
WWW . WA Q A R . O R G . S A



2





4



5



6



7



8

المحتوى ..



9

كلمة رئيس مجلس اإلدارة............ 10

التٔاسيس .. ......................................... 12

التعريف بالجمعية  .......................... 14

مساراتنـا ................................................. 18

تطلعاتنــا ............................................... 20

الهيكل التنظيمي .......................... 22

أعضاء مجلس ا إلدارة ..................... 24

اللجـــان................................................... 26

أعضاء الجمعية واللجان................ 28

اجتماعات الجمعية .......................... 30

إنجازات 2017 ........................................... 36

كلمة المدير التنفيذي ................... 38 

البرامج االستراتيجية...........................40 

البرامج  ..................................................... 44 

الفعاليات................................................ 54  

المشاركات الخارجية........................ 62

ورش عمل .............................................. 66

 الزيارات .................................................... 68

 اتفاقيات ومذكرات التعاون ....... 72 

اإلصدارات .............................................. 76

اإلعالم واإلعالم الجديد................ 78

شركاء النجاح .................................... 82

التواصل ................................................ 84

دعم وقار  ........................................... 86



10

كلمة رٔييس مجلس اإلدارة..
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمــد هلل والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبياء والمرســلين نبينــا محمد وعلــى آله وصحبــه أجمعين..
بعــد عمــل دؤوب قامــت بــه الجمعيــة الســعودية لمســاندة كبــار الســن »وقــار« مــن قبــل 
وإدارتهــا  الدائمــة  لجانهــا  أو  اإلدارة  مجلــس  أو  العموميــة  الجمعيــة  فــي  ســواء  أعضائهــا 
التنفيذيــة، أنهــت الجمعيــة باكــورة خططهــا التشــغيلية 2017 كمــا كان مرســومًا لهــا مــن مجلــس 
اإلدارة. ويســرني أن اقــدم لكــم أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئــي وزميالتي أعضــاء مجلــس اإلدارة 

ــام 2016. ــي ع ــة ف ــيس الجمعي ــذ تٔاس ــي من ــر الثان ــو التقري ــام 2017 وه ــنوي للع ــة الس ــر الجمعي تقري

ــه،  ــد اهلل وتوفيق ــة بحم ــي المملك ــل ف ــي تعم ــة الت ــات النوعي ــن الجمعي ــت م ــا وأصبح ــا وبرامجه ــة بٔاهدافه ــزت الجمعي ــد تمي لق
وأثبتــت أهميتهــا بطبيعــة عملهــا التــي عكســته فــي برامجهــا ومبادراتهــا مــن أجــل فئــة غاليــة علــى قلوبنــا جميعــًا أال وهــم كبــار 

ــا الذيــن وصلــوا إلــي ســن الســتين وأكثــر. ــا وأمهاتنــا وإخواننــا وأخواتن الســن مــن آباؤن
لــم يكــن عمــل الجمعيــة ســهل بســبب طموحهــا العالــي الــذي ال يتوقــف فقــط علــى تنفيــذ البرامــج والمبــادرات والفعاليــات، بــل 
يتعــدى ذلــك بــٔان يكــون ألنشــطتها المختلفــة أثــر فاعــل وملمــوس بمــا يســاعد ويســاند كبــار الســن أنفســهم وأســرهم وجميــع 
فئــات المجتمــع فــي المملكــة حيــث عملــت الجمعيــة علــى اختيــار برامــج ومبــادرات نوعيــة تــم تنفيذهــا ألول مــرة فــي المملكــة 
أخــذًا فــي االعتبــار إســهامها فــي تحقيــق أهــداف وبرامــج رؤيــة المملكــة 2030 مــن خــالل تعزيــز مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي 

تحقيــق الرؤيــة. وســيتضمن هــذا التقريــر بيــن طياتــه معلومــات تفصيليــة عــن مســيرة الجمعيــة فــي عــام 2017.

كل الشــكر والتقديــر لجميــع أعضــاء ومنســوبي الجمعيــة علــى دعمهــم ومســاندتهم لعملنــا فــي مجلــس اإلدارة والشــكر 
ــكر  ــر. الش ــذا التقري ــي ه ــس ف ــذي انعك ــدؤوب ال ــل وال ــم الفاع ــة وعمله ــم المتواصل ــى جهوده ــة عل ــإدارة التنفيذي ــول ل موص
الجزيــل أيضــًا لــكل مــن وقــف مــع الجمعيــة ودعمهــا بالمــال مــن المتبرعيــن ورعايــة البرامــج وكل مــن قــدم الدعــم والمســاندة 

ــكال.   ــن األش ــكل م ــٔاي ش ــة ب للجمعي
أ. عساف بن سالم أبوثنين وتقبلوا أطيب التحية والتقدير.. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

)رئيس مجلس اإلدارة(
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التأسيس ..
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الجمعيــة الســعودية لمســاندة كبــار الســن »وقــار« جمعيــة خيريــة غيــر ربحيــة تٔاسســت 

فــي عــام 1437هـــ، وهــي مســجلة فــي وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة برقــم )728(.

 مقرها الرئيسي مدينة الرياض وتشمل خدمات الجمعية كافة مناطق المملكة.
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التعريف بالجمعية ..
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الســن ودعــم حقوقهــم  مســاندة كبــار 
والمســاعدة فــي رعايتهــم ورفــع مســتوى 
االهتمــام بمكانتهــم ودورهــم بالمجتمــع. 

الهدف العام  :
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تحقيق التكاملية والتنسيق بين القطاعات التي 
تخدم وتساند كبار السن.

ابتكار برامج ومبادرات تناسب كبار السن.

المساهمة في تحسين مستوى ونوعية الخدمات 
المقدمة لكبار السن.

العمل على دعم جهود اإلثراء المعرفي في 
مجاالت كبار السن.

تعزيز مكانة كبير السن في المجتمع وإبراز دوره.

رفع نسبة الوعي بقضايا كبار السن. 

توظيف طاقات المتطوعين بشكل أمثل لمساندة 
وخدمة كبار السن.

األهداف الفرعية : 
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رؤيتنـــــــا : 

رسالتنـــــا :

قيمنــــــــا  :

الخدمــات  جــودة  تحســين  فــي  الريــادة 
والبرامــج المســاندة لكبــار الســن لحمايــة 

واإلنســانية. االجتماعيــة  حقوقهــم 

ــار  ــر لكب ــزة توّف ــبة ومتمي ــة مناس ــة بيئ تهيئ
ــة. ــتقرة وأمن ــة ومس ــاة كريم ــّن حي الس

التكاملالوعي الجودةاألصالة
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مساراتنـا  ..
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المساندة 
والدعم

البرامج 
االستراتيجية

الوعي 
والتثقيف

البرامج 
والمبادرات
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تطلعاتنــا  ..
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رعايـــة  توفيـــر  علـــى  العمـــل 
وخدمـــات صحيـــة خاصـــة تلبي 

الســـن كبـــار  احتياجـــات 

قيـــام الجامعات مراكـــز البحوث 
والبحـــوث  الدراســـات  بإجـــراء 
المتخصصـــة بقضايا كبار الســـن

الســـن من  مســـاندة قضايـــا كبار 
الجهـــات  مـــع  الســـعي  خـــالل 
المختصة لتوفيـــر الدعم والخدمة 

والمســـاندة والحمايـــة لهـــم

إبراز قضايا كبار السن إعالميًا بالتعاون 
مع وسائل اإلعالم المختلفة

خطـــة منظمة متكاملـــة للتوعية 
مســـتوى  رفـــع  فـــي  والتثقيـــف 
الوعـــي للمجتمـــع بحقـــوق كبـــار 

واحترامهـــم الســـن 

الســـعي لمنح كبار الســـن االمتيازات والتســـهيالت الضرورية وبخاصـــة األولوية في األماكـــن العامة، وتخصيص 
مقاعد لهم في وســـائل النقل المختلفـــة وغيرها من االمتيازات. كما تســـعى الجمعية لمنحهم حســـومات 
خاصة ومناســـبة فـــي التذاكر ورســـوم العضوية من الجهـــات التي تقدم الخدمـــات االجتماعيـــة والترفيهية 

وغيرها والرياضة 

03

0206

05

01

04
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الهيكل التنظيمي  ..
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الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة والتدقيق
اللجنة التنفيذية

اللجان الدائمة

لجنة البرامج والدراسات

لجنة االستثمار 
وتنمية الموارد المالية

قسم
 البرامج والمبادرات

وحدة
اإلعالم

وحدة
التطوع 

قسم الجودة 
والخدمات المساندة

وحدة التوثيق 
والمحتوى الرقمي

قسم 
الشئون المالية

قسم 
تطوير األعمال 

لجنة العالقات 
العامة واإلعالم

اإلدارة التنفيذية
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أعضاء مجلس اإلدارة  ..
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أ. عساف بن سالم أبوثنين
) رئيس مجلس اإلدارة (

د. حمدة بنت خلف العنزي 
) عضـــــــــــو (

د. عبد اهلل بن حمد الخنيزان 
) عضـــــــــــو (

د. وفاء بنت محمود طيبة 
) عضـــــــــــو (

د. موافق بن فواز الرويلي 
) عضـــــــــــو (

د. فهد بن حمود العنزي 
) عضـــــــــــو (

د. عبد العزيز بن إبراهيم الحرقان 
) عضـــــــــــو (

د. وليد بن عبد اهلل المالك 
) المسئول المالي (

أ. عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق
) نائب رئيس مجلس اإلدارة (
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اللجـــان   ..
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اللجنة 
التنفيذية

لجنة 
الدراسات 
والبرامج

لجنة
 العالقات 

العامة 
واإلعالم

لجنة
 االستثمار 
والموارد 

المالية

تعمل على متابعة أعمال الجمعية 
واللجان الدائمة واإلدارة التنفيذية.

اإلشراف على متابعة إعداد خطط ودراسات 
وبرامج الجمعية المتخصصة 

ومتابعة تنفيذها .

استقطاب الموارد المالية وتنمية 
استثمارات وعائدات الجمعية.

توفير التغطية اإلعالمية ألنشطة 
الجمعية وتوطيد العالقة مع مكونات 

المجتمع وإبراز دور الجمعية إعالميًا.

أعضاء اللجنة التنفيذية:

• أ. عبدالعزيز الهدلق )رئيس اللجنة(
• د. وليد المالك )عضو(

• د. حمده العنزي  )عضو(
• د. عبدالعزيز الحرقان  )عضو(

• د.موافق الرويلي  )عضو(

أعضاء لجنة الدراسات والبرامج :

• د. وفاء طيبة  )رئيس اللجنة(
• د. حمدة العنزي  )عضو(

• د. عبد اهلل الخنيزان  )عضو(

أعضاء لجنة االستثمار وتنمية الموارد 
المالية:

• د. عبدالعزيز الحرقان  )رئيس اللجنة(
• د. عبدالعزيز الشامخ  )عضو(

• أ. عبداهلل الصميلي  )عضو(
• أ. فراس الهاشم  )عضو(

• أ. رياض العبد الكريم  )عضو(

أعضاء لجنة العالقات العامة 
واإلعالم:

• موافق الرويلي  )رئيس اللجنة(
• د. إبراهيم البعيز  )عضو(
• د. صالح الربيعان  )عضو(

• د. صالح العنزي  )عضو(
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أعضاء الجمعية واللجان ..
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أعضاء الجمعية واللجان 

)38(المؤسسون 
)42(أعضاء الجمعية العمومية 

)9(أعضاء مجلس اإلدارة 
)42(عضو عامل

)41(عضو منتسب 
)5(اللجنة التنفيذية 
)3(لجنة الدراسات والبرامج 
)5(لجنة االستثمار والموارد المالية 
0)4(لجنة العالقات العامة واالعالم  10 20 30 40 50

)4(لجنة العالقات العامة واالعالم 

)5(لجنة االستثمار والموارد المالية 

)3(لجنة الدراسات والبرامج 

)5(اللجنة التنفيذية 

)41(عضو منتسب 

)42(عضو عامل

)9(أعضاء مجلس اإلدارة 

)42(أعضاء الجمعية العمومية 

)38(المؤسسون 
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اجتماعات الجمعية ..



31



32

»وقــار«  الســن  كبــار  لمســاندة  الســعودية  الجمعيــة  عقــدت 
اجتماعهــا األول للجمعيــة العموميــة العاديــة 28 رجــب 1438 هـــ 

رئيــس مجلــس اإلدارة عســاف  برئاســة  أبريــل 2017 م  الموافــق 25 
بــن ســالم أبوثنيــن وبحضــور عــدد مــن أعضــاء الجمعيــة، وذلــك فــي 

مركــز الملــك ســلمان االجتماعــي بالريــاض .وبــدء االجتمــاع بكلمــة 
األســتاذ أبوثنيــن رحــب فيهــا بالحضــور، بعدهــا تــم اســتعراض فلــم 

تعريفــي عــن جمعيــة »وقــار« وإنجازاتهــا منــذ التٔاســيس ، تالهــا مناقشــة 
ــة  ــية للجمعي ــة األساس ــاد الالئح ــى اعتم ــتمل عل ــذي اش ــاع ال ــود االجتم بن

وفــق النظــام الجديــد للجمعيــات والمؤسســات األهليــة، والموافقــة علــى 
منــح بعــض الصالحيــات لمجلــس اإلدارة، بعــد ذلــك تــم مناقشــة تقريــر 

مراجــع الحســاب الختامــي للســنة الماليــة 2016م وذلــك مــن قبــل المحاســب 
تخلــل  وقــد   ، 2017م   المالــي  للعــام  التقديريــة  الميزانيــة  وإقــرار  القانونــي 

االجتمــاع تدشــين الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة  ، وتكريــم شــركاء النجــاح  ، وتــم 
توقيــع مذكــرة تعــاون مــع مركــز الملــك ســلمان االجتماعــي لحــرص  »وقــار«  علــى 

تحقيــق التكامليــة والتنســيق بيــن القطاعــات التــي تخــدم كبــار الســن، إضــا فــة إلــى 
مناقشــة االقتراحــات واآلراء الهادفــة والبنــاءة مــن قبــل األعضــاء التــي تمحــورت حــول 

ــتقبلية. ــة والمس ــالتها الحالي ــة رس ــي تٔادي ــا ف ــطتها ودوره ــة وأنش ــام الجمعي مه

اجتماع الجمعية العمومية األول
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اجتماعات مجلس اإلدارة

قرارًااصدر خاللها

اجتماع
لمجلس االدارة
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إنجازات 2017م



37



38

كلمة المدير التنفيذي ..
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الحمد هلل على توفيقه وتيسيره وصالة وسالم على نبيه وآله وصحبه أجمعين أما بعد..

فهــا  هــي الســنة الثانيــة للجمعيــة تودعنــا حاملــة معهــا مجموعــة مــن البرامــج والفعاليــات المتنوعــة وفقــا لهــدف جمعيــة وقــار 
بمســاندة كبــار الســن ودعــم حقوقهــم والمســاعدة فــي رعايتهــم ورفــع مســتوى االهتمــام بمكانتهــم ودورهــم بالمجتمــع. وقــد 

تــم بحمــد هلل تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات وفقــا لألهــداف المرســومة للجمعيــة.

يســرني أن أضــع هــذا التقريــر الــذي يســتعرض برامــج وإنجــازات الجمعيــة الســعودية لمســاندة كبــار الســن »وقــار« ومقدمــا كل الشــكر 
والتقديــر واالمتنــان علــى مــا تقدمــه قيادتنــا مــن عنايــة واهتمــام ودعــم كبيــر بالقطــاع غيــر الربحــي، حيــث يســتعرض هــذا التقريــر 
مــا أنجزتــه الجمعيــة الســعودية لمســاندة كبــار الســن »وقــار« للعــام المالــي 2017م مــن خــالل تنفيذهــا عــدد مــن البرامــج والفعاليــات 

المعتمــدة .
بحمــد اهلل وتوفيقــه أكملــت الجمعيــة الســعودية لمســاندة كبــار الســن »وقــار« ســنتها التشــغيلية األولــى 2017 وكانــت هــذه الســنة 
هــي االنطالقــة الفعليــة لهــا علــى أرض الواقــع ونفــذت برامــج خطتهــا التشــغيلية األولــى التــي تضمنــت برامــج ومبــادرات نوعيــة مــن 

أهمهــا: )برامــج مســتمرة -برامــج تحــت التنفيــذ ( والبرامــج االســتراتيجية
ــي  ــة الت ــا المختلف ــق أهدافه ــة لتحقي ــات الجمعي ــس توجه ــًا عك ــرًا إيجابي ــغيلية 2017 مؤش ــة التش ــت الخط ــك أصبح ــى ذل ــاء عل وبن
اعتمــدت علــى مســاندة كبــار الســن ودعــم حقوقهــم والمســاعدة فــي رعايتهــم ورفــع مســتوى االهتمــام بمكانتهــم ودورهــم 
ــد  ــد كل البع ــي تبتع ــؤولياتها والت ــة مس ــا ونوعي ــة عهده ــراَ لحداث ــب نظ ــن مصاع ــة م ــه الجمعي ــا واجهت ــم م ــع. ورغ ــي المجتم ف
عــن العمــل النمطــي للجمعيــة الخيريــة التــي تخــدم المســتفيدين بشــكل مباشــر وتقــدم لهــم المســاعدات الماليــة وتوفــر لهــم 
احتياجاتهــم، فــإن جمعيــة »وقــار« حرصــت علــى أن تعمــل علــى مســاندة كبــار الســن والبيئــة المحيطــة بهــم ســواء األســرة أو مقدمــو 
الخدمــة وأفــراد المجتمــع، واســتطاعت الجمعيــة أن توفــر الدعــم الــالزم لبرامجهــا ومبادراتهــا مــن خــالل الشــراكات التــي تمــت مــع 

القطاعــات الحكوميــة والخاصــة واألهليــة.
لقــد نفــذت الجمعيــة جميــع برامجهــا المعتمــدة فــي خطتهــا التشــغيلية 2017 بــكل اقتــدار ورأت أثرهــا المباشــر وغيــر المباشــر علــى 
كبــار الســن والمجتمــع مــن خــالل ردود األفعــال بشــٔانها، ورأت الجمعيــة ترحيــل برنامجيــن )وقــار اإلذاعــي - ملتقــى إلهامــات الكبــار( 

تنفــذ الحقــًا بســبب تطلعــات الجمعيــة ورؤيتهــا بــٔان تضمــن أن يكــون تنفيذهمــا علــى مســتوى عــال نظــرًا ألهميتهمــا.
وختامــًا يســرني أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر ألعضــاء الجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة ولجــان الجمعيــة الدائمــة علــى دعمهــم 
ومســاندتهم لــإدارة التنفيذيــة وتســهيل عمــل الجمعيــة ومبادراتهــا وبرامجهــا. وال يفوتنــي أن اشــكر فريــق اإلدارة التنفيذيــة علــى 
ــي أن  ــا ال يفوتن ــة. كم ــل الجمعي ــيير عم ــغيلية وتس ــة التش ــذ الخط ــي تنفي ــة ف ــاهمتهم الفاعل ــم ومس ــودة عمله ــم وج جهوده
اشــكر ســعادة المهنــدس ســعيد اليزيــدي الــذي ســاهم بجهــده ووقتــه الــذي وضــع بــذرة اإلدارة التنفيذيــة وقــام ببنائهــا واســتقطاب 
الكفــاءات لهــا ووضــع خطــة الجمعيــة التشــغيلية األولــى 2017. الشــكر والتقديــر أيضــًا لــكل الداعميــن الذيــن وقفــوا مــع الجمعيــة 
وأخــص بالذكــر وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ومؤسســة آل الجميــح الخيريــة، ووقــف عبــد اهلل بــن عبــد الكريــم البــواردي رحمــه 
ــن  ــكر المتطوعي ــا اش ــهيالت. كم ــات أو التس ــال أو الخدم ــن بالم ــة الداعمي ــركاء الجمعي ــة ش ــة وبقي ــبيعي الخيري ــة الس اهلل، ومؤسس

معنــا ســواء األفــراد أو الفــرق التطوعيــة أو األفــراد أصحــاب الخبــرة علــى مســاندتهم ووقوفهــم مــع الجمعيــة فــي عملهــا.
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البرامج االستراتيجية  ..
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البرامج المستمرة 

وسوف تستمر متابعتها مع الجهات المعنية  لعام 2018م

01020304

بطاقة )سندي( 
لخدمات كبار السن

خدمات ورعاية صحية 
خاصة لكبار السن

نادي اجتماعي بدار 
الرعاية االجتماعية 

للمسنين

تحقيق المملكة 
للمعايير الدولية للمدن 

الصديقة للمسن 
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نادي اجتماعي بدار الرعاية بطاقة )سندي( لخدمات كبار السن
االجتماعية للمسنين

تحقيق المملكة للمعايير الدولية 
للمدن الصديقة للمسن 

خدمات ورعاية صحية خاصة
 لكبار السن

01

03

02

04

قدمـــت الجمعيـــة لســـعادة وكيـــل وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعية للرعاية االجتماعية واألســـرة  وجهة نظر الجمعية 
بٔان يكـــون هناك دمج بين مشـــروع الوزارة و المشـــروع المعد 
فـــي مجلس الشـــورى ، كما تـــم التٔاكيـــد على طـــرح أهمية 
تضميـــن النظام فقـــرة تتضمن إصـــدار بطاقة لكل شـــخص 

يبلغ 60 ســـنة فٔاكثر وقـــد تم تضمين المشـــروع 

قدمت جمعيـــة وقار مبادرتهـــا )برنامج وقـــار للرعاية الطبية 
لكبار الســـن( وهومشـــروع متكامل للخدمـــات الطبية لكبار 
السن  لمســـاعد المشرف على برنامج المشـــاركة المجتمعية 

 . الصحة  بوزارة 

مـــن خالل تواصـــل جمعية وقار مع المســـؤولين فـــي الوزارة 
فقـــد رحبـــت الـــوزارة بهـــذه الفكـــرة وتـــم التٔاكيـــد عليها 
االجتماعيـــة  الـــدور  خصخصـــة  معاييـــر  ضمـــن  وإضافتهـــا 
للمســـنين، وقـــد عقـــدت الجمعيـــة فـــي مقرها مـــع فريق 
الـــوزارة الذي يعد المعاييـــر والمواصفات المســـتقبلية لذلك ، 

ذلك. علـــى  التٔاكيد  وأعيـــد 

قدمـــت جمعيـــة وقـــار لمســـاعد المشـــرف علـــى برنامـــج 
المشـــاركة المجتمعية بـــوزارة الصحة تقريـــر منظمة الصحة 
العالمية ) الدول الصديقة للمســـن( ، ووعـــد ببحث الموضوع 

الـــوزارة. مـــع المختصين في 
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البرامج  ..
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تم تنفيذ )7 ( برامج على النحو التالي :-

أواًل / البرامج المستمرة 

ثانيًا / االنتهاء من برنامجين   

ثالثًا / برامج تحت التنفيذ
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تم تٔاســـيس وحدة وقار لالستشـــارات عام 2017م و هـــي خدمة نوعية تنفـــذ ألول مرة على مســـتوى المملكة وتطلقها 
جمعية وقـــار ضمن برامجها المســـتمرة وتعمل على تلقى طلبات االستشـــارات الهاتفية بالمجاالت )الطبية - النفســـية 
- االجتماعيـــة - القانونيـــة( مـــن جميع مناطـــق المملكة، يتم من خاللها إرشـــاد المتصلين من )كبار الســـن واســـرهم 
وغيرهـــم( وتوعيتهـــم وتقديم النصح لهم والمســـاعدة على مواجهة مشـــكالتهم، ويقدم االستشـــارة نخبة متميزة 

من المرشـــدين والمرشـــدات ذوي المؤهالت والخبرات في عدد مـــن التخصصات. 

وسوف تستقبل االستشارات عام 2018م على الرقم الخاص للوحدة      0114322444

أواًل / البرامج المستمرة 
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انطالقًا من دور الجمعية الســـعودية لمســـاندة كبار الســـن »وقار« ومواكبًة لرؤية المملكـــة 2030م لتطوير مجال العمل 
التطوعي ورفع نســـبه عـــدد المتطوعين ورغبتها في اســـتثمار الجهود والطاقـــات لخدمة الجانب الخيـــري واالجتماعي 
لكبار الســـن في المجتمع الســـعودي، وســـعيًا لتطويـــر العمل التطوعـــي تعمل جمعية وقـــار عبر برنامـــج تطوع معنا 

على اســـتقطاب الكفـــاءات العالية والمتمكنة فـــي العمل التطوعي مـــن 3 فئات وهي  :
- األفراد .

- الفرق التطوعية. 
- أصحاب الخبرة.

 والذي يعد من ضمن برامج وقار المستمرة.

)295(تطوع افراد 

)111(تطوع أصحاب الخبرة

)11(تطوع الفرق التطوعية

فرق تطوعية تحت مظلة  
)4(الجمعية 
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أطلقت الجمعية مســـابقة »ســـاندهم بقلمك« فـــي تاريخ 27 أبريل 2017م ، يشـــارك فيها أفراد المجتمـــع؛ لزيادة المحتوى 
المعرفـــي عن كبار الســـن، بكتابة مقاالت قصيرة حـــول ثالثة موضوعات، وهي: توقير كبير الســـن واحترامه، واالســـتثمار 
األمثـــل لخبرات كبار الســـن، وواجب الشـــباب تجاه كبار الســـن. وقد تم اإلعالن عن المســـابقة وشـــروط المشـــاركة فيها 

عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي والموقع اإللكترونـــي للجمعية وعدد من الصحـــف اإللكترونية 
وقد وجدت تفاعال كبيرًا كان حصيلته 23 مقاال 

وبعـــد الفرز والتحكيم كانـــت النتيجة 10 مقاالت مشـــاركة لتكون الفائزة بالمراكز العشـــرة األولى بنـــاًء على تقييم لجنة 
التحكيم المشـــكلة مـــن نخبة من األكاديمييـــن واإلعالميين والمتخصصين وفق معاييـــر علمية محددة

اسم الفائز ترتيب 
المراكز

أسماء محمد محمد سليم األول

نجاة إسماعيل الماجد الثاني

محمد عبداهللا السلطان الثالث

الجعيدروان مشهور  الرابع

حمد عبدالعزيز الكنتي الخامس

نواف فضل العنزي السادس

نجاح محمد العطوي السابع

شيخة مفرح الغانمي الثامن

فاطمة عبدالباقي البخيت التاسع

تهاني محمد األهدل العاشر

ثانيًا / برامج تم تنفيذها   
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أعلنـــت الجمعية في تاريـــخ 25 أكتوبـــر 2017 عبر موقعهـــا اإللكترونـــي ومنصاتها في وســـائل التواصـــل االجتماعي عن 
إقامـــة الحفل لهذه الســـنة ضمن فعاليات ســـابقني مـــع وقار، وفتحـــت المجال للراغبيـــن في تكريم كبار الســـن من 
أصحـــاب اإلســـهامات والعطـــاءات، وقد قام بالتســـجيل خالل الفترة اســـتقبال الطلبـــات 10 شـــخصيات، والموافقة على 

تكريم 5 شـــخصيات ممـــن كان لهم دور في بارز ســـواء داخل أســـرهم أو جهـــة عملهم.

الشخصية األولى 

الشخصية الثانية  

الشخصية الثالثة   

الشخصية الرابعة   
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بدعـــم من مؤسســـة آل الجميح الخيرية، وقعـــت جمعية وقار عقـــد مع إحدى الجهات االستشـــارية يوم االثنيــــــــــن 16 
شـــوال 1438هـ الموافـــق 10 يوليـــو2017م  لتنفيذ هـــذا البرنامج بالصـــورة المالئمة والكيفيـــة المطلوبة التي تســـاهم في 
تحقيـــق أهداف ورســـالة هـــذا البرنامـــج ، ويتم العمل علـــى اســـتخالص 52 انفوجرافيـــك معرفي من القـــرآن الكريم و 
الســـنة النبوية وما يقارب 13 دراســـة وبحث علمي متعلق بمجال كبار الســـن ، وتصدر بشـــكل أســـبوعي لمدة عام كامل 

ويتم نشـــرها في وســـائل التواصل االجتماعـــي المختلفة.
وتم نشر 19 انفوجرافيك في هذا العام 2017م

الكود  
 االنفوجرافيكعدد المحتوىالمرجعي

الذي تم نشره

WIS 0100X-174اإلسالمي

WLG 0100X-17القانوني----

WEC0100X-17االقتصادي----

WSC0100X-178االجتماعي

WME0100X-172الطبي

WOT0100X-17 محتوى
5آخر

ثالثًا / برامج تحت التنفيذ
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بدعـــم من أوقاف عبـــداهلل بن عبـــد الكريم البـــواردي رحمـــه اهلل، تم توقيـــع عقد مع أحـــد المراكـــز المتخصصة في 
الدراســـات واالســـتطالعات يوم االثنين 16 شـــوال 1438هــــ الموافق 10 يوليـــو2017م لتنفيذ هـــذا البرنامج بما يســـاهم في 
تحقيق أهداف ورســـالة هذا البرنامج ، حيث تم إجراء مســـح ميداني شـــامل لكافة الخدمات والتســـهيالت التي تقدمها 
القطاعـــات الحكومية والخاصـــة واألهلية في كافة مناطق المملكـــة )13 منطقة( ، وتضمينها فـــي دليل يحوي تصنيفًا 
للجهات حســـب نوعها وأماكـــن وجودها وعرضًا للخدمات المقدمة لكبار الســـن فيها ووســـائل التواصـــل معها ، ومن 

المتوقـــع أن يتم إصـــداره في الربع الثانـــي من 2018م.
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فـــي العـــام 2017م قامت الجمعيـــة بالتواصل مـــع عدد مـــن مراكز و لجـــان التنميـــة االجتماعية في مناطـــق المملكة 
المختلفة ، لبحث ســـبل الشـــراكة في تنفيذ البرنامج وفق رؤيـــة الجمعية وما يحقق الهدف مـــن البرنامج ، وبعد االطالع 
على دراســـة تقاريـــر المنظمات الدوليـــة المتعلقة بكبار الســـن وخاصة تقرير منظمـــة الصحة العالمية للمـــدن العالمية 
المراعيـــة للســـن، وعلى تجـــارب الدول العربيـــة والعالمية التـــي قامت بهـــا لتهيئة األحياء لكبار الســـن. تـــم االنتهاء من 
وضع التصـــور النهائي لمعاييـــر الحي الصديق لكبار الســـن »مواصفات واشـــتراطات أساســـية« تمتاز بمرونتهـــا وإمكانية 
تنفيذهـــا في أحيـــاء المدن بالمملكة ، بعـــد تضمن أن يكون الحـــي الذي يعيش فيه كبير الســـن مراعيـــًا لظروفه ويلبي 

احتياجاتـــه بما يوفـــر له حياة كريمـــة وآمنة .

وســـتعمل بـــإذن اهلل وقار لعام 2018م على عقد ورشـــة عمـــل تجمع الجهـــات المعنية والمختصيـــن والمهتمين لعرض 
مســـودة المعاييـــر وتقييمهـــا وتحكيمهـــا وأخـــذ اآلراء والمالحظات حيالهـــا. لتتوصل للصيغـــة النهائيـــة لمعايير الحي 

الســـن. لكبار  الصديق 
ومـــن ثم توقيـــع اتفاقية تعـــاون مع إحدى لجـــان التنمية فـــي المملكـــة لتطبيق المعاييـــر على أحد األحيـــاء كنموذج 

الســـن.  لكبار  الصديق  للحي 
وبعـــد تقييم تجربة تطبيـــق المعايير و االســـتفادة منها كتغذيـــة راجعة لتطوير المعايير بشـــكل أفضل. ســـوف تقوم 

جمعية وقار  بنشـــر المعايير وإتاحة االســـتفادة منهـــا عبر المنصات المختلفة وإرســـالها للجهـــات ذات العالقة.
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الفعاليات  ..
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فعالية مسّيان

من منطلـــق التواصـــل االجتماعي وإدخال الفرحة والســـعادة 
فـــي قلـــوب كبـــار الســـن وتوثيـــق صلـــة الرحـــم بيـــن أفراد 
المجتمـــع الواحـــد، وتزامنًا مع شـــهر رمضـــان المبـــارك الذي 

يدعو إلـــى توطيـــد أواصـــر التراحم مـــع القريـــب والبعيد. 
نظمـــت الجمعيـــة فعالية »مســـّيان »يـــوم االثنيـــن 10 رمضان 
1438هــــ الموافق 5يونيـــو 2017 م في مدينة الملـــك عبدالعزيز 

بالرياض.  الطبيـــة 
والتي تضمنت:-

1- الخيمـــة الرمضانيـــة حيـــث يتشـــارك فيـــه المتطوعون من 
الجمعيـــة وأفـــراد المجتمـــع مـــن كبار الســـن للحديـــث فيه 
عـــن رمضان في الماضـــي، وعـــن التكاتف بين فـــراد المجتمع 

 . حد ا لو ا
2- أمســـية شـــعرية ترافقهـــا مســـابقة تراثية تســـلط الضوء 
علـــى التراث الشـــعبي، بما يحمله مـــن ثروة كبيـــرة من اآلداب 
والقيـــم والعـــادات والتقاليـــد والمعـــارف الشـــعبية والثقافة 
التي يســـترجع مـــن خاللهـــا كبـــار الســـن ذكريـــات الماضي 

 . لجميل ا
3- عدد من الفعاليات واألركان المصاحبة.

4- توزيع العديد من الهدايا الرمزية.

بلـــغ عدد الحضـــور للفعاليـــة )200( من مرضى كبار الســـن في 
مدينـــة الملـــك عبـــد العزيـــز الطبية بالحـــرس الوطنـــي وكبار 
الســـن من دار الرعايـــة االجتماعية للمســـنين وعـــدد من كبار 

الســـن من خـــارج المستشـــفى و عامـــة المجتمع.

فعالیة مسیان

)200(عدد الحضور 

)10(عدد مسنين دار الرعاية االجتماعية 

)15(عدد الحضور من المنومين بالمستشفى 

)45(عدد من تم زيارتهم بالغرف 
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فعالية سابقني مع وقار

تحـــت رعايـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي فيصـــل بن بنـــدر بن 
الرياض.  منطقـــة  أميـــر  عبدالعزيـــز 

نظمـــت الجمعية فعالية ســـابقني مـــع وقار)نســـاء - رجال(
على مـــدار يومين بمركز الملك ســـلمان  االجتماعـــي بالرياض.

والتي تضمنت: - 
1- فعالية )ســـابقني( للمشـــي لكبار الســـن التي تعـــد األولى 
مـــن نوعهـــا، وتهـــدف إلـــى حث كبـــار الســـن على ممارســـة 
الرياضـــة لتعزيـــز الصحة العامة لكبار الســـن من خـــالل رياضة 
المشـــي وتحقيق المتعة والفائدة ونشـــر ثقافة الممارســـات 
الصحية في المجتمع، وســـط تشـــجيع من أقارب المتسابقين 
وتعريـــف الجيل الحالـــي بٔاهمية رياضة المشـــي لكبار الســـن.

2-)حفل وفـــاء( حفـــل تقيمه جمعيـــة وقار إلتاحـــة الفرصة 
لعامة المجتمع، من ُأســـر ومجموعات وجهـــات لتكريم كبار 
الســـن من الرجال والنســـاء، ممـــن كان لهم مســـاهمات في 

أســـرهم أو أعمالهـــم أو مجتمعهم وفق شـــروط محددة.
3- )مجلـــس وقـــار الشـــعبي( مـــع الـــراوي محمد الشـــرهان 

والشـــاعر محمـــد بـــن ناصر.
4- توقيـــع اتفاقية تعـــاون مع جمعية دار الســـعادة بالمدينة 

المنورة.

 وصاحب الفعالية معرض بمشـــاركة كال من  )الجمعيات ذات  
الصلـــة- شـــركات ومؤسســـات ذات العالقة - فـــرق تطوعية 
- جهـــات حكومية وقطـــاع خاص( وعـــدد مـــن المحاضرات 

األكل. عربات  إلـــى  باإلضافة 

)600(عدد الحضور 

)25(عدد المشاركين بالمعرض 

)4(عدد المكرمين بحفل وفاء 

)200(عدد المشاركين بالسباق 

عدد الفائزين بمسابقة ساندهم 
)10(بقلمك 

)14(الرعاة 
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فعالية سابقني مع وقار
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المشاركات الخارجية  ..
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تٔاتـــي مشـــاركة الجمعية  وتواجدهـــا  في هذه الفعاليـــات والمعارض مـــن باب تٔادية الـــدور االجتماعـــي والتوعوي التي 
تقوم بـــه ، ولتعزيـــز الشـــراكات المجتمعية مع جميـــع القطاعـــات  التعليمية والصحيـــة وغيرها من الجهـــات المعنية 

بالنشـــاط االجتماعي والعمـــل الخيري. 
فقـــد شـــاركت الجمعية الســـعودية لمســـاندة كبار الســـن “وقـــار” بركن خاص فـــي عدد مـــن الفعاليـــات والمعارض  
للتعريـــف بالجمعيـــة ودورهـــا الريادي في مســـاندة كبـــار الســـن باإلضافة إلـــى كتيبـــات للتعريف بخدمـــات الجمعية 

وأهدافهـــا ، والتعريـــف بالبرامـــج والمبادرات .

اللقاء السنوي الثاني للخريجات 
)تواصل( خريجاتنا ورؤية 2013 بجامعة 

األميرة نورة.

اليوم العالمي للمسنين الذي يوافق 1 أكتوبر 
بتنظيم من الجمعية السعودية للدراسات 

السكانية في جامعة الملك سعود.

اليوم العالمي للخدمة االجتماعية 201٧م تحت 
شعار تعزيز المجتمع واالستدامة البيئية وذلك 

في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

اللقاء السنوي الرابع عشر للجهات 
الخيرية الذي تنظمه جمعية البر 

بالمنطقة الشرقية .

الحملة التثقيفية بمناسبة اليوم العالمي لمرض 
السكري 201٧م تحت شعار المرأة والسكري وذلك 

في جامعة دار العلوم بالرياض.

اليوم العالمي للتطوع 201٧م تحت شعار 
»تطوعي _صحة 

المشاركة
االولى

المشاركة
الرابعة

المشاركة
السادسة

المشاركة
الثانية

المشاركة
الخامسة

المشاركة
الثالثة
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)500(اللقاء السنوي تواصل 

)350(اليوم العالمي للخدمة االجتماعية 

)150(اليوم العالمي للمسنين 

)200(اليوم العالمي للسكر

)250(اليوم العالمي للتطوع 

اللقاء السنوي الرابع عشر للجهات الخيرية 
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ورش عمل .. 
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 1- ورشـــة عمل تعزيـــز دور القطاع غيـــر الربحي في تنمية 
المـــراة والطفـــل وتقديـــم الحماية االســـرية ومســـاندة 

كبار الســـن
 يوم الخميس 23/11/2017م

المكان / مجلس شؤون االسرة

2-  ورشـــة عمل ســـبل تفعيـــل مشـــاركة المنظمات غير 
الحكوميـــة فـــي الملتقيات والمؤتمـــرات الدولية

 يوم الخميس 14/12/2017م

المكان / مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني



68

الزيارات .. 
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زيارة ســـعادة وكيل الرعايـــة االجتماعية بـــوزارة العمل والتنمية 
للجمعية: االجتماعية 

في إطـــار التعاون والتنســـيق المشـــترك بيـــن الجمعيـــة ووزارة العمل 
والتنمية االجتماعية ، اســـتقبلت الجمعية يوم األحـــد 2 رمضان 1438 هــ 
، وفدًا من الوزارة برئاســـة ســـعادة المهندس الحجـــاب الحازمي وكيل 
الـــوزارة للرعايـــة االجتماعيـــة وعدد من المســـؤولين فيهـــا المختصين 
بمجـــال كبار الســـن ، وتم خـــالل الزيارة اســـتعراض نظام حقـــوق كبار 
الســـن ورعايتهم الـــذي تعمل الـــوزارة على إعـــداده بصيغتـــه النهائية 
وتلقـــى الوفد مالحظات الجمعيـــة على مواد مشـــروع النظام كونها 

متخصصـــة فيه.

زيـــارة فريـــق خصخصة دور المســـنين من وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة للجمعية:

اســـتقبلت الجمعيـــة يـــوم الخميـــس 6 إبريـــل 2017 م ، فريقًا مـــن وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية المختص بوضـــع المعاييـــر و المواصفات 
الالزمـــة فـــي دور الرعايـــة االجتماعيـــة للمســـنين ، تمهيـــدًا لطرحهـــا 
للخصخصـــة ، وقد أبـــدت الجمعية مرئياتها حيال هـــذه الدور واقترحت 
بعض المعاييـــر و المواصفـــات التي تســـعى لجعل هذه الـــدور جاذبة 
للمجتمع ولمشـــاركة كبار الســـن فيها ، وأن التكـــون مغلقة على من 

فيهـــا من النـــزالء فقط.
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زيارة وفد مؤسسة آل الجميح الخيرية للجمعية:

اســـتقبلت الجمعية يوم االثنين 26 شـــعبان 1438 هــ ، وفدًا من مؤسسة 
آل الجميح الخيرية برئاســـة المدير التنفيذي للمؤسســـة األســـتاذ جهاد 
العســـكر لالطـــالع علـــى أهـــداف الجمعيـــة وبرامجها والتعـــرف على 
تطلعاتها المســـتقبلية وبحث ســـبل المشـــاركة والتعاون المستقبلي 

لما من شـــٔانه خدمة كبار الســـن.

زيارة المهندس عبداهلل بن سعيد الدرين

- الرئيس التنفيذي لمكتب أفضل الممارســـات لالستشـــارات والناشـــط 
االجتماعـــي و المهتـــم بالعمل الخيـــري و األهلـــي واالجتماعي بما في 

ذلك كبار الســـن 

زيارة / األستاذ عبد المجيد بن أحمد رضوان 
الرئيس التنفيذي لمؤسســـة وسم االســـتدامة ومستشـــار المسؤولية 

 . لمجتمعية ا
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وقار تسلم وزارة الصحة مبادرتها “وقار” للرعاية الطبية لكبار السن 

فـــي إطار هدف الجمعية لتحقيق التكاملية والتنســـيق بين القطاعات التي تخدم وتســـاند كبار الســـن، اســـتقبل 
نائب رئيس مجلـــس إدارة جمعية وقـــار والمدير التنفيذي األســـتاذ عبدالعزيز إبراهيم الهدلق فـــي مقر الجمعية 
المهندس مشـــاري بن فهد الجويرة مســـاعد المشـــرف على برنامج المشـــاركة المجتمعية بـــوزارة الصحة. وتم 
اســـتعراض أوجه التعاون المشـــترك بين الجمعيـــة ووزارة الصحة وخاصة مـــا يتعلق بالرعاية الطبية لكبار الســـن. 
وقـــد ســـلمت الجمعية لســـعادة المهنـــدس الجويرة مبـــادرة “وقـــار” للرعاية الطبيـــة لكبار الســـن التي تتضمن 
أهميـــة تقديـــم الخدمـــات الصحية للمســـنين بالمنشـــآت الصحية جميعـــًا على مختلـــف المســـتويات )الرعاية 
الصحيـــة األولية - المستشـــفيات العامة - المستشـــفيات التخصصية( وذلك في منشـــآت القطـــاع الحكومي 
والقطـــاع الخـــاص والقطـــاع األهلي. وقـــدم نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة عبدالعزيز الهدلق الشـــكر 
لمســـاعد المشـــرف على برنامـــج المشـــاركة المجتمعية بـــوزارة الصحـــة المهندس مشـــاري بن فهـــد الجويرة، 

متمنيا تحقيـــق األهداف التـــي جاءت في المبـــادرة على النحـــو األمثل.
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االتفاقيات ومذكرات التعاون .. 
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توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية ومنصة تكامل:

وقعـــت الجمعيـــة يوم الخميـــس 27  إبريل 2017 م ، اتفاقية شـــراكة مـــع منصة تكامل على هامش مشـــاركتها 
في اللقاء الســـنوي الرابع عشـــر للجهـــات الخيرية بالمملكة في شـــهر رجب الماضي والذي أقيـــم في المنطقة 
الشـــرقية ، وتهـــدف االتفاقية إلى المســـاهمة في التشـــارك المعرفي وتعزيز ونشـــر ثقافة التكامـــل في العمل 

الخيـــري و المجتمعي وتوفير المـــوارد المعرفية التي تحقـــق هذا الهدف.

المهندس مشاري الجويرة
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الدراســـات  و  للبحـــوث  الخبـــرة  بيـــت  مركـــز  مـــع  الشـــراكة 
: األهليـــة  االجتماعيـــة 

عقـــدت الجمعيـــة اتفاقيـــة شـــراكة مع مركـــز بيـــت الخبرة 
للبحـــوث و الدراســـات االجتماعيـــة تركز علـــى اإلثـــراء البحثي 
والمعرفـــي في مجـــال كبـــار الســـن، باإلضافة إلنشـــاء مركز 
استشـــارات يخـــص كبار الســـن ، وقـــد تضمنت الشـــراكة على 
بنود جاّدة ستســـهم بشـــكل فاعل في مســـاندة كبار السن . 

الشراكة مع صحيفة سبق اإللكترونية :

عقدت الجمعية اتفاقية شراكة مع صحيفة سبق 

الدكتور خالد الحليبي

الدكتور عبدالعزيز الخريجي
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 جمعية دار السعادة الخيرية

 الجمعية السعودية لطب المسنينمركز الملك سلمان االجتماعي 

فـــي إطار مد جســـور التعاون مع مؤسســـات العمـــل االجتماعي مـــن خالل التنســـيق مع المؤسســـات الخيرية 
داخـــل المملكـــة وخارجها. وعبـــر منظومة اجتماعيـــة فاعلة تـــم التعاون والتنســـيق بين الجمعية الســـعودية 

لمســـاندة كبار الســـن )وقار( وعدد مـــن الجهـــات ذات العالقة  .
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اإلصدارات .. 
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اإلعالم واإلعالم الجديد .. 
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موقع الجمعية على االنترنت

waqar.org.sa

waqarorg

6114707

 دشن رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / عساف ابوثنين موقع الجمعية في االجتماع األول للجمعية العمومية .
ويحتوي الموقع على تعريف كامل عن الجمعية ، كم يتم إضافة اخبار الجمعية وتحديثها باستمرار.

كما يحتوي الموقع على  استمارات عضوية الجمعية باإلضافة الى استمارات التطوع.

عدد المشاركين   عدد المتابعين 
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 الصحافة : 
لمــا للصحافــة مــن دور فعــال للتواصــل مــع الجمهــور تهتــم الجمعيــة بنشــر األخبــار الخاصــة بالجمعيــة والبرامــج والفعاليــات 

لتقديمهــا للجمهــور، وقــد تجــاوز عــدد األخبــار  ) 16( خبــر



81



82

شركاء النجاح .. 
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التواصل .. 
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٧164 شارع أبي بكر الصديق - رضي اهلل عنه - الفرعي ، المرسالت . 

وحده رقم ) 1٧1 ( الرياض 12462 -4488 

00966114566481 00966114566532                    فاكس :   هاتف :   

E-mail: info@waqar.org.sa

w a q a r o r g
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دعم وقار .. 
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لمزرعــة ا لراجحــي فــرع  ا مصــرف 
لعــام ا الجمعيــة  ع  - حســاب  اليــدا ا

4 4 6 6 0 8 0 1 0 8 0 8 0 0 6 الحســاب:  رقــم 
آليبان:   ا ــم  رق

    S A 9 0 8 0 0 0 0 4 4 6 6 0 8 0 1 0 8 0 8 0 0 6
ر ع -  حســاب وقــف وقـــا اليــدا ا

4 4 6 6 0 8 0 1 0 9 8 0 0 9 4 : لحســاب  ا رقــم 
آليبان  ا ــم  رق

S A 8 0 0 0 0 4 4 6 6 0 8 0 1 0 9 8 0 0 4 9

التبرع باستخدام رمز الرسائل النصية الموحد لشركات االتصاالت

 )  STC،  زين ،  موبايلي  (

1 - إرسال رسالة فارغة إلى الرمز )5240( للتبرع مرة واحدة بمبلغ 10 رياالت.

2 -  إرسال رسالة مكتوب بها 1لرمز )5240( للتبرع شهريًا بمبلغ 12 ريال.
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