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جمعية »المودة« خدمت نحو 320 ألف أسرة
..  وخططها مواكبة لـ»رؤية 2030«

السمنودي: هدفنا تقوية دعائم الوطن 
بإيجاد جيٍل من األسر المتماسكة

جمتمع،  �أي  بناء  يف  �لأ�سا�سية  �للَِّبَنة  �لأ�سرة  ل  ت�سكِّ
ومنُذ فجر �لتاريخ �لإن�ساين �إىل �لآن �نفردت �لأ�سرة 
�لذين  �لأف����ر�د،  تن�سئة  يف  �لأوىل  �حلا�سنة  ب��دور 
ومن  مه،  وتقدُّ �ملجتمع  ق��وة  �سالحهم  على  يرتتب 
ُبنية  يف  لالأ�سرة  �حليوي  �ل��دور  ه��ذ�  �أبعاد  مفهوم 
للتنمية  »�مل��ودة«  جمعية  �أخ��ذت  �ل�سعودي،  �ملجتمع 
مهمة  عاتقها  على  �ملكرمة  مكة  منطقة  يف  �لأ�سرية 
خالل  من  عليها،  و�حلفاظ  �لأ���س��رة  ببناء  �لعناية 
رو�بط  تقوية  يف  ت�سهم  م�ستد�مة  تنموية  مبادر�ت 
�أد�ء  ول�سدة متيُّز �جلمعية يف  و��ستقر�رها،  �لأ�سرة 
وطني خال�ص  منطلق  من  بها  ت�سطلع  �لتي  مهمتها 
�إجناز�ت  وحتقيقها  �ل�سعودي،  �ملجتمع  قوة  لتعزيز 
��ستحقت  فقد  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  م�سهودة  ري��ادي��ة 
�لجتماعي  �لتميز  لفرع  للتميز  مكة  بجائزة  �لفوز 
وتنفيذ  �بتكار  �لثامنة؛ نظري جهودها يف  يف دورتها 
على  فّعال  ب�سكل  تعمل  م�ستد�مة  �جتماعية  بر�مج 
ك�سف  ذل��ك  وح��ول  عليها..  و�حل��ف��اظ  �لأ���س��ر  بناء 
بن  في�سل  �ملهند�ص  �جلمعية  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
منذ  خدمت  �جلمعية  �أن  �ل�سمنودي،  �لدين  �سيف 
تاأ�سي�سها �إىل نهاية عام 2017 زهاء 320 �ألف �أ�سرة، 
على  ر�سالتها  �أد�ء  يف  تعتمد  �جلمعية  �أن  �إىل  لفتًا 
قد  �لتي  �حل��الت  كل  مع  تتعاطى  م��ب��ادر�ت  خم�ص 
�جلمعية  جهود  �أن  �إىل  و�أ�سار  �لأ�سرة،  لها  تتعر�ص 
متو�زية  م�سار�ت  ثالثة  يف  تنطلق  �لأ�سرة  رعاية  يف 

وقائية وعالجية و�إمنائية، فاإىل تفا�سيل �حلو�ر:  

منهجية اإلصالح
للتنمية  »امل������ودة«  جمعية  مت��ّي��زت   •
اجتماعية  ب��رام��ج  بتنفيذ  الأ���س��ري��ة 
عليها،  واحلفاظ  الأ�سر  لبناء  ُم�ستدامة 
املرتتبة  والآث��ار  الطالق  ن�سب  من  واحل��دِّ 
جائزة  على  ذلك-  -بف�سل  وحازت  عليه، 
الجتماعي،  التميز  لفرع  للتمّيز  مكة 
التي  النتائج  وما  الربامج؟  تلك  هي  فما 

حققتها؟
- تقوم ر�سالة جمعية »�ملودة« للتنمية �لأ�سرية 
بتمكني  �لل��ت��ز�م  على  �ملكرمة،  مكة  مبنطقة 
تنموية  مبادر�ت  عرب  �لأ�سرة  وتوعية  و�إر�ساد 
�لأ���س��رة  رو�ب���ط  تقوية  يف  ت�سهم  م�ستد�مة 
تكون  �أن  �إىل  روؤيتها  تهدف  كما  و��ستقر�رها، 
�لأ���س��رة  �سعادة  حتقيق  يف  عامليًا  �أمن��وذج��ًا 
م��ن �جلمعية  ����س��ت��ف��اد  وق���د  و����س��ت��ق��ر�ره��ا، 
)2017م(  �ملا�سي  �لعام  يف  �أ�سرة   36.747

وبلغت ن�سبة �لر�سا %87.
مبادر�ت  خم�ص  على  تتوزع  �جلمعية  وبر�مج 
هي: برنامج »مكني« للتعليم و�لتدريب �لأ�سري، 
ويندرج هذ� �لربنامج يف �إطار �هتمام �جلمعية 
�حلياتية  و�مل��ه��ار�ت  و�لأخ���الق  �لقيم  بتعزيز 
�لربنامج  مم  �سُ ولقد  �لأ���س��رة،  �أف��ر�د  لكافة 
�لعمرية  �مل��ر�ح��ل  ت�سمل  متكاملة  خطة  وف��ق 
بالأ�سرة،  �ملحيطة  �ملتغري�ت  لالأ�سرة، وكذلك 
ويحتوي �لربنامج على ع�سرة م�ساريع تنموية 
�أ�سبوعيًا  عليها  �ل��ت��دري��ب  يجرى  م�ستد�مة 
تدريب  ج��رى  2017م  ع��ام  ويف  �لعام،  ط��و�ل 
�إجناز  بن�سبة  وم�ستفيدًة،  م�ستفيدً�   9.988

من �مل�ستهدف بلغت %82.89.
وبرنامج »�سورى« لالإر�ساد و�لإ�سالح �لأ�سري، 
�لأ���س��ري��ة  �خل��الف��ات  ع��الج  يف  ُي�سهم  �ل���ذي 
م��ب��ادر�ت  ع����رب       �ل��ط��الق  ن�سب  وتخفيف 
بكافة  �لأ���س��ري  للعالج  خ�سي�سًا  ممت  �سُ
�لهاتفي  �لإر�ساد  عرب  �سو�ًء  �ملمكنة؛  �لو�سائل 
�أو �لإر�ساد  �أو �لإر�ساد �لإلكرتوين  �ملتخ�س�ص 

�لنف�سية  �ل�سدمات  عالج  عيادة  �أو  باملقابلة 
خدمات   23.205 تقدمي  جرى  وقد  �لأ�سرية، 
�إر�سادية يف �لعام �ملا�سي، بن�سبة �إجناز بلغت 

66.30% من �مل�ستهدف.
لالأ�سر  �لو�لدية  للرعاية  »م�ستقر«  وبرنامج 
حاجات  مع  للتعاطي  ُم�سمم  وهو  �ملنف�سلة، 
�ملكرمة،  مكة  منطقة  يف  �ملُنف�سلة  �لأ���س��ر 
�لأح���و�ل  وحمكمة  �ل��ع��ام��ة  �ملحكمة  وك��ذل��ك 
بيئة  لإي��ج��اد  �لتنفيذ؛  وحمكمة  �ل�سخ�سية 
م��ك��ان��ي��ة �آم��ن��ة وم�����س��ت��ق��رة لل��ت��ق��اء �لأب��وي��ن 
�لق�سائي  �حلكم  بعد  باأبنائهما  �ملنف�سلني 
وت�سليمهم،  ��ستالمهم  �أو  �لأب��ن��اء  ب��زي��ارة 
يف  �ل�سابق-  يف  -كما  ذلك  يكون  �أن  من  بدًل 
ُيعّمق  مما  �ملدنية،  و�حلقوق  �ل�سرطة  مر�كز 
�لأ�سر  هذه  لدى  �لجتماعي  �ل�سد�م  مفهوم 
جرى  ل��ذ�  �لأب���ن���اء؛  �ن��ح��ر�ف  على  وي�ساعد 
بيئة  توفري  ي�سمن  �لذي  �مل�سروع  هذ�  تد�سني 
بر�مج  ت�سمل  و�لأبناء؛  �لأ�سر  تنا�سب  مكانية 
�إذ  �لأ�سرة،  لو�سع  منا�سبة  و�ألعابًا  تلفزيونية 
�لأبناء  لروؤية  مهياأًة  غرفًا  �جلمعية  �أ�س�ست 
و�لتكامل  بالتن�سيق  تقوم  كما  و��ستقبالهم، 
بتنفيذ  �لعالقة  ذ�ت  �حلكومية  �لأجهزة  مع 
لديها  عّما  ف�ساًل  و�لروؤية،  و�لزيارة  �لأحكام 
قبل  م��ن  �حل���الت  لتحويل  د�ئ���ٍم  تن�سيٍق  م��ن 

�ل�سخ�سية  �لأحو�ل  وحمكمة  �لتنفيذ  حمكمة 
�لإ�سالح  منهجية  وكذلك  �لعامة،  و�ملحكمة 
بعد  �ل��زي��ار�ت  لتحويل  �ملنف�سلة  �لأ���س��ر  بني 
�ملنازل بدًل  �إىل  عدد من �جلل�سات �لعالجية 
يحظى  ما  �إىل  بالإ�سافة  �جلمعية،  مقر  من 
ب��ه �مل�����س��روع م��ن �إ���س��ر�ف ع��دد م��ن �خل��رب�ء 
�ملخت�سني يف �لإر�ساد �لنف�سي و�لرتبوي، وقد 
��ستفاد من هذ� �لربنامج خالل �لعام �ملا�سي 
من   %187 بلغت  �إجن��از  بن�سبة  �أ�سرة   1.583

�مل�ستهدف.
�لأ���س��رة،  وت��ط��وي��ر  لبحوث  »ف��ك��ر«  وب��رن��ام��ج 
م لتطوير �لأ�سرة من خالل �لإثر�ء  مِّ �لذي �سُ
�لربنامج  �أعمال  �أهم  ومن  و�ملعريف،  �لفكري 
�إع�����د�د �أب���ح���اث ���س��ن��وي��ة م��رت��ب��ط��ة ب��الأ���س��رة 

تهتم الجمعية بتعزيز القيم والمهارات 
الحياتية لكافة أفراد األسرة

تساهم في تمكين 
وإرشاد األسرة عبر 

مبادرات تنموية 
مستدامة
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مب��ا يف ذل��ك �لأب��ن��اء، ومب��ا �أن �ل��و�ق��ع يوؤكد 
-وطبقًا لإح�ساء�ت وز�رة �لعدل- �أن حالت 
�لطالق �مل�سجلة جتاوزت �ل��16.510 حالت 
طالق يف منطقة مكة �ملكرمة، كان لز�مًا على 
�أ�سحاب �مل�سلحة و�سع ��سرت�تيجيات لإد�رة 
لتقلي�ص  وذل��ك  �لنف�سال؛  بعد  ملا  �حلياة 
لأنهم  �لأب��ن��اء  على  خا�سة  �ملُ��ع��ان��اة،  حجم 
لح  �ل�سُّ على  �لعمل  ثم  ومن  ت�سررً�،  �لأك��ر 
بني �لطرفني وذلك من خالل حتويل �حلالت 
باملقابلة  �لإر���س��اد  �إىل  �لطالق  يف  �لر�غبة 

لح فيما بينهم. للعمل على �ل�سُ

معايير التميز
فما  1٤23ه���،  عام  اجلمعية  تاأ�س�ست   •
الدواعي والأ�سباب التي َحَدْت باملوؤ�س�سني 
الأ�سباب  اأدجمت هذه  اإن�سائها؟ وهل  اإىل 

�سمن اأهداف اجلمعية؟
- �لأ�سرة �ستبقى �خللية �حليوية �لتي ي�ستند 
كل  بني  يوؤلف  �لذي  و�لف�ساء  �ملجتمع،  �إليها 
�لجتماعية  م�ساحلهم؛  ويحمي  �أف��ر�ده��ا 
�سوء  ويف  و�لثقافية،  و�لرتبوية  و�لقت�سادية 
�ل�سنو�ت  خ��الل  �لكبري  �لجتماعي  �لتغرّي 
من  �لأ�سر  حتويل  يف  �أ�سهم  �ل��ذي  �ملا�سية، 
�لعديد  يف  ت�سبب  مم��ا  ن��ووي��ة،  �إىل  مم��ت��دٍة 
عدد  زي��ادة  مثل  �لجتماعية؛  �لتغري�ت  من 
و�رت���ف���اع ن�سب �خل��الف��ات  �ل��ط��الق  ح���الت 
تاأ�س�ست  �لج��ت��م��اع��ي،  و�ل�����س��د�م  �لأ���س��ري��ة 
كموؤ�س�سة  �لأ�سرية  للتنمية  »�مل���ودة«  جمعية 

�ل�ستقر�ر  حتقيق  �إىل  ت��ه��دف  ربحية  غ��ري 
�لأ�سري يف �ملجتمع �ل�سعودي وتقوية دعائمه، 
من  تنطلق  م�ستد�مة  تنموية  م��ب��ادر�ت  عرب 
جمتمعية  تنمية  لتحقيق  �لإن�سان  بناء  حمور 
متكاملة، و�نطلقت فكرة تاأ�سي�ص �جلمعية يف 
عام 1423ه� برعاية من �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�لأمري عبد�ملجيد بن عبد�لعزيز، رحمه �هلل 
–�أمري منطقة مكة �ملكرمة �آنذ�ك– و�أطلقت 
�أول مركز خمت�ص يف متكني و�إر�ساد �لأ�سرة 
�لعامة  �ملوؤ�س�سة  م��ن  مرخ�صٍ  �ملنطقة  يف 
مظلة  وحتت  �ملهني  و�لتدريب  �لفني  للتعليم 
�أ�سبحت  1432ه���  ع��ام  ويف  �ملنطقة،  �إم��ارة 
�ل�سوؤون  وز�رة  مظلة  حت��ت  تعمل  �جلمعية 
�لجتماعية –�آنذ�ك- بالرتخي�ص رقم 601.
�لأه��د�ف  �سمن  �لأ�سباب  هذه  �أُدجم��ت  وقد 
وهي  �جلمعية؛  و�سعتها  �لتي  �لإ�سرت�تيجية 
�لإ�سهام يف متكني و�إر�ساد �لأ�سرة من خالل 
قدر�ت  وتنمية  ُم�ستد�مة،  تنمويٍة  مبادر�ٍت 
وفق  �لأ�سرية  �لتنمية  جم��ال  يف  �ملخت�سني 

ودر��سات  بحوث  و�إع��د�د  �ملعتمدة،  �ملعايري 
ُت�سهم يف بناء �لت�سريعات و�لأنظمة �لأ�سرية، 
�إىل  للو�سول  �لنتائج  قيا�ص  منظومة  وبناء 
�أعلى معايري �لتميُّز �ملوؤ�س�سي، وتعظيم �لأثر 
�أ�سحاب  ر���س��ا  وحتقيق  �مل�ستفيدين  على 
�مل�سلحة، وتنمية م�سادر دخل ثابتة للو�سول 

لال�ستد�مة �لقت�سادية.
 

برامج  من  امل�ستفيدة  الأ�سر  عدد  كم   •
ومبادرات جمعية »املودة«؟

منذ  �أ���س��رة   319.747 �جلمعية  خدمت   -
�إن�سائها يف 2003م حتى نهاية عام 2017م، 
حياة  تغيري  يف  �ملا�سي  �لعام  �ساهمت  كما 
خدمة   48726 خ��الل  م��ن  �أ���س��رة   36.747
ق��دم��ت��ه��ا، وب��ل��غ م��ت��و���س��ط ن�����س��ب��ة �لإجن����از 
مل��وؤ���س��ر�ت  وف��ق��ًا  �مل�ستهدف؛  م��ن   %72.22
ومتو�سط   ،BSC �ملتو�زن  �لأد�ء  بطاقة  �أد�ء 
من  �جلمعية  و��ستلمت   ،%87 �لر�سا  ن�سبة 
���س��ي��دي خ���ادم �حل��رم��ني �ل�����س��ري��ف��ني �مللك 
يف  �لأول  �ملركز  درع  عبد�لعزيز،  بن  �سلمان 
كما  خالد،  �مللك  بجائزة  �ملوؤ�س�سي  �لتمّيز 
م�ست�سار  م��ن  للتميز  مكة  ج��ائ��زة  ��ستلمت 
خادم �حلرمني �ل�سريفني و�أمري منطقة مكة 
خالد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �ملكرمة 
بدعم  ثم  �هلل،  من  بتوفيٍق  وذل��ك  �لفي�سل، 
و�سيد�ت  ورج���ال  موؤ�س�سات  م��ن  �مل��ان��ح��ني 
�لكبري  �لدعم  مع  �ملجتمع  و�أف���ر�د  �لأع��م��ال 
�لجتماعية،  و�لتنمية  �لعمل  وز�رة  قبل  من 
لثقتهم  و�لتقدير  بال�سكر  لهم  نتقّدم  حيث 
�أع�ساء  جهود  ث��م  وخدماتها،  �جلمعية  يف 
و�لإد�رة  �لإد�رة،  جمل�ص  م��ن  �لعمل  فريق 
�لتنفيذية و�ملجل�ص �لفخري و�أع�ساء �جلمعية 

�لعمومية.

مسارات العمل
برامج  من  امل�ستفيدة  الأ�سر  نوعية  • ما 
ال�سريحة  ما  اآخ��ر  مبعنى  اأو  »امل���ودة«، 

امل�ستهدفة؟
وف��ق  خ��دم��ات��ه��ا  »�مل�����ودة«  جمعية  ت��ق��ّدم   -

وخدماتها  �جلمعية  بر�مج  تطوير  يف  ُت�سهم 
د موؤ�سر �لأ�سرة �ل�سهري  �لتنموية، كذلك ر�سْ
ون�سرها،  بالأ�سرة  �ملحيطة  باملتغري�ت  �ملُتعلق 
�لعليا  �لدر��سات  طالب  دعم  �إىل  بالإ�سافة 
و�ل��ب��اح��ث��ني �مل��خ��ت�����س��ني ب��الأ���س��رة وت��دري��ب 
�لبحث  م��ه��ار�ت  يف  �أ�سريني  باحثني  وتاأهيل 
�لعلمي، و�لدر��سة �مل�ستمرة ملخرجات �لإر�ساد 
بناًء  تطوير مناهج �جلمعية؛  و�إعادة  �لأ�سري 
مهام  ومن  �لفعلية.  �ملجتمع  �حتياجات  على 
�لن�سر  ودور  �ملكتبات  ت�سجيع  �أي�سًا  �لربنامج 
و�إبر�زها،  لالأ�سرة  كتب  تكثيف  على  بالعمل 
وت�سجيع �لأجهزة و�لو�سائل �لإعالمية �ملختلفة 
لالهتمام بال�ساأن �لأ�سري. و�لهدف �لعام من 
�لقيا�ص  عمليات  تطوير  ه��و  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ� 
»فكر«  برنامج  �أجنز  وقد  و�لبحث،  و�لبتكار 
خالل �لعام �ملا�سي در��ستني �أ�سريتني تتعلقان 
ب��الأن��ظ��م��ة و�ل��ت�����س��ري��ع��ات �لأ���س��ري��ة، و�أرب��ع��ة 
��ستطالعية  در��سات  و�سبع  �إ�سد�ر�ت علمية، 
�أ�سرية، وقدم 80 ��ست�سارة بحثية، ومّت تاأهيل 
16 باحثًا وباحثة، وَعَقد �أربع ور�ص عمل حول 
�لر�سا  ن�سبة  وبلغت  �لعلمي،  �لبحث  مهار�ت 

من برنامج »فكر« ن�سبة %80،72.  
�لأ���س��ري،  و�لتثقيف  للتوعية  »وع��ي«  برنامج 
وتنفذ �جلمعية من خالل هذ� �لربنامج �لعديد 
ندو�ت  مثل  لالأ�سرة؛  �لتوعوية  �ملبادر�ت  من 
يف  و�مل�ساركات  �جلماهريية،  �لأ�سري  �لتاأثري 
عرب  �ملفتوحة،  و�لأم��اك��ن  �لتجارية  �لأ���س��و�ق 
كرتونية  �سخ�سية  تقودها  توعوية  حمالت 
�لتوعية  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  م����ودة«،  »�أب���و  منها 
لالأ�سرة«  �لعاملي  »�ليوم  عرب  �لأ�سرة  بق�سية 
و»�ليوم �لعربي لالأ�سرة« و»�ليوم �لدويل للعمل 
و�لأن�سطة  �لفعاليات  وك��ذل��ك  �لجتماعي«، 
�ملو�سمية د�خل منطقة مكة �ملكرمة، كما تطلق 
معر�سًا  »وع��ي«  برنامج  عرب  �سنويًا  �جلمعية 
للر�سوم �لكاريكاتورية لالأ�سرة يناق�ص �لعديد 
من �لق�سايا �لأ�سرية. ومن �مل�ساريع �مل�ستقبلية 
�ل�سركات و�ملباين �ل�سديقة لالأ�سرة.  ت�سجيع 
باأهمية  �لتوعوية  �لن�سر�ت  من  ��ستفاد  وقد 

م�ستفيدً�   2.220.349 �لأ���س��ري  �ل�ستقر�ر 
وم�ستفيدًة، كما �سارك 179 متطوعًا ومتطوعًة 

يف تغيري حياة 5300 �أ�سرة.

التغيير اإليجابي
واملقبالت  املقبلني  »ت��اأه��ي��ل  برنامج   •
ع��ل��ى ال�����زواج« ه��و اأح���د ال��ربام��ج التي 
بالربنامج  تعرفنا  فهل  اجلمعية،  تقّدمها 

واأهدافه ومكوناته؟
�ملقبلني  �ل�سباب  لتاأهيل  �مل�سروع  �أُعدَّ هذ�   -
�أ�سرٍة  لبناء  �ل��زو�ج  على  �ملقبالت  و�لفتيات 
ت�سمل  دورة  عن  عبارة  وهو  وم�ستقرٍة؛  �آمنٍة 
�ساعة   15( �أي���ام  ثالثة  مل��دة  حم��اور  خم�سة 
ت��دري��ب��ي��ة(، ت��ت��ن��اول �ل������دورة �حل���دي���ث يف 
�لنف�سية،  �لدينية،  �حل��ي��اة؛  ج��و�ن��ب  جميع 
�لج��ت��م��اع��ي��ة، �لأ����س���ري���ة، �لق��ت�����س��ادي��ة، 
جت��ارب  خاللها  م��ن  م  ت��ق��دَّ كما  و�ل�سحية، 
ح��ّي��ة م��ن �ل���و�ق���ع �مل��ع��ا���س��ر حت��اك��ي �أف����ر�د 
�لتغيري  و���س��ائ��ل  ع��ر���ص  وي��ج��ري  �مل��ج��ت��م��ع، 
مع  و�لأزو�ج  ل��الآب��اء  و�لإ���س��الح��ي  �لإيجابي 

�إمكانية تطبيقها و�لنتفاع بها. وقد �أو�سحت 
�أن  »�ملودة«  �ل�ستق�سائية بجمعية  �لدر��سات 
95% ممن ح�سلو� على �لدورة هذه يعي�سون 
�مل�سروع  ب��اأن  علمًا  م�ستقرة،  �أ�سرية  ح��ي��اًة 
�لأ�سعدة؛  كافة  على  �لأ���س��رة  لي�سمل  �ت�سع 
�جتماعيًا و�قت�ساديًا وثقافيًا، و�لأثر �ملطلوب 
�إحد�ثه هو خلق جيل من �لأ�سر �لو�عية متلك 
ُتعزز  حياتيًة  ومهار�ٍت  جيدًة،  �أ�سريًة  ثقافًة 
تدريب  ج��رى  وق��د  �ملجتمع،  يف  م�ساركاتهم 
�لعام  خ��الل  وم�ستفيدًة  م�ستفيدً�   2556
�ملا�سي )2017م( بن�سبة �إجناز 63.9% من 

�مل�ستهدف.

اأي�سًا  لالنتباه  الالفتة  ال��ربام��ج  من   •
فما  ال��ن��اج��ح«،  ال��ط��الق  دورة  »م�����س��روع 
احلالت التي يتعامل معها هذا الربنامج، 
غايات  مع  ظاهريًا  يتعار�ض  اأنه  �سيما  ل 

اجلمعية يف بناء الأ�سر واحلفاظ عليها؟
حتمية  نهاية  �ل��غ��ال��ب-  -يف  ه��و  �ل��ط��الق   -
لعالقة زوجية �ت�سمت خالل م�سريتها بكرة 
�ت �ل��ت��ي ����س��ت��ح��ال معها  �خل��الف��ات و�ل���ه���زَّ
�لزوجية.  بيت  يف  �مل�سرتك  �لعي�ص  ��ستمر�ر 
�مل�ستويات  على جميع  �لطالق  كر�هية  ورغم 
رجًا مهمًا  �إل �أنه يف بع�ص �حلالت يكون خَمَ
معاين  مالحمها  يف  �رت�سمت  حلياة  ووحيدً� 
�حل��و�ر  ي�سعب  فحني  و�لإح���ب���اط،  �ل��ي��اأ���ص 
تكون  و�لح��رت�م  و�مل��ودة  و�لتقدير  و�للتقاء 
�حلياة مبثابة رحلة من �ملتاعب لكل �أفر�دها 

بلغ متوسط نسبة 
اإلنجاز 72.22% من 

األهداف المستهدفة

توّعي حديثي الزواج 
والمقبلين عليه بأسباب 

الخالفات والطالق
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�لأ�سرة،  ��ستقر�ر  باإجناح  �ملتعلقة  �لق�سايا 
و��ستثمار �لتقنية �حلديثة �لتي �أ�سبحت �ليوم 

خيارً� �إ�سرت�تيجيًا جلمعية »�ملودة«. 
ومن �أهم �لنتائج �لتي حققتها �جلمعية، بلغت 
ر�سا  ون�سبة   ،%87 �مل�سلحة  ذوي  ر�سا  ن�سبة 
�ملانحني  ر�سا  ون�سبة   ،%88 بلغت  �مل�ستفيدين 
�أع�ساء �جلمعية  بلغت 96.60%، ون�سبة ر�سا 
ر�سا  ن�سبة  بلغت  بينما   ،%75 بلغت  �لعمومية 
معاجلة  ومت   ،%97.97 باجلمعية  �لعاملني 
ونتائج   ،%96 بن�سبة  و�مل��ق��رتح��ات  �ل�سكاوى 

�إجناز فر�ص �لتح�سني بلغت %73.

يف  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جمل�ض  اع��ت��م��د   •
اخلطة  الثانية  لدورته  ال���18  اجتماعه 
الت�سغيلية اجلديدة لعام 2018م، فما اأهم 

اأولويات اجلمعية خالل العام اجلديد؟
تغيري  �إىل  2018م  عام  يف  �جلمعية  ت�سعى   -
�لتمكني  خ���الل  م��ن  �أ���س��رة   29.546 ح��ي��اة 
�لأ���س��ري و�لإر���س��اد و�لإ���س��الح، وت��ه��دف �إىل 
�عتمد  �ملجل�ص  و�أنَّ  �أ���س��رة،  �أل��ف   200 توعية 
لعام  �لت�سغيلية  للخطة  �لتقديرية  �مل��و�زن��ة 
بر�مج  بتقدمي  ملتزمة  و�جلمعية  2018م، 
وفق  �مل�ستفيدين  �حتياجات  مع  تتو�فق  نوعية 
�حرت�فية،  تخ�س�سية  وممار�سات  در��سات 
مع تزويد �لأ�سرة باخلرب�ت و�ملهار�ت و�ملعامل 
و�لجتماعي،  �ل��رتب��وي  �ملجال  يف  �لأ�سا�سية 
�لأ�سرة  تكوين  بقو�عد  �لأ�سري  �لوعي  وزيادة 

�ل�سليمة.

بناء التشريعات 
اجلمعية  �ستجريها  التي  املبادرات  من   •
خالل 2018م »درا�سة ت�سريعات مقرتحة 
وهي  لل�سيارة«،  امل��راأة  قيادة  تاأثري  حول 
م���ب���ادرة ت���واك���ب م��ن��ح خ����ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
ال�سيارة،  ق��ي��ادة  ح��ق  ال�سعودية  امل���راأة 
ميكن  وهل  الدرا�سة؟  تلك  من  الهدف  فما 
الت�سريعات  ت��ل��ك  ب��ع�����ض  اإىل  ال��ت��ع��رف 

املقرتحة؟
- و�سعت �إد�رة بحوث وتطوير �لأ�سرة بجمعية 
»�ملودة« هدفًا ��سرت�تيجيًا لعملها منذ 2017م 
حتى 2020م؛ وهو �إعد�د بحوث ت�سهم يف بناء 
لهذ�  وحتقيقًا  �لأ�سرية،  و�لت�سريعات  �لأنظمة 
�ملا�سي  �لعام  �أعّدت �جلمعية يف  �لهدف فقد 
مع  مقارنة  وهي  �لأ�سرية؛  �ل�سيا�سات  در��سة 
در��سة  وكذلك  �لعاملية،  و�لت�سريعات  �لأنظمة 
�لأ�سري من  �ل�ستقر�ر  �ملر�أة على  تاأثري عمل 
وجهة نظر �لزوجني. وحاليًا نعمل على در��سة 
�مل��ر�أة  قيادة  تاأثري  ح��ول  مقرتحة  ت�سريعات 

لل�سيارة يف �ململكة، وهذه �لدر��سة تهدف �إىل 
�لزوجني  نظر  وجهة  بني  �لفروق  عن  �لك�سف 
�لأ�سرة،  ��ستقر�ر  �ملر�أة على  تاأثري عمل  حول 
تخفيف  يف  ت�سهم  وت�سريعات  �أنظمة  و�ق��رت�ح 

تاأثري عمل �ملر�أة على ��ستقر�ر �لأ�سرة.

• �ست�سارك اجلمعية يف ملتقى »كيف نكون 
طالق«،  بال  »حي  مببادرة  القادم  قدوة؟« 
وما  املبادرة؟  تت�سمنها  التي  امل�ساريع  فما 

الهدف منها؟
»كيف  ملتقى  يف  »�مل���ودة«  جمعية  �ست�سارك   -
نكون قدوة؟« بثالث مبادر�ت هي مبادرة »�لأم 
من  �أُمٍّ   1400 متكني  �إىل  تهدف  �لتي  �لقائدة« 
حيث  ك��اأُم،  �لأ�سرية  �لقيادة  و�أدو�ت  مهار�ت 
�سيتم تقدمي دور�ت تدريبية يف �لأحياء لتمكني 
ودور�ت  �لأ���س��ري��ة،  �لقيادة  م��ه��ار�ت  من  �لأم 
وكذلك  و�ملطلقات،  �لأر�م���ل  لتمكني  تدريبية 
ت��ق��دمي ج��ائ��زة »�لأم �ل��ق��ائ��دة«. �أم���ا �مل��ب��ادرة 
وتهدف  ط��الق«  بال  »ح��ٌي  مبادرة  فهي  �لثانية 
بالأحياء  و�ل��ُع��َم��د  �مل�ساجد  �أئ��م��ة  متكني  �إىل 
من  ذلك  ويتم  �لأ�سري،  �لإر�ساد  مهار�ت  من 
�لعلمية  »�مل��ودة«  وقافلة  تدريبية  دور�ت  خالل 
�أ�سرية  وحم��ا���س��ر�ت  ب��الأح��ي��اء  و�ل�ست�سارية 
وكذلك جائزة »�حلي �ملثايل«، و�ملبادرة �لثالثة 
�لأبناء«  لدى  �لأ�سرية  و�لأخ��الق  �لقيم  »تعزيز 
�إىل  وتهدف  و�رف«،  ب�»برنامج  �ُسميت  �لتي 
و�لقيم  بالأخالق  وطالبة  طالب   2500 متكني 

�لأ�سرية، وتعزيز �سلوك �لأبناء لدى �لآباء.
تقّدم  »�مل��ودة«  جمعية  �أن  ذك��ره،  �جلدير  ومن 
يوميًا،  �ساعة   13 ملدة  للم�ستفيدين  خدماتها 
كما  م�ساًء،  �لتا�سعة  حتى  �سباحًا  �لثامنة  من 
ت�ستقبل �ل�ست�سار�ت عرب �لرقم �ملوحد خلدمة 
�لعمالء 920001426 وتقدم خدمات �إلكرتونية 
www.almawaddah.org.sa عرب موقعها
منها �لإر�ساد �لإلكرتوين و�لت�سجيل يف �لدور�ت 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة وحت��م��ي��ل �ل��ب��ح��وث و�ل���در�����س���ات 
و�لباحثني،  �لعليا  �لدر��سات  لطالب  �لأ�سرية 
خمت�سني  عرب  �لهاتفية  �ل�ست�سار�ت  وتقدمي 
وخمت�سات يف �ل�ست�سار�ت عرب �لرقم  �ملوحد. 

تركيز  �أي  �لرتكيز؛  ون�سب  �لفئات  ت�سنيف 
�ملو�رد و�خلدمات، مبا يحقق �لأثر �ملطلوب 
حتقيقه لكل فئة م�ستفيدة على �لنحو �لتايل: 
�أوًل: �لأ�سر �لنا�سئة، وهم �ملقبلون و�ملقبالت 
�لنا�سئة  �لأ�سر  �إىل  بالإ�سافة  �ل��زو�ج،  على 
ت�سل  حتى  �ل��زو�ج  من  �لأوىل  �ل�سنو�ت  يف 
ون�سبة  �لأ�سري.  و�ل�ستقر�ر  �لُن�سج  ملرحلة 

تركيز �ملو�رد لهذه �لفئة 35% من �ملو�رد.
ثانيًا: �لأ�سر غري �مل�ستقرة، وهي �لأ�سر غري 
ولديها  �لتحديات،  مو�جهة  على  �ل��ق��ادرة 
��ستقر�رها،  تهدد  معوقات  �أو  ��سطر�بات 
نتيجًة  م�سكالتها؛  ح��ل  على  ق���ادرة  وغ��ري 
بني  و�لتقدير  و�لتفاعل  �لتو��سل  ل�سعف 
�ملو�رد  تركيز  ون�سبة  �لأبناء.  مع  �أو  �لأبوين 

لهذه �لفئة 25% من �ملو�رد.
�ملكونة  �لأ�سرة  �ملنف�سلة، وهي  �لأ�سر  ثالثًا: 
بينهما  �لنف�سال  ومت  و�أب��ن��اء،  �أب��وي��ن  م��ن 
��ستمر  ن���ز�ع���ات  �أو  ����س��ط��ر�ب��ات  ب�سبب 
تاأثريها بعد �لنف�سال، ون�سبة تركيز �ملو�رد 

لهذه �لفئة 20% من �ملو�رد.
ر�بعًا: �لأ�سر �مل�ستقرة، وهي �لأ�سرة �لو�عية 
�حللول  و�إيجاد  م�سكالتها  حل  على  �لقادرة 
و�ندماج  �سلوكي،  بن�سج  وتتمتع  �ملختلفة، 
�ملجتمع.  تنمية  يف  وم�����س��ارك��ة  �ج��ت��م��اع��ي، 
من   %5 �لفئة  ل��ه��ذه  �مل���و�رد  تركيز  ون�سبة 

�ملو�رد.
خ��ام�����س��ًا: �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة و�مل��خ��ت�����س��ون، 
و�لأف��ر�د  و�لأهلية  �حلكومية  �جلهات  وهي 
تركيز  ون�سبة  �لأ���س��رة.  ب�سوؤون  �ملخت�سون 

�ملو�رد لهذه �لفئة 15% من �ملو�رد.

تعمل  التي  املحاور  اإىل  ُتعرفنا  هل   •
عليها اجلمعية؟

جمالت  ثالثة  »�مل���ودة«  جمعية  �عتمدت   -
�إنتاج  وخطوط  م�سار�ت  مبثابة  هي  للعمل 
�لعامة  و�لأط���ر  �لرئي�سة،  �لتوجهات  متّثل 
يف  �لعاملني  لعموم  �لعمل  منهجية  لإي�ساح 
�جلمعية، مبا يحقق ر�سا �أ�سحاب �مل�سلحة، 

ويحقق �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية �ملعتمدة.

�ملقبلني  وقاية  وه��و  �لوقائي:  �لأول  �مل�سار 
و�ملقبالت على �لزو�ج �أو حديثي �لزو�ج من 
�أ�سباب �خلالفات و�لطالق عرب تقوية رو�بط 
من  وقوعها  قبل  �مل�سكالت  ملو�جهة  �لأ�سرة 
خالل بناء عالقات تت�سم باملحبة و�لحرت�م 

�ملتبادل ملعرفة كل زوٍج بحقوقه وو�جباته.
م�ساعدة  وه���و  �ل��ع��الج��ي:  �ل��ث��اين  �مل�����س��ار 
مع  �لأ�سرية  �لعالقات  تقوية  على  �لزوجني 
م�سكالتهم  وع��الج  و�لأبناء  �لأ�سرة  حميط 
�حللول  تقدمي  طريق  عن  وذل��ك  �لفردية، 
و�مل���ق���رتح���ات، �ل��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا دمي��وم��ة 
بالإ�سافة  �لزوجني،  بني  �لزوجية  �لعالقات 
�إىل �مل�ساهمة يف تقوية �لعالقات �لأ�سرية مع 

�لأبناء قبل وبعد �لنف�سال. 
�لأ�سرة  توعية  وهو  �لإمنائي:  �لثالث  �مل�سار 
مبا  قدر�تهم  و��ستثمار  ذ�تهم  تطوير  نحو 
يكفل لهم تقوية �لرو�بط �لأ�سرية و�إجناحها 
بعيدً� عن �أ�سباب �خلالف و�لطالق، و�أي�سًا 
عرب  و�لأهلية  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  توجيه 

�لبحث و�لتطوير.

جودة األداء
• ما الإجراءات والو�سائل الأكرث حتقيقًا 

لر�سا امل�ستفيدين؟
�لتميُّز  معايري  بتطبيق  �جلمعية  تلتزم   -
�ل�ستد�مة  وحتقيق  �خلدمة  وجودة  �ملوؤ�س�سي 
بتحقيق �سعادة �لأ�سرة، وتهتم بقيا�ص �لنتائج 
�إجناز  ون�سبة  �أد�ء  ج��ودة  �أعلى  �إىل  للو�سول 
�لكفاءة  يف  �ملتمثلة  �لنجاح  ع��و�م��ل  بتوفري 
�لقيادية و�ملعيارية وجودة �خلدمة وفريق �لعمل 
و�ل�سر�كات  و�ملوثوقية  و�خل�سو�سية  �ملوؤهل 
�لفاعلة و�لبحث و�لتطوير و�أف�سل �ملمار�سات، 
 R4E كما ت�سعى للح�سول على �سهادة �لتميز
C2E. ومن  بعد ح�سولها �سابقًا على �سهادة 
�لو�سائل و�لإجر�ء�ت ح�سب �ل�سيا�سات �لعامة 
ل�»�ملودة« يف خطتها �ل�سرت�تيجية، مو�كبة روؤية 
2030م، و�لعتماد على �لإح�ساء�ت بالدرجة 
�لأ�سرة؛  بق�سايا  يتعلق  فيما  خا�سة  �لرئي�سة، 
مثل خف�ص �لنز�عات �لأ�سرية، وخف�ص حالت 
�لطالق و�لنف�سال، وتاأ�سي�ص مفاهيم �لأ�سرة 
�مل�ستقرة لدى �ملقبلني و�ملقبالت على �لزو�ج، 
ن بيت خربة منوذجيًا  كما ت�سعى �جلمعية لتكوِّ
تدعم  �أ�ساليب  و�نتهاج  ودوليًا،  معتمدً� حمليًا 
وذل��ك  �لتنموية،  �إىل  ��ة  ع��ويَّ �ل��رَّ م��ن  �ل��ت��ح��ّول 
بدعم �ملبادر�ت �لتي حتقق �لتنمية �مل�ستد�مة 
لالأ�سر، و�لإ�سهام يف بناء �لأنظمة و�لت�سريعات 
لالأ�سرة �مل�سلمة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 
�ملعنيني  من  �لجتماعيني  �ملُ�سلحني  وتاأهيل 
خدمة  يف  �ملر�أة  دور  وتفعيل  �لأ�سرة،  بق�سايا 

تسعى بدأب لتشكيِل 
بيِت خبرٍة نموذجٍي 
معتمٍد محليًا ودوليًا

تدرس تشريعات 
مقترحة حول تأثير قيادة 

السعوديات للسيارة


