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يوافق على إطالق جائزة أفضل 
أداء خيري في الوطن العربي

إطالق برنامج الملك فهد بن 
عبدالعزيز لدراسات وأبحاث 

حل النزاعات الدولية

خادم الحرمين الشريفين

ٌمنح الدكتوراة الفخرية في مجاالت 

العمل اإلنساني محليًا وعالميًا
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قائمة  تتصدر  واإلنسانية  االجتماعية  األعمال  كانت  إذا 
فإن  ما،  جهة  بها  تقوم  أن  يمكن  التي  األنشطة  أنبل 
اإلنسانية،  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة 
بهذا  تهتم  التي  الوطنية  المؤسسات  مقدمة  في  تأتي 
الجانب، بفكر واع وآلية عمل متقنة، وعناية فائقة، عبر 
بعيون  ولكن  الناجحة،  العالمية  بالتجارب  االسترشاد 
مؤسسة  عن  األمر،  نهاية  في  تسفر  خالصة،  وطنية 
سعودية نموذجية، تمتزج فيها الخبرة بالطموح والرؤية 
الثاقبة بالعمل الجاد، يظللها التطلع نحو التميز واالبداع 

في كل خطوة تخطوها.

يجد  انطالقتها،  منذ  المؤسسة  مسيرة  يتابع  من 
المبادرات  ابتكار  في  مثالية  استراتيجية  اتبعت  أنها 
والمشاريع، التي تمت دراستها بعناية قبل اعتمادها، 
ينقص  عّما  كثيراً  بحثت  المؤسسة  أن  أيضا  ويجد 
عمل  بخطط  عليه  وأقدمت  إليه،  ويحتاج  المجتمع 
متكاملة األركان، تعزز من درجة االستفادة من هذه 
للكثير  والتفاؤل  األمل  وتمنح  والمشاريع،  المبادرات 

من فئات المجتمع.
 

وبين أيدكم اآلن، العدد الثاني من مجلة »تنمية«، الذي رأينا 
أن نضّمنه رصداً شاماًل إلنجازت مؤسسة األمير محمد بن 
فهد للتنمية اإلنسانية، وما حققته من نجاحات وقفزات 

حتى هذه الساعة، مع التطرق للمبادرات والمشاريع 
لخدمة  تطبيقها  المؤسسة  تعتزم  التي  الجديدة 

المجتمعات اإلنسانية، داخل المملكة وخارجها، 
بها،  نتباهى  ال  كثرتها،  على  اإلنجازات  هذه 

القوية  بالكلمة  لتوثيقها  نسعى  ما  بقدر 
الرصينة،  والصياغة  المعبرة،  والصورة 

واإلخراج الصحافي الجذاب، ليكون ناتج 
أراد  لمن  وُمعينًا  حافزاً  العمل 

أو  الطريق،  هذه  يسلك  أن 
من  التطوع  في  يرغب  من 

المجتمعات  خدمة  أجل 
اإلنسانية واالرتقاء بها.

تتحدث  العدد،  هذا  وموضوعات  أخبار 
عن وقائع وأحداث شهدتها المؤسسة 

من  العديد  يتضمن  وبعضها  مستقباًل،  ستشهدها  أو 
في  نسير  بأننا  شعوراً  تمنحنا  التي  واإلحصاءات،  األرقام 
وتؤكد  ولوطننا،  ألنفسنا  ارتضيناه  الذي  الصحيح  الطريق 
عليها  قامت  التي  السامية  األهداف  أن  نفسه  الوقت  في 
الغد  وأن  رويداً،  رويداً  تتحقق  محمد،  األمير  مؤسسة 

سيكون أفضل من اليوم.
ال نبالغ إذا أكدنا أن تطلعات وأحالم المؤسسة والقائمين 
عليها تجاه خدمة الوطن، تفوق ما تحقق على أرض الواقع، 
ويتجاوز ما رصدناه في هذه المجلة عشرات المرات، هذه 
المزيد  تحرير،  كأسرة  نحن  تحملنا  واألحالم  التطلعات 
جهدنا  قصارى  نبذل  أن  في  المهنية،  المسؤوليات  من 
لرصد مالمح اإلنجازات المتالحقة يومًا بعد آخر، مع القيام 
المجتمع وتثقيفه، رافعين  برسالتنا األساسية في توعية 
شعار بأن ارتقاء المجمعات، يكمن في التفاني في خدمتها، 
نفتخر  ما  وهذا  فيها،  الناس  رغبات  تلبية  في  واإليثار 
عز  ونسأله  ثوابه،  راجين  العالمين،  رب  أمام  به  ونتباهى 

وجل أن ينتفع الناس بعملنا هذا.

االفتتاحية

  أسرة التحرير

مسؤوليتنا في رصد اإلنجازات
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يعزز مهارات منتسبيه بـ460 دورة تأهلية

سجل حافل من اإلنجازات لمؤسسة 

56األمير محمد بن فهد

 اإلسكان الخيري 
 لمؤسسة محمد بن فهد قدم لنا المأوى المريح

مستفيدات :

وفد من مؤسسة األمير محمد بن فهد يزور 
26مركز عيسى الثقافي بالبحرين

األمير تركي بن محمد:

سلطان  األمير  كلية  مشروع 
لذوي اإلعاقة البصرية انتهت من 
الهندسية  المخططات  مراحل 

والنظام األكاديمي
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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
حفظه اهلل على إنشاء جائزة األمير محمد 
خيري  أداء  ألفضل  عبدالعزيز  بن  فهد  بن 
مؤسسة  تتبناها  التي  العربي،  الوطن  في 
اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير 
للتنمية  العربية  المنظمة  مع  بالتعاون 
العربية  الدول  لجامعة  التابعة  اإلدارية 
إن  ألعمال المؤسسات والجمعيات، حيث 
من هذه وتهدف الجائزة إلى توفير الفرص 
العالم  في  واإلنسانية  الخيرية  للجمعيات 
العربي للوصول ألفضل أداء وتأصيل ثقافة 
والجمعيات،  المؤسسات  هذه  في  التميز 
الجائزة  معايير  خالل  من  ذلك  تأتي  حيث 
والتي تعمل هذه المؤسسات والجمعيات 
في  للدخول  لتأهيلها  تطبيقها  على 
طبقًا  المعايير  هذه  وتتنوع  المسابقة، 
المعايير ما هو متعلق بالقيادة والخدمات 
وتنمية  المستفيدين  ورضا  المقدمة 
من  وغيرها  الوقف  وإدارة  المالية  الموارد 

المعايير المقترنة باألداء.

كما تسعى الجائزة إلى العمل على االرتقاء 
بمستوى المؤسسات الخيرية في العالم 
في  التميز  لتحقيق  سعيها  في  العربي 

األداء المؤسسي واعتماد أفضل الممارسات االبداعية 
اإلنسانية  للخدمات  المستمر  التطوير  يخدم  بما 
تشجيع  خالل  من  وذلك  للمستفيدين،  المقدمة 
المعتمدة  المؤسسات  وتكريم  بينها  فيما  التنافس 
علمية،  أسس  على  مبنية  بقيمة  معايير  إلى  استنادا 
وفقًا  تصنيفها  وثم  بثالثة  الجائزة  فروع  حددت  ولقد 
وميزانيتها  الخيرية  الجهة  أو  المؤسسة  لحجم 
للفائزين  تكريميًا  حفاًل  الجائزة  وستقيم  السنوية، 
والجمعيات  للمؤسسات  النقدية  الجوائز  فيه  توزع 

الخيرية الفائزة.

وفق  الجائزة  أمانة  قبل  من  االستعدادات  وبدأت 
خطة العمل، حيث أن العمل جار حاليًا على تصميم 
الجائزة،  أدبيات  كافة  وإعداد  اإللكتروني  الموقع 
ذوي  من  الجائزة  تحكيم  هيئة  تشكيل  إلى  إضافة 
في  والخيري  اإلنساني  العمل  مجاالت  في  الخبرة 
الوطن العربي، فيما يجري العمل حاليًا على تشكيل 
عضويته  في  سيضم  والذي  الجائزة  أمناء  مجلس 
مسؤولين وخبراء في العمل اإلنساني والخيري على 

مستوى الوطن العربي.

الى ذلك رفع صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة 

الحرمين  خادم  لمقام  وامتنانه  شكره  بالغ 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أعزه اهلل 
لرفع  الجائزة  هذه  بإطالق  الكريمة  موافقته  – على 
الوطن  مستوى  على  والخيري  اإلنساني  العمل  أداء 
الشريفين  الحرمين  خادم  أن  إلى  مشيراً  العربي، 
مستوى  على  واإلنساني  الخيري  للعمل  رائداً  يعتبر 

الوطن العربي .

يذكر أن إطالق هذه الجائزة يأتي إيمانًا من مؤسسة 
بأهمية  اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير 
تنمية  في  الخيرية  والجمعيات  المؤسسات  دور 
أفضل  لتتبنى  الجائزة  هذه  جاءت  حيث  المجتمع، 
التي  الصعوبات  تعالج  التي  اإلبداعية  الممارسات 
تسعى  كما  العربي،  الوطن  في  الخيري  العمل  تواجه 
حلول  إليجاد  الجائزة  هذه  خالل  من  المؤسسة 
من  ذلك  يتطلبه  وما  المشكالت،  لهذه  إبداعية 
بمستوى  واالرتقاء  الخيري،  العمل  مؤسسة 
مستوى  على  للمستفيدين  المقدمة  الخدمات 

العالم العربي.

حامد العلي - الـريـا�ض

تهدف الجائزة إلى توفير الفرص للجمعيات 
الخيرية واإلنسانية في العالم العربي 

للوصول ألفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز 
في هذه المؤسسات والجمعيات

تسعى الجائزة إلى العمل على االرتقاء 
بمستوى المؤسسات الخيرية في العالم 

العربي في سعيها لتحقيق التميز في 
األداء المؤسسي واعتماد أفضل الممارسات 

االبداعية بما يخدم التطوير المستمر 
للخدمات اإلنسانية

إنجـازإنجـاز

خادم الحرمين يوافق على 
إطالق جائزة أفضل أداء 

خيري في الوطن العربي
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تــقريـر

صاحب السمو الملكي األمير تركي بن محمد بن فهد :مقره بجامعة ببرداين األمريكية.. وسُيخضع حاالت النزاع إلى الدراسات األكاديمية

تــقريـر

اتفقت كل من جامعة األمير محمد بن فهد وجامعة 
فهد  الملك  برنامج  إطالق  على  األمريكية  ببرداين 
النزاعات الدولية،  بن عبدالعزيز لدراسات وأبحاث حل 

ومقره في جامعة ببرداين األمريكية.
 

  وتتمثل أهمية البرنامج في أنه سيكون مصدًرا عالمًيّا 
لتوفير المعلومات والدراسات ونتائجها؛ لتسهم في 
من  السالم،  ودعم  الدولية  والصراعات  النزاعات  حل 

خالل المساعدة في حل النزاعات قبل تطورها.
 

أهدافه  أحد  من  الذي  البرنامج  أهمية  تأتي  هنا  ومن 
ف على مصادر النزاعات الدولية، وتقديم الحلول  التعرُّ
والتقارير  الدراسات  إعداد  خالل  من  لها،  المناسبة 
عبر  الجامعتان  بها  ستقوم  التي  العلمية  واللقاءات 

البرنامج.
 

النزاع  حاالت  إخضاع  على  البرنامج  سيعمل  كما 
طبيعة  لفهم  المعمقة  األكاديمية  الدراسات  إلى 
معطياتها،  وتحليل  عليها،  والوقوف  النزاعات،  هذه 
واستنتاج النتائج منها، والخروج بتوصيات تسهم في 

إيجاد حلول مناسبة ألطراف هذه النزاعات.
 

  وينص أحد بنود االتفاقية على أن يتولى برنامج الملك 
فهد بن عبدالعزيز عقد ندوات وورش عمل تعريفية 

وتوعوية بمسألة حل النزاعات الدولية.
 

كلية  وباألخص  ذلك،  الطالب  تعليم  البنود  أبرز  ومن 
طلبة القانون في الجامعتين؛ إذ سيتم تبادل الخبرات 

فيما بين الجامعتين في هذا المجال.
 

  ُيذكر أن جامعة ببرداين تحتضن مركز أستراوس لحل 

النزاعات الدولية، وهو من المراكز األولى المتخصصة 
في  النزاعات  تعليم  في  األمريكية  المتحدة  بالواليات 
أو  أمريكا  داخل  سواء  وغيرها،  التعليمية  األوساط 
من  فهد  بن  محمد  األمير  جامعة  وتهدف  خارجها. 
هذا  مخرجات  من  االستفادة  إلى  االتفاقية  هذه  خالل 
حل  مجال  في  عالمية  خبرة  اكتسب  الذي  المركز، 

النزاعات.
 

في  ببرداين  جامعة  مقر  في  االتفاقية  توقيع  تم  وقد 
عها عن الجامعة مدير الجامعة  والية كاليفورنيا، ووقَّ
الدكتور عيسى بن حسن األنصاري. وقد حضر مراسم 
وعميد  المدير  ونائب  ببرداين  جامعة  مدير  التوقيع 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  وعدد  القانون  كلية 

بالجامعتين.

إطالق برنامج الملك فهد بن عبدالعزيز لدراسات 
وأبحاث حل النزاعات الدولية

الـدمام - تنمية

األمير  الملكي  السمو  صاحب  قال 
في  اليوم  لنا  يحق  محمد:  بن  تركي 
المملكة العربية السعودية أن نفتخر 
العزيز  عبد  بن  فهد  الملك  ببرنامج 
النزاعات  تسوية  وبحوث  لدراسات 
حاماًل  أخيراً،  إطالقه  تم  الذي  الدولية، 
العالم  إلى  ومحبة  سالم  رسالة  معه 
بين  الخالفات  أن  مفادها  بأكمله، 
وأنه  منها،  فائدة  ال  والشعوب،  الدول 
من الممكن تجاوزها، إذا وجدت اإلرادة 
في  الجميع  يعيش  أن  على  والعزيمة 

تواد وتراحم.
وأضاف سموه يستمد برنامج الملك 
فهد لتسوية النزاعات قيمه اإلنسانية 
من  واالجتماعية  السياسية  ومبادئه 
عليها  قامت  التي  والثوابت  األسس 
منذ  السعودية،  العربية  المملكة 
أنه  كما  عام،   100 نحو  قبل  إنشائها 
يتسم بصفات عدة، تميز بها التعامل 
العالمية،  األحداث  مع  السعودي 
التسامح والتوافق والتعايش  عنوانها 
وان  األرض،  شعوب  كل  بين  السلمي 
وتوجهاتها  ولغاتها  دياناتها  اختلفت 

الفكرية واإليدولوجية.
أرى  هنا  ولعلي  تركي  األمير  وأوضح 
إضافيين  ميزتين  البرنامج  هذا  في 
خادم  اسم  يحمل  أنه  األولى  أخريين؛ 
بن  فهد  الملك  الشريفين  الحرمين 
ـ الذي ساهم  ـ يرحمه اهلل  العزيز  عبد 
وخبراته  ووقته  وفكره  بجهده 
والسالم  المحبة  نشر  في  المتراكمة 
حريصا  وكان  األرضية،  الكرة  ربوع  في 
الشمل،  ولم  الفرقاء،  جمع  على 
بين  الصراعات  ونبذ  المحبة  وتعزيز 
بشكل  واإلسالمية  العربية  الدول 
عام،  بشكل  العالم  دول  وبين  خاص، 
والدولي  السعودي  التاريخ  ويحفل 

واألحداث  المواقف  من  بالعديد 
هذا  إلى  تشير  والتي  الراحل،  للملك 
وسيدعم  واإلنساني،  النبيل  التوجه 
على  ـ  اهلل  يرحمه  ـ  اسمه   إطالق 
التي  الدولية  المكانة  من  البرنامج، 
مسيرته  يبدأ  عندما  بها،  سيتمتع 
الثانية  والميزة  والميدانية.  العملية 
حساس  وقت  في  أطلق  البرنامج  أن 
المضطرب،  عالمنا  تاريخ  من  ومهم 
من  العديد  دوله  بعض  تشهد  الذي 

بسببها  تتشرد  والحروب  الصراعات 
والفقر  الجوع  وينتشر  الماليين، 
الدول  هذه  تلتفت  ولم  والتخلف، 
خالفاتها  حل  الممكن  من  أنه  إلى 

بالتفاوض والنقاش والتسامح.
وأردف سموه من هنا، سيكثف برنامج 
الملك فهد لتسوية النزاعات، جهوده 
نشر  على  المستقبل  في  وأنشطته 
ثقافة تسوية الصراعات والنزاعات بين 
الدول، والقضاء عليها في وقت مبكر 
جداً، إضافة إلى العمل على تعزيز الفهم 
والنزاعات،  الصراعات  لمبدأ  العلمي 
ليس هذا فحسب، وإنما سيعمل على 
في  العلمية  والبحوث  الدراسات  دعم 
بفهم  المتعلقة  النفس  علم  فروع 
المبتكرة  الحلول  وايجاد  النزاعات 
لحلها، وهي خطوة أرى أنها نموذجية، 
الطرق تجاه حل  ستعزز وتدعم أقصر 
علمي  بأسلوب  الدول،  بين  النزاعات 
ويالت  العالم  يجنب  ومبسط،  سلس 

الحروب والصراعات الدموية.
على  تمامًا  مطمئنًا  يجعلني  وما 
فهد  الملك  برنامج  مستقبل 
المرتقب  والدور  النزاعات،  لتسوية 
البرنامج  أن  مستقباًل،  يؤديه  أن 
وهي  كبير،  علمي  صرح  من  انطلق 
التي  فهد،  بن  محمد  األمير  جامعة 
تعزز مسيرتها العلمية واألكاديمية، 
وجامعات  مراكز  مع  بشراكات 
عالمية مرموقة، لترسيخ المفاهيم 
استعانت  وقد  المطلوبة،  والمبادئ 
ببرداين  جامعة  بجهود  الجامعة 
الملك  برنامج  إلطالق  األمريكية 
يشير  ما  النزعات،  لتسوية  فهد 
تسلك  مضنية،  جهود  أمام  أننا  إلى 
وتحقيق  لتعزيز  الصحيح،  الطريق 

األهداف المرجوة من هذا البرنامج.

برنامج المحبة والسالم والتعايش السلمي
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أخبــارنـاأخبــارنـا

منح  األميركية  فلوريدا  وسط  جامعة  قررت 
فهد  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
تقديراً  الفخرية  الدكتوراه  درجة  عبدالعزيز،  بن 
اإلنساني  العمل  مجاالت  في  والمؤثر  البارز  لدوره 
دوره  وكذلك  والعالمي،  المحلي  المستوى  على 
في تنمية اإلنسان والشباب على وجه الخصوص. 
وما لهذه الجهود من تأثيرات إيجابية على كافة 

شرائح المجتمعات المستهدفة.

جامعة  رئيس  من  بذلك  خطابًا  سموه  وتلقى 
أشاد  هيت،  جون  البروفسور  فلوريدا  وسط 
المحلية  فهد  بن  محمد  األمير  بإنجازات  فيه 
بن  محمد  األمير  مؤسسة  خالل  من  والعالمية، 
األمير  جامعة  وكذلك  اإلنسانية  للتنمية  فهد 
فكرتها  إطالق  على  عمل  التي  فهد  بن  محمد 
في  قوية  مساهمة  لتمثل  انشائها  ومتابعة 
مستوى  على  سواء  العالي  التعليم  عجلة  دفع 
وأشاد  العالمي.  المستوى  على  أو  المملكة 
سموه  بجهود  فلوريدا  وسط  جامعة  مدير 
من  العديد  وإطالق  العام،  بالعمل  واهتماماته 

تقديرًا لجهوده في تطوير ودعم 
الخدمة العامة

جامعة وسط فلوريدا 
تمنح الدكتوراة الفخرية 

لألمير محمد بن فهد

حامد العلي - تنمية
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أخبــارنـاأخبــارنـا

تطوير  في  أسهمت  التي  التنموية  المبادرات 
المقدمة  الخدمات  بنوعية  واالرتقاء  المجتمع 
للمستفيدين من هذه المبادرات. الجدير بالذكر 
في  عدة  إسهامات  له  فهد  بن  محمد  األمير  أن 
بإطالق  سموه  مبادرة  أهمها  من  المجال  هذا 
فكرة إنشاء جامعة أهلية »جامعة األمير محمد 
بن فهد«، إذ قدم لها كل الدعم وحرص على أن 
بالمنطقة  العالي  للتعليم  نوعية  نقلة  تشكل 
استراتيجيات  أحداث  منها  تطبق  وأن  الشرقية 
العالمية،  والمعايير  المواصفات  وفق  التعلم، 
المحلي  المستوى  على  رائدة  جامعة  تكون  وأن 
سموه  أطلق  التدريب  مجال  وفي  والعالمي. 
أضحى  الشباب،  لتنمية  برنامجًا  إنشاء  مبادرة 
ومواجهة  إحتياجاتهم  لتلبية  للشباب  حضنًا 
على  الحصول  البرنامج  واستطاع  مشاكلهم، 
من  به  يقوم  لما  نظراً  وإقليمية  عالمية  جوائز 
أعماله.  مجال  في  الممارسات  وأفضل  خدمات 
للتفوق  فهد  بن  محمد  األمير  جائزة  وجاءت 

بالمملكة،  العلمي  للتفوق  جائزة  كأول  العلمي، 
لهم  ومحفزة  وأساتذته  العلم  لطالب  داعمة 
الكراسي  إلى  باإلضافة  هذا  والتفوق،  لإلبداع 

العلمية في الجامعات التي يدعمها سموه.

وتمثل مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 
اإلنسانية كمظلة رسمية لكافة المبادرات التي 
أطلقها األمير محمد بن فهد والمتعلقة بتدريب 
بذوي  والعناية  المرأة  وتنمية  الشباب  وتوظيف 
والمشاريع  الميسر  واإلسكان  الخاصة  الظروف 
والدراسات  البحوث  إلى  باإلضافة  اإلنمائية، 

االستشرافية.

اإلنساني  العمل  دعم  على  المؤسسة  وتعمل 
في  خيري  أداء  ألفضل  جائزة  أطلقت  إذ  والخيري 
العربية  المنظمة  مع  بالتعاون  العربي  الوطن 
بالعمل  االرتقاء  إلى  تهدف  اإلدارية  للتنمية 
خالل  من  العربي  الوطن  في  والخيري  اإلنساني 
كما  المؤسسات.  هذه  بين  المنافسة  أثراء 
للمنح  برنامجا  مؤخراً  المؤسسة  أطلقت 
طالب  مئة  من  أكثر  يضم  والذي  التعليمية 
يدرسون في هذا البرنامج على نفقة المؤسسة، 
كما  العربية،  الدول  من  مختلفة  جنسيات  من 
األمير  كلية  إنشاء  على  حاليًا  المؤسسة  تعمل 
البصرية  اإلعاقة  لذوي  عبدالعزيز  بن  سلطان 
والتي تعد األولى من نوعها على مستوى الشرق 
لذوي  العالي  التعليم  فرص  وتوفر  األوسط، 

اإلعاقة البصرية.

أشاد مدير جامعة وسط فلوريدا بجهود 
سموه واهتماماته بالعمل العام، وإطالق 

العديد من المبادرات التنموية التي أسهمت 
في تطوير المجتمع واالرتقاء بنوعية 

الخدمات المقدمة للمستفيدين

13 العدد الثاني رمضان 1438هـ - يونية 2017م
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العالمية«  فهد  بن  محمد  األمير  »مؤسسة  إطالق  تم 
فهد  بن  محمد  األمير  »مؤسسة  مع  متكاملة  لتأتي 
المؤسسة  تسجيل  تم  حيث  اإلنسانية«،  للتنمية 
وتهدف  المتحدة،  المملكة  في  لندن  بمدينة  رسمًيا 
إلى التواصل مع مختلف الجهات والمنظمات العالمية، 
خدمة  في  تطبيقاتها  ونتائج  تجاربها  من  واالستفادة 
األمير  »مؤسسة  مع  الخبرات  تبادل  وكذلك  أهدافها، 
منها  لالستفادة  اإلنسانية«  للتنمية  فهد  بن  محمد 

على المستويين المحلي والعالمي.

وتم وضع خطة عمل سنوية لـ«مؤسسة األمير محمد 
بن فهد العالمية« بمشاركة عدٍد من مؤسسات العمل 
إنشاء  الخطة  وتضمنت  العالم،  مستوى  على  اإلنساني 

برامج ومشاريع عالمية للتنمية اإلنسانية.

وقال صاحب السمو الملكي األمير تركي بن محمد نائب 
فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس 
محمد  األمير  مؤسسة  من  كاًل  إن  اإلنسانية:  للتنمية 
فهد  بن  محمد  األمير  ومؤسسة  العالمية  فهد  بن 
للتنمية اإلنسانية ستعمالن جنًبا إلى جنب من أجل نقل 
أفضل الممارسات والخبرات العالمية في مجال التنمية 
البرامج  اإلنسانية لالستفادة منها في تصميم وتنفيذ 

والمشاريع اإلنسانية في المملكة.

األمير  لمؤسسة  إن  قائاًل  األنصاري  الدكتور  واستطرد 
تنفيذها  سيتم  برامج  عدة  العالمية  فهد  بن  محمد 
بالتعاون مع جهات عالمية ومحلية، وسيعلن عنها في 

القريب العاجل.

رؤية  من  انطالًقا  الجديدة  المؤسسة  هذه  إنشاء  يأتي 

فهد  بن  محمد  األمير  األمناء  مجلس  رئيس  سمو 
أفضل  من  االستفادة  إلى  والهادفة  عبدالعزيز،  بن 
الممارسات العالمية في مجال العمل اإلنساني لتطوير 

وتنمية المجتمع المحلي.

العالمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  أطلقت 
إلى نقل المعرفة  الذي يهدف  العالمي،  مشروع معرفة 
وبالعكس،  العربية  إلى  الكتب  أفضل  ترجمة  خالل  من 
المجتمعات  واقع  على  تطبيقاتها  دراسة  ثم  ومن 
هذه  في  اإلنسانية  التنمية  أجل  من  العربية، 
المجتمعات، وإسهامًا من المؤسسة في هذه التنمية، 
التي  المشروع  وثيقة  صياغة  من  المؤسسة  وانتهت 

تحوي جميع العناصر الالزمة النطالقته.

دور  من  الشركاء  عن  بالبحث  المؤسسة  بدأت  كما 
النشر العالمية والمحلية الختيار أفضل ما أنتجه الفكر 
إذ  البحث عن ذلك،  العلمي رحلة  الفريق  اإلنساني، وبدأ 
وقع االختيار على كتاب »تمكين الشباب«، الذي يتطرق 
أشياء  عمل  على  الشابة  القيادات  نشجع  كيف  إلى 
دار  عن  الصادر  كورتيس«،  »كيلي  لمؤلفه  عظيمة، 

النشر بمعهد سيرش.

مشروع  ليقوم  والمؤلف  النشر  دار  مع  التنسيق  وتم 
العربية، وبالفعل تم  اللغة  إلى  معرفة بترجمة الكتاب 
السماح بذلك وتم االنتهاء من الترجمة، وتجري حاليًا 
العالم  في  وتوزيعه  لنشره  تمهيداً  الكتاب  طباعة 

العربي.

فهد  بن  محمد  األمير  لمؤسسة  العام  األمين  وأوضح 
للتنمية اإلنسانية الدكتور عيسى األنصاري، أن مشروع 
معرفة يتطلع إلى نقل أفضل الممارسات والتطبيقات 
العالمية إلى المجتمعات العربية، وكذلك نقل التجارب 

العربية إلى العالم اآلخر.

النتائج  أفضل  استخالص  على  حاليًا  المشروع  ويعمل 
كبرامج  طرحها  أجل  من  الكتاب،  إليها  ل  توصَّ التي 
مجاالتها  في  اإلنسانية  التنمية  إلى  تهدف  ومشاريع 
عمل  ورشة  لعقد  حاليًا  التحضيرات  وتتم  كافة، 

لتحقيق ذلك.

اإلنسانية،  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  نظمت 
وكرسي األمير نايف بن عبدالعزيز للشباب بالمملكة بالتعاون مع 
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، حفل توزيع جوائز »المسابقة 
العالمية لتأليف كتاب في مجال تنمية الشباب«، بمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب، بحضور الملحق الثقافي السعودي د. خالد النامي، 
وعدد من األدباء والكتاب من مختلف الدول العربية والمؤسسات 
الفكرية المعنية بحركة التأليف والنشر، وجرى تكريم المؤلفين 
الوطن  في  الشباب  تنمية  عن  كتاب  أفضل  بمسابقة  الفائزين 
مصر  من  وآخرون  عبدالمجيد  صفوت  سهير  د.  وهم  العربي؛ 
ود.  الشباب«،  لتنمية  قومية  خطة  صياغة  »نحو  كتابهم  عن 
الصغيرة  »المشروعات  كتابها  عن  مصر  من  لبيب  محمد  هالة 

للشباب: ما بعد عصر ريادة األعمال«.
من  المؤلفون  وجاء  كتابًا   112 تلقت  قد  المسابقة  وكانت 

17 دولة عربية.

أخبــارنـاأخبــارنـا

إطالق
في العمل اإلنساني
مؤسسة األمير محمد بن فهد العالمية

لندن - تنمية

»مؤسسة محمد بن فهد العالمية« تطلق مشروع

معرفة العالمي
الـدمام - تنمية

القـاهـرة - تنمية

..وتنظم حفل »المسابقة العالمية للكتاب«
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فهد  بن  محمد  األمير  المؤسسة  من  وفد  زار 
عيسى  الدكتور  العام  األمين  برئاسة  العالمية 
األمم  هيئة  مكاتب  بعض  إلى  األنصاري  حسن  بن 
على  الزيارة  اشتملت  ولقد   ، نيويورك  في  المتحدة 
مكتب تحالف الحضارات حيث تم اإلجتماع بالممثل 
السامي لألمين العام لهيئة األمم المتحدة السفير 
األمين  قدم  حيث  الناصر  عبدالعزيز  بن  ناصر 
المؤسسة  أعمال  عن  شرحًا  للمؤسسة  العام 
وذلك   ، والعالمي  المحلي  المستوى  على  وإنجازاتها 
على  أهدافها  وتحقيق  المؤسسة  إستراتيجية  إطار 
المستوى  على  ذلك  وإنعكاس  العالمي  المستوى 
المحلي من خالل تطبيق أفضل الممارسات العالمية 

واإلستفادة من نتائجها على الواقع المحلي .

ذلك  وعالقة  المكتب  أهداف  عرض  تم  ذلك  بعد 
بالمؤسسة خاصة في ظل إنشاء مركز األمير نايف 
أهداف  مع  أهدافه  تقاطع  والتي  والتسامح  للسالم 

المكتب . ولقد أتفق الطرفان أعداد عرض يتمحور 
حول مجاالت التعاون الممكنة بين الطرفين . كما 
قام الوفد بزيارة إلى مكتب اليونسيف وبحث معه 
بالمؤسسة  والتعريف  الطرفين  بين  التعاون  سبل 
اليونسكو  مكتب  الوفد  زار  ذلك  بعد   ، وأعمالها 
األهتمام  ذات  الموضوعات  مناقشة  وتمت 
المشترك بين الطرفين بعد ذلك قام الوفد بزيارة 
للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  مكتب 
وبحث  المتحدة  األمم  لهيئة  أيضًا  التابع  البشرية 
معه سبل أمكانية تنفيذ مشتركة حيث تم عرض 
به  تقوم  الذي  الميسر  الخيري  األسكان  تجربة 
التجربة  هذه  من  األستفادة  ولتمكين  المؤسسة 

في مواقع مماثلة .

في كل الزيارات التي قام بها الوفد تم عرض فيلم 
وثائقي عن المؤسسة للتعريف برسالتها وأهدافها 
الموضوعات  مناقشة  تم  ولقد   .. وإنجازاتها 
في  المؤسسة  ودور  الطرفين  بين  المشتركة 

اإلسهام بالعمل اإلنساني العالمي .

مقـالأخبــارنـا

مركز األمير نايف 
للسالم والتسامح

أن ظاهرة التطرف اليمكن الحد منها أو 
القضاء عليها، بالطرق والوسائل األمنية فقط. 

كافة األفراد والمؤسسات في الدولة معنيين 
بمواجهة هذه الظاهرة. ويكمن دور المؤسسات 

التعليمية في الطليعة لمواجهة هذه الظاهرة.

ظهرت في السنوات األخيرة العديد من المراكز 
والمؤسسات التي تعنى بموضوع التسامح 

والوسطية وتعزيز الحوار، وكذلك أنتشر في 
الخطاب اإلعالمي والرسمي ترديد المصطلحات 
التي تعزز من قيم المواطنة، لكن في الحقيقة 

نرى أن معظم هذه األعمال لم ترقى الى 
المستوى المأمول، ولم تضع آلية جادة لتعزيز 

هذه القيم في المجتمع.

منطقة الخليج العربي كغيرها من الدول العربية 
عانت في السنوات األخيرة من ظاهرة التطرف 

وإن كانت بدرجة أقل، وللحد من إنتشار هذه 

الظاهرة فأنه يقع على عاتق الدول ومؤسسات 
المجتمع المدني القيام بالعمل الجاد للقضاء 

على هذه الظاهرة قبل انتشارها.

منذ فترة قريبة تم تأسيس )مركز األمير نايف 
بن عبدالعزيز للسالم والتسامح( في جامعة 

األمير محمد بن فهد في المملكة العربية 
السعودية، حيث أنه يعتبر من المراكز القليلة 

في منطقة الخليج العربي التي تعنى بدراسات 
السالم والتسامح.

سوف يتم إلقاء الضوء على هذا المركز من 
خالل الدور المأمول منه لتعزيز قيم السالم 

والتسامح على الصعيد الداخلي واإلقليمي 
والدولي، وكيفية اإلستفادة من تجارب وخبرات 

المراكز والمؤسسات في الدول العربية 
واألجنبية، ليكون لهذا المركز دور فعال وحقيقي 

لتحقيق األهداف المرجوه منه.

د. في�سل يو�سف العنزي *

منطقة الخليج العربي كغيرها من الدول العربية 
عانت في السنوات األخيرة من ظاهرة التطرف 

وإن كانت بدرجة أقل، وللحد من إنتشار هذه 
الظاهرة فأنه يقع على عاتق الدول ومؤسسات 

المجتمع المدني القيام بالعمل الجاد للقضاء 
على هذه الظاهرة قبل انتشارها.

** امل�سرف العام على العالقات العامة والإعالم 
بجامعة الأمري حممد بن فهد

وفد مؤسسة األمير محمد بن فهد العالمية 
يزور مكاتب األمم المتحدة في نيويورك

نيويورك - تنمية
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المتكاملة  للتنمية  العربي  الشباب  مجلس  منح 
بن  فهد  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

سموه  جامعة  أمناء  مجلس  رئيس  عبدالعزيز 
وسام  أعلى  يعد  حيث   ، القدوة  القائد  وسام 

وقالت   ، للقادة  المجلس  يقدمه 
رئيس  غالي  أبو  مشيرة  الدكتورة 

المجلس  أن  العربي،  الشباب  مجلس 
القائد  وسام  سموه  بمنح  يتشرف 

القدوة وذلك تقديراً واحترامًا وشكراً 
وعرفانا لما يقدمه ويبذله من جهد 

للعمل  ودعمًا  المجاالت،  كافة  في 
العربي المشترك وتحقيقًا لتالحم نسيج 

األمة العربية.
خالل  فهد،  بن  محمد  األمير  سمو  وأوضح 

العربية  الدول  جامعة  من  وفد  سموه  استقبال 
التحقوا  من  طالب  و40  التكاملي  التنمية  ومجلس 

السعوديين  للطلبة  الدراسية  المنح  ببرنامج 
والعرب من المتميزين والموهبين ، أنه سيتم زيادة 
للطالب  أخرى  وبرامج  القادم  العام  الطالب  عدد 

والطالبات.

 ، حدود  أي  له  اليوجد  البرنامج  بأن  سموه  وبين 
وليست  البداية  هذه  ستكون  حيث 
النهاية وستسمر وسيتم تطويرها 
سموه  موضحًا   ، اهلل  بإذن  لألفضل 
أن خريجي الجامعة يتم استقطابهم 
في أفضل الشركات والقطاعات ذات 
أن  حيث   ، الدول  في  القوي  التواجد 
من  القبول  اختبار  أجراء  بعد  الطالب 
تجاوزها  يتم  وغيرها  االنجليزية  اللغة 

بكل سهولة وهلل الحمد.

لجائزة  التعريفية  الندوات  من  عدد  انعقاد  وحول 
جائزة  أن  إلى  سموه  أبان  خيري  أداء  ألفضل  سموه 

أفضل أداء خيري مفتوحة لجميع من يعمل في المجال 
الخيري، حيث أن الجائزة تهدف إلى تقييم وتطوير أداء 
المؤسسات الخيرية في الوطن العربي، إضافة إلى رفع 
تغطي  التي  الجائزة  لمعايير  تطبيقها  خالل  من  أدائها 
محاور العمل الخيري كافة ، وقياس أداء المؤسسات 
معايير  عدة  خالل  من  العربي  الوطن  في  الخيرية 
التي  التحكيم  قياسية يتم تصميمها من خالل هيئة 

تشكلت لهذا الغرض . 

وتضمن الوفد كل من: وزير السياحة اليمني الرئيس 
الفخري لمجلس الشباب العربي للجمهورية اليمنية 
المدير  األمناء  مجلس  رئيس  ونائب  االرياني،  معمر 
البحرين  بمملكة  الثقافي  عيسى  لمركز  التنفيذي 
األمين  و  خليفة،   أل  خليفة  بن  خالد  الدكتور  الشيخ 
السفير  العربية   الدول  لجامعة  المساعد  العام 
والدكتورة   ، التويجري  ابراهيم  بن  محمد  الدكتور 
مشيرة أبو غالي، رئيس مجلس الشباب العربي، وعضو 
جزر  جمهورية  وممثل  للمجلس  التنفيذي  المكتب 
لجامعة  المساعد  العام  األمين  واألستاذة  القمر، 
بجامعة  مفوض  وزير  غنام  علياء  العربية  الدول 
الدول العربية مدير ادارة المجتمع المدني ، والدكتورة 
رئيس  االدارة  مجلس  عضو  طالب  ابو  صوفي  ابتسام 
 ، العربي  الشباب  بمجلس  العامة  العالقات  لجنة 
الهيئة  عضو  منصور  كمال  مصطفى  ايمن  والدكتور 
، واألستاذ عادل  العربي  الشباب  االستشارية بمجلس 
بمنطقة  الشباب  مجلس  رئيس  عمر  ال  عبداهلل  بن 
الشباب  بمجلس  التنفيذي  المكتب  عضو  عسير 
رئيس  نصر  سعيد  محمد  طاهر  والدكتور   ، العربي 
العربي، واالستاذ  اللجنة االقتصادية بمجلس الشباب 
التنفيذي  المكتب  عضو  الهاجري  عايض  محمد 
للمجلس رئيس التعليم وسفيرها  لدى دول مجلس 
عضو  الكربي  نورة  واالستاذة  الخليجي،  التعاون 
االمارات  دولة  وممثلة  للمجلس  التنفيذي  المكتب 

العربية المتحدة، 
الشباب  مجلس  فهمي  حسني  مايسة  واالستاذة 
رئيس  بسيوني  محمد  عزيزة  واالستاذة   ، العربي 
العربي  الشباب  بمجلس  الحكومية  العالقات  لجنة 
مدير  بشير  محمد  الدين  عز  فوزية  االستاذة   ،
االستاذ   ، العربي  الشباب  بمجلس  االدارية  الشؤون 

الطالبية  االنشطة  لجنة  رئيس  عمارة  عطيه  محمد 
حسني  مرفت  االستاذة  العربي  الشباب  بمجلس 
فهمي رئيس لجنة التنمية واالغاثة بمجلس الشباب 
العربي، االستاذة رحيمة محمد الفقي، إدارة المجتمع 

المدني بالجامعة العربية.

أخبــارنـاأخبــارنـا

حامد العلي - جـدة

مجلس الشباب العربي للتنمية يمنح األمير محمد بن فهد 

وسام القادة القدوة

األمير محمد بن فهد: جائزة أفضل أداء 
خيري مفتوحة لجميع من يعمل في 

المجال الخيري، حيث أن الجائزة تهدف إلى 
تقييم وتطوير أداء المؤسسات الخيرية في 

الوطن العربي
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أخبــارنـاأخبــارنـا

لخدمة ذوي اإلعاقة البصرية على مستوى الشرق األوسط

اتفاقية تعاون مع المجلس الثقافي 
البريطاني لدعم المكفوفين

للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  وقعت 
المؤسسة  بين  تفاهم  مذكرة   ، مؤخراً  اإلنسانية 
التدريب،  مجاالت  في  البريطاني  الثقافي  والمجلس 
األوسط،   الشرق  في  البصرية  اإلعاقة  ذوي  لخدمة 
بحضور  رئيس مجلس أمناء مؤسسة األمير محمد 
فهد  بن  محمد  األمير  اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن 
المملكة  لدى  البريطاني  والسفير  عبدالعزيز،  بن 
المؤسسة  مقر  في  وذلك  كوليس،  سايمون 

بالرياض.

بورد« الذي يخدم ذوي اإلعاقة البصرية سيكون على 
المؤسسة  أن  إلى  مشيراً  األوسط،  الشرق  مستوى 
لهذا  التدريبية  المناهج  طباعة  على  ستشرف 

البرنامج بلغة »بريل« لذوي اإلعاقة البصرية.
 

محمد  األمير  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  وأبان 
المناهج  هذه  طباعة  أن  اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن 
البصرية  اإلعاقة  لذوي  كبيرة  خدمة  ستقدم 
من  انطالقًا  األوسط،  الشرق  دول  مستوى  على 
مسؤوليتها لخدمة كافة فئات المجتمع ومنها فئة 

ذوو اإلعاقة البصرية.
 

سنوات   6 من  أكثر  منذ  المؤسسة  أن  إلى  وأشار 
خالل  من  الفئة  هذه  لخدمة  رؤية  نادي  أنشأت 
من  المكفوفين  وإكساب  التدريبية  الدورات  تقديم 
لمواجهة  الالزمة  المهارات  البصرية  اإلعاقة  ذوي 

بن  فهد  بن  محمد  األمير  قال  المناسبة  وبهذه   
عبدالعزيز، إن التوقيع مع المجلس الثقافي البريطاني 
اإلعاقة  ذوي  مجال  في  الكبيرة  لخبرتهم  جاء 
البصرية، الفتًا إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة في 
الشرق  مستوى  على  البصرية  اإلعاقة  ذوي  تعليم 
من  النوع  لهذا  دولية  إضافة  سيكون  وأنه  األوسط، 
اإلعاقة  ذوي  لشريحة  خدماته  وسيقدم  التعليم، 
البصرية، ودورات تدريبية، وتقديم استشارات عينية 

في خدمة المجتمع.
 

الـ«سبرنغ  برنامج  تنفيذ  أن  فهد  بن  األمير  وأَضاف 

متطلبات الحياة وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكداً أن 
األمير  كلية  إلنشاء  الرئيسية  النواة  هي   المؤسسة 
سلطان بن عبدالعزيز لذوي اإلعاقة البصرية، التي أمر 
بإنشائها المغفور له - بإذن اهلل - األمير سلطان بن 
عام  في  الشرقية  للمنطقة  زيارته  أثناء  عبدالعزيز، 

1431هــ.
 

وختم األمير محمد بن فهد بأنه تم البدء بالمشروع 
وتم تخصيص قطعة األرض بعزيزية الخبر بـمساحة 
البرامج  تصميم  عقد  توقيع  تم  كما  3000م،  قدرها 
البريطانية  الكلية  مع  الكلية  ونظام  الدراسية 
الهندسي  االستشاري  مع  العقد  توقيع  إلى  إضافة 
إلعداد التصاميم الهندسية للكلية، مبينًا أن  الكلية 
خالل  من  البصرية،  اإلعاقة  لذوي  خدماتها  ستقدم 
التطويرية،  والدورات  والبكالوريوس  الدبلوم  برامج 
إضافة إلى تهيئة مخرجات هذه الكلية لسوق العمل.

�سعد الدو�سري- الــريـا�ض
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أخبــارنـاأخبــارنـا

أفضل  من  االستفادة  إلى  والهادفة  العالمية،  فهد  بن 
الممارسات العالمية في مجال العمل اإلنساني.

العالمية«  فهد  بن  محمد  األمير  »مؤسسة  أن  يذكر 
األمير  »مؤسسة  مع  متكاملة  تأتي  إطالقها،  تم  التي 
محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية«، حيث تم تسجيل 
المؤسسة رسميًا بمدينة لندن في المملكة المتحدة، 
والمنظمات  الجهات  مختلف  مع  التواصل  إلى  وتهدف 
العالمية، واالستفادة من تجاربها ونتائج تطبيقاتها في 

خدمة أهدافها.

وقعت مؤسسة األمير محمد بن فهد العالمية ممثلة 
بالمدير التنفيذي أحمد الحواس، مؤخراً، اتفاقية تعاون 
لتنفيذ  العالمية  الخيرية  البصر  مؤسسة  مع  مشترك 
مثلها  والتي  العمى،  أمراض  لمكافحة  طبية  حملة 

األمين العام للمؤسسة د. عادل الرشود.

للمؤسسة،  التنفيذي  المدير  الحواس  أحمد  وأوضح 
األمور  على  التركيز  هو  االتفاقية  توقيع  من  الهدف  أن 
تنفيذ  خالل  من  الخيرية  واألعمال  اإلنسانية  التنموية 
للمشاكل  إبداعية  حلول  وإيجاد  ومناشط  حمالت 
يهدف  والذي  شفاء  صندوق  ضمنها  ومن  اإلنسانية، 

لمساعدة المرضى المحتاجين والفقراء.

فيما  التعاون  على  الحواس،  بحسب  االتفاقية  وتنص 
بين مؤسسة األمير محمد بن فهد العالمية ومؤسسة 
طبية  حملة  إقامة  على  وتقضي  الخيرية،  البصر 
وفحص  الفقيرة،  الدول  في  العمى  أمراض  لمكافحة 
إزالة  500 عملية جراحية لعالج  5000 آالف مريض، وإجراء 
الماء األبيض، وعالج الماء األزرق »الجلوكوما«، وإجراء 
القناة  انسداد  وعالج  الظفرة  كإزالة  صغرى  عمليات 
1000 نظارة طبية في  يقارب  الدمعية وغيرها، وتوزيع ما 
المناسبة  األدوية  وصرف  لها،  يحتاج  لمن  مخيم  كل 

للمرضى المحتاجين.

فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  أن  الحواس،  وأضاف 
للحملة  اإلجمالية  التكاليف  بكافة  تتكفل  العالمية 
واإلداري،  الطبي  الفريق  وإعاشة  سفر  من  الطبية 
وتوفير  والنظارات،  والعدسات  األدوية  شراء  وقيمة 
الثانية  المتابعة  ومصروفات  الالزمة،  الطبية  األجهزة 
واإلداري،  الطبي  الفريق  ومكافآت  رواتب  للمرضى، 
محمد  األمير  مؤسسة  رؤية  من  انطالًقا  ذلك  ويأتي 

في اتفاقية تعاون مع مؤسسة البصر الخيرية

مكافحة العمى في الدول الفقيرة

الــريـا�ض - تنمية

الــريـا�ض - تنمية

أحمد الحواس: االتفاقية تقضي على إقامة 
حملة طبية في الدول الفقيرة، وفحص 

5000 آالف مريض، وإجراء 500 عملية جراحية 
لعالج إزالة الماء األبيض، وعالج الماء األزرق

وقعت مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، مذكرة 
»كفيف«  الخيرية  المكفوفين  وجمعية  المؤسسة  بين  تفاهم 
والمدير  الحواس،  أحمد  للمؤسسة  التنفيذي  المدير  ويمثلها 
بمقر  وذلك  الموسى،  د.ناصر  المكفوفين  لجمعية  التنفيذي 

المؤسسة بالرياض.

على  التركيز  هو  االتفاقية  توقيع  من  الهدف  أن  الحواس  وأوضح 
األمور التنموية اإلنسانية واألعمال الخيرية من خالل تنفيذ برامج 

ومناشط وإيجاد حلول إبداعية للمشاكل اإلنسانية.

المؤسسة  بين  فيما  التعاون  على  تنص  االتفاقية  إن  وأضاف: 
األمور  دعم  في  تساعد  التي  الخدمات  تقديم  على  والجمعية 
البرامج  تنفيذ  خالل  من  الخيرية  واألعمال  اإلنسانية  التنموية 
والمناشط في مساعدة المحتاجين من المكفوفين، والمساهمة 
الطبية  األجهزة  من  الفقراء  المكفوفين  احتياجات  توفير  في 
في  والمساهمة  للمكفوفين،  وتأهيل  تدريب  وكذلك  ونحوها، 

رعاية الموهوبين من المكفوفين.

فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  الموسى،  د.  شكر  جانبه،  من 
من  المحتاجين  ودعم  مساعدة  في  الجمعية  مع  تعاونها  على 
للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  إن  وقال:  المكفوفين، 
في  والمميزة  الرائدة  الخيرية  المؤسسات  من  تعد  اإلنسانية 
مع  االتفاقية  هذه  بتوقيع  اليوم  فخورين  ونحن  المملكة، 

المؤسسة التي تفاجئنا دائما بالمبادرات المثمرة .

تواجه الكثير من المنظمات الخيرية على 
مستوى الوطن العربي فى اطار دورها 
التنموي فى مختلف المجاالت العديد 

من المشكالت التي تعرقل قيامها 
باالدورا المأمولة منها ولعل قضية 

الكفاءة والفاعلية هي احدي المشكالت 
الرئيسية التي تحد من مساهمتها فى 
تنمية المجتمع حيث تواجه منظمات 

العمل الخيري من عدم وضوح الروؤية 
واالستراتيجيات واتساع االهداف مما يربك 

عملها ويشتت جهودها كما انها تفتقر 
الي االنظمة االدارية المؤسسية واليات 

التواصل والتعاون فيما بينها بجانب 
المعوقات  البشرية والمادية .

ولمعالجة المشكالت التي تعوق 
النهوض بالعمل الخيري في العالم 

العربي والمتمثلة فى االفتقار الي العمل 
المؤسسي المتميز جاءت مبادرة جائزة 

االمير محمد بن فهد لالفضل اداء 
خيري علي مستوي الوظن العربي بهدف 

المساهمه لالرتقاء بأداء المؤسسات 
الخيرية وبمستوي الخدمة المقدمة 

للمستفيدين علي مستوي الوطن العربي.

اأحمد عبدالرحمن احلوا�ض *

نحو أداء 
خيري متميز

** املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة الأمري حممد 
بن فهد للتنمية الإن�سانية

كفيف
مؤسسة محمد بن فهد توقع اتفاقية مع
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العالمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  شاركت 
غير  اإلنسانية  للمنظمات  التشاوري  االجتماع  في 
وذلك  لسوريا  اإلنسانية  االستجابة  لدعم  الحكومية 
وقد   ، الدوحة  القطرية  العاصمة  في  الماضي  األحد  يوم 

مثل المؤسسة الدكتور فيصل العنزي .

مؤتمر  انعقاد  قبيل  يأتي  الذي  االجتماع،  ويسعى 
واقع  على  الضوء  تسليط  إلى  سوريا،  حول  بروكسل 
المقدمة  الجهود  وحجم  سوريا،  في  اإلنسانية  األزمة 
الخليجية،  اإلنسانية  والمؤسسات  المنظمات  من 
الفاعلين،  بين  التنسيق  وتعزيز  العاجلة،  واالحتياجات 
تعهداتهم  عن  لإلعالن  للمشاركين  الفرصة  وإتاحة 

وخططهم المستقبلية .

وقال الدكتور أحمد بن محمد المريخي، مبعوث األمين 
العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، في كلمة له، إن 
هذا االجتماع يأتي بهدف الخروج بمرئيات حول التحديات 
التي تواجه هذه المؤسسات اإلنسانية، والمقترحات ذات 
الصلة لرفعها إلى مؤتمر يعقد في بروكسل يومي 4 و5 
من الشهر الجاري بعنوان »المساعدات اإلنسانية داخل 

سوريا.. االحتياجات والتحديات والطريق إلى األمام«.
دول  عقده  في  تساهم  الذي  المؤتمر  هذا  أن  وأوضح 

الحلول  إليجاد  مهمة  محطة  يعتبر  وأوروبية  خليجية 
العالقة سياسيا وإنسانيا، مشيرا إلى أن المؤتمر يشكل 
المنظمات والمؤسسات اإلنسانية  فرصة إلبراز جهود 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تخفيف 

معاناة السوريين.

للشؤون  المتحدة  لألمم  العام  األمين  مبعوث  وقال 
اإلنسانية إن تفاقم األزمة السورية واستمرارها يتطلب 
لخطة  مليار   3.3 منها  الحالي،  للعام  دوالر  مليار   8
اإلقليمية  للخطة  مليار  و4.7  اإلنسانية،  االستجابة 

لالجئين.

ولفت إلى أن الصراع في سوريا خلف حتى اآلن 13.5 مليون 
فيما  إنسانية،  لمساعدات  ماسة  بحاجة  هم  شخص 
أجبر 4.8 مليون شخص على الفرار من ديارهم بحثا عن 

ملجأ في البلدان المجاورة.

العلي  غانم  بن  محمد  الدكتور  استعرض  بدوره، 
القطري  األحمر  الهالل  إدارة  مجلس  رئيس  المعاضيد 
تواجه  التي  التحديات  وطبيعة  السورية  األزمة  واقع 
المنظمات  كافة  داعيا  السوريين،  والالجئين  النازحين 
اإلنسانية إلى تركيز االهتمام على بناء السلم االجتماعي 
لمواجهة  سوريا  في  المحلية  المجتمعات  وتقوية 

التحديات اإلنسانية الحالية والمستقبلية.

أخبــارنـاأخبــارنـا

مؤسسة األمير محمد بن فهد تشارك في 
اجتماع المنظمات اإلنسانية في الدوحة

الـدوحـة - تنمية

أطلقت مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية 
األطفال  من  السرطان  لمرضى  حياة(  )بسمة  مبادرة 
وأسرهم، بهدف رعاية مرضى السرطان من األطفال من 
خالل طرح برامج ومشاريع توعوية لهم تعنى بتثقيفهم 
المرض  بتداعيات  أسرهم  وتوعية  وتثقيف  وتوعيتهم 
تلبية  على  البرامج  هذه  تشمل  كما  مواجهتها،  وطرق 
المناسبة  البيئة  وتهيئة  وأسرهم  المرضى  احتياجات 

للتفاعل مع اآلثار المترتبة على هذا المرض.

المرضى  عن  الترفيه  إلى  المبادرة  أهداف  وتمتد 

المصابين بالسرطان وأسرهم وتخفيف اآلثار المترتبة 
لها  شراكات  إيجاد  في  المؤسسة  بدأت  وقد  عليهم، 
أو  صحية  مؤسسات  سواء  المملكة  مستوى  على 
إستراتيجيتها  اطار  في  المبادرة  هذه  لتنفيذ  غيرها 

ومن ضمن مبادراتها للعام 2017 .

بأن  للمؤسسة،  العام  األمين  األنصاري  عيسى  د.  وأفاد 
إستراتيجية  سياق  في  يأتي  المبادرات  هذه  مثل  طرح 
على  المشتملة  القادمة  سنوات  للخمس  المؤسسة 
عدد من المبادرات السنوية والتي تهدف إلى دعم التنمية 

اإلنسانية في مختلف مجاالتها.

لمرضى السرطانإطالق مبادرة

الــريـا�ض - تنمية

محمد  بن  تركي  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وّقع 
أمناء  مجلس  رئيس  نائب  عبدالعزيز  بن  فهد  بن 
اإلنسانية،  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة 
مذكرة تفاهم مع مستشفى الدمام المركزي، ومركز 

بناء لألسر المنتجة ”جنى”، ومركز بدانة كلينك.

وتهدف االتفاقيات إلى المساهمة في توفير احتياجات 
األجهزة  من  المحدود  الدخل  أصحاب  من  المرضى 
االحتياجات  سد  في  والمساهمة  الضرورية  الطبية 
من  المحتاجين  ومساعدة   ، الطبية  األدوية  من 
 ، الدعم والتدريب والتأهيل  المنتجة من خالل  األسر 
والمساهمة في توفير العميالت من األسر المنتجة، 
باحتياجات  العالقة  ذات  والدراسات  البحوث  وعمل 
تقنية  بيئة  إيجاد  في  والتعاون   ، المنتجة  األسر 
مساعدة في تقديم الدورات المتقدمة للعميالت من 

تحتاج  التي  الحاالت  وتقييم  وفحص   ، المنتجة  األسر 
للمرضى  البدانة  جراحات  وإجراء   ، البدانة  لجراحة 
الالزمة  ، وتقديم االستشارات والمتابعات  المحولين 

لهم بعد جراحات البدانة.

األمير تركي بن محمد يوقع إتفاقيات لتوفير 
إحتياجات مرضى ذوي الدخل المحدود

الدمام - تنمية
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فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  من  وفد  قام 
عيسى  الدكتور  األمين  برئاسة  اإلنسانية  للتنمية 
الثقافي  عيسى  مركز  إلى  بزيارة  االنصاري  حسن  بن 
استقبالهم  في  وكان   ، مؤخراً   ، البحرين  بمملكة 
الشيخ خالد بن خليفة ال خليفة نائب رئيس مجلس 
الثقافي  عيسى  لمركز  التنفيذي  والمدير  االمناء 
مدير  خليفة  ال  عيسى  بن  راشد  الشيخ  وكذلك   ،
وعدد  البحرين  بمملكة  التاريخية  الوثائق  مركز 
الوفد بارجاء  ، حيث تجول  من المسؤولين بالمركز 
، كما تم عقد  الى اهدافه وانجازاته  المركز وأستمع 
المركز  بين  التعاون  أوجه  لبحث  مشترك  اجتماع 
ومؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية 

مذكرة  وتوقيع  المبادرات  من  عدد  تنفيذ  خالل  من 
مركز  من  وفد  سيقوم  كما   ، الطرفين  بين  تفاهم 
الى  خليفه  خالدبن  الشيخ  برئاسة  الثقافي  خليفه 
برامجها  على  لالطالع  بالمملكة  المؤسسة  مقر 
بين  المشترك  العمل  سبل  وبحث  ومشاريعها 

الطرفين.

خليفة  ال  خالد  الشيخ  قدم  الوفد  زيارة  نهاية  وفي 
هدية تذكارية لالمين العام لمؤسسة األمير محمد 

بن فهد الدكتور عيسى االنصاري .

هدية  خالد  للشيخ  االنصاري  الدكتور  قدم  كما 
بن  فهد  بن  محمد  األمير  مبادرات  كتاب  عن  عباره 

عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة .

أخبــارنـا

الـمنامـة - تنمية

مقـال

مبادرات ناجحة.. 
وعطاء مستمر

فهد  بن  محمد  األمير  لمؤسسة  الذاتية  السيرة  تحفل 
واإلنجازات،  النجاحات  من  بالكثير  اإلنسانية  للتنمية 
الكثير من أهدافها،  اليوم، بعدما حققت  التي نفخر بها 
لمواصلة  وتفان،  جهد  بكل  تعمل  المؤسسة  ومازالت 
تكون  أن  أجل  من  الصندوق،  خارج  والتفكير  المشوار، 
جميع مبادراتها ذات قيمة مضافة للمجتمعات البشرية 

بشكل عام، والفئات المستهدفة بشكل خاص.

المؤسسة التي أنشئت في عام 1430هـ، قدمت دروسا 
اإلنسانية،  المجتمعات  تنمية  في  مجانية  وعبراً 
إلى تحقيق كل هذه  الطريق  واالرتقاء بها، ولم يكن 
النجاحات مفروشًا بالورود، وإنما كانت هناك عقبات 
والمشاريع  المبادرات  إيجاد  في  كثيرة،  وتحديات 
خدمات  وإيصال  جانب،  من  المجتمع  لها  يحتاج  التي 
المستهدفين  إلى  وأطروحاتها  وأفكارها  المؤسسة 
بآلية  ونخرج  نبتكر  أن  علينا  وكان  آخر،  جانب  من 
صفة  عن  تبعدنا  حديثة،  وأساليب  جديدة،  عمل 
واإلنساني،  المجتمعي  العمل  في  والتقليدية  التكرار 
وأستطيع اليوم التأكيد على أننا نجحنا في هذا األمر 

وبامتياز، وحققنا المعادلة الصعبة.

للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  لدى  اليوم، 
بكل  الناجحة  المبادرات  من  مجموعة  اإلنسانية 
ومجتمعات  السعودي،  المجتمع  لتطوير  المقاييس، 
سبيل  على  ـ  والمشاريع  المبادرات  هذه  ومن  العالم، 
لتنمية  محمد  األمير  برنامج  ـ  الحصر  وليس  المثال 
لإلسكان  فهد  بن  محمد  األمير  ومشروع  الشباب، 
عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير  وصندوق  الميسر، 

ومركز  اإلجتماعي،  التأهيل  ولجنة  المرأة،  لتنمية 
األمير سلطان  الخير، وكلية  األميرة جواهر لمشاعل 
األمير  وكرسي  البصرية،  اإلعاقة  لذوي  عبدالعزيز  بن 
المبادرات  لدعم  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  محمد 
للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  وصندوق  الشبابية، 
نوف  األميرة  وصندوق  الشباب،  لمشاريع  الصناعية 
األمير  وكرسي  العاملة،  المرأة  لدعم  محمد  بنت 
واإلقليمية،  الحضرية  للدراسات  فهد  بن  محمد 
وجائزة األمير محمد بن فهد لخدمة أعمال البر، وجائزة 
وبرنامج  خيري،  أداء  ألفضل  فهد  بن  محمد  األمير 
اإلنسانية  المشاريع  بخالف  الشباب،  وتوظيف  تدريب 
واإلنمائية، وتوفير الخدمات لذوي اإلحتياجات الخاصة، 
وتشجيع وتقدير الممارسات األمثل في مجال التنمية 
وتأسيس  عالمية،  جوائز  إنشاء  طريق  عن  اإلنسانية 
وما  عالميًا،  اإلنسانية  التنمية  في  لإلسهام  برامج 
يبعث على الفخر حقًا، ذلك االقبال الكبير والمنافسة 

الشديدة للظفر بجوائز المؤسسة.

التي  والمشاريع  المبادرات  من  الكم  هذا  ورغم 
تعمل عليها المؤسسة اآلن، إال أن التفكير في إيجاد 
أفكار لمبادرات ومشاريع جديدة لم ينقطع، وبحث 
واضعين  يتوقف،  لم  القديمة،  المبادرات  تطوير 
بالمجتمع  االرتقاء  وهو  واحدا،  هدفا  أعيننا  أمام 
مرموقة  مستويات  إلى  به  والنهوض  السعودي، 
بأن  المؤسسة،  من  إيمانا  واالزدهار،  النماء  من 
واعية  أجيال  إيجاد  عن  تثمر  الراقية،  المجتمعات 
المطلوب  الدور  وطبيعة  مالمح  تدرك  ومثقفة، 

منها في نهضة بالدها.

حامد العلي *

رغم هذا الكم من المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها 
المؤسسة اآلن، إال أن التفكير في إيجاد أفكار لمبادرات 

ومشاريع جديدة لم ينقطع، وبحث تطوير المبادرات 
القديمة، لم يتوقف، واضعين أمام أعيننا هدفا واحدا، 

وهو االرتقاء بالمجتمع السعودي، والنهوض به إلى 
مستويات مرموقة من النماء واالزدهار

** املن�سق الإعالمي 

وفد من مؤسسة األمير محمد بن فهد 
يزور مركز عيسى الثقافي بالبحرين
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حقق حساب مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 
االجتماعي،  التواصل  موقع  في  الرسمي  االنسانية 
ثمانية عشر مليون مشاهدة وانطباعات خالل العام 
الماضي 2016 م ، حسب االحصائيات الرسمية لموقع 
انشطة  نشر  خالل  من  وجـوده  فـرض  أن  بعـد  تويتر 
في  اإلنسانية  التنمية  قضايا  تخدم  التي  المؤسسة 

المجتمعات المحلية والعالمية.
 

ينشرها  التي  التغريدات  مع  المغردون  تفاعل  وقد 
للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  حساب 
بإخبار  تتعلق  والتي  حسابها  عبر  اإلنسانية 
المؤسسة ، وأنشطتها ، وبرامجها ، والتي تهدف إلى 
إنسانية،  لمشاكل  إبداعية  ومبادرات  حلول  إيجاد 
تنموية،  مشاريع  صياغة  على  برامجها  وتعمل 
ووضع  المشاكل،  هذه  طبيعة  فهم  تستهدف 
الحلول المناسبة لها، وتطبيقها على المجتمعات 
المستهدفة؛ من أجل إيجاد أفضل السبل لمواجهة 

هذه المشكالت، وتعتبر المؤسسة محركًا عصريًا 
إليجاد الحلول المناسبة.

 
محمد  األمير  لمؤسسة  الرسمي  الحساب  أن  ُيذكر 
التواصل  موقع  في  اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن 

االجتماعي »تويتر« هو 

أخبــارنـاأخبــارنـا

حساب مؤسسة األمير محمد بن فهد بتويتر يحقق

18
تفاعل المغردون مع التغريدات التي 

ينشرها حساب مؤسسة األمير محمد بن 
فهد للتنمية اإلنسانية عبر حسابها والتي 

تتعلق بإخبار المؤسسة ، وأنشطتها ، 
وبرامجها

 اقام مركز رؤية لذوي اإلعاقة  
)6( ورشة عمل تعاون مع 

الكفيفات للمتطوعات . 

أقيمت في البرنامج جلسات 
القراءة للكفيفات تجاوزت  

)41( جلسة.

مليون مشاهدة

االمير  لمؤسسة  النسوي  المكتب  انجازات  تعددت 
تنمية  – برنامج  االنسانية  للتنمية  فهد  بن  محمد 
التربوي  التأهيل  دورة  المكتب  اقام  حيث  الشباب، 
اإلنجليزية  اللغة  بكالوريوس  لخريجات  والوظيفي 
 18 المستفيدات  عدد  كان  حيث  شهور   6 لمدة 

متدربه.
 200 من  ألكثر  الدعوة  النسوي  المكتب  وجه  كما 
القدرات  دورة  لحضور  الثانوية  المرحلة  من  طالبة 
الفئة  كانت  حيث  ايام   5 لمدة  استمرت  والتي  
المستهدفة االسر ذات الدخل المحدود وقد قدمت 

الدورة مجانا.

لطالبات  الرابعة  الدفعة  تخريج  حفل  نظم  وقد 
جامعة االمير محمد بن فهد.

خاص  معرض  إقامة  تم  كوم  ساف.  مع  وبالتعاون 
تضمن  وكذلك  المخفضة  العالمية  الماركات  بأرقى 
ركن لعرض ارقى الجالبيات والعبايات من مصممات 

سعوديات لمدة 3 ايام وذلك في مقر المؤسسة.
النسوي  وقد تم تشكيل لجنة أستشارية للمكتب 

لتقيم وتطوير  االنشطة وتمكين المرأة.

للمكتب النسوي للمؤسسة

انجازات متعددة

الـدورات

ورش عمل 
استراتيجيات 

تركيب العطور 

دورة مهارات اإللقاء 
والتقديم

دورة تدريبية 
لتعلم طريقة 

برايل للعضوات 

برنامج سبرنج بورد 
للعضوات

دورة صناعة الحلويات

دورة مهارات حياتية

 دورة فن الديكوباج

دورة الحاسب األلي

دورة اللغة االنجليزية

ورش العمل :

جلسات القراءة :

@pmfhdorg

@pmfhdorg
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خطوة نحو تعزيز أداء المؤسسات الخيرية عربيًا

جائزة األمير محمد ألفضل 
أداء خيري

في  والخبراء  والمسؤولين  المختصين  من  عدد  أكد 
أن جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل  الخيري  العمل 
إعالء  على  ستعمل  العربي،  الوطن  في  خيري  أداء 
في  البشرية  الموارد  تنمية  بأهمية  الخاصة  القيم 
لإلمكانات  األمثل  لالستغالل  وتسعى  المؤسسات، 
اإلدارية  المهم لألنظمة  الدور  المتاحة، وإظهار 
المجتمعي  التواصل  قنوات  وصيانة  والمالية، 
في مجال العمل الخيري على مستوى الوطن 
إلى أن الجائزة ستعزز الوعي  العربي، مشيرين 
في  التمّيز  بأهمية  الخيرية،  المؤسسات  لدى 
توفر  التي  المؤسسات  وتقدير  المؤسسي،  األداء 

الدعم الفعال لهذا القطاع.

سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  وكان 
بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه اهلل– قد وافق على 
عبدالعزيز  بن  فهد  بن  محمد  األمير  جائزة  إنشاء 
تتبناها  التي  العربي،  الوطن  في  خيري  أداء  ألفضل 
اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة 
اإلدارية  للتنمية  العربية  المنظمة  مع  بالتعاون 
الفرص  العربية، بهدف توفير  الدول  التابعة لجامعة 
العربي  العالم  في  واإلنسانية  الخيرية  للجمعيات 
في  التميز  ثقافة  وتأصيل  أداء  ألفضل  للوصصول 
معايير  خالل  من  والجمعيات،  المؤسسات  هذه 
الجائزة التي تعمل هذه المؤسسات والجمعيات على 
تطبيقها لتأهيلها للدخول في المسابقة، التي تتعلق 
المستفيدين  ورضا  المقدمة  والخدمات  بالقيادة 
من  وغيرها  الوقف  وإدارة  المالية  الموارد  وتنمية 

المعايير المقترنة باألداء.

بمستوى  االرتقاء  على  العمل  إلى  الجائزة  وتسعى 
سعيها  في  العربي  العالم  في  الخيرية  المؤسسات 
أفضل  واعتماد  المؤسسي  األداء  في  التميز  لتحقيق 
المستمر  التطوير  يخدم  بما  اإلبداعية  الممارسات 
للخدمات اإلنسانية المقدمة للمستفيدين، من خالل 
المؤسسات  وتكريم  بينها  فيما  التنافس  تشجيع 
المعتمدة استناداً إلى معايير بقيمة مبنية على أسس 
تصنيفها  وثم  بثالثة،  الجائزة  فروع  وحددت  علمية، 
وميزانيتها  الخيرية  الجهة  أو  المؤسسة  لحجم  وفقًا 

السنوية.

وثمن المسؤولون والمختصون الدور الذي ستقوم 
مبينين  العربي،  والعالم  المملكة  في  الجائزة  به 
األعمال  لتنمية  منها،  المثلى  االستفادة  كيفية 
الخيرية من جانب، ورسم خط تصاعدي لها، يعمل 
على تعزيز الخدمات المطلوبة لجميع المستفيدين 

من هذه األعمال.

من جانبه، رفع صاحب السمو الملكي األمير تركي بن 
بالغ  المؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  فهد  بن  محمد 
الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم  وامتنانه  شكره 
على  اهلل-  -حفظه  سعود  ال  عبدالعزيز  بن  سلمان 
موافقته الكريمة بإطالق هذه الجائزة لرفع أداء العمل 
مشيراً  العربي،  الوطن  مستوى  على  والخيري  اإلنساني 
رائداً  يعد  الشريفين  الحرمين  خادم  أن  إلى  سموه 

للعمل الخيري واإلنساني على مستوى الوطن العربي.

من  إيمانًا  يأتي  الجائزة  هذه  إطالق  أن  سموه:  وأضاف 
اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة 
في  الخيرية  والجمعيات  المؤسسات  دور  بأهمية 
لتتبنى  الجائزة  هذه  جاءت  حيث  المجتمع،  تنمية 
أفضل الممارسات اإلبداعية التي تعالج الصعوبات التي 
تسعى  كما  العربي،  الوطن  في  الخيري  العمل  تواجه 
المؤسسة من خالل هذه الجائزة إليجاد حلول إبداعيه 
مؤسسة  من  ذلك  يتطلبه  وما  المشكالت،  لهذه 
المقدمة  الخدمات  بمستوى  واالرتقاء  الخيري،  العمل 

للمستفيدين على مستوى العالم العربي.

التنفيذي  المدير  األمناء  مجلس  رئيس  نائب  وأوضح 
الشيخ  د.  البحرين  بمملكة  الثقافي  عيسى  لمركز 
خالد بن خليفة آل خليفة أن انطالق جائزة األمير محمد 
بن فهد ألفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي 
من أرض الحرمين الشريفين لخدمة العمل الخيري في 

حامد العلي - الـريـا�ض

األمير تركي بن محمد بن فهد :
جاءت الجائزة لتتبنى أفضل الممارسات 

اإلبداعية التي تعالج الصعوبات التي تواجه 
العمل الخيري في الوطن العربي

د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة :

مبادرة األمير محمد بن فهد هو غايتها 
النبيلة في تشجيع المؤسسات الخيرية على 
بذل العطاء اإلنساني واألداء المهني القائم 

على مبدأ اإلحسان في اإلحسان
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كافة الوطن العربي ليس مستغربًا على المملكة حيث 
انها دائما وما زالت تدعم األعمال الخيرية واإلنسانية 

في العالمين العربي واإلسالمي.

العديد  وجود  من  الرغم  »على  أنه  إلى  خليفة  ال  وأشار 
ما  أن  إال  العربي،  العالم  في  الخيرية  المنظمات  من 
النبيلة  يميز مبادرة األمير محمد بن فهد هو غايتها 
العطاء  بذل  على  الخيرية  المؤسسات  تشجيع  في 
في  اإلحسان  مبدأ  على  القائم  المهني  واألداء  اإلنساني 
الخيري  العمل  تطوير  إلى  تهدف  ألنها  وذلك  اإلحسان، 
على  الخيرية  المنظمات  أداء  وتحسين  المؤسسي 
إيجابياته  تنعكس  الذي  األمر  العربي،  العالم  مستوى 
ليس على المنظمات الخيرية وحدها فحسب، بل على 

افراد المجتمع

الجائزة  بفكرة  مشيداً  خدماتها«،  يتلقون  الذين 
ورؤيتها ورسالتها النبيلة، ومؤكداً على أن المنهجية 
العلمية التي تتبعها الجائزة في وضع وتنفيذ معاييرها 
سوف تعمل على تحسين األداء الخيري المؤسسي في 

الوطن العربي.

المستقبل  »تيار  لـ  العام  األمين  أشاد  جهته،  ومن 
العربي  الشباب  لمجلس  الفخري  والرئيس  اللبناني« 

األمير  بجائزة  الحريري  أحمد  المتكاملة  للتنمية 
العربي،  الوطن  في  خيري  أداء  ألفضل  فهد  بن  محمد 
والتي تتطلع إلى مستقبل عربي متميز في عمل الخير، 

والتنمية اإلنسانية.

متقدمة  عربية  رسالة  الجائزة  في  ما  أهم  إن  وقال 
وتنمية  المجتمع  خدمة  في  واإلبداع  التميز  تحاكي 
الذي  الريادي  الدور  مع  انسجامًا  البشرية،  الموارد 
العربية  األمة  قضايا  خدمة  في  الخير،  مملكة  تلعبه 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة  واإلسالمية، 

سلمان بن عبدالعزيز -حفظة اهلل ورعاه-.

وأَضاف الحريري »أن الجائزة تحمل اسم صاحب السمو 
الذي  عبدالعزيز،  بن  فهد  بن  محمد  األمير  الملكي 
المحبة  كل  الكريمة،  المالكة  األسرة  ولكل  له،  نكن 
للمملكة  يقدمونه  ما  على  والتقدير،  واالحترام 
وشعبها ولكل الشعوب العربية واالسالمية، من خير 

ومحبة وثقافة وانفتاح واعتدال وعطاء ال محدود«.
وزاد بقوله »إن الجائزة بما تتضمنه من معايير تشكل 
بأداء  االرتقاء  على  وللتحفيز  للمنافسة  إطار  أفضل 
العربي، والتعاون فيما  الخيرية في عالمنا  المؤسسات 
برعاية  التحديات  كل  ومواجهة  أدائها،  لتقييم  بينها 
مباشرة من مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 

االنسانية والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية«.

المساعد لجامعة  العام  السياق أشاد األمين  وفي ذات 
الدول العربية أ. د. محمد بن ابراهيم التويجري بفكرة 
الجائزة، وما يمكن أن تتركه من انطباعات إيجابية على 

نفوس سكان الدول العربية.

فهد  بن  محمد  األمير  جائزة  أن  التويجري  د.  وأبان 
تدل  طيبة  بادرة  العربي،  الوطن  في  خيري  أداء  ألفضل 
بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  حرص  على 
فهد بن عبدالعزيز واهتمامه بالعمل الخيري والعمل 
حتى  وأهدافه،  برامجه  وتعزيز  مؤسساته  تطوير  على 
إلى  النوعية  الخدمات  تقديم  في  فعالية  أكثر  يكون 

المستفيدين.

ترسيخ  الجائزة  هذه  أهداف  أحد  بأن  التويجري  وأَضاف 
بناء  يعني  مما  المؤسسي  الخيري  العمل  مفهوم 
أعلى  إلى  بها  واالرتقاء  العمل  أساليب  وتطوير  كوادر 
العطاء  استمرارية  إلى  يؤدي  مما  الجودة  مستويات 

والتمويل الذاتي.

العمل  محاور  ستغطي  أنها  شك  ال  »الجائزة  وقال: 
تدريبية  دورات  ستشمل  انها  كما  كافة،  الخيري 
وبرامج لالرتقاء بمستوى تقديم خدمات المؤسسات 

الخيرية للمستفيدين منها«.

العربية  الدول  لجامعة  المساعد  العام  األمين  وشدد 
الجوائز  وتجارب  مخرجات  من  االستفادة  ضرورة  على 
لمعرفة الجديد فيها إلثراء العمل االنساني في العالم 

العربي.

للتنمية  العربي  الشباب  مجلس  رئيس  وأوضحت 
المتكاملة بجامعة الدول العربية د. مشيرة أبو غالي أن 
جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري ستكون 
في  الخيري  العمل  مؤسسات  من  الكثير  أنظار  محط 
المملكة والعالم العربي، منذ دورتها األولى، وستحقق 

النجاح المنتظر«.

أفضل  مستقبل  »نحو  شعار  ترفع  »الجائزة  وأضافت 
وهذا  العربي«،  الوطن  في  المؤسسي  الخيري  للعمل 
التي  الوليدة،  الجائزة  أهداف  من  ملمح  عن  لنا  يكشف 
الدول  أن  بخبرتها  وأدركت  العربية،  اآلراء  استطلعت 
الخيرية  مؤسساتها  يحفز  من  إلى  حاجة  في  العربية 
إلى عمل  الخيرية  العطاء أكثر، وتحويل األنشطة  على 
مؤسسي له قواعده وأصوله، وفق آليات مقننة، تضمن 
عثرات،  أو  توقف  بدون  الخيرية،  المشروعات  مواصلة 
في  نموذجية  المشروعات  هذه  تكون  أن  تضمن  كما 
نوعية الخدمات التي تقدمها، ويؤكد ذلك رؤية الجائزة 
المعلنة، وهي »تأصيل ثقافة التميز والريادة في األداء 

د. مشيرة أبو غالي :أحمد الحريري :

د. ناصر الهتالن القحطاني : د. محمد بن ابراهيم التويجري :

أهم ما في الجائزة رسالة عربية متقدمة 
تحاكي التميز واإلبداع في خدمة المجتمع 
وتنمية الموارد البشرية، انسجامًا مع الدور 

الريادي الذي تلعبه مملكة الخير

»الجائزة ترفع شعار »نحو مستقبل أفضل 
للعمل الخيري المؤسسي في الوطن 

العربي«، وهذا يكشف لنا عن ملمح من 
أهداف الجائزة الوليدة

أهداف هذه الجائزة ترسيخ مفهوم العمل 
الخيري المؤسسي مما يعني بناء كوادر 
وتطوير أساليب العمل واالرتقاء بها إلى 

أعلى مستويات الجودة

الجائزة تهدف إلى تعزيز العمل الخيري في 
الوطن العربي من خالل أداء فاعل للمؤسسات 

القائمة عليه بشكل يحقق أهدافها بكفاءة 
وفاعلية، وتعزز ممارسات الحوكمة
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لصياغة  العربي  الوطن  في  الخيرية  المؤسسات  لدى 
مستقبل أفضل للعمل الخيري«.

وقال مدير المنظمة العربية للتنمية االدارية بجامعة 
مشروع  إن  القحطاني  الهتالن  ناصر  د.  العربية  الدول 
مؤسسة  ترعاها  التي  المشروعات  أحد  هو  الجائزة 
حيث  اإلنسانية،  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير 
ينطلق هذا المشروع - ضمن مشروعات كثيرة - من 
فهد  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  حرص 
دعم  على  الجائزة-  -صاحب  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
النشاط الخيري واإلنساني في المملكة والوطن العربي.

في  الخيري  العمل  تعزيز  إلى  تهدف  الجائزة  أن  وبين 
الوطن العربي من خالل أداء فاعل للمؤسسات القائمة 
وتعزز  وفاعلية،  بكفاءة  أهدافها  يحقق  بشكل  عليه 
بطريقة  المؤسسات  تلك  في  الحوكمة  ممارسات 
والمحاسبة  والشفافية  الرشيدة  الممارسات  تضمن 
للجهات  جوهري  مطلب  هذا  وأن  خاصة  والمساءلة 
الداعمة والمانحة مما يعزز الثقة في تلك المؤسسات 

والقائمين عليها.

العربية  العام لجامعة الدول  وأَضاف »أن معالي األمين 
لمنظمات  كداعم  الجائزة  هذه  أهمية  على  يؤكد 

المميز،  المؤسسي  العمل  إلى  االفتقار  في  والمتمثلة 
التي  للمشكالت  إبداعية  حلول  إليجاد  منها  وسعًيا 
محمد  األمير  ”جائزة  جاءت  اإلنسانية،  التنمية  تواجه 
بهدف  العربي“  الوطن  في  خيري  أداء  ألفضل  فهد  بن 
الخيرية،  المؤسسات  بأداء  لالرتقاء  المساهمة 

المقدمة للمستفيدين  الخدمات  وبمستوى 
على مستوى العالم العربي.

وتقديره  شكره  االنصاري  د.  ورفع 
أمناء  مجلس  رئيس  لسمو 
بن  فهد  بن  محمد  األمير  المؤسسة 

الجائزة  هذه  أطالق  على  عبدالعزيز، 
المنافسة  روح  اثراء  شأنها  من  والتي 

بهدف  االنساني  العمل  مؤسسات  بين 
االرتقاء به وتفعيل خدماته.

)المنظمة  للجائزة  الفنية  األمانة  أن  بالذكر  الجدير 
استمارة  اعداد  من  انتهت  اإلدارية(  للتنمية  العربية 
متضمنة  صفحة   )31( من  تتكون  والتي  المشاركة 
بالترشح لهذه  الخاصة  العديد من الشروط واألحكام 
ال  للجائزة  بالترشيح  المشاركة  أن  منها  الجائزة، 
الخيرية  المؤسسة  تكون  وأن  مالية،  رسومًا  يتطلب 
عامين،  عن  تقل  ال  لمدة  المجتمع  خدمة  في  عاملة 

العمل الخيري لما لها من دور كبير في دعم التنمية 
خاًصا  اهتماًما  الجائزة  هذه  ويولي  العربي،  الوطن  في 
متوقعًا أنها ستحدث نقلة نوعية في العمل المؤسسي 
الخيري على مستوى الوطن العربي وفقًا للمعايير وآلية 

العمل المعتمدة.

جامعة  االدارية  للتنمية  العربية  المنظمة  أن  وتابع: 
العربية  الجوائز  إدارة  في  طويل  باع  لها  العربية  الدول 
تحقيًقا   2001 سنة  منذ  عليها  واإلشراف  المتخصصة 
ألهداف المنظمة في دعم ثقافة الجودة وتميز األداء، 
كما  واألفراد،  اإلدارية  األجهزة  بين  للتنافس  وتأطيًرا 
أن المنظمة تساهم في دعم »جائزة األمير محمد بن 
أداء خيري« بما تمتلكه من بعد اقليمي  فهد ألفضل 
بشكل  تساعد  وكبيرة  شاملة  بيانات  وقاعدة  وخبرة 
أرجاء  في  لها  والترويج  بالجائزة  التعريف  في  ملحوظ 

الوطن العربي.

من جهة أخرى، قال وزير السياحة اليمني معمر االرياني 
ان اعالن جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري 
مؤسسة  اهتمام  عن  تعبيراً  يأتي  العربي  الوطن  في 
األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للتنمية االنسانية 
اثراء روح المنافسة بين المؤسسات الخيرية على  في 
أدائها بما يتناسب مع  العربي وتطوير  مستوى الوطن 
المستفيدين  احتياجات  لتلبية  المطلوب  المستوى 

منها .

المؤسسات  أداء  وتطوير  تقييم  »إن  األرياني  وقال 
وملحًا،  مطلوبًا  أمراً  بات  العربي  الوطن  في  الخيرية 
بهدف تطوير هذه المؤسسات والعمل على الرفع من 
تغطي  التي  الجائزة  معايير  تطبيقها  خالل  من  أدائها 

محاور العمل الخيري كافة.

األنصاري  عيسى  د.  للمؤسسة  العام  أمين  وقال 
فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  توليه  مما  »انطالًقا 
للتنمية اإلنسانية من أهمية لدور المؤسسات الخيرية 
التي  المشكالت  أهم  ولمعالجة  المجتمع،  تنمية  في 
العربي،  العالم  في  الخيري  بالعمل  النهوض  تعوق 

المؤسسة،  ميزانية  لتدقيق  نظام  هناك  يكون  وأن 
ويرفق بالترشيح معلومات وافية عن الجهة تتضمن 
األدلة والوثائق الثبوتية المؤيدة للترشيح، كما ال يجوز 
الواحدة،  الجهة  من  واحد  ترشيح  من  بأكثر  التقدم 
الجهات  ترشيح  التحكيم  هيئة  ألعضاء  يجوز  وال 
كما  الجائزة،  هذه  في  إليها  ينتمون  التي 
مسجلة  المؤسسة  تكون  أن  يشترط 
التي  الدولة  في  االختصاص  جهة  لدى 
وال  النشاط،  الجمعية  بها  تمارس 
الجمعيات  أو  للمؤسسات  يحق 
الخيرية ولجان التنمية التي سبق أن 
حصلت على المركز األول في الجائزة 
من  سنتين  مرور  بعد  إال  المشاركة 

تاريخ حصولها على الجائزة.

وفق  األداء  قياس  معايير  الجائزة،  أمانة  حددت  كما 
تسعة  على  تشتمل  والتي  العالمية،  النماذج  أحدث 
معايير رئيسة، وهي: القيادة، السياسة واالستراتيجية، 
نتائج  العمليات،  والموارد،  الشراكة  البشرية،  الموارد 
المجتمع،  نتائج  البشرية،  الموارد  نتائج  المستفيدين، 
نتائج األداء الرئيسي. حيث يتم احتساب نقاط التقييم 
درجة   150 إلى   100 بين  ما  منفصل  تقييم  كل  خالل  من 

لكل تقييم.

معمر االرياني :

إن تقييم وتطوير أداء المؤسسات الخيرية 
في الوطن العربي بات أمرًا مطلوبًا وملحًا، 

بهدف تطوير هذه المؤسسات والعمل 
على الرفع من أدائها

الشروط واألحكام الخاصة بالترشح لجائزة األمير محمد

المشاركة بالترشيح للجائزة ال يتطلب رسومًا مالية

أن تكون المؤسسة الخيرية عاملة في خدمة المجتمع 
لمدة ال تقل عن عامين

أن يكون هناك نظام لتدقيق ميزانية المؤسسة، ويرفق بالترشيح 
معلومات وافية عن الجهة تتضمن األدلة والوثائق الثبوتية

ال يجوز التقدم بأكثر من ترشيح واحد من الجهة الواحدة، وال 
يجوز ألعضاء هيئة التحكيم ترشيح الجهات التي ينتمون إليها

يشترط أن تكون المؤسسة مسجلة لدى جهة االختصاص 
في الدولة التي تمارس بها الجمعية النشاط
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معايير قياس األداء
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القيادة

الموارد البشرية

العمليات

نتائج الموارد البشرية

السياسة واالستراتيجية

الشراكة والموارد

نتائج المستفيدين

نتائج المجتمع

نتائج األداء الرئيسي
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مقـال

أنحاء  من  خيرية،  وجمعية  مؤسسة   156 تتنافس 
فهد  بن  محمد  األمير  جائزة  على  العربية،  الدول 
خيرية  جمعية   25 تشارك  حيث  خيري،  أداء  ألفضل 
إضافة  فلسطين،  من  خيرية  جمعية  و22  مصر،  من 
جمعيات  و9  المملكة،  في  خيرية  جمعية   28 إلى 
الجزائر،  في  خيرية  جمعيات  وست  األردن،  في  خيرية 
من  و4  المغرب،  من  جمعية  و29   ، السودان  من  و22 
لبنان ، و2 من سلطنة عمان ، و3 من تونس ، و2 من 
اليمن، وجمعية واحدة من الكويت وكذلك الصومال 

والبحرين.

محمد  بن  تركي  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وقال 
التعريفية  الندوات  أن  األمناء،  مجلس  رئيس  نائب 
للجائزة في خمس دول  الفنية  األمانة  التي قامت بها 
المغرب، السودان  ، السعودية،  ، األردن  عربية » مصر 
وزيادة  الجائزة  ألهداف  الالزم  الترويج  »حققت 
في  التميز  بأهمية  الخيرية  المؤسسات  لدى  الوعي 
مشاركة  في  األثر  أكبر  له  كان  مما  المؤسسي  األداء 

الجمعيات من خمسة عشر دولة عربية .

وأضاف األمير تركي: إن الجائزة تسعى لالرتقاء بمستوى 
سعيها  في  العربي،  العالم  في  الخيرية  المؤسسات 
أفضل  واعتماد  المؤسسي،  األداء  في  التميز  لتحقيق 
المستمر  التطوير  يخدم  بما  اإلبداعية،  الممارسات 
للخدمات اإلنسانية المقدمة للمستفيدين، من خالل 
المؤسسات  وتكريم  بينها،  فيما  التنافس  تشجيع 
على  مبنية  بقيمة  معايير  إلى  استناداً  المعتمدة، 

وثم  بثالثة،  الجائزة  فروع  وحددت  علمية،  أسس 
الخيرية  الجهة  أو  المؤسسة  لحجم  وفقًا  تصنيفها 

وميزانيتها السنوية.

الجائزة تسعى لالرتقاء بمستوى المؤسسات 
الخيرية في العالم العربي

األمير تركي بن محمد:

الـدمام - تنمية

جمعية خيرية عربية تتنافس على جائزة 
محمد بن فهد ألفضل أداء خيري

156

التنمية الخضراء

السياقات.  من  العديد  في  تنمية  كلمة  تستخدم 
والتى  البشرية  التنمية  هناك  المثال  سبيل  فعلى 
البشرية   الموارد  ومهارات  قدرات  بتطوير  تهتم 
وهناك  واإلنجاز،  األداء  في  كفاءة  أكثر  لتكون 
الدخل  زيادة  الى  تهدف  التى  االقتصادية  التنمية 
ألفراد  أفضل  حياة  توفير  و  مصادره  وتنويع  القومي 
المجتمع. وهناك ايضا مفهوم التنمية المستدامة 
والبعد  اإلقتصادية  التنمية  بين  ليربط  جاء  والذى 
كافة  في  والنمو  التطور  إحداث  الى  ويهدف  البيئي، 
البيئة  على  المحافظة  على  الحرص  مع  المجاالت 
لضمان  عالية  بكفاءة  المتاحة  الموارد  استغالل  و 
نمو  لدعم  القادمة  لألجيال  المصادر  توفر  استمرار 

وتطور مجتمعاتها.

ولقد تّولد حديثا مفهوم التنمية الخضراء. وكلمة 
الى الخصائص اآلمنة  »خضراء« تطلق عادة لالشارة 
سبيل  على  فهناك  اليها.  المشار  العملية  في 
الذى  اإلقتصاد  وهو  األخضر«  »اإلقتصاد  المثال 
يهتم في كل مناشطه بالبيئة والمحافظة عليها، 
التى  األبنية  تلك  وهي  الخضراء«  »األبنية  وكذلك 
تقنيات  و  بنائها وتشغيلها بمواد  و  يتم تصميمها 
وال  للطاقة  استهالكها  من  كثيرا  تقلل  ووسائل 

تؤثر سلبا على البيئة.

بالتنمية  يرتبط  مفهوم  هي  الخضراء«  »التنمية 
التأثيرات  اإلعتبار  في  يأخذ  والّذى  العمرانية 
وهناك   . للتنمية  البيئية  و  الثقافية  و  اإلجتماعية 
الخضراء«  »التنمية  بمفهوم  ترتبط  عناصر  ثالث 

وهي : االستجابة لمتطلبات المحافظة على البيئة، 
اإلعتبار  في  واألخذ   ، للموارد  األمثل  واالستغالل 

الجوانب االجتماعية والثقافية في المجتمع.

يترتب  الذى  الحضري  التمدد  المثال،  سبيل  فعلى 
المدن  حول  جديدة  سكنية  مجمعات  بناء  عليه 
الهدف  ليس  ولكن  التنمية،  مظاهر  أحد  يعتبر 
توفير  فقط  هو  السكنية  المجمعات  بناء  من 
الى ذلك  باالضافة  الهدف هو  منازل للسكن، ولكن 
المجتمع  وتقاليد  ثقافة  تحترم  آمنة  بيئة  توفير 
من  البد  وكذلك  المساكن  هذه  سيسكن  الذى 
باإلضافة  الطبيعية  و  البرية  الحياة  على  المحافظة 
الى المحافظة على البيئة باستخدام الطاقة بكفاءة 
يمنع  بما  للبيئة  الملوثة  المخلفات  إدارة  و  عالية 

تأثيراتها السلبية.

»التنمية الخضراء« تستوجب استخدام استراتيجيات 
تتضمن  أنها  حيث  الجهات  من  العديد  فيها  تشارك 
االستخدام األمثل لألراضى والطاقة والمياه ومختلف 
اإلنسانية  المجتمعات  تحتاجها  التى  األخري  المصادر 
البيئية  النواحى  األعتبار  في  أخذها  الى  باإلضافة 
والتراثية والثقافية و اإلجتماعية وكذلك  المحافظة 

على الحياة البرية.
من  الخضراء«  »التنمية  مفهوم  أصبح  لقد 
المفاهيم الهامة التى يجب أخذها في اإلعتبار خاصة 
الخدمات  في  التوسع  و  للمدن  المتزايد  النمو  مع 
المقدمة للمجتمعات و االستغالل المتزايد لموارد 

الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية.

د. يو�سف حممد �سليمان *

»التنمية الخضراء« تستوجب استخدام استراتيجيات 
تشارك فيها العديد من الجهات حيث أنها تتضمن 

االستخدام األمثل لألراضى و الطاقة والمياه ومختلف 
المصادر األخري التى تحتاجها المجتمعات اإلنسانية 

باإلضافة الى أخذها في األعتبار النواحى البيئية 
والتراثية والثقافية و اإلجتماعية

** اأ�ستاذ بجامعة الأمري حممد بن فهد

ملف العدد
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دشن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد 
بن عبدالعزيز آل سعود أمس األول، ثالث مبادرات 
في  وكان  فهد،  بن  محمد  األمير  لجامعة  تابعة 
مقدمتها مركز »األمير نايف بن عبدالعزيز للسالم 
والتسامح« و«كرسي األمير محمد بن فهد لعلوم 
األميرة جواهر  »برنامج  النانو«، وأخيراً  وتكنولوجيا 
وذلك  التوحد«،  ومرضى  داون  لمتالزمة  نايف  بنت 
الجامعة بالعزيزية، بحضور عدد كبير من  في مقر 
في  التدريس  هيئة  وأعضاء  العامة  الشخصيات 

الجامعة وطالبها.

وعبر األمير محمد بن فهد عن سعادته بتدشين 
صالح  في  تصب  التي  والبرامج،  المبادرات  هذه 
أهالي  وخدمة  ناحية،  من  وطالبها  الجامعة 

أخرى،  ناحية  من  الشرقية  المنطقة  ومواطني 
وقال سموه إنه يأمل في أن تعزز هذه المشروعات 
والبرامج الدور العلمي الذي تقوم به جامعة األمير 

محمد بن فهد المنطقة.

على  تعليقا  صحافي  تصريح  في  سموه  وأضاف 
إن  والتسامح،  للسالم  نايف  األمير  مركز  افتتاح 
األمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- كان يهتم 
ترسيخ  إلى  يدعو  كان  حيث  األمور،  هذه  بمثل 
من  للكثير  الحلول  إيجاد  عبر  والسالم  التسامح 
ولن  األول  يكون  لن  المركز  وهذا  المشكالت، 
الذي خدم وطنه  يكون األخير باسم األمير نايف، 
ولكن  األمنية،  الناحية  من  فقط  ليس  وبلده، 
جهدا  وبذل  والسياسية،  االجتماعية  الناحية  من 
في  واألفراد  القبائل  بين  الخالفات  لحل  كبيرا 
السعودي، وهو بمثابة مدرسة استفاد  المجتمع 

األميرة  مركز  إنشاء  إن  إلى  مشيرا  الكثير«،  منها 
المملكة،  في  التوحد  مرضى  لخدمة  جاء  جواهر، 
يستوعب  بحيث  معينة،  بآلية  المركز  وسيعمل 
أكبر عدد ممكن من المصابين بهذا المرض، مع 
في  العالمية  والدراسات  البرامج  من  االستفادة 

هذا المجال.

التي  األعمال  من  أعده  المركز  »هذا  سموه  وتابع 
تهم المواطن، وستوفر ما يحتاج إليه، وأتوقع أن 
يكون عمله مميزاً، بسبب إشراف الجامعة عليه، 
لمرضى  نوعية  خدمات  تقديم  يضمن  ما  وهو 

التوحد«.

ومن جانبه، قال مدير الجامعة د. عيسى بن حسن 
األنصاري »إن األمير محمد بن فهد وجه قبل فترة 
بالعمل على إنجاز هذه البرامج والمشروعات التي 
الجامعة  دور  ترسيخ  أجل  من  سموه،  دشنها 
الشرقية«،  المنطقة  في  واالجتماعي  العلمي 
مركز  تأسيس  من  »الهدف  أن  إلى  مشيراً 
التعايش  ثقافة  تعزيز  هو  والتسامح،  السالم 
الناس  بين  والتعاون  التفاعل  ودعم  السلمي، 
الغاية،  هذه  أجل  »من  وأضاف  وعالمًيا«،  محلًيا 
الدراسات، بتنظيم  اعتمادا على  المركز  سيقوم 
األنشطة والفعاليات التي تعمل على تطوير ونشر 
المعرفة في كل الموضوعات التي تتعلق بالسالم 

والتسامح«.

وتابع د. األنصاري »المركز سيعمل أيًضا على دعم 
بموضوعات  تتعلق  التي  والبحوث  المشروعات 
تأثير على السالم والتسامح، والمشاركة في  لها 
والتسامح  السالم  يخدم  بما  المناهج،  تطوير 
واألنشطة ذات العالقة في المؤسسات التعليمية، 
إلى جانب تطوير موارد على اإلنترنت لتعزيز ثقافة 
للتواصل  األنشطة  وتطوير  والتسامح،  السالم 
وتعزيز العالقات بين المنظمات العاملة في مجال 

السالم والتسامح محلًيا وعالمًيا«.

بن  محمد  األمير  »كرسي  األنصاري:  وأضاف 

تقديم  سيواصل  النانو  وتكنولوجيا  لعلوم  فهد 
المهم،  العلمي  التخصص  هذا  في  األبحاث 
لالستفادة منه في تطوير الكثير من االختراعات 
األميرة  »برنامج  أن  مبينًا  العلمية«،  واالبتكارات 

جواهر بنت

سيتبع  التوحد،  ومرضى  داون  لمتالزمة  نايف 
الخدمات  أفضل  تقدم  التي  البرامج  من  الكثير 
على  للتغلب  الفئة،  لهذه  والتأهيلية  العالجية 

المرض وآثاره، وذلك بالتعاون مع الجامعة«.

تــقريـرتــقريـر

األمير محمد بن فهد يدشن مركز األمير نايف 
للتسامح والسالم وكرسي »النانو«

الـدمام - تنمية

األمير نايف، الذي خدم وطنه وبلده، ليس 
فقط من الناحية األمنية، ولكن من الناحية 

االجتماعية والسياسية، وبذل جهدا كبيرا 
لحل الخالفات بين القبائل واألفراد في 

المجتمع السعودي
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يكتسب مركز األمير نايف بن عبدالعزيز للسالم 
والتسامح، التابع لجامعة األمير محمد بن فهد، 
شهرته ومكانته المحلية والدولية، من أهدافه 

السامية والنبيلة، التي يسعى إلى تحقيقها 
وترسيخها على أرض الواقع، يتوقع المختصون أن 

يحقق المركز الذي تم تدشينه نهاية العام الماضي، 
الكثير من اإلنجازات والنجاحات التي تعزز سمة السالم 

المحلي والدولي، وينشر صفة التسامح في األوساط 
المجتمعية والدولية، مشددين على أن المركز سيعزز 

عالقاته في الداخل والخارج، من أجل تفعيل برامجه 
نشر أهدافه.

للسالم  عبدالعزيز  بن  نايف  األمير  مركز  ويسعى 
لدى  والتسامح  السالم  ثقافة  نشر  إلى  والتسامح 
المجتمعات واالفراد محليًا وعالميًا، ودعم 
السالم  قضايا  تخدم  التي  المؤسسات 
من  الشراكات  وتعزيز  والتسامح، 
عالمي،  تعاوني  عمل  تقديم  أجل 
في  والبحوث  الدراسات  ودعم 
التفاهم  من  بيئة  وايجاد  والتسامح،  السالم  شؤون 
بناء  في  الشباب  واشراك  المتنازعة،  االطراف  بين 
السالم، وفي  السالم االستراتيجي وفي تعليم أسس 

مشاريع التوعية.

افتتاح المركز

وكان صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن 
مركز  الماضي  ديسمبر  في  دشن  سعود  آل  عبدالعزيز 
»األمير نايف بن عبدالعزيز للسالم والتسامح«، وذلك 
في مقر جامعة سموه في العزيزية، بحضور عدد كبير 
في  التدريس  هيئة  وأعضاء  العامة  الشخصيات  من 
عن  فهد  بن  محمد  األمير  وعبر  وطالبها.  الجامعة 
صالح  في  يصب  الذي  المركز،  هذه  بتدشين  سعادته 
وأضاف  المملكة.  ومواطني  أهالي  وخدمة  المجتمع 
األمير محمد معلقًا على افتتاح المركز إن »األمير نايف 
بن عبد العزيزـ  يرحمه اهللـ  كان يهتم بمثل هذه األمور، 
حيث كان يدعو إلى ترسيخ التسامح والسالم، عبر إيجاد 
الحلول للكثير من المشكالت«، مبينا أن »هذا المركز 
لن يكون األول ولن يكون األخير باسم األمير نايف، الذي 
األمنية،  الناحية  من  فقط  ليس  وبلده،  وطنه  خدم 
ولكن من الناحية االجتماعية والسياسية، وبذل جهداً 
المجتمع  القبائل واألفراد في  الخالفات بين  كبيراً لحل 

السعودي، وهو بمثابة مدرسة استفاد منها الكثير«.

بن  عيسى  الدكتور  الجامعة  مدير  قال  جانبه،  ومن 
وجه  فهد  بن  محمد  األمير  »سمو  إن  األنصاري  حسن 
نايف  األمير  إنجاز مبادرة مركز  بالعمل على  قبل فترة 
الجامعة  دور  ترسيخ  أجل  من  والتسامح،  للسالم 
العلمي واالجتماعي في المنطقة الشرقية«، مشيراً إلى 
هو  والتسامح،  السالم  مركز  تأسيس  من  »الهدف  أن 

تعزيز ثقافة التعايش السلمي، ودعم التفاعل والتعاون 
بين الناس محليًا وعالميًا«.

الغاية،  هذه  أجل  »من  أن  األنصاري  الدكتور  وأضاف 
بتنظيم  الدراسات،  على  اعتماداً  المركز  سيقوم 
ونشر  تطوير  على  تعمل  التي  والفعاليات  األنشطة 
بالسالم  تتعلق  التي  الموضوعات  كل  في  المعرفة 
والتسامح«، مبينا أن »المركز سيعمل أيضًا على دعم 
المشروعات والبحوث التي تتعلق بموضوعات لها تأثير 
على السالم والتسامح، والمشاركة في تطوير المناهج، 
بما يخدم السالم والتسامح واألنشطة ذات العالقة في 
على  موارد  تطوير  جانب  إلى  التعليمية،  المؤسسات 
وتطوير  والتسامح،  السالم  ثقافة  لتعزيز  اإلنترنت 
المنظمات  بين  العالقات  وتعزيز  للتواصل  األنشطة 

العاملة في مجال السالم والتسامح محليًا وعالميًا«.

تــقريـرتــقريـر

تدعمه جامعة األمير محمد بن فهد

مركز األمير نايف للسالم والتسامح
يخدم القضايا المحلية 
والدولية بأسلوب فريد 

وآلية مغايرة
حامد العلي - الـدمام

يسعى مركز األمير نايف بن عبدالعزيز 
للسالم والتسامح إلى نشر ثقافة السالم 

والتسامح لدى المجتمعات واالفراد محليًا 
وعالميًا، ودعم المؤسسات التي تخدم 

قضايا السالم والتسامح
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تــقريـرتــقريـر

للسالم  العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  مركز  ويتبع 
ويسعى  فهد،  بن  محمد  األمير  جامعة  والتسامح 
المشترك،  والعيش  السالم  ثقافة  تعزيز  الى  المركز 
كما يدعو الى التفاعل والتعاون االيجابي بين الشعوب 
وانطالقا  والدولي،  واالقليمي  المحلي  المستوى  على 
الدراسات  بدعم  المركز  يقوم  المفاهيم،  هذه  من 
والنشاطات المختلفة، التي من شأنها نشر المعرفة 
والتسامح،  السالم  مجال  في  الناجحة  والممارسات 
وشارك المركز في منتدى الشباب العربي، الذي أقيم 
الماضي، تحت  الشهر  المصرية،  في محافظة األقصر 
واألمن   2030 المستدامة  التنمية  أهداف  »بين  عنوان 
أن  بعد  المركز  مشاركة  وجاءت  العربي«.  القومي 
للتنمية  العربي  الشباب  مجلس  من  من  دعوة  تلقى 
الدول  جامعة  مظلة  تحت  يعمل  والذي  المتكاملة، 
المشاركة  هذه  على  معلقا  المركز  وقال  العربية. 
الشباب  بفئة  الكرسي  الهتمامات  امتداداً  تأتي  إنها 
أن  إلى  الفتًا  والعالمية،  العربية  األصعدة  جميع  على 
بن  محمد  األمير  مؤسسة  بمشاركة  قام  الكرسي 
العالمية  المسابقة  تنظيم  في  عبدالعزيز  بن  فهد 
أعلن  والتي  الشباب،  تنمية  مجال  في  كتاب  لتأليف 
من  العديد  وللمركز  سابق.  وقت  في  نتائجها  عن 
السالم  جسور  بمد  تهتم  التي  واألنشطة  الفعاليات 
والتسامح إضافة إلى تفعيل العديد من األنشطة التي 

تصب في هذا الشأن .

عالم متعايش
وللمركز رؤيته الخاصة به، وهي السعي الى تحقيق عالم 
حل  الى  تسعى  مجتمعات  ظل  في  ومتسامح  متعايش 
بجميع  العنف  عن  بعيداً  العالمية،  واالزمات  النزاعات 
مفاهيم  ونشر  رعاية  إلى  فتدعو  رسالته،  أما  أشكاله، 
وعالميا  محليا  استدامتها  وحفظ  والتسامح،  السالم 
والبحوث  الميدانية  الدراسات  نتائج  توظيف  خالل  من 
التي تنمي قدرة  البرامج والنشاطات  العلمية، وتحقيق 

المجتمعات على بناء ظروف التعايش والتسامح.

للسالم  العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  مركز  ينس  ولم 
والمبادئ،  القيم  من  جملة  له  يحدد  أن  والتسامح، 
كأحد  التعليم  أبرزها  ومن  برامجه،  أثناء  عليها  يسير 
أهم وسائل التوعية لتحقيق السالم والتسامح عالميا، 

فهد جامعة األمير محمد بن فهد، باعتبارها المؤسسة 
للسالم  عبدالعزيز  بن  نايف  األمير  لمركز  الحاضنة 
فان  العالي،  للتعليم  مؤسسة  ولكونها  والتسامح. 
خبراتها تتركز خاصة في مجالي التعليم والبحث العلمي.

التعليم،  الجامعة على نظرة خاصة في  وتشتمل رؤية 
صقل  من  وتمكينه  الطالب  شخصية  ببناء  تتعلق 
العولمة،  عصر  مع  متماشية  لتصبح  تتطور  شخصية 
التغير  الدائمة  العالمية  المتطلبات  مع  ومتأقلمة 

ومتفهمة للمشهد العالمي.

وتدعم جامعة األمير محمد بن فهد، مركز األمير نايف 
بن عبد العزيز للسالم والتسامح من خالل تنفيذ برامج 
ودعم  الشباب  لدى  والتسامح  السالم  مفاهيم  لنشر 
محمد  األمير  مؤسسة  وتعتبر  الصلة.  ذات  البحوث 
مجال  في  رائدة  مؤسسة  االنسانية  للتنمية  فهد  بن 
الى  اضافة  واقليميًا،  محليًا  والتنموي  االنساني  العمل 
تطوير البرامج عالميًا من خالل مؤسسة األمير محمد 

الهوية  واحترام  السالم،  في  العدالة  مبدأ  وتحقيق 
االخر  على  االنفتاح  مفاهيم  تحقيق  مع  المجتمعية 
واحترامه، واحترام الحضارات واختالف الثقافات والقيم 
استدامة  ضمان  اجل  من  المحلية  القدرات  وتثمين 
السالم، إلى جانب تعزيز مبادئ الثقة بين المجتمعات، 
والجهات  االطراف  بين  التعاون  أهمية  على  والتأكيد 
المجتمعات  مختلف  اشراك  على  للحرص  الصلة  ذات 

واحترام اّراء كل منها.

تعزيز الحوار
استراتيجياته  بين  التوافق  تحقيق  إلى  المركز  ويسعى 
بها  يرتبط  أخرى  مؤسسات  أهداف  وبين  وبرامجه، 
وتلك  العامة،  واالهداف  والرسالة  الرؤية  حيث  من 
السالم ونشره في  الى خدمة تعليم  المؤسسات تهدف 
واحترام  الحوار  وتعزيز  والعالمية  المحلية  المجتمعات 
الثقافات وتفهمها.ويترجم هذا االرتباط من خالل دعم 
السالم  بشؤون  تعنى  التي  والمشاريع،  للبرامج  مشترك 
والتسامح، واالرتباط المؤسسي بجامعة األمير محمد بن 

بن فهد العالمية.
تستهدف  فهي  االنساني،  المؤسسة  عمل  وبطبيعة 
الدعم  برامج  خالل  من  الشباب،  من  واسعة  فئة 
والتدريب والتوظيف والتأهيل وريادة االعمال وصناديق 
بن  نايف  األمير  مركز  عمل  فان  لذلك  الصحي،  الدعم 
عبد العزيز للسالم والتسامح. يقع في صلب المشاكل 
االستقرار  ضعف  تسبب  التي  واالقتصادية  االجتماعية 
الى  في المجتمعات عامة، لذلك فان المؤسسة تسعى 
استئصال جذور عدم االستقرار االجتماعي مما يسهل 

ويدعم مفاهيم السالم والتسامح.

األهداف التنموية
ان تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، 
وخاصة ما بتعلق بانعاش االقتصاد ودعم المجتمعات 
ضرورة  والتسامح  السالم  برامج  من  يجعل  المحلية، 
عالميًا.  السالم  تحديات  تفاقم  ظّل  في  خاصة  ملّحة، 
للسالم  العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  مركز  فان  لذلك 
الوطنية،  األهداف  هذه  تحقيق  في  يساهم  والتسامح 
مع تعزيز الحوار عالميًا وارساء وترسيخ أسس السالم 

والتسامح االجتماعي.

وترتبط اهداف مركز األمير نايف بن عبد العزيز للسالم 
والتسامح اساسًا باستراتيجية منظمة األمم المتحدة 
الذي   46 الهدف  وخاصة  المستدامة  التنمية  أجل  من 
يؤكد على ترسيخ مبادئ السالم العالمي من اجل ضمان 
التنمية المستدامة في العالم، إذ انه »ال سالم من دون 

تنمية مستدامة وال استدامة للتنمية بدون سالم«.

عبد  بن  نايف  األمير  لمركز  االستشارية  اللجان  وتعتبر 
هيكلته  في  اساسيا  جزءاً  والتسامح  للسالم  العزيز 
بشؤون  المهتمين  من  نخبة  تضم  انها  اذ  االدارية 

السالم والتسامح.

وتؤدي هذه اللجان دوراً محوريًا في تقديم االستشارات 
تضم  كما  العالمية.  المركز  استراتيجية  تحديد  حول 
الناشطين  القياديين والخبراء واألكاديميين  عدداً من 
ممن  الصلة  ذات  والمجاالت  والحوار  السالم  مجال  في 
في  عالميًا  المرموقة  والمساهمات  الكبير  األثر  لهم 

هذا المجال.
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رؤيـــةرؤيـــة

وافتتح نادي رؤية عام 2010م، وكانت البداية بنادي رؤية 
للكفيفات، وبعد مرور 3 سنوات على تأسيس النادي، 
الشبان،  فئة  يخدم  والذي  البصر  كفيفي  نادي  افتتح 
»نادي  النادي:  اسم  ليصبح  2013م  مارس  في  وذلك 
الجنسين.  كال  يخدم  الذي  البصرية«،  لإلعاقة  رؤية 
ويستقبل النادي كفيفي وكفيفات البصر ابتداًء من 6 

سنوات وما فوق .

تعزيز الخدمات
على  العام  المشرف  األنصاري  عيسى  الدكتور  ويقول 
الشباب،  لتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة 
تطوير  على  حريص  البصرية  لإلعاقة  رؤية  »نادي  إن 
بها،  والنهوض  نموذجي،  بشكل  منتسبيه  إمكانات 
تحرص  التي  العامة،  وأهدافه  أولوياته  من  منطلقا 
المتعلمين  من  جيل  تأسيس  على  األول  المقام  في 
ظالم  يتجاوزا  أن  بإمكانهم  الذين  والمثقفين، 
ثم  ومن  والتفاؤل،  األمل  نور  إلى  ويخروجوا  اإلعاقة، 
والتخصصات«،  المجاالت  من  الكثير  في  الذات  إثبات 
من  االستفادة  تحقيق  في  نجح  »النادي  أن  إلى  مشيراً 
الدورات التي يقيمها ألكثر من 100 مستفيدة«، مؤكداً 
للتوسع  ويخطط  يسعى  »النادي  أن  نفسه  الوقت  في 

يعزز مهارات منتسبيه بـ460 دورة تأهلية

حامد العلي - تنميةتوجه للتوسع وتطوير الخدمات

نجح نادي رؤية لإلعاقة البصرية، التابع لمؤسسة 
األمير محمد بن فهد لتنمية الشباب، في 

تطوير إمكانات منتسبيه، واالرتقاء بقدراتهم 
الشخصية والمهارية، من خالل أكثر من 450 
دورة مختلفة، أقامها منذ عام 1431 وحتى 

اليوم، محققًا من وراءها الكثير من المكاسب 
والفوائد، لفئة المعوقين بصريا. ورغم ما تحقق 

من إنجازات، إال أن النادي يؤكد على الدوام 
أنه يسعى دائما لألفضل، من خالل المزيد من 

البرامج والفعاليات التي تستهدف الصالح العام، 
ومساعدة فئة ذوي االحتياجات الخاصة من فئة 

كفيفي البصر.
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ومشاركتهم في خدمة الوطن بفاعلية وبما منحهم 
اهلل من تفرد نافع.«

تزيين الحلويات
من  المستفيدات  إحدى  العبداهلل  علياء  وتقول 
وتزيين  تجميل  بدورات  بالنادي  التحقت  إنها  الدورات 
الحلويات. وتضيف: »كنت خائفة في البداية، وأشعر أن 
الفشل سيالزمني حتما، ولكن مع بدء نشاط الدورة، 
المدربة،  قبل  من  معينة،  آلية  على  التعرف  وبعد 
التي  والنصائح  المعلومات  كافة  اتقان  استطعت 
جيد  بشكل  الحلويات  وتزيين  تجميل  على  تساعدني 
الدورة  في  شاركن  فتيات  »أربع  أن  مضيفة  وجذاب«، 
نفسها، وتعلمن مهارات تزيين الحلويات بشكل جيد 

جدا، وجربن ما تعلمنه بصنع الحلويات ألسرهن«.

اإلسعافات األولية
المهارات  من  الكثير  )كفيفة(  محمد  خلود  وتعلمت 
أعلن  »عندما  وقالت:  األولية،  اإلسعافات  دورة  في 
أشارك  أن  قررت  الدورة،  هذه  انطالق  عن  النادي 
فيها  تعلمن  أخريات،  فتيات   5 معي  وكان  فيها، 
وتوفير  للمصابين،  األولية  اإلسعافات  تقديم  كيفية 
سيارات  وصول  لحين  وجيدة،  سريعة  عالجية  خدمة 
على  أيضا  تعرفن  »الفتيات  أن  إلى  مشيرة  اإلسعاف«، 
إنقاذ المصابين في  عدة مهارات إسعافية من شأنها 

وقت قياسي«.

يقوم  التي  الخدمات  وتعزيز  القريب،  المستقبل  في 
المنطقة  في  البصر  معاقي  فئة  حاجة  يلبي  بما  بها، 

الشرقية«.

العام  من  أقام  النادي  أن  األنصاري  الدكتور  ويوضح 
1432 وحتى 1438هـ، 465 دورة ونشاطا وجلسة قراءة، 
استهدفت ما يزيد على 100 مستفيدة، من بينها ورش 
من  متعدة،  ومهارات  تخصصات  في  تأهيلية،  عمل 
بينها التدريب على طريقة بريل، واإلسعافات األولية، 
وكيفية  الكتب،  فواصل  وعمل  الحلويات،  وتزيين 
التعامل مع الكفيفات، وعمل االكسسوارات بالمطاط، 
وعمل العنكبوت، وآداب الطعام، وكيفية التعامل مع 
جلسات  جانب  إلى  اإلنجليزية  اللغة  وتعلم  الحيوانات، 
من  نخبة  استقطب  النادي  أن  مبينًا  لألطفال،  قراءة 
الدورات  على  لإلشراف  المتخصصات  المدربات  أشهر 

التدريبية«.

مواطن فاعل
غير  ناد  هو  البصرية  لإلعاقة  »رؤية  األنصاري  وأضاف 
ربحي تعليمي ثقافي ترفيهي، يضم كفيفي البصر من 
للكفيف  ينظر  »النادي  أن  إلى  مشيراً  الجنسين«،  كال 
على أنه مواطن فاعل ومساهم في المجتمع بقدراته 
دافعية  وذا  وحقوقه،  لواجباته  مدرك  وإنسان  العالية، 

للعلم والعمل«.

هم  البصر  كفيفي  أن  النادي  في  »ندرك  وأضاف: 
خاصة  ميزة  اهلل  منحهم  المجتمع،  هذا  أبناء 
بإختالفهم، فرسالتنا هي دعم تواجدهم في المجتمع 

األفعال المنتشرة
دورة  من  اكتسبته  بما  الرحمن  عبد  سعاد  وأشادت 
لتعلم  تواقة  كانت  أنها  إلى  مشيرة  اإلنجليزية،  اللغة 
وقالت:  العربية،  األولى،  لغتها  بجانب  أخرى  لغة 
الدورة بعض الكلمات باللغة اإلنجليزية،  »تعلمنا في 
بشكل  نستخدمها  التي  الكلمات  على  التركيز  وكان 
األفعال  وبعض  الحيوانات  أسماء  تعلمنا  كما  يومي، 
المنتشرة، والكلمات المتداولة، األمر الذي حببني في 
تعلم اللغة بشكل أكبر من ذي قبل، وآمل أن أجد في 
مؤكدة  االنجليزية«،  اللغة  في  متقدمة  دورات  النادي 
الكفيفات  الفتيات من فئة  أن »هناك عددا كبيرا من 
يرغبن في تعلم اللغات األجنبية، باعتبارها مهمة في 

التوظيف«.

أهداف النادي
ويضيف األنصاري أن »النادي منذ بداية انطالقته، يحدد 

رؤيـــةرؤيـــة

نادي رؤية لإلعاقة البصرية حريص على تطوير 
إمكانات منتسبيه بشكل نموذجي، والنهوض 

بها، منطلقا من أولوياته وأهدافه العامة، التي 
تحرص في المقام األول على تأسيس جيل من 

المتعلمين والمثقفين، الذين بإمكانهم أن 
يتجاوزا ظالم اإلعاقة

ورش عمل تأهيلية، في تخصصات ومهارات 
متعدة، من بينها التدريب على طريقة بريل، 

واإلسعافات األولية، وتزيين الحلويات، وعمل 
فواصل الكتب، وكيفية التعامل مع الكفيفات 
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جملة من األهداف التي يعمل على تحقيقها على أرض 
الواقع، من بينها تحقيق دمج هذه فئة كفيفي البصر 
برامج  خالل  من  ومثمر،  فعال  بشكل  المجتمع  مع 
والنفسي،  السلوكي  الدعم  وبرامج  الذات،  تنمية 
رفع  إلى  تهدف  متخصصة،  متعددة  مهارية  ودورات 
المستوى الثقافي عن طريق برنامج دائم بدعم عدد 
تنفيذ  مع  للقراءة،  والمتطوعات  المتطوعين  من 
برامج دورية، تهدف إلى إبراز مواهب ومهارات كفيفي 
وتدريب  لهم،  الشخصية  الهوايات  ودعم  البصر 
البيضاء،  والعصا  والحركة  التوجه  فن  في  متخصص 
وإقامة دورات في اللياقة البدنية والدفاع عن النفس، 
حياتية،  مهارية  ودورات  الضامرة،  العضالت  لتقوية 
تأهيليه  برامج  وتنظيم  البصر،  كف  مع  للتعايش 
بشكلها  التطوعي  العمل  ثقافة  ونشر  مهنية، 
اإليجابي، واستمراريتها، وإقامة ورش عمل أكاديمية 
فئة  ودمج  والمتطوعات،  للمتطوعين  متخصصة 

كفيفي البصر مع المجتمع في شتى المجاالت.

دوررات تدريبية
تعزز  دورات  بينها  من  تدريبية،  دورات  النادي  وينظم 
اإلعاقات  لذوي  الحركة  وتقنيات  التوجه  مهارات 
اآللي  والحاسب  الذات،  تقدير  ودورات  البصرية، 
ودورات  اإلتيكيت،  ودورات  الشاشة،  قارئ  باستخدام 
والمهارات  المهنة،  وأخالقيات  اإلتصال،  مهارات 
اللوحية  األجهزة  على  والتدريب  للكفيفات،  الحياتية 

برايل،  طريقة  وتعليم  والمكياج،  الذكية،  والهاتف 
وصنع الحلويات للكفيفات، وتدريب مدربين الحاسب 
األولية،  واإلسعافات  الشاشة،  بقارئ  الخاص  اآللي 
والدفاع  البدنية  واللياقة  اإلكسسورات،  وصناعة 
بورد  وبرنج  لألطفال،  الفنية  واألعمال  النفس،  عن 

للكفيفات، وعمل استرتيجبات صناعة العطور.

أنشطة ومشاركات
ويقيم النادي أياما مفتوحة ترفيهية ثقافية للكفيفات، 
تعرفهم  ثقافية،  فقرات  تشمل  التي  السندباد،  وليالي 
ومشاركة  مصر،  مثل  الدول،  وثقافة  حضارة  على 
دعم  بمعرض  أطواق  من  منتجاتهن  ببيع  الكفيفات 
األعمال المنزلية، واحتفاالت اليوم الوطني، واحتفاالت 
البيضاء،  العصا  بيوم  واالحتفال  العالمي،  التطوع  يوم 

واالحتفال السنوي على تأسيس النادي .

الثقة  البصر  كفيفي  اكساب  النادي،  انجازات  أبرز  ومن 
التعايش مع كف البصر، وزرع  الذات ومهارات  وتقدير 
حب القراءة واإلطالع على كل ماهو جديد، ونشر ثقافة 
التطوع وخدمة المجتمع، وتثقيف أهالي كفيفي البصر 
واكتشاف  أبنائهم.  مع  التعامل  في  وعيهم  وزيادة 
التمثيل  منها  الكفيفات  بالعضوات  عدة  مواهب 
واإلنشاد والقدرة على اإللقاء وكتابة الشعر، والتعامل 
متعددة  دورات  وإقامة  البصر،  كفيفي  تقنيات  مع 

بمدربين ومدربات كفيفي البصر من أعضاء النادي .

رؤيـــةرؤيـــة

محمد  بن  تركي  األمير  الملكي  السمو  صاحب  أكد 
أمناء  مجلس  رئيس  نائب  عبدالعزيز  بن  فهد  بن 
مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية 
اإلعاقة  لذوي  سلطان  األمير  كلية  “مشروع  أن 
البصرية ، انتهت من مراحل المخططات الهندسية 

والنظام األكاديمي .
اإلعاقة  لذوي  سلطان  األمير  كلية  أن  سموه  وقال 
ذوي  تساعد  التي  األمثل  البيئة  ستوفر  البصرية 
إعاقتهم،  على  التغلب  في  البصرية  اإلعاقة 
التدريب  فرص  وتوفير  المجتمع،  في  والمشاركة 
العمل،  سوق  في  لالنخراط  وإعدادهم   ، والتعلم 
على  واالعتماد  الحياة،  مهارات  وإكسابهم 
أن  سموه  .وأضاف  فيها  الثقة  وزيادة  أنفسهم، 
منها  أهداف  عدة  رسالتها  في  تتضمن  الكلية 
وتأهيل  الجامعية  الشهادة  مع  للحصول  اإلعداد 
العمل  ولسوق  للمجتمع  البصرية  االعاقة  ذوي 

كما  الحياة  مهارات  على  تدريبهم  إلى  إضافة 
العمل  بيئات  توفير  في  فاعال  دورا  الكلية  ستؤدي 
البصرية  االعاقة  لذوي  الكلية  خارج  أو  داخل  سواء 
من خالل تقديم االستشارات والدراسات والبحوث 
التي تهدف إلى تسهيل الحياة العملية لهذه الفئة.

عبد  بن  سلطان  االمير  كلية  إنشاء  أهمية  وتأتي 
الكبير  العجز  لسد  البصرية  اإلعاقة  لذوي  العزيز 
الذي يواجهه المجتمع السعودي والمجتمع العربي 
الخدمات  توفير  مجال  في  عامة  بصفة  واإلسالمي 
 ، البصرية  اإلعاقة  لذوي  والتدريبية  التعليمية 
في  العالمية  للمساهمات  نوعية  إضافة  تعد  كما 
أجريت  التي  المسوحات  لنتائج  ووفقًا   ، المجال  هذا 
وحتى  العربي  العالم  مستوى  على  كلية  توجد  فال 
اإلعاقة  بذوي  تعنى  األوسط  الشرق  مستوى  على 
وستمتد   ، الكلية  تنشدها  التي  بالجودة  البصرية 
على مستوى العالم حيث سيكون باب الدراسة بها 
للطالب المعاقين بصريا من داخل وخارج المملكة 

ومن الجنسين.

األمير تركي بن محمد:

االنتهاء من المخططات الهندسية لمشروع كلية 
األمير سلطان لذوي اإلعاقة البصرية 

الـدمام - تنمية
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تحقيـقتحقيـق

 اإلسكان الخيري 
مستفيدات :

 لمؤسسة محمد بن فهد قدم لنا المأوى المريح

تواصل مؤسسة األمير محمد بن فهد الخيرية، 
جهودها الحثيثة لتوفر المساكن الخيرية الميسرة 

لألسر الفقيرة والحاالت اإلنسانية الحرجة في 
المنطقة الشرقية، ونجحت المؤسسة منذ استالم 

إدارة مشاريع المساكن الميسرة من جمعية البر 
في المنطقة، في تأهيل وصيانة وحدات المشروع 
بشكل متكامل؛ لتكون جاهزة الستقبال المزيد من 

األسر المحتاجة إلى مساكن بشكل عاجل.

وعبرت نساء مسفيدات من مشاريع اإلسكان الخيري، �سعد الدو�سري - الـدمام
األمير  مؤسسة  تتبعها  التي  لآللية  ارتياحهن  عن 
الخيري،  السكن  مشاريع  إدارة  في  فهد  بن  محمد 
المساكن،  قيمة  من  عززت  اآللية  هذه  أن  وأكدن 
ووفرت الكثير من االحتياجات والمتطلبات الضرورية 

للمستفدين من تلك المساكن.

148 وحدة سكنية
ويبلغ عدد المباني في مشروع اإلسكان الخيري التابعة 

تحتوي  عمارة،   37 فهد  بن  محمد  األمير  لمؤسسة 
21 وحدة سكنية  تأهيل  148 وحدة سكنية، وتم  على 
إدارة  مع  التنسيق  تم  كما  للمستفيدين،  وتسليمها 
المؤسسة إليجاد برامج تدريبية وتأهيلية ألبناء األسر 
أوضاعهم  تحسين  بهدف  اإلسكان،  من  المستفيدة 
المعيشية، وبالتالي االعتماد على أنفسهم في تحقيق 

مصادر دخل تعينهم على متطلبات الحياة.

بالمستفيدين        حاليًا  المشغولة  الوحدات  عدد  ويبلغ 
غير  سكنية  وحدة   14 المشروع  في  ويوجد  وحدة،   130
مستخدمة، تم الرفع بطلب إعادة صيانتها وتأهيلها 

للعمل على تسليمها لمستحقيها، ويضم المشروع 
أربع وحدات كنماذج في المشروع.

إسكان مريح

وأكدت أمل صالح الخالدي )41 عامًا(، إحدى المسفيدات 
بالحصول  سعيدة  أنها  الخيري،  اإلسكان  مشروع  من 
أنها  إلى  مشيرة  المشروع،  في  سكنية  وحدة  على 
عنها.  تبحث  التي  الراحة  كل  سكنها  في  وجدت 
وقالت: »أشكر األمير محمد بن فهد رئيس مؤسسة 
األمير محمد بن فهد الخيرية على الجهود التي بذلها 

ويبذلها في مشروع اإلسكان الخيري«.

وأسفرت  للجميع،  معروفة  الجهود  »هذه  أن  وأكدت 
األسر  من  للعديد  جيدة  سكنية  منتجات  إيجاد  عن 

الفقيرة وأصحاب الحاالت اإلنسانية الحرجة«.

وأضافت أمل الخالدي: »حصلت على الوحدة السكنية 
وكنت  أشهر،  أربعة  نحو  قبل  الخيري  اإلسكان  في 
خاصة  السكن،  هذا  على  حصلت  عندما  الناس  أسعد 
أنني سيدة أرملة، وأعول ثالثة أطفال صغار، وال أعمل، 
وبالتالي ليس لي دخل ثابت أؤمن منه إيجاراً لمسكن«.

األقارب والمعارف

اإلسكان  من  عامًا(   42( البلوشي  مريم  وتستفيد 
الخيري التابع لمؤسسة األمير محمد بن فهد الخيرية، 
وتقول: »حصلت على هذا السكن قبل تسع سنوات، 
فأنا مطلقة، وأعول ثالث بنات وولداً توفي قبل فترة، 
ونجحت في تزويج اثنتين من بناتي، فيما تعيش ابنتي 

الثالثة معي في السكن«.

وحدة سكنية يضمها اإلسكان الميسر

148
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قائلة:  السكن  على  حصلت  كيف  »مريم«  وتوضح 
»بعد الطالق من زوجي قبل ثماني سنوات لم يعد لي أي 
أقارب أو معارف، وذهبت إلى جمعية البر في المنطقة 
لمساعدتي  حلول  أي  لديها  أجد  لعلي  الشرقية، 
وأبنائي،  أنا  فيها  أسكن  التي  الشقة  إيجار  تأمين  في 
التابع  الخيري  اإلسكان  عن  شيئًا  أعرف  أكن  ولم 
لجميعة البر آنذاك، وقامت الجمعية بدراسة ظروفي 
المساعدة،  وتستحق  صعبة  أنها  ووجدت  المعيشية، 
الجمعية للحصول على سكن في مشروع  فرشحتني 
اإلسكان الخيري، وبعد فترة منحوني وحدة سكنية في 

المشروع«.

وتضيف »البلوشي«: »أعمل في األسر المنتجة، وأقوم 
وعرضها  والحلوى،  الشعبية  المأكوالت  بعض  بصنع 
جداً  أحرص  حيث  فيها،  أشارك  التي  المعارض  في 
ببعض  منها  أخرج  وعسى  لعل  المعارض،  تلك  على 
مبلغ  جانب  إلى  المعيشة،  على  تساعدني  المكاسب، 
الضمان االجتماعي، الذي أحصل عليه وهو بقيمة 1300 
 2000 نحو  الحالي  للسكن  تدفع  أنها  إلى  مشيرة  ريال«، 
هذه  بدفع  يتبرع  خير  فاعل  طريق  عن  عام،  كل  ريال 

القيمة عنها«.

الراحة  لي  وفر  عليه  حصلت  الذي  »السكن  وأضافت: 
التامة، خاصة أنه كبير المساحة، ومتكامل ومؤسس، 
ويحفظ  السعودية،  األسرة  خصوصيات  ويصون 

هذا  على  فهد  بن  محمد  األمير  أشكر  لذا  كرامتها، 
األسر،  بجميع  األمر  والة  اهتمام  يؤكد  الذي  السكن، 
هذا  »لوال  وأضافت:  المحدود«.  الدخل  ذات  وبخاصة 
لم  التي  المستأجرة،  الشقة  في  اليوم  لكنت  السكن، 
أكن أقدر على توفير إيجارها البالغ 14 ألف ريال، لذا أكرر 
شكري وتقديري لألمير محمد بن فهد، وأدعو اهلل أن 

يجزل له العطاء«.

المنطقة  في  المسؤولين  »البلوشي«  وناشدت 
سكنها،  تغادر  أن  بعد  حاًل  لها  يجدوا  أن  الشرقية 
لي  وبقي  سنوات،   9 السكن  هذا  في  »أجلس  وقالت: 

أين  أدري  وال  السكن،  أغادر  أن  بد  ال  وبعده  واحد،  عام 
كل  دمها  وتغير  بالكلى،  المريضة  وابنتي  أنا  أعيش 
معارف  أو  أقارب  لي  ليس  نفسه،  الوقت  في  فترة، 
أن  فهد  بن  محمد  األمير  وأناشد  عندهم،  أجلس 
الراحة والهدوء  لي  الذي يوفر  السكن،  يبقيني في هذا 

والسكينة«.

األميرة جواهر

إحدى  عامًا(،   55( السبيعي«  عبداهلل  »هيا  وتقول 
مطلقة،  سيدة  »أنا  المشروع:  من  المسفيدات 
حصلت على السكن قبل سبع سنوات تقريبًا، وأجلس 
في  يدرسون  مازالوا  الذين  الخمسة  أبنائي  مع  فيه 
السكن  من  أعفاها  سكنها  أن  موضحة  الجامعة«، 
من  عدد  نصفها  يوفر  ألفًا،   12 بمبلغ  الناصرية  حي  في 

أصحاب األيادي البيضاء«.

المسكن،  على  حصلت  كيف  »هيا«  وتبين 
جمعية  في  تعمل  موظفة  »قامت  وتقول: 
البر في المنطقة الشرقية، بتسجيل اسمي 
الراغبات في الحصول على سكن  في قائمة 
على  وحصلت  اهلل  ووفقني  الجمعية،  من 

مسكن«.

الجمعية،  من  مكالمة  تلقيت  أنني  »أتذكر  وتضيف 
تخبرني بحصولي على سكن، وكنت وقتذاك في السوق 
صليت  المنزل،  إلى  رجعت  وعندما  أغراضًا،  أشتري 

ركعتين شكراً هلل«.

األميرة  وحضور  برعاية  حفل  لحضور  »دعيت  وتتابع: 
جواهر بنت نايف حرم األمير محمد بن فهد، الستالم 
هي  كم  وجدت  الحفل  وفي  الجديدة،  الوحدة  مفتاح 
الجميع  على  وتسلم  جداً،  متواضعة  جواهر  األميرة 
وتحادثهن بعفوية وتلقائية تامة، لدرجة أنني لم أكن 

برامج تدريبية وتأهيلية ألبناء األسر 
المستفيدة من اإلسكان، بهدف تحسين 

أوضاعهم المعيشية

تحقيـقتحقيـق
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أعلم أنها األميرة جواهر لبساطتها وعفويتها«.

وتضيف: »في الحفل رفضت الحديث في الميكروفون، 
وطلبت أن ألقي كلمتي على مقربة من األميرة جواهر، 
فوافقت ورحبت بي، وذكرت لها أنني دعوت اهلل كثيراً 
أمنيتي،  اهلل  يحقق  وقد  السكن،  بنعمة  علّي  يمن  أن 
الخيري  اإلسكان  مشروع  من  سكن  على  وحصلت 
التابع لمؤسسة األمير محمد بن فهد الخيرية، فقالت 
خصيصًا  أنشئت  المساكن  هذه  إن  جواهر  األميرة  لي 

لنا«.

وأضافت هيا: »السكن الذي نجلس فيه مريح للغاية، 
ويوفر لنا كل ما نحتاج إليه من راحة وهدوء وسكينة، 

بجانب قربه من أماكن الخدمات«.

األمير  إلى  رسالة  بتوجيه  حديثها  »هيا«  واختتمت 
الضعفاء،  »أمير  بأنه  إياه  واصفة  فهد،  بن  محمد 
على  ويساعدهم  والمساكين،  الفقراء  يناصر  الذي 
صمت،  في  تتم  األمير  »عطايا  أن  مؤكدة  المعيشة«، 

دون جلبة إعالمية أو دعاية«.

الدكتور عيسى  المؤسسة  أمين عام  من جهته، قال 
بن حسن األنصاري: »بدأت مؤسسة األمير محمد بن 
فهد للتنمية اإلنسانية المرحلة الثانية من مشاريعها 
بوضع  المؤسسة  بدأت  حيث  المملكة،  في  اإلنسانية 
الساكنين،  ألبناء  والتوظيفية  التدريبية  البرامج 
المحتاجة  األسر  أبناء  تمكين  إلى  المؤسسة  وتهدف 
من المهارات المطلوبة بسوق العمل، إيجاد الوظائف 
تمكنهم  صغيرة  مشاريع  تمويل  أو  لهم  المناسبة 
من تسيير أمور حياتهم المعيشية، وبالتالي استفادة 

غيرهم من اإلسكان.

من  وانطالقًا  »المؤسسة،  »األنصاري«:  وأضاف 
من  لعدد  تنفيذية  خططًا  وضعت  إستراتيجيتها، 
لخدمة  واإلنسانية  التنموية  والمشاريع  البرامج 
تنطلق  ما  وعادة  المجتمع،  من  مختلفة  شرائح 
أعمال المؤسسة من االحتياجات التي تعبر عنها هذه 

الشرائح«.

وتابع: »المؤسسة تحظى بالدعم واالهتمام المستمر 
بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  لدن  من 
المؤسسة،  أمناء  مجلس  رئيس  عبدالعزيز  بن  فهد 
أهدافها  لتحقيق  المؤسسة  ومشاريع  برامج  لجميع 
المجتمع  شرائح  وخدمة  تنمية  في  والمساهمة 

المستهدفة«.

مقـال

مشاريع األمير محمد بن فهد 
للمساكن الميسرة

فهد  بن  محمد  االمير  مشاريع  فكرة  جاءت 
بالمنطقة  الميسرة  للمساكن  عبدالعزيز  بن 
الكريم  سموه  فكر  لثاقب  ثمرة  الشرقية 
واستشافة حفظه اهلل لتزايد الحاجه الى السكن 
الخصوص  وجة  على  المحتاجة  الفئات  لدى 

وسائر فئات المجتمع بشكل عام.

وقد عمل سموه حفظه اهلل على تجسيد هذه 
تحقق  حتى  الوجود  حيز  الى  واظهارها  الفكرة 
محدود  ال  وبدعم  اهلل  من  بفضل  الحلم  هذا 
سموه  من  الفيصلية  حى   – الدمام  مدينة  فى 
الكريم على ارض تبلغ مساحتها 40,000 م تحتوى 
سكنية  وحدة  وخمسون  المائة  قرابة  على 
متكاملة بجميع الخدمات تتمثل فى مركز للحى 
ومسجد ومستوصف طبى يخدم المستفيدين 
الخدمات  جميع  تحتوى  وحدائق  تحلية  ومحطة 
الوحدات  وجميع  وخالفه  االطفال  مالعب  من 

مجهزة باحدث التجهيزات واالثاث.

االنسان  حاجة  الكريم  سموه  استشعر  لقد 
يمكن  ال  التى  الضروريات  من  وانها  الماوى   الى 
ال  لمن  عليه  الحصول  وتيسير  عنها  االستغناء 
بسبب  الذاتية  بقدراتهم  تامينة  يستطيعون 

توفيرها  يساهم  ملحة  غاية  والحاجه  العوز 
للمجتمع  واالمن  للفرد  النفسى  االستقرار  فى 
بتوفير  الجارية  الصدقة  مفهوم  وتجسيد 
منفعة  تقديم  على  قادر  مؤسسى  مشروع 
دائمة ومتواصلة وتلبية حاجة من اكثر حاجات 
الفقراء ضرورة واهمية  وكذلك المساهمة فى 
الفقر  مكافحة  فى  الدولة  تبزلها  التى  الجهود 

والبطالة.
  

النسان  الكريم  العيش  سبل  توفير  حظى  لقد 
االهتمام  ببالغ  ارضه  على  والمقيم  الوطن  هذا 
والعنايه من والة االمر ايدهم اهلل منذ تاسيس 
هذه البالد وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل.

فى  ياتى  المناسب  المسكن  تامين  كان  ولما 
لقى  فقد  الملحة  االنسانية  االحتياجات  مقدمة 
اهميته  مع  تتناسب  التى  العناية  يلقى  يزال  وما 
للمواطنين والفئات المحتاجة منهم على وجه 
واحساسا  االحتياجات  لهذه  وتلبية  الخصوص 
محمد  االمير  مشاريع  جاءت  الضرورة،  بهذه 
الميسرة  للمساكن  عبدالعزيز  بن  فهد  بن 

بالدمام.

�سالح ال�سمراين *

حظى توفير سبل العيش الكريم النسان 
هذا الوطن والمقيم على ارضه ببالغ 

االهتمام والعنايه من والة االمر ايدهم 
اهلل منذ تاسيس هذه البالد وحتى عهد 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز حفظه اهلل

** م�سرف م�سروع ال�سكان املي�سر

تحقيـق
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إنجــازإنجــاز

يستعرض هذا التقرير إنجازات العام 2016م وبعض االنجازات 
المرتبطة بها من األعوام السابقة لمؤسسة األمير محمد بن فهد 

للتنمية اإلنسانية ومؤسسة األمير محمد بن فهد العالمية .

كما يتطرق التقرير لمبادرات المؤسستين للعام 2017 .. والمنبثقة 
من االستراتيجية العامة 2017-2021م .

�سعد الدو�سري - تنمية

سجل حافل من اإلنجازات 
لمؤسسة األمير محمد بن فهد
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إنجــازإنجــاز

مناطق  بعض  في  الخيرية  الجمعيات  مع  بالتعاون 
تحسين  مشروع  المؤسسة  أطلقت  المملكة 
مساكن الفقراء إذ تم تحسين 107 مائة وسبعة منزل 
 987.855 قدرها  بتكلفة  المملكة  مستوى  على 

ريال.

واشتمل التحسين على إعادة تأهيل المنازل وتأثيثها 
وتزويدها بالتجهيزات المنزلية .

1مشروع حاضنات السجون

2

3

في إطار مشروع حاضنة السجون تم تمويل 
بعد  السجون  لمخرجات  صغيرة  مشاريع   6
 .. الصغيرة  المشاريع  إدارة  على  تأهيلهم 

بتكلفة قدرها 1.268.458 ريال.
بعضها  أن  إال  المشاريع  نجاح  من  وبالرغم 
تحاول  والتي  المعوقات  بعض  يواجه 

المؤسسة مع المستفيدين تجاوزها .

تم انشاء 9 قاعات تدريب مجهزة بالحاسب 
إضافة  بالمملكة  سجون   9 عدد  في  االلي 
اجمالية  بتكلفة  بالدمام  المالحظة  دار  الى 

قدرها 982868 ريال.

قبل  السجناء  لتدريب  خطط  وضع  في  المؤسسة  شرعت  ولقد 
االنتهاء من محكومياتهم على بعض المهارات المطلوبة لسوق 
بعد  لما  نفسيًا  لتهيئتهم  الحياتية  المهارات  وكذلك  العمل 
تدريبية  دورة   18 المؤسسة  نفذت  ولقد   .. محكومياتهم  انتهاء 
في مواقع قاعات التدريب التي أنشأتها بالسجون استفاد منها 331 

سجينًا بتكلفة بتكلفة إجمالية قدرها 166.500 ريال.

تدريب السجناء قبل انتهاء إنشاء قاعات تدريب
محكومياتهم

دعم مشاريع صغيرة 
لمخرجات السجون

سجن 
الدمام

سجن 
القطيف

سجن 
المدينة

سجن الخبر

مستفيدمستفيدمستفيدمستفيد 20201720

دار المالحظة سجن جدة
الدمام

الجبيلسجن الرياض

مستفيدمستفيدمستفيدمستفيد 16172020

مشروع تحسين مساكن الفقراء

صندوق شفاء

مساعدات أجهزة منزلية

ترميم وتأثيث منزل مواطنة احترق بيتها

غزالن عبدالعزيز 
الدوسري

غزالن عبدالعزيز 
الدوسري

محمود بهجت

الطفل خالد الرشيدي

معن الهزاع

منى مغربي

الطفل خالد ندى هاني

معيوض عيضة 
العتيبي

ترميم وتأثيث منزل مواطنة احترق بيتها

تحسين منزل بأجهزة منزلية

الدمام / األحساء / الرياض / جازان / عسير / الشمال

بريدة / القصيم

عملية شفط دهون

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

سرير طبي+كرسي غذاء

زرع سماعة اذن

عالج طبيعي وتوفير سكن

عملية شفط دهون

عملية شفط دهون

المساهمة للحصول على 
قبول اجراء عملية 

لزراعة قوقعة

مساعدة مالية لسداد دين

الدمام / المنطقة الشرقية

بقيق / المنطقة الشرقية

أســـرة

أســـرة

أســـرة

أســـرة

104

1
1
1

1

42000

5300

18000

66000

75000

38000

66000

100000

2

3

4

7

8

6
5

أطلقت المؤسسة مشروع صندوق 
القادرين على  شفاء لمساعدة غير 
العالج .. ولقد أسهمت المؤسسة 
قدرها  بتكلفة  حاالت   8 عالج  في 

344.300 ريال.

 .. بالصندوق  العمل  تقييم  وبعد 
في  جديدة  استراتيجية  رسم  تم 
حاالت  فقط  الصندوق  يعالج  أن 
ال  التي  الحاالت  من  أنها  إذ  السمنة 
المستشفيات  في  معالجتها  تتم 
على  خطورة  وتشكل  الحكومية 
المرضى وتكاليفها باهضة بالنسبة 

للمرضى المحتاجين .

تكلفة اإلعانات الخاصة 
بصندوق شفاء

أواًل: مؤسسة األمير محمد بن فهد 
للتنمية اإلنسانية
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المؤسسة  لجهود  استمراراً 
وتوظيف  تدريب  عمليات  في 
العدد  تجاوز  حيث  الشباب 
وشابة  شاب  ألف  الخمسين 
أن  البرنامج  استطاع   )50.000(
لعام  التدريب  خالل  من  يوظف 
2016م عدد 178 شابًا .. علمًا بأن 
ذلك يتم دون أية تكاليف مادية 

على المؤسسة.

برنامج أطلقته المؤسسة يهدف إلى 
رعاية األسر الفقيرة من كافة النواحي 
واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية 
من  وذلك   .. وغيرها  والمعيشية 
المؤسسة  ومشاريع  برامج  خالل 
تمويل  ومشروع  شفاء  صندوق  مثل 
المنازل والتدريب والتوظيف وتمويل 
تم  وبالفعل   .. الصغيرة  المشاريع 

ضم عدد من األسر لهذا البرنامج .

4

5

6

7

التدريب والتوظيف
الشايع الدولية

الحداد

دليل المتجر

غفران قنواتي

اكسترا

اكسيوم

الغيمة الذكية

شركة ناصر 
الهاجري

36

5

2

1

17

7

2

101

وظيفة

وظائف

وظيفة

وظيفة

وظيفة

وظائف

وظيفة

وظيفة

برنامج الرعاية الشاملة لألسر

حملة مساعدة الفقراء في فصل 
الشتاء

مركز رؤية لذوي االعاقة البصرية

حملة  المؤسسة  أطلقت 
بعض  مع  وبالتعاون  الشتاء 
المؤسسات الخيرية بالمملكة، 
المشروع  هذا  المؤسسة  نفذت 
 300.000 قدرها  إجمالية  بتكلفة 

ثالثمائة ألف ريال.

ذوي  لخدمة  رائدة  كخطوة  المركز  المؤسسة  انشأت 
االعاقة البصرية .. ومن انجازات المركز :

الحياة  مهارات  على  البصرية  االعاقة  ذوي  تأهيل   
والتعايش وكذلك تنفيذ دورات تدريبية تثقيفية لهم.

لعرض  ودولية  إقليمية  معارض  في  المركز  شارك   
التجربة.

الثقافي  المجلس  مع  انطالقة  نقطة  دورة  تنفيذ   
البريطاني لذوي االعاقة البصرية وذويهم.

 تأهيل جزء من مبنى المؤسسة ليكون بيئة تعليمية 
للمكفوفين والمكفوفات .

تم  ولقد  متدربات  ليصبحن  المكفوفات  بعض  تاهيل   
تأهيل 4 منهن كمتدربات بجهود العاملين بالمؤسسة.

 تنفيذ دورات توعوية لذوي المكفوفين .

االتحاد  عضوية  الى  االعاقة  لذوي  رؤية  مركز  إنضمام   
لالتحاد  االنضمام  حاليًا  وجاري  للمكفوفين  العربي 

العالمي للمكفوفين .

 مشاركة مركز رؤية في مؤتمر تقنيات اإلعاقة البصرية 
بالشارقة .

على  االطفال  من  الكفيفات  لتدريب  برنامج  تنفيذ   
مهارات التطوع »برنامج عطاء« .

 فيلم نوعي تم نشرة على اليوتيوب باسم »إذا شفتني« 
حظي بمشاهدات كثيرة.

 حملة فحص وكف الحاالت القابلة للعالج بالتعاون مع 
مستشفى العيون التخصصي بالظهران.

الدمام وأم الساهك

مبرة السالم الخيرية 
بالعويقلة

جمعية البر 
بظهران الجنوب

جمعية البر 
بالمويلح

جمعية البر 
بالرياض 

جمعية البر 
باألحساء

جمعية البر 
بأبها

جمعية عنك 
الخيرية

جمعية طريف 
الخيرية

جمعية البر الخيرية 
بحفر الباطن 62

132

437

42

235150

91

150

37

188
أسرة مستفيدة

أسرة مستفيدة

أسرة مستفيدة

أسرة مستفيدة

أسرة مستفيدةأسرة مستفيدة

أسرة مستفيدة

أسرة مستفيدة

أسرة مستفيدة

أسرة مستفيدة
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ليوفر  الميسر  االسكان  فلسفة  صياغة  اعادة  تم 
اإلسكان وتأهيل أبناء الساكنين وتدريبهم إما لوظائف 
او مشاريع صغيرة مدعومة من المؤسسة اضافة الى 

خلق بيئة معيشية نوعية لهم ومن هذا المنطلق :

 تم تحسين وصيانة بعض الوحدات السكنية بتكلفة 
118000 ريال.

 60000 وقدرها  بتكلفة  االسكان  مسجد  تاهيل  اعادة   
ريال.

المؤسسة  قامت  حيث  رمضان  عمرة  مشروع   
الداء  الساكنين  ابناء  من  مستفيد  مائة   100 بتمكين 

العمرة بتكلفة 77150 ريال.

من  للمستفيدين  دقيقة  ومعايير  نظام  وضع  تم   
االسكان الخيري.

 66 وعددهم  المستفيدين  غير  إخراج  تم  كما   
معايير  وفق  الحاجة  ذوي  من  باخرين  وإحاللهم 

المؤسسة.

إنجــازإنجــاز

اإلسكان الميسر 8

9

10

11

لتنمية  عبدالعزيز  بن  نايف  األمير  كرسي  مع  بالتعاون 
نفذت   .. اإلدارية  للتنمية  العربية  والمنظمة  الشباب 
الشباب  تنمية  عن  كتاب  أفضل  مسابقة  المؤسسة 
في الوطن العربي .. حيث عملت المؤسسة على وضع 

معايير الجائزة وآليات تنفيذها بالتعاون مع شركائها .

عربية  دولة   17 من  كاتبًا   112 للمسابقة  تقدم  ولقد 
عربية  دول   3 من  تحكيم  لجنة  على  عرضها  تم   ..
مصر  جمهورية  من  كتابين  فوز  النتائج  وأظهرت 

العربية بعنوان :

ريادة  عصر  بعد  ما  للشباب  الصغيرة  المشروعات   
األعمال للكاتبة د. هالة محمد نجيب.

للكاتب  الشباب  لتنمية  شاملة  خطة  صياغة  نحو   
سمير عبدالمجيد وآخرون .

فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  جائزة  توزيع  تم  ولقد 
للتنمية اإلنسانية ألفضل كتاب عن تنمية الشباب في 
الوطن العربي ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي.. 
دوالر  ألف  عشرون   20.000 الجوائز  قيمة  بلغت  حيث 

أمريكي .

المؤسسة بتشكيل فريق عمل الستنتاج  كما قامت 
ومحاولة  الكتابين  هذين  من  الممارسات  أفضل 
أجل  من  العربي  الواقع  على  تطبيقاتها  من  لالستفادة 

االسهام في إيجاد المشاكل التي تعترضها .

خادم  من  سامية  بموافقة  الجائزة  هذه  جاءت 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 

–حفظه اهلل-.

مع  بالتعاون  الجائزة  هذه  المؤسسة  ونفذت 
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية – جامعة الدول 
العربية ولقد تم إعداد كافة األدبيات ذات العالقة 

بآليات عمل الجائزة.

ومع إعالن انطالقتها نفذت المؤسسة والمنظمة 
كل  في  عملها  وآليات  الجائزة  عن  تعريفية  ندوات 
األردن،   ، مصر   ، السعودية  العربية  المملكة  من 
بأهداف  التعريف  إلى  تهدف  السودان   ، المغرب 

الجائزة وآليات عملها.

المكتب النسوي

مسابقة أفضل كتاب عن تنمية الشباب 
العربي في الوطن العربي

جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء 
خيري في الوطن العربي

تقنية  خرجيات  لتأهيل  دورات   6 تنفيذ   
فتاة   783 لعدد  مهارة(  )برنامج  المعلومات 
سعودية بالتعاون مع ارامكو السعودية .. تم 

توظيف 360 فتاة منهم في سوق العمل .

اللغة  معلمات  لتأهيل  برامج   4 تنفيذ   
 50 توظيف  تم  معلمة   100 لعدد  االنجليزية 
بالمنطقة  األهلية  المدارس  في  منهم 

الشرقية .

  برنامج »مهارتي مستقبلي« لعدد 50 طالبة 
لسوق  تأهيلهن  بهدف  أشهر   9 لمدة  ثانوية 

العمل .. تم توظيفهم جميعًا وهلل الحمد .

 تأهيل 35 فتاة بالتدريب المنتهي بالتوظيف 
.. وتم توظيف جمعيهم في شركة الدانوب .

 تنفيذ 8 دورات حاسب آلي للفتيات لعدد 300 
فتاة .

ولقد تقدم للجائزة 156 مؤسسة وجمعية خيرية من 
15 دولة عربية.

الدول  مختلف  من  تحكيم  لجنة  تشكيل  تم  ولقد 
حفل  إلقامة  الراعية  الدولة  اختيار  وسيتم   .. العربية 

توزيع الجوائز والتي تبلغ قيمتها 300.000 دوالر أمريكي .
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ثانيًا: مؤسسة األمير محمد بن فهد العالمية في لندن

الكتب  ترجمة  خالل  من  المعرفة  نقل  الى  المشروع  يهدف 
والمؤلفات والبحوث في المجاالت المختلفة من عدة لغات الى 
اللغة العربية ولقد بدأت المؤسسة في ترجمة اول كتاب بعنوان 

)تمكين الشباب( وهو كتاب باللغة االنجليزية.

لغير  العربية  اللغة  برنامج  إلطالق  الترتيبات  كافة  من  المؤسسة  انتهت 
الناطقين بها في تركيا ودول البلقان ومقره في احدى الجامعات التركية ..يهدف 
البرنامج إلى تدريب المعلمين على تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها .. 

كما تلقت المؤسسة طلب آخر من الصين لتنفيذ نفس البرنامج.

جاري توقيع اتفاقية مع مؤسسة إبصار العالمية وهي مؤسسة 
تعنى بتقديم العالج الطبي لمرضى العيون في مختلف أنحاء 

العالم .. وتمثل مساهمة المؤسسة في تمويل حملة بتكلفة 
قدرها 50.000 دوالر لمعالجة مرضى العيون في دول أفريقيا .

برنامج )بسمة 
حياة( يهدف إلى 

إيجاد برامج رعوية 
لمرض السرطان من 

االطفال وأسرهم 
لمساعدتهم على 

التعامل مع آثار وتداعيات المرض من النواحي النفسية 
والمعنوية .. وتثقيف األسر على أفضل السبل 

للتعامل مع هذا المرض .. وذلك بالتنسيق مع بعض 
المستشفيات والمؤسسات ذات العالقة.

برنامج مهارات الحياة يهدف إلى تمكين الشباب من المهارات الحياتية 
في عصر العولمة والتي يحتاجها كل شاب لمواجهة تحديات الحياة 

المعاصرة وتعقيداتها .

ويهدف البرنامج إلى تحصين الشباب من االنظار المظلة وتعزيز سمتي 
الوالء واالنتماء لديهم من خالل إكسابهم منظومة من القدرات ومن 

ابرزها قدرات التواصل وقدرات التكيف من خالل حل المشكالت والتفكير 
االبداعي والقدرات التطوعية المشتملة على الثقة بالنفس والواقعية 

وتحديد االهداف والتخطيط النسبي وقدرة العمل الجماعي الفعال 
والقدرات التأثيرية والمشتملة على فهم هيكلة العمل والمشاركة في 

القيادة .

ويسعى البرنامج ألعداد حقيبة تدريبية متكاملة لتدريب الشباب في 
المملكة على هذة القدرات بطرق واساليب تعليمية ابداعية حديثة 
بعيدة عن التقليد .. بهدف تمكين الشباب وتحصينهم من االنظار 

الشاذة .

انهت الدورة االولى لمسابقة افضل كتاب على مستوى الوطن 
العربي والذي نفذته المؤسسة بالتعاون مع المنظمة العربية 

للتنمية االدارية بجامعة الدول العربية .. وشارك بها 220 كاتبا 
من مختلف اطار الدول العربية .. ولقد اسهمت المسابقة في 

اثراء المكتبة العربية.

ولقد اظهرت النتائج فوز مرشحين بالجائزة وتم طباعة 
كتابهما ونشرهما على مستوى العالم.

ونظرا لالثار االيجابية للمسابقة انشات المؤسسة المنظمة 
االستمرار حينها للدورة الثانية على ان تكون مسابقة افضل 

كتاب على مستوى العالم لتوسيع اثار هذة المسابقة.

المبادرات للعام 2017م

المبادرات للعام 2017م

برنامج رعاية مرضى السرطان 
12من االطفال )بسمة حياة(

34

مسابقة افضل كتاب

تطلق المؤسسة المرحلة 
الثالثة من حملة االستخدام 

االمثل لالنترنت واتي تهدف إلى 
توعية الشباب وابنائهم من 

مختلف الفئات العمرية بما فيها 
االطفال لكيفيات االستخدام 

االمثل لالنترنت وتوضيح فوائدة 
ومضاره جراء هذا االستخدام.

ولقد اعدت المؤسسة 
المطبوعات الالزمة لذلك 

.. كما رسمت خطوط عمل 
لتدشين هذة الحملة على 

مستوى المملكة.

برنامج مهارات الحياة
حملة االستخدام 

األفضل لالنترنت

مشروع 
إبصار

مشروع 
معرفة

برنامج 
اللغة 

العربية 

بالقرصنــة  المهتمين  أعــداد  يتـزايد 
الشباب سواء كانت  الحاسوبية من فئة 

القرصنة االخالقية أو الال أخالقية .

مفاهيم  نشر  في  المؤسسة  وتسعى 
وممارسات القرصنة االخالقية للحاسب 
القادر  الشباب  من  واالستفادة   .. اآللي 
لتحقيق  وتوظيفها  القرصنة  هذه  على 

األهداف الوطنية .

التي  المسابقة  فكرة  جاءت  هنا  ومن 
تطلقها المؤسسة .

دشن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز 
هذا البرنامج بهدف رعاية مرضى التوحد ومتالزمة داون .. وتعتبر 
مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية شريكة في هذا 
البرنامج .. وجاري حاليًا التنسيق حيال التعاون مع أحد المؤسسات 

العالمية لتنفيذ برنامج توعوي لهذه الفئة .

في إطار التعاون بين مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية 
تحت  مشروع  إلى  التوصل  تم  األردنية  الملكية  العلمية  والجمعية 
مسمى المركز العربي لتمكين الشباب بهدف إلى تمكين الشباب من 
على  قادر  شباب  وتكوين  الحياة  متطلبات  لمواجهة  الالزمة  القدرات 
خدمة وطنه ويكن له الوالء واالنتماء مع تعزيز األمن الفكري لديهم 

من خالل برامج ومشاريع متعددة .

مسابقة محترفي تقنية 
المعلومات )الهاكرز(

برنامج األميرة جواهر بنت نايف لمرضى 
التوحد ومتالزمة داون

المركز العربي لتمكين الشباب
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مقـال

مؤسسة األمير محمد بن فهد تنتهج 
أساليب عالمية في خدمة المجتمعات

اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  تركز 
وال  والتطلعات،  األهداف  سامية  رسالة  على  جهودها 
ثمارها  وحصد  الرسالة  هذه  تعزيز  أجل  من  جهداً  تألو 
سواء  البشرية،  المجتمعات  يفيد  بما  المرجوة،  بالصورة 
مالمح  وتتلخص  خارجه.  أو  السعودي  المجتمع  داخل 
للمشكالت  تقليدية  غير  حلول  إيجاد  في  الرسالة  هذه 
واالجتماعية،  اإلنسانية  التنمية  عمليات  تعترض  التي 
ومساعدة بعض الفئات على تطوير الذات وتنمية القدرات، 
في  ُتسهم  نوعية،  ومبادرات  برامح  وضع  خالل  من  وذلك 
الحلول  هذه  تكون  أن  شريطة  المطلوبة،  الحلول  إيجاد 

مبنية على أسس وثواتب علمية مدروسة.
ويدرك الجميع أن المؤسسة قد نجحت في إيجاد حزمة من 
المبادرات التي أسهمت وبشكل كبير في تنمية المجتمع، 
وتعزيز قدرات أبنائه، وتطويرها واالرتقاء بها، حتى يمكنهم 
المؤسسة  رسخت  كما  إليه،  يسعون  ما  كل  تحقيق 
المفاهيم االجتماعية المثالية، وساهمت في تغيير أنماط 
بأنماط  واستبدالها  المجتمعات،  في  التقليدية  التفكير 

حديثة، ترتقي بآلية العمل في المجتمع.
في  تصب  التي  الحكومية  الجهود  المؤسسة  تتغافل  ولم 
هذا االتجاه، إذ حرصت على أن تكون البرامج والجهود التي 
تقوم عليها، ُمكملة وُمعززة للجهود الحكومية، وهذا ما 
أوصانا به صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن 
عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة،  منذ البداية، إذ 
رأى سموه أن جهود القطاع الخاص، يجب أن ُتكمل وُتتمم 
من  إيمانًا  الدولة،  مؤسسات  من  المبذولة  الجهود  وتعزز 
سموه بأن للقطاع  الخاص دوراً اجتماعيًا وتنمويًا، البد من 

القيام به، في إطار برامج خدمة المجتمع والنهوض به.
فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  في  شهادتي  تكون  قد 
والء  أي  من  أتجرد  هنا  ولكنني  مجروحة،  وبرامجها  وأدائها 

للمجتمع  وقدمته  أنجزته  ما  بأن  أؤكد  عندما  انتماء،  أو 
الثمار،  السعودي، يفوق ما  كان متوقعا، وها نحن ذا نجني 
السعودي  الشباب  تنمية  تستهدف  مبادرات  خالل  من 
وخدمة  المحتاجة،  لألسر  السكن  وتأمين  ودعمه، 
تطوير  على  الحكومية  المؤسسات  وتحفيز  البر،  أعمال 
والرقي  اإلنسانية،  التنمية  برامج  في  واالسهام  أدائها، 
بالمجتمعات، وإذكاء روح المنافسة بينها لتعزيز الجهود 
الفرص  وتوفير  االجتماعي،  الوعي  وزيادة  تقدمها،  التي 
البحوث  ودعم  وعالميًا،  محليًا  والخبرات  المعرفة  لتبادل 
التي  المبادرات  من  وغيرها  ذاته،  المجال  في  والدراسات 

أثبتت جدواها وفائدتها للمجتمع.
نوعيًا  تطوراً  األخيرة،  الفترة  في  المؤسسة  شهدت  وقد 
في أدائها، تمثل في رغبتها أن تتجاوز بخدماتها وبرامجها، 
الشقيقة  الدول  من  عدد  إلى  بها  والوصول  الوطن،  حدود 
والصديقة، لتعم الفائدة، لتشمل أكبر عدد من المجتمعات 
ذلك  أجل  من  المؤسسة  أطلقت  فقد  لذا  اإلنسانية، 
»مؤسسة األمير محمد بن فهد العالمية«، وتم تسجيلها 
رسميًا بمدينة لندن في المملكة المتحدة بهدف التواصل 
مع مختلف الجهات والمنظمات العالمية واالستفادة من 

تجاربها ونتائج تطبيقاتها في خدمة أهدافها.
أمام مؤسسة تنموية  أننا  إلى  األداء، يشير  التطور في  هذا 
المجتمعات،  خدمة  في  عالمية  أساليب  تنتهج  وطنية، 
المؤسسة  أن  ويؤكد  والتباهي،  الفخر  على  يبعث  ما  وهذا 
اهلل،  من  بفضل  أحالمها،  من  جديداً  حلمًا  يوم  كل  تحقق 
لصاحب  السديدة  والتوجيهات  الثاقبة  النظرة  بفضل  ثم 
وطنه  أحب  الذي  فهد،  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 
وأخلص له، فرأى أن يبادر بخدمته، من خالل هذه المؤسسة 
التي لم يبخل عليها بالنصح واإلرشاد أو الدعم  العمالقة، 

المادي أو المعنوي.

الأمري تركي بن حممد *

شهدت المؤسسة في الفترة األخيرة، تطورًا نوعيًا 
في أدائها، تمثل في رغبتها أن تتجاوز بخدماتها 

وبرامجها، حدود الوطن، والوصول بها إلى عدد من 
الدول الشقيقة والصديقة، لتعم الفائدة، لتشمل 

أكبر عدد من المجتمعات اإلنسانية، لذا فقد أطلقت 
المؤسسة من أجل ذلك »مؤسسة األمير محمد بن 

فهد العالمية«

** نائب رئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�س�سة الأمري حممد بن فهد للتنمية الإن�سانية




