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بالمســؤولية  إنـسـانـيـــة، واستشــعارًا  دوافـــع  مـــن  انــطـالقـــًا 
االجتماعيــة، كان ميــالد الجمعيــة الســعودية الخيريــة لمــرض ألزهايمر 
فــي العــام 1430هـــ.. فالحاجــة كانــت ملحــة، والوضــع ال يحتمــل 

التأويــل.

ومنــذ تســع ســنوات متتاليــة وجمعيتكــم تحقــق العطــاء تلــو العطــاء 
واإلنجــاز تلــو اإلنجــاز، بخطــط مرســومة ومدروســة، وبعنايــة تختــزل 
كل الصعــاب والمعوقــات.. وكل هــذا بفضــل مــن اللــه عــز وجــل، ثــم 
الرعايــة الكريمــة التــي تحظــى بهــا قطاعــات العمــل الخيري بشــكل 

عــام، والجمعيــة علــى وجــه الخصــوص مــن الدولــة – أيدهــا اللــه،
إّن مــا حققتــه جمعيتكــم مــن نجاحــات منــذ انطالقتهــا كان وليــد 
ــدة  ــن ع ــل م ــي والتفاع ــط الواع ــود والتخطي ــن الجه ــة م منظوم
ــاهماتهم  ــت مس ــث كان ــتراتيجيين«، حي ــركاؤها اإلس ــم »ش ــات ه جه
ــذه  ــة ه ــي خدم ــزة ف ــة المتمي ــة النوعي ــذه النقل ــي ه ــة ف واضح
الفئــة الغاليــة، والتــي حرصــت الجمعيــة أن تشــملها بكافــة الجوانــب 
ــوق،  ــات والحق ــة الخدم ــية ومنظوم ــة والنفس ــة والصحي االجتماعي
وتأهيــل الكــوادر التــي تعمــل علــى رعايتهــا، وتطويــر برامــج التوعية 

ــوع مــن المــرض. ــف حــول هــذا الن والتثقي

مة
قد

م
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أعضاء مجلس 
اإلدارة
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صاحب السمو األمير سعود بن خالد بن
عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود

رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور فهد الوهابي
عضو مجلس اإلدارة، رئيس اللجنة العلمية

صاحبة السمو الملكي األميرة مضاوي بنت محمد بن 
عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

نائب رئيس مجلس اإلدارة، رئيسة اللجنة التنفيذية

سعادة الدكتور خالد القطان
عضو مجلس اإلدارة، رئيس لجنة الوقف

وتنمية الموارد المالية

سعادة الدكتورة منى عبيد
عضو مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ عبدالوهاب الفايز
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتورة حنان األحمدي
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ عبدالله باحمدان
عضو مجلس اإلدارة و عضو لجنة الوقف و 

تنمية الموارد المالية

سعادة الدكتور محمد باشيخ
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور عبدالعزيز الشامخ
عضو مجلس اإلدارة، المشرف المالي
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كلمة صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز
الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

في اجتماع الجمعية العمومية التاسع
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمير منطقة الرياض وعضو شرف الجمعية

اإلخوة واألخوات
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

في كل عام نلتقي هنا في هذا الرحاب الطيب، وال تسعنا الفرحة ونحن نسمع ونشاهد 
إنجازات حققتها جمعيتكم المباركة، وهي تسعى جاهدة لتخفيف األعباء عن كاهل إخوان 

وأخوات لنا قدر الله أن ُيصابوا بمرض ألزهايمر.. نسأل الله لهم الشفاء والمعافاة.. 
وكل ذلك بفضل دعمكم وتشجيعكم ومؤازرتكم لهذا الكيان الخيري اإلنساني الهام 

»الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر« التي ُتساند وتعاضد جهود الدولة في 
رعاية هذه الفئة الغالية من المجتمع.

ويسعدني كثيرًا مشاركتكم اليوم هذا العمل الدؤوب والمخلص لتعم منافعه جميع 
مرضى الوطن وعوائلهم، ألّن أقل ما يمثله ذلك لنا وصولنا إلى تقديم معونات الرعاية 
والتطبيب والخدمات المكملة والتي من شأنها أن تتضح فيها الرؤية في قضايا الشأن 

العام، والشأن االجتماعي على وجه الخصوص.

 ومن هنا، فإنني أتوجه بالشكر والتقدير لمجلس اإلدارة المنتهية مدته لما قدموه من 
إسهامات تشكلت معها مالمح مهمة في عمر الجمعية، ومكنتها من أداء رسالتها 

على أكمل وجه، كما أتمنى لمجلس اإلدارة الجديد في دورته الثالثة كل التوفيق 
والسداد في أداء مهامهم التي نعول عليها كثيرًا في تحقيق المزيد من العطاء.

كما أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل 
سعود –أمير منطقة الرياض عضو شرفي للجمعية، لتدشينه لنا اليوم ودعمه وحضوره 

إلطالقة حملة وقف بر الوالدين بمشيئة الله تعالى خالل هذا المساء.

سائلين الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتكم جميعًا.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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كلمة صاحب السمو األمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن
رئيس مجلس اإلدارة

في اجتماع الجمعية العمومية التاسع
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بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 
وعلى وآله وصحبه أجمعين.

صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز
الرئيس الفخري

أصحاب السمو.. أصحاب المعالي والسعادة.. سعادة السفراء.. الحفل الكريم..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير لسمو الرئيس الفخري للجمعية 
صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وعلى حرصه ومواكبة برامج 

الجمعية ودعمه المتواصل لها، وتوجيهاته السديدة التي ساهمت في النجاحات 
المتتالية التي تحققت.

كما أود أن أشكر إخوتي األعزاء في مجلس اإلدارة الذين منحوني ثقتهم باستمرار، 
متمنيًا أن أكون دومًا عند حسن ظنهم بي وسائاًل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا لما 

فيه خير هذه الجمعية والمشمولين بخدماتها.

اإلخوة واألخوات..

إّن جمعيتكم على مشارف أن تكمل عقدها األول، وهي مرحلة نضج َتَمّثَل في تكامل 
وتميز برامجها وريادتها، وتوفر مقومات إستمراريتها، فخالل التسع سنوات الماضية 

برزت الجمعية كأكبر مركز للرعاية والتأهيل محليًا وإقليميًا، بل بدأت تحتل مكانتها كواحدة 
من المراكز المتميزة عالميًا ببرامجها وخدماتها، كما شهدت الجمعية خالل المرحلة 
الماضية من عمر مجلس اإلدارة الحالي نقالت نوعية في األداء، وحققت بفضل من 

الله وتوفيقه ثم بفضل الداعمين لها من مختلف القطاعات وشركائها االستراتيجيين،  
الكثير من اإلنجازات في مجاالت مختلفة من أعمالها، وهو عمل جبار وراءه منظومة من 

الجهود والمبادرات االستثنائية.

اإلخوة واألخوات..

بالرغم من كل هذه اإلنجازات التي تمت، ومع تطلعاتنا وآمالنا للمزيد منها.. إال أننا كثيرًا 
نطرق أبوابًا كثيرة للتغلب على محدودية الموارد وبالمقابل نحصل على ثقة الداعمين 

وأهالي الخير رجااًل ونساء، ومنها االستمرارية في إقامة أوقاف خاصة بالجمعية، 
نستشرف اليوم تدشين انطالقة أحد هذه األوقاف والتي ستمثل بمشيئة الله مصدر 

مالي مستدام وثابت، إضافة إلى ما تمثله اشتراكاتكم السنوية والتي تمثل أيضًا رافد 
من روافد الخير، نسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتكم.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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صاحبة السمو األميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن
نائب رئيس مجلس اإلدارة ، رئيسة اللجنة التنفيذية

في اجتماع الجمعية العمومية التاسع

بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على رسول الله األمين محمد ابن عبدالله عليه أفضل الصالة واتم التسليم، 

وعلى آله وصحبه أجمعين

صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز – الرئيس الفخري
أصحاب وصاحبات السمو..

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

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسعدني ويشرفني بداية أن أرفع إلى سموكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير 
على رعايتكم الكريمة لهذا االجتماع الذي يجمع هذا الجمع الخير الخّيرة تحت سقف واحد 

الستعراض اإلنجازات التي حققتها جمعيتكم، وتدارس الرؤى واالقتراحات التي تقودنا نحو 
مزيد من اإلنجاز.

كما يطيب لي أن أشيد بما تولونه سموكم حفظكم الله من اهتمام بهذه الجمعية لتحقيق 
أهدافها المنشودة من خالل دعمكم وحرصكم على الحضور والمشاركة،  مما كان له عظيم 

األثر في تحقيق التطلعات ومواصلة السير بخطى ثابتة ومستمرة على طريق النجاح والخير 
الذي تعرفون به.

صاحب السمو، اإلخوة واألخوات..

أسمحوا لي أن أقدم لكم فخري بجمعيتنا التي وصلت بخدماتها لجميع مناطق المملكة 
من خدمات مباشرة ورعاية مثلى للمرضى كما سأعرض لكم موجزًا عن أداء الجمعية خالل 

العام المنصرم 1439/1438هـ والذي شهد بتوفيق من الله - ثم بدعم الخيرين من أمثالكم 
ومساندة الشركاء االستراتيجيين وكافة القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة - منظومة 

من اإلنجازات شملت كافة محاور استراتيجية الجمعية:

الملخص 
التنفيذي
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 في مجال التوعية والتثقيف:	 
أطلقت الجمعية حملتها السنوية تحت شعار »تحسبونه بس نسيان«، بتناغم تام مع 

شركائها اإلستراتيجيين في عدد من مناطق المملكة، واكبها تنظيم ورش عمل بأهداف 
مختلفة، وإقامة محاضرات وندوات ساهمت في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها 

المرجوة.

 وفي مجال الرعاية الصحية:	 
قدمت الجمعية منظومة من الخدمات التشخيصية والوقائية والعالجية والتأهيلية وتم 

إيصالها للمرضى في أماكن إقامتهم عبر برنامجها الرائد »أطباء زائرون« الذي جاب 
معظم مدن المملكة بدعم ورعاية كريمين من مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية، 
كما تبنت هذه المؤسسة أيضًا برنامج الجمعية »رد الجميل« الذي يقوم بتدريب كوادر 

سعودية على طرق وكيفية رعاية المرضى في أحدث المراكز العالمية وتأهيلهم 
ليصبحوا مدربين وطنيين.

 واحتفاًء باليوم العالمي للتطوع والمتطوعين:	 
نظمت الجمعية أكبر مبادرة تطوعية من أعضاء وعضوات الجمعية في الرياض »تجوري 
مزولة« و«مزولة سيتي«.. وهي برامج ذات أهداف مشتركة.. توعوي وتنموي لموارد 

الجمعية، وقد حققا نجاحًا فاق حد التصور الذي رسم لهم.

وفي مجال االرتقاء باألنظمة والتشريعات المتعلقة بمرضى ألزهايمر والمرتبطة 	 
 بذويهم:

عقدت الجمعية ندوة حقوقية قانونية بعنوان »حق لهم« حاضر فيها نخبة متميزة من 
المحامين إلبراز الجوانب الشرعية والقانونية المهمة في حياة المرضى.

 ومتابعة لمسيرة )وقف الوالدين(:	 
فقد تواصلت اجتماعاتنا وتجددت لقاءاتنا مع المختصين والمعنيين للوصول إلى نقطة 
ضربة البداية في عملية تشييد وقف جديد ليكون توأمة للموجود حاليًا، للحصول على 

موارد مستدامة.

ويطيب لي في هذا المقام أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي 

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز )حفظهما الله(، وإلى حكومتنا الرشيدة على ما 
يتفضلون به من دعم لهذه الجمعية وكافة قطاعات العمل الخيري في وطننا الحبيب.

كما يسرني أن أسجل بكل التقدير اعتزازي لجميع اللجان التابعة لعمل الجمعية وجزيل الشكر 
لفريق العمل المعطاء بالجمعية وامتناني الكريم الذي حظيت به الجمعية من األجهزة 

والهيئات الحكومية واألهلية والجامعات والمؤسسات ذات العالقة، والقطاعات الخيرية، 
وكذلك أسجل شكري وامتناني لمنسوبي الجمعية على ما بذلوه ويبذلونه من جهود 

ساهمت في إنجاح ما تحقق.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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ــار الســن، فهــو واجــب  ــاج إليهــا مرضــى ألزهايمــر وكب رعايــة اســتثنائية وخاصــة يحت
مجتمــع، وحــق مكفــول لهــم، ويعــزز ذلــك مــا قدمــه هــؤالء للمجتمــع عندمــا 
ــة  ــة علــى االهتمــام بهــم وتلبي ــك تعمــل الجمعي ــن علــى العطــاء، ولذل ــوا قادري كان

متطلباتهــم.

ــن  ــر م ــى ألزهايم ــات مرض ــز خدم ــى تعزي ــة اآلن ال ــعى الجمعي ــك تس ــًا لذل وتحقيق
خــالل وضــع إســتراتيجية تعنــى بهــم وبمشــاركة جميــع القطاعــات الحكوميــة واالهليــة 
ــة  ــة والرعاي ــه الحماي ــات واوج ــر الخدم ــى تطوي ــدف ال ــي ته ــاص والت ــاع الخ والقط
والتأهيــل، وذلــك مــن خــالل إنشــاء دور الرعايــة النهاريــة المتخصصــة والتــي تتوفــر 
ــة  ــة باإلضاف ــية والترفيهي ــية والمعيش ــة والنفس ــة والصحي ــة االجتماعي ــا الرعاي فيه
إلــى الســعي لتطويــر برامــج التأهيــل المناســبة لهــم وإدماجهم مــع البيئــة الخارجية.

ومنــذ انطالقتهــا أعــدت الجمعيــة الخطــط الوطنيــة لمواجهــة مــرض ألزهايمــر الــذي 
ــة  ــى عملي ــة إل ــت الجمعي ــام، والتفت ــد ع ــًا بع ــع عام ــه ترتف ــن ب ــداد المصابي ــل أع ظ
ــاء والممارســين الصحييــن لمواجهــة النقــص الحــاد فــي هــذه  تدريــب وتأهيــل األطب

ــر. ــى ألزهايم ــا مرض ــي يحتاجه ــات الت التخصص

وســتظل الجمعيــة تواصــل ســعيها فــي تقديــم كافــة الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة 
وخدمــات التكافــل االجتماعــي لدعــم مرضــى ألزهايمــر وكبــار الســن، وســتكون ســندًا 
وعضــدًا لهــم وألســرهم، والخــروج بهــم مــن دائــرة الهــم الخــاص إلــى الهــم العــام 

الــذي يصبــح فيــه كل المجتمــع شــركاء.

وســتجدون بيــن طيــات هــذا التقريــر الجهــود المبذولــة مــن ِقبــل الجمعيــة وســعيها 
الدائــم لخدمــة هــذه الفئــة.

رعاية متخصصة
حق لهم
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ا َرَزْقَناُكم  )إَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأنِفُقوا ِممَّ
ن َقْبِل َأن َيْأِتَي َيْوٌم الَّ َبْيٌع ِفيِه َواَل ُخلٌَّة َواَل  مِّ

اِلُموَن( َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّ
)254(  سورة البقرة
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الفتوى الشرعية

ــة  ــة حرصــت عــن الســؤال عــن حكــم أخــذ الجمعي ــات الجمعي ــذ بداي من

للــزكاة حيــث وضعــت فــي الحســبان أولــى اهتماماتهــا تقديــم 

ــاج  ــي يحت ــزة الت ــة واألجه ــر األدوي ــى وتفي ــالج للمرض ــة والع الرعاي

إليهــا المرضــى.

ولــذا حظيــت بفتــوى ســماحة مفتــي عــام المملكــة الشــيخ عبدالعزيز 

بــن عبداللــه بــن محمــد آل الشــيخ )يرحمــه اللــه( بخطــاب رقــم )4892-

ــزكاة  ــخ 24-8-1430هـــ الموافــق 1-8-2009م بجــواز إســتقبال ال 2( بتاري

ــر  ــة األس ــداد كاف ــة وإم ــات الطبي ــراء المعين ــى ش ــا عل ــرف منه للص

المحتاجــة مــن المرضــى بشــتى مجــاالت الدعــم لدخولهــا فــي 

ــى. ــه تعال وقول
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اإلعانة والدعم
 

مجاالت الدعم المادي والعيني
والتوعوي لمرضى ألزهايمر

مصارف الزكاة:
وصــل الدعــم المقــدم لمرضــى ألزهايمــر مــن أمــوال الــزكاة خــالل العــام المنصــرم مبلــغ وقــدره 
)3.308.110.00( تــم توزيعهــا بمعرفــة وعبــر الشــركاء االســتراتيجيين فــي عــدد مــن مناطــق المملكة، 

وقــد تــم صــرف هــذا المبلــغ حســب الضوابــط التــي حددتهــا الجمعيــة، وهــي:

ــم  ــوارد ذكره ــاكين )ال ــراء والمس ــة الفق ــن فئ ــزكاة م ــتحقي ال ــن مس ــتفيد م ــون المس أ  . أن يك
فــي ســورة التوبــة فــي آيــة أصنــاف أهــل الــزكاة(.

ب . أن يقتصــر الصــرف لصالــح أفــراد مســنين مصابيــن بمــرض ألزهايمــر )خــرف الشــيخوخة المبكــر 
وفقــدان الذاكــرة(.

جـــ . ُيفّضــل صــرف هــذه اإلعانــة  )الــزكاة( إلفــادة المســتحق مباشــرة بشــراء احتياجاتــه الطبيــة أو 
الحياتيــة، أو نقــدًا إذا كان النقــد أنســب لحالــه وأنفــع لــه وفــق مرئيــات الجهــة.

2

4

7

6

 مصارف
الوقف

١

5

3

 ربحيإنشاء أول مركز رعاية نهاري غير 

و التأهيل لذوي مرضى التدريب 
ألزهايمر ومن يرعاهم

ة تشغيل الجمعية العلمية الخيري
 الوحيدة على مستوى الخليج

 تقديم نخبة من البرامج والمشاريع
 الخدمية لمرضى ألزهايمر

توفير المعدات الطبية واألدوات 
 الصحية لمرضى ألزهايمر

صرف اإلعانات و الدعم العيني من إيجارات منزلية 
وسكنية و مواد غذائية و أجهزة كهربائية لمن 

 أفقدهم الزهايمر معيلهم

توفير العامالت المدربات لرعاية 
يرًا المرضى ممن يقدم لهم الرعاية كب

 بالسن كذلك

أوجه 
الصرف
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خدماتنا
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الخدمات المباشرة 
للمرضى
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• رفقة بأسر المرضى:
هــي حملــة متعــددة األهــداف تطلقهــا الجمعيــة فــي شــهر رمضــان المبــارك مــن كل عــام، وتشــمل شــقين 

أساســيين همــا الحملــة اإلعالميــة اإلعالنيــة، ومشــروع  »رفقــة« الداعــم للمرضــى وذويهــم:

أواًل: الحملة اإلعالمية اإلعالنية:
ــر  ــات عب ــات الشــوارع، واإلعالن ــة، وإعالن ــر وســائل اإلعــالم المســموعة والمقــروءة والمرئي ــة عب وهــي حمل

ــر المســاجد. وســائل اإلعــالم المختلفــة، وكذلــك مناب
وتدعو الحملة إلى دعم مرضى ألزهايمر من خالل الترويج لشراء بعض منتجات الجمعية، أو إرسال رسالة 
SMS فارغة تذهب قيمتها لمصلة الجمعية، أو دعم الجمعية من خالل نقاط واو لعمالء البنك السعودي 

لالستثمار، أو القيام بدفع إيجار منزل مرافق للمريض وتسديد فواتير الكهرباء والماء عنه.. إلخ.

ثانيًا: مشروع رفقة )3(:
ــاندة  ــم ومس ــل دع ــيير قواف ــن تس ــارة ع ــة« عب ــروع »رفق ومش
الجمعيــة  شــركاء  وعبــر  المختلفــة  المملكــة  مناطــق  فــي 
مــن  كــوادر  يرافقهــا  المناطــق،  تلــك  فــي  اإلســتراتيجيين 
واألعضــاء  بالجمعيــة،  اإلداري  والجهــاز  الصحــي،  القطــاع 
العامليــن فيهــا، باإلضافــة إلــى قــادة الفــرق التطوعيــة، بهدف 
تقديــم خدمــات اجتماعيــة وطبيــة وتوعويــة لمرضــى ألزهايمــر 
ــح مــع  ــة التعامــل الصحي ــة األســر بكيفي ــك توعي وأســرهم وكذل
مرضــى ألزهايمــر، كمــا تعمــل هــذه الفــرق أيضــًا علــى إيصــال 

كافــة أوجــه الدعــم التــي يحتاجهــا المريــض وأســرته مــن مــواد طبيــة ومــؤن غذائيــة ومســتلزمات صحيــة و 
أجهــزة كهربائيــة وكســوة شــتائية وصيفيــة، وهدايــا أخــرى ضمــن باقــة موحــدة مقدمــة لكافــة األســر وفقــًا 
ــي  ــي والطب ــث االجتماع ــتمارة البح ــة واس ــره الدراس ــا تظه م
ــي  ــراض الت ــل واألع ــة الدخ ــد فئ ــرة لتحدي ــكل أس ــة ب المتخصص
يعانــي منهــا المريــض والمعتمــدة علــى مراحــل ألزهايمــر 

ــر. ــذه األس ــة ه ــاس بكرام ــدم المس ــان ع ــك لضم وذل

وقــد شــمل مشــروع »رفقــة« خــالل العــام المنصــرم المناطــق 
التاليــة: 

تــم خــالل تســجيل هــذه الزيــارات تقديــم الســالل الغذائيــة، 
والمســتلزمات الصحيــة، واالستشــارات الطبيــة، والفحوصــات 
ــرى.  ــا األخ ــة والهداي ــزة الرقمي ــض األجه ــع بع ــة، وتوزي المخبري
ــر  ــات لألس ــالت المنزلي ــن العام ــدد م ــتقدام ع ــًا اس ــم أيض ــا ت كم
المحتاجــة إليهــا، ودفــع فواتيــر الكهربــاء، وعــدد مــن اإليجــارات 

ــة. المنزلي
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ــض  ــوق مري ــة بحق ــات المتعلق ــن الموضوع ويطرح
ألزهايمــر، وتوعيــة المجتمــع بالخطــوات الــالزم 
ــة  ــن كاف ــوق م ــك الحق ــى تل ــاظ عل ــا للحف اتخاذه
كمــا  وغيرهــا،  واالجتماعيــة  الشــرعية  النواحــي 
فــي  إليهــن  تــرد  التــي  األســئلة  علــى  يجبــن 

ــع. ــرائح المجتم ــة ش ــن كاف ــوص م الخص

بالجوانــب  تثقيفيــة  نــدوة  الجمعيــة  نظمــت  ج/ 
ألزهايمــر  المتعلقــة بحقــوق مريــض  القانونيــة 
الشــريك  مــع  بالتعــاون  لهــم«  »حــق  بعنــوان 
ــث  ــراء القابضــة«، حي ــة »الخب اإلســتراتيجي للجمعي
تــم فيهــا مناقشــة ســتة محــاور هامــة تتعلــق 
بحقــوق مريــض ألزهايمــر بيــن أهله وذويه ووســط 
الواليــة  وهــي:  فيــه،  يعيــش  الــذي  المجتمــع 
علــى مريــض ألزهايمــر، وكيفيــة اســتخراج صكــوك 
الواليــة، وحقــوق مريــض ألزهايمــر فــي المجتمــع، 
وحقــوق مريــض ألزهايمــر فــي المستشــفيات، 
ــي،  ــاند القانون ــة المس ــراكة ورعاي ــن ش ــة ع ولمح
وأهــم قضايــا مقدمــي الرعايــة ونصائح وإرشــادات 

ــم. لذويه

القانونييــن  مــن  عــدد  النــدوة  محــاور  وناقــش 
القانونــي  الراعــي  المقتدريــن هــم:  الوطنييــن 
العقيــل،  محمــد  األســتاذ  المحامــي  للجمعيــة 
والمحامــي خالــد الســعدون محامــي مقدمــي 
نجــالء  والمحاميــة  الجمعيــة،  لــدى  الرعايــة 
العنــزي،  هانــي  والمستشــار  القحطانــي، 

الشــبل. عبيــدة  والمحاميــة 

الخدمات القانونية
نقطــة  ألزهايمــر  لمرضــى  القانونيــة  الحمايــة 
حقوقهــم  مــن  تمكينهــم  لضمــان  مهمــة 
المشــروعة، وتوفيــر الرعايــة واالســتقرار النفســي 
ــاعدة  ــكال المس ــة أش ــم كاف ــي، وتقدي واالجتماع
الالزمــة لهــم، وحتــى ال تنتهــك تلــك الحقــوق فــي 
غيــاب وعيهــم وعــدم إحساســهم بمــا يجــري مــن 

حولهــم.

تناصــر  رائــدة  مشــروعات  الجمعيــة  تبنــت  فقــد 
حقــوق مرضــى ألزهايمــر، وهــو أمــر واقــع علــى 
كاهــل األســرة والمجتمــع، وهــى مســئولية كبيــرة 
لمواجهــة هــذه األوضــاع التــي تعيشــها هــذه 
المشــروعات  تلــك  المجتمــع، ومــن  الفئــة مــن 

التــي تبنتهــا الجمعيــة:

شــرعي  إرشــادي  دليــل  الجمعيــة  أصــدرت  أ/ 
ــوان  ــار الســن ومرضــى الزهايمــر بعن قانونــي لكب
ألســر  والقانونيــة  الشــرعية  اإلرشــادات  »دليــل 
مرضــى الزهايمــر وكبــار الســن«، تــم إعــداده مــن 
ِقبــل هيئــة العلمــاء والمستشــارين القانونييــن 
والــذي حمــل وصفــًا للمراحــل التــي يمــر بهــا 
مريــض الزهايمــر مــن أعــراض ذهنيــة أو ســلوكية أو 
قــدرات وظيفيــة ، وشــرحًا لكثيــر مــن حقــوق مريض 
الســن  وكبــار  والقضائيــة  القانونيــة  الزهايمــر 
ــض  ــة لمري ــة الوصي ــى صيغ ــًا عل ــرهم، محتوي وأس

ــم . ــا عليه ــم وم ــا له ــن م ــار الس ــر وكب الزهايم
وتعمــل الجمعيــة حاليــًا علــى إصــدار دليــل شــرعي 
ــات  ــع الجه ــاون م ــع بالتع ــث وموس ــي حدي قانون
المختصــة، وُيشــرف عليــه عــدد مــن المحاميــن 
المتخصصيــن والمتطوعيــن فــي خدمــة الجمعيــة.

ب/ كونــت الجمعية فريقــًا متطوعًا مــن المحاميات، 
ــي،  ــل االجتماع ــائل التواص ــالل وس ــن خ ــن م يعمل



23

التوعية والتثقيف
البرامج المستمرة

أفــردت الجمعيــة حيــزًا واســعًا لبرامــج التوعيــة 
الزاويــة  حجــر  بأّنهمــا  منهــا  إيمانــًا  والتثقيــف، 
ــم  ــا ت ــن خاللهم ــراض، وم ــذه اإلم ــن ه ــة م للوقاي
االرتقــاء بالمعــارف والمعلومــات وبنــاء التوجهــات 

ــة.  ــلوكيات الصحي ــر الس وتغيي

لــدى  والتثقيــف  التوعيــة  برامــج  فأصبحــت 
ــكالها  ــددت أش ــث تع ــذى حي ــًا يحت ــة منهج الجمعي
وتنوعــت أهدافهــا، واســتخدمت فيهــا كل وســائل 
ــاء  ــك لالرتق ــدة، وكل ذل ــة والجدي ــال التقليدي االتص
ــر  ــى ألزهايم ــريحة مرض ــي لش ــتوى الصح بالمس

وأســرهم.

التوعيــة  برامــج  علــى  صرفــه  يتــم  مــا  كل  إّن 
والتثقيــف يقابلــه انخفــاض فــي معــدالت تكاليــف 
فإلمــام  للمرضــى..  الصحيــة  والرعايــة  العــالج 
وإحساســهم  الصحيــة  بالمعلومــات  النــاس 
ــن  ــم م ــة ذويه ــم وصح ــو صحته ــؤولية نح بالمس
مرضــى ألزهايمــر، هــو الهــدف الــذي تســعى إليه 
ــف. ــة والتثقي ــا للتوعي ــالل برامجه ــن خ ــة م الجمعي

وفــي هــذا اإلطــار، ووفــق االســتراتيجية المعــدة، 
فقــد بــادرت الجمعيــة خــالل العــام المنصــرم بتنفيــذ 

البرامــج التاليــة:

أواًل: الحملة الوطنية للتوعية بمرض الزهايمر:
تنطلــق الحملــة الوطنيــة للتوعيــة بمــرض ألزهايمــر 
كل عــام بالتزامــن مــع الشــهر العالمــي للزهايمــر، 
المبتكــرة  البرامــج  فعاليــات  فيهــا  وتتواصــل 
الجمعيــة..  يتوافــق مــع رســالة  بمــا  والحديثــة 

ومنهــا:

• مشروع رد الجميل:
و«رد الجميــل« هــو مشــروع تدريبــي بالشــراكة مــع 
مؤسســة العليــان الخيريــة، والتــي تتحمــل نفقــات 
ــة  ــة وموظف ــات الرعاي ــن مقدم ــدد )2( م ــب ع تدري
متخصصــة فــي أهــم المراكــز المتخصصــة عالميــًا، 
ليصبحــن فيمــا بعــد مؤهــالت لتدريــب كــوادر وطنيــة 

علــى كيفيــة االعتنــاء بمريــض الزهايمــر.

شــادية  واألســتاذة  الرشــيد،  ســارة  األســتاذة 
ــى  ــن أول ــي، ه ــارة القبان ــورة س ــي، والدكت باعل
ــة  ــه الجمعي ــذي أطلقت ــل ال ــج رد الجمي ــار برنام ثم
للجمعيــة  اإلســتراتيجي  الشــريك  مــن  بدعــم 
ــد  ــة، فق ــان الخيري ــح العلي ــليمان صال ــة س مؤسس
هارتفــورد  معهــد  فــي  مكثفــًا  تدريبــًا  تلقيــن 
ــة  ــورك »كلي ــة نيوي ــي جامع ــنين ف ــض المس لتمري
ــهادة  ــى ش ــن عل ــض، وحصل ــزر« للتمري روري ماي
مدربــات  أول  أصبحــن  وبذلــك  منهــا،  معتمــدة 
وطنيــات فــي هــذا المجــال الــذي تتصــف كــوادره 

بالنــدرة.
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ومارســت هــذه الكوكبــة الخّيــرة مــن بنــات الوطــن 
ــل  ــن ورش العم ــدد م ــن ع ــب، ونظم ــال التدري أعم
ــاءت  ــث ج ــر، حي ــدة والخب ــاض وج ــن الري ــي كل م ف

ــي: كالتال
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• مشروع أطباء زائرون:
فــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا الجمعيــة للعنايــة بالخدمــات الصحيــة الالزمــة لمرضــى ألزهايمــر، فقــد أطلقت 
الجمعيــة برنامجهــا »أطبــاء زائــرون« بالتعــاون مــع وزارة الصحــة، وبدعــم مــن مؤسســة ســليمان صالــح العليــان 
الخيريــة  »الشــريك اإلســتراتيجي« تعزيــزًا إليصــال خدمــات الرعايــة الصحيــة لهــم فــي مناطقهــم، والحــد مــن 
الصعوبــات التــي يعانونهــا خــالل رحلتهــم فــي البحــث عــن العــالج فــي المستشــفيات المركزيــة، وذلــك مــن 
ــد  ــن يقدمــون خدماتهــم تطوعــًا فــي هــذا البرنامــج الرائ ــاء االستشــاريين الذي ــزة مــن األطب خــالل نخــب متمي

وكللهــا مشــاركة وكيــل وزارة الصحــة للخدمــات العالجيــة ســعادة الدكتــور طريــف األعمــى.

ويتضمــن برنامــج الطبيــب الزائــر الكشــف والتشــخيص لمرضــى ألزهايمــر في العيــادة، وإلقــاء محاضــرة توعوية 
لمقدمــي الرعايــة تأهلهــم وترشــدهم إلــى الطــرق الصحيحــة لتقديــم خدمــات الرعايــة المثلــى لمرضاهــم، 
ــة األســر،  ــة وبرامجهــا فــي إعان ــك التعريــف بخدمــات الجمعي وتقــدم الدعــم النفســي والعينــي لهــم، وكذل

وتوعيــة منســوبي القطــاع الصحــي بمــرض ألزهايمــر، والتدريــب الميدانــي لألطبــاء ذوي العالقــة.

وقد وعمل البرنامج على تسجيل زيارات لعدد من مدن المملكة كانت كالتالي:
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• إسألني عن الزهايمر:
تحــت هــذا االســم تنظــم الجمعيــة ســنويًا عــدة محاضــرات تختلــف فــي المحــاور وتتشــابه فــي األهــداف، 
بغــرض التعريــف بمــرض الزهايمــر وأســبابه وأعراضــه وطــرق الوقايــة منــه، وكذلــك عكــس جهــود الجمعيــة 

فــي التصــدي للمــرض، وقــد تــم تنفيــذ محاضــرات هــذا العــام فــي كل مــن:

مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات االنسانية	 
مستشفى أبها للنساء والوالدة	 
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات	 
 	Bae Systems شركة
كليات المعرفة	 
عيادات طب األسنان )كلية الرياض لطب األسنان( بشرق الرياض	 
كما تفاعلت المراكز الصحية في األحياء التالية )الزهرة-التعاون-عتيقة-العريجاء( مع حملة الجمعية 	 

التوعوية.

• كن معي وذكرني:
ــة الطــب البشــري بجامعــة الملــك ســعود، بدعــم مــن  ــع لكلي ــادي »وعــي« التاب ــة نظمهــا ن ــة توعوي حمل
ــك فــي  ــاض؛ وذل ــز الصحــة بالجامعــة؛ بمقــر »غرناطــة مــول« بالري ــة وتعزي ــة الصحي كرســي أبحــاث التوعي

ــة. ــر والجامع ــرض ألزهايم ــة لم ــعودية الخيري ــة الس ــن الجمعي ــتراتيجية بي ــراكة االس ــار الش إط
وقــاد الحملــة طــالب كليــة الطــب بجامعــة الملــك ســعود، حيــث تعمــل الحملــة علــى تعزيــز ســبل الوقايــة 
ــي  ــور طب ــن منظ ــف م ــة والتثقي ــج التوعي ــف برام ــى، وتكثي ــة للمرض ــة الحديث ــرق الرعاي ــرض، وط ــن الم م

وعلمــي بحــت. 

ثانيًا: االحتفال بالشهر العالمي للزهايمر:
ــس  ــبونه ب ــعار »تحس ــت ش ــرم تح ــام المنص ــر للع ــي للزهايم ــهر العالم ــا بالش ــة احتفاله ــت الجمعي نظم

ــيان«. نس

ــع  ــاون م ــة بالتع ــات ذات العالق ــا الجه ــنوية تحييه ــادة س ــر ع ــي أللزهايم ــهر العالم ــال بالش ــل االحتف ويمث
منظمــة ألزهايمــر العالميــة، وينــدرج االحتفــال بهــذه المناســبة وفقــًا لشــعار موحــد تطلقــه المنظمــة حيــث 
ــة  ــه إضاف ــر وأعراض ــرض ألزهايم ــف بم ــة للتعري ــن المنظم ــعيًا م ــي« س ــم »فاذكرون ــام باس ــذا الع ــاء ه ج

ــر بمرضــى الزهايمــر. للتذكي

ــراكات  ــاون والش ــن التع ــور م ــق جس ــة لخل ــة، وفرص ــاالت العالمي ــة لالحتف ــة مواكب ــاركة الجمعي ــي مش وتأت
البنــاءة مــع القطاعــات الحكوميــة والخيريــة والخاصــة، وإيصــال رســالة الجمعيــة مــن خــالل األنشــطة 
والفعاليــات التــي تنظمهــا الجمعيــة بقالــب فنــي ترفيهــي صحي شــامل يســعى لتحقيــق أهــداف الحملة، 

ــا:  ــة، ومنه ــن بالجمعي ــن المتطوعي ــابة م ــوادر الش ــات الك ــب وإبداع ــراز مواه ــال إلب ــح المج ويفس
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أ/ إضاءة المباني باللون العالمي أللزهايمر:

ب/ التوعية والتثقيف في المراكز التجارية:
 تســتهدف الجمعيــة التجمعــات المجتمعيــة الذيــن يرتــادون األســواق والمراكــز التجاريــة الكبيــرة، بأنشــطتها 

وبرامجهــا التوعويــة المختلفــة فــي معظــم مــدن المملكــة. 

ب/ التوعية والتثقيف في المراكز التجارية:
 تســتهدف الجمعيــة التجمعــات المجتمعيــة الذيــن يرتــادون األســواق والمراكــز التجاريــة الكبيــرة، بأنشــطتها 

وبرامجهــا التوعويــة المختلفــة فــي معظــم مــدن المملكــة. 

متاهة ألزهايمر في 
بانوراما مول

مكتبة ألزهايمر بالعرب 
مول

عرض العيادة المتكاملة 
في الحمراء مول

لوحة العزلة االجتماعية 
بمجمع الظهران

محاكاة شعور مريض 
ألزهايمر في مجمع 

الرياض جاليري

لوحة العزلة االجتماعية 
بمول )انا غير(

آل زهايمر للتوعية بمرض 
ألزهايمر بمجمع الراشد
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ج/ الحملة اإلعالمية واإلعالنية:

الجانب اإلعالني:
ــة  ــري لخدم ــل خي ــو عم ــوي، وه ــروعها التوع ــة لمش ــة واإلعالني ــائل اإلعالمي ــة الوس ــة أهمي ــدرك الجمعي ت
المجتمــع، فالبــد أن يتحقــق فيــه التكافــل والمســاندة المجتمعيــة بكافــة أشــكالها، وفــي هــذا اإلطــار أجــرت 
الجمعيــة عــدد مــن المقابــالت والمداخــالت اإلذاعيــة فــي كل مــن إذاعــة جــدة، وإذاعــة الريــاض، وإذاعــة )يــو 

إف إم(.

كمــا تــم مــن  خــالل القنــوات المرئيــة إجــراء مقابــالت ومداخــالت تلفزيونيــة عبــر قنــاة اإلخباريــة الســعودية، 
والقنــاة الســعودية األولــى، وقنــاة روتانــا خليجيــة، قنــاة صلــة.

حيــث عكــس المتحدثــون فــي تلــك الوســائل األهــداف الرئيســة للجمعيــة، ومــن أهمهــا تحســين المســتوى 
ــام  ــي الع ــتوى الوع ــع مس ــم، ورف ــى رعايته ــوم عل ــن يق ــر وم ــى الزهايم ــي لمرض ــي والمعيش الصح
ــد  ــع تأكي ــه م ــل مع ــائل التعام ــخيصه ووس ــاليب تش ــه وأس ــه ومراحل ــبابه واعراض ــث أس ــن حي ــرض م بالم

ــداف. ــذه األه ــق ه ــا تحقي ــي يمكنه ــراف الت ــع األط ــن جمي ــتراتيجية بي ــراكة االس الش

الجانب التسويقي:
تــم تصنيــع شــعار التوعيــة بمــرض ألزهايمــر علــى هيئــة مرايــا للتعريــف بأعــراض مــرض ألزهايمــر والعمــل 	 

علــى كل مــا يمكــن لخلــق بيئــة أفضــل وغــد أجمــل لمرضــى ألزهايمــر، وقــد تــم توزيــع هــذه الشــعارات 
علــى اإلعالمييــن و المؤثريــن عالميــًا ومحليــا وعبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.

تمت التغطية اإلعالمية للحملة في برامج مختلفة وعبر إعالنات مصورة.	 
تم عرض فيلم »آل زهايمر« في عدد من القنوات التلفزيونية.	 

دعم األبحاث والدراسات:
دراســة بحثيــة عبــر زيــارات ميدانيــة لألســر يتــم مــن خاللهــا تقديــم فحــص فمــوي مجانــي للمرضــى مــن 	 

قبــل الباحثيــن أطبــاء األســنان بالمستشــفى الملــك خالــد الجامعــي )الريــاض(.
 بحــث عــن التسلســل الجينــي المــورث المســؤول عــن اإلصابــة بمــرض ألزهايمر.)جامعــة نايــف العربيــة 	 

للعلــوم األمنيــة(
  اســتبيان عــن المشــكالت التــي تواجــه مقدمــي الرعايــة لمرضــى ألزهايمــر ودور األخصائــي االجتماعــي 	 

فــي التعامــل معهــا مــن منظــرور الممارســة العامــة للخدمــة االجتماعيــة. )جامعــة اإلمــام محمــد بــن 
ســعود اإلســالمية (.
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برنامج المساندة االستراتيجية

للعــام الثالــث علــى التوالــي يواصــل برنامــج المســاندة االســتراتيجية فعالياتــه الهادفــة إلــى دعــم وتنميــة 
ــن  ــروع معي ــي مش ــاص لتبن ــاع الخ ــع القط ــات م ــع اتفاقي ــج بتوقي ــرة البرنام ــي فك ــة، وتأت ــوارد الجمعي م
ودعمــه لصالــح الجمعيــة، أو تقــدم الجمعيــة تصــورًا لمشــروع وفقــًا لرؤيتهــا وتطلعاتهــا أو االطــالع علــى 
المشــاريع والبرامــج والتكفــل بإحداهــا، أو مــن خــالل اختيــار باقــة الشــراكة الســنوية والتــي تنقســم لثالثــة 

فئــات بمبالــغ ماديــة محــددة لــكل مســاند:

وقد انضم للبرنامج هذا العام كل من:

إضافة إلى استمرارية دعم الجهات التي آمنت برسالة الجمعية
بعد ما المست الشفافية والدقة بالعمل:
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برنامج التطوع بالجمعية
أسســت الجمعيــة لعمــل تطوعــي راســخ يقــوم علــى منهــج علمــي يرتقــي بعطــاء اإلنســان، ويقــدم العــون 
والدعــم والمســاندة لــكل مــن يحتاجهــا، بقيــادة أجيــال مؤمنــة بــه ومؤهلــة تأهيــاًل جيــدًا لتعــرف كيــف تحقــق 

أهدافها.

ويعتبــر »مزولــة« أحــد أبــرز البرامــج التــي يتــرك المتطوعيــن فــي الجمعيــة بصمتهــم عليهــا، ســواء فــي 
التنظيــم، أو التســويق، أو إدارة دفــة العمــل فــي فعاليــات المناســبة.

كمــا ُيعــد »دليــل التطــوع« الــذي أصدرتــه الجمعيــة خطــوة رائــدة نحــو مأسســة العمــل التطوعــي، ويشــمل 
ــوع،  ــاق التط ــة وميث ــرق التطوعي ــوع، الف ــات المتط ــوق وواجب ــوع، حق ــن التط ــة ع ــة تعريفي ــل مقدم الدلي
ــاًء علــى رغباتهــم  ــه بن ــود العمــل ب ــار الفريــق الــذي ي ــث يكــون للمتطــوع أو المتطوعــة المجــال الختي بحي

وميولهــم كــي يتحقــق أداء كل مهمــة عمــل بشــكل متقــن وبمهنيــة عاليــة.
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البرامج التي أطلقتها الجمعية في اليوم العالمي للتطوع
ــة  ــام 2016، بقاع ــن الع ــل م ــهر أبري ــي ش ــى ف ــا األول ــذ انطالقته ــرًا من ــًا كبي ــة« نجاح ــج »مزول ــت برام الق
ــوم  ــع الي ــن م ــة بالتزام ــه الجمعي ــج تطلق ــو برنام ــة، وه ــودة بالدرعي ــرة الع ــي ظه ــاالت بح ــا« لالحتف »أوش
العالمــي للتطــوع، لمــا لهــا ارتبــاط وثيــق مــع المتطوعيــن.. فهــي مــن المناســبات التــي تتيــح للمتطوعيــن 
إبــراز مهاراتهــم وقدراتهــم، وصقــل مواهبهــم، ألّن االحتفاليــة فيهــا الكثيــر الــذي يحتــاج للحنكــة وســرعة 

البديهــة واتســاع األفــق فــي التفكيــر والتدبيــر.

ثــم تليهــا اقيــم كرنفــال الطيبيــن والــذي نظمتــه الجمعيــه فــي منطقــة ديــراب وقــد كان البرنامــج االول 
ــرائح  ــن ش ــر م ــدد كبي ــتقطب ع ــد واس ــي آن واح ــي ف ــوي واالجتماع ــث والتوع ــه الحدي ــال الترفي ــي مج ف
المجتمــع واســر المرضــى وبــث رســائلة التثقيفيــه مــن خــالل المســارات المختلفــه لتنميــة مــوارد الجمعيــة 

وتســليط الضــوء علــى قضيــة المــرض بطــرق مبتكــرة وعصريــة فعالــه تواكــب الفكــر الحديــث.

مزولــة أول مبــادرة تطوعيــة عربيــة مــن نوعهــا والتــي انطلقــت مــن أعضــاء وعضــوات الجمعيــة الســعودية 
الخيريــة لمــرض ألزهايمــر مــن خبــرات مختلفــة تحــت مظلتهــا وذلــك لتســخير مواردهــم وإمكاناتهــم.

• تجوري مزولة:
»تجــوري مزولــة« نظمتــه الجمعيــة بمقــر شــركة عبداللطيــف لكــزس، وقــد احتشــد الــزوار لحضــور الفائزيــن 
مــن المتســابقين فــي مشــاريع مختلفــة تضمنتهــا »تجــوري مزولــة« برعايــة كبــرى الشــركات االقتصاديــة.

و »تجــوري مزولــة« عبــارة مســابقة تــم تصميمهــا بمبــادرة تطوعيــة مــن أعضــاء وعضــوات الجمعيــة علــى 
ــة بســبل  ــو« وإتاحــة الفرصــة لألفــراد ورواد األعمــال لطــرح المشــاريع التــي تهــدف للتوعي نهــج »البروبون
الوقايــة وتثقيــف المشــاركين بمــرض ألزهايمــر وتفعيــل العالقــات الداخليــة وبنــاء مهــارات العمــل الجماعــي 

لــدى موظفــي الشــركات الناشــئة.
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• )مزولة سيتي( 
ــدة  ــروع الرائ ــر مش ــارس 2018م بمق ــهر م ــن ش ــوم األول م ــي الي ــة ف ــه الجمعي ــيتي« نظمت ــة س »مزول
»المدينــة الرقميــة« بحــي النخيــل، برعايــة كريمــة مــن نائــب أميــر منطقــة الريــاض صاحــب الســمو الملكــي 

ــر«. ــا خي ــا فين ــز آل ســعود تحــت شــعار »كلن ــن عبدالعزي ــن عبدالرحمــن ب ــر محمــد ب األمي
وتهــدف »مزولــة ســيتي« إلــى تحقيــق رؤيــة المملكــة )2030( والموجهــة للجميــع علــى مســتوى البرامــج 
والمبــادرات، ولتؤكــد أّن شــباب وشــابات هــذا الوطــن قــادرون علــى حمــل معــول التطويــر مــن خــالل توعيــة 
المجتمــع، وتصحيــح المعتقــدات الخاطئــة، وتحفيــز الشــباب علــى تــرك أثــر إيجابــي فــي المجتمــع باعتبارهــم 

قــدوة فاعلــة.

وتــرك برنامــج »مزولــة ســيتي« أثــرًا فعــااًل علــى الــزوار بمــا شــاهدوه مــن أعمــال جبــارة تمثلت في مشــاريع 
تفاعليــة وتجــارب واقعيــة تــم فيهــا اســتخدام أحــدث وســائل التكنولوجيــا للوصــول إلــى الهــدف المنشــود، 

وشــملت تلــك المشــاريع التفاعلية:
• حس فيهم.

• شوف مثلهم.
• رد لهم. 

• اقلط معهم.

ــليط  ــم تس ــا، وت ــن نوعه ــدة م ــمات فري ــى 3 مجس ــل عل ــة بالعم ــق مزول ــام فري ــن ق ــي متق ــداع فن وبإب
الضــوء عليهــا بشــكل احترافــي، كمــا تــم اســتخدام الوهــم البصــري لتوضيــح االرتبــاك الــذي يعيشــه مريــض 
ألزهايمــر، باإلضافــة إلــى مجســمات بهــدف التشــويش علــى معرفــة مالمــح الوجــه، وكذلــك تــم اســتخدام 
المــرآة بانعكاســاتها المختلفــة لتجعــل الزائــر يتصــرف بطريقــة غيــر معتــادة، وهــذه كلهــا إيحــاءات تحاكــي 

معانــاة مريــض ألزهايمــر، بهــدف جعــل الــزوار يشــعرون بهــا ويقــدرون أثرهــا علــى المرضــى.
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المشاركات الخارجية
• اليوم العالمي للتطوع:

شــاركت الجمعيــة بورقــة عمــل تعريفيــة فــي برنامــج العمــل التطوعــي فــي الجمعيــة قدمتهــا عــن الجمعية 
األســتاذة مشــاعل التويجــري –مســؤولة العالقــات العامــة فــي الجمعيــة بمقــر وزارة التعليــم، وذلــك فــي 
ــذه  ــاءت ه ــام، وج ــمبر كل ع ــن ديس ــس م ــادف الخام ــذي يص ــوع، ال ــي للتط ــوم العالم ــاء بالي ــار االحتف إط

االحتفاليــة بهــدف نشــر ثقافــة التطــوع فــي المياديــن التربويــة.

• المؤتمر العلمي األول للهيئة العامة للغذاء والدواء:
ــة  ــاريعها التنموي ــة ومش ــج الجمعي ــر وبرام ــرض ألزهايم ــن م ــة ع ــل تعريفي ــة عم ــة بورق ــاركت الجمعي ش
والتوعويــة الخاصــة بخدمــة مرضــى ألزهايمــر، فــي المؤتمــر الــذي نظمتــه الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء 

والــذي جــاء تحــت شــعار »صناعــة وطنيــة رائــدة فــي مجــاالت الغــذاء والــدواء واألجهــزة الطبيــة«.
والمؤتمــر يشــكل حلقــة وصــل ســنوية مــع الشــركاء فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وُيعتبــر منصــة للنقاش 
العلمــي والعملــي، ُتعــرض فيــه المســتجدات العلميــة والتشــريعية والتنظيميــة بعمــل الهيئــة، إضافــة إلــى 

نقــل وتوطيــن الخبــرات، واإلثــراء المعرفــي بالتثقيــف الغذائــي والدوائي.

• منتدى اليونسكو للمنظمات الغير ربحية:
ــه  ــذي نظمت ــة وال ــر ربحي ــات الغي ــكو للمنظم ــدى اليونس ــابعة لمنت ــدورة الس ــي ال ــة ف ــاركت الجمعي ش
ــباب  ــعار »الش ــت ش ــاء تح ــذي ج ــكو«، وال ــة »اليونس ــع منظم ــاون م ــة«، بالتع ــك الخيري ــة »مس مؤسس
وتأثيرهــم االجتماعــي«، وبمشــاركة أكثــر مــن 250 مؤسســة غيــر حكوميــة حــول العالــم، بهــدف اســتعراض 
النمــاذج الناجحــة فــي القطاعــات الغيــر ربحيــة وتبــادل الخبرات والمشــاركات بيــن القطاعــات الخيريــة المحلية 

ــة. والدولي

• لقاء مجلس شؤون األسرة والقطاع غير الربحي:
شــاركت الجمعيــة بورقــة عمــل فــي ورشــة نظمهــا مجلــس شــؤون األســرة فــي مقــر وزارة العمــل بالريــاض 
قدمتهــا عــن الجمعيــة األســتاذة رنــا عبداللــه المرعــي – المديــر التنفيــذي للجمعيــة، وقــد جمعــت الورشــة 
لجــان المجلــس بممثلــي مؤسســات القطــاع غيــر الربحــي، بهــدف تعزيــز دور القطــاع غيــر الربحي وإســهامه 
فــي تنميــة المــرأة، والطفــل، وتقديــم الحمايــة األســرية، ومســاندة كبــار الســن، وذلــك بمشــاركة عــدد مــن 

ممثلــي المؤسســات والجمعيــات والمراكــز المختصــة بتلــك المجــاالت.

• استراتيجية تطوير وتفعيل التطوع الصحي في المملكة
شــاركت الجمعيــة بمناقشــة العمــل التطوعــي فــي القطــاع الصحــي بورشــة العمــل التــي نظمتهــا وزارة 

الصحــة بالريــاض.
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مبادرات اجتماعية
كما شاركت الجمعية بركن في المبادرات التالية:

مؤتمر صحة المرأة األول:
ــة  ــة بجامع ــة الطبي ــي المدين ــع( ف ــة المجتم ــم صح ــة )قس ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل ــه كلي ــذي نظمت ال

ــي  ــنان الجامع ــب االس ــفى ط ــية بمستش ــة الرئيس ــي القاع ــعود ف ــك س المل

االحتفال باليوم العالمي للمسنين:
الذي أقيم تحت رعاية معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية بمقر دار الرعاية للمسنين بالرياض.

 :Glowork فعاليات معرض جلوورك المهني
ــعودية  ــرأة الس ــن الم ــدف لتمكي ــارز يه ــنوي ب ــدث س ــد ح ــة، ويع ــدق الفيصلي ــي فن ــه ف ــم تنظيم ــذي ت ال
ــن  ــات ع ــن الباحث ــن بي ــالت م ــات المؤه ــل المتقدم ــن قب ــغلها م ــة لش ــل المتاح ــرص العم ــر آالف ف وتوفي

ــة. ــاء المملك ــة أنح ــن كاف ــف م الوظائ

المؤتمر السعودي لطب الطوارئ: 
والــذي انعقــد فــي جامعــة الفيصــل بالريــاض تحــت عنــوان »العلــم النافــع«، وذلــك بمشــاركة عــدد مــن أبــرز 

المتحدثيــن المختصيــن فــي طــب الطــوارئ علــى مســتوى المملكــة والخليــج العربــي.
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تنمية موارد الجمعية

تمثِّــل المــوارد الماليــة عصــب الحيــاة للمؤسســات 
الخيريــة، وتســعى الجمعيــة دومــًا إلــى تطويــر 
مصادرهــا  واســتدامة  الماليــة  مواردهــا  تنميــة 
وتنويــع تلــك المصــادر، وتطويــر آليــة التواصــل 
مــع الداعميــن، وكذلــك خلــق عالقــات متميــزة مــع 
الجهــات المانحــة وتنميتهــا، وتطويــر األوقــاف 
واالســتثمارات بالتعــاون مــع بيــوت الخبــرة، وتدريــب 
الكــوادر البشــرية القــادرة علــى تســويق األنشــطة 

ــج. والبرام

وتعتمد الجمعية في مواردها على:

• دعم وزارة العمل والتنمية االجتماعية:
وهــو عبــارة عــن مبلــغ محــدد تحصــل عليــه الجمعيــة 
، مثلهــا مثــل أي  الــوزارة  بصفــة ســنوية مــن 

ــرى. ــة أخ ــات خيري جمعي

• رسوم العضوية:
وهــي الرســوم التــي تتحصــل عليهــا الجمعيــة 
مــن اشــتراكات أعضائهــا الســنوية، وتمثــل رافــدًا ال 
بــأس بــه إذا مــا اســتمر دون انقطــاع، وقــد عملــت 
الجمعيــة علــى تقويــة الروابــط بينهــا وأعضائهــا، 
وإشــراك األعضــاء العامليــن فــي كافــة أنشــطتها 
ــاالت  ــة المج ــي كاف ــم ف ــن خبراته ــتفادة م واالس
الجمعيــة، كمــا اســتحدثت  تعمــل عليهــا  التــي 
يمنــح  قريبــًا  النــور  ســيرى  برنامجــًا  الجمعيــة 
حياتهــم  إضافيــة فــي مســيرة  األعضــاء ميــزة 
ــرض. ــذا الغ ــدت له ــة أع ــالل بطاق ــن خ ــة م اليومي

• التبرعات:
ــن  ــا الخيري ــرع به ــي يتب ــغ الت ــي المبال ــل ف وتتمث
مؤسســات  مــن  وجهــات  أفــرادًا  والداعميــن 
مســؤوليتهم  مــن  انطالقــًا  وغيرهــا،  وشــركات 

الوطــن. هــذا  تجــاه  االجتماعيــة 

• برنامج الشراكات المالية:
ــة إلــى تنويــع مصــادر الدخــل  فــي ســعي الجمعي
فيهــا، فقــد بــادرت إلــى خلــق شــراكات دعــم، 
والداعــم(،  )الجمعيــة  الطرفيــن  منهــا  يســتفيد 
وقيمتهــا  مســمياتها  تختلــف  بباقــات  وحــددت 

حســب كل باقــة.

• األوقاف الخيرية:
ــل  ــتدامًا للدخ ــدًا مس ــة راف ــاف الخيري ــل األوق تمث
الخالــي مــن المخاطــر، وتعمــل الجمعيــة اآلن علــى 
ــن  ــتفادة م ــا، واالس ــري لديه ــف الخي ــر الوق تطوي

مــا هــو موجــود حاليــًا.
• جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية:

واصل برنامج خدمة الرسائل القصيرة  )SMS( عمله، 
وأصبح يمثل رافدًا اقتصاديًا وداعمًا يسهم في 

تحقيق أهداف الجمعية.
 

• تنشيط برامج استقطاب الدعم:
ــطة  ــم أنش ــى تنظي ــتمرار عل ــة باس ــل الجمعي تعم
والتثقيــف،  التوعيــة  بهــدف  متعــددة ومتنوعــة 
وتضــع فــي الحســبان مــا يمكــن أن تســهم بــه 
هــذه األنشــطة فــي تنميــة مواردهــا، وذلــك مــن 
خــالل اســتغالل تلــك المناســبات فــي جلــب الدعــم 

ــة. ــادي للجمعي الم

• برنامج واو الخير:
الســعودي  للبنــك  االســتدامة  إطــار  ضمــن 
المنطقــة  فــي  نوعــه  مــن  الفريــد  لالســتثمار 
العربيــة و المبنــي علــى أســس إســالمية هــي 
ــة  ــتدامة الخمس ــز االس ــن ركائ ــدة م ــإن واح ــه ف ل
التــي  و  »عــون«  هــو  البنــك  ينتهجهــا  التــي 
يمكــن  مــا  تقديــم  و  اآلخريــن  مســاعدة  تعنــي 
الــذي  الخيــر  برنامــج وااو  لهــم عبــر اســتحداث 
ــرع  ــر التب ــاح لعمالئهــم المســاعدة بأنفســهم عب أت
ــات  ــركاء و الجمعي ــن الش ــدد م ــى ع ــاط وااو إل بنق
الخيريــة ومــن أبرزهــم الجمعيــة الســعودية الخيريــة 
لمــرض ألزهايمــر ويمكــن لكافــة منســوبي البنــك 
وعمالئهــم أن يقدمــوا تبرعهــم لخدمــة مرضــى 

ألزهايمــر.
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وقف الوالدين
نماذج االستدامة المالية:

وقف الوالدين
أ/ العمارة السكنية بحي النخيل الغربي:

تحتــوي العمــارة علــى )14( شــقة، مؤجــرة بالكامــل بإشــراف ومتابعــة تاميــن مــن ِقبــل إدارة الجمعيــة، بمــا 
يمكــن الجمعيــة مــن االســتفادة مــن ريــع ذلــك اإليجــار بمــا ُيحقــق األهــداف مــن الوقــف. 

ب/ قطعة أرض مساحتها )6493 متر مربع(:
ــارات  ــد لالستش ــب الزي ــا مكت ــرف عليه ــا وُيش ــي أعده ــية الت ــات الهندس ــة المخطط ــن كاف ــاء م ــم االنته ت
الهندســية، والتــي روعــي فيهــا االســتثمار األمثــل لهــذه القطعــة، مــن خــالل حجــم ونــوع المبانــي التــي 
ســيتم إنشــاؤها عليهــا، وقطعــت الجمعيــة أشــواطًا متقدمــة فيمــا يخــص اســتثمار هــذه القطعــة، والــذي 

ســيرى النــور قريبــًا بــإذن اللــه تعالــى. 

خدمي اجتماعي
أ/ قطعة األرض التي حصلت عليها الجمعية من وزارة العمل والتنمية االجتماعية:

مســاحتها )1500م2(، وقــرر مجلــس إدارة الجمعيــة علــى إقامــة مركــز رعايــة نهاريــة علــى هــذه القطعــة، 
وقــد اســتكملت الدراســات الالزمــة )العلميــة، والفنيــة، والهندســية( إلنشــاء المركــز، ويجــري اآلن التنســيق 

للبــدء فــي عمليــة التشــييد.

ــري فــي فــرع  ــز فــي العمــل الخي ــز للتمي ــت عبدالعزي ــة بن ــرة صيت ــزة األمي ــة علــى جائ ــت الجمعي كمــا حصل
ــن. ــف الوالدي ــة بوق ــدورة الخامس ــالمي بال ــف اإلس ــجيع الوق ــم وتش ــادرات دع مب
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التخطيط االستراتيجي للجمعية
والهيكلة اإلدارية

تــدرك الجمعيــة أهميــة التخطيــط االســتراتيجي ودوره فــي تنظيــم أعمالهــا،  وقــد أعــدت عــدة أنــواع مــن 
الخطــط وعلــى رأســها الخطــة االســتراتيجية ، والتــي تســعى مــن خاللهــا إلــى تحديــد نقــاط القــّوة ونقــاط 
الضعــف والفــرص المتاحــة أمامهــا والمخاطــر التــي تتوقــع أن تواجههــا فــي المســتقبل، وذلــك مــن أجــل 
تحديــد مالمــح اســتراتيجياتها المســتقبلية وفــرص نجــاح الوصــول لهــا واإلمكانيــات المتوفــرة لديهــا والتــي 

تســاعد علــى تحقيــق هــذه اإلســتراتيجية.

ويتولــى التخطيــط االســتراتيجي بالجمعيــة شــركة  S&FB&CO – أحــد بيــوت الخبــرة المحليــة المتميــزة فــي 
هــذا المجــال - والتــي تعكــف علــى وضــع الدراســات والخطــط الالزمــة للجمعيــة.

ــي تبلغهــا  ــى الخطــط المتجانســة الت ــي تعتمــد عل ــأّن اإلدارة الناجحــة هــي الت ــة تؤمــن ب ــث أّن الجمعي حي
ــة. ــرية المتاح ــة والبش ــائل المادي ــوء الوس ــي ض ــا ف أهدافه

لــن  الطموحــة  وخططنــا  المســتقبليه  طموحاتنــا 
تنتهــي طالمــا ومــازال هنــاك احتيــاج ......ولجهــة 
متخصصــه تعنــى وتســعى و تدعــم المرضــى واألســر 
ــاة   ــة مــن المعان وتبحــث عمــن يقــف معهــم فــي رحل
واأللــم ومــع مــن افنــوا حياتهــم وبذلــوا كل مالديهــم 
ســنتعهد  الحيــاة  هامــش  الــى  ليصلــوا  ألبنائهــم 
والخدمــة  الرعايــة  نقــدم  ان  اللــه  بمشــيئة  معكــم 
قــدر  ذوويهــم  ومســاعدة  لمســاعدتهم  المثلــى 
المســتطاع وبدعــم الخيريــن امثالكــم لنكمــل مســيرتنا 

ــا. مع

والله ولي التوفيق،




