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فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  تقوم 
يساهم  إنساني،  بدور  اإلنسانية  للتنمية 
بجميع  السعودي  المجتمع  أفراد  تنمية  في 
على  آخذة  أعمارهم،  اختالف  على  أطيافه 
لتقديم  النوعية،  والمبادرات  األساليب  ابتكار  عاتقها 
هذا  ليس  إليها،  حاجة  في  هم  للذين  الخدمات  أفضل 
عملها  يكون  أن  على  المؤسسة  تحرص  وإنما  فحسب، 
احترافيا، يستند إلى حزمة من األسس والقواعد والمبادئ 
أكبر  تحقيق  أجل  من  المثلى،  واالجتماعية  اإلنسانية 

استفادة ممكنة من كل مبادرة أو برنامج يتم طرحه.

التي  اإلنسانية  المبادرات  أن  على  التأكيد  ويمكن 
للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  تطرحها 
الجهود  ومازالت  أهدافها،  من  الكثير  حققت  اإلنسانية 
أيضا  التأكيد  ويمكن  األهداف،  بقية  لتحقيق  مستمرة 
وفاعل  إيجابي  تأثير  ذات  كانت  المبادرات  هذه  أن  على 
المؤسسة  نجاح  ويرجع  المجتمع.  أفراد  من  الكثير  على 
االهتمام  إلى  اللحظة،  هذه  حتى  وأهدافها  مساعيها  في 
الشخصي والدعم الالمحدود الذي حظيت به من صاحب 
عبدالعزيز،  بن  فهد  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 
وال  يتوانى  ال  أنه  مضت،  عقود  منذ  سموه  عن  ومعروف 
يدخر جهداً في إرساء دعائم العمل االجتماعي النموذجي، 
النورـ  المؤسسة  ترى  أن  قبل  ـ  لسموه  التاريخ  ويشهد 
للتصدي  اإلنسانية،  المبادرات  من  العديد  اتخذ  أنه 
ـ يحفظه  إذ حرص  المجتمع والتغلب عليها،  لمشكالت 
مجاالت  من  واحد  مجال  في  اهتماماته  يحصر  أال  ـ  اهلل 
المجاالت،  كافة  لتشمل  تعددت  بل  اإلنسانية،  التنمية 
فاهتم بدعم العلم واإلبداع، وبذوي االحتياجات الخاصة، 
والفقراء والمحتاجين من أفراد المجتمع، ووضع البرامج 
التي تساعدهم في ممارسة حياتهم بكل اطمئنان، مع 

توّفر حاجاتهم الحياتية األساسية وغيرها من المبادرات 
والبرامج العديدة، ولعل هذه المبادرات مجتمعة، كانت 
تقديم  على  تعمل  شاملة،  مؤسسة  لوجود  الحافز 
إنشاء  فتم  المجتمع،  شرائح  لكافة  اإلنسانية  الخدمات 
للتنمية  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة 
إبداعية  ومبادرات  حلول  إيجاد  إلى  ترمي  التي  االنسانية، 
صياغة  على  برامجها  وتعمل  اإلنسانية،  للمشاكل 
مشاريع تنموية تستهدف فهم طبيعة هذه المشاكل، 
ووضع الحلول المناسبة لها وتطبيقها على المجتمعات 
المستهدفة من أجل إيجاد أفضل السبل لمواجهة هذه 
المشكالت. وتدعم المؤسسة التنمية اإلنسانية لكافة 

المجتمعات داخل وخارج المملكة.

اإلنساني،  الدور  طبيعة  إيجاز  الصعب  فمن  هنا،  ومن 
الذي تقوم به المؤسسة، سواء داخل المجتمع السعودي 
ومتشعبة،  كثيرة  بها  تقوم  التي  فالمهام  خارجه،  أو 
الخالقة،  اإلنسانية  المبادرات  تقديم  في  ريادتها  يؤكد 
دراسات  وفق  وإنما  عشوائيا،  إطالقها  يتم  لم  التي 

ميدانية، أثبتت حاجة المجتمع القصوى إليها.

صورة  نقدم  أن  اإلعالمي،  العمل  هذا  في  ونأمل 
ومبادراتها  المؤسسة  نشاطات  لبعض  ووافية  شاملة 
مالمح  العزيز  القارئ  يعي  حتى  واالجتماعية،  اإلنسانية 
فهد  بن  محمد  األمير  لمؤسسة  المحوري  الدور 
للتنمية اإلنسانية، تلك المؤسسة التي ولدت عمالقة، 
بما تملك من قيم ومبادئ وثوابت إنسانية واجتماعية، 
في  اهلل  رضا  تنشد  التي  البشرية،  الكفاءات  عن  فضال 

خدمة عبادة.

  أسرة التحرير
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مبادرات ناجحة .. وعطاء مستمر
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رئيس  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  محمد  األمير  زار 
مجلس أمناء مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 
في  كان  حيث  بالرياض،  المؤسسة  مقر  اإلنسانية 
استقباله األمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى بن 

حسن األنصاري والعاملين بالمؤسسة.

األمين  فيه  استعرض  اجتماعًا  عقد  وصوله  وفور 
اإلنسانية  التنمية  مؤسسة  إنجازات  أهم  العام 
ومشاريعها  المنصرم  للعام  العالمية  والمؤسسة 

المستقبلية للعام الحالي.

وكان من أهم ما تم استعراضه على الصعيد المحلي 
المؤسسة  تنفذه  والذي  السجون  حاضنات  مشروع 
معامل   9 إنشاء  تم  حيث  للسجون  العامة  اإلدارة  مع 

األمير محمد بن فهد يزور مقر مؤسسة التنمية 
اإلنسانية بالرياض ويطلع على إنجازاتها

وجه بمضاعفة الجهد وإطالق البرامج والمشاريع الهادفة

حامد العلي - الرياض

أسرة محتاجة تقطن مشروع اإلسكان في 
مدينة الدمام
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في مختلف سجون المملكة كما تم تدريب 1214 من 
السجناء الذين أوشكت محكومياتهم على االنتهاء.

تأهيل  في  االهتمام  إلى  المشروع  هذا  ويهدف 
مخرجات السجون لمساعدتهم في ممارسة حياتهم 

الطبيعية.

الذي  الخيري  اإلسكان  مشروع  استعراض  تم  كما 
تقطن فيه أكثر من ثالثمائة أسرة محتاجة في مدينة 
األسر  هذه  تأهيل  إلى  المشروع  يسعى  حيث  الدمام 
أخرى  أسر  واستيعاب  لتمكينهم  عدة  مجاالت  في 

محتاجة.

الذي  حياة  بسمة  برنامج  استعراض  تم  حين  في 
للمصابين  االجتماعية  بالنواحي  العناية  إلى  يهدف 
بمرض السرطان من األطفال وكذلك صندوق الشفاء 
الذي يهيئ الحاالت المرضية للمستفيدين إضافة إلى 
يهدف  الذي  الحياة  مهارات  برنامج  من  إنجازه  تم  ما 
إلى تمكين الشباب من مواجهة تحديات العولمة من 
إذ  عليها،  المتعارف  العولمة  بقدرات  تزويدهم  خالل 
سيوفر البرنامج في مرحلته األولى ألف فرصة تدريبية 

للشباب من الجنسين على مستوى المملكة.

إنجازات  على  اطلع  المحلية  المشاريع  ختام  وفي 
أنجز  والذي  الفقراء  مساكن  تحسين  برنامج  وخطط 
مائتي  مساكن  تحسين  يقارب  ما  األولى  مرحلته  في 
المؤسسة  وتستهدف  المملكة،  مستوى  على  أسرة 

مائة أسرة في العام 2018م.

بالمؤسسة  العاملين  مع  استعرض  ذلك  بعد 
بن  محمد  األمير  مؤسسة  حققتها  التي  اإلنجازات 
أبرزها  من  كان  إذ  الثاني  عامها  في  العالمية  فهد 
والذي  العربي  الوطن  في  خيري  أداء  أفضل  جائزة 
تشارك فيها أكثر من 156 مؤسسة خيرية من كافة 
الجوائز  بتوزيع  االحتفال  وتم  العربي  الوطن  أقطار 
العام المنصرم في حفل أقيم بالمغرب تحت رعاية 
جاللة الملك محمد السادس.. ولقد حققت الجائزة 

في دورتها األولى أهدافها إذ تم نشر ثقافة التميز في 
كما  الخيرية..  والجمعيات  المؤسسات  بين  األداء 
عملت هذه المؤسسات من خالل معايير الجائزة على 

تحسين أدائها تجاه العمل المؤسسي المتميز.

كما تم استعراض ما تم إنجازه في الدورة األولى من 
واستعدادات  العربي  الوطن  في  كتاب  أفضل  مسابقة 
الجهود  إلى  إضافة  الثانية  الدورة  إلطالق  المؤسسة 
الشباب  لتمكين  العربي  المركز  إلنشاء  المبذولة 

ودوره في خدمة الشباب العربي.

بضرورة  ووجه  وتوجيهاته  مالحظاته  أبدى  ولقد 
الهادفة  والمشاريع  البرامج  وإطالق  الجهود  مضاعفة 
وتحقيق  والعالمية  المحلية  اإلنسانية  التنمية  إلى 
سنوات  للخمس  للمؤسسة  اإلستراتيجية  األهداف 

القادمة.

للمؤسسة  العام  األمين  قدم  الزيارة  ختام  وفي 
الشكر  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  محمد  األمير  لسمو 
والتقدير على دعمه المتواصل للمؤسسة وفعالياتها 

ومتابعة أداء برامجها مما ضاعف في إنجازاتها.

 تم استعراض ما تم إنجازه في الدورة 
األولى من مسابقة أفضل كتاب في الوطن 

العربي واستعدادات المؤسسة إلطالق 
الدورة الثانية إضافة إلى الجهود المبذولة 

إلنشاء المركز العربي لتمكين الشباب 
ودوره في خدمة الشباب العربي.
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حامد العلي - الرباط

تتويج الفائزين بجائزة األمير محمد 
بن فهد ألفضل أداء خيري

في دورتها األولى تحت رعاية الملك محمد السادس

كّرم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة األمير محمد 
بن  محمد  بن  تركي  األمير  اإلنسانية،  للتنمية  فهد  بن 
األولى  الدورة  في  الفائزة  والمؤسسات  الجمعيات  فهد، 
في  خيري  أداء  ألفضل  فهد،  بن  محمد  األمير  لجائزة 

الوطن العربي.

جاء ذلك خالل الحفل التكريمي الذي أقيم تحت رعاية 
السادس،  محمد  المغربية،  المملكة  ملك  من  كريمة 
والتنمية  والمساواة  والتضامن  األسرة  وزيرة  وبحضور 
الحرمين  خادم  وسفير  الحقاوي،  بسمية  االجتماعية، 
كبار  وحضور  خوجة،  عبدالعزيز  الدكتور  الشريفين، 
العاصمة  في  وخارجها  المغرب  داخل  من  المسؤولين 

المغربية » الرباط«.

له  كلمة  في  فهد  بن  محمد  بن  تركي  األمير  وقدم 
المغربية  المملكة  ملك  إلى  والعرفان  الشكر  خالص 
على رعايته الكريمة لحفل الجائزة، التي حظيت بموافقة 
الملك  الشريفين،  الحرمين  خادم  لدن  من  سامية 

إنطالًقا  وذلك   - اهلل  حفظة  ـ  عبدالعزيز  بن  سلمان 
اإلنساني  العمل  دعم  من  الرشيدة  حكومتنا  توليه  مما 
به  حظيت  الذي  المباشر  الدعم  آخرها  ولعل  والخيري، 
الجمعيات الخيرية من ولي العهد صاحب السمو الملكي، 

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل.

فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  وضعت  لقد  وأضاف: 
اإلنساني  العمل  دعم  اإلنسانية  للتنمية  عبدالعزيز  بن 
هذه  إن  قائال:  االستراتيجية،  أولوياتها  من  والخيري 
ما  أحوج  العربي  العالم  فيه  أضحى  وقت  في  تأتي  الجائزة 
في  لإلسهام  والخيري  اإلنساني  بالعمل  الدفع  إلى  يكون 
المنافسة  روح  بإثراء  عقباته،  وتجاوز  مجتمعاته  تنمية 
بغية  والخيري  اإلنساني  العمل  مؤسسات  بين  الشريفة 
تطوير  أدائها وما سيترتب على ذلك من آثار إيجابية على 

المستفيدين من خدماتها.

الدورة  انتهاء  بمناسبة  االحتفال  هذا  يأتي  وتابع: 
مشترك  تكاملي  لعمل  نتاًجا  الفائزين،  وتكريم  األولى 
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نرحب  أن  االجتماعية  والتنمية  والمساواة  والتضامن 
أداء  ألفضل  فهد  بن  محمد  األمير  جائزة  حفل  في  بكم 

خيري في الوطن العربي، في دورتها األولى.

وأضاف: تأتي هذه الشراكة بين المنظمة والمؤسسة 
اإلدارية  للتنمية  العربية  المنظمة  اهتمام  إطار  في 

بجوائز التميز المؤسسي كأحد أنشطتها الرئيسة.

محمد  األمير  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  وكان 
بن  فهد  بن  محمد  األمير  اإلنسانية،  للتنمية  فهد  بن 
المؤسسات  من  الفائزين  أسماء  اعتمد  عبدالعزيز، 
بالدورة  الفائزة  الخيرية  والجمعيات 

األولى.

انتهت  المكلفة  اللجان  إن  وقال 
شارك  حيث  أعمالها،  نتائج  بإظهار 
وجمعية  مؤسسة   156 الجائزة  في 
العربي  الوطن  مستوى  على  خيرية 
لجان  شكلت  دولة،   15 على  موزعة 
المملكة  دول:  أربع  من  التقييم 
العربية السعودية، المملكة االردنية 
العربية،  الهاشمية، جمهورية مصر 
جمهورية السودان، بمقر المنظمة 
بالقاهرة،  اإلدارية  للتنمية  العربية 
لمعايير  طبًقا  الفائزين  ترشيح  وتم 
بفروع  وفاز  النتائج،  وإعالن  الجائزة 

الجائزة الجهات التالية:

مع شركائنا في هذه الجائزة، المنظمة العربية للتنمية 
وإعداد  الجائزة  إطالق  منذ  معنا  عملوا  والذين  اإلدارية، 
دليلها الشامل ومروًرا بعمليات التقييم وانتهاء بإظهار 

النتائج.

والتنمية  والمساواة  والتضامن  األسرة  وزارة  وشكر 
االجتماعية على مشاركتها واستضافة هذا الحفل.

الدول  مختلف  من  الدوره  هذه  في  الفائزين  وهنأ 
العربية على هذا الفوز، متمنًيا لهم المزيد من النجاحات 
االيجابية  آثارها  وانتشار  اإلنسانية  رسالتهم  تحقيق  في 
التوفيق  للجميع  متمنًيا  مجتمعاتهم،  منها  لتستفيد 

والسداد.

والتنمية  والمساواة  والتضامن  األسرة  وزيرة  وقالت 
إنها  بالحفل،  كلمتها  في  الحقاوي  بسيمة  االجتماعية، 
باستضافة  السعادة  عن  لتعبر  المناسبة  هذه  تغتنم 
يحتفي  الذي  الحفل  هذا  لفعاليات  المغربية  المملكة 
األمير  لجائزة  األولى  بالدورة  الفائزة  الخيرية  بالجمعيات 
العربي،  الوطن  في  خيري  أداء  ألفضل  فهد  بن  محمد 
والتي أبى جاللة الملك محمد السادس، حفظه اهلل، إال أن 
يضفي عليه رعايته السامية، معتبرة أنها ستشكل بدون 

لالرتقاء  الخيرية  الجمعيات  لمختلف  حافًزا  شك 
خدماتها  جودة  من  والرفع  أدائها  بمستوى 
وتشجيعها نحو مزيد من المهنية واالحترافية 

في مهامها.
األمير  مؤسسة  الحقاوي  الوزيرة  وشكرت 
هذه  على  اإلنسانية،  للتنمية  فهد  بن  محمد 
التي تشكل مناسبة إلبراز  المتميزة،  المبادرة 
على  واإلبداعية  المعرفية  الجمعيات  قدرات 
الخيرية  بالمجهودات  ولالعتراف  الخير،  فعل 
جليلة  خدمات  من  تسديه  لما  للجمعيات، 

لفائدة شرائح واسعة من مجتمعنا.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية 
كلمته:  في  القحطاني  ناصر  الدكتور  اإلدارية، 
يسرنا في المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

ومؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 
األسرة  وزارة  مع  وبالتعاون  اإلنسانية، 

األمير تركي بن محمد بن فهد: الجائزة 
تأتي في وقت أضحى فيه العالم العربي 

أحوج ما يكون إلى الدفع بالعمل اإلنساني 
والخيري لإلسهام في تنمية مجتمعاته 

وتجاوز عقباته
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لرعاية  الخيرية  الجمعية  الكبيرة:  المؤسسات  فرع 
األيتام بالمنطقة الشرقية ) بناء ( من السعودية، جمعية 
عبدالعزيز  بن  ماجد  جمعية  اإلمارات،  من  الخير  بيت 

للتنمية والخدمات االجتماعية من السعودية.
فرع المؤسسات المتوسطة: جمعية وطنية لتنمية 
وتطوير دور األيتام من مصر، الجمعية الخيرية اإلسالمية 
التطوانية من المغرب، جمعية البر الخيرية بصامطة من 

السعودية.

البدائع  فتاة  جمعية  الصغيرة:  المؤسسات  فرع 
الجمعية  السعودية،  االجتماعية  للتنمية  الخيرية 
الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة بمصر، الجمعية 

المغربية لمساعدة الطفل واألسرة من المغرب.

مستوى  على  نوعها  من  األولى  هي  الجائزة  وتعتبر 
المؤسسي  األداء  تطوير  إلى  تهدف  والتي  العربي  العالم 
للجمعيات الخيرية من خالل محاولة استيفائها لمعايير 
معاييرها  وتحديد  الجائزة  تصميم  جرى  حيث  الجائزة، 
الخيري  العمل  مجال  في  الممارسات  أفضل  على  بناء 
تحديث  إلى  تسعى  الجائزة  أن  كما  العالم،  مستوى  على 
العالمية في  معاييرها لتأتي متوافقة مع أفضل المعايير 

مجال العمل الخيري .
فهد  بن  محمد  األمير  لمؤسسة  العام  األمين  وقال 
إن  األنصاري:  حسن  بن  عيسى  الدكتور  اإلنسانية،  للتنمية 
إذ صدرت  التي تعتز بها  المؤسسة  أنشطة  أحد  الجائزة هي 
الملك  الشريفين،  الحرمين  خادم  من  الكريمة  الموافقة 

على  إطالقها  على  اهلل-  -حفظة  عبدالعزيز  بن  سلمان 
المؤسسات  أداء  تطوير  بهدف  العربي،  الوطن  مستوى 
على  المنافسة  خالل  من  اإلنساني  البعد  ذات  والجمعيات 
الفوز بالجائزة بتطبيق معاييرها التي تعكس تقييم األداء 
في العناصر المختلفة مثل خدمات المستفيدين وتخطيط 

االستراتيجية والقيادة وغيرها من العناصر األخرى.

لألمير  والتقدير  الشكر  »األنصاري«  الدكتور  وقدم 
األمير  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  فهد  بن  محمد 
هذة  إطالقة  على  اإلنسانية،  للتنمية  فهد  بن  محمد 
تنفيذها،  من  االنتهاء  تم  أن  إلى  لها  ودعمه  الفكرة 
الحفل  تشريفه  على  فهد  بن  محمد  بن  تركي  ولألمير 
األولى  بالدورة  الفائزة  والمؤسسات  الجمعيات  وتكريم 

للجائزة . 

ــر
ري

قـ
تـ

بسيمة الحقاوي: الجائزة ستشكل 
حافًزا لمختلف الجمعيات الخيرية 

لالرتقاء بمستوى أدائها والرفع 
من جودة خدماتها وتشجيعها 

نحو مزيد من المهنية واالحترافية 
في مهامها
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مؤسسة األمير محمد بن فهد 
تساهم في االرتقاء بآليات العمل 

الخيري في المملكة وخارجها 

وال أقول جديداً إذا أصبحت المؤسسة اليوم يعرفها 
القاصي والداني في المملكة وخارجها، من خالل 

برامجها ومبادراتها النوعية، التي رسمت االبتسامة 
على شفاه الفقراء والمحتاجين واألرامل واأليتام 
والمرضى وغيرهم الكثير ممن تعرضوا لظروف 
استثنائية، أربكت حياتهم وحياة أسرهم، فمثل 

هؤالء لهم الحق الكامل على مؤسسات المجتمع 
المدني، في الوقوف بجانبهم، حتى يتجاوزا محناتهم 

بسالم، وهذا ما حرصت عليه مؤسسات الدولة، 
مدعومة من حكومة خادم الحرمين الشريفين 

وسمو ولي عهده األمين ـ يحفظهما اهلل ـ، والحرص 
نفسه وجدناه لدى المؤسسات الخيرية غير 

الحكومية، وعلى رأسها مؤسسة األمير محمد بن 
فهد للتنمية اإلنسانية.

ومن هنا، أستطيع التأكيد على الدور التكاملي بين 
المؤسسات االجتماعية واإلنسانية التابعة للدولة، 

وبين مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 
اإلنسانية، هذا التكامل يستطيع أن يحقق المزيد من 
اإلنجازات في دعم الفئات المحتاجة، ومساندتها، من 

خالل تبادل األفكار والخبرات بين الجانبين، وتوزيع 
المهام، وتعزيز القدرات والكفاءات البشرية القائمة 

على البرامج والمبادرات، مع األخذ في االعتبار أن 
العمل اإلنساني واالجتماعي باتت له أصوله ومبادئه 

وعلومه، ويحتاج إلى احترافية ومهارات خاصة، وهذا ما 
حرصت عليه مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 

االنسانية منذ إنشائها.

وال يخفي على الجميع أن المؤسسة تسلحت بفكر، 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبد 
العزيز، ورغبته الشديدة والجامحة في أن يرى وطنه 
وأمته في أزهى صورة وأجمل حلة، ومن أجل تحقيق 

هذه الرغبة، فقد بذل سموه الكثير من الجهد، من 
أجل تفعيل مبادرات اجتماعية وإنسانية عدة، رأى 

سموه أن المجتمع في حاجة إليها، ثم بذل جهداً أكبر، 
إلضفاء صفة العمل المؤسسي على تلك المبادرات، 

ومن هنا كان ميالد مؤسسة سموه داخل المملكة، 
ليس هذا فحسب، فالعمل متواصل اآلن على قدم 

وساق، لتوسيع مظلة عمل المؤسسة »عالميًا«.

د. عادل أحمد الصالح *

تقوم مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، 
بدور ريادي داخل المجتمع السعودي، والمنطقة العربية، 
عبر تفعيل العديد من المبادرات االجتماعية واإلنسانية، 

التي ساهمت وتساهم في االرتقاء بآليات العمل الخيري 
واالجتماعي في المملكة وخارجها، فضاًل عن دعمها 
المباشر لفئات المجتمع السعودي، واالهتمام بهم، 

آخذة بأيديهم إلى بر األمان.

** المدير التنفيذي لمؤسسة األمير محمد بن فهد 

ل
قـا

م



 أبـــريـــل 2019 مالعدد الثالث12

مستوى  على  نوعها  من  األولى  هي  الجائزة  وتعتبر 
المؤسسي  األداء  تطوير  الى  وتهدف  العربي  العالم 
استيفائها  محاولة  خالل  من  الخيرية  للجمعيات 
المعايير  أفضل  مع  متوافقة  تأتي  التي  الجائزة  لمعايير 

العالمية في مجال العمل الخيري .

 وقال األمين العام لمؤسسة األمير محمد بن فهد 
للتنمية اإلنسانية الدكتور عيسى بن حسن األنصاري: 
أن الجائزة تهدف إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية 
أداء  ألفضل  للوصول  العربي  العالم  في  واإلنسانية 
وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات، 
تعمل  التي  الجائزة  معايير  خالل  من  ذلك  يأتي  حيث 
لتأهيلها  تطبيقها  على  والجمعيات  المؤسسات  هذه 
طبقًا  المعايير  هذه  وتتنوع  المسابقة،  في  للدخول 
هذه  من  أن  حيث  والجمعيات،  المؤسسات  ألعمال 
المقدمة  والخدمات  بالقيادة  متعلق  ماهو  المعايير 
وإدارة  المالية  الموارد  وتنمية  المستفيدين  ورضا 

الوقف وغيرها من المعايير المقترنة باألداء.

العمل  إلى  الجائزة  تسعى  األنصاري:  الدكتور  وأضاف 
العالم  الخيرية في  المؤسسات  االرتقاء بمستوى  على 
العربي في سعيها لتحقيق التميز في األداء المؤسسي 
يخدم  بما  االبداعيه  الممارسات  أفضل  واعتماد 
المقدمة  اإلنسانية  للخدمات  المستمر  التطوير 
التنافس فيما بينها  للمستفيدين، من خالل تشجيع 
معايير  إلى  استناداً  المعتمدة  المؤسسات  وتكريم 

مبنية على أسس علمية.

أداء  ألفضل  فهد  بن  محمد  األمير  جائزة  بأن  يذكر 

إطالق جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء 
خيري في الوطن العربي في نسختها الثانية

 صدرت موافقة صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن فهد رئيس مجلس أمناء مؤسسة 

األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، على 
إطالق النسخة الثانية من جائزة األمير محمد 
بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن العربي 

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
التابعة لجامعة الدول العربية ، حيث فتح باب 

استقبال الترشيحات للمؤسسات والجمعيات 
الخيرية الراغبة بالمشاركة في الجائزة .

تنمية - الدمام

ــر
ري

قـ
تـ
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خيري في نسختها األولى قد أطلقت بموافقة الكريمة 
الملك سلمان بن  الشريفين  الحرمين  من لدن خادم 
الوطن  مستوى  على  وذلك  اهلل-  -حفظة  عبدالعزيز 
والجمعيات  المؤسسات  أداء  تطوير  بهدف  العربي 
الفوز  على  المنافسة  خالل  من  اإلنساني  البعد  ذات 
األداء  تقييم  تعكس  التي  معاييرها  بتطبيق  بالجائزة 
المستفيدين  خدمات  مثل  المختلفة  العناصر  في 
العناصر  من  وغيرها  والقيادة  االستراتيجية  وتخطيط 
وجمعية  مؤسسة   156 الجائزة  في  شارك  وقد  اآلخرى، 
خيرية على مستوى الوطن العربي موزعة على 15 دولة، 
إذ شكلت لجان التقييم من أربعة دول وهي: المملكة 
الهاشمية،  االردنية  المملكة  السعودية،  العربية 
وذلك  السودان،  جمهورية  العربية،  مصر  جمهورية 
بمقر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالقاهرة، وتم 
النتائج،  الجائزة وإعالن  الفائزين طبقًا لمعايير  ترشيح 
فئات  في  خيرية  وجمعيات  مؤسسات   9 فازت  حيث 

الجائزة.

ويأتي إطالق الجائزة إيمانًا من مؤسسة األمير محمد 
المؤسسات  دور  بأهمية  اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن 
جاءت  حيث  المجتمع،  تنمية  في  الخيرية  والجمعيات 

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

1

2

3

4

5

معايير قياس األداء

1

3

5

7

2

4

6

8

9

القيادة

الموارد البشرية

العمليات

نتائج الموارد البشرية

السياسة واالستراتيجية

الشراكة والموارد

نتائج المستفيدين

نتائج المجتمع

نتائج األداء الرئيسي

اإلبداعية  الممارسات  أفضل  لتتبنى  الجائزة  هذه 
في  الخيري  العمل  تواجه  التي  الصعوبات  تعالج  التي 
المقدمة  الخدمات  بمستوى  واالرتقاء  العربي،  الوطن 

للمستفيدين على مستوى العالم العربي.

مؤسسة وجمعية خيرية على مستوى 
الوطن العربي موزعة على 15 دولة شاركت 

في الجائزة في نسختها األولى

156

ــر
ري

قـ
تـ
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للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  عقدت 
اإلدارية  للتنمية  العربية  المنظمة  مع  بالتعاون  اإلنسانية، 
فهد  بن  محمد  األمير  »جائزة  حول  تعريفية  ندوات  أربع 
الثانية«،  نسختها  في  العربي  الوطن  في  خيري  أداء  ألفضل 
بحضور  ومصر،  واألردن  والكويت  البحرين  في  أقيمت 
ممثلي أكثر من)600(  من المؤسسات والجمعيات الخيرية، 

التي تتأهب للمنافسة على الجائزة.
 

الجائزة،  رسالة  عرض  إلى  التعريفية  الندوات  وتهدف 
الختيار  العمل  وآليات  التقدم،  وشروط  وأهدافها، 
المؤسسات والجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة، 
تقييم  ومعايير  المعتمد،  التميز  نموذج  شرح  وكذلك 
شرح  تضمنت  كما  الفائزين.  الختيار  الخيرية  المؤسسات 
الشروط الفنية والتنظيمية للمشاركة في الجائزة، وشرح 
واإللكترونية،  الورقية  المشاركة  استمارة  تعبئة  كيفية 
عليها،  والرد  المشاركين،  واستفسارات  أسئلة  واستقبال 

وتوضيحها.
خيري  أداء  ألفضل  فهد  بن  محمد  األمير  جائزة  وتسعى 
بالمقام األول إلى االرتقاء بالعمل اإلنساني من خالل تطبيق 
مؤسسات  بين  واألداء  التميز  ثقافة  ونشر  الجائزة،  معايير 
من  لالستفادة  المطلوبة  المعايير  إن  إذ  الخيري؛  العمل 

مجال  في  العالمية  الممارسات  ألحدث  تستجيب  الجائزة 
على  نوعها  من  األولى  هي  الجائزة  وتعد  الجمعوي،  العمل 

مستوى العالم العربي.
 

ترسيخ الجهود
البحرين،  مملكة  في  األولى  التعريفية  الندوة  وأقيمت 
السيد  البحريني  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  برعاية 
للعمل  أفضل  مستقبل  »نحو  شعار  تحت  حميدان،  جميل 
العربي«، بمشاركة )72( من  الخيري المؤسسي في الوطن 
وحضر  البحرين.  مملكة  في  المدني  المجتمع  منظمات 
اإلدارية  للتنمية  العربية  المنظمة  عام  مدير  الندوة 
الدكتور ناصر الهتالن القحطاني، واألمين العام بمؤسسة 
عيسى  الدكتور  اإلنسانية،  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير 
بن حسن األنصاري، الى جانب عدد من المدعوين من الدول 
العربية  المنظمة  في  العمومية  الجمعية  وأعضاء  العربية 

للتنمية اإلدارية.
وشرح  وأهدافها  بالجائزة  التعريف  الندوة  خالل  وتم 
الخيرية  والجمعيات  للمؤسسات  التقييم  معايير  أبرز 
هذه  وضوابط  شروط  إلى  باإلضافة  الجائزة،  في  المشاركة 
المؤسسات  أداء  تطوير  بهدف  الجائزة  هذا  في  المشاركة 
على  المنافسة  خالل  من  اإلنساني  البعد  ذات  والجمعيات 

الفوز بالجائزة.
السيد  البحريني  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  ونوه 

كانت في كل من البحرين والكويت واالردن ومصر

ندوات تعريفية لجائزة األمير محمد بن 
فهد ألفضل أداء خيري بالوطن العربي  4
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الوعي  زيادة  في  المتمثلة  الندوة  بأهداف  حميدان،  جميل 
لدى الجمعيات الخيرية بأهمية التميز في األداء المؤسسي 
اجل  من  بينهم  اإليجابي  التنافس  تشجيع  على  والعمل 
أن  إلى  الفتًا  متميز،  احترافي  تطوعي  عمل  الى  الوصول 
والممارسة  الفكر  مستوى  على  الجهود  ترسخ  الجائزة 

ألحدث المفاهيم العالمية في العمل الخيري.
من جانبه، أكد أمين عام مؤسسة األمير محمد بن فهد 
ان  االنصاري،  حسن  بن  عيسى  الدكتور  اإلنسانية،  للتنمية 
من المهمات الملقاة على عاتق القوى االجتماعية المعنية 
الحضارية،  التجارب  مقومات  استيعاب  االنسانية،  بالتنمية 
إلى  والعمل على تقديم خدمات مستدامة للمجتمع، الفتًا 
العمل  عليها  قام  التي  األسس  من  نابعة  الجائزة  هذه  أن 

االنساني والخيري في المملكة العربية السعودية.
 

نشر ثقافة التميز
بحضور  الكويت  في  أقيمت  التي  الثانية،  الندوة  وركزت 
)63( من ممثلي الجمعيات الخيرية في الكويت، على التعريف 
أن  الندوة  في  المتحدثون  وأكد  وأهدافها،  الجائزة،  برسالة 
في  تهدف  خيري،  أداء  ألفضل  فهد  بن  محمد  األمير  جائزة 
المقام األول إلى »االرتقاء بالعمل اإلنساني من خالل تطبيق 
مؤسسات  بين  واألداء  التميز  ثقافة  ونشر  الجائزة،  معايير 
العمل الخيري، حيث إن المعايير المطلوبة لالستفادة من 
مجال  في  العالمية  الممارسات  ألحدث  تستجيب  الجائزة 
العمل الجمعوي«. وقالوا إن مؤسسة األمير محمد بن فهد 
للتنمية اإلنسانية، تسعى إلى أن تكون هذه الجائزة عالمية، 
اإلنساني.  العمل  مفهوم  يعزز  برنامج  إلى  تتحول  وأن 
وأشاورا إلى أنه سيقام عدة ندوات تعريفية عن الجائزة في 

عدد من الدول العربية خالل األشهر المقبلة.
ونظمت الندوة الثالثة في مملكة األردن، بحضور وزيرة 
ما  وحضرها  لطوف،  بسيسو  هالة  االجتماعية  التنمية 
المملكة  من  الخيرية  الجمعيات  مسؤولي  من   178 يقارب 
بن  محمد  األمير  لمؤسسة  العام  األمين  وأوضح  األردنية. 
فهد للتنمية اإلنسانية، الدكتور عيسى بن حسن األنصاري، 
تهدف  خيري  أداء  ألفضل  فهد  بن  محمد  األمير  جائزة  أن 
بالمقام األول إلى االرتقاء بالعمل اإلنساني من خالل تطبيق 
مؤسسات  بين  واألداء  التميز  ثقافة  ونشر  الجائزة،  معايير 
من  لالستفادة  المطلوبة  المعايير  إن  إذ  الخيري؛  العمل 
مجال  في  العالمية  الممارسات  ألحدث  تستجيب  الجائزة، 

العمل اإلنساني.

المؤسسات الخيرية
التضامن  الرابعة في مصر، برعاية وزيرة  الندوة  وعقدت 
ممثلي  وبحضور  والي،  غالي  الدكتورة  المصرية  االجتماعي 
وقال  مصر.  في  الخيرية  والجمعيات  المؤسسات  من   280
تهدف  الجائزة  »هذه  إن  كلمته  في  األنصاري  إبراهيم 
واإلنساني  الخيري  العمل  مؤسسات  بأداء  النهوض  إلى 
الخدمات  أفضل  لتقديم  األداء  ودفع  العربي،  العالم  في 

للمستفيدين«.
محمد  مصر  في  االجتماعي  التضامن  وزارة  وكيل  ووجه 
المصرية،  التضامن  وزيرة  عن  نيابة  كلمته  في  عثمان 
الشكر والتقدير لمؤسسة األمير محمد بن فهد، على تبني 
االرتقاء  إلى  تسعى  التي  وللمنظمة  الجائزة،  هذه  وإطالق 
بأداء المؤسسات والجمعيات الخيري«، مشيرا إلى أن مصر 
بها جمعيات ومؤسسات الخيرية تعمل على تعزيز تماسك 

المجتمع.
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عبدالعزيز  بن  جلوي  األمير  السمو  صاحب   شهد 
إدارة  مجلس  رئيس  نجران  منطقة  أمير  مساعد  بن 
في  بالمنطقة  االجتماعية  للخدمات  الخيرية  الجمعية 
ديوان اإلمارة مؤخراً، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة 
والجمعية  اإلنسانية،  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير 
مدير  بحضور  بالمنطقة،  االجتماعية  للخدمات  الخيرية 
العام للمؤسسة  األمير محمد بن فهد واألمين  جامعة 
دعم  إلى  تهدف  األنصاري،التي  حسن  بن  عيسى  الدكتور 
للمستفيدين  التنموي  اإلسكان  وتعزيز  الخيري  العمل 

من خدمات الجمعية الخيرية.

بن  محمد  األمير  مؤسسة  طرف  من  االتفاقية  ووقع 
للمؤسسة  التنفيذي  المدير  اإلنسانية  للتنمية  فهد 
الجمعية  طرف  ومن  الصالح،  أحمد  بن  عادل  الدكتور 
الخيرية للخدمات االجتماعية المدير التنفيذي للجمعية 

عبده بن محمد عطيف.
مساعد  بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  األمير  سمو  وأعرب 

عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي األمير محمد 
دعم  في  الكريمة  جهوده  على  عبدالعزيز،  بن  فهد  بن 
العمل الخيري بالمنطقة، من خالل جامعة األمير محمد 
للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  ومؤسسة  فهد،  بن 

اإلنسانية.

رجل  من  عهدناها  ومبادرات  أعمال  »هذه  وقال: 
هذه  قادة  ثم  الدين  خدمة  في  وجهده  ذاته  كرس 
البالد والوطن، وأفنى في سبيل ذلك من حياته عقوداً 
وتبني  اإلنسان،  تنمية  نحو  العطاء  وواصل  مديدة، 
لتحقيق  والفتيات  الشباب  ودعم  الخيري،  العمل 
وتوفيقه  بعونه  يمده  أن  اهلل  سائاًل  تطلعاتهم«، 
موازين  في  يقدمه  ما  ويجعل  المباركة،  أعماله  في 

حسناته.

عن  تقرير  على  نجران،  منطقة  أمير  اطلع  ذلك  بعد 
أعمال وأنشطة مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 
اإلنسانية، قدمه األمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى 

بن حسن األنصاري.

 أمير نجران يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم 
العمل الخيري مع مؤسسة األمير محمد بن فهد

تنمية - نجـران
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األميرة جواهر بنت نايف تزور المدينة الطبية وتوقع 
إتفاقية تعاون لدعم األطفال مرضى السرطان

نايف  بنت  جواهر  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  زارت 
سعود  الملك  مدينة   ، مؤخراً   ، سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
المدير  استقبالها  في  وكان  الرياض  بمنطقة  الطبية 

التنفيذي للمدينة الطبية وعدد من المسؤولين.
تزامنا   ، تعاون  اتفاقية  للمدينة  زيارتها  خالل  ووقعت 
لدعم   ، فبراير  شهر  في  للسرطان  العالمي  اليوم  مع 
مرضى السرطان من خالل برنامج »بسمة حياة« لألطفال 
الطرفين  من  وإيمانا  التعاون  أفاق  فتح  إلى  تهدف  والتي 
الذي  التعاون  هذا  بأهمية  االجتماعية  بالمسؤولية 
النفسية  وأسرهم  المرضى  صحة  على  أثره  يعود  سوف 
زارت سموها األطفال  إيجابي بعد ذلك  والمعنوية بشكل 
وقدمت  عليهم،  لالطمئنان  االورام  قسم  في  المرضى 
الزيارة االثر  لهم وألسرهم الهدايا المناسبة وكان لهذه 

الطيب في نفوس االطفال وأسرهم ، وذلك تأصيل مبادئ 
العطاء المستلهم من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف.

محمد  االمير  لمؤسسة  العام  األمين  قال  جانبه  من 
حسن  بن  عيسى  الدكتور  االنسانية  لتنمية  فهد  بن 
األنصاري أن زيارة سمو األميرةجواهر بنت نايف ، لمدينة 
سموها  اهتمام  إطار  في  تأتي  الطبية  سعود  الملك 
المرضى  لألطفال  اإلنسانية  المساعدة  لتقديم  الكريم 
وتأكيد التزامها بدعمهم والتخفيف من أالمهم ورسم 

االبتسامة على وجوههم .

أحدى  هو  حياة  بسمة  برنامج  أن  الدكتور  وأضاف   
األطفال  تثقيف  الى  تهدف  والتي  المؤسسة  مبادرات 
وطرق  المرض  بتداعيات  وأسرهم  وتوعيتهم  المرضى 

مواجهته إضافة الى برامج ترفيهية مصاحبة.
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الخيرية  مساهماته  على  بناء  الكريم  سموه  وإختيار 
الخيرية  المجاالت  في  الكبيره  وإسهاماته  المتميزة 
عن  ممثلة  العربي  الوطن  مستوى  على  والتطوعية 
اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  دور 
الخيرية  االنجازات  من  العديد  تقديم  في  ساهمت  والتي 

والتطوعية خالل الفترة الماضية.

األمين  سعادة  الكريم  سموه  عن  نيابة  الحفل  وحضر 
العام للمؤسسة الدكتور عيسى بن حسن األنصاري والذي 
استلم جائزة سموه من يد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
بالمنامة  كارلتون  الريتز  فندق  في  اقيم  الذي  الحفل  في 

 جائزة الشيخ عيسى آل خليفة تكرم األمير محمد 
بن فهد رائدًا للعمل التطوعي

لسهامته الخيرية المتميزة على مستوى الوطن العربي 

كرمت جمعية الكلمة الطيبة البحرينية 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد 

بن عبدالعزيز رائدا للعمل التطوعي ضمن 
كوكبة من رواد العمل التطوعي بجائزة الشيخ 

عيسى بن علي آل خليفة وذلك بمناسبة 
اليوم العربي للعمل التطوعي.

تنمية - المنامة
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وسط حضور رسمي وجماهيري الفت.

الشيخ  لجائزة  فهد  بن  محمد  األمير  اختيار  تم  ولقد 
إنجازات  نظير  التطوعي  للعمل  خليفة  آل  علي  بن  عيسى 
سموه في المجال التطوعي واإلنساني والذي يتجاوز محيط 
إنسانية  لمبادرات  سموه  تبني  إلى  إضافة  العربي،  العالم 
على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي والتي تركت آثاراً 
ايجابية على المجتمعات المستهدفة واستفاد منها اآلالف 
محمد  األمير  إختيار  مسوغات  جاءت  ولقد  األشخاص.  من 
ونفذها  أطلقها  التي  والمشاريع  البرامج  على  بناًء  فهد  بن 
محمد  األمير  جامعة  أبرزها،  من  ولعل  أهدافها  وحققت 
الشرقية  بالمنطقة  الخاصة  األولى  الجامعة  وهي  فهد  بن 
تصميم  تم  كما  هندسي  طراز  أحدث  على  إنشائها  تم  إذ 
العالمية وهي هيئة  برامجها باإلشتراك مع هيئة تكساس 
الهيئة  والزالت  تكساس  بوالية  أمريكية  جامعة   32 تضم 
هي المستشار األكاديمي للجامعة،  وتحتضن الجامعة حاليًا 
5500 طالب وطالبة موزعين على أربعة كليات بتخصصاتها 
في  الماجستير  درجة  الجامعة  تقدم  كما  المختلفة 
للمنح  برنامج  سموه  خصص  كما  التخصصات،  بعض 
وطالبة  طالب  مائتي  من  أكثر  يضم  بالجامعة  الدراسية 
تبني  إلى  البرنامج  يهدف  حيث  وغيرهم  السعوديين  من 
بهم،  واالهتمام  المملكة،  وخارج  داخل  من  المتفوقين 
الغاية  الغرض،  لهذا  الجامعة  أعدته  برنامج  إطار  في  وذلك 

منه إعداد كفاءات نوعية.
فهد  بن  محمد  األمير  أنشأ  فلقد  آخر  جانب  ومن 
مؤسسة  عليها  وأطلق  اإلنسانية  باألعمال  تعني  مؤسسة 
اإلنسانية، ولقد تنوعت برامج  للتنمية  األمير محمد فهد 
من  المجتمعات  يواجه  ما  لتعكس  المؤسسة  ومشاريع 
مشكالت ولتسهم هذه البرامج في تجاوز هذه المشكالت 

واإلسهام في حلها.

الشباب  تنمية  برنامج  هو  البرامج  هذه  أبرز  من  ولعل 
البرنامج  هذا  نفذ  إذ  الشباب  وتوظيف  بتأهيل  يعني  والذي 
اآلالف  توظيف  عنها  تحقق  التدريبية  الدورات  من  المئات 
الخيري  اإلسكان  المؤسسة  وتحتضن  التدريب.  خالل  من 
والذي يشتمل على 230 وحدة سكنية إلسكان المحتاجين ، 
كما تقوم المؤسسة بتمكينهم من خالل برامج متنوعة. 
يعني  والذي  رؤية  مركز  مثل  متنوعة  وبرامج  ومشاريع 
تحسين  ومشروع  واحتضانهم.  البصرية  اإلعاقة  بذوي 
 200 من  أكثر  تحسين  على  عمل  والذي  الفقراء  مساكن 
برامج  المؤسسة  لدى  كما  المملكة  مستوى  على  منزل 
خاصة بمخرجات السجون والذي يعني بتأهيل السجناء قبل 
اإلنتهاء من محكومياتهم ولهذا الغرض أنشأت المؤسسة 
قاعات تدريب في بعض سجون المملكة ونفذت العشرات 
من الدورات التدريبية لصالح ممن أوشكت محكومياتهم 
الحياة  اإلنتهاء بهدف تمكينهم لمواجهة متطلبات  على 
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اختيار األمير محمد 
بن فهد لجائزة الشيخ 

عيسى بن علي آل خليفة 
للعمل التطوعي نظير 

إنجازات سموه في المجال 
التطوعي واإلنساني والذي 

يتجاوز محيط العالم 
العربي
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بعد اتمام هذه المحكوميات. كما لدى المؤسسة برنامج 
إذ  السرطان  مرض  من  باألطفال  يعني  والذي  حياة  بسمة 
بهم  اإلعتناء  خالل  من  اإلجتماعية  العناية  لهم  يقدم 
المؤسسة  تقوم  شفاء  صندوق  خالل  ومن  وبأسرهم. 
بمعالجة المرضى، كما ساهمت المؤسسة في توفير 479 
وظيفة لذوي االحتياجات الخاصة في معرض اقامتهم من 

اجل توظيف هذا الفئة الغالية على قلوبنا.

كما توجد لدى المؤسسة مركز األميرة جواهر لمشاعل 
يشمل  إذ  المرأة  تمكين  إلى  أيضًا  يهدف  الخيروالذي 
طفل   150 من  أكثر  بها  يدرس  لألطفال  روضة  المركزعلى 
المركز على نادي صحي وأقسام تعنى بتدريب  كما يشمل 
مساحتها  يقدر  مباني  على  المركز  ويقع  المرأة.  وتأهيل 
في  النسوي  المكتب  إلى  إضافة  مربع.  متر   10.000 من  بأكثر 
المؤسسة الذي يقدم خدمات إجتماعية واقتصادية للمرأة 

ولألسرة بشكل عام .

من  إهتماما  التحفيزي  الجانب  المؤسسة  أولت  ولقد 
تعكس  مختلفة  مجاالت  في  تشجيعية  جوائز  رصد  خالل 

أهميتها بالنسبة للمجتمع ومن أهم هذه الجوائز: 

البر  أهل  تشجيع  إلى  تهدف  البر  أعمال  خدمة  جائزة   -
متميز  حكومي  أداء  أفضل  جائزة   -  . المحتاجين  لخدمة 
األجهزة  بين  الشريفة  المنافسة  روح  إثراء  إلى  وتهدف 

الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

نوعها  من  جائزة  أول  وهي  العلمي  التفوق  جائزة   -
الطالب  من  المتميزين  تشجيع  إلى  وتهدف  بالمملكة 

والطالبات.

ولعل من المشاريع الهامة التي شاركت بها المؤسسة 
األمير  كلية  إنشاء  هو  فهد  بن  محمد  األمير  جامعة  مع 
كلية  وهي  البصرية  اإلعاقة  لذوي  عبدالعزيز  بن  سلطان 
تهدف إلى تأهيل وإعداد ذوي اإلعاقة البصرية من كل دول 
العالم .. وتعد هذه الكلية فريدة من نوعها إذ تقدم برامج 
البكالوريوس وكذلك الدبلوم لهذه الفئة في التخصصات 
المناسبة . ولقد تم اإلنتهاء من إعداد الرسومات الخاصة 
الدراسية  البرامج  تصميم  من  اإلنتهاء  تم  كم  بالكلية 

لذوي  البريطانية  الملكية  الكلية  مع  بالتعاون  وتقنياتها 
االعاقة البصرية بعقد أستمر لمدة سنتين وتم تخصيص 
30.000م2. وسيتم طرح المشروع للتنفيذ  األرض بمساحة 

قريبًا بإذن اهلل تعالى.

إلى  المحلي  البعد  المؤسسة  أعمال  تجاوزت  ولقد 
بن  محمد  األمير  مؤسسة  إنشاء  وتم  والعالمي  اإلقليمي 
ومشاريع  برامج  إطالق  إلى  تهدف  والتي  العالمية  فهد 
على  فهد  بن  محمد  األمير  عمل  ولقد  اإلنسانية.  لخدمة 
تأثيراً  لها  أصبح  أن  إلى  ومشاريعها  المؤسسة  هذه  دعم 
المؤسسة  ابرمت   حيث   ، والعالمي  العربي  المستوى  على 
لمكافحة  طبية  حملة  إقامة  على  تنص  اتفاقيات  توقيع 
أمراض العمى في الدول الفقيرة، وفحص 5000 آالف مريض ، 
وإجراء 500 عملية جراحية لعالج إزالة الماء األبيض ، وعالج 

تجاوزت أعمال المؤسسة البعد المحلي 
إلى اإلقليمي والعالمي وتم إنشاء 

مؤسسة األمير محمد بن فهد العالمية 
والتي تهدف إلى إطالق برامج ومشاريع 

لخدمة اإلنسانية
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كل  في  طبية  نظارة   1000 »الجلوكوما«وتوزيع   األزرق  الماء 
مخيم لمن يحتاج لها ، وصرف األدوية المناسبة للمرضى 

المحتاجين.

بن  محمد  األمير  برنامج  برامجها،   أهم  ضمن  ومن 
فيها  تشارك  والتي  اإلستراتيجية  والبحوث  للدراسات  فهد 
بالتعاون  فهد  بن  محمد  األمير  جامعة  مع  المؤسسة 
بين  الشراكة  تعزيز  إلى  يهدف  فلوريدا  وسط  جامعة  مع 

المملكة وأمريكا.

لدراسات  عبدالعزيز  بن  فهد  الملك  برنامج  وكذلك 
وعلى   ، بأمريكا  ببرادين  جامعة  مع  النزاعات  فض  وبحوث 

المستوى العربي أطلقت المؤسسة عدة برامج منها.

- المركز العربي لتمكين الشباب بالمشاركة مع جامعة 
إلى  يهدف  والذي  باألردن  للتكنولوجيا  سمية  األميرة 
تمكين الشباب العربي من كافة الجوانب ولقد تم اإلنتهاء 

من تشكيل مجلس االمناء وإطالق أعماله.

- جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري بالوطن 
العربي إذ تم تنفيذ الدورة األولى وجاري إطالق الدورة الثانية 
في  الخيرية  المؤسسات  تشجيع  إلى  األول  بالمقام  وتهدف 

الوطن العربي للتميز بالعمل الخيري واإلنساني.

- مسابقة أفضل كتاب في الوطن العربي،  ولقد تم تنفيذ 
الدورة األولى وعلى وشك اإلنهاء من الدورة الثانية وتهدف 
إثراء  على  والمؤلفين  الباحثين  تشجيع  إلى  المسابقة  هذه 

المكتبة العربية من خالل مؤلفاتهم.

الكتب  ترجمة  إلى  يهدف  والذي  معرفة  مشروع   -
العديد  ترجمة  المشروع  نفذ  إذ  العربية  اللغة  إلى  العالمية 

من المؤلفات ونقل أفضل الممارسات.

األمير  تكريم  جاء  والمشاريع  البرامج  هذه  خالل  ومن 
خليفة  آل  علي  بن  عيسى  الشيخ  لجائزة  فهد  بن  محمد 
لإلنسانية  خدمات  من  قدمته  وما  األعمال  هذه  نظير 
سياسة  مع  تتوافق  هذه  ولعل  العالمي،   المستوى  على 
المملكة وما تقدمه لخدمة اإلنسانية على مستوى العالم،  
ومؤسسة االمير محمد بن فهد للتنمية االنسانية في ذلك 

خطت خطوات المملكة في هذه األعمال. وبهذه المناسبة 
الدكتور  فهد  بن  محمد  االمير  مؤسسة  عام  أمين  صرح 
عيسى بن حسن األنصاري، بأن تكريم األمير محمد بن فهد 
المشرفة  النماذج  من  لنموذج  تكريم  هو  الجائزة  بهذه 
التي تزخر بها المملكة العربية السعودية .. وهي جزء من 
اإلنسانية  لخدمة  المملكة  تتبناها  التي  الشاملة  الرسالة 
شهادة  يعد  محايدة  جائزة  من  التكريم  هذا  أن  مضيفًا   ..
بجودة هذه األعمال والبرامج .. وأستطرد الدكتور األنصاري 
في  واإلبداع  خدماتها  تقديم  في  مستمرة  المؤسسة  بأن 
مشاريعها من خالل خطتها اإلستراتيجية للخمس سنوات 
هو  التكريم  هذا  أن  تصريحه  د.األنصاري  وأختتم   . القادمة 
لسمو  شكره  مقدمًا  بالمؤسسة،  العاملين  لكافة  تكريم 
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة على إنشاء هذه 

الجائزة وتكريم االعمال التطوعية. 

المتحدة  بالواليات  فلوريدا  وسط  جامعة  بأن  يذكر 
بن  فهد  بن  محمد  »األمير  مؤخراً  منحت  قد  األمريكية 
كما   ، العامة  الخدمات  في  الفخرية  الدكتوراه  عبدالعزيز« 
األمير  المتكاملة  للتنمية  العربي  الشباب  مجلس  منح 
القدوة، حيث  القائد  محمد بن فهد بن عبدالعزيز » وسام 
تقديراً  وذلك  للقادة  المجلس  يقدمه  وسام  أعلى  ُيعد 
في  جهد  من  ويبذله  يقدمه  لما  وعرفانا  وشكراً  واحترامًا 
وتحقيقًا  المشترك  العربي  للعمل  ودعمًا  المجاالت،  كافة 

لتالحم نسيج األمة العربية.

تبني األمير محمد بن فهد لمبادرات 
إنسانية على المستوى المحلي 

واإلقليمي والعالمي والتي تركت آثارًا 
ايجابية على المجتمعات المستهدفة 

واستفاد منها اآلالف من األشخاص
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للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  تواصل 
اإلنسانية بالتعاون مع جامعة األمير محمد بن فهد على 
إنشاء كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز لذوي اإلعاقة 
لذوي  وتدريبية  تعليمية  مؤسسة  لتكون  البصرية، 
اإلعاقة البصرية من الجنسين، وتكون الكلية األولى من 
من  األنتهاء  تم  بعد  وذلك   ، األوسط  الشرق  في  نوعها 
رسم الخطوط العريضة لوضع حجر أساس بناء الكلية 
، حيث تستعد الجامعة حاليا لبدء عملية البناء ، على ان 

تبدأ الدراسة في الكلية في عام 2020 م.

يواجهه  الذي  الكبير  العجز  لسد  الكلية  هذه  وتأتي 

على أن تبدأ الدراسة في الكلية خالل عام 2020 م

بصفة تنمية - الدمام والعالمي  العربي  والمجتمع  السعودي  المجتمع 
والتدريبية  التعليمية  الخدمات  توفير  مجال  في  عامة 
لذوي اإلعاقة البصرية،  وعلى الرغم من وجود جمعيات 
تعنى بذوي اإلعاقة البصرية محليًا وإقليمًا إال أن تأثيرها 
محدود كما أن خدماتها تقليدية مقارنة مع متطلبات 

العصر الحديث.

محمد  األمير  جامعة  أمناء  مجلس  رئيس  نائب  وأكد 
محمد  بن  تركي  األمير  الملكي  السمو  صاحب  فهد  بن 
بن فهد: أن كلية األمير سلطان لذوي اإلعاقة البصرية 
التي تساعد ذوي اإلعاقة البصرية  البيئة األمثل  ستوفر 
المجتمع،  في  والمشاركة  إعاقتهم،  على  التغلب  في 
لالنخراط  وإعدادهم   ، والتعلم  التدريب  فرص  وتوفير 
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الحياة، واالعتماد  العمل، وإكسابهم مهارات  في سوق 
أن  سموه  .وأضاف  فيها  الثقة  وزيادة  أنفسهم،  على 
اإلعداد  منها  أهداف  عدة  رسالتها  في  تتضمن  الكلية 
االعاقة  ذوي  وتأهيل  الجامعية  الشهادة  مع  للحصول 
تدريبهم  إلى  إضافة  العمل  ولسوق  للمجتمع  البصرية 
فاعال  دورا  الكلية  ستؤدي  كما  الحياة  مهارات  على 
الكلية  خارج  أو  داخل  سواء  العمل  بيئات  توفير  في 
االستشارات  تقديم  خالل  من  البصرية  االعاقة  لذوي 
الحياة  تسهيل  إلى  تهدف  التي  والبحوث  والدراسات 

العملية لهذه الفئة.

األولى شرق األوسط
وتعتبر كلية األمير سلطان بن عبد العزيز لذوي االعاقة 

العربي  العالم  مستوى  على  نوعها  من  األولى  البصرية 
شرق  حتى  أو  عربيا  كلية  توجد  فال  االوسط  والشرق 
التي  بالجودة  البصرية  اإلعاقة  بذوي  تعنى  أوسطيا، 
الكلية وتخطط لها برؤى فكرية واستراتيجية  تنشدها 

توحي بأنها ستكون فعال كلية فريدة من نوعها.

وتتمثل رؤية الكلية فى توفير فرص التعلم والتدريب 
خالل  من  وتأهيلهم  واعدادهم  البصرية  اإلعاقة  لذوي 
الدراسات الجامعية لسوق العمل ، وتمليك ذوي اإلعاقة 
البصرية مهارات الحياة بما يمكنهم من االعتماد على 

أنفسهم وزيادة الثقة في أنفسهم.

قبلة العالم بصريا
الذي  الكبير  العجز  سد  في  تأتي  الكلية  أهمية  وتأتي  
يواجهه المجتمع السعودي والمجتمع العربي واإلسالمي 
التعليمية  الخدمات  توفير  مجال  في  عامة  بصفة 
إضافة  تعد  كما   ، البصرية  اإلعاقة  لذوي  والتدريبية 
فإن  لذا  المجال،  هذا  في  العالمية  للمساهمات  نوعية 
هذه الكلية تمتد بخدماتها ليس على مستوى المملكة 
فحسب  األوسط  الشرق  مستوى  على  حتى  أو  فحسب 
ستكون  حيث  أجمع  العالم  مستوى  على  ستمتد  وإنما 
المعاقين  للطالب  العالم  قبلة  سلطان  االمير  كلية 

بصريا ومن الجنسين.

برامج أكاديمية وبيئة تفاعلية
مصاف  في  تجعلها  خصائص  بعدة  تتميز  الكلية  إن   
نظيراتها من الكليات العالمية التي تعنى بذوي اإلعاقة 
األكاديمية  البرامج  الخصائص  هذه  ومن  البصرية، 
المواصفات  وفق  البصرية  اإلعاقة  لذوي  المناسبة 

األمير تركي بن محمد بن فهد: كلية األمير 
سلطان لذوي اإلعاقة البصرية ستوفر 
البيئة األمثل التي تساعد ذوي اإلعاقة 

البصرية في التغلب على إعاقتهم، 
والمشاركة في المجتمع
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التي تساعد  التقنية  العالمية وتزويدها بأحدث الوسائل 
البصرية،  اإلعاقة  لذوي  التعليمية  المادة  توصيل  في 
ذوي  لمساعدة  تفاعلية  تعلمية  بيئة  الى  باالضافه 
اإلعاقة البصرية في التغّلب على إعاقة أبنائهم واالعتماد 

على أنفسهم

 مركز رياضي وترفيهي خصوصي
قاعات  على  يشتمل  وترفيهيًا  رياضيًا  مركزاً  ستضم 
البصرية  اإلعاقة  لذوي  خصيصًا  مصممة  ومالعب 
 ، داخلي  سباحة  وحوض   ، القدم  لكرة  ملعبًا  وتشمل 
وقاعات مجهزة بأدوات رياضية خاصة ومقهى باإلضافة 
إلى قاعات متعددة األغراض، وتأتي كافة األنشطة داخل 
البرامج  ألهداف  مكملة  والترفيهي  الرياضي  المركز 
البصرية  اإلعاقة  ذوي  تزويد  في  التدريبية  التعليمية 
الحياة  مزاولة  من  تمكنهم  التي  األساسية  بالمهارات 
على  واالعتماد  االستقاللية  من  ممكن  قدر  بأكبر 

النفس.

من  بعدد  تخرجهم  بعد  سيتميزون  الكلية  وخريجو 
التقنيات  مع  التعامل  على  القدرة  منها  المواصفات 
معارف  وامتالك  البصرية،  اإلعاقة  بذوي  الخاصة 
سوق  في  مناسبة  بوظائف  لاللتحاق  كافية  ومهارات 
العمل ، وامتالك مهارات حياتية تمكنه من االستقاللية 
الحياتية  األنشطة  ممارسة  في  النفس  على  واالعتماد 
على  التغلب  من  تمكنه  مهارات  وامتالك  المختلفة، 
االجتماعية  األنشطة  في  بفعالية  والمشاركة  إعاقته 
اآلخرين  مع  التواصل  مهارات  وامتالك   ، المختلفة 

والثقة  ومتطلباته،  أفكاره  عن  بوضوح  والتعبير 
التي تفرضها  واالعتداد بنفسه والتغلب على المحددات 

اإلعاقة البصرية

فرص عمل متاحة للمتخرجين
كثيرة  عمل  فرص  تخرجهم  بعد  للمعاقين  وسيكون 
التي يمكن أن ينخرط فيها ذوي  وفي مختلف المجاالت 
اإلعاقة البصرية حيث عملت كليات مماثلة للكلية في 
الملكية  الكلية   « المثال  سبيل  على  المتقدمة  الدول 
الوطنية للعميان في بريطانيا » على تأهيل ذوي اإلعاقة 
البصرية لاللتحاق بوظائف سوق العمل ونجحت الكلية 
سوق  في  مجال   46 من  بأكثر  لاللتحاق  تأهيلهم  في 
الوظائف  فقط  ليس  تشمل  المجاالت  وهذه  العمل 
مثل  المهنية  الوظائف  بعض  كذلك  ولكن  اإلدارية 
التي  المجاالت  إلى  باإلضافة   ، الطبيعي  العالج  مجال 
بها  يقوم  أن  يستطيع  والتي  ذهنية  قدرات  إلى  تحتاج 
 ، المجتمع  أفراد  من  كغيرهم  البصرية  اإلعاقة  ذوي 
متاحة،  العمل  فرص  أن  نستنتج  أن  نستطيع  هنا  ومن 
ولكن المشكلة تمكن في تأهيل ذوي اإلعاقة البصرية 
وتمليكهم للمعارف والمهارات التي تتطلبها الوظائف 
في سوق العمل وهو ما ستعمل الكلية المقترحة على 

تحقيقه.

عقد   ، مؤخراً   ، فهد  بن  محمد  األمير  جامعة  وّقعت 
اإلعاقة  لذوي  البريطانية،  الملكية  الكلية  مع  شراكة 
البصرية، ضمن خطة إنشاء كلية األمير سلطان بن فهد 
فهد  بن  محمد  األمير  لمؤسسة  التابعة  عبدالعزيز  بن 
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للتنمية اإلنسانية.
الدراسية  المناهج  تصميم  الملكية  الكلية  وستتولى 
طرق  إلى  المناهج  هذه  وتحويل  سلطان،  األمير  لكلية 
كما  البصرية،  اإلعاقة  ذوي  وتعلم  تعليم  وأساليب 
ستعمل الكلية البريطانية على اإلشراف على المخططات 
على  واإلشراف  سلطان  األمير  كلية  لمشروع  الهندسية 

عمليات البناء.

عمل  خطة  فهد  بن  محمد  األمير  جامعة  وضعت  وقد 
البصرية،  اإلعاقة  لذوي  سلطان  األمير  كلية  إلنشاء 
ألف   30 مساحة  على  يقع  الذي  المشروع  اعتماد  وسيتم 

متر مربع، في شارع الخالدية بالعزيزية.

البريطانية  الملكية  الكلية  من  المستوى  رفيع  وفد  وكان 
ولي  تشارلز  األمير  لمؤسسة  التابعة  البصرية  اإلعاقة  لذوي 
إلى جامعة األمير محمد  عهد بريطانيا قد قام مؤخراُ  بزيارة 
بن فهد، ومؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية.

وبرامجها  الجامعة  ومباني  مرافق  على  الوفد  واطلع 
مسؤوليها،  والتقى  األكاديمية،  وأنظمتها  الدراسية 
بن  سلطان  األمير  لكلية  المخصص  الموقع  على  ووقف 
أبرز  على  تعرف  كما  البصرية،  اإلعاقة  لذوي  عبدالعزيز 

مبادرات األمير محمد بن فهد المتعددة.

فهد  بن  محمد  األمير  جامعة  مدير  قال  ناحيته؛  من 
الدكتور عيسى بن حسن األنصاري: »هذه االتفاقية تعد 
أن  خصوصًا  المنطقة،  مستوى  على  نوعها  من  األولى 
في  عالميًا  الرائدة  الكليات  من  تعتبر  الملكية  الكلية 

مجال ذوي اإلعاقة البصرية«.

ذوي  تعليم  في  نقلة  سيمثل  المشروع  »هذا  وأضاف: 

واإلسالمي،  العربي  العالم  مستوى  على  البصرية  اإلعاقة 
وسيكون إضافة دولية لهذا النوع من التعليم، وسيقدم 

خدماته لشريحة ذوي اإلعاقة البصرية«.

التدريبية  الدورات  ستعقد  التعليم؛  إلى  »إضافة  وأردف: 
خالل  من  المجتمع  خدمة  على  العمل  سيتم  وكذلك 
تقديم االستشارات العينية لتشغيل ذوي اإلعاقة البصرية 
في مؤسسات سوق العمل، كما ستقدم الكلية خدماتها 

لتهيئة سوق العمل لتشغيل هذه الفئة«.
وأشاد بدعم ومتابعة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، 
هذا  تنفيذ  على  وحرصه  الجامعة،  أمناء  مجلس  رئيس 

المشروع الخيري.
كما أثنى »األنصاري« على متابعة نائب رئيس مجلس أمناء 
عبدالعزيز،  بن  فهد  بن  محمد  بن  تركي  األمير  الجامعة، 
المواصفات  أحدث  وفق  بتنفيذه  واهتمامه  للمشروع، 
العالمية، لكي تقدم الكلية أفضل الخدمات للمستفيدين 

منها.

تهدف كلية األمير سلطان لذوي اإلعاقة 
البصرية لتوفير فرص التعلم والتدريب 

وكذلك إعداد ذوي اإلعاقة البصرية 
للدراسات الجامعية واالنخراط في سوق 

العمل
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جائزة  فهد  بن  محمد  األمير  جامعة  اطلقت 
ألفضل عمل متميز في اليوم الوطني، والتي تهدف 
إلى تكريم أفراد المجتمع الذين أسهموا في فعاليات 
تهدف  كما  الوطني،  اليوم  في  الفرحة  عن  التعبير 
من خالل معاييرها إلى إثراء هذه المشاركات وتعزيز 

آثارها ليكون العام بأكمله يوًما وطنًيا للبالد.

محمد  األمير  جامعة  دور  من  انطالًقا  ذلك  ويأتي 
في  منها  ومشاركة  المجتمع  خدمة  في  فهد  بن 
مناسبات الوطن وتفاعاًل مع المواطنين بالمشاركة 
في فعاليات اليوم الوطني، وكون هذا االحتفال بهذا 
هو  أجمع  للعالم  المملكة  منجزات  وإظهار  اليوم 

من مسؤوليات المجتمع بكل مؤسساته.

ريال  مليون  وقدرها  الجائزة  قيمة  رصد  تم  وقد 
النحو  على  هي  فروع  خمسة  على  موزعة  سعودي 

التالي :
والهدف  مجتمعية«  مشاركة  أفضل  »جائزة   -1
طالت  فكرة  أو  لفعالية  أثر  أقوى  قياس  هو  منها 

المجتمع عن االحتفال باليوم الوطني.
الوطني«  اليوم  عن  يعد  فيلم  أفضل  »جائزة   -2
الوطنية  باألفالم  المحتوى  إثراء  هو  منها  والهدف 
وأكثرها  أجودها  تقديم  على  المشاركين  وتشجيع 

فعالية .
3- »جائزة أفضل عمل صحفي« والهدف هو أيًضا 
إثراء المحتوى وتشجيع العاملين بالصحافة للتميز 

في تقديم التقارير والتحقيقات الصحفية .
متميزة«  تعليمية  مؤسسة  أفضل  »جائزة   -4
تكريم  منها  والهدف  جامعة(   - كلية   - )مدرسة 
والطالب  المتميزة  التعليمية  المؤسسات 
األثر خارج أسوار  المتميزة ذات  والطالبات لألعمال 

المؤسسة والتي يقدمونها في اليوم الوطني .

الوطني«  اليوم  عن  فكرة  أفضل  »جائزة   -5
الذين  المجتمع  أفراد  تكريم  هو  منها  والهدف 
يتميزون في طرح األفكار اإلبداعية لالحتفال باليوم 
مفاهيم  ترسيخ  على  األفكار  هذه  وتأثير  الوطني 
اليوم الوطني وتوضيح أهميته في الداخل والخارج .

هذا وتوزع قيمة الجائزة على خمسة فروع لتكون 
المشاركة  ويحق  ريال  ألف  مائتي  جائزة  كل  قيمة 
والمؤسسات  المملكة  أرض  على  يعيش  من  لكل 

السعودية والمبتعثين السعوديين بالخارج .

المنافسة  مبادئ  ترسيخ  إلى  الجائزة  تسعى  كما 
في اليوم الوطني والمشاركة اإليجابية مع استثمار 
الموهوبين  وتشجيع  الشباب  لدى  اإلبداع  ملكات 
الوطني  اليوم  في  المقدمة  األعمال  في  المتميزين 
وترسيخ أهمية اإلنجازات الوطنية وتعزيز حضورها 

محلًيا وعالمًيا. 

أوضح مدير جامعة األمير محمد بن فهد الدكتور 
من  يأتي  الجائزة  إطالق  األنصاري  حسن  بن  عيسى 
منها  ومشاركة  المجتمع  خدمة  في  الجامعة  دور 
والذي  الوطني  اليوم  فعاليات  في  إمكاناتها  عبر 
الوطن  بها  يحتفل  التي  المناسبات  أهم  من  يعد 
قام  ما  توضح  إذ  الجميع  على  عزيزة  مناسبة  وهي 
الوطن.  هذا  بناء  في  ثراه  اهلل  طيب  المؤسس  به 
واستطرد الدكتور األنصاري أن الجائزة على مستوى 
والمبتعثين  السعودية  والمؤسسات  المملكة 
الجائزة  أن  األنصاري  الدكتور  وأضاف  خارجها،  من 
إثراء  في  األخرى  المؤسسات  جهود  مع  سُتسهم 
المحتوى ذي العالقة باليوم الوطني. كما سُتسهم 
في  األفراد  مشاركات  على  النوعي  البعد  إضفاء  في 
عنها  سيعلن  التي  المعايير  خالل  من  اليوم  هذا 

وأدوات التقييم.

جامعة األمير محمد بن فهد تطلق  جائزة أفضل 
عمل متميز في اليوم الوطني

انطالقًا من دورها في خدمة المجتمع والمشاركة في مناسبات الوطن نـا
ار

خبـ
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 جائزة أفضل
مشاركة مجتمعية

جائزة أفضل فيلم 
يعد عن اليوم الوطني 

جائزة أفضل مؤسسة
تعليمية متميزة

 جائزة أفضل فكرة 
عن اليوم الوطني

 جائزة أفضل
عمل صحفي

01

02
03

04

05

ويحق المشاركة لكل من يعيش على أرض المملكة والمؤسسات السعودية والمبتعثين السعوديين بالخارج
 عبر رابط الجائزة .

فروع الجائزة

pmu.edu.sa/pmu-award

 مليون
ريال سعودي

موزعة على خمسة فروع
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العالمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  أطلقت 
الثانية،  الدورة  في  العربي  الوطن  في  كتاب  أفضل  جائزة 

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.

وتهدف الجائزة إلى إرساء قواعد تأليف الكتاب العربي 
اب،  الُكتَّ وتكريم  المتمّيز،  الكتاب  وإبراز  دعم  خالل  من 
والمفكرين، والباحثين، الذين قدموا إسهامات جليلة في 
المشاركة  الكتب  أن تكون  العربية، على  التنمية  قضايا 
في الجائزة ذات قيمة فكريّة كبرى، وتعالج بعمٍق وجديّة 

وشمولّية قضايا التنمية العربية.

فهد  بن  محمد  األمير  لمؤسسة  العام  األمين  وقال 
للتنمية اإلنسانية الدكتور عيسى األنصاري: جاءت جائزة 
مؤسسة األمير محمد بن فهد ألفضل كتاب في الوطن 
العربي تقديراً للمساهمات المتميزة في مجاالت التأليف 

واإلبداع الفكري على مستوى العالم العربي.

وأضاف: تهدف الجائزة إلى تشجيع المهتمين بالبحث 
بالشباب  الخاصة  بالموضوعات  االهتمام  على  العلمي 
دعم  في  ومميز  بارز  دور  من  للشباب  لما  وتنميته 
تنمية  على  يساعد  وبما  الشاملة  التنموية  المسيرة 
الداخلية  التحديات  مجابهة  على  قادرة  بشرية  كوادر 

والخارجية في عالم سريع التغير.

أن  بالجائزة  الترشح  وأحكام  شروط  تشمل  وأردف: 
وسيتم  مالية،  رسومًا  تتطلب  ال  الجائزة  في  المشاركة 
الترشيح عن طريق دور النشر أو مراكز البحوث وال يقبل 

تقديرًا للمساهمات المتميزة في مجاالت 

التأليف واإلبداع الفكري

 إطالق الدورة الثانية لجائزة محمد بن 
 أفضل كتاب عربي 

 

فهد لـ 

والترشيح  الترشح  يكون  أن  يجب  كما  الفردي،  الترشح 
ألشخاص على قيد الحياة.

وتابع: يحق لكل مؤسسة ترشيح في حدود خمسة 
دار  تكون  أن  يشترط  كما  مختلفين،  لمؤلفين  كتب 
التي  الدولة  في  االختصاص  جهة  لدى  مسجلة  النشر 
تمارس فيها الطباعة والنشر، وأن يكون الكتاب صادراً 
يكون  أن  شرط  اإلنجليزية  باللغة  أو  العربية  باللغة 
منشوراً  الكتاب  يكون  وأن   ، الجنسية  عربي  المؤلف 
على  الحصول  ومنها  النشر،  لشروط  ومستوفيًا  ورقيًا 
فاز  قد  الكتاب  يكون  وأال  دولي،  وترقيم  إيداع  رقم 

بجائزة عربية أو أجنبية من قبل.

تنمية - الدمام

الدكتور عيسى األنصاري: تهدف الجائزة 
إلى تشجيع المهتمين بالبحث العلمي 

على االهتمام بالموضوعات الخاصة 
بالشباب وتنميته

نـا
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العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  بمقر  أقيمت   
بقالدة  الفائزين  تكريم  حفل  فعاليات  بالقاهرة 
لألعمال  العالمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة 
التطوعية في العالم العربي، التي ينظمها االتحاد العربي 
 للتطوع، برعاية األمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

المفوض،  الوزير  بغدادي  ناصرية  الدكتورة  ورحبت 
نيابة  بالجامعة،  المدني  المجتمع  منظمات  إدارة  مدير 
بضيوف  أبوالغيط،  أحمد  للجامعة  العام  األمين  عن 
الحفل والقائمين على القالدة، مؤكدة أن العمل الخيري 
 التطوعي من أساسيات ثقافة شعوب المنطقة العربية.

وأعربت في الكلمة التي ألقتها نيابة عن »أبو الغيط« عن 
تقديرها لصاحب السمو الملكي االمير محمد بن فهد، 
إليمانه التام بأهمية العمل األهلي، وتشجيعه للقطاع 
توجها  والتي  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الخاص 
وتعمل  اإلنسانية،  للتنمية  شاملة  مؤسسة  بإنشاء 

على صياغة مشاريع تنموية من أجل إيجاد أفضل السبل 
لحل المشكالت التي تواجه المجتمعات العربية.

ودعامة  ملحة  ضرورة  التطوعي  العمل  إن  وقالت 
وتنشر  كافه،  بأشكاله  االجتماعي  للتكامل  أساسية 
المجتمع،  عن  جيدة  صورة  ويعطي  الناس،  بين  الخير 
الفتة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا 
في تنمية المنطقة العربية وإدارة األزمات، وإعالء قيم 

العمل التطوعي والجماعي.

أن  بوهزاع،  حسن  للتطوع  العربي  االتحاد  رئيس  وقال 
العمل التطوعي ضمانة لمواجهة التحديات االقتصادية 
مؤسسة  أن  إلى  مشيرا  العربي،  العالم  في  واالجتماعية 
األعمال  قالدة  مبادرة  تبنت  فهد  بن  محمد  األمير 

التطوعية في المنطقة العربية.

مجتمع  وجود  تؤكد  بالقالدة  الفائزة  المشاريع  إن  وقال 
مدني عربي قادر على إدارة األزمات وتنمية العمل األهلي.

“جامعة الدول العربية” تحتضن فعاليات تكريم الفائزين 
بقالدة مؤسسة “األمير محمد بن فهد”

بوهزاع: المشاريع الفائزة  تؤكد وجود مجتمع مدني عربي قادر على إدارة األزمات ث
د

حـ
ال

تنمية - القاهرة



 تكريم الفائزين بقالدة مؤسسة ا�مير محمد بن فهد

 العالمية لعمال التطوعية في الوطن العربي

المجال ا�نساني التنموي
المركز

المجال البيئيالمجال الشبابي

  مشروع «مخبز أبو ألف»
اليمن 1

 «مبادرة «احتياجات»
فلسطين 2

 مبادرة «الغارمون»
ا�ردن 3

 مشروع «إطعام التطوعي»
السعودية 3

المركز

 مسابقة «أخالق البر»
السعودية 1

 مشروع «حياة كريمة»
مصر 2

 مشروع «سمو»
البحرين 3

المركز

  مبادرة «ثورة الدنابر »
العراق 1

 مشروع «التصرف في الموارد
الطبيعية جريزة شنني» تونس 2

 مشروع «ا�عالم البيئي»
الكويت 3

قالدة مؤسسة األمير محمد بن فهد العالمية

Prince Mohammed Bin Fahad Foundation Int’I.
Insignia for Voluntary Work in the Arab World

لألعمـال التطوعيـــــة في الوطــــن العربــي
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للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  أنهت 
المفرطة  السمنة  من  يعاني  شاب  معاناة  اإلنسانية 
المؤسسة  تكفلت  حيث  أعوام؛  عشرة  إلى  امتدت 
أحد  لدى  عليها  يترتب  وما  العملية  مصاريف  بجميع 
المراكز المتخصصة بالمنطقة الشرقية لجراحة البدانة 

المفرطة.

السمنة  من  يعاني  الذي  مجرشي  خالد  المواطن  وقال 
أعوام  عشرة  حوالي  منذ  بدأت  معاناته  أنه  المفرطة: 
 180 وصل  حتى  متسارع  بشكل  بوزنه  زيادة  الحظ  عندما 
كيلو جراًما، وهو في سن الثالثين من عمره ، األمر الذي 
أزعجه كثيًرا، وكان له تبعات سلبية كثيرة على صحته ، 
حيث عانى في ضيق بالتنفس، إضافة إلى شعورها بالتعب 
السمنة  بسبب  النوم  وعدم  المستمرين  واإلجهاد 
المفرطة وال يستطيع الحركة أو القيام بأي نشاط، وهو 

ا. ا واجتماعّيً ما أثّر كثيًرا عليه نفسّيً

الصعبة  المادية  للظروف  نظًرا  “المجرشي”:  وأضاف 
المراكز  أحد  في  عالجه  على  قدرته  بعدم  تكمن  التي 
محمد  األمير  مؤسسة  إلى  تقدمت  المتقدمة،  الصحية 
بأن  سماعه  بعد   ، لعالجه  اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن 
القادرين  غير  للمحتاجين  مساعدة  تقدم  المؤسسة 
على تكاليف العالج، وتم قبول الحالة فوًرا والتنسيق مع 
العملية  أجريت  وقد  العالج،  تكاليف  كافة  ودفع  المركز 
صحي  برنامج  وفق  ا  حالّيً وتسير  الحمد،  وهلل  بنجاح، 

متكامل وضعه الفريق الطبي.

م “المجرشي” أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب  وقدَّ
السمو الملكي األمير محمد بن فهد؛ على تكفله بإجراء 
العملية الجراحية له ، راجي من اهلل تعالى أن يكتب ذلك 

في موازين أعماله.

األمير  التنفيذي لمؤسسة  المدير  أكد  آخر:  من جانب 
أن   - الصالح  عادل  الدكتور  للتنمية-  فهد  بن  محمد 
الصندوق يهدف لمساعدة المحتاجين غير القادرين على 
تكاليف العالج والدواء وإشاعة روح التعاون والتكاتف بين 

أفراد المجتمع والجهات الخيرية.

وأوضح أن الصندوق يقدم جميع المساعدات العالجية 
المزمنة  األمراض  خاصة  للمحتاجين،  والدعم  والدوائية 
آلية  تضمنت  الالئحة  أن  إلى  مشيًرا  والمستعصية، 
تكون  حيث  الدعم؛  استحقاق  وشروط  الطلبات  تقديم 
للفقراء  والدعم  المساعدات  جميع  تقديم  في  األولوية 
والمحتاجين من أصحاب الدخول الضعيفة والعاجزين عن 
األمراض  وأصحاب  والمطلقات  واألرامل  العالج  تكاليف 
للحاالت  واألولوية  ونحوهم،  السجناء  وأسر  المستدامة 

العاجلة والتي تتطلب عالًجا عاجًلا أو حاالت طارئة.

مؤسسة األمير محمد بن فهد تنهي معاناة مريض 
سمنة امتدت عشرة أعوام

تنمية - الدمام
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تكفلت بجميع المصاريف لدى مركز متخصص بالمنطقة الشرقية
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نـا
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صندوق شفاء
يمد يد العون إلي من يواجهون صعوبات 

في إيجاد العالج المناسب

أنشأت مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية 
“صندوق شفاء ” على مستوى المملكة، وذلك إنطالقًا 
من رسالتها في مجاالت التنمية اإلنسانية المختلفة، 
معالجة  إلى  الصندوق  ويهدف  ألهدافها،  وتحقيقًا 
فرص  إيجاد  في  صعوبات  يواجهون  ممن  المرضى 
بعض  توفير  على  العمل  وكذلك  المناسبة  العالج 

الخاصة  االحتياجات  وذوي  للمرضى  الطبية  األجهزة 
ويأتي إنشاء هذا الصندوق تمشيًا مع توجهات صاحب 
عبدالعزيز  بن  فهد  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 
إسهام  على  وحرصه  المؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس 
ودعم  المجتمع  احتياجات  تلبية  في  المؤسسة 

ومساندة العمل الخيري في المملكة .

استقبل صندوق شفاء منذ انشائه

أهداف الصندوق

حاالت مرضية، وتم تقديم العالج لها 8
في عدد من المستشفيات الطبية

أربعة حاالت 
لسمنة مفرطة

توفير كرسي 
رياضي لمعاق 

حركي

توفير سرير 
وكرسي متحرك 
لمواطنة مصابة 

بجلطة بالرئة

زراعة قوقعة 
لطفل يبلغ من 

العمر عامين

زراعة سماعة 
داخلية لشاب 

عشريني

يهدف إلى من يواجهون 
صعوبات في إيجاد العالج 

المناسب

يعمل على توفير بعض 
األجهزة الطبية للمرضى 
وذوي االحتياجات الخاصة 

يحرص على تلبية احتياجات 
المجتمع ودعم ومساندة 
العمل الخيري في المملكة

123
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آل  خليفة  بن  علي  بن  عيسى  الشيخ  سمو  استقبل 
بن  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  من  وفًدا  خليفة 
العام  األمين  يتقدمهم  اإلنسانية،  للتنمية  عبدالعزيز 
وقد  األنصاري.  حسن  بن  عيسى  الدكتور  للمؤسسة 
المتصلة  الموضوعات  من  جملة  الوفد  مع  استعرض 
اإلنسانية،  لخدمة  توجيهه  وكيفية  التطوعي،  بالعمل 
مع  تدشينها  الممكن  التعاون  مجاالت  إلى  إضافة 
واألنشطة  التطوعي،  بالعمل  يتعلق  فيما  المؤسسة 

التي تدعم التنمية اإلنسانية.

خليفة  آل  علي  بن  عيسى  الشيخ  ب  رحَّ اللقاء  وخالل 
للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  بوفد 
المؤسسة  به  تضطلع  الذي  بالدور  منوًها  اإلنسانية، 
الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة  صعيد  على 
العربية  المملكة  أن  مؤكًدا  الخارجي.  الصعيد  وعلى 
الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة  الشقيقة  السعودية 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة 
الملكي  السمو  صاحب  ومؤازرة  السعودية،  العربية 
نائب  العهد  ولي  سعود  آل  سلمان  بن  محمد  األمير 
وصاحبة  خير،  بلد  الدفاع،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

السبق والمبادرات الخالقة في خدمة اإلنسانية.

بن  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  بمبادرات  ونوه 
التي  البرامج  تبني  في  اإلنسانية  للتنمية  عبدالعزيز 
الحياتي  بالوضع  االرتقاء  تستهدف  التي  المشاريع  تنمي 
الحرص  مؤكًدا  تستهدفها،  التي  والمجتمعات  للفئات 
على االستفادة من خبرات المؤسسة في مجاالت العمل 

التطوعي واإلنساني في مملكة البحرين.

الشيخ  سمو  بجهود  المؤسسة  وفد  أشاد  وقد 
عيسى بن علي آل خليفة في خدمة العمل اإلنساني على 

سمو  جائزة  وبأهمية  واإلقليمي،  المحلي  الصعيَدْين 
الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي في هذا الجانب.

منوًها بمبادرات مؤسسة محمد بن فهد بن عبدالعزيز للتنمية

الشيخ عيسى آل خليفة: السعودية بلد 
الخير وصاحبة السبق في خدمة اإلنسانية

تنمية - المنامة
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أشاد وفد المؤسسة بجهود سمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة في خدمة 

العمل اإلنساني على الصعيَدْين المحلي 
واإلقليمي وبأهمية جائزة سمو الشيخ 

عيسى بن علي للعمل التطوعي في هذا 
الجانب
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مؤسسة األمير محمد بن فهد..
عقد من اإلنجازات في تنمية اإلنسان

فخالل عقد من الزمان، هو عمر هذه المؤسسة، استطاعت 
أن تحقق من اإلنجازات والنجاحات الشيء الكثير، فذاع 

صيتها، وتداول المواطنون أخبار مبادراتها وبرامجها، إلى أن 
أصبحت علمًا على رأسه نار في العمل االجتماعي المؤسسي 

الممنهج، الذي يستهدف خدمة المجتمعات اإلنسانية 
داخل المملكة وخارجها، وتتبع في ذلك أفضل الوسائل 

العلمية والطرق االحترافية في هذا المجال.

مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، التي 
أنشئت عام 1430هـ، كانت تدرك جيداً  أن المهمة ليست 

سهلة، وأن تحقيق كامل األهداف المرجوة لمؤسسة 
ذات طابع إنساني واجتماعي نبيل، تحتاج إلى جهود مضنية 
وعمل شاق، وفريق عمل احترافي، متسلح بالعلم، وقبل 

هذا، مؤمن برسالة المؤسسة وبأهدافها النبيلة، حتى 
تتحول إلى واقع داخل مجتمع إسالمي، يدعو إلى التكامل 

االجتماعي، وإلى اإليثار، وتغليب المصلحة العامة، على 
المصلحة الخاصة، ومن هنا ظهرت بوادر النجاح، وأينعت 
ثمار الجهد، في انبالج مؤسسة عمالقة، نفخر »أوال« أنها 

سعودية، ونفخر »ثانية« أن قائدها هو صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، صاحب 

األيادي البيضاء والخيرة في خدمة المجتمع، هذا القائد 
يمتلك رؤية جادة، وروحا حماسية ال تفتر، وعزيمة من 

فوالذ ال تلين أبدا، وهو ما انعكس على مؤسسة سموه، 

التي أصبحت نموذجية في كل شيء، وخاصة في اختيار 
مبادراتها، التي ضمت مجاالت كثيرة، منها ـ على سبيل 

المثال ـ برنامج األمير محمد بن فهد لتنمية الشباب، 
ومشروع األمير محمد بن فهد لإلسكان الميسر، وبرنامج 

بسمة حياة، ومركز األميرة جواهر لمشاعل الخير، وكلية 
األمير سلطان بن عبد العزيز لذوي اإلعاقة البصرية، 

وكرسي األمير محمد بن فهد لدعم المبادرات الشبابية، 
وصندوق األمير محمد بن فهد للتنمية الصناعية 

لمشاريع الشباب، وصندوق األميرة نوف بنت محمد لدعم 
المرأة العاملة، وكرسي األمير محمد بن فهد للدراسات 

الحضرية، وتوجت المؤسسة مبادراتها االجتماعية، 
بمجموعة من الجوائز التي حفزت الجهات الخيرية 

واإلنسانية على تطوير أدائها، ومنها على سبيل المثال 
جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن 
العربي، وجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل كتاب عربي، 
وقالدة مؤسسة األمير محمد بن فهد العالمية لألعمال 

التطوعية في الوطن العربي

وتتواصل مسيرة النجاح في المؤسسة، التي لم يتوقف 
مسلسل االبداع فيها، البتكار المزيد من المبادرات 

والبرامج  الجديدة، التي تقدم خدماتها النوعية لفئات 
المجتمع كافة، فهذا ما اعتدنا عليه من سمو األمير محمد 

بن فهد، فجزاه اهلل خيراً، وأثابه من فيض الحسنات.

حامد العلي  *
يحق لنا أن نفتخر بما تقدمه مؤسسة األمير محمد بن فهد 

للتنمية اإلنسانية من مشاريع ومبادرات اجتماعية، باتت 
مضربًا لألمثال في العمل االجتماعي اإلنساني التكاملي، 

كما يحق لنا أن نتباهى بأن هذه المؤسسة سعودية المنشأ، 
عالمية األهداف والمبادئ، تديرها كفاءات بشرية وطنية، 

تتنافس فيما بينها، على تقديم يد العون والمساعدة إلى 
فئات المجتمع المختلفة، بحب حقيقي ورغبة في كسب 

الثواب من عند الباري عز وجل.

** المستشار اإلعالمي 

ل
قـا

م

@HAlali2012
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الخاص  القطاع  من  ومؤسسة  شركة   52 قّدمت 
الخاصة،  االحتياجات  لذوي  األول  المهنة  يوم  في 
لذوي  مختلفة  مجاالت  في  وظيفية  فرصة   479
العام  المدير  بحضور  وذلك  الخاصة،  االحتياجات 
المنطقة  العمل والتنمية االجتماعية في  لفرع وزارة 
الشرقية عبدالرحمن المقبل ورئيس غرفة الشرقية 
األمير  لمؤسسة  العام  واألمين  العمار  عبدالحكيم 
عيسى  الدكتور  االنسانية  للتنمية  فهد  بن  محمد 

األنصاري.

مؤسسة  نظمته  الذي  المعرض  خالل  ذلك  جاء 
بعنوان:  اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير 
المملكة،  مستوى  على  العمل«  لسوق  عالية  »همم 
بالفرص  الخاصة  االحتياجات  ذوي  تعريف  بهدف 
وكذلك  العمل،  سوق  في  لهم  المتاحة  الوظيفية 
بالباحثين  المشاركة  والمؤسسات  الشركات  تعريف 

المكتسبة،وذلك  وقدراتهم  الوظيفية  الفرص  عن 
في مقر المؤسسة بالمنطقة الشرقية.

لتحقيق  الخاصة  العمل  فرق  المؤسسة  وشكلت 
أهداف هذا اليوم، كما تم تشكيل فريق عمل مختص 
والمتقدمين  العمل  أصحاب  بين  بالتوفيق  للقيام 

وظيفة لذوي االحتياجات الخاصة 
قدمتها مؤسسة محمد بن فهد 

في »يوم المهنة األول« وتعمل على تأهيلهم وتهيئة مواقع عملهم

479
تنمية - الدمام

شركة ومؤسسة قدمت وظائف في مجاالت 
مختلفة لذوي االحتياجات الخاصة 

52
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إذ  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  الوظائف  هذه  على 
المتاحة  الوظائف  حاجات  على  التعرف  الفريق  سيتولى 
ثم  ومن  العمل،  لطالبي  المكتسبة  القدرات  وتقويم 
تقدم البرامج التدريبية لتأهيلهم على حاجات الوظائف 
المؤسسة  ستتولى  فيما  الشركات،  من  المقدمة 
المقدمة  والمؤسسات  الشركات  مع  وبالتعاون 
االحتياجات  لذوي  العمل  مواقع  عن  بالكشف  للوظائف 
ظروف  مع  يتناسب  بما  بتجهيزها  والتكفل  الخاصة 

الموظف منهم.

بن  محمد  األمير  بمؤسسة  التنفيذي  المدير  وقال 
المؤسسة  »إن  الصالح:  أحمد  بن  عادل  الدكتور  فهد 
بهدف  الخاصة،  االحتياجات  لذوي  المهنة  يوم  أقامت 
توظيفهم من خالل تأهليهم على حاجات الوظائف التي 
ستسند إليهم، ومشاركتهم في تأهيل مواقع عملهم 

وتدريبهم أثناء الخدمة«.
االحتياجات  لذوي  المهنة  يوم  »إن  الصالح:  وأضاف 
أخرى  مناطق  في  ينظم  أن  له  المقرر  من  الخاصة 
سوق  مؤسسات  داعيًا  نفسها،  لألهداف  بالمملكة 
العمل وطالبي الوظائف لزيارة موقع المؤسسة وتعبأة 

النماذج الخاصة بذلك من خالل الموقع.

تشارك  الذي  المعرض  في  المقبل  تجول  ذلك،  إلى 
في  وظائف  فيه  وتعرض  ومؤسسة  شركة   52 فيه 
أشرف  كما  الخاصة،  االحتياجات  لذوي  مختلفة  مجاالت 
محمد  األمير  مؤسسة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  على 
التطوعي،  العمل  وجمعية  اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن 
الخدمات  تقديم  على  بينهما  ما  في  التعاون  على  تنص 
التي تساعد في دعم األمور التنموية اإلنسانية واألعمال 
والمناشط  البرامج  من  عدد  تنفيذ  خالل  من  الخيرية 

التنموية والخيرية.

مدير فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية يستمع إلى إحدى المشاركات

احد المشاركين يقدم شرحًا عن شركته لمدير فرع وزارة العمل والمرافقين

عدد من ذوي الهمم المشاركين في المعرض

مذكرة تفاهم بين مؤسسة األمير محمد 
بن فهد وجمعية العمل التطوعي للتعاون 
في دعم األمور التنموية اإلنسانية واألعمال 

الخيرية

نـا
ار

خبـ
أ
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وفق اتفاقية بين مؤسسة محمد بن فهد ومؤسسة ولي العهد

تعاون سعودي أردني لدعم األعمال 
التنموية اإلنسانية والخيرية

العالمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  وقعت 
-المملكة  العهد  ولي  مؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة 
برئاسة  وفد  زيارة  خالل  وذلك  الهاشمية-  األردنية 
حسن  بن  عيسى  الدكتور  المؤسسة  عام  أمين 
إلى تعزيز  المذكرة  إلى عمان، وتهدف هذه  األنصاري 
الجهود الرامية إلى مساعدة المجتمع ودعم األمور 
خالل  من  الخيرية  واألعمال  اإلنسانية  التنموية 
تنفيذ البرامج والمناشط في عدد من المجاالت التي 
تساعد على تعزيز التنمية وتطوير العمل االجتماعي 

والتطوعي لتقديم الدعم للشباب. 

لدى  االبداع  موارد  تنمية  على  الطرفين  واتفق 
جيل  خلق  بهدف  دعمها  وطرق  العربي  الشباب 
شبابي مبدع قادر على التميز واالبداع في العديد من 

المجاالت المختلفة.

حسن  بن  عيسى  الدكتور  عّبر  ذاته  السياق  وفي 
مؤسسة  مع  العمل  بشراكة  سعادته  عن  األنصاري 
ولي العهد، وأّكد أن هذه الشراكة ستكون رافد هام 
وقّدم  والعربي.  المحلي  المستويين  على  للشباب 
األنصاري شرح عن أعمال ومبادرات مؤسسة األمير 
وخارج  داخل  اإلنسانية،  للتنمية  فهد  بن  محمد 
رؤية  ترجمة  وطرق  السعوديّة،  العربّية  المملكة 

تنمية - عمان

صورة جماعية لوفد مؤسسة األمير محمد بن فهد و مؤسسة ولي العهد

نـا
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قّدم  كما  العربي،  الشباب  بتنمية  المتعّلقة  العمل 
نظيراتها  مع  المؤسسة  عمل  شراكات  عن  شرح 

العربّية والدولّية.

جامعة  انشاء  فكره  عن  االنصاري  الدكتور  وتحدث 
االمير محمد بن فهد كأول جامعة أهلية في المنطقة 
الشرقية، حيث اوضح ان فكره سمو االمير محمد بن 
حاجة  لمس  ان  بعد  ملموس  واقع  الى  تحولت  فهد 
االقتصادية  احتياجاتها  تلبي  جامعة  الى  المنطقة 
والعلمية فكانت هذه الجامعة التي تحولت من مجرد 
االنصاري  الدكتور  واوضح  م.  عام 2006  واقع  الى  فكرة 
ان الجامعة استطاعت خالل العشر السنوات الماضية 
منهم  العديد  ودخول  طالبها  من  دفعات  اربع  تخريج 
مثل  ومميزة  رائدة  شركات  ضمن  العمل  سوق  في 
ان  الى  اضافة  وسابك  السعودية  ارامكو  شركتي 
الجامعة حصلت على عدد من االعتمادات الدولية من 

بينهم اعتماد هيئة ايبت العالمية.

التنفيذي  المدير  الراغب  أبو  نور  قالت  جهتها  من 
هذه  العمل  شراكة  في  »نرى  العهد:  ولي  لمؤسسة 
على  بذلها  يتم  التي  الجهود  لسلسة  جديدة  إضافة 

من  وسنعمل  الشباب،  مهارات  وتطوير  تنمية  صعيد 
خالل فرق العمل الفنّية المشتركة على تفعيل مذكرة 
التي  المشتركة  والمبادرات  البرامج  وتحديد  التفاهم 
في  »نسعى  وأضافت  تنفيذها«.  على  العمل  سيتم 
مختلف  مع  شراكاتنا  تعزيز  على  العهد  ولي  مؤسسة 
لخدمة  والدولّية  واالقليمّية  المحلّية  المؤسسات 
التركيبة  في  األكبر  النسبة  يشكلون  الذين  الشباب 
الدول  كل  في  بل  فقط،  األردن  في  ليس  السكانّية 

العربّية«.

الحسين  جامعة  الوفد  زار  اللقاء،  هامش  وعلى 
التقنّية، التي تم تأسيسها من قبل مؤسسة ولي العهد، 
األساسية  المهارات  من  يعزز  تعليم  تقديم  بهدف 
في  العمل  لسوق  المطلوبة  الحيوية  والتخصصات 
شرح  إلى  واستمعوا  التطبيقية،  الهندسة  مجاالت 
الخضرا، باإلضافة  الدكتور لبيب  الجامعة  قّدمه رئيس 
إلى شرح قدّمه الطالب عن أبرز المشاريع الريادية التي 

يتم العمل عليها اآلن.
كما راز الوفد، مختبر التصنيع الرقمي Fablab التابع 
للمؤسسة، والذي يتم العمل عليه اآلن ليكون الحاضنة 
كما  وإبداعاتهم،  أفكارهم  بتطوير  الراغبين  للشباب 
العاملين  لألشخاص  مثالّية  عمل  منّصة  سيكون 
على تسجيل براءات اختراع ذات جدوى اقتصاديّة. كما 
مسار  مبادرة  عمل  فريق  قدمه  لشرح  الوفد  استمع 
األردنّية التابعة لمؤسسة ولي العهد، والهادفة إلطالق 
وتنفيذه  تصميمه  تم  مصّغر،  أردني  صناعي  قمر  أول 
من  عدد  إشراف  وتحت  أردنيين،  هندسة  طالب  بأيادي 

األكاديميين األردنيين.

نـا
ار

خبـ
أ

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الجهود 
الرامية إلى مساعدة المجتمع ودعم األمور 

التنموية اإلنسانية واألعمال الخيرية من 
خالل تنفيذ البرامج والمناشط في عدد من 

المجاالت التي تساعد على تعزيز التنمية 
وتطوير العمل االجتماعي



 أبـــريـــل 2019 مالعدد الثالث40

اإلعاقة  لذوي  رؤية  مركز  شارك 
التابع لمؤسسة األمير محمد  البصرية، 
بن فهد للتنمية اإلنسانية، في معرض 
الشارقة  في  أقيم  والذي  مي«  »سايت 
في الفترة من 13 إلى 15 فبراير من خالل 
والفتيات  الشباب  من  أعضاء  أربعة 
من  رسمية  دعوة  تلقيه  بعد  وذلك 

جمعية اإلمارات للمعاقين بصريا.

وعرضت العضوات الكفيفات إنتاجهن 
واإلكسسوارات  والديكوباج  العطور  من 
بلغة  السنوي  التقويم  من  ونموذج 
مبتكرة،  بطريقه  نفذ  والذي  البرايل 
من  كبيًرا  صدى  المنتجات  والقت 
المخصص  الجناح  ضم  كما  الحضور، 
للرسالة  بالبوربوينت  عرضًا  للمركز 

والرؤية واألهداف وإنجازات المركز .

بورد  سبرنج  كتاب  عرض  تم  كما 
وتتكفل  البرايل  بلغه  طباعته  تم  الذي 
مستوى  على  بتوفيرة  حصريًا  المؤسسه 
توقيع  تم  خالله  من  الذي  العربي  الوطن 
واحتوى  البريطاني،  المجلس  مع  اتفاقيه 
الجناح على نموذج للمصحف الشريف بلغة 
البرايل كذلك شارك الجناح بتدريب كفيفي 
البصر على استخدام العصا البيضاء، وقد زار 
الجناح عدد كبير من ذوي االعاقة البصريه 
وتم تزويدهم بكتيب عن مركز رؤيه بلغه 

البرايل لالطالع على انجازات المركز. 
وقد قدمت جمعية اإلمارات للمعاقين 

التابع  رؤية  لمركز  شكرها  بصريًا 
فهد  بن  محمد  األمير  لمؤسسة 
في  لمشاركتهم  اإلنسانية  للتنمية 

المعرض الذي نظمته الجمعية.

شكر  خطاب  في  الجمعية  وقالت 
تلقته مؤسسة األمير محمد بن فهد 
للتنمية اإلنسانية: نتقدم لكم بأرق 

معاني الشكر والتقدير والعرفان على 
معرض  في  المتميزة  مشاركتكم 
يمثل  مما  البصرية،  اإلعاقة  تقنيات 
لنا في استمرار تنظيم  دفعة كبيرة 
وتطوير  وتنويع  القادمة  الدورات 
يخدم  بما  المصاحبة  العمل  ورش 
بصريًا  المعاقين  من  وإخواننا  أبناءنا 

بالمنطقة بتعاونكم معنا.

كفيفات رؤية يعرضن منتجاتهن في معرض

سانت مي  بالشارقة
تنمية - الشارقة

جناح المركز شهد زيارة عدد كبير من ذوي االعاقة البصرية

احتوى الجناح على نموذج للمصحف الشريف بلغة البرايل

نـا
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اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  أطلقت 
السنوي  برنامجها  أيام،  ثالثة  ولمدة  الرياض،  العاصمة  في 
»شارة«، لنشر ثقافة تعلم لغة اإلشارة، الذي يهدف إلى تعليم 
حتى  اإلشارة،  لغة  والخاص  الحكومي  القطاعين  منسوبي 
عند  األصم  مع  األمثل  والتعامل  الفعال  التواصل  يمكنهم 
مستفيدة،   21 البرنامج  لهذا  انضم  وقد  له.  الخدمات  تقديم 

وذلك بمقر المؤسسة في برج العنود بمنطقة الرياض.

 ويأتي برنامج »شارة« في إطار جهود المؤسسة وأنشطتها 
الذي  المجتمع  أوساط  في  »األصم«  إدماج  أجل  من  اإلنسانية، 
حوله،  من  المحيطين  وبين  بينه  التواصل  وتعزيز  فيه،  يعيش 
عبر تعليمهم فنون لغة اإلشارة. وسيتزامن تنظيم البرنامج 

مع فعاليات األسبوع العالمي لألصم من كل عام.

 وقال األمين العام لمؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية 
اإلنسانية الدكتور عيسى األنصاري: إن برنامج »شارة« أحد أهم 
التي تهتم بها المؤسسة وتوليها عناية خاصة، والتي  البرنامج 
بقية  مع  فيها  يتواصل  لألصم،  مثالية  بيئة  توفير  إلى  تهدف 

أفراد المجتمع بسهولة عبر لغة مشتركة بينهم«.

اإلنسانية  للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  أنهت 
بمدينة الرياض، دورة مهارات التواصل بلغة اإلشارة للقاموس 

العربي الموحد قدمتها مدربة لغة إشارة منى السحالي.
وقد انضم للدورة 31 متدربة، بواقع 40 ساعة تدريبية، وذلك 
لغة  تعلم  ثقافة  لنشر  األولى  مرحلته  في  شارة  برنامج  ضمن 

اإلشارة.
وأنشطتها  المؤسسة  جهود  إطار  في  »شارة«  برنامج  ويأتي 
الذي  المجتمع  أوساط  في  »األصم«  إدماج  أجل  من  اإلنسانية، 
حوله،  من  المحيطين  وبين  بينه  التواصل  وتعزيز  فيه،  يعيش 

عبر تعليمهم فنون لغة اإلشارة.

مؤسسة األمير محمد بن فهد اإلنسانية تعلم 
منسوبي القطاعات بالرياض لغة اإلشارة

األنصاري: البرنامج يهدف إلى تهيئة البيئة المثالية لألصم

تنمية - الرياض

نـا
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..وتدريب 31 متدربة لتعليم مهارات التواصل بلغة اإلشارة



المملكة،  داخل  اإلنساني  العمل  في  مختصون  وأجمع 
من  الكثير  ونيف  عام  في  حققت  المبادرة،  أن  على 
أهداف  أن  على  متفقين  المشهودة،  النجاحات 
خدمات  لتقديم  متناهية،  بدقة  صيغت  المبادرة، 
االبتسامة  رسم  بهدف  المرضى،  لألطفال  »نوعية« 
في  واألمل  والتفاؤل  الثقة  روح  وبث  وجوههم،  على 
وأن  اليوم،  من  أفضل  سيكون  الغد  بأن  نفوسهم، 
الطموحات  لتحقيق  أمامهم  عائقًا  يكون  لن  المرض 

واألمال، وقضاء أوقات سعيدة ومرحة.

للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  وكانت 
اإلنسانية، قد أطلقت مبادرة »بسمة حياة«، وضمنتها 
أهدافا نبيلة، يأتي في مقدمتها رعاية مرضى السرطان 
من األطفال، من خالل طرح برامج وخدمات اجتماعية 
وتوعيتهم  تثقيفهم  إلى  تهدف  لهم،  متكاملة 
وطرق  المرض  بتداعيات  أسرهم  وتوعية  وتثقيف 
المرضى  احتياجات  تلبية  الى  باإلضافة  مواجهته، 
مع  للتفاعل  المناسبة  البيئة  تهيئة  بهدف  وأسرهم، 
وسد  األسر  وتثقيف  المرض،  هذا  على  المترتبة  اآلثار 
عن  الترفيه  إلى  المبادرة  أهداف  وتمتد  احتياجاتها. 
المرضى المصابين بالسرطان وأسرهم، وتخفيف اآلثار 

المترتبة عليه.

في  تأتي  حياة«  »بسمة  مبادرة  إن  المؤسسة  وتقول 
حاليا،  لها  تجهز  إستراتيجية،  مبادرات  عدة  سياق 
لطرحها خالل السنوات الخمس القادمة، بهدف دعم 
وحرصت  مجاالتها.  مختلف  في  اإلنسانية  التنمية 
المبادرة،  تلك  من  االستفادة  لتفعيل  المؤسسة 
سواء  المملكة،  مستوى  على  لها  شراكات  إيجاد  على 

مؤسسات صحية أم غيرها.
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بتوجيهات من األمير محمد بن فهد وبدعم منقطع النظير

مبادرة تعزز الحس اإلنساني وتبعث 
األمل في نفوس أطفال السرطان

حظيت مبادرة »بسمة حياة«، التي أطلقتها مؤسسة 
األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، باهتمام 

كبير في األوساط االجتماعية، فضالً عن عبارات 
اإلشادة والتقدير، التي نالتها من قبل جهات عدة، 

رأت أن المبادرة تجسيد حقيقي لجوانب إنسانية 
واجتماعية نبيلة، تستهدف التخفيف عن األطفال من 

مرضى السرطان وذويهم، والتأكيد لهم جميعا بأنهم 
محل اهتمام المبادرة والقائمين عليها.

ـة
ـم

س
ب



في  إنطالقته،  منذ  حياة«  برنامج»بسمة  وتمكن 
في  المصابين  االطفال  نفوس  في  السعادة  إدخال 
خالل  من  الرياض،  ومنطقة  الشرقية  المنطقة 
ال  قد  التي  الترفيهية،  والبرامج  األنشطة  من  العديد 
تتوافر لألطفال المرضى، فأقامت الحفالت الترفيهية 
لألطفال مع ذويهم في األعياد والمناسبات، وقدمت 
شفاه  على  االبتسامة  لرسم  وشيقة  منوعة  فقرات 

الصغار وأسرهم.

بنجاح  وبرامجها  مشاريعها  المبادرة  حاليا  وتواصل 
كبير، تحت رعاية األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة األمير محمد بن فهد 
الدعم  كل  بتوفير  يوجه  الذي  اإلنسانية،  للتنمية 
المبادرات  كل  لنجاح  واللوجستي  والمعنوي  المالي 

داخل المؤسسة، وتحقيق أهدافها المرجوة.
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وفد المؤسسة خالل زيارتهم لمستشفى الملك فهد

تمكنت »بسمة حياة« منذ إنطالقها، 
في إدخال السعادة في نفوس االطفال 

المصابين في المنطقة الشرقية، من خالل 
العديد من األنشطة والبرامج الترفيهية، 

التي قد ال تتوافر لألطفال المرضى

درع تذكاري من المؤسسة إلدارة المستشفى تقديراً لما يقدموا

ـة
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للتنمية  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  أبرمت 
حكومية،  صحية  منشآت  مع  اتفاقيتين،  اإلنسانية، 
تهدفان إلى تعزيز الخدمات الطبية، المقدمة إلى بعض 
أبرمت  وفيما  ذلك.  إلى  تحتاج  التي  المجتمع  فئات 
سعود  الملك  مدينة  مع  األولى  االتفاقية  المؤسسة 
الملك  مستشفى  مع  الثانية  االتفاقية  أبرمت  الطبية، 
فهد التخصصي في الدمام، ومثل المؤسسة في توقيع 
أحمد  بن  عادل  الدكتور  التنفيذي  مديرها  االتفاقيتين، 
الصالح، بينما مثل مدينة الملك سعود الطبية الدكتور 
للمدينة،  التنفيذي  المدير  الفالح  محمد  بن  هيثم 
ومثل مستشفى الملك فهد، الدكتور منصور بن أحمد 

توفيق المدير التنفيذي للمستشفى.

للمشاركة  جديدة  آفاق  فتح  إلى  االتفاقيتان  وتهدف 
تنمية  لتحقيق  العام،  الصالح  يفيد  فيما  والتعاون 
المواطنين  صحة  على  أثرها  يعود  شاملة  صحية 
شاملة  رعاية  توفير  عن  فضال  والمعنوية،  النفسية 

لمرضى السرطان.

محمد  األمير  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  وأوضح 
أن  الصالح  أحمد  بن  عادل  الدكتور  اإلنسانية  فهد  بن 
التعاون  تعزيز  على  الحرص  كل  حريصة  المؤسسة 

بما  األخرى،  الصحية  الجهات  وبين  بينها  والشراكة 
يفيد برامج المؤسسة وأهدافها في تحسين الخدمات 
الطبية الموجة لبعض فئات المجتمع، وقال: »تركزت 
االتفاقيتان على توفير أفضل الخدمات الطبية لمرضى 
المناسبة  البيئة  وتهيئة  األطفال،  من  السرطان 
التنمية  دعم  برامج  خالل  من  المجتمع  لمساعدة 
من  واالستفادة  االجتماعية،  المسؤولية  ثقافة  ونشر 

الموارد المتاحة لديهما«.

توفير  على  االتفاقيتين  اهتمام  »تركز  الصالح:  وتابع 
السرطان  مرضى  أطفال  الستقبال  مجهزة  غرف 

وذويهم، تقام فيها مناسباتهم المختلفة«.

محمد  األمير  مؤسسة  اتفاقية  »تدعم  الصالح:  وتابع 
برنامج  الطبية   سعود  الملك  مدينة  مع  فهد،  بن 
ويهدف  المؤسسة،  جانب  من  المقدم  حياة«  »بسمة 
من  يعانون  الذين  لألطفال  الحياة  نوعية  تحسين  إلى 
للمريض  خدمات  تقديم  خالل  من  السرطان  مرض 
السرطان،  اطفال  مرضى  خدمة  إلى  اضافة  وأسرته، 
تفعيل  على  والعمل  المؤسسة  عليهم  تشرف  الذين 
جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية وايجاد 
فرص متنوعة وعديدة للمشاركة الفاعلة في التنمية 
الصحية وتحفيزها على سد حاجات المجتمع في المجال 
الصحي«، مبينا أن »الطرفين اتفقا على التخطيط لبرامج 

مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية تبرم 
اتفاقيتين للتخفيف عن أطفال مرضى السرطان

إنشاء قاعات ترفيهية لرسم االبتسامة على شفاه األطفال وذويهم

تنمية - الدمـام



إنشاء قاعات ترفيهية لرسم ا	بتسامة على شفاه ا�طفال وذويهم

 مؤسسة ا�مير محمد بن فهد للتنمية ا�نسانية تبرم
اتفاقيتين للتخفيف عن أطفال مرضى السرطان

 أبرمت المؤسسة
: اتفاقيتين مع

: ستعمل المؤسسة بالتعاون مع الطرفين على

 تقوم المؤسسة بتجهيز قاعات ترفيهية ل�طفال
المرضى، مجهزة با�دوات الترفيهية الالزمة

 تحسين نوعية الحياة ل�طفال الذين يعانون من مرض
السرطان من خالل تقديم خدمات للمريض وأسرته

 التخطيط لبرامج مشتركة واستغالل الموارد المالية
والفنية واالدارية المتاحة لديهما

 القيام بحمالت توعية مشتركة، يغلب عليها الطابع
 العلمي، وتهدف الى نشر الثقافة والتوعية العلمية

بأمراض السرطان

1

2

3

4
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واالدارية  والفنية  المالية  الموارد  واستغالل  مشتركة 
مشتركة،  توعية  بحمالت  والقيام  لديهما،  المتاحة 
الثقافة  نشر  الى  وتهدف  العلمي،  الطابع  عليها  يغلب 
رعاية  وكيفية  السرطان،  بأمراض  العلمية  والتوعية 
وتقديم  باألعياد،  لالحتفال  الترتيب  جانب  إلى  المرضى، 

الرحالت  وتنظيم  المختلفة،  المناسبات  في  األلعاب 
السرطان،  أطفال  لمرضى  والتعليمية  الترفيهية 
بتجهيز  فهد  بن  محمد  األمير  مؤسسة  تقوم  أن  على 
باألدوات  مجهزة  المرضى،  لألطفال  ترفيهية  قاعات 

الترفيهية الالزمة«.
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60
أيادي سمو األمير محمد بن فهد تواصل عطاءها للخير

تواصل األيادي البيضاء لصاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن فهد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء 

مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية، 
عطاءها لألسر المحتاجة التي حرمت من نعمة التمتع 

بالسكن المناسب لظروفهم قد حلت بهم، والذي 
يعد من ابرز االحتياجات االنسانية حيث كان مشروع 

االسكان الميسر بالدمام المأوى المريح لهم.

وبذلت مؤسسة األمير محمد بن فهد التنمية اإلنسانية، 
لألسر  الميسرة  المساكن  لتوفر  الحثيثة  جهودها 
المملكة،  اإلنسانية على مستوى  المستفيدة والحاالت 
ومتقدمة  محتاجة  أسرة   60 أمنية  مؤخراً  حققت  حيث 
لمشروع اإلسكان بعد أن تحققت فيهم شروط السكن 
واستيفاء جميع متطلبات السكن وتسليمهم وحدات 

سكنية.

صالح  بالمؤسسة  الميسر  اإلسكان  إدارة  مدير  وأوضح 
فهد  بن  محمد  األمير  مشروع  أن  الشمراني،  محمد  بن 
أن  مبينًا  سكنية،  وحدة   )148( يضم  الميسر  لإلسكان 
المحدثة  والنظم  اللوائح  وضع  من  انتهت  المؤسسة 
إيصال  تضمن  دقيقة  معايير  إطار  في  الخيري  لإلسكان 

حامد العلي - الدمام
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هذه الوحدات لمستحقيها الفعليين.

بحصر  حاليًا  تقوم  المؤسسة  أن  إلى  الشمراني  وأشار 
العلمية  ومؤهالتهم  وبناتهم  وأبنائهم  الساكنين 
والعملية ، حيث ستعمل على هيكلة برامج تدريبية 
سوق  في  متاحة  وظائف  على  تأهيلهم  إلى  تهدف 
العمل ، مشيراً إلى أن المؤسسة ستقوم بالبحث عن 
هذه الوظائف، كما ستقدم لهم مساًرا آخر يتمثل في 
دعم مشاريع صغيرة ألبناء الساكنين تصل إلى )300( 

ألف ريال إلنشاء مشاريع لهم.

إيصال  على  يعمل  الميسر  اإلسكان  مشروع  أن  وأبان 
أبنائهم  تأهيل  على  والعمل  للمستفيدين  خدماته 

من  أو  للتوظيف  المؤدي  التأهيل  خالل  من  سواًء 
على  االعتماد  من  ليتمكنوا  المشاريع  تمويل  خالل 

أنفسهم وإعطاء الفرصة لساكن آخر.

مشروع  من  المستفيدة  األسر  توجهت  فيما   
لصاحب  والوفاء  الجزيل  بالشكر  الميسر،  اإلسكان 
األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز،  الملكي  السمو 
العطاء  من  ويقدمه  قدمه  ما  كل  على  اهلل،  رعاه 
للفقراء  العون  يد  ومد  إنسانية  ومساعدات  وخير 
مؤسسة  ومبادرات  برامج  خالل  من  والمحتاجين 

سموه للتنمية اإلنسانية.
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مركز األميرة جواهر لمشاعل الخير

سنوات من العطاء 
واإلنجاز والبناء
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لتطوير  المحوري  المرأة  دور  إلى  متفحصة  وبنظرة 
المشاهد  من  الكثير  نجد  به،  والنهوض  المجتمع، 
المشرفة لحواء، التي نجحت بشكل كبير، في تعزيز 
قدرات  من  لديها  ما  على  معتمدة  بالدها،  إمكانات 
رائداً  وإمكانات شخصية، تمكنها من أن تلعب دوراً 
في التنمية االجتماعية، عن طريق خدمة المجتمع، 
العائلة  أفراد  كل  لنجاح  المناسبة  البيئة  وتوفير 
وتحقيق  عام،  بشكل  والمجتمع  خاص،  بشكل 
نشر  في  اإلسهام  وكذلك  الحياة،  في  طموحاتهم 

الوعي بين األفراد.

وباالنتقال إلى المؤسسات االجتماعية والخيرية، نجد 
عن  فيها،  محوري  بدور  تقوم  السعودية  المرأة  أن 
طريق وضع خطط وبرامج هذه المؤسسات، ومن ثم 
تنفيذها بجدارة على أرض الواقع، وكما هو معروف، 
المميز،  اإلداري  وأسلوبها  الخاص،  تفكيرها  للمرأة 
الذي يميل نحو »العاطفة« أكثر من »العقل«، األمر 
التي  الموضوعات  وتستشعر  ترى  أن  يؤهلها  الذي 
مطلوبة  ميزة  وهذه  الرجل،  يستشعرها  أو  يراها  ال 
االجتماعي،  الطابع  ذات  المؤسسات  إدارة  في  بشدة 
تلك  في  المرأة  دور  أن  على  التأكيد  يمكن  هنا  ومن 
المؤسسات يتكامل مع الدور الذي يقوم به الرجل، 
علما بأن دورها ال يمكن االستغناء عنه أو استبداله.

بن  نايف  األمير  مركز  به  يقوم  الذي  الدور  ولعل 
األميرة  لمركز  التابع  والتأهيل،  للتدريب  عبدالعزيز 
في  ومحوري  كبير  بالدمام،  الخير  لمشاعل  جواهر 
العديد من مجاالت  السعوديات في  الفتيات  توظيف 

العمل، وقد أخذ المركز على عاتقه مهمة التدريب 
وفق  الوطن  لبنات  الشخصي  والتطوير  والتأهيل 
في  المساعدة  ثم  ومن  ومتطورة،  حديثة  أساليب 
التوظيف عبر الدعم والمساندة. وقد عكف المركز 
المهمة،  والمبادرات  البرامج  من  حزمة  تنفيذ  على 
الثقة الكاملة في بنات الوطن. ويستنير  التي تمنح 
المركز في نشاطه اليومي، بتطلعات رؤية المملكة 
إمكانات  من  القصوى  لالستفادة  الساعية   ،2030
ومهما  الجنسين.  من  السعودي  الشباب  جميع 
الذي  المركز،  هذا  في  مجروحة  شهادتي  تبقى  قلت، 
نشاطه،  دائرة  توسيع  في  األخيرة  الفترة  خالل  نجح 
الفتيات  تناسب  جديدة،  عمل  مجاالت  واستحداث 
على  القائم  االقتصاد  تعزيز  بهدف  السعوديات، 

المعرفة.

نايف  األمير  مركز  عزز  األخيرة،  السنوات  وخالل 
الدراسات  من  عدد  على  معتمداً  وإنجازاته،  نجاحاته 
العمل  سوق  تستهدف  التي  الدقيقة،  الميدانية 
الكفاءات  من  احتياجاته  حجم  لمعرفة  السعودي، 
يضع  الدراسات،  هذه  نتائج  ضوء  وعلى  النسائية، 
أكبر  ولعل  المستقبلية.  وبرامجه  أهدافه  المركز 
هذه االنجازات، نجاحه في تدريب 15360 فتاة سعودية 
ويعكس  والتأهيلية،  التدريبية  ودوراته  برامجه  في 
السعوديات،  بشأن  الكبير  االهتمام  الرقم  هذا 
وقدراتهن،  كفاءاتهن  تطوير  على  وبالحرص 

واالستفادة منها في تنمية الوطن.

المرأة تعيش أزهى عصورها بعهد 
خادم الحرمين الشريفين 

تعيش المرأة السعودية اليوم أزهى 
عصورها، بعدما منحتها حكومة 
خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل-، 
الكثير من الثقة والدعم، فضاًل عن 
الحقوق االجتماعية، التي تدفعها 

إلثبات نفسها داخل المجتمع، ويمكن 
القول إن تاريخ المرأة السعودية في 

بناء المملكة العربية السعودية 

وتحديثها، حافل باالنجازات 
والنجاحات المتراكمة على مر العصور، 

ليس في مجال بعينه، وإنما في 
جميع المجاالت بال استثناء، ولعل ما 
وصلته المرأة السعودية من مستوى 

عالمي في مجال األبحاث العلمية 
والتقنية الحديثة، وبزوغ نجم أكثر من 

امرأة سعودية في العلوم الحديثة، 
خير شاهد على ما أقول.

 رئيسة مجلس اإلدارة بمركز األميرة جواهر لمشاعل الخير 
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إحدى  الخير،  لمشاعل  جواهر  األميرة  مركز  ويعتبر 
فهد،  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  مبادرات 
لكل  العون  يد  بتقديم  اهتمامه  سموه  عن  ُعرف  الذي 
وعالميًا.  محليا  واإلنسانية  بالتنمية  عالقة  له  ما 
وجاءت فكرة إنشاء المركز من أجل إيجاد بيئة مناسبة 
والتغلب  ومهنيا،  اقتصاديا  والفتاة  بالمرأة  للنهوض 
على ظاهرة البطالة واالنتقال من مرحلة »طلب العون« 
جمعية  مشاريع  أحد  المركز  ويعد  واإلنتاج«.  »العمل  إلى 
التنمية  تحقيق  إلى  ترمي  التي  الشرقية،  بالمنطقة  البر 
االجتماعية. لذا جمع المركز بين العمل الخيري والتدريب 

بكل ما يخدم المرأة.

 اإلنشاء والتشغيل
جواهر  األميرة  مركز  أنشئ  وقد 
من  كريمة  بموافقة  الخير،  لمشاعل 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
فهد بن عبدالعزيز آل سعود عام ، وتم 
المركز  ويعمل  1429هـ.  عام  افتتاحه 
للنهوض  مناسبة  بيئة  إيجاد  على 

وإشراكها  ومهنيا،  اقتصاديا  بالمرأة 

اء
طـ

عـ

يواصل مركز األميرة جواهر لمشاعل الخير بالدمام، 
اإلنجازات  من  المزيد  بتحقيق  الناجحة،  مسيرته 
عليها،  القفز  أو  إغفالها  يمكن  ال  التي  المهمة، 
متجاوزًا الكثير من الصعاب والتحديات التي واجهته 
تأسيس  وجاء  الماضية،  سنوات  العشر  مدى  على 
االجتماعية  األهداف  من  الكثير  لتحقيق  المركز 
واالقتصادية النبيلة، التي تصب في مسيرة المرأة 
في  المجتمع  لتطوير  دورها  وترسيخ  السعودية 
مختلف المجاالت. لذا لم يكن غريبا أن يكون الهدف 

والمعنوي  المادي  الدعم  تقديم  للمركز،  األسمى 
حتى  المرأة،  تحتاجه  الذي  الالزم،  واللوجستي 
بتأهيلها  سواء  والمأمول،  المنشود  النجاح  تحقق 
وصقل  تدريبها  أو  العمل  سوق  بوظائف  لاللتحاق 
تقديم  أو  وظيفتها،  في  بنجاح  لالستمرار  خبراتها 
المشورة للريادات منهن بشكل خاص، لكي يحققن 
التنموية،  ومشاريعهن  أعمالهن  جميع  في  النجاح 
أسرتها  خدمة  من  منهن  واحدة  كل  تمكن  التي  

ومجتمعها ووطنها.

مركز األميرة جواهر لمشاعل الخير 
10 سنوات من العطاء واإلنجاز والبناء



مركز ا�مير نايف للتدريب والتأهيل

صندوق ا�ميرة نوف لخدمة المرأة

 يقدم البرامج التدريبية
 والتأهليلية والدورات

ورش العمل

نادي لين الصحي

 يوفر جميع متطلبات
 واحتياجات المرأة

السعودية

 يدعم العامالت بالقطاع الخاص
 برفع رواتبهن إلى الحد

المعمول به بسوق العمل

روضة براعم المشاعل

 يوفر بيئة دراسية متكاملة
وحديثة ل�طفال

مشروعات المركز
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ولكي  واالقتصادية.  االجتماعية  التنمية  عملية  في 
من  البد  كان  أهدافه،  في  االستدامة  للمركز  تتحقق 
وضع خطة استراتيجية، ترسم الطريق نحو مستقبل 
التي عن طريقها يتم  المبادرات  أفضل، تنطلق منها 
والغايات.  األهداف  وتحقيق  التحديات،  على  التغلب 
2017م  العام  في  بدأت  التي  االستراتيجية  الخطة  وتأـي 
من  المركز  يتطلع  لما  ترجمة  2021م  في  وستنتهي 
واستمرارا  اهلل،  بإذن  المقبلة  السنوات  خالل  إنجازات 

لما حققه المركز من نجاحات خالل األعوام السابقة.

 الرؤية واألهداف
لمشاعل  جواهر  األميرة  مركز  رؤية  تتلخص 
الخير، في تحقيق الريادة في تنمية المرأة وتمليكها 
وإمكانات،  وقدرات  معارف  من  إليه  تحتاج  ما 

لتمارس حياتها بنجاح، فيما تدور رسالته في دعم 
اقتصاديا  تنميتها  خالل  من  المجتمع  في  المرأة 
طموحاتها  تحقيق  في  يساعد  بما  واجتماعيا، 

واستقرارها األسري.

ويواصل المسؤولون في المركز عملهم الدؤوب، 
التي  المهمة،  المبادرات  من  المزيد  إيجاد  أجل  من 
»رؤية«  يعزز  بما  السعودية،  المرأة  صالح  في  تصب 
المركز ويرسخ »رسالته«، إيمانا منهم بأن هذا األمر 

سيحقق كامل أهداف المركز التي أنشئ من أجلها.

يهدف المركز إلى إيجاد بيئة مناسبة للنهوض 
بالمرأة والفتاة اقتصاديا ومهنيا، والتغلب على 

ظاهرة البطالة واالنتقال من مرحلة »طلب 
العون« إلى »العمل واإلنتاج«
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 سوق العمل
الخير،  لمشاعل  جواهر  األميرة  مركز  أدرك  وقد 
من  العديد  في  مدربة  لكفاءات  العمل  سوق  حاجة 
إلنتاج  المحليِّ  السوق  حاجة  أيضا  وأدرك  المجاالت، 
بهذا  َلًعْت  اضطَّ فقد  لذا  المطلوبة،  السلع  بعض 
من  العمل  على  القادرة  األيدي  جميع  لتحويل  الدور، 
مستهلكة وطالبة للمساعدة إلى منتجة وفاعلة في 
المجتمِع، وال يقتصر تقديم هذه الخدمات االجتماعية 
األميرة  مركز  من  المستفيدين  من  المحتاجين  على 
جواهر لمشاعل الخير، ِبل شملت كافة أفراد وشرائح 
المجتمِع من خالل التدريب والتأهيل على العديد من 
تحسين  ِبهدف  المطلوبة  المختلفة  العمل  مجاالت 
بالمهارات  وصقِلها  العاملة  السواعد  أداء  جودة 

المختلفة في عدة نواحي وعلى جميع األصعدة.

أهم األهداف
وتوظيف  وتدريب  تأهيل  المركز،  أهداف  أهم  ومن 
لهن  المعيشي  المستوى  لرفع  والنساء  الفتيات 
للعنصر  المتاحة  العمل  فرص  وزيادة  وألسرهن، 

أحدى الفعاليات التي نظمها المركز لدعم األسر المنتجة

توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سبكيم في مجال المسئولية المجتمعية

تتلخص رؤية مركز األميرة جواهر لمشاعل الخير، 
في تحقيق الريادة في تنمية المرأة وتمليكها 

ما تحتاج إليه من معارف وقدرات وإمكانات، 
لتمارس حياتها بنجاح
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 أولـويـات
المركــز

 نشر الثقافة الداعمة لتمكين
المرأة

دعم المرأة العاملة

توعية المجتمع بأهمية دور المرأة
 العمل مع الجهات ذات العالقة لنشر ثقافة

تمكين المرأة

مشاركة المرأة في ريادة ا�عمال 
 تمليك المرأة القدرات التي تمكنها من

مجال المشاريع الصغيرة
 تقديم المشورة والدعم لها حتى تحقق

النجاح المأمول

رفع مستوى الوعي الصحي لدى المرأة 
جعل المرأة قادرة على حماية صحتها وصحة عائلتها

 مساعدتها في أن تكون أكثر إلمامًا بالمشكالت الصحية التي
تواجهها أو تواجه أسرتها

 مساعدتها في ممارسة ا�نشطة التي تساعدها في المحافظة
على صحتها

التواصل مع مؤسسات سوق العمل
رصد الوظائف المتاحة للمرأة بسوق العمل

 مساعدة ا�سر المحتاجة في رفع 
مستواها المعيشي

توفير الفرص للمرأة العاملة من المنزل
 إجراء دراسات للتعرف على احتياجات

ا�سر المحتاجة

تطوير ا�داء بالمركز
وضع السياسات واªجراءات المساعدة على تطوير العمل
وضع سياسات منظمة لسير العمل وتحديد المسؤوليات

وضع خطط صيانة دورية لمرافق المركز

 التعريف بالمركز على المستوى العالمي
واالستفادة من التجارب العالمية

 التواصل مع برامج ومنظمات عالمية
واالستفادة من تجاربها

 إبرام االتفاقات والشراكات مع المنظمات
العالمية
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في  المرأة  وإشراك  الشرقية،  بالمنطقة  النسائي 
وتعزيز  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  عملية 
االجتماعية،  الشراكة  تفعيل  في  الخاص  القطاع  دور 
لألسر  والمعنية  المادية  المساعدات   وتقديم 
المرأة،  أمام  عديدة  عمل  مجاالت  وفتح  المحتاجة، 
التنمية  عملية  دفع  في  للمشاركة  وتهيئتها 
العمل  فرص  وتعزيز  واالجتماعية،  االقتصادية 
المركز،  في  إنتاجية  ورش  إنشاء  خالل  من  النسائية 
وتهيئته ليكون نموذجًا فريداً لخدمة المجتمع، فضاًل 

أدرك مركز األميرة جواهر لمشاعل الخير، حاجة 
سوق العمل لكفاءات مدربة في العديد من 
المجاالت، وأدرك أيضا حاجة السوق المحليِّ 

إلنتاج بعض السلع المطلوبة، لذا فقد 
َلًعْت بهذا الدور اضطَّ
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السعودية  الفتاة  شخصية  بناء  في  المساهمة  عن 
السلبية  من  ونقلها  نفسها،  على  لالعتماد  وتأهيلها 
حتى  النفس،  على  واالعتماد  االنتاجية  إلى  واالتكالية 
تأهيلها  خالل  من  المجتمع  في  بناًء  عنصراً  تكون 
مع   االجتماعية  الشراكة  تحقيق  جانب  إلى  وتدريبها، 
الشركات والمؤسسات لخدمة المجتمع بشكل عام 
واألسر المحتاجة بشكل خاص. وتتلخص أهم خدمات 
المركز في تحويل المساعدة إلى خدمة اجتماعية، من 
خالل التدريب والتأهيل ، والتسويق المنتجات الناتجة 
والسوق  العمل  سوق  محاكاة  وكذلك  التدريب،  عن 
المحلي، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لطالبات 

العمل، باإلضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة.

 زيارات والة األمر
من  بمباركة  وبرامجه  وأنشطته  المركز  وحظى 
بن  فهد  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
السمو  صاحبة  من  حثيثة  وبمتابعة  عبدالعزيز، 
آل  عبدالعزيز  بن  نايف  بنت  جواهر  األميرة  الملكي 
سعود رئيسة مجلس إدارة المركز، والتي أولته جل 
من  به  يقوم  ما  على  الوقوف  خالل  من  اهتمامها 
أعمال تعتبر مكسبا لفتيات المنطقة وأثبت جدواه 

في تحقيق الهدف المنشود والذي من أجله أنشئ.

وعلى  األمر،  لوالة  متعددة  بزيارات  المركز  وحظي 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  رأسهم 
بخطط  أشادوا  الذين  ـ  اهلل  يحفظه  ـ  العزيز  عبد  بن 
»إيواء  في  المتمثلة  اإلنسانية  وأهدافه  المركز 
المحتاجة،  األسر  فتيات  وتوظيف  وتدريب  وتأهيل 
العمل  فرص  وزيادة  المعيشي،  المستوى  ورفع 

المتاحة للعنصر النسائي في المنطقة الشرقية«.

األمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- في زيارة سابقة لمركز األميرة جواهر

من أهم أهداف المركز، تأهيل وتدريب وتوظيف 
الفتيات والنساء لرفع المستوى المعيشي لهن 
وألسرهن، وزيادة فرص العمل المتاحة للعنصر 

النسائي بالمنطقة الشرقية، وإشراك المرأة 
في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية 

وتعزيز دور القطاع الخاص في تفعيل الشراكة 
االجتماعية
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مؤخراً،  الخير،  لمشاعل  جواهر  األميرة  مركز  اقام 
المصابين  األطفال  لفئة  نوعه  من  األول  يعد  معرًضا 
الذهني  والتشتت  التوحد  وطيف  التوحد  باضطرابات 
صاحبة  رعاية  تحت  النطق  وصعوبات  الحركة  وَفرط 
عبدالعزيز  بن  نايف  بنت  جواهر  األميرة  الملكي  السمو 

بعنوان »بلو بزل«.
جواهر  األميرة  لمركز  العام  المدير  وأوضحت 
هذه  أن  اليحيا،  أحمد  بنت  مريم  الخير  لمشاعل 
المبادرة تأتي بمتابعة وحرص صاحبة السمو الملكي 
األميرة جواهر بنت نايف؛ للتأكيد على دور المركز في 

المسؤولية تجاه المجتمع.

المبادرة استمرت لمدة ثالثة  اليحيا أن هذه  وأكدت 
في  التركي  ببرج  نايف  بن  سعود  األمير  بحديقة  أيام 

للتعامل  علمية  محاضرات  وتتضمن  الخبر،  محافظة 
بعنوان  األولى  المحاضرة  جاءت  حيث  الفئة،  هذه  مع 
أساليب اكتشاف الطفل التوحدي وكذلك طيف التوحد 
ومحاضرة  الفئة،  هذه  مع  للتعامل  عامة  وإرشادات 
لألطفال  السلوك  تعديل  أهمية  بعنوان  الثانية 
كنات  كما  االنتباه،  وتشتت  الحركة  بفرط  المصابين 
الطفل  مساعدة  كيفية  بعنوان  األخير  اليوم  محاضرة 
وتصحيح عيوب النطق واضطراب التخاطب، وتم خالل 
االكتشاف  على  يساعد  إرشادي  دليل  توزيع  المبادرة 
وصعوبات  الحركة  وَفرط  التشتت  لمشاكل  المبكر 
من  نخبة  بإعداده  قام  معها  التعامل  وكيفية  النطق 
المعرض  تضمن  كما  المجال،  هذا  في  المتخصصين 
الخدمة  قسم  مع  بالتعاون  لألطفال  ترفيهًيا  ركًنا 
فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام  بجامعة  االجتماعية 
بالدمام، باإلضافة إلى أركان خاصة بالمدارس والمراكز 

المتخصصة لهذه الفئة.

يعد األول من نوعه لفئة األطفال المصابين باضطرابات التوحد

مركز األميرة جواهر لمشاعل الخير يطلق 
مبادرة “بلو بزل”

تنمية - الدمام
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تنمية - الدمام
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نظم قسم الخدمة االجتماعية بمركز األميرة 
خاص  معايدة  حفل  الخير،  لمشاعل  جواهر 
المركز  مقر  في  وذلك  تكافل،  وأسر  بالمسنات 
وبرعاية من صاحبة السمو الملكي االميرة جواهر 
بنت نايف، حيث بدأ الحفل بالترحيب بالضيوف من 
فقرات  بدأت  ثم  ومن  التكافل،  وأسر  المسنات 
من  مجموعة  قدمتها  التي  االنشايد  من  الحفل 

اطفال فريق غيمة طهر التطوعي.

لمشاعل  جواهر  األميرة  مركز  مدير  وقالت 
الحفل  برنامج  أن  اليحيا:  مريم  األستاذة  الخير 
صاحبة  قبل  من  ورعاية  بتوجية  جاء  المعايدة 
حيث  نايف،  بنت  جواهر  األميرة  الملكي  السمو 
لخدمة  االجتماعية  الخدمة  قسم  برنماج  يسعى 
والبهجة  السرور  عليهن  يدخل  بما  المسنات 
واحتضانهن، من نواح اجتماعية وصحية ونفسيه، 
وتبادل  وحواري،  وترفيهي  تنموي  برنامج  وتقديم 
الخبرات واألحاديث، والتواصل الدائم بينهن وبين 
لخدمة  للفتيات  التطوع  باب  فتح  وأيضًا  المركز، 

المسنات ورعايتهن.

وأضافت اليحيا: أن برنامج حفل المعايدة شمل 
بنك  قبل  من  برعاية  وكان   - األيتام  فئة  ايضا 
بوكس، قهوة حصير، مطعم بناميدا، ومحل دانا 

شوكلت، وفريق غيمة طهر التطوعي .

»مشاعل الخير« ينظم 
حفل معايدة للمسنات 

اإلنجازات وأسر التكافل  من  حافل  بسجل  الخير  لمشاعل  جواهر  األميرة  مركز  يحظى 
خالل  من  وذلك  الشرقية،  المنطقة  مجتمع  يتلمسها  التي  والنجاحات، 
المركز،  على  القائمون  حققها  متعددة،  وخدمات  نوعية،  مبادرات 
الخدمات،  متكامل  مركز  أمام  أننا  تؤكد  وحديثة،  متطورة  بأساليب 
على  ويعمل  المجتمع،  أفراد  احتياجات  ويتلمس  المستقبل،  يستشرف 
تلبيتها  في التو واللحظة، كما يعتبر المركز األول على مستوى المنطقة 

الشرقية الذي يلبي كافة احتياجات المرأة .

تسلح  المركز،  أن  على  التأكيد  نستطيع  الطويلة،  مسيرته  وخالل 
بتوجيهات صاحبة السمو الملكي األميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، 
التي بذلت جهوداً مضنية ووقتا طويال، حتى يبصر هذا المركز النور، ويبدأ 
نراها  التي  اآللية  بهذه  المستهدفة،  المجتمع  لفئات  خدمة  تقديم  في 
اليوم، والتي تؤكد تجربته الثرية، القابلة لالستنساخ في مناطق المملكة 

كافة، نظراً إلنجازاته المتعددة.

وما يلفت األنظار حقا، أن تاريخ هذا المركز، مليء بالصفحات المشرفة، 
التي تعكس اهتمام سمو األميرة جواهر بكل ما يفيد مجتمعها، فخالل 
متجاوزا  المقدمة،  نحو  وثابة،  خطوات  المركز  خطا  الزمن،  من  عقداً 
الكثير من الصعاب والتحديات التي واجهته، وأعلن عن أهدافه العليا، وبدأ 
يحققها على أرض الواقع، من خالل مشاريع ومبادرات، ال نملك أمامها، إال 
العاملين بالمركز، والعمل  النسائي  الفريق  التحية لها، وإلى كافة  توجيه 

على تحفيزهم لمواصلة العطاء.

نبيل،  إنساني  مقصد  وذات  وعظيمة،  كبيرة  المركز  أهداف  كانت  وإذا 
للمرأة  الالزم،  واللوجستي  والمعنوي  المادي  الدعم  تقديم  هدف  أن  إال 
الشكر  كل  منا  تستحق  التي  األهداف،  تلك  مقدمة  في  يبقى  السعودية، 
والتحية، لألميرة جواهر بنت نايف ، التي تحرص على دعم المرأة والوقوف 
إلى  تقدمه  أن  يمكن  الذي  الكثير  لديها  حواء  بأن  منها  إيمانا  بجانبها، 
بلدها، وخاصة في المرحلة المقبلة، التي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود، 

من الرجال والنساء معا، لتحقيق متطلبات رؤية 2030.

وأستطيع التأكيد على الجدوى التي حققها مركز األمير جواهر لمشاعل 
الخير، من خالل مبادراته الكثيرة، والتي تسير في خط متواز، يحقق أهداف 
للتدريب  نايف  األمير  مركز  ننسى  فال  جوهر،  األميرة  سمو  وتطلعات 
وورش  والدورات  والتأهيلية  التدريبية  البرامج  يقدم  الذي  والتأهيل، 
دعم  يتبنى  الذي  المرأة،  لخدمة  نوف  األميرة  وصندوق  للنساء،  العمل 
لكل  الوظيفية  المهارات  تطوير  جانب  إلى   ، الخاص  بالقطاع  العامالت 
المرأة  الذي يوفر جميع متطلبات واحتياجات  الصحي،  لين  عاملة، ونادي 
السعودية الصحية، وكذلك روضة براعم المشاعل، التي نجحت في توفير 
بيئة دراسية متكاملة وحديثة لألطفال، وأكسبتهم الشعور بالثقة في 
النجاح  فهذا  والثقافية..  والذهنية  العقلية  قدراتهم  وتنمي  النفس، 

يسعدنا جميعا ونفتخر به.

مركز األميرة جواهر .. عقد من 
اإلنجازات والنجاحات

** مديرة مركز األميرة جواهر لمشاعل الخير
مريم بنت أحمد اليحيا
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بالمنطقة  الخير  لمشاعل  جواهر  األميرة  مركز  نظم 
مباردة  بمشاركة  العطاء«  »شتاء  برنامج  الشرقية 
»بركة«. وجاء ذلك في مقر المركز بمشاركة 80 مسنة، 
العناية  في  ويساهم  المسنات  رعاية  يستهدف  والذي 
كبيرات  بحاجات  المجتمع  وعي  زيادة  على  والعمل  بهن، 
السن حيث تم عمل أركان، نفسية، واجتماعية، وقانونية، 

ورعاية منزلية، وتوفير الخدمات المساندة لهن.

الخير  لمشاعل  جواهر  األميرة  مركز  مديرة  وقالت 
بتوجيه  جاء  العطاء«  »شتاء  برنامج  إن  اليحيا:  مريم 
جواهر  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  قبل  من  ورعاية 

مركز األميرة جواهر لمشاعل الخير ينظم برنامجًا 
لرعاية المسنات بالشرقية

قسم تنمية - الدمام برنامج  يسعى  حيث  عبدالعزيز،  بن  نايف  بنت 
عليهن  يدخل  بما  المسنات  لخدمة  االجتماعية  الخدمة 
السرور والبهجة واحتضانهن، من نواح اجتماعية وصحية 
وحواري،  وترفيهي  تنموي  برنامج  وتقديم  ونفسية، 
وتبادل الخبرات واألحاديث، والتواصل الدائم بينهن وبين 
المركز، وأيضًا فتح باب التطوع للفتيات لخدمة المسنات 

ورعايتهن.

نفذ  قد  الخير  لمشاعل  جواهر  األمير  مركز  أن  يذكر 
األسر،  تخدم  التي  والفعاليات  البرامج  من  العديد  مؤخراً 
والدورات  المعايدة  كحفالت  الدورية  الفعاليات  منها 

التدريبية وديوانية
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للتدريب  عبدالعزيز  بن  نايف  األمير  مركز  يقوم 
الخير  لمشاعل  جواهر  األميرة  لمركز  التابع  والتأهيل، 
بالدمام، بدور كبير ومحوري في تأهيل وتوظيف الفتيات 
على  آخذا  العمل،  مجاالت  من  العديد  في  السعوديات 
الشخصي،  والتطوير  والتأهيل  التدريب  مهمة  نفسه 
ومن ثم المساعدة في التوظيف عبر الدعم والمساندة.

صاحب  افتتحه  الذي  المركز،  داخل  العمل  يكن  ولم 
المنطقة  أمير  نايف  بن  سعود  األمير  الملكي  السمو 
اعتمد  وإنما  عشوائيا،   ،2013 عام  من  يوليو  في  الشرقية 
على عدد من الدراسات الميدانية الدقيقة، التي تستهدف 
من  احتياجاته  حجم  لمعرفة  السعودي،  العمل  سوق 
الدراسات،  هذه  نتائج  ضوء  وعلى  النسائية،  الكفاءات 

يضع المركز أهدافه وبرامجه المستقبلية.

وخالل السنوات العشر الماضية من عمل مركز األمير 
نجاجاته  تعددت  والتأهيل،  للتدريب  العزيز  عبد  بن  نايف 
في العديد من مجاالت العمل النسائية. وتكشف سجالت 
المركز عن استفادة نحو 15360 فتاة سعودية من برامجه 
ودوراته التدريبية والتأهيلية. وتتوزع المستفيدات على 
كفاءة  إلى  حاجة  في  أنها  المركز  رأى  عمل،  مجال   17
من  المستفيدات  عدد  ويتفاوت  السعوديات،  الفتيات 

مجال إلى آخر، بحسب الحاجة الفعلية لكل مجال.

 وتضم قائمة المجاالت دبلوم الحاسب اآللي، وتجميل 
والتصوير  والتغذية،  والطهي  البشرة،  وتجميل  الشعر، 
واالدارة  المكياج،  وفن  التشكيلي،  والفن  االحترافي، 
وبرنامج  المعلومات،  ونظم  والفوتوشوب،  المكتبية، 
والتدريب  والخياطة،  والتفصيل  ورؤيتي،  طموحي 
واالنفوجرافيك،  وسيسكو،  الزيتية،  واالوان  الصناعي، 

وأخيرا دورة قص الشعر.

هذه  من  كثيرا  استفدن  أنهن  المستفيدات،  وتؤكد 

الدورات، التي ساعدتهن على تعزيز مهاراتهن الشخصية 
افتتاح  على  بعضهن  شجع  الذي  األمر  مهنة،  كل  في 
حيث  بأنفسهن،  إدارتها  يتولين  بهن،  خاصة  مشاريع 
لتوظيف  الباب  فتحن  عندما  تعزز  كبيراً،  نجاجًا  أبثتن 

فتيات أخريات للعمل لديهن.

للتدريب  العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  مركز  ويواصل 
الفتيات  تأهيل  في  ومبادراته  برامجه  حاليا،  والتأهيل 
الساعية   ،2030 المملكة  برؤية  مسترشداً  السعوديات، 
االستفادة القصوى من إمكانات جميع الشباب السعودي 
مجاالت  في  التوسع  إلى  المركز  ويسعى  الجنسين،  من 
في  وتتماشى  السعويات،  الفتيات  تناسب  جديدة،  عمل 
الوقت نفسه مع رؤية 2030، بهدف تعزيز االقتصاد القائم 

على المعرفة.

فتاة سعودية أهلهم مركز األمير نايف بن 
15360عبد العزيز للتدريب في 17 مجال عمل

تنمية - الدمام

يواصل مركز األمير نايف بن عبد العزيز للتدريب 
والتأهيل حاليا، برامجه ومبادراته في تأهيل 

الفتيات السعوديات، مسترشدًا برؤية المملكة 
2030، الساعية االستفادة القصوى من إمكانات 

جميع الشباب السعودي من الجنسين

األمير سعود بن نايف خالل تدشين مركز األمير نايف بن عبدالعزيز للتدريب في عام 2013
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مستفيدة

مستفيدة

المستفيدات من دورات المركز

260

مستفيدة

مستفيدة

250

3860
دورة

 تجميل الشعر 

مستفيدة 350015360
دورة

 فن المكياج

مستفيدة 1500
دورة

 التدريب الصناعي

مستفيدة 2000

مستفيدة 450

370

 دورة
 تجميل البشرة

دورة
 التصوير االحترافي 

 دبلوم
 حاسب آلي

 دورة
الطهي والتغذيه

 دورة
 الفن التشكيلي 

مستفيدة 150
 دورة

االدارة المكتبية 

مستفيدة 1500
 دورة

 التفصيل والخياطة

مستفيدة 850
 دورة

 الفوتوشوب
مستفيدة 85

 دورة
مستفيدة نظم المعلومات 300

 برنامج
 طموحي ورؤيتي

مستفيدة 70
 دورة

 ا�لوان الزيتية

تم تأهيلها 

فتاة سعودية 

17
مجال عمل
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فمنذ سن مبكرة، أولى األمير محمد بن فهد اهتمامه 
الكبير بالشأن اإلجتماعي واإلنساني وتنمية الشباب،  كما 

اهتم سموه بكل فئات المجتمع، وعلى رأسهم ذوو 
االحتياجات الخاصة والفقراء والمحتاجون والمساجين 

وأسرهم، واألطفال من مرضى السرطان وغيرهم، واضعا 
البرامج والمبادرات التي تساعدهم في ممارسة حياتهم 

بكل اطمئنان، مع توّفر حاجاتهم الحياتية األساسية، هذا إلى 
جانب تحفيز المؤسسات الخيرية على تطوير أدائها لخدمة 

هذه الفئات.

فرغم المشاغل الكثيرة والمتعددة لألمير محمد بن فهد، 
ممثلة في المناصب التي توالها سموه، كرجل دولة، إال أنه 

لم يتجاهل قطاع خدمة المجتمع الذي نشأ وترعرع فيه، 
فبادر سموه بإنشاء مركز األمير محمد بن فهد لتنمية 

الشباب، ليكون مسانداً ومعاونا ألجهزة الدولة المختلفة، 
في تنمية قدرات الشباب من الجنسين، وتدريبهم 

وتأهيلهم لسوق العمل، وحقق هذا المركز ـ ومازال ـ الكثير 
من اإلنجازات التي تؤكدها لغة األرقام.

بعد ذلك، أعلن سموه، عن مبادرة جديدة ذات طابع علمي 
وتنويري، ممثلة في إنشاء جامعة األمير محمد بن فهد، 

التي تم تأسيسها على أحدث طراز هندسي، ببرامج للبحث 
العلمي في هيئة تكساس العالمية، التي تضم 32 جامعة 

أمريكية، وتعمل الهيئة ذاتها مستشاراً أكاديميًا للجامعة، 
ومنذ اليوم األول لها، سعت الجامعة أن تكون مؤسسة 

فريدة ومتميزة في مجال التعليم العالي، وتشارك في إعداد 
قادة المستقبل في مجاالت المعرفة البشرية المتنوعة 

واستخداماتها، فضاًل عن تحسين مستوى الذكاء وتنميته، 
واستكشاف منهجيات وتقنيات مبتكرة من أجل تحقيق 
األهداف، وإزالة الحواجز بين الجامعات ومجتمع األعمال. 

وبالفعل ساهمت الجامعة في صنع التاريخ، وذلك بالنظر الى 

نموها وتقدمها الفائق السرعة، بالمقارنة مع أقرانها من 
مؤسسات التعليم العالي.

ومع كثرة المبادرات والبرامج اإلنسانية واالجتماعية، التي 
ضمت أيضا برنامج الملك فهد بن عبد العزيز لدراسات 
وأبحاث حل النزاعات الدولية، ومركز األمير نايف بن عبد 

العزيز للسالم والتسامح، وغيرهما الكثير، كان البد من 
وجود مؤسسة شاملة تعمل على تقديم الخدمات اإلنسانية 

في إطار عمل مؤسسي ممنهج، فوجه سموه بإنشاء 
»مؤسسة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للتنمية 

االنسانية«، ثم أراد للمؤسسة أن تتوسع في نشاطها، 
متجاوزة حدود الوطن، فوجه بإطالق »مؤسسة األمير 

محمد بن فهد العالمية«، وترمي المؤسستان إلى إيجاد 
حلول ومبادرات إبداعية للمشاكل اإلنسانية، مع العمل 

على صياغة مشاريع تنموية، تستهدف فهم طبيعة هذه 
المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها، وتطبيقها على 

المجتمعات المستهدفة من أجل إيجاد أفضل السبل 
لمواجهة هذه المشكالت.

وعطفا على ما سبق، لم يكن غريبا أن يحظى سمو األمير 
محمد بن فهد بالتكريم من أعلى الجهات العلمية، فمنحته 

جامعة وسط فلوريدا الدكتوراة الفخرية تقديرا لدوره البارز 
والمؤثر في الخدمة العامة محليا وعالميا، ومنحه مجلس 

الشباب العربي العربي للتنمية المتكاملة وسام »القائد 
القدوة«، وهو أعلى وسام يقدمه المجلس للقادة من 

أصحاب األعمال الجليلة ذات النفع والفائدة للمجتمعات 
اإلنسانية، ليس هذا فحسب، ففي هذا الشهر، ستكرم 

جائزة الشيخ عيسى بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي في 
مملكة البحرين، في دورتها الحالية، األمير محمد بن فهد، 

نظير إنجازات سموه في المجال التطوعي واإلنساني، في بادرة 
ال يحظى بها إال أصحاب الفكر النير، والجهود المشكورة.

مبادرات سمو األمير محمد بن فهد 
آفاق تنموية ورؤية إنسانية  

د. عيسى بن حسن األنصاري *

تحفل السيرة الذاتية لصاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن فهد بن عبد العزيز، بالكثير من اإلنجازات والمبادرات 
اإلنسانية واالجتماعية والعلمية، التي تجعل من سموه 

مدرسة قائمة بحد ذاتها، يتعلم فيها النشء، دروس 
التفاني في إرضاء اهلل عز وجل، وخدمة العبد، للوصول إلى 

أعلى مراتب االطمئنان والسكينة والتصالح مع النفس.

** األمين العام لمؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية
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