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الشــــراكات
والمساندات اإلسرتاتيجية
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بمناسبة مرور ١٠ سنوات على ت�أسيس الجمعية

عقد الت�أسيـــــــــــس والَمأسســـــــــــة

تحدي العشر سنوات
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العقد األول
عقد الت�أسيـس والَمأسسـة ونماذج التحدي

إننا فخورون بإنجــــــــــــازاتنا، ومازال المــــــــزيد من العــــــمل بانتظــــــــارنا لرتكيز 
األسس التي من أجلــــــــها أنشئت هذه الجـــــــــمعية، حيث إن قـــــــــدرتنا على 
المســتمر  الدقيــق والتطويــ�ر  التخطيــط  الملمــوس تعتمــد علــى  األداء 
الــذي نتعهــد بــه فــي برامجنــا الهـــــــادفة وت�أطريهــا فــي مجــاالت عمــل 
ــات  ــة للفئ ــوحة خدمــــــــ ــالحيات الممنــــــــ ــدود الصـــــــــ ــمعية وفــي حـــــــــ الجــــــ

المستــــــهدفة مــن الجمعيــة.
علــى  نعمــل  والمتطــــوعني،  والمانحــني  والداعمــــــــني  وشركــــــــائنا  إننــا 
صعيــد واحــد لتحقيــق االســـــــــرتاتيجية المعلنــة التــي تشجـــــــــع المنافســة 
وتهـــــدف إلــى خفــض كلفــة التشــغيل، وســنتعهد هــذا التوجــه بالمثابــرة 
وبــذل جـــهود مضاعفــة لخلــق إطــار ضــروري ُيمّكــن الجمعيــة مــن تحقيــق 
أن تظــل  تعالــى علــى  بــإذن اهللا  إلــى األمــام، وسنــــلتزم  وثبــة نوعيــة 
جمعيت�كــم فــي الصـــــــدارة أداًء وتمـــــــــيزًا محـــــــــققة تنميــة اجتمـــــــــــــاعية 

ــا الرشــيدة. ــات قيادتن ــواكب تطلعـ ــفردة تــــــــ متــــــــ
إننــا وأنتــم نــدرك تمامــًا التحديــات التــي تواجــه قطــاع العمــل الخــــــــريي، 
إلــى  اســتنادًا  اهللا  بمشــيئة  يســر  بــكل  التحديــات  هــذه  ســنواجه  وإننــا 
التنســيق  لتعزيــ�ز  تÏتطلــب عمــًال شــاقًا  المســبقة، والتــي  استعـــــداداتنا 
بــني الشــركاء وكافــة قطاعــات المجتمــع، كمــا تÏتطلــب دعمــًا مــن األعضــاء 

جميعــًا، لتحقيــق المــــــزيد مــن الرعايــة لهــذه الفئــة الغاليــة.

المقدمة
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أعضاء مجلس اإلدارة
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كلمة صاحب السمو الملكي األمري

أحمد بن عبدالعزي�ز آل سعود
الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخريية لمرض ألزهايمر

في اجتماع الجمعية العمومية العاشر
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

اإلخوة واألخوات ،
يســعدني أن أكــون بينكــم الليلــة فــي هــذا اللقــاء الطيــب الــذي يجمــع 
كوكبــة مــن الخرييــ�ن مــن أبنــاء هــذا الوطــن المعطــاء ، وهــذا عهدنــا بكــم 
ــا نحــب الخــري وندعــو للخــري ، ونرجــو مــن اهللا الخــري والرحمــة  دائمــًا ، وكلن

والســعة .

اإلخوة واألخوات 
أتابــع عــن كثــب النجاحــات التــي تحققهــا الجمعيــة عامــًا بعــد عــام ، متمثــًال 
ذلــك فــي بســط مظلــة مــن التوعيــة والرعايــة والخدمــات التــي يحتاجهــا 
مريــض ألزهايمــر فــي كافــة مناطــق المملكــة، كمــا أشــيد بوصــول رســالة 
الجمعيــة ألكــرب قاعــدة مــن المتلقــني، وهــو ســلوك إي�جابــي تجــاه قضيــة 

ألزهايمــر .

كمــا أرى أّن الجمعيــة اليــوم وبعــد عشــر ســنوات مــن التحديــات نجحــت 
فــي إقــرار منهجيــة للتعــاون الدائــم مــع قطاعــات كثــرية حكوميــة وخرييــة 
وخاصــة ، وأعضائهــا فــي زيــادة متواصلــة ، األمــر الــذي يجســد مصداقيتهــا 

، ومــا تحظــى بــه مــن ثقــة لــدى النخــب الوطنيــة .

وأود فــي الختــام أن أبــارك لهــذا التقــدم وأن أشــكر لــكل مــن يقــدم دعــم 
ومســاندة للعمــل الخــريي بشــكل عــام ، كمــا أشــكر داعمــي الجمعيــة فــي 
مســريتها الخــّرية مــن شــركاء الجمعيــة االســرتاتيجيÏني وداعمــي مســريتها 

بشــكل عــام . 

                                                               والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،
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كلمة صاحب السمو األمري

سعود بن خالد بن عبداهللا بن عبدالرحمن آل سعود
رئيس مجلس اإلدارة

في اجتماع الجمعية العمومية العاشر
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متمنيًا للجميع دوام التوفيق..

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،

بسم اهللا الرحمن الرحيم
وبه نستعني، وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه

وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعني.

صاحب السمو الملكي االمري أحمد بن عبد العزي�ز ، الرئيس الفخري للجمعية 
أصحاب السمو..

أصحاب المعالي والسعادة..
اإلخوة واالخوات أعضاء الجمعية العمومية..

الحفل الكريم..
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

اســمحوا لــي فــي هــذا اليــوم وفــي نهايــة العـــــــــــقد األول مــن الت�أــــــــسيس وبدايــة (حيــث 
يســرني) أصالــة عــن نفســي ونيــــــــــابة عــن مجلــس إدارة الجمعيــة وكــــــــافة منســـــــــوبيها 
أن أرفــع أســــــــمي آيــات الشــكر والعرفــان إلــى الــــــــرئيس الفخــري للجمعية صاحب الســمو 
الملكــي األمــري أحمــد بــن عبدالعزيــ�ز علــى مــا يتفضــل بــه مــن دعــم ومســاندة كريمــني 
لهــذه المؤسســة الخرييــة، االمــر الــذي كان وراء الكثــري ممــا تحقــق خــالل العــام المنصــرم 

والــذي نحــن بصــدد تقيÏيــم مــا تــم خاللــه ضمــن فعاليــات هــذا اللقــاء الّخــري.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة.. 
لقــد بذلـــــــــت الجمعـــــــــية كل مــا فــي وســعها إلنجــاز بـــــــرامجها التنـــــــــــــموية والمـــــــساندة 
ايــراق، معــني،  تريــاق، معــني،  التحــول والتمكــني (مســاعي،  االســــــــرتاتيجية ومســارات 
واع وراع) والتــي تــم اطالقهــا العــام المنصــرم علــى أعلــى المســــــــــــــتويات الممكنــة، 
وهــي وهللا الحمــد تحــــــــــــظى بثقت�كــم ودعمكــم وتشــجيعكم علــى كافــة المســتويات، كيف 
ال والجـــــــــــمعية تهــيء كل إمكاناتهــا المتاحــة خدمــة لفئــة غــــــــالية كان لهــا دور فــي 
حيـــــــــاتنا العامــة واليــوم لهــم حـــــــقوق علينــا نحـــــــــاول أن نســــد لهــم جــزء منهــا ولــو قليل.

اإلخوة واألخوات .. 
لقــد لمســنا عــن قــرب كــم تجســد هــذه الجمعيــة الفتيــة تفاعــل كافــة فئــات المجتمــع مــع 
العمــل الخــريي ، وتعكــس فــي نفــس الوقــت الــدور المــــــــتميز الــذي تقــوم بــه مؤسســات 
العمــل الخــريي فــي الممـــــــلكة إلــي جانــب جهــود الدولــة – أيدهــا اهللا - ، وفــى هــذا 
اإلطــار تمكنــت الجمعيــة بتــــــــــوفيق مــن اهللا  عــزá وجــلà ثــم بدعــم ومســاندة ومشــاركة 
الجميــع مــن تحقيــق نتائــج ملموســة، شــملت تعزيــ�ز جهــود التوعيــة بمــرض الزهايمــر ، 
المرضــى  خدمــة  برامــج  وتفعيــل   ، الجمعيــة  لربامــج  المجــــــــــــتمعية  المســاندة  وحشــد 
ومقدمــي الرعـــــــــاية لهــم ، كمــا تعمــل دومــًا علــى توســيع دائــرة الشــراكات اإلســرتاتيجية 

ــة، وتفعيــل مجــاالت االســتفادة منهــا. مــع الجهــات المعني

اإلخوة واألخوات..
ــائمني علــي الجمعيــة والعاملــني فيهــا،  أود فــي هــذه المناســبة أن أحيــي جهــود القـــ
ــاندين لربامجهــا ومشــروعاتها مــن أهــل الخــري والشــركات والمؤسســات  وأيضــا المســــــ
الوطنيــة وأنتــم فــي مقدمتهــم علــي مــا حققتــه مــن إنجــازات ونجاحــات وهــي ت�كمــل 

عقدهــا األول. 
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الملخص التنفيذي من صاحبة السمو األمرية

مضاوي بنت محمد بن عبداهللا بن عبدالرحمن
نائب رئيس مجلس اإلدارة ، رئيسة اللجنة التنفيذية

في اجتماع الجمعية العمومية العاشر

بسم اهللا الرحمن الرحيم
والصــالة والســالم علــى رســول اهللا األمــني محمــد ابــن عبــداهللا عليــه أفضــل الصــالة واتــم 

التســليم، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني

أصحاب وصاحبات السمو..
أصحاب وصاحبات المعالي والسعادة..
اإلخوة واألخوات ضيوف حفلنا الكريم..

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

نســعد دومــًا بلقاكــم كل عــام فــي مثــل هــذه األيــام المباركــة حيــث أننــا مقبلــون علــى 
شــهر كريــم، نســأل المولــى عــز وجــل أن يبلغكــم صيامــه وقيامــه، ويتقبــل صالــح أعمالكــم 
وي�جعــل كل مــا تقدمونــه فــي ميــزان حســنات�كم، ومــا دعمكــم ومؤازرت�كــم لهــذه الجمعيــة 

إّال واحــد مــن األعمــال الجديــرة بالثــواب مــن المولــى عــز وجــل.

المجتمــع، كل حســب  للعطــاء وخدمــة  تواقــون دومــًا  الجمعيــة  فــي هــذه  وأنتــم  إننــا 
ــا مــن كل صاحــب اهتمــام ومقــدم  ــا حرصن ــذا فإنن ــه، ل اختصاصــه ووفــق ظروفــه وإمكانات
دعــم جديــر بالحضــور والمشــاركة، إنهــا الشــفافية التــي جعلتنــا مطمئنــني مــن كفــاءة 
العمــل وأصالــة األهــداف اإلنســانية ونســبة التربعــات التــي تصــل إلــى الهــدف المنشــود. 

الحضور الكرام..
يســعدني نيابــة عــن الجمعيــة أن أقــدم لكــم تقريــ�رًا موجــزًا عــن اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا 

خــالل العــام المنصــرم، ويتمثــل أبــرز تلــك اإلنجــازات فــي: 
مــن  أكــرب قاعــدة ممكنــة  إلــى  الوصــول  بهــدف  للجمعيــة،  المجتمعــي  الحضــور  تعزيــ�ز 
المجتمــع وحشــدًا للمســاندة المجتمعيــة لرســالة الجمعيــة، حيــث أطلقــت الجمعيــة عــددًا 

مــن مســارات التحــول والتمكــني يتصدرهــا :
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والمــوارد ٢  الوقــف  لجنــة  بإشــراف  ايــراق  مســار 
الماليــة والــذي اعتنــت الجمعيــة مــن خاللــه بمســألة 
الت�كامليــة فــي القطــاع الخــريي، حيــث عملــت علــى مواصلــة 
أدائهــا فــي توقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع قطاعــات مختلفــة 
المســتهدفة  للشــرائح  خدمــة  الجهــود،  ت�كامــل  بهــدف 

التشــغيلية. الخدمــات  لت�كاليــف  وخفضــًا 
ومــن خــالل شــركائها االســرتاتيجيÏني فــي مناطــق المملكــة 
الوصــول  مــن  اهللا  بحمــد  الجمعيــة  تمكنــت  المختلفــة 
إلــى عــدد كبــري مــن مرضــى ألزهايمــر بمناطــق المملكــة 
المختلفــة وبلــغ عــدد المســاندين االســرتاتيجيÏني للجمعيــة 
لهــذا العــام لمســارات التحــول والتمكــني وفــرص الشــراكة 
المســتدامة بإيــ�راق الســخاء وإيــ�راق النمــاء وإيــ�راق العطــاء 

اســرتاتيجيÏني. (٧) مســاندين  الوفــاء  وإيــ�راق 

والــذي ١ التنفيذيــة  اللجنــة  بإشــراف  مســاعي  مســار 
 (١,٢٥٤,٢٥٨.١٨) يقــارب.  مــا  صــرف  خاللــه  مــن  تــم 
بادرنــا  كمــا  الــزكاة  مســتحقي  علــى  ســعودي  ريــال 
عــدة  بالتواصــل وزيــارة مســؤولني  المســار  فــي هــذا 
واســتضافتهم بمقــر الجمعيــة وعلــى رأســهم معالــي 
وزيــ�ر العمــل والتنميــة االجتماعيــة وذلــك ضمــن جهــود 
الجمعيــة الحثيثــة فــي تصنيــف مــرض ألزهايمــر ضمــن بنــد 
االعاقــة و ال تــزال مســاعيها فــي هــذا المجــال أمــًال فــي 

بــإذن اهللا غــد مشــرق لمرضــى ألزهايمــر 

مســار تريــاق بإشــراف اللجنــة العلميــة والــذي يعنــى بمرضــى ألزهايمــر بدايــة مــن خدمــات العــالج والتشــخيص المجاني ٣
حيــث دشــنت الجمعيــة عيادتهــا المجانيــة لتشــخيص وعــالج المرضــى ذوي الدخــل المحــدود بالتعــاون مــع ســعادة 
الدكتــور هاشــم بالبيــد ومســك كــري، وتســعى حاليــًا لتدشــني عيادتهــا األولــى فــي المنطقــة الغربÏيــة وصــوُال لمشــروع 

«أطبــاء زائــرون» الــذي حظــي بإقبــال كبــري  بعــد تدشــينه فــي العــام المنصــرم ليطــوف بأحــد عشــرة مدينــة مــن مــدن 
المملكــة ويســجل أكــرث مــن (١٥٠) زيــارة قــام بهــا أطبــاء متخصصــون، انتقــاُال لربامــج الرعايــة المنزليــة وإدراج مرضــى ألزهايمــر 
ضمــن برامــج الرعايــة المنزليــة ، كمــا حظيــة الجمعيــة بمســاندة كريمــة مــن أمــارة منطقــة الريــاض فــي البحــث عــن المرضــى 
المفقوديــن إثــر الشــراكة االســرتاتيجية المربمــة، ولــم تÏتوقــف الجمعيــة عــن عطائهــا عنــد هــذا الحــد وإنمــا قدمت نموذجــًا رياديًا 
فــي ت�أمــني النقــل اآلمــن لمرضاهــا بمنطقــة الريــاض ومحافظاتهــا عــرب رافعــة متخصصــة بنقــل المرضــى، كمــا ندشــن اليــوم 
رافعــة المرضــى بالمنطقــة الغربÏيــة بدعــم ســخي مــن مصــرف اإلنمــاء، إضافــة إلــى العديــد مــن الخدمــات المقدمــة فــي هــذا 
المســار مــن ( كســوة الشــتاء ولبــاس التقــوى) الــذي صممــه ســعادة الدكتــور أيمــن سنوســي وتبنتــه الجمعيــة لتســهيل حيــاة 
مرضــى ألزهايمــر ختامــًا مــا أنفقتــه الجمعيــة هــذا العــام فــي ســبيل توفــري عامــالت مدربــات علــى الرعايــة بمرضــى ألزهايمــر 
والــذي تجــاوز ( ٥٫١٤٢٫٠٠٠ ) ريــاًال ضمــن مشــروع نرعاهــم لنحميهــم إضافــة لربنامــج رحــالت الخــري بالتعــاون مــع نــادي الشــركة 
الســعودية للكهربــاء بالريــاض والمنطقــة الشــرقية ، رحــالت ترفيهيــة لمرضــى ألزهايمــر ومقدمــي الرعايــة لهــم وجميــع أفــراد 

أســرهم للرتويــ�ح عنهــم وإخراجهــم مــن دائــرة العزلــة والتوهــان الذهنــي الــذي يعيشــونه. 
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مســار واع وراع: أطقــت الجمعيــة حملتهــا لهــذا اليــوم مواكبــة لحمــالت التوعيــة العالميــة بالشــهر العالمــي لمــرض ٥ 
ألزهايمــر تحــت شــعار «تحســبونه بــس نســيان» ، حيــث يشــكل هــذا الشــهر فرصــة للوقــوف علــى تجــارب مــن يعانــون مــن 
هــذا المــرض وعائالتهــم أمــًال فــي تحــدي وصمــة الخجــل التــي يعانــي منهــا العديــد مــن ذوي المرضــى، إلــى جانــب رفــع 

الوعــي بمــرض ألزهايمــر وأعراضــه.
حيــث دشــنت الجمعيــة حملتهــا الســابعة التــي تÏتوافــق مــع الشــعار العالمــي الموحــد لمنظمــة ألزهايمــر العالميــة كونهــا 
حققــت أول عضويــة عالميــة مــن القطــاع الخــريي علــى مســتوى المملكــة نظــري جهودهــا الملحوظــة فــي الت�أثــري علــى صنــاع 

القــرار وتغيــÏري واقــع مرضــى ألزهايمــر فــي الخليــج.
واســتهدفت الجمعيــة بالحملــة أمانــات المناطــق، والهيئــات والــوزارات، والجامعــات والمــدارس، والمستشــفيات والمراكــز 
الصحيــة، والمراكــز التجاريــة، حيــث تمثــل هــذه األماكــن ثقــل تواجــد الجمهــور المســتهدف بالحملــة ونجحــت بالوصــول إلــى 

تســجيل مــا يتجــاوز ١٩٧ أســرة لنشــكل لهــا الدعــم والمــؤازرة.

مســار معــني: لــم يقتصــر دور الجمعيــة علــى المصــاب وحــده إنمــا أخــذت علــى عاتقهــا همــوم ذويــه وســخرت العديــد ٤ 
مــن الخدمــات لمــن يرعــى مريضــَا بألزهايمــر تحــت إشــراف لجنــة الدعــم االجتماعــي وقدمــت العديــد مــن برامــج الت�أهيــل 
والتدريــب مــن ورش عمــل ت�أهيليــة موجهــه لمــن يرعــى مرضــى ألزهايمــر كمــا نعمــل حاليــًا علــى تطويــ�ر التدريــب 
اإللكرتونــي وترجمتــه لمــا يتجــاوز ١٥ لغــة عالميــة ليتــاح لكافــة مقدمــي الرعايــة، مجموعــات الدعــم النفســي لــذوي المصابــني، 
ــ�واء (إليــواء مــن أفقدهــم ألزهايمــر) والــذي ت�كفلــت الجمعيــة مــن خاللــه بســداد إي�جــارات أســر مرضــى  كمــا نســعد بربنامــج إي
ألزهايمــر مــن ذوي الدخــل المحــدود، ويصــرف مــن إي�جــارات المنــازل مــا يقــارب ١٫٢٥٠٫٠٠٠ ريــال ســنويًا بمعــدل ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريــال 
علــى مــدى أربــع ســنوات منــذ بدايــة مشــروع اإليــواء وذلــك علــى مســتوى جميــع مناطــق المملكــة والقــرى والمحافظــات، 
كمــا أطلقــت الجمعيــة مبــادرة لنتــم دينهــم إلطــالق حملــة حــج وعمــرة كمــا نعتــز بمبــادرة «عــون لهــم» التــي تضمنــت توفــري 
أجهــزة منزليــة وطبيــة بمــا يتجــاوز ١٤٫٤٩٣٫٦٣١ ريــاًال لصالــح مرضــى ألزهايمــر منــذ ت�أســيس الجمعيــة،  هــذا واصــل «مشــروع 
ــد مــن  رفقــة الت�كاملــي االجتماعــي» نشــاطه خــالل شــهر رمضــان للعــام ١٤٣٩هـــ،  كمــا كشــفت قوافــل مشــروع رفقــة المزي
األســر المحتاجــة للدعــم والمســاندة وقدمــت لهــا الخدمــات الالزمــة وحقــق المشــروع التدري�بــي «رد الجميــل» الــذي تدعمــه 
مؤسســة العليــان الخرييــة «الشــريك االســرتاتيجي للجمعيــة» ،نجاحــات عديــدة خــالل العــام المنصــرم ، ووصــل عــدد المتدربــÏني 
مــن مقدمــي الرعايــة ١٠٨ فــي مختلــف مناطــق المملكــة ولــم تغفــل الجمعيــة عــن الجانــب القانونــي لمرضــى ألزهايمــر لضمــان 
تمكينهــم مــن حقوقهــم المشــروعة، حيــث أطلقــت الجمعيــة إصداراتهــا  المتنوعــة ومنهــا دليــل إرشــادات مقدمــي الرعايــة 

–دليــل األدوات المعنيــة والمســاندة «رفقــة».

مبادرات مسار مبادر: احتفاًء باليوم العالمي للتطوع الذي يواكب الخامس من ديسمرب نظمت الجمعية لقاء (التطوع ٦
إنسان واإلعالم بيان) بحضور نخبة من اإلعالميÏني المتميزي�ن والرائدين من الُكتاب، حيث تم إطالق مسارات التحول 

والتمكني والتوعية بأبعاد هذا المرض وعن مجاالت الشراكة وفقًا لكل قطاع، لنقل هذه المسارات إعالميَا والوصول 
من خاللهم لكل من يرعى مريضًا بألزهايمر والوقوف معهم ودعمهم نفسيًا ومعنويًا. 

كما انطلقت أول مبادرة تطوعية عربÏية من نوعها والتي انطلقت من أعضاء وعضوات الجمعية السعودية الخريية لمرض 
ألزهايمر من خلفيات مختلفة تحت مظلتها وذلك لتنمية موارد الجمعية المالية وتسخري مواردهم وإمكاناتهم من أجل 

رفع الوعي وتبني قضيت المرض التي تواكب العمل الخريي المتجدد وتهدف مزولة ألهداف رئيسية أبرزها التوعية 
والتÏثقيف إلى جانب المتعة والرتفيه باإلضافة للتنمية والتمكني ودشنت مزولة «موسمية مزولة..عيش جوهم «برعاية 

كريمة من صاحب السمو الملكي األمري بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزي�ز و بحضور عدد من األمراء والسفراء و بمشاركة 
عدد من الفنانني السعوديÏني وباحتضان ومساندة من منتجع العمارية ليخصص ريعها بالكامل لمشروع نرعاهم لنحميهم .
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اإلخوة واألخوات..
لعّل مما يبعث على الرضا وينشر السعادة أّن الجمعية وفي عقدها األول من عمرها 
استطاعت بحمد اهللا بدعم من أعضائها ومنسوبيها وطاقمها اإلداري بقيادة ........... 

حيث أتقدم لهم بجزي�ل الشكر والتقدير على ماقدموه من جهود معطاءة وتحديات 
واجهتهم لتنفيذ هذه الربامج على أرض الواقع، فشكرًا يستحق الثناء في مسرية 

العمل الخريي والمحلي.

وفي الختام الشكر والتقدير لكل من شاركنا هذا االجتماع.. داعني اهللا أن يحفظ وطننا 
وأن يحفظ والد الجميع خادم الحرمني الشريفني وسمو ولي عهده األمني، وأن يديم 

على الجميع الصحة والعافية..

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
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مواجهة مـــرض ألـــــزهايمر

خصنا المولى عز وجل بدستور سماوي لم يغفل صغرية وال كبرية في تنظيم المسؤولية 

المجتمعية، وحرص هذا الدستور على بر الوالدين واإلحسان لهم ومعاملتهم معاملة حسنة، 

والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة في الحياة وبعد الممات، وخصنا سبحانه وتعالى بوالة أمر 

يقفون وراء كل عمل إنساني يكفل للمواطن حقه وأسرته في حالة العجز والشيخوخة.

واختصنا اهللا بمجتمع يتداعى في البذل والعطاء يرجو رحمة ربه، وُيدرك أن العطاء هو الزيادة (ما 

نقص مال من صدقة)، والبذل والعطاء يشفيان من األمراض وَيْنَعم صاحبهما بالصحة والعافية.

فكل هذه المعاني الجميلة تجسدت في الجمعية السعودية الخريية لمرض ألزهايمر، ومعاضدة 

ومؤازرة المجتمع بكافة أطيافه لها، سعيًا إلى است�كمال برامج الرعاية والت�أهيل الموجهة إلى 

كبار السن من مرضى ألزهايمر، فكل القطاعات على المستوى الحكومي والخريي واألهلي 

مسار
مساعي

وُتشرف عليه اللجنة التنفيذية، ويختص هذا المسار بمتابعة 

المشاريع والربامج مع صناع القرار وإقرارها، وسن التشريعات 

واللوائح..إلخ.

وُتشرف عليه لجنة الوقف وتنمية الموارد المالية، ويختص بمتابعة 

تنمية موارد الجمعية.

وتشرف عليه لجنة الدعم االجتماعي، ويختص مسار معني بمتابعة 

الخدمات التي تساند مقدمي الرعاية لمرضى ألزهايمر.

مسار
إي�راق

مسار
معني



١٥

 مسارات التحول والتمكني
اختزلت الجمعية إسرتاتجيتها في (٦) مسارات رئيسية أطلقت عليها «مسارات التحول والتمكني» 

وكل مسار له اختصاصاته ومجال عمله واللجنة التي تشرف عليه:

مسار
واع وراع

وُتشرف عليه اللجنة العلمية، ويختص المسار بمتابعة الخدمات 

المباشرة التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها من مرضى ألزهايمر.

المشاريع واألنشطة التي يبادر بها المتطوعني واألعضاء العاملني 

ويتم تنفيذها تحت مظلة الجمعية، وتشرف عليه لجنة العضوية 

والتطوع.

يحظى بإشراف اللجنة التنفيذية، ويعمل هذا المسار على إحداث 

نقالت نوعية في الجمعية واالرتقاء بخدماتها من خالل المؤتمرات 

والبحوث العلمية والتوعية والتÏثقيف والتدريب وكل ما يتعلق 

بذلك.  

مسار
مبادر

مسار
ترياق

تÏتسابق لدعم هذه المنظومة من الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين منها، األمر الذي 

كان وراء صياغة واقع جديد مشرق لهذه الفئة الغالية علينا جميعًا.

فمواجهة مرض ألزهايمر توعية وتÏثقيفًا وت�أهيًال .. بات أحد محاور إسرتاتيجية الجمعية، حيث 

ت�كاملت منظومة تلك المواجهة لتقود نقلة تاريخية في رعاية مرضى ألزهايمر في المملكة، 

وفي توفري منهجية علمية وكوادر بشرية متخصصة ونظم ولوائح تنظم هذه المواجهة وتضمن 

استمراريتها.



١٦

ً

. ً ً ٣٠

مســـار مســـاعي
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شمول المـــرضى
ضمــــــــن التـــــــأمني الصــــــــــحي

بناًء على المطالبة التي رفعها مجلس إدارة الجمعية لشمول مرضى ألزهايمر في 

بطاقة الت�أمني الصحي. أجرى مجلس الضمان الصحي تعديالت واسعة على جدول 

وثيقة الضمان الصحي التعاوني شملت ٩ حاالت جديدة إلى وثيقة الت�أمني كان من 

بينها ت�كاليف عالج مرضى ألزهايمر بحد أقصى خمسة عشر ألف ريال.

مسار مساعي
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إصدار الفتوى الشرعية
مسار مساعي

منذ بدايات الجمعية حرصت عن السؤال عن حكم أخذ الجمعية للزكاة حيث وضعت في 

الحسبان أولى اهتماماتها تقديم الرعاية والعالج للمرضى وتفري األدوية واألجهزة 

التي يحتاج إليها المرضى.

ولذا حظيت بفتوى سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزي�ز بن عبداهللا بن محمد 

آل الشيخ (يحفظه اهللا) بخطاب رقم (٤٨٩٢-٢) بتاري�خ ٢٤-٨-١٤٣٠هـ الموافق ١-٨-٢٠٠٩م 

بجواز إستقبال الزكاة للصرف منها على شراء المعينات الطبية وإمداد كافة األسر 

المحتاجة من المرضى بشتى مجاالت الدعم لدخولها في وقوله تعالى.



١٩

مسار مساعي

١٧



٢٠

ً

. ً ً ٣٠

مبنى وقف الوالدين

مؤجر بالكامل

مقر الجمعية السعودية 

الخريية لمرض ألزهايمر

خدمي اجتماعي - األرض وقف الوالدين

الممنوحة من وزارة العمل 

والتمنية االجتماعية

مركز الرعاية النهاري

الهيئة الممنوحة من 

الهيئة العليا لتطوي�ر مدينة 

الرياض بحي السفارات

بدعم من مكتب الزايد 

لالستشارات الهندسية

نماذج االستدامة المالية



٢١

مبنى وقف الوالدين
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تنمية موارد الجمعية

 برنامج الشراكات االسرتاتيجية

مسار إي�راق

الموارد المالية عامل أساسي للمؤسسات الخريية، وتسعى الجمعية دومًا إلى تطوي�ر تنمية مواردها الماليةواستدامة 

مصادرها وتنويع تلك المصادر، وتطوي�ر آلية التواصل مع الداعمني، وتطوي�ر األوقاف واالستÏثمارات بالتعاون مع بيوت 

الخربة، وتدريب الكوادر البشرية القادرة على تسوي�ق األنشطة والربامج.

وتعتمد الجمعية في مواردها على:

واصل الربنامج الرائد «الشراكات اإلسرتاتجية» عطاؤه من خالل دعم شركاء الجمعية في كافة مناطق المملكة لمناشط 

الجمعية المختلفة، ومنها متابعة وتنفيذ حملة الجمعية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر، ومساندة العديد 

من برامج ومشاريع الجمعية منها مشروع «أطباء زائرون» واستضافتهم لمحاضرات وورش العمل التي نفذتها الجمعية 

خالل حملتها الوطنية للتوعية والتÏثقيف.

وحديثًا وقعت الجمعية عدد من اتفاقيات التعاون في إطار الربنامج بنوعيه:

دعم وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية

إطار خدمي اجتماعي مع الجمعية األهلية إلكرام المسنني:

تضمنت االتفاقية عدة بنود كان أهمها التعاون المشرتك 

وتقديم دورات توعوية وتÏثقيفية لجميع األطراف المعنية، 

والتدريب بجميع الطرق بما يخدم جودة الخدمة المقدمة 

لمرضى ألزهايمر.

إطار استÏثماري مع شركة ميد التجارية:

تضمنت االتفاقية تخصيص التربع ببواقي الهلل من خالل 

فروع الشركة ومبيعاتها لـ٢٠٠ فرع في جميع مناطق 

المملكة.

إطار اجتماعي مع اللجنة الوطنية لتعزي�ز الصحة النفسية:

وهي لجنة متخصصة في نشر الثقافة والوعي باألمراض 

النفسية ومسبباتها وطرق التعامل معها ومساعدة 

المرضى النفسيÏني وأسرهم للحصول على الخدمات 

العالجية والت�أهيلية، حيث ستÏتعاون مع الجمعية في 

مجموعة من الربامج التدري�بية والتطوعية.

:SMS ثماري شركة العرض المتقن لرسائل الـÏإطار است

تÏتضمن االتفاقية تجديد الشراكة الوسطية لخدمة الرسائل 

وجمع التربعات حيث تم تفعيل وتجديد اإلتفاقية على الرقم 

(٥٠٥٧)

تنشيط برامج 
استقطاب الدعم

رسوم العضوية

جمع التربعات عن 
طري�ق الرسائل 

النصية

التربعات

األوقاف الخريية

برنامج المساندة 
االسرتاتيجية
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المساندة االسرتاتيجية
مسار إي�راق

يواصل برنامج المساندة االسرتاتيجية فعالياته الهادفة إلى دعم 

وتنمية موارد الجمعية، ووصل عدد المساندين لمسارات التحول 

والتمكني وفرص الشراكة المستدامة بإي�راق السخاء بقيمة ٥٠٠٫٠٠٠ 

وإي�راق النماء بقيمة ٣٠٠٫٠٠٠ وإي�راق العطاء بقيمة ٢٠٠٫٠٠٠ وإي�راق 

الوفاء بقيمة ١٠٠٫٠٠٠ والتي واكبت الجمعية استقطاب (٧) مساندين 

هم:
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الشركاء االسرتاتيجيÏني

شركاء القطاع األكاديمي

المساند االسرتاتيجي

شركاء القطاع الخريي

شركاء القطاع الصحي
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القطاع االجتماعيشركاء القطاع العلمي

شركاء القطاع اإلستÏثماريشركاء القطاع التقني

شركاء القطاع اإلعالمي

شركاء القطاع القانوني

شركاء القطاع التطوعي



٢٦

مســـار معـــني

مجموعات الدعم النفسي:
ت�تضمن جلسات تضم ذوي المصابني لتبادل التجارب والمعاناة 

اليومية والسلوكيات الممارسة في العناية بالمريض والدعم 
النفسي في رحلة الرعاية.

إي�واء مرضى ألزهايمر:
ت�تضمن الت�كفل بسداد إي�جارات أسر مرضى ألزهايمر من ذوي 

الدخل المحدود.

استشارات مقدمي الرعاية:
ت�تضمن دليل إرشادات مقدمي الرعاية –دليل األدوات المعنية 

والمساندة «رفقة»

لُِنتِم دينهم:
ت�تضمن إطالق حملة حج وعمرة بالنيابة على المرضى الذين لم 

تسنح لهم الفرصة لهم بالحج.

َعون لهم:
ت�تضمن توفري أجهزة منزلية لمرضى ألزهايمر على مدار السنة.

إصدارات الجمعية المتنوعة:
ت�تضمن إصدار حديث المطويات وكتيبات الجمعية.

ورش عمل:
٩٠ ورشة عمل ت�أهيلية موجهه لمن يرعى مرضى ألزهايمر

برامج تدري�بية:
ت�أهيل مقدمي الرعاية من منسوبي الجمعية على مهارات 

يومية للتعامل مع المرض

التدريب اإللكرتوني:
تدريب إلكرتوني يخدم مستفيدي الجمعية وت�أهيل مقدمي 

الرعاية واكتسابهم عدد من المهارات للعناية بمريض ألزهايمر

التـــــــأهيل والتـــــدريب

الـــــــدعم النفــــــسي 
واالجــتمـــــــــــــــــــــاعي



٢٧

الخدمات القانونينة
حرصت الجمعية على الحماية القانونية لمرضى ألزهايمر نقطة مهمة لضمان تمكينهم 

من حقوقهم المشروعة، وتوفري الرعاية واالستقرار النفسي واالجتماعي، وتقديم كافة 

أشكال المساعدة الالزمة لهم، وحتى ال تنتهك تلك الحقوق في غياب وعيهم وعدم 

إحساسهم بما يجري من حولهم.

فقد تبنت الجمعية مشروعات رائدة تناصر حقوق مرضى ألزهايمر، وهو أمر واقع على 

كاهل األسرة والمجتمع، وهي مسئولية كبرية لمواجهة هذه األوضاع التي تعيشها هذه 

الفئة من المجتمع، ومن تلك المشروعات التي تبنتها الجمعية:

أصدرت الجمعية دليل إرشادي شرعي قانوني لكبار السن ومرضى ألزهايمر بعنوان أ

«دليل اإلرشادات الشرعية والقانونية ألسر مرضى ألزهايمر وكبار السن»، تم إعداده 

من ِقبل هيئة العلماء والمستشاري�ن القانونيÏني.

كونت الجمعية فريقًا متطوعًا من المحاميات، يعملن من خالل وسائل التواصل ب

االجتماعي، ويطرحن الموضوعات المتعلقة بحقوق مريض ألزهايمر، وتوعية 

المجتمع بالخطوات الالزم اتخاذها للحفاظ على تلك الحقوق من كافة النواحي 

الشرعية واالجتماعية وغريها، كما يجنب على األسئلة التي ترد إليهن في الخصوص من 

كافة شرائح المجتمع.

تقديم استشارات قانونية مجانية ألسر مرضى ألزهايمر.ج 

مسار معني
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حملة شهر رمضان المبارك
مسار معني

انطالق مشروع رفقة (٤):

واصل «مشروع رفقة الت�كاملي االجتماعي» نشاطه خالل شهر رمضان للعام ١٤٣٩هـ، بالتعاون مع الشركاء اإلسرتاتيجني 

للجمعية، وسجل زيارات لألسر المتعففة التي يوجد لديها مريض بألزهايمر، كما كشفت قوافل مشروع رفقة المزيد من 

األسر المحتاجة للدعم والمساندة وقدمت لها الخدمات الالزمة.

وي�رافق قوافل «رفقة» ممارسني صحيÏني، وإداري=ني من الجمعية، وأعضاء عاملني، وقادة الفرق التطوعية بالجمعية، 

لتقديم كافة الخدمات التي تحتاجها األسر المستهدفة بالزيارة.

فعلى المدى الجغرافي شمل الربنامج خمس مناطق في المملكة والمحافظات التابعة لها وهي: المنطقة الوسطى، 

المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، المنطقة الغربÏية، والمنطقة الجنوبية.

المنطقة الشرقية:

الدمام - ٦ زيارات

الخرب - زيارة واحدة

األحساء - ٣ زيارات

القطيف - زيارتني

الجبيل - زيارة

المنطقة الوسطى:

الرياض - ٥٣ زيارة

القصيم - ٧٣ زيارة

المنطقة الغربÏية:

المدينة المنورة - ١٧٠ زيارة

جدة - ٥٣ زيارة

الطائف - زيارتني

المنطقة الشمالية:

حائل - ١٥ زيارة

الجوف - ٥ زيارات

تبوك - زيارة واحدة

المنطقة الجنوبية:

عسري - ٢٣ زيارة
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مسار معني
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مشروع رد الجميل 
حقق المشروع التدري�بي «رد الجميل» الذي تدعمه مؤسسة العليان الخريية «الشريك 

االسرتاتيجي للجمعية» ، حقق نجاحات عديدة خالل العام المنصرم ، ووصل عدد المتدربÏني 

من مقدمي الرعاية (٦٤) رجاَال ونساء بالرياض ، و (١٦)  من مدينة جدة، و(١٨) من المنطقة 

الشرقية ، و (١٠) من القصيم.

فهؤالء تلقوا تدري�بًا على مهارات أساسية تمكنهم من التعامل مع مرضاهم بصورة 

صحيحة ومهنية على يد المدربات الالتي أوفدهن المشروع إلى الواليات المتحدة 

األمريكية وتلقني تدري�با شامًال لصقل مهاراتهن تضمن التالي:

فهم واستيعاب 
سلوكيات المريض 
كنوع من التواصل.

الحد من عملية 
السقوط لدى كبار 

السن والمرضى.

مناقشات تعليمية 
وتÏثقيفية مع مدراء 
الرعاية والمشرفني 

من مرافقي 
الرعاية المنزلية.

إعادة النظر في رعاية مرضى ألزهايمر في 
المملكة العربÏية السعودية: إنشاء نموذج أفضل 

للممارسات يشمل الرعاية والدعم.

التعامل مع مراحل 
المرض المختلفة.

التعرف على اآلالم التي 
يشعر بها المريض.

الخرف ومهارات 
االتصال األساسية.

التجوال.

التواصل الفعال مع 
المريض.

ردة الفعل األساسية والسلمية لالضطرابات 
السلوكية المصاحبة للمرض.

التحديات المتوقعة 
والتي تواجه المدربÏني 

في البيئة المنزلية.

كيفية التغذية ونوع 
الغذاء.

االطالع على برنامج 
التدريب المعتمد للرعاية 

المنزلية.

الرتكيز على الشخص 
وانتهاج منهج «الراحة 
للمريض وجودة الحياة.

مسار معني
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مسار معني
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مســـار تريـــاق

العيادات المجانية الرعاية المنزلية

إدراج مرضى ألزهايمر ضمن 
برامج الرعاية المنزلية 
وإدراج مرضى الرعاية 

المنزلية ضمن مستفيدي 
الجمعية لتقديم كافة سبل 

الدعم.

توفري أساور الت�تبع لمرضى 
ألزهايمر من المراحل 

األولية.

تقديم حقائب شتوية مجهزة 
لمرضى ألزهايمر.

عيادات مجانية لتشخيص 

وعالج المرضى ذوي الدخل 

المحدود.

كسوة شتاءأساور التÏتبع

رافعة المرضى لباس التقوى

تقديم زي مصمم من قبل 
طبيب مختص يسهل حياة 

مرضى ألزهايمر.

تقديم عامالت منزليات 
مدربات على العناية بكبار 

السن ورعاية مرضى 
ألزهايمر ألسر الدخل 

المحدود.

لبحث عن المرضى 
المفقودين لنتيجة أعراض 

مرض ألزهايمر 

نقل مرضى ألزهايمر والذي 

يأمن لمرضى ألزهايمر نقل 

آمن ومري�ح.

فري�ق ألزهايمر نرعاهم لنحميهم
للطوارئ

قاعدة أطباء مرضى رابطة ألزهايمر
ألزهايمر

مشروع المبيعات 
المتخصصة



٣٣

مسار ترياق

مجاالت الدعم المادي والعيني 
والتوعوي لمــــــرضى ألزهايمـــر

مبادرة رحالت الخري

أن يكون المستفيد من مستحقي الزكاة من فئة الفقراء والمساكني (الوارد ذكرهم أ 

في سورة التوبة في آية أصناف أهل الزكاة).

أن يقتصر الصرف لصالح أفراد مسنني مصابني بمرض ألزهايمر (خرف الشيخوخة ب

المبكر وفقدان الذاكرة).

ُيفّضل صرف هذه اإلعانة  (الزكاة) إلفادة المستحق مباشرة بشراء احتياجاته ج 

الطبية أو الحياتية، أو نقدًا إذا كان النقد أنسب لحاله وأنفع له وفق مرئيات 

الجهة 

نظمت الجمعية بالتعاون مع نادي الشركة السعودية للكهرباء بالرياض ، ونادي الشركة 

بالدمام ، رحالت ترفيهية لمرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم وجميع أفراد أسرهم 

للرتوي�ح عنهم وإخراجهم من دائرة العزلة والتوهان الذهني الذي يعيشونه ، حيث حظي 

بدعم من عدد من الجهات كهيئة الهالل األحمر السعودي، وفن بيل، وعالم إنجوي، 

وبرايت كالودز، وشاورما البلد ، وبرقر كونتينز، وذلك من واقع برامج المسؤولية 

االجتماعية لتلك الجهات.

مصارف الزكاة:

وصل الدعم المقدم لمرضى ألزهايمر من أموال الزكاة خالل العام المنصرم مبلغ وقدره 

(١,٢٥٤,٢٥٨٫١٨) تم توزيعها بمعرفة وعرب الشركاء االسرتاتيجيÏني في عدد من مناطق 

المملكة، وقد تم صرف هذا المبلغ حسب الضوابط التي حددتها الجمعية، وهي:



٣٤

مشروع أطباء زائرون
انطلق مشروع «أطباء زائرون» في العام المنصرم ليطوف بأحد عشرة مدينة من مدن المملكة ويسجل أكرث من (١٥٠) 

زيارة قام بها أطباء متخصصون في أمراض الشيخوخة والمخ واألعصاب، سواء من اللجنة الطبية العلمية بالجمعية أو 

المتعاونني تطوعًا معها.

وتحقق تلك الزيارات الكثري من األهداف يتمثل أهمها في : الكشف والتشخيص لمرضى ألزهايمر، وإلقاء محاضرة توعوية 

لمقدمي الرعاية ترشدهم إلى الطرق الصحيحة للتعامل مع المريض وتقديم الدعم النفسي والعيني لهم ، وكذلك 

التعريف بخدمات الجمعية وبرامجها إلعانة األسر المحتاجة التي يوجد فيها مريض بالزهايمر ، ومن أهم األهداف أيضًا 

توعية منسوبي القطاع الصحي بمرض ألزهايمر ، والتدريب الميداني لألطباء على كيفية التعامل مع المريض.

واألطباء الذين سجلوا قاموا بتلك الزيارات هم:

المنطقة الشرقية:

مدينة الدمام: الدكتور عبدالرحمن الوهيبي، استشاري طب نفس المسنني بالمدينة المنورة، استضاف الزيارة مجمع 

الدمام الطبي.

محافظة اإلحساء : الدكتور لؤي الخميس - استشاري طب الشيخوخة والعالج التلطيفي والتعليم الطبي ، استضاف 

الزيارة مستشفى الملك فهد بالهفوف. 

المنطقة الجنوبية:

مدينة أبها: الدكتورة نسري�ن جستنيه، عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزي�ز، استشاري أمراض 

الشيخوخة وطب األسرة وكبار السن، استضاف الزيارة مستشفى عسري المركزي

مسار ترياق



٣٥

عسري

المنطقة الوسطى:

محافظة القصيم: الدكتور أيمن سنوسي استشاري مخ وأعصاب تخصص دقيق خرف وألزهايمر ، استضاف الزيارة 

مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة.

المنطقة الغربÏية:

مدينة الطائف: الدكتور طريف األعمى، وكيل وزارة الصحة للخدمات العالجية استشاري أمراض الشيخوخة وأمراض 

الذاكرة ، استضاف الزيارة مستشفى الملك عبدالعزي�ز التخصصي بالطائف.

محافظة مكة المكرمة: الدكتور هاشم بالبيد، استشاري أمراض الباطنة ورئيس قسم أمراض كبار السن ، استضاف 

الزيارة مستشفى مدينة الملك عبداهللا الطبية.

المدينة المنورة: الدكتور لؤي باسودان استشاري قسم طب األسرة والعيادات الشاملة، عضو اللجنة العلمية 

للجمعية ، استضاف الزيارة مستشفى ُأحد العام .

المنطقة الشمالية:

مدينة الجوف : الدكتور متعب العتيبي - بروفسور مساعد واستشاري الطب النفسي لكبار السن واضطرابات الذاكرة، 

عضو اللجنة العلمية بالجمعية ، استضاف الزيارة مستشفى األمري متعب بن عبدالعزي�ز .

مدينة حائل: الدكتور سلطان العمري ، عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزي�ز ، واستشاري طب 

الشيخوخة بمستشفى الدكتور سليمان فقيه ، استضاف الزيارة مستشفى الملك خالد بحائل.

مدينة تبوك: الدكتور محمد باشيخ، استشاري الطب الباطني، وطب المسنني، وأمراض الذاكرة ، استضاف الزيارة 

مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.

مسار ترياق
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مســـار مبـــادر

مبادرة صلةمبادرة مزولة 

تشكل أسر بديلة لنزيالت دور 
الرعاية االجتماعية من قبل 

متطوعي الجمعية.

تنظيم وتقنني عمل األعضاء 
والمتطوعني بالجمعية عرب 
إطالق أول ميثاق تطوعي.

تقديم زيارات للمرضى 
بالمستشفيات والمساندة 
المعنوية لمقدمي الرعاية 

في تقديم واجب العزاء.

إصدار دليل
وميثاق التطوع

مبادرة مواساة

مبادرة «موسمية مزولة .. عيش جوهم» 

نظمت الجمعية «مزولة» في نسختها الخامسة تحت شعار «موسمية مزولة.. عيش جوهم»، وكانت أكرب تظاهرة ثقافية 

توعوية احتضنها منتجع «العمارية هيلز» ، وحضرها وشارك فيها أعداد كبرية من المثقفني ورواد الفن والرياضة ، وبلغ 

عدد الزوار أكرث من (٢٠٠٠٠) زائر ، وحققت دخًال كبريًا تم توجيهه لمشروع نرعاهم لنحميهم «توفري عامالت مدربات لخدمة 

مريض ألزهايمر».

وُتعترب مبادرة مزولة من أنجح المبادرات التي تعنى بتوعية وتÏثقيف المجتمع بمرض ألزهايمر بما تمتلكه من إمكانات 

جذب روادها وتنوع في الربامج التÏثقيفية، ومن أبرز مبادرات مسار (مبادر للنشء القادم) بإشراف لجنة العضوية والتطوع 

بالجمعية التي وصل عدد متطوعيها أكرث من خمس آالف متطوع ساهموا في تحقيق رؤية سمو ولي العهد (حفظه اهللا) 

الطموحة ٢٠٣٠ والتي ترمي إلى رفع مساهمة القطاعات الغري ربحية في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (١٪ إلى 

٥٪) من خالل مشاركتهم ودعمهم المستمر للجمعية بوقتهم وجهدهم ، وبما حققوه من إنجازات ملموسة خالل العقد 

األول من عمر الجمعية.



٣٧



٣٨

برنامج التطوع بالجمعية
مسار مبادر

تعمــل الجمعيــة باســتمرار علــى تحقيــق رؤيــة ولــي العهــد «حفظــه اهللا» الطموحــة ٢٠٣٠ ومــا نــص عليــه هــدف أحــد 

أبــرز محاورهــا «وطــن طمــوح.. مواطنــه مســؤول» فــي رفــع مســاهمة القطــاع الغــري ربحــي فــي إجمالــي الناتــج 

المحلــي مــن أقــل مــن (١٪ إلــى ٥٪ ) محاولــة الوصــول إلــى مليــون متطــوع ســنويًا بهــذا القطــاع مقابــل ١١ ألفــا 

حاليــا يشــكل ٥٤٠٢ متطوعــًا منهــا مــن المتطوعــني لــدى الجمعيــة التــي لــم ت�كــن لتحقــق مــا وصلــت لــه دون دعمهــم 

وتفعيــل أدوارهــم فــي ترســيخ ثقافــة التطــوع .

كمــا تســعى الجمعيــة إلــى نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي وترســيخ مفهومــه، وتحويلــه مــن مبــادرات فرديــة إلــى 

عمــل مؤسســي مبنــي علــى دراســة، وذلــك مــن خــالل تنظيــم المبــادرات والمشــاريع المتعــددة والمتميــزة التــي 

ــادرات واإلبداعــات التــي  ــادر، وكذلــك تعمــل الجمعيــة علــى تشــجيع المب تÏتبناهــا لجنــة التطــوع التابعــة لمســار مب

تســتهدف العديــد مــن المجــاالت وفئــات المجتمــع المختلفــة وعلــى كافــة المســتويات، والتــي مــن خاللهــا ينمــو 

إلــى أذهــان تلــك المجتمعــات أّن للمبــادرات التطوعيــة دور فــي تنميتهــا.

أعداد 
المتطوعني من 

الجنسني

١٢٠

١٥٠

١٠٥٠

٦٥٨ ١٣٩٨

١٩٢٨ ٤٨٨٨

٥٤٠٢

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٥

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٤٢٠١٢

٢٠١٣
٢٠٠٩

٤٠

٢٣١٤

٢٠١٦
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اإلحتفال باليوم العالمي للتطوع
مسار مبادر

من واقع رؤية مفادها (تسخري طاقة جيل واع من الشباب لخدمة بالدهم و رفع الوعي بقضية ألزهايمر وإيصال الرسالة 

والخدمات لمستفيديها عرب ت�كاتف الجهود والقدرات و الطاقات اإلعالمية بكافة مجاالتها).. نظمت الجمعية لقاًء تعريفيًا 

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار «التطوع إنسان واإلعالم بيان».

وكانت أبرز أهداف «اللقاء» : إبراز دور التطوع اإلعالمي ، تعريف المجتمع بمرض ألزهايمر وأبعاده المتعددة ، تسليط 

الضوء على الدور الريادي للجمعية تجاه المستفيدين منها بوجه خاص والمجتمع بشكل عام ، الوصول لمقدمي الرعاية 

وأسر المرضى والوقوف معهم نفسيًا ومعنويًا، واالستفادة من الطاقات السعودية اإلعالمية الشابة المبدعة 

واستقطابهم في دعم قضية ألزهايمر.

النجاحات التي حققها اللقاء:

أتــاح «اللقــاء» الوصــول إلــى مرضــى زهايمــر ُجــدد ٣ 

لــم يكونــوا مســجلني بالجمعيــة بلــغ عددهــم (١١٢) 

مــن  المســتفيدين  بقوائــم  تســجيلهم  تــم  مريــض 

خدمات الجمعية. 

أكــرث ٢  ومشــاركة  حضــور  خــالل  مــن  اإلعالمــي  دعــم 

التواصــل  وســائل  فــي  المؤثريــ�ن  مــن   (٨٠) مــن 

البارزيــ�ن. واإلعالميــÏني  والكتــاب  االجتماعــي 

تــم إطــالق «مســارات التحــول والتمكــني» المتمثلــة فــي: مســار مســاعي، ومســار إيــ�راق، ومســار تريــاق، ومســار مبــادر، 

ومســار معــني، ومســار واع وراع.. وهــي مســارات تحــدد اتجاهــات عمــل الجمعيــة لتســهيل توجيــه الدعــم الموجــه لهــا.



٤٠

مسار واع وراع

مســـار واع وراع

اإلنضمام لعضوية 
منظمة ألزهايمر 

العالمية

إطالق البوابة الحمالت التوعويةالمؤتمرات الدولية
اإللكرتونية

مساندة الربامج 
التوعوية

المشاركات بالندواتدعم البحث العلمي

تدشني فيلم 
ألزهايمر

إطالق رسائل األفالم التعريفية
التواصل االجتماعي

إصدارات الجمعية 
المنتوعة
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مسار واع وراع

على مدى أكرث من تسع سنوات عملت الجمعية السعودية الخريية لمرض ألزهايمر على 

اإلسهام في خلق مجتمع متفاعل مع مرضى ألزهايمر.. من أجل ذلك كان للجمعية 

السبق في تبني اسرتاتيجية للتواصل مع المجتمع باتت نموذجًا في التصدي لقضية 

ألزهايمر. 

واتخذت الجمعية من تلك اإلسرتاتجية هدفًا لتفعيل خططها، وخلق بيئة عمل تمتاز 

بالتفاهم والتعاون والتنسيق ما بني اإلدارات المختلفة داخل الجمعية من جهة 

وجمهور المستهدفني والقطاعات ذات العالقة من جهة أخرى.

وألّن عملية التوعية والتÏثقيف الصحي عملية مستمرة لحل المشاكل ووضع الربامج 

المت�كاملة لتحقيق ما هو أفضل، فقد عملت الجمعية على توفري كل المقومات التي 

تساهم في إنجاحها، حيث شخصت المشكلة وحددت حجمها، والفئات المعرضة لخطر 

اإلصابة بالمرض، ووضعت أهداف الربامج التÏثقيفية، وحددت وسائل التنفيذ، وصممت 

وطورت الربامج التي سيتم تنفيذها لتحقيق توعية شاملة في مضمونها مت�كاملة في 

عناصرها.

وسنستعرض أهم الربامج التوعوية التي نفذتها الجمعية خالل العام المنصرم، بدءًا 

بالحملة الوطنية للتوعية بمرض ألزهايمر.

التوعـــــــية والتÏثـــــــقيف
والبـــــــــــــــــــــــــرامج المستمـــــــــــــرة
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حملة الشهر العالمي للزهايمر
أطلقــت الجمعيــة حملتهــا التوعويــة بالتزامــن مــع الشــهر العالمــي للزهايمــر فــي كافــة مناطــق 

المملكــة، والــذي يصــادف ســبتمرب مــن كل عــام، تحــت شــعار «تحســبونه بــس نســيان» والــذي واكبتــه 

الجمعيــة ابتــداًء مــن عــام ٢٠١٢م، أمــًال فــي تحــدي وصمــة الخجــل التــي يعانــي منهــا العديــد مــن 

ذوي المرضــى، وإضافــة لرفــع الوعــي بمــرض ألزهايمــر وأعراضــه، حيــث أطلقــت الجمعيــة مبــادرة 

ســماء البنفســج فــي مــدن المملكــة الرئيســية حتــى أصبــح برنامجــًا ونموذجــًا رائــدًا يحتــذى بــه مــن 

كافــة دول العالــم المنضمــة لعضويــة منظمــة ألزهايمــر العالميــة و لكافــة االحتفــاالت التوعويــة 

بالمملكــة .

وتعتــرب حملــة الجمعيــة هــذا العــام هــي االحتفــال الســابع الــذي تواكبــه الجمعيــة وتحتفــل بــه منــذ 

انطالقتهــا بشــعارات مختلفــة تÏتوافــق مــع الشــعار العالمــي الموحــد كونهــا حققــت أول عضويــة 

عالميــة مــن القطــاع الخــريي علــى مســتوى المملكــة نظــري جهودهــا الملحوظــة فــي الت�أثــري علــى 

صنــاع القــرار وتغيــÏري واقــع مرضــى ألزهايمــر فــي الخليــج.

واســتهدفت الجمعيــة بالحملــة أمانــات المناطــق، والهيئــات والــوزارات، والجامعــات والمــدارس، 

تواجــد  ثقــل  األماكــن  هــذه  تمثــل  حيــث  التجاريــة،  والمراكــز  الصحيــة،  والمراكــز  والمستشــفيات 

بالحملــة. المســتهدف  الجمهــور 

أهم األنشطة والربامج التي أطلقتها الجمعية في هذه الحملة:

مجسم الراس. 

عيادة مجانية
للتشخيص المبكر.

معرض ألزهايمر.

غرفة محاطة بالمرايا.

برامج تدري�بية وت�أهيلية.

مجسم ألزهايمر وعرض 
فيلم ألزهايمر.

نظرات�كم أمانة.

مرايا ألزهايمر.

متاهة ألزهايمر.

عروض مرئية.

غرفة محاكاة شعور 
مريض ألزهايمر.

رحالت الخري.

إطارات التصوي�ر اللتقاط 
صور تذكارية.

محاضرات توعوية.مكتبة ألزهايمر.
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بالتعاون مع الجمعية عقدت الهيئة السعودية للمحامني حلقة نقاش بعنوان «مرضى 

الزهايمر بني الصحة و القانون» بتاري�خ ١٦ سبتمرب ٢٠١٨م في مقر الهيئة بالرياض، حيث 

تحدثت فيها األستاذة سارة الرشيد، مديرة التÏثقيف الصحي ورعاية المرضى وذويهم، 

واألستاذ المحامي فيصل العثيم ، تطرقوا فيها إلى الجوانب القانونية التي يجب أن 

ت�كفل لمريض الزهايمر في ظل غياب وعيه وعدم إدراكه بما يدور حوله.

مشاركة الجمعية بفعالية تهدف لنشر وتعزي�ز ثقافة بر الوالدين بحسن الطاعة لهما ولني 

الجناح في األفعال وليس فقط باألقوال في المجتمع السعودي من خالل عقد برامج 

تربوية تخصصية انطالقا من تعاليم ديننا اإلسالمي أقامتها الشركة السعودية للكهرباء.

مريض ألزهايمر بني الصحة 
والقانـــــــــــــــــــــــون (حلقة نقاش) 

 بركـــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــر الــــــــــــــوالدين
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برنامج تدريب
 األطباء والممارسني الصحيÏني
تســعى الجمعيــة إلــى توفــري الكــوادر البشــرية المؤهلــة والمتخصصــة فــي مجــال 

العربÏيــة  المملكــة  ليســت فــي  نــدرة شــديدة  تعانــي  ألزهايمــر والشــيخوخة والتــي 

الســعودية فحســب بــل فــي العديــد مــن الــدول العربÏيــة.

وفــي هــذا اإلطــار عقــدت الجمعيــة نــدوة علميــة بعنــوان «الخــرف، مراجعــة شــاملة 

– مــرض ألزهايمــر واالضطرابــات المشــابهة» حيــث اســتهدفت كل مــن طــب األســرة، 

واألطبــاء النفســيÏني، وطــب األعصــاب، والطــب الباطنــي، وكذلــك الممارســني الصحيــÏني 

العاملــني فــي مجــال التمريــض والتÏثقيــف الصحــي، واإلخصائيــÏني النفســيÏني، والعاملــني 

فــي مجــال العــالج الطبيعــي، وذلــك لتســليط المزيــد مــن الضــوء علــى مــرض ألزهايمــر 

والمصابــني بــه وطــرق ووســائل العــالج المتاحــة.

فــي كل مــن مدينــة الريــاض، والمنطقــة الغربÏيــة، والمنطقــة الشــرقية، بدعــم حصــري 

مــن الشــريك اإلســرتاتيجي «بنــك الجزيــ�رة».

جدة
عقدت الندوة التدري�بية 

في مستشفى الدكتور 

سليمان فقيه بالتعاون مع 

الشريك اإلسرتاتيجي الخريي 

للجمعية «الجمعية الفيصلية 

الخريية النسوية بجدة».

الرياض
عقدت الندوة مع الشريك 

االسرتاتيجي الصحي مستشفى 

الملك فيصل التخصصي

ومركز األبحاث.

الدمام
 عقدت الندوة في مستشفيات 

المانع العام بالدمام.
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-مشاركات الجمعية الخارجية-

مبادرات اجتماعية 

الرعاية االجتماعية في الرعاية الصحية 
المنزلية

ابراز القضايا االجتماعية التي يمكن 
ابت�كار حلول لها من خالل االستÏثمار 

االجتماعي

-ورشة عمل-
موائمة أعمال وكالة التنمية 

االجتماعية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

-ورشة عمل-
اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة النفسية 

واإلدمان

التــي  تدري�بيــة  الــدورة  فــي  الجمعيــة  شــاركت 

االكاديميــة  للشــؤون  العامــة  اإلدارة  نظمتهــا 

اإلدارة  مــع  بالتعــاون  الصحــة  بــوزارة  والتدريــب 

بفنــدق  المنزليــة  الصحيــة  للرعايــة  العامــة 

فــي  االجتماعيــة  «الرعايــة  بعنــوان  إن  توليــب 

الرعايــة الصحيــة المنزليــة» تســتهدف االخصائيــÏني 

الرعايــة  مجــال  فــي  العاملــني  االجتماعيــÏني 

الصحيــة المنزليــة ، وتهــدف إلــى التعــرف علــى 

أهميــة الخدمــة االجتماعيــة فــي الرعايــة الصحيــة 

االجتماعيــÏني  االخصائيــÏني  ومهــام  المنزليــة، 

المنزليــة. الصحيــة  الرعايــة  فــي  العاملــني 

االجتماعيــة  التنميــة  بكالــة  عمــل  ورشــة  عقــد 

انطالقــًا  االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  بــوزارة 

مــن رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠وتحقيقــًا لمســتهدفات 

 ٢٧ األربعــاء  يــوم   ٢٠٢٠ الوطنــي  التحــول  برامــج 

بالمدينــة  بــالزا  الكــروان  بفنــدق  ١٤٤٠هـــ  رجــب 

بالريــاض. الرقميــة 

موائمــة  عمــل  ورشــة  فــي  الجمعيــة  شــاركت 

رؤيــة  مــع  االجتماعيــة  التنميــة  وكالــة  أعمــال 

العمــل  وزارة  وكيــل  برعايــة   ٢٠٣٠ المملكــة 

والتنميــة االجتماعيــة للتنميــة وحضــور ســعادة 

مســاعد الوكيــل للشــؤون التنفيذيــة وعــدد مــن 

الربحيــة. غــري  والجهــات  الــوزارة  مســؤولي 

المنــح  إطــار  لمناقشــة  عمــل  ورشــة  عقــد 

والنمــاذج الخاصــة بــه مــع عــدد مــن الجمعيــات 

األربعــاء  يــوم  وذلــك  مرئياتهــم  ألخــذ  الخرييــة 

ص   ٨:٣٠ الســاعة  مــن  ٢٠-٧-١٤٤٠هـــ  الموافــق 

الــى الســاعة ٢:٠٠ م فــي فنــدق دبــل تــري مــن 

الريــاض. هيلتــون 


