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 ُهدًى َوَرْحَمة
إن اللــه -عــز وجــل- أنعــم علــى هــذه األمــة بــأن أرســل إليهــا ســيد األوليــن 

واآلخريــن، وخاتــم النبييــن؛ محمــدًا بــن عبداللــه -صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، 

وأنــزل عليــه كتابــه القــرآن الكريــم هــدًى ونــورًا، وشــفاًء وضيــاًء، ورحمــًة وذكــرًا؛ 

َمــا  ُكــْم َوِشــَفاٌء لِّ بِّ ــن رَّ ْوِعَظــٌة مِّ ــاُس َقــْد َجاَءْتُكــم مَّ َهــا النَّ يقــول تعالى:}َيــا َأيُّ

ُل  ْلُمْؤِمِنيــَن{ )يونــس: 57( وقــال تعالــى: }َوُنَنــزِّ ــُدوِر َوُهــًدى َوَرْحَمــٌة لِّ ِفــي الصُّ

ــَن ِإالَّ َخَســارًا{  اِلِمي ــُد الظَّ ــَن َواَل َيِزي ْلُمْؤِمِني ــٌة لِّ ــَو ِشــَفاٌء َوَرْحَم ــا ُه ــْرآِن َم ــَن الُق ِم

ــا  ْكــَر َوِإنَّ ْلَنــا الذِّ ــا َنْحــُن َنزَّ )اإلســراء: 82 (، وتولــى -جــل وعــا- حفظــه؛ بقولــه: }ِإنَّ

ــُه َلَحاِفُظــوَن{ )الحجــر: 9(. َل

 الدســتور والنبراس
ومــن نعــم اللــه وآالئــه أن قّيــض لهــذا البلــد األميــن رجــااًل منــذ عهــد المؤســس 

الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود -رحمــه اللــه-، وحتــى عهــد خــادم 

الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه اللــه-

؛ َفَأْوَلــوا القــرآن الكريــم عنايــًة عظيمــًة، ورعايــًة كريمــًة، وجهــوًدا مشــكورًة؛ 

الدائــم،  الخالــد  دســتورها  فهــو  الصــدور؛  وفــي  الســطور،  فــي  لحفظــه 

ونبراســها فــي كل شــؤون الحيــاة.

 الريــادة والتفرد
وامتثــااًل لهــذا النهــج؛ تبنــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن 

ســلمان بــن عبدالعزيــز رعايــة جائــزة رائــدة فــي حفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال 

تكاليفهــا مــن مالــه  يتكفــل ســموه بقيمــة جوائزهــا وكافــة  إذ  المعوقيــن؛ 

ــًا؛ ألن  الخــاص، بهــدف إتاحــة الفرصــة للمعوقيــن مــن األطفــال، ذكــورًا وإناث

يتســابقوا فــي حفــظ كتــاب اللــه الكريــم وتاوتــه. 
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مــرت الجائــزة بعدة مراحــل؛ تمثلت فيما يلي:
تشــكيل لجنــة تحضيريــة تهــدف إلــى اإلعــداد العام للمســابقة، ووضع التصــور المبدئي لإلطار التنظيمــي لها بتاريخ 1415/8/4هـ. 	 

اعتمــاد المســابقة مــن قبــل مجلــس اإلدارة كأحــد نشــاطات الجمعية، وذلك فــي اجتماعها الخامس والســتين المنعقد في 1415/9/12هــ. 	 

اعتماد اســم )مســابقة األمير ســلطان بن ســلمان لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين( للمســابقة بالقرار رقم 415/65/3 وتاريخ 1415/9/12هـ. 	 

إشــادة وزارة الشــؤون اإلســامية بفكرة المســابقة بالخطاب رقم 1/415/1752 وتاريخ 1415/5/17هــ. 	 

اعتمــاد مجلــس اإلدارة قواعــد المســابقة وأهدافهــا وفروعهــا وشــروطها وجوائزهــا وميزانيتهــا المقترحــة فــي اجتماعــه الرابــع والســبعين بالقــرار رقــم 	 

1416/8/1هــــ.  وتاريــخ   416/10/74/2

صــدرت موافقــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة علــى الفكــرة بخطاب رقم 3779 بتاريخ 1416/9/8هـ.	 

انطــاق أول دورة للمســابقة فــي 1417/7/28هــــ، بحضــور فضيلــة الشــيخ عبدالعزيــز بــن عبداللــه بــن بــاز مفتــي عــام المملكــة الســابق -رحمــه اللــه- ومعالــي 	 

الدكتــور عبداللــه بــن عبدالمحســن التركــي وزيــر الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد األســبق؛ ممــا أعطــى المســابقة زخمــًا وتقديــرًا كبيريــن.

وافــق صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة فــي 1437/7/19هـــ علــى تحويــل اســم مســابقة ســموه 	 

لحفــظ القــرآن الكريــم إلــى »جائــزة األميــر ســلطان بــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال المعوقيــن«، ومضاعفــة قيمــة الجوائــز وزيــادة مســتويات فــروع 

الجائــزة إلــى أربعــة مســتويات.

 النشــأة والتأسيس
تبنــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة، فكــرة إقامــة مســابقة فــي حفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال 

ــه الخــاص؛ وذلــك بهــدف شــحذ همــم هــذه الفئــة الغاليــة مــن المجتمــع لحفــظ وتــاوة كتــاب  المعوقيــن؛ إذ يتكفــل ســموه بقيمــة جوائزهــا وكل تكاليفهــا مــن مال

اللــه العظيــم؛ أســوًة بإخوانهــم مــن األطفــال األســوياء.
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 أهداف الجائزة وشــروط القبول
ــر معانيــه، وتأهيــل األطفــال المعوقيــن لمواكبــة غيرهــم مــن 	  تهــدف الجائــزة إلــى تشــجيع النــشء مــن المعوقيــن، جســديًا وعقليــًا، علــى حفــظ كتــاب اللــه، وتدبُّ

حفظــة كتــاب اللــه الكريــم، وربطهــم بدينهــم، وكتــاب ربهــم، ومجتمعهــم المســلم، وإتاحــة الفرصــة للمعوقيــن مــن األطفــال )ذكــورًا وإناثــًا( ألن يتســابقوا فــي 

حفــظ كتــاب اللــه الكريــم وتاوتــه.

ــزة أن يكــون المتســابق ســعودي الجنســية، أو مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، أو مقيمــًا بالمملكــة، وأن يكــون مــن ذوي اإلعاقــة 	  وتشــترط الجائ

ــه. وأال  ــه المتســابق، بمــا يتناســب مــع درجــة إعاقت ــذي يشــارك في ــد المســتوى ال ــة أو كلتيهمــا معــًا، ويقــوم فريــق طبــي متخصــص بتحدي الجســدية أو العقلي

يزيــد عمــر المتســابق علــى 15 عامــًا. 

 أهــداف الجائزة:
تشــجيع الناشــئة مــن المعوقيــن جســديًا وعقليــًا على حفظ كتاب اللــه، وتدبر معانيه. 	 

تأهيــل األطفــال المعوقيــن لمواكبــة غيرهم من حفظــة كتاب الله الكريم. 	 

ربــط الناشــئة مــن المعوقيــن بدينهم، وكتاب ربهم، ومجتمعهم المســلم. 	 
 شــروط القبول: 

أن يكــون المتســابق ســعودي الجنســية، أو مــن مواطنــي دول مجلــس التعاون الخليجــي، أو مقيمًا بالمملكة العربية الســعودية. 	 

أن يكــون المتســابق مــن ذوي اإلعاقــة الجســدية أو العقليــة أو كلتيهمــا معــًا، علــى أن تتولى لجنة طبيــة معتمدة تقرير ذلك. 	 

أن يرافق االســتبانة تقرير طبي حديث يثبت اإلعاقة مع اســتبانة الترشــيح.	 

أال يزيد عمر المتســابق على خمســة عشــر عامًا وقت انعقاد الجائزة. 	 

أي اســتبانة غير مكتملة تســتبعد من المنافســة.	 

ال ُتعتمد نســخة االســتبانة في التقديم إال بعد وصول األصل.	 

ال تعتبــر تعبئــة االســتبانة قبــواًل فــي الجائــزة ما لم توافق اللجنــة الفنية عليها.	 

 معلومــات عامة: 
يتــم تزويــد المتســابق ومرافقــه بتذكرتــي ســفر داخليــة بالطائــرة ذهابــًا وإيابًا على درجــة الضيافة من منطقــة إقامته إلى المدينة التي ســتقام فيها الجائزة. 	 

يتــم ترتيــب الســكن واإلعاشــة والرعايــة الطبيــة والتنقــات للمتســابق مع مرافقــه من خارج المدينة التي ســتقام فيها الجائزة. 	 

يحق لَمن شــارك في الجائزة، ولم يفز، المشــاركة مرة أخرى في الدوارات التالية في نفس المســتوى. 	 

ال يحق لَمن شــارك وفاز في نفس المســتوى المشــاركة مرة أخرى إال في مســتوى أعلى.	 

ُيســتبعد عــن المشــاركة فــي األعــوام المقبلــة كل َمن تم قبوله، وأصدرت لــه تذاكر، ولم يحضر.	 
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الفرع األول: المعوقون جســديًا فقط.

الثالثالمستوى األول المستوى  الثاني الرابعالمستوى  المستوى 

 حفظ خمســة عشر
جزءًا متصًا

 حفظ خمســة عشر
جزءًا متصًا

 حفظ عشرة
 أجــزاء متصلة

 حفظ جزء
واحد متصل

الفــرع الثانــي: المعوقون إعاقة جســدية علوية شــديدة مــع صعوبات النطق.

الثالثالمستوى األول المستوى  الثاني الرابعالمستوى  المستوى 

 حفظ ثاثة 
أجزاء متصلة

 حفظ جزء 
واحد متصل

 حفظ 
جزأين متصلين

 حفظ
حزب واحد

الفــرع الثالــث: المعوقــون عقليًا وجســديًا أو عقليًا فقط.

الثالثالمستوى األول المستوى  الثاني الرابعالمستوى  المستوى 

 الحفظ من ســورة الجن 
إلى ســورة الناس

  حفظ 20 ســورة 
متصلــة من جزء عّم

 حفظ 
جــزء عّم كامًا

  حفظ 10 ســورة 
متصلــة من جزء عّم

تنقســم الجائــزة إلــى ثاثــة فــروع، بحســب نــوع إعاقــة الطفــل أو الطفلــة، وإلــى أربعــة مســتويات خاصــة بمــا يجــب حفظــه مــن آيــات 
القــرآن الكريــم. وذلــك علــى النحــو التالــي:

يتكفــل ســمو راعــي الجائــزة األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز شــخصيًا، بقيمــة الجوائــز، إضافــة إلــى كل تكاليــف انتقــال 
وإقامــة المشــاركين والمشــاركات والمرافقيــن خــال فتــرة انعقــاد فعاليــات الجائــزة. وقــد تــم تحديــد قيمــة الجوائــز للفائزيــن مــن 

الجنســين فــي المســتويات والفــروع علــى النحــو التالــي: 

 الفروع والمســتويات 

 قيمــة الجوائز

 الفــرع األول: المعوقون
 جســديًا فقط.

المستوى األول:
حفظ خمســة عشــر جزءًا متصًا.

15.000 ريال

1

14.500 ريال

2

14.000 ريال

3

الثاني:  المستوى 
حفظ عشــرة أجزاء متصلة.

12.000 ريال

1

11.500 ريال

2

11.000 ريال

3

الثالث:  المستوى 
حفظ خمســة أجزاء متصلة.

10.000 ريال

1

9.500 ريال

2

9.000 ريال

3

  المســتوى الرابع: 
حفــظ جزء واحد متصل.

8.000 ريال

1

7.500 ريال

2

7.000 ريال

3

الفــرع الثاني: المعوقون إعاقة جســدية 
علوية شــديدة مــع صعوبات النطق.

 المستوى األول: 
حفــظ ثاثة أجزاء متصلة.

10.000 ريال

1

9.500 ريال

2

9.000 ريال

3

الثاني:   المستوى 
حفــظ جزأين متصلين.

8.000 ريال

1

7.500 ريال

2

7.000 ريال

3

الثالث:  المستوى 
حفــظ جزء واحد متصل.

6.500 ريال

1

6.000 ريال

2

5.500 ريال

3

الرابع:   المستوى 
حفــظ حزب واحد.

5.000 ريال

1

4.500 ريال

2

4.000 ريال

3

الفــرع الثالــث: المعوقون عقليًا 
وجســديًا أو عقليًا فقط.

 المستوى األول: 
الحفظ من ســورة الجن إلى ســورة الناس.

10.000 ريال

1

9.500 ريال

2

9.000 ريال

3

الثاني:   المستوى 
حفــظ جزء عّم كامًا.

8.000 ريال

1

7.500 ريال

2

7.000 ريال

3

الثالث:  المستوى 
حفظ 20 ســورة متصلة من جزء عّم. 

6.500 ريال

1

6.000 ريال

2

5.500 ريال

3

الرابع:   المستوى 
حفظ 10 ســور متصلة من جزء عّم.

5.000 ريال

1

4.500 ريال

2

4.000 ريال

3
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األجّل واألعظم
»إذا كان الغــرب يعتمــد علــى الموســيقى كمنهــج تربــوي وعاجــي للمعــوق، فــإن لدينــا نحــن المســلمين مــا هــو أجــّل وأعظــم 

وأســمى مــن أن ُيقــارن بالموســيقى؛ إنــه القــرآن الكريــم؛ ففيــه هــدى ورحمــة وشــفاء واطمئنــان وحيــاة، وفيــه تثبيــت للعقيــدة 

وغــرس للقيــم واألخــاق وتقويــم للســان وحفــز للذاكــرة، وفيــه إشــاعة لاطمئنــان النفســي لــدى المعــّوق«. 

يــز مــن كلمــة راعــي الجائــزة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعز

فــي حفــل ختــام الــدورة األولــى فــي عام 1417هــ. 

المعوقين حقوق 
»إن مجتمعنــا المســلم هــو المجتمــع المثالــي والمجتمــع الــذي يتطلــع النــاس إليــه، وهــذه الجمعيــات الخاصــة للمعوقيــن 

وأمثالهــا فــي الحقيقــة مــن أخــاق إســامنا، وإن ديــن اإلســام اعتنــى بالمرضــى والمعوقيــن عنايــة فائقــة؛ فأمرنــا باإلحســان 

إليهــم والعطــف عليهــم والرحمــة بهــم والقيــام بحقهــم؛ تأهيــًا لهــم؛ ليعلمــوا أنهــم -وللــه الفضــل- فــي بــاد اإلســام«.

يــز بــن عبــداهلل آل الشــيخ مفتــي عــام المملكــة رئيــس هيئــة كبــار العلمــاء ورئيــس اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء الشــيخ عبدالعز

الطّيب  العمل 
ــى  ــب، وعل ــا الطي ــى عمله ــة مشــكورة عل ــة شــؤونهم؛ جمعي ــن ورعاي ــة ومســاعدة هــؤالء المعوقي »ال شــك أن هــذه الجمعي

إحســانها إلــى هــؤالء، وعلــى رأس هــذه الجمعيــة ســمو األميــر ســلطان بــن ســلمان. ونســأل اللــه أن يعينــه علــى كل خيــر، وأن 

ــُه ُيِحــبُّ اْلُمْحِســِنيَن« )المائــدة: 93(«.  ينفــع بجهــوده؛ قــال تعالــى: »ثــم اتقــوا َوَأْحَســُنوا َواللَّ

يــز بــن عبــداهلل بــن بــاز -رحمــه اهلل- مفتــي عــام المملكــة األســبق  الشــيخ عبدالعز

شــخصيات وكلمات  

 

الرسالـة
»أتوجــه إلــى هــؤالء األطفــال األعــزاء الذيــن شــاركوا فــي فعاليــات هــذه المســابقة، وحرصــوا علــى التنافــس فــي حفــظ 

القــرآن الكريــم، بــكل التقديــر واالعتــزاز علــى مــا أبــدوه مــن إرادة وحــرص وتفاعــل، وأّن رســالتهم ســتجد -بمشــيئة اللــه- الدعــم 

والتأييــد بمــا يمكنهــم مــن أخــذ مكانهــم أســوًة ببقيــة فئــات هــذا المجتمــع الكريــم«.

يــز رحمــه اهلل صاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن ســلمان بــن عبدالعز

الخالدة الرسالة 
ــا رحمــًة  »إن رســالة اإلســام الخالــدة التــي خرجــت مــن هــذه األرض الطيبــة، والتــي صنعــت حضــارة اإلســام، ووســعت الدني

وعــداًل، مــا زالــت تتجســد حتــى يومنــا هــذا بفضــل مــن اللــه، ثــم برعايــة قادتنــا حفظهــم اللــه، حيــث أولــوا القــرآن الكريــم أوفــر 

الحــظ والنصيــب مــن العنايــة«. 

يــز أميــر منطقــة المدينــة المنــورة صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبدالعز
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أثــر في النفوس
»إن حضورنــا جميعــًا لهــذه المناســبة لــه عظيــم األثــر في نفوس هؤالء األطفال المعوقين، ونســأل اللــه أن يوفق الجميع 

لمــا يحــب ويرضــى. وال شــك أن الجمعيــة ممــا يدعــو اإلســام إليــه؛ ألن الله أوصى بالقاصرين؛ ألنهم فــي حاجة، وكلما كان 

اإلنســان إلى شــيء أحوج؛ كانت مســاعدته أفضل، والمعوقون منهم«.

ســماحة الشــيخ محمــد بــن صالــح بــن عثيميــن -رحمــه اهلل- المــدّرس األســبق بالمعهــد العلمــي وإمــام وخطيــب المســجد الكبيــر بعنيــزة

الساعـي 
»التنافــس فــي كتــاب اللــه -عــز وجــل-، والمســابقة فــي حفظــه وقراءتــه وتعلمــه، وهــذا مــن أفضــل مــا يتقــرب المســلم بــه 

إلــى ربــه بحســب توجيــه نبينــا محمــد -صلــى اللــه عليــه وســلم- فــي قولــه: خيركــم َمــن تعلــم القــرآن وعلمــه«.

معالــي الدكتــور صالــح بــن عبــداهلل بــن حميــد عضــو هيئــة كبــار العلمــاء والمستشــار فــي الديــوان الملكــي

إمــام وخطيــب المســجد الحرام

القــرآن وتربية الذوق الجمالي
»النــاس دائمــًا يتحدثــون عــن اإلعاقــة، وأنــا دائمــًا أحب أن تســمى الحافــز؛ ألن اإلعاقة -في كثير من األحيان- تشــكل حافزًا بحيث 

تؤثــر فــي شــخصية المعــوق وتتيــح لــه فرصــًا لتطوير الشــخصية وبنائها، وتقدمًا في ســلم الحياة إلى مســتوى لم يكن يطمح 

إليــه لــو لــم توجــد هذه اإلعاقة. وتاريخنا اإلســامي ملــيء باألمثلة على ذلك«. 

معالــي الشــيخ صالــح بــن عبدالرحمــن الحصيــن -رحمــه اهلل- الرئيــس العــام األســبق لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي الشــريف

بالقرآن االحتفاء 
»إن االحتفــاء بالقــرآن الكريــم وإقامــة حفــات التخــرج؛ تقديــرًا لحفظــة كتــاب اللــه -عــز وجــل-، وتشــجيعًا لهــم، هــو أمــر تعــّوده 

الجميــع مــن هــذه القيــادة الحكيمــة، والشــيء مــن معدنــه ال ُيســتغرب، وقــد جــاء االهتمــام برعايــة اإلخــوة المعوقيــن باعتبارهــم 

فئــة عزيــزة علــى نفــوس الجمعيــة، ولهــم حــق االحتــرام والتقديــر مــن كل محــب للخيــر والفضيلــة؛ ألن مــا أصيبــوا بــه مــن إعاقــة 

ال يمكــن أن يمنعهــم مــن اإلبــداع ومواصلــة تحقيــق طموحاتهــم نحــو األفضــل«. 

 
ً
معالــي الدكتــور علــي بــن مرشــد المرشــد الرئيــس العــام لتعليــم البنــات ســابقا

االختيـار
ــا  »إن الرحمــة إذا كانــت تجمــع مــا بيــن الرحمــة التــي تحصــل الســعادة فــي اآلخــرة والرحمــة التــي تحصــل الســعادة فــي الدني

كانــت هــي الرحمــة المطلوبــة فــي شــرع اللــه. لقــد تنافــس أقــوام كثيــرون فــي هــذا الزمــان فــي العالــم فــي رحمــات متنوعــة 

أكثرهــا طبيعــي، ولكــن رحمتنــا بعضنــا ولبعضنــا كان أساســها الشــرع«.

يــر الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد يــز بــن محمــد آل الشــيخ وز معالــي الشــيخ صالــح بــن عبدالعز

مبادرة مميزة
»إنهــا تمثــل خطــوة مهمــة فــي مجــال حفــظ كتــاب اللــه والعنايــة بــه، خصوصــًا أنهــا موجهــة إلــى فئــة مــن فئــات المجتمــع تحتــاج 

إلــى عنايــة خاصــة لتخفيــف معاناتهــم«.

الدكتــور عبــداهلل بــن عبدالمحســن التركــي عضــو هيئــة كبــار العلمــاء والمستشــار فــي الديــوان الملكــي
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اإلعاقــة الحقيقية
»فئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن إخواننــا الــذي قــدر اللــه عليهــم ألوانــًا مــن القصــور فــي بعــض األجــزاء الجســدية والعقليــة، 

وهــذا ابتــاء.. هــذه النمــاذج الطيبــة فــي حفــظ كتــاب اللــه -عــز وجــل- تؤكــد أن اإلعاقــة الحقيقيــة هــي لبعــض األســوياء الذيــن 

أعرضــوا عــن كتــاب اللــه -عــز وجــل-، وأعرضــوا عــن حفظــه وتدبــره والعنايــة بــه«.

يــز الســديس الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي الشــريف الشــيخ عبدالرحمــن بــن عبدالعز

مبادرة طيبة
»إن مســابقة األميــر ســلطان بــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال المعوقيــن تأتــي فــي إطــار تميــز المجتمــع الســعودي 

ــل والدمــج  ــى أهميتهــا كأحــد برامــج التأهي ــادة المســابقة تعــود إل ــم. وري ــه الكري ــاب الل المســلم، وتعكــس مــدى االهتمــام بكت

لألطفــال المعوقيــن وتشــجيعهم علــى إثبــات قدراتهــم والخــروج مــن دائــرة العزلــة؛ حيــث إن المســابقة أظهــرت التنافــس بيــن 

هــؤالء األطفــال الذيــن تميــزوا عــن غيرهــم مــن بعــض األصحــاء فــي حفظهــم لكتــاب اللــه الكريــم«.

فضيلــة الشــيخ الدكتــور صالــح آل طالــب إمــام وخطيــب المســجد الحــرام

التوظيــف الصحيح للقدرات
»لــو وظــف كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع قدراتــه وموهبتــه فــي كل شــيء نافــع فــي الديــن والدنيــا إلــى أقصــى درجــات 

ــخ المســلمين  ــى، وتاري ــرب تعال ــا ال ــدرات لنهــض المســلمون بمجتمعهــم نهضــة يرضــى عنه االســتفادة مــن المواهــب والق

ــن العــوق«. ــم م ــا كان يازمه ــع م ــرة م ــاالت كثي ــة اإلســام فــي مج ــوا أم ــاء نفع ــن العظم ــاذج م حافــل بنم

فضيلــة الشــيخ الدكتــور علــي بــن عبدالرحمــن الحذيفــي إمــام وخطيــب المســجد النبــوي الشــريف 

التكامــل مع المجتمع
»إنــه القــرآن الكريــم -أيهــا اإلخــوة- الــذي يجمعنــا جميعــًا علــى منهــج اللــه -ســبحانه وتعالــى-، وعلــى خطــى رســول اللــه -صلــى 

ــع  ــه، وشــكرًا لجمي ــذي بذل ــده ال ــى جه ــاوًة ونشــرًا، وشــكرًا لســموه عل ــرآن حفظــًا وت ــذا الق ــه به ــه الل ــه وســلم-؛ فالل ــه علي الل

اإلخــوة الذيــن ســاعدوا هــذه الجمعيــة علــى أدائهــا وعطائهــا«.

يــر التعليــم األســبق معالــي الشــيخ عبــداهلل بــن صالــح العبيــد وز

الرسالة منبع 
»هنيئــًا لكــم هــذا النــور أضأتــم بــه قلــوب هــذا النــشء، وشــكر اللــه لكــم مــا بذلتــم فــي تعليمهــم، والصبــر علــى ذلــك، وتذكــروا 

قــول اللــه عــز وجــل: »إنمــا يوفــى الصابــرون أجرهــم بغيــر حســاب«، وقــول رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم-: واللــه فــي 

عــون العبــد مــا كان العبــد فــي عــون أخيــه«.

فضيلــة الشــيخ محمــد بــن عبــداهلل الســبيل إمــام وخطيــب المســجد الحــرام - رحمــه اهلل -

العظيم الفضل 
»الدولــة -وفقهــا اللــه- افتتحــت آالف الحلقــات القرآنيــة فــي المســاجد وعشــرات المــدارس الرســمية الخاصــة بتحفيــظ القــرآن، 

ــر ســلطان بــن ســلمان فــي عــدة أوجــه، ولعــل علــى رأســها إنشــاء  ــة، جــاءت االهتمامــات مــن قبــل األمي وفــي هــذه الجمعي

»مســابقة تحفيــظ القــرآن الكريــم لألطفــال المعوقيــن« تشــجيعًا ألبنائهــم وبناتهــم الذيــن يقومــون برعايتهــم فــي هــذه 

الجمعيــة المباركــة«.

معالــي الدكتــور عبــداهلل بــن محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ رئيــس مجلــس الشــورى
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آيات بينات
»ال شــيء أشــرف، وال أعظــم، وال أقــرب مــن اللــه -جــل وعــا- مــن أن تكــون قريبــًا مــن كامــه الــذي نــزل بــه الــروح األميــن علــى 

رســولنا -صلــى اللــه عليــه وســلم-؛ ليكــون مــن المنذريــن بلســان عربــي مبيــن. َمــن أراد الشــرف؛ فليقتــرب مــن القــرآن الكريــم، 

وليقــرأ القــرآن، وليحفــظ القــرآن، وليعمــل بالقــرآن، وليكــرم أهــل القــرآن«.

فضيلــة الشــيخ ســعود بــن إبراهيــم الشــريم إمــام وخطيــب المســجد الحــرام

أهميــة القرآن في تنشــئة األطفال
للقــرآن الكريــم أهميــة عظيمــة فــي تنشــئة األطفــال وتشــجيعهم علــى تجــاوز محنتهــم والصبــر علــى االبتــاء، حيــث أن القــرآن 

الكريــم وحفظــه عمــل تنفــرد بــه أمــة محمــد فليــس هنــاك مــن العالــم ســابقًا وال حاليــًا مــن أصحــاب الديانــات ممــن يحفــظ كتــاب 

دينــه إال المســلمين.

فضيلــة الشــيخ إبراهيــم األخضــر شــيخ القــراء بالمســجد النبــوي الشــريف

ما أحوجنا..
ــا اســتثناء، وأن  ــى كافــة المســتويات، وفــي كل المجــاالت، ب ــز وجــل- عل ــه -ع ــاب الل ــى كت ــى أن نعــود إل ــا إل »مــا أشــد حاجتن

ــم«. ــق عظي ــك لعلــى خل ــه -جــل وعــا-: وإن ــا مــن القــرآن ومــن قول ــق أخاقن تنطل

الشــيخ الدكتــور ســعد بــن ناصــر الشــثري عضــو هيئــة كبــار العلمــاء والمستشــار بالديــوان الملكــي

الروحية الحياة 
»إن هــذا التوجــه فــي نوعيــة الرعايــة لفئــة المعوقيــن ليــس عنايــة ورعايــة فيمــا يتعلــق بأمورهــم الصحيــة أو أمورهــم الحياتيــة 

ــه  ــم ب ــه وحفظــه فــي نفوســهم وارتباطه ــاب الل ــة بكت ــل فــي العناي ــي تتمث ــة الت ــم الروحي ــى حياته ــر إل ــاوز األم ــل تج فقــط، ب

ــة واالحتســاب«. ــر مــن الطمأنين ارتباطــًا كامــًا. وال شــك أن هــذا ســوف يعطيهــم الكثي

فضيلــة الشــيخ عبــداهلل المنيــع عضــو هيئــة كبــار العلمــاء

المبين النور 
»إن مــن نعــم اللــه عليكــم أن هّيــأ لكــم هــؤالء الرجــال المباركيــن، يقدمــون لكــم هــذه الرعايــة الكريمــة، واألبــوة الحانيــة، فقابلــوا 

ــن قامــوا بهــذه  ــن الذي ــال المخلصي ــة، وشــكر الرج ــي قدمــت لكــم هــذه الرعاي ــم الت ــم بشــكر دولتك ــه، ث ــة بشــكر الل هــذه الرعاي

األعمــال المباركــة«.

فضيلــة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم الحديثــي

الطيبة المبادرة 
ــن  ــى القائمي ــدًا إل ــى منجــزات الوطــن واضطاعــه بمســؤولياته الشــرعية، وتضــاف تحدي ــة تضــاف إل ــادرة الطيب »إن هــذه المب

علــى هــذا المنشــط، وأخــص صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه ورعــاه، وكتــب لــه 

أجــر ذلــك ذخــرًا«. 

يــم العيســي أميــن عــام رابطــة العالــم اإلســامي  معالــي الدكتــور محمــد بــن عبدالكر
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حظيــت الجائــزة منــذ انطاقهــا حتــى اآلن بحضــور كريــم مــن أصحــاب الســمو األمــراء، وأصحــاب الفضيلــة العلمــاء، والمســؤولين، والشــخصيات 

العامــة، وذلــك للحفــات الختاميــة للرجــال وهــم علــى النحــو التالــي:

 رعاة وضيوف الجائزة للبنين والبنات

فضيلــة الشــيخ عبدالعزيــز بــن عبداللــه آل الشــيخ مفتــي عــام المملكــة رئيــس هيئــة كبــار العلمــاء ورئيــس اللجنــة الدائمــة للبحــوث 

العلميــة واإلفتاء.
الدورة الثانية )1418/8/1هــ( 02

ــن  ــه ب ــور عبدالل ــي الدكت ــاز مفتــي عــام المملكــة -رحمــه الله-ومعال ــن ب ــه ب ــن عبدالل ــز ب ــد عبدالعزي ســماحة الشــيخ الوال

عبدالمحســن التركــي وزيــر الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد الســابق.
الدورة األولى )1417/7/28هـــ(  01

فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيميــن المــدرس بالمعهــد العلمــي، وإمــام وخطيــب المســجد الكبيــر بعنيــزة -رحمــه اللــه-، 

ومعالــي الدكتــور علــي بــن مرشــد المرشــد الرئيــس العــام لتعليــم البنــات الســابق. 
الدورة الثالثة )8/11/ 1419هــ(  03

معالي فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون اإلسامية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.  الدورة الرابعة )1420/11/8هــ(  04

معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل السابق ورئيس مجلس الشورى.  الدورة الثامنة )1425/2/8هـــ(  08

صاحب السمو الملكي األمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز-رحمه الله-. الدورة الخامسة )1422/1/15هــ(  05

ســماحة الشــيخ عبدالعزيــز بــن عبداللــه آل الشــيخ مفتــي عــام المملكــة رئيــس هيئــة كبــار العلمــاء ورئيــس اللجنــة الدائمــة للبحــوث 

العلميــة واإلفتــاء، و معالــي الدكتــور عبداللــه بــن صالــح العبيــد وزيــر التعليــم الســابق. 
الدورة التاسعة )1426/2/25هــ(  09

معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف –رحمه الله-.  الدورة السادسة )1423/1/12هــ(  06

معالي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد رئيس مجلس الشورى السابق وعضو هيئة كبار العلماء.  الدورة السابعة )1424/2/5هــ(  07
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فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. الدورة التاسعة عشرة )5/25/ 1436هــ(  19

صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.  الدورة السابعة عشرة )1434/5/14هــ(  17

معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل السابق وأمين عام رابطة العالم اإلسالمي.  الدورة الرابعة عشرة )1431/6/4هــ(  14

معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الحفل الختامي. الدورة العشرون )20/6/1437هـ(  20

فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحديثي. الدورة الثامنة عشرة )5/16/ 1435هــ(  18

فضيلة الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء. الدورة الخامسة عشرة )1432/5/27هــ(  15

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن عبــد المحســن آل ســعود – أميــر منطقــة حائــل الســابق - وفضيلــة الشــيخ إبراهيــم 

األخضــر شــيخ القــراء بالمســجد النبــوي الشــريف.
الدورة الحادية والعشرين )1438/6/29هـ.( 21

فضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام. الدورة السادسة عشرة )1433/5/17هــ(  16

فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. الدورة العاشرة )1428/2/27هـ(  10

فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام-رحمه الله-.  الدورة الحادية عشرة )1428/4/26هـ(  11

حضرها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. الدورة الثانية عشرة )1429/4/16هــ(  12

فضيلة الشيخ الدكتور صالح آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام. الدورة الثالثة عشرة )1430/4/3هــ(  13
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 أسماء راعيات الحفل النسائي الختامي للجائزة في الدورات الماضية

صاحبة السمو األميرة سلطانة بنت تركي السديري. الدورة األولى: )1417/7/29هـ.( صاحبة السمو الملكي األميرة نهى بنت سعود بن عبدالمحسن. 01 الدورة الثانية عشرة: ) 1429/4/17هـ.( 12

صاحبة السمو الملكي األميرة ريم بنت فهد بن سلمان بن عبدالعزيز باإلنابة عن صاحبة السمو الملكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز. الدورة الخامسة: ) 1422/1/16هـ.( صاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت خالد بن مساعد آل سعود. 05 الدورة السادسة عشرة: ) 1433/5/18هـ.( 16

صاحبة السمو الملكي األميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز. الدورة الثالثة: ) 1419/8/12هـ.( صاحبة السمو األميرة ابتسام بنت يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.03 الدورة الرابعة عشرة: ) 1431/6/5هـ.( 14

صاحبة السمو األميرة لمياء بنت مشعل بن سعود. الدكتورة منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.07 الدورة السابعة: ) 1424/2/6هـ.( الدورة الثامنة عشرةـ: ) 1435/5/17هـ.( 18

صاحبة السمو األميرة فهدة بنت تركي بن أحمد السديري. الدورة التاسعة: ) 1426/2/26هـ.( صاحبة السمو الملكي األميرة الهنوف بنت بندر آل سعود.09 الدورة العشرون: ) 1437/6/21هـ.( 20

الدورة الثانية: ) 1418/8/2هـ.( صاحبة السمو األميرة سلطانة بنت تركي السديري. صاحبة السمو األميرة العنود بنت عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.02 الدورة الثالثة عشرة: ) 1430/4/4هـ.( 13

صاحبة السمو الملكي األميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود. الدورة الحادية عشرة: ) 1428/4/27هـ.( 11

صاحبة السمو األميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن. الدورة السادسة: ) 1423/1/13هـ.( صاحبة السمو الملكي األميرة نهى بنت سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز.06 الدورة السابعة عشرة: ) 1434/5/15هـ.( 17

صاحبة السمو الملكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز باإلنابة عن صاحبة السمو الملكي األميرة سارة الفيصل. الدورة الرابعة: ) 1420/11/9هـ.( صاحبة السمو األميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.04 الدورة الخامسة عشرة: ) 1432/5/28هـ.( 15

صاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز. الدورة الثامنة: )1425/2/9هـ.( األستاذة عواطف الحماد، نيابة عن صاحبة السمو الملكي األميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز.08 الدورة التاسعة عشرة: ) 1436/5/26هـ.( 19

صاحبة السمو الملكي األميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز. الدورة العاشرة: ) 1427/2/28هـ.( صاحبة السمو األميرة هالة بنت عبدالله آل الشيخ.10 الدورة الحادية والعشرين: ) 1438/6/23هـ.( 21

ــزة حــرص عــدد مــن صاحبــات الســمو األميــرات والمســؤوالت وســيدات المجتمــع علــى المشــاركة فــي رعايــة وحضــور الحفــات الختاميــة  شــهدت الجائ

النســائية.
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 المشاركون 
حظيت الجائزة منذ انطاقها، وحتى اآلن، بإقبال عدد كبير من األطفال واإلجمالي 2252 طفًا وطفلة.

112

516

314

718

1021

213

617

920

415

819

1122

102 طفــل وطفلة62 طفــًا وطفلة

96 طفــًا وطفلة99 طفــًا وطفلة

72 طفــًا وطفلة135 طفــًا وطفلة

86 طفــًا وطفلة115 طفــًا وطفلة

76 طفــًا وطفلة130 طفــًا وطفلة

103 طفــل وطفلة114 طفــًا وطفلة

92 طفــًا وطفلة139 طفــًا وطفلة

91 طفــًا وطفلة137 طفــًا وطفلة

77 طفــًا وطفلة90 طفــًا وطفلة

87 طفــًا وطفلة124 طفــًا وطفلة

65 طفــًا وطفلة160 طفــًا وطفلة
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قصــة 30 عامــًا من العمــل الخيري الممنهج:

 األمير ســلطان بن ســلمان واإلعاقة  
رغبــة ورؤيــة وقدرة على إحداث الفارق 

بــدأت عاقــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز بقضيــة اإلعاقــة عــام 1409هـــ الموافــق 1989م، عندمــا انضــم إلــى عضويــة مجلــس 

إدارة جمعيــة األطفــال المعوقيــن؛ ليدشــن مرحلــة جديــدة فــي مســيرتها. 

 وفــي االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العموميــة للجمعيــة تــم انتخــاب مجلــس اإلدارة فــي دورتــه الجديــدة، كمــا قــام األعضــاء بانتخــاب ســموه رئيســًا لمجلــس اإلدارة، وفــي 

كلمتــه األولــى ألعضــاء المجلــس عــرض ســموه أهميــة الــدور الــذي يؤديــه عضــو الجمعيــة بشــكل عــام، وعضــو مجلــس اإلدارة بشــكل خــاص؛ إذ أشــار إلــى أن »الوقــت 

بحيــاة اإلنســان أو الوقــت الــذي يبذلــه العضــو لهــذه الفئــة مــن األبنــاء المعوقيــن هــو أثمــن مــا يمكــن أن يقدمــه، أيــًا كانــت الصفــة التــي يتعامــل بهــا داخــل المجلــس«. 

وأخــذ ســموه علــى عاتقــه، وبمعاونــة مجلــس االدارة، مهمــة إحــداث نقلــة نوعيــة فــي مســيرة هــذه المؤسســة الخيريــة، بوضــع برامــج وخطــط لتوســيع أنشــطة 

الجمعيــة؛ لتمتــد خدماتهــا إلــى كل مناطــق المملكــة، مــع االرتقــاء بنوعيتهــا، وإشــراك المجتمــع فــي تحمــل مســؤولياته تجــاه المعوقيــن؛ حتــى يمكــن أن يتجــاوزوا مــا 

ــاء وطنهــم. ــوا أعضــاء نافعيــن، لهــم أدوارهــم المقــدرة فــي بن يترتــب علــى اإلعاقــة مــن مشــكات، وليكون

ــة،  ــر الهيكليــن اإلداري والتنظيمــي للجمعي ــة أن تتجــدد الخطــط والبرامــج مــن خــال تبنــي اســتراتيجية جديــدة تتمثــل فــي تطوي واتفــق ســموه واألعضــاء علــى أهمي

ــة المتوافــرة فــي مختلــف المجــاالت. ــرات الوطني وتوزيــع األدوار والمســؤوليات بيــن لجــان متخصصــة، واالســتعانة فــي ذلــك بالخب

ــرك لاجتهــادات الشــخصية والتجــارب التــي ال  ــا اإلعاقــة؛ حتــى ال تت ــاول قضاي ــة فــي التأســيس لمنهــج علمــي فــي تن ــة إســهام الجمعي ــك علــى أهمي واتفقــوا كذل

ــى رؤى واضحــة. ــي عل تنبن

كمــا كان التركيــز علــى دور اإلعــام وأهميتــه؛ مــن أجــل تفاعل واٍع مــن المجتمع مع قضايا اإلعاقة، ومشــكات المعوقين. 

ومــع انطاقــة الــدورة الرابعــة لمجلــس إدارة الجمعيــة، تبنــي ســمو األميــر ســلطان بــن ســلمان تنفيــذ اســتراتيجية جديــدة فــي ضــوء المعطيــات التــي بــرزت واســتجدت، 

ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى الجمعيــة، أم علــى مســتوى المجتمــع المحيــط، والوعــي بقضيــة اإلعاقــة، أو برامــج التأهيــل داخــل المملكــة وخارجهــا. 

وتطلــب االتجــاه نحــو التوســع فــي إنشــاء مراكــز الجمعيــة، وبــدء تنفيــذ اســتراتيجية إيصــال الخدمــات إلــى المناطــق التــي تحتــاج إليهــا، تطويــر الهيــكل التنظيمــي 

ــم إنجــازه ســنة 1413هــــ. ــد، وت ــكل الجدي ــم التنســيق مــع معهــد اإلدارة العامــة ســنة 1412هـــ إلعــداد الهي ــم ت ــة؛ ومــن ث ــة بمــا يواكــب هــذه المرحل للجمعي

وبــدأت االســتراتيجية الجديــدة فــي التبلــور، وكان فــي مقدمــة أولوياتهــا العمــل علــى اســتيعاب المزيــد مــن األطفــال المتطلعيــن إلــى خدمــات الجمعيــة، وذلــك 

ــة  ــل والرعاي ــة لبرامــج التأهي ــر قاعــدة عملي ــك المســاهمة فــي توفي ــة بحســب حاجاتهــا، وكذل ــدة فــي مناطــق المملك ــز جدي ــاض، أو إنشــاء مراك بتوســعة مركزهــا بالري

للمعوقيــن فــي المملكــة. 

وبنــاًء عليــه؛ تــم تعديــل النظــام األساســي للجمعية؛ ليتماشــى مع اســتراتيجية الجمعية والتطوير الــذي صاحبها، وتضمنت: 

إنشــاء المراكــز المتخصصــة لتوفيــر الرعايــة المتكاملــة )عاجيــة، وتعليمية، وتأهيلية( للطفل المعوق، ومســاندة أســرته فــي التعايش مع اإلعاقة.	 

المســاهمة فــي بنــاء رأي عــام واٍع بقضيــة اإلعاقة، وأســبابها وطرائق تفاديها، وكيفيــة التعامل معها.	 

إنشــاء مركــز متخصــص ألبحــاث اإلعاقــة؛ للمســاهمة في بناء قاعــدة علمية لبرامج رعاية المعوقيــن في المملكة. 	 

ــًة لمــا شــهده أداء الجمعيــة مــن توســع، ولمــا حظيــت بــه هــذه المؤسســة الخيريــة مــن مصداقيــة وثقــة مــن فئــات المجتمــع المختلفــة؛ عمــل مجلــس اإلدارة  ومواكب

علــى تطويــر اســتراتيجية العمــل فــي الجمعيــة، ومراكزهــا؛ لتكويــن صــورة مســتقبلية للوضــع الــذي يجــب أن تتطــور الجمعيــة باتجاهــه فــي نواحيهــا التنظيميــة 

واإلداريــة والخدميــة؛ ليتواكــب مــع التطــور الــذي شــهدته أنشــطتها. 

وبخــط متــواٍز شــمل التطويــر كل قطاعــات األداء, ســواء علــى صعيــد برامــج الرعايــة والتأهيــل أو برامــج التعليــم، وتــم تشــكيل فــرق عمــل تخصصيــة باالســتعانة بعــدد 

مــن الخبــراء والمتخصصيــن مــن جهــات كثيــرة إداريــة وعلميــة وتربويــة وماليــة وطبيــة.

وقــاد ســمو األميــر ســلطان بــن ســلمان توجــه مجلــس اإلدارة لوضــع تصــور الســتراتيجية الجمعيــة لعقــد )2000-2010م(، وشــملت توصيفــًا للهيكليــن اإلداري 

.)2020 والتنظيمــي، ومســؤوليات مكوناتهمــا، ثــم عمــل علــى صياغــة )رؤيــة الجمعيــة 
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 المنهجيــة العلميــة فــي قراءة واقع اإلعاقــة والتعامل معها
اعتمــد ســموه فــي مســيرته مــع الجمعيــة علــى المنهــج العلمــي القائــم علــى التخطيــط االســتراتيجي الــذي يعنــي تحديــد األهــداف، ووضــع الخطــط والبرامــج 

والوســائل المحققــة لهــا؛ ممــا يعيــن علــى التقويــم الموضوعــي، والوقــوف علــى جوانــب اإليجــاب والســلب بوضــوح؛ مــن أجــل تأكيــد اإليجابيــات، وتفــادي الســلبيات، 

ــرات. ــد متراكــم مــن الخب ــس الُخطــى نحــو المســتقبل، برصي وتلمُّ

واتســاقًا مــع هــذا المنهــج العلمــي؛ كان مــن الضــروري وجــود قــراءة علميــة متعمقــة لواقــع اإلعاقــة فــي المملكــة، ومقارنتهــا بالعالــم مــن حولنــا، وبحــث ســبل اإلفــادة 

ــرة فــي هــذا  ــا الكبي ــا خطواته ــة له ــا. وألن الجمعي ــا غاياته ــكل منه ــوات متعــددة، ل ــة إال مــن خــال قن ــراءة ممكن ــن هــذه الق ــم تك ــن، وخبراتهــم. ول ــارب اآلخري مــن تج

المســار؛ ســنقف علــى بعضهــا، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. 

 مركــز الملك ســلمان ألبحاث اإلعاقة 
حــرص األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز علــى أن يكــون البحــث العلمــي ركنــًا أساســيًا فــي اســتراتيجية الجمعيــة؛ وذلــك بنــاء علــى رؤيــة مســتقبلية لتطويــر 

خدمــات المعوقيــن؛ وبذلــك تــم تعديــل النظــام األساســي للجمعيــة ليتوافــق مــع هــذا الطــرح, وهــذا الهــدف.

 وأخــذًا بهــذا النهــج العلمــي الهــادف إلــى ديمومــة تطــور الجمعيــة؛ قــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الســادس والثاثيــن فــي 11 جمــادى األولــى ســنة 1421هـــ إقامــة 

مركــز لألبحــاث؛ بنــاًء علــى مــا تضمنتــه نتائــج الدراســة. وقــد خضعــت هــذه الدراســة للتقويــم، مــن خــال نقــاش مســتفيض؛ للوقــوف علــى مــدى انســجامه مــع النهــج 

الــذي طرحــه رئيــس المجلــس، ووافــق عليــه المجلــس.

ــس  ــى مجل ــا عل ــه، وعرضه ــب المتعلقــة ب ــدد كل الجوان ــز، تح ــة للمرك ــى الئح ــه، وخلــص إل ــه بمــا طرح ــى دراســته، وموازنت وعكــف ســمو رئيــس المجلــس شــخصيًا عل

ــز.  ــج األساســي للمرك ــك المنه ــد ذل ــح بع ــل؛ لتصب ــة والتعدي ــا للمراجع ــم إخضاعه ــا، وت ــذي وافــق عليه اإلدارة، ال

وافقــت وزارة الشــؤون االجتماعيــة علــى إقامــة المركــز بتاريــخ 24 مــن المحــرم ســنة 1412هـــ، وحظــي المركــز بدعــم كريــم مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 

بــن عبدالعزيــز -بمبلــغ قــدره عشــرة ماييــن ريــال، عندمــا كان أميــرًا للريــاض- كمنحــة تأسيســية لإلنشــاء، واالنطــاق نحــو تحقيــق األهــداف. 

 المؤتمــرات والملتقيــات العلمية
ــرات المختلفــة؛ تبنــى ســمو رئيــس  ــزة والخب ــم, واالطــاع عــن قــرب علــى التجــارب المتمي ــة والتأهيــل المتخصصــة فــي العال ــة أحــدث برامــج الرعاي ســعيًا إلــى مواكب

مجلــس اإلدارة إقامــة عــدد مــن المؤتمــرات والملتقيــات العلميــة التــي تســهم فــي إفــادة المتخصصيــن مــن خبــرات اآلخريــن فــي هــذا الميــدان، كمــا أنهــا تســاعد علــى 

االرتقــاء بوعــي المجتمــع بقضايــا اإلعاقــة، واألســاليب المناســبة للتعامــل معهــا.

 النظــام الوطنــي للمعوقين
ــن ســلمان دور محــوري فيهــا؛ فهــذا النظــام يعــد  ــر ســلطان ب ــي كان لصاحــب الســمو الملكــي األمي ــازات الت ــرز اإلنج ــدًا مــن أب ــن واح ــي للمعوقي يعــد النظــام الوطن

ــة اإلعاقــة. ــف مؤسســاته وأفــراده، مــع قضي ــرى فــي تعامــل المجتمــع، بمختل ــة وأخ ــن مرحل العامــة الفارقــة بي

ــة  ــة بقضي ــم فــي مراحــل تطورهــا وتحوالتهــا أصبحــت معني ــن، ث ــة المتخصصــة لألطفــال المعوقي ــم الخدمــات المجاني ــة بتقدي ــة معني ــة فــي البداي ــت الجمعي وإذا كان

اإلعاقــة وقايــًة وعاجــًا، وجعلــت منهــا قضيــة المجتمــع بأســره، فــإن صــدور الموافقــة الســامية علــى النظــام الوطنــي لرعايــة المعوقيــن هــو الحــد الفاصــل بيــن مــا 

كان، ومــا ســيأتي مــن مراحــل؛ إذ صــار هنــاك تقنيــن للحقــوق والواجبــات، وتحديــد للمســؤوليات والمهــام المنوطــة بالدولــة، وجميــع مؤسســات المجتمــع وأفــراده، 

ــة لقطــاع المعوقيــن.  ــة المتكامل ــر الرعاي فــي توفي

 التوعيــة بقضية اإلعاقة 
ــة-  ــن ســلمان -مــن خــال الجمعي ــر ســلطان ب ــة؛ فقــد تبنــى ســمو األمي ــف فــي اســتراتيجية الجمعي ــة والتثقي ــي يحظــى بهــا محــور التوعي ــة الت انطاقــًا مــن األولوي

العشــرات مــن البرامــج الوطنيــة الرائــدة الهادفــة إلــى بنــاء رأي عــام واٍع بقضيــة اإلعاقــة، والتعامــل معهــا وقايــًة وعاجــًا، وأيضــًا بكيفيــة التعامــل مــع المعوقيــن، وفــي 

هــذا الصــدد ُيحســب للجمعيــة أنهــا كانــت وراء تحقيــق: 

تبنــي الجمعيــة للبرنامــج التوعــوي »جــرب الكرســي«؛ للتعريــف بمعانــاة المعوقيــن فــي الحيــاة اليوميــة، وإتاحــة الفرصــة لألصحــاء لمعايشــة واقــع المعوقيــن. 	 
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وقــد تــم تنفيــذ فعاليــات البرنامــج فــي كثيــر مــن الــوزارات والجامعــات والمؤسســات، وقــد تــوّج هــذا البرنامــج بتبنــي مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث الغعاقــة إعــداد 

نظــام الوصــول الشــامل الــذي حظــي بموافقــة المقــام الســامي الكريــم.

تبنــي المبــادرة الوطنيــة »اللــه يعطيــك خيرهــا«؛ للتوعيــة بالســياقة اآلمنة والتصــدي للحوادث المرورية؛ باعتبارها أحد أهم أســباب اإلعاقة.	 

إصــدار )مجلــة الخطــوة(، وهــي أول مجلــة دورية متخصصة في شــؤون اإلعاقة والمعوقين.	 

اســتبعاد كتابــة مظاهــر العوق في دفاتر العائلــة للمواطنين. 	 

مبــادرة الجمعيــة بترشــيح المملكــة العربيــة الســعودية لنيــل جائزة روزفلت الدولية لإلعاقة لعام 2000م )ســنة1421هـ(. 	 

 تعليــم المعوقين 
أولــى ســمو األميــر ســلطان بــن ســلمان قضيــة تعليــم المعوقيــن اهتمامــًا خاصــًا؛ إيمانــًا مــن ســموه بــأن التعليــم والعــاج همــا طرفــا الرحــى فــي تأهيــل المعــوق 

لتجــاوز ســلبيات الغعاقــة وخدمــة نفســه ومجتمعــه.

وقــاد ســموه منظومــة مــن الخطوات التاريخية فــي هذا الصدد، منها: 

ــدة 	  ــم منظمــات األمــم المتح ــي لدع ــج العرب ــج الخلي ــع برنام ــاون م ــًا، بالتع ــن عقلي ــال المتأخري ــة الخاصــة باألطف ــر المناهــج التعليمي ــي لتطوي ــل عرب ــاز أول دلي إنج

اإلنمائيــة )أجفنــد(. 

تبنــي برنامــج دمــج الطــاب والطالبــات المعوقيــن فــي مــدارس التعليــم العــام، بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة للتربيــة الخاصــة، وإدارات المناطــق التعليميــة، وهــذا 	 

األمــر أثمــر دمــج نحــو 200 طالــب وطالبــة مــن منســوبي الجمعيــة ســنويًا، بعــد إكمــال برنامــج تأهيلهــم. 

إتاحــة الفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لالتحــاق بالجامعات والبعثــات التعليمية في الخارج.	 

 التســهيات الممنوحــة للمعوقين 
أســهم ســمو األمير ســلطان بن ســلمان -من خال الجمعية- في تحقيق مكتســبات للمعوقين تمثلت في تســهيات منحت لهم من عدد من الجهات، منها:

 

 تهيئــة المرافــق العامة الســتخدام المعوقين 
تبنى ســموه عددًا من المشــروعات التي تســتهدف تذليل الصعاب التي تواجه المعوقين في المنشــآت العامة.

 توظيــف المعوقين
فــي إطــار حــرص ســمو األميــر ســلطان بــن ســلمان علــى مواصلــة الجمعيــة لدورهــا فــي التصــدي لقضيــة اإلعاقــة مــن مختلــف جوانبهــا، وفــي ظــل تنامــي ثقــة أفــراد 

المجتمــع ومؤسســاته بهــذا الــدور؛ رعــى ســموه برنامــج »توظيــف المعوقيــن«، بالتعــاون مــع بنــك »ســاب« والقطــاع الخــاص، ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، 

والمؤسســة العامــة للتعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي، والغرفــة التجاريــة الصناعيــة بمنطقــة الريــاض، وصنــدوق المــوارد البشــرية. وقــد نجحــت هــذه المبــادرة فــى 

توظيــف أكثــر مــن 200 معــوق ومعوقــة ســنويًا فــي مختلــف القطاعــات. 
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 برنامــج جوائز الجمعية
تــرأس ســمو األميــر ســلطان لجنــة تولــت اإلعــداد لجائــزة كبــرى؛ تحفيــزًا للمشــاركة المجتمعيــة فــي دعــم رســالة الجمعيــة، وتقديــرًا لإلنجــازات العلميــة واإلبداعيــة فــي 

مجــال رعايــة المعوقيــن، وإبــراز النمــاذج الرائــدة مــن المعوقيــن.

واكتســبت هــذه الجائــزة شــهرة واســعة ومكانــة مرموقــة تجاوزتــا حــدود المملكــة العربيــة الســعودية. وقــد لمــس ذلــك مــن خــال ردود الفعــل والترشــيحات التــي تــرد 

مــن الهيئــات، والجمعيــات، والجامعــات، والكليــات، ومراكــز البحــث فــي مختلــف دول العالــم.

 جائــزة األميــر ســلطان بن ســلمان لحفظ القرآن الكريــم لألطفال المعوقين
تبنــى األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز فكــرة منح جائــزة لحفظة القرآن الكريم من األطفــال المعوقين، وأعلن تحملــه تكاليف الجائزة. 

وتهــدف الجائــزة إلــى تشــجيع النــشء مــن المعوقيــن، جســديًا وعقليــًا، علــى حفــظ كتــاب اللــه، وتدبــر معانيــه، وتأهيــل األطفــال المعوقيــن لمواكبــة غيرهــم مــن َحَفَظــة 

كتــاب اللــه الكريــم، وربــط النــشء مــن المعوقيــن بدينهــم، وكتــاب ربهــم، ومجتمعهــم المســلم.

وقــد شــارك فــي فعاليــات المســابقة خــال 22 دورة أكثــر مــن 2252 طفًا وطفلة مــن المعوقين من المملكــة ودول الخليج العربي.

 برنامــج عطاء الطاب
ــه ســموه باســتهداف طــاب المــدارس ببرنامــج توعــوي وطنــي شــامل  ــًا مــن ســمو األميــر ســلطان بــن ســلمان بــأن اإلعاقــة قضيــة المجتمــع بأســره؛ فقــد وجَّ إيمان

ــري. وجــاء  ــاء ســنة الوقــف الخي ــة مــن خــال إحي ــة مــوارد الجمعي ــة الطــاب بأســباب اإلعاقــة وطــرق تافيهــا، واآلخــر تنمي ــن؛ األول: توعي ــق هدفي ــى تحقي يســعى إل

برنامــج »عطــاء الطــاب« لتبصيــر النــشء بأهميــة الوقــف وأثــره فــي دعــم المشــروعات الخيريــة؛ إحيــاء للســنة النبويــة فــي أول حملــة تبرعــات مــن نوعهــا بالمؤسســات 

ــة فــي المملكــة. التعليمي

 

 التخصــص والمهنيــة وتجويد األداء 
تمّيــز نهــج مجلــس إدارة الجمعيــة ومجلــس أمنــاء مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة باإليمــان الكامــل بأهميــة التخصــص وتطبيــق معاييــر الجــودة الراقيــة، ويحســب 

للجمعيــة وللمركــز ريادتهمــا فــي تقديــم وتطويــر برامــج رعايــة وتأهيــل ودمــج اســتفاد منهــا اآلالف مــن األطفــال والمعوقيــن فــي كل مناطــق المملكــة.

 إيصــال الخدمة إلى مســتحقيها
ــع خدمــات الجمعيــة وإيصالهــا إلــى المناطــق التــي تحتــاج إليهــا أحــد أهــم محــاور تميزهــا، والتحــدي األكبــر الــذي واجهــه األميــر ســلطان بــن ســلمان وأعضــاء  ظــل توسُّ

ــن  ــن تحــت اإلنشــاء، ووصــول عــدد األطفــال المخدومي ــن اثني ــة، ومركزي ــز عامل ــى عشــرة مراك ــة، علــى مــدى 30 عامــًا؛ إذ وصــل عــدد مراكزهــا إل مجلــس إدارة الجمعي

ــًا إلــى أكثــر مــن أربعــة آالف طفــل وطفلــة. ســنويًا مجان

 

 تحفيز شــراكة المجتمع
تمكــن ســموه وأهــل الخيــر الذيــن حملــوا لــواء هــذه الجمعيــة مــن اكتســاب ثقــة المجتمــع؛ فتعّهــد هــذه المؤسســة الخيريــة مواطنــون أخيــار ومؤسســات وطنيــة مــن 

القطاعيــن العــام والخــاص حرصــوا علــى أن تكــون دومــًا رائــدة وموثوقــة ومتميــزة فــي كل أعمالهــا.
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 اســتقطاب نخبــة من المتطوعيــن والمتخصصين
اســتثمرت الجمعيــة مســاحة الثقــة التــي تحظــى بهــا لــدى المجتمــع فــي اســتقطاب اآلالف مــن المتطوعيــن الذيــن أثــروا برامجهــا فــي مجــاالت مختلفــة إلــى جانــب 

نحــو 800 مــن الكفــاءات المتخصصــة العاملــة فــي برامــج التأهيــل والعمــل اإلداري والشــؤون الماليــة.

 تعزيــز الدور الوطنــي للجمعية 
حــرص ســموه علــى أن تكــون الجمعيــة ذراعــًا رئيســًا ومرجعيــة لمنظومــة مــن البرامــج العلميــة الوطنيــة للتصــدي لقضيــة اإلعاقــة، جســدتها مــن خــال التبنــي 

والمشــاركة فــي تنظيــم أربعــة مؤتمــرات علميــة دوليــة.

 تطبيــق الشــفافية الماليــة والحوكمة الرقابية
حــرص مجلــس إدارة الجمعيــة، برئاســة ســموه، علــى تطبيــق أعلــى درجــات الشــفافية فــي سياســتها الماليــة وإجــراءات الحفــاظ علــى مواردهــا، ســواء مــن المشــروعات 

االســتثمارية الخيريــة واألوقــاف أو مــن تبرعــات أهــل الخيــر؛ إذ إن هنــاك آليــة محكمــة للشــؤون الماليــة تمــر عبــر مســتويات عديــدة مــن الرقابــة الصارمــة والصاحيــات.

 تأســيس أكاديمية تدريبية
باتــت مراكــز الجمعيــة -بتوجيــه مــن ســموه- بمثابــة أكاديميــة تدريبيــة تحتضن المئات من الدارســين والباحثيــن المتخصصين في قطاعات العــاج والتعليم والتأهيل. 

 الريادة في تبني اســتراتيجية االســتثمارات الخيرية واألوقاف
عمــل ســموه علــى أن يكــون للجمعيــة الســبق فــي صياغــة وإقــرار اســتراتيجية لألوقــاف والمشــروعات الخيريــة االســتثمارية انطلقــت منــذ ســنوات عــدة؛ لتكــون 

مصــدرًا رئيســًا لتمويــل نفقــات تشــغيل مراكــز الجمعيــة وخدماتهــا المجانيــة المقدمــة لــآالف مــن األطفــال المعوقيــن ســنويًا.

 صناعة التشــريعات واألنظمة
أســهمت الجمعيــة -بجهــد مميــز مــن ســموه وأعضــاء اللجــان النوعيــة- فــي وضــع قضيــة اإلعاقــة وحقــوق المعوقيــن علــى ســلم أولويــات أصحــاب القــرار، كمــا شــاركت 

فــي صياغــة الكثيــر مــن التشــريعات واألنظمــة التــي لهــا عاقــة بتيســير حيــاة المعوقيــن. 
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تواصلوا معنا 

www.dca.org.sa :الموقع اإللكتروني

هاتف: 0118807044 - 0118807051

فاكس: 0118807041

quran@dca.org.sa :البريد اإللكتروني
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