص��ائل  اأ�ص��اليب 
اأ�صهمت يف احلد من الآثار ال�صلبية لالإعاقة 

على املعوقن؟
= دور اجل���راح يف الإعاق���ة مه���م ج���دًا؛ فه���و خط 
الدف���اع الأول بعد �سعوبة التاأهي���ل غر اجلراحي، 
واجلراح م�سوؤول ع���ن و�سع اخلطة وتنفيذها، حتى 
اأن ه���ذا اخلط���اأ ق���د يوؤدي اإل���ى زي���ادة يف الإعاقة؛ 
فدور اجلراح يرك���ز على اإزالة اللت�ساقات احلارة 
يف املفا�سل، وتطوي���ل الأوتار ونقلها؛ لتقوم بوظيفة 
الق���دم واإ�س���اح اعوج���اج الظهر وو�س���ع الأجهزة 
الطبية وعمل الت�سخي�س وعاج الك�سور، ولبد من 
عمل هذا ب�سم���ر واحرتافية ومهني���ة عالية؛ حتى 

نبتعد عن اأخطار العملية. 
كيف ترى مبادرات اجلمعية لتحفيز املجتمع 
على دعم ر�ص��التها  وبراجمها، ومن ذلك منح 

الع�صوية ال�صرفية اأو جائزة اجلمعية؟
= خ���ربة اجلمعي���ة فري���دة وتغلغله���ا يف �سف���وف 
املجتم���ع هو �س���ر جناحه���ا و�سعارها �سع���ار �سريف 
يت�ساب���ق علي���ه ذوو اخل���ربة، وحتفي���ز اجلميع عن 
طريق م�ساركة القطاع اخلا�س هو عامل مهم لدعم 
ر�سال���ة اجلمعي���ة؛ فاجلمعي���ة ب���كل اأع�سائها متثل 
ن�سائ���ج املجتم���ع، واملجتمع يثق به���ا لأجندتها غر 
الربحي���ة، ومل�ساركته���ا همومه؛ فه���ي عندما ت�سجع 
اأفراد املجتمع عل���ى البذل والعطاء وامل�ساركة فاإنها 
بدورها توؤهل اأفراد املجتمع علميًا وج�سديًا وفكريًا؛ 
حت���ى تق���وم بواجباتها، وه���ي ت�سل اإل���ى كل اأفراد 
املجتمع عن طريق فروعه���ا ومراكزها املنت�سرة يف 
كل مناط���ق اململكة، وحق له���ا اأن حتفز القطاعات 
احلكومية واخلا�س���ة؛ فهي لها حقوق على املجتمع؛ 
حت���ى تق���وم بر�سالتها عندم���ا ت�ستطيع � ب���اإذن اهلل 
� حتمل ورف���ع معاناة ولوعة الإعاق���ة عن الوالدين، 

وهذا هو هدفها و�سر جناحها. 

د.زايد يجري فح�سًا على اأحد الأطفال باجلمعية
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حتظى اجلمعية بثقة عدد كبري من قطاعات عديدة بالدولة، وعلى الرغم من ذلك فاإن هناك 
بع�ض امل�ؤ�ص�صات واملراكز لها مكانة خا�صة لدى اجلمعية؛ نظرًا اإلى متيز ال�رشاكة بينها 
وبينهم، واحلر�ض املتبادل على تعزيز وتعميق العالقة على الدوام ل�صالح الأطفال املع�قني 
من من�ص�بي اجلمعية، وم�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث واحد من امل�ؤ�ص�صات 
التي تعترب �رشيكاً مهماً للجمعية منذ اأكرث من ع�رشين عاماً، ويعد امل�صت�صفى وكبار م�ص�ؤوليه 
وال�صت�صاريني وجميع هيئاته واإداراته مبنزلة الذراع اليمنى للجمعية يف جمال عالج وتاأهيل 
الأطفال املع�قني؛ ولهذا مل يكن من امل�صتغرب اأن يك�ن م�صت�صفى امللك في�صل من اأولى 
اجلهات التي ح�صلت على تقدير اجلمعية وتكرميها مبنحه الع�ص�ية ال�رشفية للجمعية ..وبهذه 
املنا�صبة نتعرف عن قرب على اأوجه التعاون بني اجلمعية وامل�صت�صفى الذي يعترب من�ذجاً 
يحتذى به يف حتمل امل�ص�ؤوليات الجتماعية والتفاعل الإيجابي مع ق�صايا املجتمع.

أحد النماذج المميزة في أعضاء شرف الجمعية

عالج وتأهيل 20 ألف طفل معوق خالل عشرين عامًا 
ثمرة تعاون الجمعية ومستشفى الملك فيصل بالرياض
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المستشفى يقدم رعاية شاملة لمنسوبي الجمعية 
في مجاالت التشخيص وإجراء الجراحات والتأهيل

يتولى الطاقم الطبي في المستشفى تدريب االختصاصيين 
واالختصاصيات في العالج الطبيعي والوظيفي 

ميت���د مبداأ ال�شراكة بني اجلمعي���ة وم�شت�شفى امللك 
في�ش���ل التخ�ش�ش���ي ومرك���ز الأبح���اث اإل���ى اأكرث 
م���ن ع�شرين عام���ًا مت خالله���ا تق���دمي العديد من 
امل�شان���دات لربام���ج وخدمات اجلمعي���ة، وكان، ول 
زال، الدكت���ور قا�ش���م بن عثم���ان الق�شبي امل�شرف 
الع���ام التنفي���ذي للم�شت�شف���ى، من اأب���رز امل�شوؤولني 
حر�ش���ًا بامل�شت�شفى على تدعيم اأوج���ه التعاون بني 
اجلمعي���ة وامل�شت�شف���ى، ومنه���ا اإج���راء الكث���ر من 
اجلراح���ات التاأهيلي���ة الناجح���ة عل���ى م���دى هذه 
ال�شن���وات، حيث بداأت امل�شرة بنخب���ة من الأطباء 
ثم اأكمل امل�ش���رة الدكتور زايد الزايد منذ نحو 13 
�شنة، حيث �شمل هذا التعاون الكثر من الإجنازات 
يف جم���ال الت�شخي����ص والع���الج ع���ن طري���ق عقد 
عي���ادات م�شرتكة وزيارات جلمي���ع مراكز اجلمعية 
ال�شت���ة؛ اإذ يق���وم ق�شم جراحة العظ���ام، ممثاًل يف 
الوقت احلايل برئا�شة الدكتور زايد الزايد، بتغطية 
مرك���ز الريا����ص وجمي���ع مراك���ز الأخ���رى )جدة، 
املدينة، حائل، مكة، اجلوف(، وتتم هذه الزيارات 
ع���ن طريق التع���اون امل�ش���رتك م���ع م�شت�شفى امللك 
في�شل التخ�ش�شي حيث مل يتم اإلغاء زيارة واحدة 
عن موعده���ا املحدد؛ نظرًا اإل���ى تاأثرات مثل هذه 
التغ���رات على املر�شى واأهليه���م؛ ولهذا مل يحدث 

واإن األغيت العيادة مرة واحدة.
من جهة اأخ���رى فاإنه قد جرت العادة يف امل�شحات 
العلمي���ة الرائ���دة � كم���ا يف م�شت�شفى املل���ك في�شل 
التخ�ش�ش���ي � اأن يكون مال�شق���ًا له مركز للتاأهيل، 
ولق���د راأى امل�شت�شفى؛ نظرًا اإلى ع���دم وجود مركز 
للتاأهي���ل، �ش���رورة التع���اون م���ع جمعي���ة الأطف���ال 
املعوقني؛ لتكون مكملة جله���ود امل�شت�شفى اجلبارة. 
ولقد مت اإج���راء عمليات كثرة يف امل�شت�شفى،  حيث 
املتع���ارف عليه طبي���ًا اأن اجلراحة لتل���ك الفئة من 
املر�ش���ى حلقة م���ن عدة حلقات لتاأهي���ل مثل هوؤلء 

املر�شى.
جماالت التعاون

ت�شتم���ل اأوجه التعاون بني اجلمعية وم�شت�شفى امللك 
في�شل التخ�ش�شي ومرك���ز الأبحاث على جمالت 

عدة، منها :
• اإج���راء عملي���ات ت�شحيحي���ة لتخفيف ال�شد يف 
الع�شالت واإزالة اللت�شاق���ات احلادة والتعوي�شية 
بحي���ث ي�شتطيع الطف���ل امل�شي وقدم���اه مب�شوطتان 
عل���ى الأر�ص، ومع وجود حركة مفي���دة يف املفا�شل 

� ب���اإذن اهلل �  مب�شاع���دة الأجه���زة التعوي�شي���ة يف 
البداية ثم ال�شتغن���اء عنها مبرور الوقت مع التعود 
على الت���زان واحلركة من دون ا�شتخدام الأطراف 
ال�شلبة، وهذا يوؤدي اإلى زيادة ا�شتخدام الأيدي يف 

الوظائف اليومية الأخرى.
• عمل كل العمليات التي عادة ما تكرث عند هوؤلء 
الأطف���ال من تعدي���ل اخللع يف احلو����ص والقدمني، 

وكذلك تقومي العمود الفقري.
• جراح���ة اليد؛ حيث مت ا�شتحداث عيادة خا�شة 
�شهري���ة لتح�شني وظائف اليد؛ مل���ا لوظيفة اليد من 

اأهمية خا�شة يف تاأدية وظائف الطفل اليومية.
التعوي�شية، ممث���اًل يف ق�شم الأطراف  • الأجه���زة 
ال�شناعي���ة، حيث اإن ق�شمًا بطاقم���ه املتكامل يوفر 
كل ما يحتاج اإليه املري�ص قبل وبعد العملية؛ ملا لدور 
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الأجهزة التعوي�شية من �شرورة كربى يف امل�شاعدة 
على تاأهيل املر�شى.

• الت�شخي����ص؛ فامل�شت�شفى ممثاًل بق�شم اأع�شاب 
الأطف���ال، وق�ش���م جراح���ة العظام وق�ش���م الوراثة، 
يق���وم بدور رائد يف ت�شخي�ص اأك���رث من 50 يف املئة 
م���ن احل���الت، وال���كل يع���رف اأهمي���ة الت�شخي�ص 
الدقيق وفائدت���ه العظيمة؛ حيث ي�شهل بعده معرفة 
طريقة العالج والتخدير ومعرفة ال�شبب وامل�شببات 
ون�شب���ة حدوث مثل هذا املر�ص يف العائلة الواحدة، 
واملقدرة عل���ى التنبوؤ مبا �شيحدث له���ذا املري�ص اأو 
املري�شة يف امل�شتقبل )وهذا كله بحول اهلل �شبحانه 

وتعالى(.
يف  الطب���ي  الطاق���م  يق���وم  حي���ث  التدري���ب؛   •
والن���دوات عن���د  باإلق���اء املحا�ش���رات  امل�شت�شف���ى 
الع���الج  زي���ارة لخت�شا�ش���ي واخت�شا�شي���ات  كل 
الطبيع���ي، والوظيفي، واأمه���ات الأطفال، والرتكيز 
على عدم خلخلة النظ���ام الأ�شري بعد قدوم مولود 

جديد لديه اإعاقة اأو ت�شوه.
املعوقني مع امل�شت�شفى  الأطفال  • ت�شرتط جمعي���ة 
ت�شجيل حالت الفتق للحبل ال�شوكي وحالت �شمور 

Neural tube defect ne u )الع�شالت 
)romuscular

• عمل عيادات م�شرتكة يف مراكز جمعية الأطفال 
املعوق���ني؛ حيث تت���م مناق�ش���ة حالة الطف���ل املعوق 
م���ن جميع النواح���ي، بوج���ود اخت�شا�ش���ي العالج 
الطبيعي واخت�شا�شي النط���ق، وعالقات املر�شى، 
والخت�شا�شي���ة الجتماعية، ويف نهاية الزيارة يتم 
كتاب���ة تقرير طبي مف�شل يحتوي على خطة العالج 

امل�شتقبلية كاملة.
 تطلعات واآمال م�ستقبلية 

يتطل���ع امل�شت�شفى، واجلمعية اأي�ش���ًا، اإلى اأن تتحقق 
الكثر من الطموحات يف امل�شتقبل، ومنها:

امل�شرتكة. العيادات  وزيادة  الأبحاث  • زيادة 
اأخرى. اأمرا�ص  لت�شجيل  مراكز  • تكوين 

والوقائية. التوعوية  الربامج  • زيادة 
• اإيج���اد مراك���ز لتاأهيل الفئة العمرية من 12 – 

20 �شنة )املراهقون من كال اجلن�شني(.
حملي���ًا  الإعالم���ي  والظه���ور  التمثي���ل  زي���ادة   •

وعامليًا.
�شنوات. خم�ص  ملدة  م�شتقبلية  خطة  • و�شع 

وثيقة الفخر
ميك���ن ت�شجي���ل وتوثي���ق بع����ص اأوج���ه التع���اون بني 
مرك���ز الأبحاث واجلمعية خالل ال�شنوات الأخرة، 

ومنها:
ال�شل���ل  )جبائ���ر  ن���دوة  يف  امل�شت�شف���ى  م�شارك���ة   �
الدماغ���ي( التي اأقيمت مبق���ر اجلمعية يف الريا�ص 
يوم الثالثاء 14 ربيع الآخر  1428ه� املوافق 1 مايو 

2007م.
� الن���دوة الدولية لربنامج فح����ص املواليد يف قاعة 

الدرا�شات العليا بامل�شت�شفى.
� توقي���ع اتفاقية تع���اون مع م�شت�شف���ى امللك في�شل 
التخ�ش�ش���ي مل�شاعف���ة برنامج جراح���ات العظام 
لالأطفال من من�شوب���ي مراكز اجلمعية بعد النتائج 

املبهرة التي حتققت خالل ال�شنوات الأخرة.
التخ�ش�ش���ي  في�ش���ل  املل���ك  م�شت�شف���ى  تك���رمي   �
للمب���ادرات املتمي���زة يف م�شان���دة برنام���ج توظيف 

املعوقني.
� جلن���ة جائ���زة جمعي���ة الأطف���ال املعوق���ني للدورة 
ال�شاد�ش���ة يف ف���روع اخلدم���ة الإن�شاني���ة والتمي���ز 
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 أمهات األطفال استفدن من شراكة الجمعية 
مع مستشفى الملك فيصل بتدريبهن وتأهيلهن 

لكيفية التعامل مع أطفالهن المعوقين
 

مشاركة متميزة لمستشفى الملك فيصل ومركز 
األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة أنقذت 2500 طفل من 

اإلعاقة في خمس سنوات 

للمعوقني ت�شم يف ع�شويتها امل�شرف العام التنفيذي 
مب�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي الدكتور قا�شم 

بن عثمان الق�شبي.
� منح جمل�ص اإدارة جمعية الأطفال املعوقني الدكتور 
زاي���د الزايد رئي�ص ق�شم جراحة العظام مب�شت�شفى 
امللك في�شل التخ�ش�شي الع�شوية ال�شرفية بجمعية 
الأطف���ال املعوق���ني؛ تقدي���رًا وعرفانًا ل���دوره املميز 
ومبادرت���ه التطوعية يف ع���الج اأكرث من 4000 طفل 

وطفلة من اأطفال اجلمعية على مدى 12 عامًا.

� افتت���ح �شاح���ب ال�شمو امللك���ي الأم���ر �شلطان بن 
�شلمان بن عبدالعزيز رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية 
ورئي����ص جمل�ص اأمناء مرك���ز الأمر �شلمان لأبحاث 
الإعاقة، املوؤمتر الأول لإعاق���ة النمو عند الأطفال، 

والذي نظمه امل�شت�شفى برعاية �شموه.
�  توقيع اتفاقية م���ع وزارة ال�شحة وم�شت�شفى امللك 
في�ش���ل التخ�ش�ش���ي لتنفي���ذ برنام���ج الكت�ش���اف 
والتدخ���ل املبكر لأمرا�ص التمثي���ل الغذائي، ومركز 
الأم���ر �شلم���ان لأبح���اث الإعاق���ة يتبن���ى اأ�شخ���م 

برنام���ج وطني لوقاي���ة الأطفال م���ن الإعاقة خالل 
خم�ص �شنوات يف اإطار ا�شرتاتيجية متكاملة.

� ع�ش���رون األ���ف طفل معوق خ���الل ع�شرين عامًا يف 
مركز اجلمعية بالريا�ص متكنوا � بف�شل اهلل تعالى � 
من جتاوز حمنة الإعاقة، وذلك مبتو�شط األفي طفل 
�شنويًا، و�شاروا اأف�شل حاًل بعد تقليل الآثار ال�شلبية 
لالإعاقة على حياتهم. وا�شتمرارًا لهذا الدور البارز 
يف خدمة الأطفال املعوقني واأ�شرهم ا�شتقبل الق�شم 
الطب���ي باملركز الع���ام املا�شي 170 طف���اًل جديدا، 
وبالتع���اون مع م�شت�شفى املل���ك في�شل التخ�ش�شي 
وم�شت�شف���ى جامع���ة امللك �شعود مت اإج���راء عمليات 
جراحي���ة ل� 28 طفاًل وكذلك اإدراج 43 طفاًل �شمن 
قائمة جراحات العظام، كما ا�شتفاد 989 طفاًل من 

برامج العالج الطبيعي.
� م�شاركة م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز 
الأبح���اث يف برنامج ال�شراك���ة يف الأمل تعد مرحلة 
جدي���دة يف اأعم���ال مركز الأم���ر �شلم���ان لأبحاث 
الإعاقة لإنقاذ 2500 طفل من الإعاقة خالل خم�ص 
�شنوات، واملركز يعقد عدة حتالفات علمية وتطبيقية 

مع كربى اجلهات املتخ�ش�شة يف اململكة.
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تظل مراكز اجلمعية يف خمتلف مناطق اململكة هي 
جت�صيد لأهداف اجلمعية ور�صالتها يف الت�صدي 

لق�صية الإعاقة ويف رعاية الأطفال املعوقني ..حيث 
اإن اجلمعية منذ تاأ�صي�صها ت�صعى اإلى مد مظلة 

خدماتها اإلى كل املناطق ل�صتفادة كل طفل معوق 
من خدماتها املجانية..ولهذا فاإن و�صول خدمات 

اجلمعية اإلى منطقة الباحة يعني و�صول منظومة من 
احدث الأ�صاليب والو�صائل املتطورة يف جمالت 

عالج وتعليم وتاأهيل الأطفال املعوقني ..ولهذا فاإن 
احتفال اجلمعية بو�صع حجر اأ�صا�س عا�رش مراكزها يف 
الباحة ، هو يف احلقيقة احتفال مب�صتوى الإجنازات 
التي حققتها يف كل مراكزها التي ن�صتعر�س خالل 

ال�صطور التالية بع�صاً من ما حققته خالل العام 
املا�صي يف خمتلف امل�صتويات التعليمية والعالجية 
والتاأهيلية ملن�صوبيها من الأطفال املعوقني ..وجعل 

منها واجهة ح�صارية يف مملكة الإن�صانية. 

لغة األرقام .. تحصى اإلنجازات

مراكز الجمعية..صروح حضارية متخصصة  
للعالج والتعليم والتأهيل 
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تقدي���رًا وعرفان���ًا مل���ا تف�ض���ل ب���ه خ���ادم احلرمني 
ال�ضريف���ني املل���ك فهد بن عبدالعزي���ز � يرحمه اهلل 
� م���ن دعم وم�ضان���دة للجمعية من���ذ اأن كانت فكرة 
حتى باتت �ضرح���ًا خدميًا وطنيًا، اأقّر جمل�س اإدارة 
اجلمعية اإط���اق ا�ضمه � طّيب اهلل ثراه � على مركز 
الريا����س، مب���ا ميثل���ه ه���ذا املرك���ز كن���واة رئي�ضية 

للجمعية ومظلة ملراكزها.
 وخ���ال العام املن�ضرم وحده و�ض���ل عدد الأطفال 
الذي���ن احت�ضنهم املرك���ز اإلى 1382 طف���ًا وطفلة 
تلقوا منظومة من اخلدمات الت�ضخي�ضية والعاجية 
والتاأهيلي���ة والجتماعي���ة، اإ�ضافة اإل���ى 372 طالبًا 
وطالب���ة ي���رددون عل���ى الق�ض���م التعليم���ي يوميًا. 
وي�ض���رف على ه���ذه املنظومة من اخلدم���ات فريق 

طبي وتعليمي متخ�ض�س ي�ضم 206 اأ�ضخا�س.
الرع�ية العالجية والت�أهيلية:

• ا�ضتقبل���ت العي���ادات الت�ضخي�ضي���ة 1211 طفًا 
لتقييم حالتهم وتو�ضيف برنامج العاج   والتاأهيل 

ومتابع���ة تنفيذه���ا، منه���م 126 راجع���وا من خال 
العي���ادات امل�ضرك���ة م���ع   م�ضت�ضفي املل���ك في�ضل 
التخ�ض�ض���ي يف التخ�ض�ض���ات املختلف���ة »عظ���ام، 

اأع�ضاب«.
العاج  برنام���ج  متميز  بنج���اح  املرك���ز  • وا�ض���ل 
الأطف���ال  اأع���داد  وت�ضاع���ف  الف�ضائي���ة  بالبدل���ة 
امل�ضتفيدي���ن منه بع���د اإ�ضافة املزيد م���ن الوحدات 

اخلا�ضة بالربنامج داخل   
ق�سم العالج الطبيعي.

• ق���ّدم ق�ض���م الع���اج الطبيع���ي اأكرث م���ن 25600 
جل�ضة عاج وتدريب لاأطفال املرددين  

 عل���ى املرك���ز بواق���ع نح���و 25 جل�ضة ل���كل طفل يف 
املتو�ضط.

لعمليات  الذين خ�ضعوا  الأطفال  اأعداد  • تزايدت 
جراحية للعظام بالتعاون مع م�ضت�ضفي  

اإج���راء  حي���ث مت  التخ�ض�ض���ي،  في�ض���ل  املل���ك    
جراح���ات خمتلف���ة ل�66 طف���ًا وطفلة م���ن   اأعمار 

مركز الملك فهد بن عبدالعزيز بالرياض

نواة رئيسية للجمعية ومرجعية وطنية لبرامج تأهيل المعوقين

واإعاقات خمتلفة.
• بالتع���اون مع كلية ط���ب الأ�ضنان يف جامعة امللك 
�ضع���ود مت تق���دمي عاجات تق���ومي  لأطف���ال املركز 

و�ضل فيها عدد اجلل�ضات اإلى 882 جل�ضة.
وح���دة الع���اج الوظيف���ي مت تق���دمي 18338  • يف 

جل�ضة ا�ضتفاد منها 775 طفًا.
• بل���غ ع���دد جل�ض���ات ع���اج عيوب النط���ق وعلل 

الكام 2545 جل�ضة ا�ضتفاد منها 199 طفًا.
• نفذت وحدة الور�ضة الطبية والأجهزة امل�ضاعدة 
4732 جبرية وو�ضيلة تقومي وحركة   وم�ضي لاأطفال 

من ذوي الإعاقات احلركية.
تدري���ب 31 متدرب���ًا يف تخ�ض�ضات خمتلفة  • مت 
ال���كام،  وعل���ل  النط���ق  »ع���اج طبيع���ي، عي���وب 

واخلدمة الجتماعية«.
• يف م�ضاكن الأطفال باملركز تلقى الأطفال 5333 
جل�ضة تدريب وتاأهيل ا�ضتفادت منها املرافقات من 

الأمهات واملربيات.
املركز من رعاية عاجية  يوفره  ما  • اإل���ى جانب 
وتاأهيلي���ة يحظ���ى الأطف���ال واأ�ضره���م بجمل���ة من 
اخلدمات الجتماعية امل�ضان���دة بلغت اإح�ضائياتها 
اأك���رث م���ن 2370 خدم���ة ى متنوع���ة، وكذلك توفري 
الأجه���زة التعوي�ضي���ة لاأ�ضر املحتاج���ة، وبلغ عدد 
الأطف���ال الذين مت���ت م�ضاعدته���م بالأجهزة 183 

طفًا خال العام.
الرع�ية التعليمية والرتبوية:

• مل تقت�ضر خدمات املركز على الأطفال املقبولني 

المركز يستقبل 1382 طفاًل وطفلة يتلقون منظومة 
من الخدمات التشخيصية والعالجية والتأهيلية 

واالجتماعية خالل عام واحد

372 طالبًا وطالبة يترددون على القسم التعليمي 
يوميًا بالمركز
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فق���ط، بل ا�ضتفاد نح���و 52 طفًا   وطفلة من خارج 
اجلمعية من برامج الرعاية الربوية.

• داخ���ل وحدات الق�ضم التعليمي الثاث »الطفولة 
املبك���رة والتمهي���دي والبتدائ���ي« تلق���ى 414 طفًا 
وطفل���ة تعليمهم خ���ال الع���ام الدرا�ض���ي املا�ضي، 
وا�ضتقب���ل املركز 39 من الطاب والطالبات اجلدد 

مع بداية العام.
ا�ضتكمال برنام���ج الدمج ل�61  املرك���ز يف  • جن���ح 
طالبًا وطالبة مت اإحلاقه���م مبدار�س التعليم العام، 
فيم���ا مت تق���دمي امل�ضاندة ل����34 طالب���ًا وطالبة من 

خارج اجلمعية لالتحاق باملدار�س العادية.
ا�ضتكمال جتهيز  التعليم مت  اإدارات  • بالتعاون مع 
ت�ض���ع مدار�س ل�ضتقبال الط���اب الذين يعانون من 

الإعاقة احلركية.
• مت التن�ضيق مع وزارة ال�ضوؤون الجتماعية لت�ضهيل 
قب���ول الطالب املحولني من اجلمعي���ة وتبني ن�شاط 
مكثف لتدري���ب العامات يف مكاتب الإ�ضراف فيما 
يتعل���ق بربنامج التدخل املبكر الذي ا�ضتفاد منه 58 

طفًا وطفلة.
تدريبية  برام���ج  الآيل  احلا�ض���ب  وحدة  • قدم���ت 
وتعليمي���ة ا�ضتف���اد منه���ا 166 طالب���ًا وطالبة، فيما 
مار����س 189 طالب���ًا وطالب���ة هواياته���م يف وح���دة 

الأن�ضطة الفنية.
• متكن الربنامج الرائد لتعليم لغة بل�س لاأطفال 
الذي���ن يعانون عدم القدرة عل���ى النطق من تدريب 

17 طالبًا وطالبة على التوا�ضل عرب هذه اللغة.
ت���ردد 234  • �ضم���ن برام���ج الأن�ضط���ة امل�ضان���دة 

طف���ًا وطفلة على مكتب���ة املركز، وا�ضتف���اد  العدد 
ذات���ه من وحدة امل�ض���ادر التعليمية وو�ضائل التعليم 
املبكر، فيما مت تدريب 154طفًا وطفلة على املهام 
احلياتية اليومي���ة �ضمن الربام���ج الربوية، وتلقى 

110 اأطفال تدريبًا على القراءة.
• قدم���ت وحدة الرعاي���ة النف�ضية خدماتها ل�536 

طفًا وطفلة طوال العام.
م���ن �ضاحبات  املرك���ز 29 متطوع���ة  • ا�ضتقط���ب 
اخلربات املختلفة اأ�ضهمن على مدى العام يف الكثري 

من الأن�ضطة والفعاليات.
• احت�ض���ن الق�ضم التعليم���ي باملركز 256 متدربة 
م���ن طالب���ات اجلامع���ات والكلي���ات للتدريب على 
والرعاي���ة  التدري����س  وط���رق  الربوي���ة  الأن�ضط���ة 
الجتماعي���ة والنف�ضية،منه���ن 35 م���ن خريج���ات 
ق�ض���م الربية اخلا�ضة بجامعة املل���ك �ضعود تدربن 

لف�ضلني درا�ضيني.
• اأت���اح الق�ضم التعليم���ي باملركز فر�ضة التوظيف 
لثم���اين معوقات عمل���ن يف وحدات  املرك���ز تتويجًا 
الغالي���ة  الفئ���ة  ه���ذه  جت���اه  اجلمعي���ة  مل�ضداقي���ة 

وق�ضيتهم.
ق���ام الق�ضم  الدائ���م لاأداء  التطوي���ر  اإط���ار  • يف 
بتجهيز كل الف�ضول بوحدات للحا�ضب الآيل جمهزة 
بربام���ج مل�ضاعدة املعلمات عل���ى اأداء مهامهن، اإلى 
جانب ا�ضتخدام »ال�ضبورة التفاعلية«، وهي الأحدث 

يف نظم التعليم.
لاأمه���ات  ع���دة  تدريبي���ة  دورات  الق�ض���م  • نف���ذ 
واملربي���ات داخل امل�شاك���ن باملرك���ز وتطبيق ن�شاط 

لاأمهات املثاليات.
الع���ام املا�ض���ي افتتاح ف�ض���ل للماحظة،  • �ضه���د 

واإقامة عدد من اأن�ضطة الدرو�س النموذجية.
ومدار����س  النخي���ل  مدار����س  م���ع  التن�ضي���ق  • مت 
اأجنادي���ن الأهلية لقبول اأطفال اجلمعية، مع تقدمي 

ت�ضهيات يف تكاليف امل�ضروفات الدرا�ضية.
م���ع املرك���ز اأ�ض���درت وزارة الربي���ة  • بالتن�ضي���ق 
والتعلي���م تعميم���ًا بافتت���اح خم����س مدار�س جمهزة 
كل  فيه���ا  تتواف���ر  املعوق���ني  الأطف���ال  ل�ضتقب���ال 

التجهيزات املنا�ضبة واخلدمات امل�ضاندة.
الأن�سطة والفع�لي�ت..

تعزي���زًا للح�ض���ور املجتمعي للجمعي���ة وملركز امللك 
فهد بن عبدالعزي���ز يف الريا�س؛ عطفًا على ر�ضيد 
الثق���ة واملكانة اللتني يحظى بهم���ا املركز، مت تنفيذ 

الكثري من الأن�ضطة والفعاليات، منها:
• حت���ت رعاي���ة �ضاحب���ة ال�ضم���و امللك���ي الأم���رية 
نظ���م  �ضع���ود  اآل  عبدالعزي���ز  بن���ت  �ضيت���ة 
مبنا�ضب���ة  التكرمي���ي  الن�ضائ���ي  احلف���ل  املرك���ز 
مت  اجلمعي���ة،  تاأ�ضي����س  عل���ى  عام���ًا   25  م���رور 
  خال���ه تكرمي ع�ضوات اجلمعية �ضاحبات الريادة 

يف دعمها.
ال�ضم���و الأمرية نوف بنت  • حت���ت رعاية �ضاحبة 
في�ض���ل بن تركي اآل �ضعود مت اإقامة ملتقى ع�ضوات 

اجلمعية اخلام�س.
•حتت رعاي���ة �ضمو الأم���رية اأم���رية الطويل، حرم 
�ضاح���ب ال�ضم���و امللك���ي الأم���ري الولي���د ب���ن طال 
خريي���ًا  �ضح���ورًا  املرك���ز  اأق���ام  عبدالعزي���ز،  ب���ن 
به���دف التعريف بر�ضال���ة اجلمعية وح�ض���د الدعم 

لرباجمها.
املركز عددًا من الأن�ضطة الن�ضائية بالتعاون  •نّظم 
م���ع جه���ات خارجية، ومن ذل���ك مهرج���ان »براءة 
»تع���ّرف  التوا�ض���ل«، وم�ضابق���ة  و»لق���اء  الأل���وان«، 
عل���ى �ضعارن���ا«، و»بازار الكت���ب«، ومعر����س »املراأة 
الع�ضرية«، و»ليايل اخلري يف رم�ضان«، و»مهرجان 

العيد«.
تعزي���ز  يف  الن�ضائي���ة  الأن�ضط���ة  اإدارة  •اأ�ضهم���ت 
العاق���ات م���ع الكث���ري م���ن املوؤ�ض�ض���ات وال�ضركات 
وو�ضائ���ل الإع���ام واملدار�س واجلامع���ات والفنادق 

واجلمعيات اخلريية.
الن�ضائية  الأن�ضطة  •�ضارك���ت اجلمعية من خ���ال 
يف مهرج���ان »اجلنادرية« ومهرجان »ب�شاط الريح« 

اخلريي.
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امله�رات التي اكت�سبه� الأطف�ل من من�سوبي
مركز امللك فهد بن عبدالعزيز ب�لري��ض خالل ع�م واحد

العددالبيـــ�نم
36الأطفال الذين تلقوا خدمات حتفيظ القراآن الكرمي1
95الأطفال الذين تطورت قدراتهم يف النطق2
17الأطفال الذين تلقوا جل�ضات يف لغة ماكنتون3
23الأطفال الذين تلقوا خدمات يف التوا�ضل4
17الأطفال الذين تلقوا خدمات يف لغة بل�س5
154 الأطفال الذين تلقوا خدمات يف مهارات احلياة اليومية6
166الأطفال الذين تلقوا خدمات يف برامج احلا�ضب الآيل7
110الأطفال امل�ضتفيدين من خدمات القراءة8
38الأطفال الذين تو�ضلوا ملرحلة القراءة ال�ضتقالية بطاقة9
50الأطفال الذين تو�ضلوا اإلى مرحلة الكتابة10
189الأطفال الذين تلقوا خدمات فنية11
12الأطفال املتميزون يف التلوين12
17الأطفال الذين متيزوا يف املهارات احلركية الدقيقة13
10الأطفال  الذين متيزوا يف املهارات الجتماعية14
536الأطفال الذين تلقوا خدمات نف�ضية15
1614اجلل�ضات التي تلقاها الأطفال من الوحدة النف�ضية16
234 الأطفال الذين تلقوا خدمات من املكتبة17

بـرامج الدمج والتدخل املبــكر
61الأطفال املدجمون18
36الأطفال من برنامج التدخل املبكر19
52الأطفال من خارج اجلمعية20
58برامج التدخل املبكر21
115برامج التدخل املبكر للتقييم22
22متابعة الربامج املنزلية لاخت�ضا�ضيات23
51متابعة الربامج املنزلية ملعلمات امل�ضاكن24

برنام���ج »بطاقة عطاء  الن�ضائية  الأن�ضطة  •تبن���ت 
الرفيهية« التي تق���دم ت�ضهيات لاأطفال املعوقني 

يف مراكز الرفيه.
ال�ضاد�س«  الراثية  »القرية  مهرجان  املركز  •نظم 
حت���ت رعاية �ضاحب���ة ال�ضمو امللك���ي الأمرية لطيفة 

بنت فهد بن عبدالعزيز.

اإدارة الأن�ضط���ة الن�ضائي���ة باملركز الكثري  •نظم���ت 
م���ن الزيارات لعدد من �ضاحب���ات ال�ضمو الأمريات 
والإعامي���ات؛  واملتطوع���ات  الأعم���ال  و�ضي���دات 

للتعّرف على ر�ضالة اجلمعية.
•اأ�ضهم���ت الأن�ضط���ة الن�ضائي���ة يف ا�ضتقط���اب 11 

ع�ضوة جديدة لان�ضمام اإلى اجلمعية العمومية.

•متّكنت اإدارة تنمية املوارد والأن�ضطة الن�ضائية من 
ا�ضتقطاب تربعات مالية و�ضلت اإلى 1.711.149 

رياًل خال العام املن�ضرم.
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حت���ت رعاي���ة �ضاح���ب ال�ضم���و امللكي الأم���ري خالد 
الفي�ض���ل اأم���ري منطق���ة مك���ة املكرم���ة، وبح�ضور 
�ضاح���ب ال�ضمو امللك���ي الأمري م�ضعل ب���ن ماجد بن 
عبدالعزيز حمافظ جدة، احتفلت اجلمعية باإطاق 
ا�ضم خ���ادم احلرمني ال�ضريفني املل���ك عبداهلل بن 
عبدالعزي���ز على مركزه���ا بجدة وف���اًء وعرفانًا ملا 
اأوله � اأي���ده اهلل � من اهتم���ام ودعم للجمعية ولهذا 
املرك���ز الذي حظي برعايته الكرمية حلفل افتتاحه 
ومب�ضاندت���ه ال�ضخ�ضية للوق���ف اخلريي املخ�ض�س 

لدعم تكاليف ت�ضغيله.
وخ���ال العام املا�ضي حق���ق املركز نقلة ملمو�ضة يف 
حجم ونوعية اخلدم���ات املقدمة لاأطفال املعوقني 
وذويه���م؛ اإذ و�ضل عدد الأطفال الذين ترددوا على 
املركز اإلى 714 طفًا وطفلة، وهو عدد غري م�ضبوق 
يف تاري���خ املركز، فيما احت�ض���د نحو 95 متخ�ض�ضًا 
ومتخ�ض�ض���ة خلدم���ة ه���وؤلء الأطف���ال ورعايته���م 

كفريق عمل يف املركز.
الرع�ية العالجية والت�أهيلية:

- تلقى 428 طفًا وطفلة برامج التقييم والت�ضخي�س 
والع���اج يف وح���دة العيادات ال�ضت�ضاري���ة باملركز، 
فيم���ا و�ض���ل متو�ض���ط ع���دد اجلل�ض���ات التاأهيلي���ة 
والعاجية التي تلقاها كل طفل على مدار العام اإلى 

اأكرث من 61 جل�ضة.
- متك���ن املرك���ز م���ن م�ضاعف���ة اأع���داد الأطف���ال 
امل�ضمولني بربنامج العاج بالبدلة الف�ضائية والذي 
توا�ض���ل للعام الثالث على الت���وايل بعد اإ�ضافة عدد 
من الوحدات اجلديدة. وو�ضل عدد الأطفال الذين 

طبق عليهم الربنامج 175 طفاً وطفلة.
- قدم���ت وحدة العاج الطبيعي 22243 جل�ضة لكل 
طف���ل، فيم���ا و�ضل ع���دد جل�ضات الع���اج الوظيفي 
اإل���ى 6686 جل�ضة، وتوا�ض���ل برنامج العاج بركوب 

اخليل بنجاح ملمو�س.
- ا�ضتف���اد 221 طف���ًا م���ن خدم���ات وح���دة عاج 
الأ�ضن���ان واللث���ة بالتع���اون م���ع كلية ط���ب الأ�ضنان 

بجامعة امللك عبدالعزيز.
- ق���دم فري���ق التمري����س والتاأهي���ل 13595 جل�ضة 
تدري���ب وعاج لاأطف���ال امل�ضتفيدين م���ن برنامج 

ال�ضكن باملركز.

المركز احتضن أعدادًا غير مسبوقة العام الماضي

إطالق اسم خادم الحرمين الشريفين على مركز جدة
وفاًء وعرفانًا لما أواله من اهتمام ودعم للجمعية

ألول مرة في تاريخ المركز..استفادة 714 طفاًل وطفلة 
من خدماته العالجية والتعليمية و التأهيلية 

تلقى 428 طفاًل وطفلة برامج التقييم والتشخيص 
والعالج في وحدة العيادات االستشارية بالمركز
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امله�رات التي اكت�سبه� الأطف�ل املنت�سبون
اإلى مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة خالل ع�م واحد

عدد الأطف�لامله�رات املكت�سبة
25تعلم الكام والكتابة

89امل�ضي مب�ضاية
5امل�ضي بعكاز

38الذين تدربوا على ا�ضتخدام دورة املياه
30الذين مت تطوير مهاراتهم اليومية ومن تدربوا على احلا�ضب الآيل

94الذين اأبدعوا اأعماًل فنية

- �ضمن اخلدمات التي يقدمها املركز ا�ضتفاد 576 
طف���ًا م���ن برامج رعاي���ة اجتماعية �ضمل���ت الأ�ضر 

اأي�ضًا.
- اأُجري���ت نح���و جراحات عظام ع���دة بالتعاون مع 
م�ضت�ضفي امللك في�ضل التخ�ض�ضي بالريا�س، فيما 
مت تطبي���ق برنامج حتفيز الي���د ال�ضعيفة على عدد 

ع�ضرة اأطفال.
- يف ور�ض���ة الأجهزة امل�ضاعدة واجلبائر مت ت�ضنيع 
جبائر واأجهزة لتقومي عظام الأطفال وم�ضاعدتهم 

على اجللو�س واحلركة.
الرع�ية الرتبوية والتعليمية:

- ا�ضتقب���ل الق�ض���م التعليم���ي باملرك���ز يف مراح���ل 
الطفول���ة املبكرة والتمهي���دي والبتدائي اإلى جانب 
اأطفال امل�ضاكن 213 طالبًا وطالبة، منهم 26 طالبًا 

وطالبة ان�ضموا اإلى املركز العام املن�ضرم.
- متكن املركز من تطبيق برنامج الدمج ل�30 طالبًا 
وطالبة مت اإحلاقهم مبدار�س التعليم العام بالتعاون 

مع اإدارات التعليم يف املحافظة.
الأطف���ال  اأع���داد  ملمو����س  ب�ض���كل  ت�ضاع���دت   -
امل�ضتفيدين من برامج الأن�ضطة امل�ضاندة كاحلا�ضب 
الآيل ووحدة امل�ضادر واملكتبة و�ضالة الفنون لي�ضل 

عددهم اإلى 354 طالبًا وطالبة.
- كّث���ف املرك���ز م���ن برنام���ج التدري���ب والتطوي���ر 
ملن�ضوبي���ه من العامل���ني والعامات حي���ث اأقام 34 
حما�ض���رة تدريبي���ة و14 ور�ضة عم���ل داخلية، فيما 
�ضارك من�ضوبو املركز يف 13 دورة تدريبية خارجية، 
 وا�ضتف���اد نحو 30 طالبة من طالبات اجلامعات من 
    برامج التدريب داخل املركز يف الأق�ضام التعليمية 

والتاأهلية.
- ا�ضتقطب املركز �ضت متطوعات اأ�ضهمن يف برامج 

واأن�ضطة وفعاليات داخل املركز وخارجه.

-  �ضه���د العام املن�ضرم افتتاح ف�ضل جديد للقراآن 
الكرمي واآخر للمكتبة.

الأن�سطة والربامج:
- تبن���ى املركز اإقامة ع���دد من الأن�ضط���ة الثقافية 
والتوعوي���ة واخلريي���ة، اإل���ى جان���ب تنمي���ة املوارد، 
وم���ن ذل���ك: الحتف���ال بالي���وم العامل���ي للمع���وق، 
ومهرج���ان »لون حياتهم« ال�ضاب���ع، ومعر�س لوحات 
 رج���ال الأعمال، ومهرج���ان »األوان املط���ر«، واليوم 
   العامل���ي للطفل، واملهرجان ال�ضنوي ملركز الرعاية 

املتطورة.
-  نظ���م املركز ال���دورة الثالثة ع�ض���رة من م�ضابقة 
الأم���ري �ضلطان بن �ضلم���ان حلفظ الق���راآن الكرمي 
لاأطفال املعوقني حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأم���ري خالد الفي�ض���ل اأمري منطقة مك���ة املكرمة، 
وبح�ض���ور �ضاحب ال�ضم���و امللكي الأم���ري م�ضعل بن 
ماجد بن عبدالعزي���ز حمافظ جدة وف�ضيلة ال�ضيخ 

�ضالح اآل طالب اإمام وخطيب امل�ضجد احلرام.
- نظم املرك���ز ن�شاط برنامج »ج���رب الكر�شي« يف 

مركزي »الرد �ضي مول« و�ضوق  حراء الدويل.
جامع���ة  م���ن  زائ���رة  وف���ودًا  املرك���ز  ا�ضتقب���ل   -
واجلمعي���ة  اأرامك���و،  و�ضرك���ة  املل���ك عبدالعزي���ز، 
الطيب���ة،  العل���وم  وكلي���ة  للمعوق���ني  العماني���ة 
 واأطب���اء م���ن امل�ضت�ضف���ي التخ�ض�ض���ي اإل���ى جانب 
   جن���وم ريا�ضي���ني واإعامي���ني وط���اب وطالبات 

املدار�س. 
- �ضم���ن جه���ود تاأهي���ل مدار����س التعلي���م الع���ام 
ل�ضتقب���ال ط���اب وطالب���ات برنامج الدم���ج، قام 
فريق الدمج باملرك���ز بعدة زيارات ميدانية ملدار�س 

املحافظة.
- �ضمل برنامج الرعاية الجتماعية زيارات منزلية 
ل����28 اأ�ضرة؛ للتعرف على امل�ض���كات احلياتية التي 

تواجه الأطفال وم�ضاعدة الأ�ضر على جتاوزها.
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حقق مرك���ز الأمري �ضلطان ب���ن عبدالعزيز لرعاية 
الأطف���ال املعوق���ني رقم���ًا غ���ري م�ضب���وق يف اأع���داد 
الأطف���ال الذي���ن تلق���وا برام���ج رعاي���ة م���ن خال 
اأق�ضامه املتع���ددة؛ اإذ و�ضل عددهم اإلى 269 طفًا 
وطفل���ة بن�ضبة زيادة ت�ض���ل اإلى اأكرث من 3.5% عن 

العام ما قبل املا�ضي.
و�ضملت اإجنازات املركز ما يلي:

والت�أهيلية: العالجية  • الرع�ية 
- ا�ضتقبلت العيادات ال�ضت�ضارية 321 طفًا وطفلة 
لإج���راء فحو����س الت�ضخي����س والتقيي���م وحتدي���د 
املقبول���ني باملرك���ز وو�ضع برامج الع���اج والتاأهيل، 
وا�ضتفاد نحو 269 طفًا وطفلة من خدمات املركز، 
فيما تلق���ى الآخرون ن�ضائح عاجي���ة وتوجيهًا اإلى 

مراكز اأخرى.
- ق���ّدم ق�ضم الع���اج الطبيع���ي 6221 جل�ضة لنحو 
162 طفًا وطفلة، فيما قدم ق�ضم العاج الوظيفي 

2652 جل�ضة تاأهيلية.
- ا�ضتفاد اأطفال املركز الذين يعانون عيوب النطق 
م���ن 1061 جل�ض���ة ع���اج وتدريب، وه���و رقم ميثل 
خم�ض���ة اأ�ضع���اف اجلل�ض���ات التي قدمته���ا الوحدة 

العام ما قبل املا�ضي.
- بالتعاون م���ع م�ضت�ضفي امللك فهد باملدينة املنورة 
مت ع���اج 161 طف���ًا م���ن اأمرا����س اللث���ة وتق���ومي 

الأ�ضنان.
- تلق���ى 40 طفًا وطفلة اأجه���زة م�ضاعدة وو�ضائل 
تق���ومي للعظام وجبائر بالتعاون م���ع ور�ضة اجلبائر 

مبركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة.
- يف اإطار ال�ضراكة املتميزة مع م�ضت�ضفي امللك فهد 
باملدين���ة املنورة تلقى 42 طف���ًا عاجات وعمليات 

جراحية يف وحدة العظام بامل�ضت�ضفي.
- ا�ضتقبل���ت م�ضاكن املركز الع�ض���رات من الأطفال 
الذي���ن تلق���وا جل�ضات متري�س وتدري���ب بلغ عددها 

3020 جل�ضة.

مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

269 طفالً وطفلة استفادوا من منظومة البرامج العالجية والتعليمية

6221 جلسة لنحو 162 طفاًل وطفلة في قسم العالج 
الطبيعي و 2652 جلسة تأهيلية في قسم العالج 

الوظيفي 

- تولت وح���دة اخلدمة الجتماعية اإجراء درا�ضات 
ح���الت وتقدمي برام���ج توعية اجتماعي���ة وخدمات 

م�ضاعدة لنحو 1568 حالة.
- و�ضل متو�ضط اخلدمات التي تلقاها كل طفل من 
اأطف���ال املركز خ���ال العام املا�ض���ي اإلى 92 خدمة 
متنوع���ة، وه���و رق���م قيا�ضي عل���ى م�ضت���وى مراكز 

اجلمعية.
والتعليمية: الرتبوية  •  الرع�ية 

يف  امل�ضبوق���ة  غ���ري  الزي���ادة  م���ع  بالت���وازي   -
اأع���داد الأطف���ال امل�ضتفيدي���ن م���ن برام���ج العاج 
والطالب���ات  الط���اب  اأع���داد  زاد  والتاأهي���ل، 
 103 اإل���ى  لي�ض���ل  باملرك���ز؛  التعليم���ي   بالق�ض���م 
   ط���اب وطالبات بن�ضبة زيادة تبلغ 30% عن العام 

ما قبله.
- ي�ضم الق�ضم التعليم���ي ت�ضعة ف�ضول درا�ضية اإلى 

جانب وحدة لاأن�ضطة امل�ضاندة.
- متّكن املركز من تفعيل برنامج الدمج، ومت تاأهيل 
ع�ضرة طاب وطالب���ات لالتحاق مبدار�س التعليم 

العام والربية الفكرية.

بالق�ض���م  امل�ضان���دة  الأن�ضط���ة  برام���ج  �ضم���ن   -
برام���ج  م���ن  املرك���ز  ط���اب  ا�ضتف���اد  التعليم���ي 
وم���ا  واملكتبي���ة،  التعليمي���ة  امل�ض���ادر  غرف���ة 
وح���دات    بقي���ة  جتهي���ز  اإل���ى  يتطل���ع  املرك���ز   زال 

   الأن�ضطة كاحلا�ضب الآيل والور�ضة الطبية.
- ا�ضتقب���ل املرك���ز 40 طالبة م���ن من�ضوبات جامعة 
طيب���ة لتلقي برنامج تدريب وتطبيق   للح�ضول على 

دبلوم الربية اخلا�ضة.
ع���ن  تدريبي���ة  دورة  التعليم���ي  الق�ض���م  نظ���م   -
بالتع���اون  املعوق���ني«،  م���ع  الأمث���ل  »التعام���ل 
تق���دمي  مت  كم���ا  الجتماعي���ة،  ال�ض���وؤون  م���ع 
 حما�ض���رة بعن���وان »كيفي���ة التعام���ل م���ع الطف���ل   

   املعوق«.
والربامج: • الأن�سطة 

جن���ح  الع�ضوي���ة  برنام���ج  تفعي���ل  اإط���ار  يف   -
جدي���دًا    ع�ض���وًا   22 ا�ضتقط���اب  يف  املرك���ز 
مت  كم���ا  العمومي���ة،  اجلمعي���ة  اإل���ى  لان�ضم���ام 
لا�ضتن���ارة  الأع�ض���اء  م���ع  التوا�ض���ل   تكثي���ف 

   باآرائهم وحثهم على امل�ضاركة يف اأن�ضطة املركز.
- نّظ���م املركز لق���اًء لع�ضوات اجلمعي���ة العمومية؛ 
ملناق�ض���ة احتياج���ات الربام���ج امل�ضتقبلي���ة وو�ضائل 

التوا�ضل.
- ا�ضتقط���ب املرك���ز فريق���ًا اإعامي���ًا متعاون���ًا من 
باملنطق���ة  الإع���ام  وو�ضائ���ل  ال�ضح���ف  مرا�ضل���ي 
والتعري���ف  املرك���ز  اإي�ض���ال ر�ضال���ة  لاإ�ضه���ام يف 
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عدد الأطف�ل )طفل البيـــ�ن
وطفلة(

269الأطفال الذين متت خدمتهم
13الأطفال الذين متكنوا من امل�ضي با�ضتقالية

06الأطفال الذين متكنوا من امل�ضي دون م�ضاعدة
25الأطفال الذين متكنوا من امل�ضي مب�ضاية مب�ضاعدة ب�ضيطة اأو حتت اإ�ضراف

02الأطفال الذين متكنوا من امل�ضي با�ضتخدام العكاز
06الأطفال الذين متكنوا من ا�ضتخدام الكر�ضي املتحرك

14الأطفال الذين متكنوا من الأكل مبفردهم
09الأطفال الذين متكنوا من الأكل مب�ضاعدة

14الأطفال الذين تعلموا الكام
07الأطفال الذين تعلموا النطق ب�ضكل ب�ضيط

20الأطفال الذين تعلموا الكتابة
04الأطفال الذين تعلموا برنامج ماكتون للتوا�ضل

2الأطفال الذين مت تطوير مهاراتهم اليومية وتدربوا على احلا�ضب الآيل
5الأطفال الذين اأبدعوا يف اأعمال فنية

07الأطفال الذين متكنوا من دخول دورة املياه باأنف�ضهم
16الأطفال الذين متكنوا من دخول دورة املياه مب�ضاعدة
04الأطفال الذين متكنوا من ارتداء ماب�ضهم باأنف�ضهم
15الأطفال الذين متكنوا من ارتداء ماب�ضهم مب�ضاعدة

 الأطفال املميزون نظرًا اإلى كونهم كانوا على ن�ضبة كبرية من الإعاقة وحت�ضنت حالتهم
ب�ضكل كبري

08

امله�رات التي اكت�سبه� الأطف�ل املنت�سبون
اإلى مركز الأمري �سلط�ن بن عبدالعزيز ب�ملدينة املنورة خالل ع�م واحد

بخدماته.
- احتف���ل املرك���ز بالي���وم العامل���ي للمع���وق بتنظيم 
مهرج���ان ثقايف خريي يف اأ�ضواق الرا�ضد ملدة ثاثة 

اأيام.
- نظم املركز �ضحورًا خريي���ًا ن�ضائيًا، واآخر رجاليًا 

حل�ضد الدعم للخدمات املجانية التي يقدمها.
- نّظم املركز ثاث دورات تدريبية ملن�ضوبيه.

- مت ا�ضتقب���ال 40 وفدًا حكومي���ًا وتعليميًا واأهليًا يف 
زي�رات للمركز.

-متكن املرك���ز من ح�ضد اإي���رادات متثل التربعات 
وريع الأن�ضط���ة اخلريية وا�ضراكات الع�ضوية ت�ضل 

اإلى نحو مليون واأربعمائة األف ريال.
- �ض���ارك من�ضوب���و املركز يف ال�ضتع���دادات لإجناز 

م�ضروع وقف واحة طيبة.
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مركز األمير سلمان بن عبدالعزيز بحائل

المركز يخدم  154 طفالً وطفلة
ويحقق نتائج مميزة على صعيد التأهيل

خ���ال عام واحد م���ن افتتاحه، ب���ات مركز الأمري 
�ضلم���ان لرعاي���ة الأطف���ال املعوقني بحائ���ل �ضرحًا 
عاجيًا تاأهيليًا تعليميًا يقدم خدماته للع�ضرات من 
اأطفال املنطق���ة وما حولها، خ�ضو�ض���ًا بعد اكتمال 
فريق العمل وجتهيزات املركز، وجناحه يف الو�ضول 

بر�ضالته اإلى الأهايل يف املنطقة.
وبزي���ادة ت�ض���ل ن�ضبتها اإل���ى نح���و 75% ت�ضاعدت 
اأع���داد الأطفال الذين تلقوا خدم���ات داخل املركز 
خ���ال العام املا�ضي، حيث تردد على اأق�ضام املركز 
154 طف���ًا وطفلة وكان ن�ضيب كل طفل منهم اأكرث 

من 80 جل�ضة وبرنامج رعاية طوال العام.
الرع�ية العالجية والت�أهيلية:

 • مع اكتمال الفريق الطبي والتاأهيلي متكن املركز 
م���ن م�ضاعف���ة خدمات���ه الت�ضخي�ضي���ة والعاجية 
لت�ضم���ل 154 طف���ًا تلق���وا اأكرث م���ن 11400 جل�ضة 

عاج وتاأهيل.
لتقييم  ال�ضت�ضارية 98 طفًا  العيادة  • ا�ضتقبل���ت 
حالته���م وت�ضخي�س نوعية الإعاق���ة وو�ضع برنامج 

التاأهيل والعاج من خال 361 زيارة متوالية.
 3628 الطبيع���ي  الع���اج  وح���دة  قدم���ت   •
مبتو�ض���ط  وطفل���ة  طف���ًا  ل����113  تاأهي���ل  جل�ض���ة 

تلق���ى 115 طف���ًا  فيم���ا  ل���كل طف���ل،  36 جل�ض���ة 
جل�ض���ة   2891 خ���ال  م���ن  الوظيف���ي   الع���اج 
  مبتو�ض���ط 27 جل�ضة لكل طفل بن�ضبة زيادة و�ضلت 

اإلى نحو 60% عن العام املن�ضرم.
• قدم���ت وح���دة عاج عيوب النط���ق وعلل الكام 
1170 جل�ضة عاج وتدريب ل�109 اأطفال وطفات، 
وان�ضمت هذه اخلدمة حديثًا اإلى منظومة خدمات 

املركز.
اأع���داد الأطفال الذي���ن ترددوا على  • ت�ضاعف���ت 
عي���ادة ع���اج الأ�ضنان؛ لي�ض���ل عدده���م اإلى 110 
اأطف���ال وطفات بزي���ادة ن�ضبته���ا 500% عن العام 
قب���ل املا�ض���ي. وقدم���ت العي���ادة 645 جل�ضة تقومي 

وعاج.
• مت افتت���اح وح���دة للجبائ���ر والأجه���زة امل�ضاعدة 
ا�ضتفاد منها 26 طفًا تلقوا خدمات متنوعة ما بني 
و�ضائ���ل تقومي وجبائ���ر واأدوات للحركة وامل�ضي وبلغ 

عدد اجلل�ضات فيها 344 جل�ضة.
من براجمها  الجتماعية  اخلدم���ة  وحدة  • كثفت 
مل�ضاعدة الأطفال وذويه���م، وا�ضتفاد اأكرث من 112 
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وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم بالمركز تقدم 
1170 جلسة عالج وتدريب لـ 109 من األطفال 

افتتاح وحدة الجبائر واألجهزة المساعدة تشتمل 
على احدث وسائل تقويم وأدوات وأجهزة للحركة 

والمشي 

طفًا من برامج املركز الجتماعية.
الرع�ية التعليمية والرتبوية:

• ل�ضتيع���اب التزاي���د املط���رد يف اأع���داد الأطفال 
الراغب���ني يف الن�ضمام اإلى املرك���ز مت خال العام 
الفائ���ت افتت���اح اأربعة ف�ض���ول درا�ضي���ة للمرحلتني 
التمهيدي���ة والبتدائية اإلى جانب الرعاية الفكرية، 
وبلغ عدد الأطفال امل�ضجلني يف الق�ضم التعليمي 35 
طفًا،منه���م 13 طف���ًا ان�ضموا اإل���ى املركز خال 

العام الدرا�ضي املا�ضي.
• تتويج���ًا لربام���ج الرعاية للتاأهي���ل التي يقدمها 
املركز مت بتوفيق من اهلل دمج �ضتة طاب وطالبات 
يف مدار����س التعلي���م العام بعد اكتم���ال تاأهيلهم يف 

املركز.
للم�ض���ادر التعليمية والأن�ضطة  افتت���اح وحدة  • مت 

امل�ضاندة قدمت براجمها لأطفال املركز.
الأن�سطة والربامج:

 لتعزي���ز احل�ض���ور املجتمعي للمرك���ز واجلمعية مت 
تكثي���ف امل�ضاركة يف الأن�ضط���ة واملنا�ضبات الثقافية 
والجتماعية والريا�ضية التي تقام يف منطقة حائل، 

ومن ذلك:
• امل�ضاركة يف فعاليات رايل حائل وتنفيذ برنامج 

جرب الكر�ضي �ضمن اأن�ضطة احتفالية الرايل.
• امل�ضارك���ة يف مهرج���ان الوفاء للت�ضوق يف مركز 

الرو�ضن للمعار�س.
للمعوق  العاملي  الي���وم  • اإقام���ة معر����س مبنا�ضبة 

مب�ضاركة عدد من امل�ضوؤولني باملنطقة.
التنمية  �ضن���دوق  دع���م بني  اتفاقي���ة  توقي���ع  • مت 
الب�ضري���ة واملركز تبلغ قيمتها مليون���ًا واألفني  ومائة 

وثمانية وثاثني رياًل.
• امل�ضاركة يف حفل جائزة حائل لاأعمال اخلريية 

1429ه�.
• نظ���م املرك���ز ع���ددًا م���ن ال���دورات التدريبي���ة 
والن���دوات الثقافي���ة والتوعوي���ة، وم���ن ذل���ك دورة 
»تنمية مهارات امل�ضرفات« وندوة التعريف بربنامج 

البورجت لتنمية مهارات ذوي الإعاقة الفكرية.
الذي���ن  الوف���ود  م���ن  الكث���ري  املرك���ز  • ا�ضتقب���ل 
ميثلون جهات حكومي���ة واأهلية ومدار�س، وجنح يف 

ا�ضتقطاب متطوعات.
املركز حملة توعوية ح���ول اأ�ضباب الإعاقة  • تبن���ى 
وط���رق التعام���ل معه���ا مت تنفيذه���ا يف ع���دد م���ن 

مدار�س البنات.
املركز يف الدورة الثانية  اأطفال  من  عدد  • �ضارك 
ع�ض���رة مل�ضابقة الأم���ري �ضلطان ب���ن �ضلمان حلفظ 

القراآن الكرمي لاأطفال املعوقني.
لاأطفال يف  اأربع رحات خارجية  املرك���ز  • نظم 

اإطار برنامج الدمج.
ا�ضتقط���اب 25 ع�ضوًا جديدًا لان�ضمام اإلى  • مت 
اجلمعي���ة العمومي���ة، ومتكن من ح�ض���د دعم مادي 
بل���غ اأكرث من 703 اآلف ريال م���ا بني م�ضاهمات يف 
م�ض���روع وقف واحة حائل واإيرادات اتفاقيات تعاون 

وتربعات وعوائد اأن�ضطة.
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مركز مكة المكرمة

أكثر من 400 
طفل وطفلة 
يتلقون برامج 
رعاية تشخيصية 
وتعليمية 
واجتماعية ونفسية 
ل تقت�ض���ر خدمات مرك���ز اجلمعية مبك���ة املكرمة 
عل���ى الأطفال املقبولني الذي���ن و�ضل عددهم العام 
املا�ض���ي اإل���ى 401 طف���ل وطفل���ة ب���ل �ضم���ل اأي�ض���ًا 
الع�ض���رات من اأبن���اء اأم الق���رى وما حوله���ا الذين 
ترددوا على املركز لتلقي ا�ضت�ضارات وبرامج رعاية 

ت�ضخي�ضية واجتماعية ونف�ضية.
الرع�ية العالجية والت�أهيلية:

- ت���ردد على العي���ادات ال�ضت�ضاري���ة باملركز خال 
العام املا�ضي نحو 300 طفل وطفلة لتقييم حالتهم 
وتو�ضي���ف برنامج الع���اج والتاأهي���ل، وفتح ملفات 

للمقبولني لان�ضمام للمركز، وبلغ متو�ضط جل�ضات 
الرعاي���ة العاجية لكل طفل نح���و 43 جل�ضة خال 

العام.
- يف وح���دة العاج الطبيعي مت تقدمي 3797 جل�ضة 
تاأهيل وعاج، فيما ا�ضتفاد اأطفال املركز من 1753 
جل�ض���ة يف وح���دة الع���اج الوظيفي اإل���ى جانب 88 

جل�ضة تاأهيل جماعي.
- �ضاعفت وحدة ع���اج عيوب النطق وعلل الكام من 
جهودها لتقدم 1133 جل�ضة لاأطفال من�ضوبي املركز.

- تزاي���د ع���دد الأطف���ال امل�ضتفيدين م���ن عيادات 

جراحات العظ���ام والتقومي بن�ضب���ة تزيد على %35 
لي�ض���ل عددهم اإل���ى 63 طفًا وطفل���ة، فيما وفرت 
ور�ض���ة اجلبائر والأجه���زة امل�ضاع���دة مبركز امللك 
عب���داهلل ب���ن عبدالعزي���ز بج���دة نح���و 175 جل�ضة 

وجهاز تقومي لأطفال املركز.
- متك���ن املرك���ز م���ن ا�ضتيع���اب جمي���ع الأطف���ال 
امل�ضجلني على قائم���ة النتظار، وتردد على م�ضاكن 
املرك���ز 68 طفًا وطفلة تلق���وا 5638 جل�ضة تدريب 

لهم ولأمهاتهم.
- ا�ضتف���اد 61 طفًا من الربنام���ج العاجي بحقن 

»اليوتك�س« يف عيادات املخ والأع�ضاب.
- ا�ضتفاد 956 حالة من برامج الرعاية الجتماعية 

والزيارات املنزلية.
- وا�ضل املركز بنجاح عاقة ال�ضراكة والتعاون مع 
الكثري من امل�ضت�ضفيات املتخ�ض�ضة ومراكز الرعاية، 
 كامل�ضت�ضف���ي التخ�ض�ض���ي وم�ضت�ضف���ي الن���ور مبكة 
   املكرمة، وا�ضتفاد 34 طفًا من جل�ضات العاج يف 

عيادة الأ�ضنان.
- �ضه���د الع���ام املا�ضي ب���دء تنفيذ برنام���ج العاج 
بالبدل���ة الف�ضائي���ة بع���د جتهي���ز وح���دات يف ق�ضم 

العاج الطبيعي.
الرع�ية الرتبوية والتعليمية:

- تزايد عدد اأطفال املدر�ضة باملركز لي�ضل اإلى 70 
طالبًا وطالبة يف املراحل التعليمية الثاث »الطفولة 
املبك���رة، التمهي���دي، والبتدائ���ي«، وي�ض���م املركز 
حاليًا ثمانية ف�ضول مدر�ضية، منها وحدة الأن�ضطة 
وامل�ضاندة، وا�ضتقب���ل املركز 20 طالبًا جديدًا العام 

الدرا�ضي املن�ضرم.
- توا�ضل برنامج الدمج بالتعاون مع اإدارات التعليم 
مبك���ة املكرم���ة، وخ���ال الع���ام املا�ض���ي مت تطبيق 

الربنامج على ت�ضعة طاب وطالبات.
- ا�ضتفاد م���ن برامج الأن�ضطة امل�ضان���دة 59 طالبًا 

اأطفال مركز مكة يف �ضاحة احلرم ال�ضريف
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63 طفاًل وطفلة استفادوا من جراحات العظام والتقويم 
في المركز بنسبة تزيد على 35% عن العام الماضي

امله�رات التي اكت�سبه� الأطف�ل املنت�سبون اإلى مركز اجلمعية مبكة املكرمة خالل ع�م واحد

عدد الأطف�ل )طفل البيـــ�ن
وطفلة(

401الأطفال الذين متت خدمتهم
12الأطفال الذين تعلموا امل�ضي با�ضتخدام امل�ضاية

25الأطفال الذين تعلموا امل�ضي با�ضتقالية دون م�ضاعدة
38الأطفال الذين متكنوا من ا�ضتخدام الكر�ضي املتحرك

2الأطفال الذين تعلموا امل�ضي با�ضتخدام العكاز
59الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�ضهم يف الأكل

30الأطفال الذين ي�ضتطيعون الأكل مب�ضاعدة
90الأطفال الذين تعلموا الكام ب�ضكل ب�ضيط

40الأطفال الذين تعلموا الكام ب�ضكل جيد
10الأطفال الذين تعلموا الكام بالتوا�ضل بو�ضائل ات�ضال م�ضاندة

70الأطفال الذين مت اإدخالهم الق�ضم التعليمي باملركز
13الأطفال الذين تعلموا القراءة ب�ضكل جيد

14الأطفال الذين تعلموا الكتابة
8الأطفال الذين تعلموا الكتابة ب�ضعوبة

21الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�ضتخدام الكمبيوتر
31الأطفال الذين اأبدعوا اأعماًل فنية

17الأطفال الذين ا�ضتطاعوا ارتداء ماب�ضهم باأنف�ضهم
27الأطفال الذين تعلموا ارتداء ماب�ضهم مب�ضاعدة
39الأطفال الذين تدربوا على ا�ضتخدام دورات املياه

8الأطفال الذين مت دجمهم يف املدار�س العادية
2الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�س الربية الفكرية

 الأطفال املميزون نظرًا اإلى كونهم كانوا على ن�ضبة كبرية من الإعاقة وحت�ضنت
حالتهم ب�ضكل كبري

7

وطالب���ة مب���ا يف ذلك التدريب عل���ى احلا�ضب الآيل 
والور�ضة الفنية وف�ضل القراآن الكرمي.

- قدم���ت وحدة الرعاي���ة النف�ضي���ة برنامج تدريب 
الأمه���ات يف �ضك���ن اجلمعي���ة ح���ول تعدي���ل �ضل���وك 

الأطفال، كما اأعدت الوحدة برنامج رعاية منزلية.
لط���اب  تدريبي���ًا  برناجم���ًا  املرك���ز  نظ���م   -
وطالب���ات كلي���ة الط���ب ا�ضتف���اد من���ه 189 طالب���ًا 
والعاجي���ة  التعليمي���ة  الأق�ض���ام  و�ضم���ل  وطالب���ة، 
ق�ض���م  طالب���ات  ا�ضتف���ادت  كم���ا   والتاأهيلي���ة، 
   اخلدم���ة الجتماعية باجلامعة من برامج تدريب 

داخل املركز.
- تلقى عدد من من�ضوب���ات الق�ضم التعليمي دورات 
تدريبية يف برامج احلا�ضب الآيل والتوا�ضل النف�ضي 

والربية اخلا�ضة والإ�ضعافات الأولية.
الأن�سطة والربامج:

- ا�ضتقطب املركز 57 ع�ضوًا جديدًا لان�ضمام اإلى 
اجلمعية العمومية؛ وبذلك و�ضل اعدد الأع�ضاء عن 

طريق املركز اإلى 178 ع�ضوًا.
- متك���ن املركز من عق���د اتفاقيات تعاون وخدمات 
لاأطف���ال املعوق���ني وذويهم مع عدد م���ن ال�ضركات 

واملراكز ال�ضحية واملوؤ�ض�ضات التجارية.

- نظ���م املرك���ز حت���ت رعاي���ة �ضمو الأم���رية ح�ضة 
ال�ضريف���ني،  احلرم���ني  خ���ادم  ح���رم  ال�ضع���ان، 
»مهرج���ان �شعودية«، وهو عب���ارة عن ن�شاط خريي 
���ن الكثري من الفعاليات وحظي بح�ضور  ثقايف ت�ضمَّ
ن�ضائي متميز وحقق اإيرادات بلغت 730 األف ريال.

- حت���ت رعاية �ضمو الأم���رية �ضلطان���ة اآل اإبراهيم 
نظ���م املركز عر�س اأزياء »كوين خمتلفة« بلغ اإيراده 

نحو 237 األف ريال.
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العيادات االستشارية استقبلت 46 طفاًل وطفلة 
قدمت لهم خدمات التشخيص والتقييم وبرامج 

التأهيل الحديثة

استفادة أطفال السكن بالمركز من 1460 جلسة 
تدريب وتنمية مهارات وتمريض 

مركز الجوف..

تزايد أعداد األطفال المعوقين بالمركز..يعكس 
تفاعل األهالي مع رسالة الجمعية في التوعية 

بأهمية العالج المبكر
بوترية منتظمة متك���ن مركز اجلمعية باجلوف من 
زيادة قدرت���ه ال�ضتيعابية لاأطف���ال املحتاجني؛ ملا 
يقدمه من برامج رعاي���ة متكاملة، وهو الأمر الذي 
يعك����س تنام���ي دور املرك���ز يف منطق���ة اجلوف وما 

حولها.
الرع�ية العالجية والت�أهيلية:

املرددي���ن  الأطف���ال  اأعم���ار  موؤ�ض���رات  تعك����س   -
دون  الأطف���ال  اأع���داد  تزاي���د  املرك���ز  عل���ى 
يوؤك���د  م���ا  وه���و  ب�ض���كل ملح���وظ،  ال�ضابع���ة  �ض���ن 
املرك���ز  ر�ضال���ة  م���ع  اجل���ويف  املجتم���ع   تفاع���ل 

   وجناح جهود التوعية حول اأهمية العاج املبكر.
- ا�ضتقبل���ت العي���ادات ال�ضت�ضارية 46 طفًا جلهم 
دون �ضن التا�ضع���ة وقدمت لهم خدمات الت�ضخي�س 

والتقييم وبرامج التاأهيل املطلوبة.
- يف وح���دة الع���اج الطبيع���ي ا�ضتف���اد الأطف���ال 
املرددون على املركز من 3376 جل�ضة تاأهيل، فيما 
قدمت وحدة العاج الوظيفي اأكرث من 1000 جل�ضة.

- قدم���ت وحدة ع���اج النط���ق وعلل ال���كام 674 
جل�ض���ة تدريب لاأطفال الذي���ن يعانون �ضعوبات يف 

الكام.
- ا�ضتف���اد اأطفال ال�ضكن م���ن 1460 جل�ضة تدريب، 
وتنمي���ة مه���ارات ومتري�س قدمه���ا فري���ق التاأهيل 

باملركز.

- لتذليل بع�س ال�ضعوبات التي تواجه اأ�ضر الأطفال 
املعوقني، قدمت وحدة اخلدم���ة الجتماعية 1036 

ا�ضت�ضارة وم�ضاعدة ودرا�ضة حالة.
- بلغ متو�ضط اخلدمات التي ح�ضل عليها كل طفل 
من اأطفال املركز نحو 37 خدمة وجل�ضة عاج على 

مدى العام.
- وا�ضل املرك���ز برنامج العاج بالتع���اون مع ق�ضم 
العاج الطبيع���ي مب�ضت�ضفي الأمري عبدالرحمن بن 

اأحمد ال�ضديري ب�ضكاكا.
الرع�ية الرتبوية والتعليمية:

طالب���ًا   35 باملرك���ز  التعليم���ي  الق�ض���م  ي�ض���م   -

املرددي���ن  الأطف���ال  اإل���ى  اإ�ضاف���ة  وطالب���ة، 
عل���ى م�ضاك���ن املرك���ز. وخ���ال الع���ام الدرا�ض���ي 
 املا�ض���ي ان�ض���م ت�ضع���ة ط���اب ج���دد اإل���ى املرك���ز 

   يف املراحل التعليمية الثاث.
- تلقى الطاب برامج لتعليم احلا�ضب الآيل وتنمية 
القدرات الفنية ا�ضتفاد منها نحو 58 طفًا وطفلة.

- اأتاح���ت وح���دة امل�ض���ادر التعليمي���ة ل����35 طالبًا 
وطالبة ال�ضتفادة م���ن جتهيزاتها والتدريب لتنمية 

املهارات.
-  متكن املركز من ا�ضتكمال برنامج الدمج لتاأهيل 
�ضتة طاب وطالب���ات مت اإحلاقهم مبدار�س التعليم 

العام.
وور����س  تدريبي���ة  دورات  ت�ض���ع  املرك���ز  نظ���م   -
وامل�ضاع���دات  املعلم���ات  م���ن  ملن�ضوبي���ه  عم���ل 

والخت�ضا�ضيات.
- ا�ضتقطب املركز �ضت متطوعات �ضاركن يف الكثري 

من الأن�ضطة والفعاليات على مدى العام.
- عان���ى ع���دد من الأطف���ال من عدم الق���درة على 
النتظام خال العام الدرا�ض���ي نظرًا اإلى اإقامتهم 

خارج منطقة �ضكاكا.
- عق���د الق�ض���م التعليمي لقاءات ع���دة مع الأمهات 
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امله�رات التي اكت�سبه� اأطف�ل مركز اجلوف خالل الع�م املن�سرم

عدد الأطف�لامله�رات اجلديدة التي اكت�سبه� الأطف�ل ب�ملركزم

5تعلم الكالم والكتابة1

6/6املشي مبشاية واملشي معتمداً على نفسه2

1 املشي بعكاز3

6الذين تدربوا على استخدام دورات املياه4

 الذين مت تطوير مهاراتهم اليومية ومن تدربوا على احلاسب5
اآللي

3/13

للتدري���ب والإر�ض���اد حول كيفي���ة التعامل مع الطفل 
والتوا�ضل مع املدر�ضة.

الأن�ضطة والربامج:
- نظ���م املرك���ز فعالي���ات الأ�ضبوع املفت���وح للف�ضل 

الدرا�ضي الأول مب�ضاركة الأمهات.
- نظ���م املرك���ز ثم���اين رح���ات لاأطف���ال �ضم���ن 
برنام���ج التاأهي���ل والدم���ج مع اأقرانه���م من طاب 

وطالبات املدار�س العادية.
- ا�ضتقب���ل املرك���ز 26 وف���دًا زائ���رًا ميثل���ون جهات 
حكومي���ة وموؤ�ض�ضات و�ض���ركات وم�ضوؤولني باملنطقة 
وطاب مدار�س للتعريف بخدمات املركز والطاع 

على برامج التاأهيل.
- �ض���ارك اأطف���ال املرك���ز يف ع���دد م���ن املنا�ضبات 

الوطنية واملهرجانات الثقافية وال�ضياحية.
- نظ���م املرك���ز لقاء لع�ض���وات اجلمعي���ة العمومية 
باملنطقة؛ لإطاعهن على اأن�ضطة الأق�ضام والتعرف 

على اآرائهن حول الأداء.
- �ض���ارك ع���دد م���ن من�ضوب���ات املرك���ز يف دورات 
تدريبي���ة وور�س عمل نظمتها جه���ات خارجية منها 
معه���د الأم���ل والربي���ة الفكري���ة واإدارة الإ�ضراف 

الربوي.
- نظ���م املركز احتف���اًل لتكرمي الأمه���ات املثاليات 

واملعلمات البارزات والأطفال املتفوقني.
- اأ�ض���در املرك���ز مطوي���ات تعريفي���ة وتوعوي���ة من 

اإعداد املعلمات والخت�ضا�ضيات.
- متكن املركز من ح�ضد دعم مادي وعيني وريع لبع�س 

الن�ضاطات والتربعات بلغ اأكرث من 428 األف ريال.
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في بيتنا معوق
ه���ذا حدي���ث األقي في���ه ال�ضوء عل���ى ق�ضايا الأ�ض���رة التي حتت�ض���ن يف بيتها معوق���ًا اأو اأكرث م���ن الأطفال ذوي 

الحتياجات الواحدة اأو الإعاقات املتعددة.
واحلقيق���ة اأن م���ن ينظر بعمق يف ه���ذه امل�ضاألة ياحظ اأن ق�ضية الإعاقة ب�ضورة عام���ة هي ق�ضية حديثة علينا 
يف بادن���ا؛ فقب���ل 40 اإلى 50 عامًا مل نكن نعرف الإعاقة مبعناها الفعل���ي، ول نتابع الربامج التي تتم يف اأنحاء 
العامل بهذا ال�ضدد؛ ولهذا كانت الأ�ضرة التي فيها معوق تعاين من م�ضاكل معقدة، ول ت�ضتطيع اأن تتفهم ظروف 

الإعاقة، ول كيفية اإعانة الطفل املعوق؛ لتجاوز املحنة التي مير بها اأو حتى التخفيف منها.
وله���ذا عندم���ا كان ي�ضاب اإن�ضان باإعاقة عقلية يودع يف م�ضت�ضفى املجاذيب، واإن كان قد اأ�ضيب باإعاقة يف يديه 
اأو يف قدمي���ه يتجنب���ه املجتم���ع، واإذا اأ�ضيب باإعاقة يف عينيه ت�ضاءموا منه وابتع���دوا عنه، ومل تكن هناك عناية 

حقيقية بالإن�ضان اأو الطفل املعوق.
و�ضاء اهلل اأن يبداأ الهتمام بق�ضية الإعاقة واملعوقني، وانت�ضر الوعي وتطور املفهوم لي�س يف املدن فقط، ولكن يف 
اأنحاء خمتلفة من الباد، وحملت جمعية الأطفال املعوقني امل�ضوؤولية ملحاولة و�ضول فكرة العناية بالطفل املعوق 
والطفل���ة املعوق���ة اإلى امل�ضتوى ال���ذي ي�ضجع الأهل على التعامل مع هذا احلدث، و�ض���اء اهلل اأن يكون يل ال�ضرف 
امل�ضاهمة يف الجتماعات الأولى لإن�ضاء جمعية املعوقني مبكة املكرمة، وكان يرافقنا ال�ضيخ الكرمي اإ�ضماعيل اأبو 
داوؤود، رحمه اهلل، وبداأنا يف هذا العمل الطيب وتوالت الربامج وتدفقت الأموال يف �ضخاء، ولكن الهاج�س الذي 
كان يقلقن���ا ه���و كيف نو�ضل الر�ضالة اإلى اأهل الطفل املعوق ونعرفه���م اأن الدور الذي يقومون به هو دور اأ�ضا�ضي 

ولي�س متممًا فقط ملركز الإعاقة.
و�ض���اء اهلل اأن األتق���ي ب�ضي���دة جليلة نذرت نف�ضه���ا لهذه اخلدمة، وه���ي ال�ضيدة مها اإبراهي���م اجلفايل، وزرتها 
يف مركزه���ا، ووج���دت اأن هذه ال�ضيدة قد �ضمرت ع���ن �ضواعد العمل ال�ضالح، وا�ضتطاع���ت اأن تر�ضم املفاهيم 
الأولى، وحر�ضت على ربط الأ�ضرة بهذه الق�ضية ، وتعاونا معًا، وتطور الأمر اإلى اأن اأ�ضبح اليوم لديها مركزها 

وجمموعة من ال�ضيدات الأخريات الاتي يفتخر بهن يف هذا املجال.
وا�ضتمررين���ا يف ه���ذا العمل، و�ض���اء اهلل اأن يحمل الراية البن العزيز الأمري �ضلطان ب���ن �ضلمان بن عبدالعزيز 
ال���ذي احت�ضن اجلمعية وو�ض���ع ن�ضاطها، وهذه نعمة من اهلل؛ لأن تثقيف الأ�ض���ر بعملية الإعاقة واأنواعها وطرق 
التخفيف منها وطرق التعامل مع الطفل املعوق والقواعد الجتماعية التي حتتاج الأ�ضرة اإلى تفهمها للتعامل مع 
ه���ذا الطف���ل بداأت تنت�ضر، وبداأ يخف القلق لدى الأ�ضرة التي لديه���ا معوق، والتي وجدت اأيادي متتد اإليها، واإن 

كان الدور مل يكتمل بعد؛ فهناك يف القرى والهجر بل حتى يف بع�س املدن حتتاج اإلى جهود للو�ضول اإليها.
ولكنن���ي يف حديث���ي هذا، ويف اأحاديثي القادمة، اإن �ضاء اهلل، �ضاأح���اول اأن اأركز على واجبات الأ�ضرة التي يكون 
لديه���ا طفل مع���وق، وكيفية التعامل مع هذا الطفل لإعانته على جتاوز املحن���ة، واأولى هذه اخلطوات هو الر�ضا 
بق�ض���اء اهلل وال�ض���رب عليه، واأنها كلما اأكرمته اأكرمها اهلل، وكلما اأعانت���ه اأعانها اهلل وفتح لها اأبوابًا من اخلري 

وفر�س الرزق.
ث���م اإن م���ن واجب الأ�ضرة اأن حتاول اأن تتعلم عن الإعاقة باأنواعها ثم ترك���ز على نوع الإعاقة التي لدى الطفل، 
واأف�ض���ل و�ضائل التعامل معه؛ حتى تعينه على التح�ض���ن والتطور، اإلى اأن يندمج يف املجتمع؛ فقد اأ�ضبح بع�ضهم 
ع�ض���وًا فعاًل و�ضق طريقة يف املجتمع وعمل يف جم���الت تتنا�ضب مع قدراته، ولكن يبقى ال�ضوؤال: ماذا نفعل اإذا 
كان يف بيتن���ا مع���وق؟ هذا ما �ضاأح���اول اأن األقي عليه �ضوء يف حلقة قادمة من واقع ما عاي�ضته يف هذه اجلمعية، 
ويف لقائي باأ�ضر لديها اأطفال يعانون من اأنواع الإعاقة؛ فلعلي اأ�ضتطيع، اإن �ضاء اهلل، تقدمي ما يعني الأ�ضرة على 

كيفية التعامل الأف�ضل مع املعوق يف املنزل ومع الأ�ضرة ككل ومع اإخوانه واأقاربه.
واهلل من وراء الق�ضد، وهو الهادي اإلى �ضواء ال�ضبيل.
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