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األســرية  للتنميــة  المــودة  جمعيــة  تأســيس  تــم 
ــرار  ــي  بق ــز اجتماع ــام 2003 م كمرك ــة ع ــة المكرم ــة مك بمنطق
مــن صاحــب الســمو الملــي األميــر عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز 
كجمعيــة   2011 العــام  فــي  وانضمــت  هللا  رحمــه  ســعود  آل 
خيريــة تحــت مظلــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 
ــعى  ــة تس ــر ربحي ــة غي ــة تنموي ــي جمعي ــم 601 ،و ه ــص رق بترخي
لتحســين جــودة حيــاة األســرة عبــر منظومــة مبتكــرة ومتكاملــة 
المؤثــرة  والشــراكات  واالســتباقية  النوعيــة  الحلــول  مــن 
والتدريــب  اإلرشــاد  خــال  مــن  وممكنــة  داعمــة  بيئــة  فــي 
الرؤيــة والزيــارة  أحــكام  الحرفــي والمهنــي وتنفيــذ  والتمكيــن 
ــاج  ــف وع ــن العن ــرة م ــراد األس ــة أف ــة وحماي ــر المنفصل لألس
اضطرابــات الطفولــة وتصميــم السياســات واألبحــاث األســرية 
الجمعيــة  وتهتــم  األســرة،  قضايــا  فــي  المختصيــن  وتأهيــل 
بنشــر الوعــي وبنــاء القــدرة ومنــح الفرصــة مــن خــال برامجهــا 
ومبادراتهــا لجميــع أفــراد األســرة » المــرأة والرجــل والشــباب 
برامــج  الفئــات  مــن  فئــة  ولــكل   « الســن  وكبــار  والطفــل 

مخصصــة لهــا .

صاحب السمو المليك 

رحمه هللا تعالى

األمير عبدالمجيد بن عبد العزيز آل سعود 
6

ترخيص رقم 
601

سجل رقم 
4030316562

ترخيص رقم 
2089-527-481
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أعضاء مجلس اإلدارة الدورة الثالثة
2021-2024 
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تحســين جــودة حيــاة األســرة عبــر منظومــة مبتكــرة ومتكاملــة 
ــي  ــرة ف ــراكات المؤث ــتباقية والش ــة واالس ــول النوعي ــن الحل م

بيئــة داعمــة وممكنــة

أســرية  حلــول  منظومــة  بنــاء  فــي  الملهــم  النمــوذج 
المجتمــع  فــي  ومؤثــرة  مســتدامة 

الرَساَلة

الُرْؤَية

8
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تمكين المرأة في قدرتها على 
تحقيق االستدامة الماليةرعاية أسرتها اجتماعيًا واقتصاديا 

حماية وسالمة الطفل وبناء 
قدراته

اإلسهام الفاعل في تحقيق رؤية 
2030

تعزيز دور الشباب 
أسريًا ومجتمعيًا

تعزيز العالقة مع 
أصحاب المصلحة

تفعيل مشاركة كبار 
السن داخل أسرهم

اأَلْهَداف االْستراتيجَية

بناء قدرات الممارسين وفق 
المعايير المعتمدة

زيادة إسهام المجتمع في دعم 
قضايا األسرة

تعظيم المنفعة 
وتحقيق الرضا
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 نعمل على ضمان 
السرية التامة 

لبيانات ومعلومات 
المستفيدين

 نعمل على اإلفصاح عن 
تقارير األداء االجتماعي 
والمؤسسي والمالي 

ونشرها للمجتمع بكل 
وضوح ومصداقية

نعمل على بناء الثقة بالمودة 
وجودة خدماتها وأدائها، 

واالتصال المستمر والفّعال 
مع أصحاب المصلحة 

والمستفيدين والمجتمع

 نعمل على تطبيق 
منهجية التكامل مع 
مؤسسات القطاع 

الثالث لخدمة أكبر شريحة 
من األسر على مستوى 
المنطقة وعلى مستوى 

المملكة

نلتزم باالستمرار 
في تطبيق معايير 
التميز المؤسسي 

وتقديم خدمات متميز 
للمستفيدين

نعمل على تطبيق 
مفهوم العمل كفريق 
واحد متفاهم متناغم 

لتحقيق األهداف 
المرجوة

 نعمل على تطبيق منهجية 
التكامل مع مؤسسات 

القطاع الثالث لخدمة أكبر 
شريحة من األسر على ستوى 

المنطقة وعلى مستوى 
المملكة

الِقَيم
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12 جائـــــزة تــــمــّيـــز 

الجوائز
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مراكز شمل لتنفيذ أحكام 
الرؤية والزيارة

مركز إدراك للتوعية 
وتعزيز القيم األسرية

برنامج اطمئن لإلرشاد األسري 
وفض النزاعات 

مركز  كفاءة  للتطوير 
المهني للممارسين 

المختصين

مركز معرفة للتميز 
واالبتكار األسري

مركز الحماية 
األسرية  من العنف

أكاديمية الحياة 
للتمكين الحرفي والمهني 

للمرأة  

عيادة قرة عين لعالج 
اضطرابات الطفولة 

أكاديمية 
تعزيز مهارات جودة الحياة 

األسرية

برنامج تصميم السياسات 
والبحوث األسرية 

َبَرامَجَنا
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برنامج اإلرشاد األسري 
وفض النزاعات 
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برنامج اإلرشاد األسري وفض النزاعات 

هاتف االرشاد 
األسري

920001421

 اإلرشاد
 بالمـــقـــابــــلــــة

االرشاد
 االلــــكـــتـــــروني

اإلرشاد األسري:
قمنــا فــي الجمعيــة بتوفيــر عــدد مــن قنــوات تقديــم خدمــات االستشــارات وذلــك مــن خــال الهاتــف اإلرشــادي وخدمــات 
ــرد  ــم ال ــي، ويت ــع اإللكترون ــال الموق ــن خ ــي م ــاد االلكترون ــة اإلرش ــح خدم ــا تتي ــة كم ــروع الجمعي ــة ف ــة بكاف ــاد بالمقابل اإلرش
عليهــا خــال 48 ســاعة. وتحــرص المــودة علــى الوصــول للمســتفيدين وتقديــم الخدمــة لهــم وذلك بإقامــة ركن االستشــارات 
بالمــوالت التجاريــة والمستشــار الزائــر بمقــر الجهــات الشــريكة ، ويقــوم بتقديــم الخدمــة مجموعة من المرشــدين والمرشــدات 

المختصيــن فــي المجــال األســري والنفســي والزواجــي واالجتماعــي والتربــوي المؤهليــن وفــق معاييــر المــودة.

مــن  الهــــــــاتفي  اإلرشـــــــاد 
أكثــر الوســــــائل فاعليــة فــي 
المشــــكات  مـــع  التـــــعامل 
ــة  ــة دون معرف ــكل خصوصي ب

المســتفيد. هويــة 

المقابلــة االرشــادية هــي عاقــة 
بيــن  تفاعليــة ومهنيــة متبادلــة 
تتــم  والمسترشــد  المرشــد 
يســوده  جــو  فــي  لوجــه  وجهــا 
الطرفيــن  بيــن  المتبادلــة  الثقــة 
موعــد  حجــز  خــال  مــن  وتتــم 
إســعاد  مركــز  عبــر  االستشــارة 

.)920001426 المســتفيدين)

اإللكترونــي  اإلرشــاد  خدمــة  نقــدم 
علــى مــدار 24 ســاعة والهــدف منهــا 
ســهولة الوصــول للخدمــة مــن خال 
www.:موقــع الجمعيــة  عبــر الرابــط
almawaddah.org.sa/signin ويتــم 
الــرد عليــه فــي أقــل مــن 48 ســاعة 
أو عبــر التطبيقــات  اإللكترونيــة التــي 

ــا. ــن خاله ــة م ــدم الخدم تق
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اإلصالح وفض النزاعات 
وفرنــا مكاتــب اإلصــاح األســري لتســوية النزاعــات بيــن األســر فــي فــروع الجمعية 
بجــدة ومكــة والطائــف ومحكمــة األحــوال الشــخصية ويقــدم الخدمــة مصلحــون 
مؤهلــون ذوو كفــاءة عاليــة تحكــم عملهــم قيــم ومعاييــر المصلــح األســري منهــا: 

)الســرية التامــة والحيــاد والمهنيــة واالتقــان واإلخــاص( .

مختبر األسرة 
ــتفيدين  ــة المس ــر وكاف ــاعد األس ــي تس ــرية والت ــس األس ــن المقايي ــة م مجموع
إلــى تحقيــق االســتقرار األســري. حيــث يتــم بنــاء تلــك المقاييــس وفــق دراســة 
المجتمــع  تواجــه  التــي  القضايــا األســرية  أهــم  تحــدد  والتــي  احتياجــات األســرة 
وتحليــل كل قضيــة مــن حيــث )حجــم القضيــة ومــدى انتشــارها وأســبابها وماهــي 
أبــرز المشــكات( كمــا يتــم عمــل دراســة ومقارنــة معياريــة مــع أفضــل المقاييــس 
العالميــة واإلقليميــة والمحليــة بحيــث يتــم االطــاع علــى أفضــل الممارســات 
للمســاهمة فــي بنــاء المقاييــس بأفضــل المعاييــر العالميــة مــن أجــل تحقيــق 

ســعادة االســرة واســتقرارها وتقويــة روابــط أفرادهــا.
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اإلرشاد الجمعي 
نقيــم اإلرشــاد الجمعــي لمجموعــة مــن األفــراد بينهــم رابــط مشــترك لقضيــة أو 
مشــكلة يعانــون منهــا يتــم مــن خالهــا مشــاركة التجــارب الناجحــة بيــن األفــراد 
ويشــجع بعضهــم البعــض لتخطــي هــذه المشــكلة، يقــود هــذه المجموعــة ويشــرف 
عليهــا مرشــد متخصــص مؤهــل أكاديميــا ومهنيــا، لمســاعدتهم فــي عاج المشــكلة 

التــي يعانــون منهــا وتحقيــق الهــدف العــام الــذي أنشــئت المجموعــة مــن أجلــه.

مجموعة دعم 
المطلقات 

مجموعة 
دعم الحوامل 

وحديثات 
الوالدة

مجموعة دعم 
للزوجات في 

التواصل الناجح

مجموعة 
األمهات 

لحماية 
الطفل 

مجموعة 
دعم األمهات 

للتعامل مع 
األطفال 6-3 

سنوات

مجموعة 
دعم 

السيدات 
في الوقاية 

من تدخات 
األقارب
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أكاديمية تـــــعزيز مهـــارات
جـــودة الحــيـاة األســـريـــــة 
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محاور عمل األكاديمية 

االستعداد 
الزواجي

العاقات 
االسرية والزوجية

التخطيط 
االسري والمالي

االنفصال
 الناجح 

تربية
 األبناء

أكاديمية تعزيز مهارات جودة الحياة األسرية 

نهــدف فــي أكاديميــة تعزيــز مهــارات جــودة الحيــاة األســرية إلــى المســاهمة في تحقيــق ســعادة الفرد واألســرة كأحد أهــم مقومات 
برنامــج جــودة الحيــاة والتــي ال تكتمــل إال باكتمــال الصحــة النفســية والمجتمعيــة لألفــراد واألســرة، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن 
البرامــج التدريبيــة المتنوعــة والتــي تقــدم  لكافــة شــرائح المجتمــع  والقطاعــات الحكوميــة والعســكرية والخاصــة عبــر  مســار التدريــب 
الصفــي ومســار التدريــب اإللكترونــي واألمســيات التوعويــة  والتــي تهــدف  لتعزيــز الروابــط األســرية وتزويــد األســرة بعوامــل النجــاح 
التــي تســاهم فــي تحقيــق التــوازن واالســتقرار األســري والمالــي وتعزيــز القيــم األســرية لــدى األبنــاء وإكســاب الوالديــن مهــارات حــل 
المشــكات األســرية والتخطيــط التواصــل الفعــال لتحقيــق الترابــط العائلــي الــذي يســاهم فــي توفيــر بيئــة آمنــة لألبنــاء، كمــا تيهــدف 
البرنامــج إلــى تنميــة مهــارات االســتعداد الزواجــي واختيــار شــريك الحيــاة واكتســاب المهــارات اإليجابيــة والمســؤولية الشــخصية لبنــاء 
أســرة مســتقرة ومؤثــرة وســفيرة لرســالة المــودة وفــادرة علــى مواجهــة التحديــات والمتغيــرات المجتمعيــة . واألكاديميــة حاصلــة 

علــى ترخيــص المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي برقــم ) 2089-527481 ( 
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االستعداد الزواجي 

العالقات االسرية والزوجية

التخطيط االسري والمالي

البرامج التدريبية 

عدد الساعات اسم البرنامجم

5 كيف تختار شريك حياتك1

5مهارات االستعداد النفسي للزواج2

5التخطيط المالي لمشروع الزواج3

15" تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج " مهارات االستعداد للزواج 4101

"  الكوتش الزواجي " الموجه الزواجي الخاص5
تدريب - جلسات استشارية - اختبارات قياس

12

عدد الساعات اسم البرنامجم

5قواعد االستقرار والسعادة االسرية1

5إدارة االنفعال والغضب في االسرة2

5الحوار الفعال بين أفراد االسرة3

5إدارة المشاعر في االسرة4

5 تقنيات تعزيز القيم األخالقية ألفراد االسرة5

5 مهارات التعامل مع كبار السن6

عدد الساعات اسم البرنامجم

5التخطيط المالي وإدارة األزمات في االسرة1

5  قواعد التوازن بين العمل واالسرة2
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تربية األبناء

االنفصال الناجح

لإلطالع على 
البرامج التدريبية  

امسح الباركود

 عدد اسم البرنامجم
الساعات

5مهارات إدارة العالقة مع المراهقين1

5كيف تحمي طفلك من التحرش2

5 تعزيز مهارات التربية الوالدية لآلباء واالمهات -  مرحلة تكوين الطفل  ) 0 - 3 ( سنوات3

5 تعزيز مهارات التربية الوالدية لآلباء واالمهات - مرحلة تنشئة الطفل  ) 4 - 6 ( سنوات4

5 تعزيز مهارات التربية الوالدية لآلباء واالمهات - مرحلة  تربية الطفل -  ) 7 - 9 ( سنوات5

5 تعزيز مهارات التربية الوالدية لآلباء واالمهات - مرحلة تنمية الطفل ) 10 - 12 ( سنة6

5 ) وارف لتعزيز القيم االسرية ) طالب المرحلة المتوسطة7

5 ) وارف لتعزيز القيم االسرية )طالب  المرحلة الثانوية8

5) وارف لتعزيز القيم االسرية )طالب  المرحلة الجامعية9

عدد الساعات اسم البرنامجم

5مهارات إدارة االسرة بعد الطالق1

5 العالقة مع األبناء بعد االنفصال2
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مركز الحماية األسرية
 من العنف
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مسارات برنامج الحماية

1. الفحص و التصنيف:
يهــدف لمقابلــة الضحيــة و دراســة حالتهــا عــن طريــق تقييــم مســتوى المخاطــر  و عمــل خطــة ســامة لهــا, 

مــع توفيــر الدعــم النفســي و االجتماعــي.

2. االستجابة للمخاطر:
تمشــل توفيــر الدعــم الســريع و الكامــل للضحيــة و إن تطلــب ذلــك قيــام فريــق مــن مركــز الحمايــة األســرية 

لعمــل زيــارة ميدانيــة للوقــوف علــى وضــع المتعرضيــن لإليــذاء و تقديــم الدعــم المناســب لهــم.

3. برنامج إدارة الحالة:
برنامــج يتــم فيــه تعييــن أخصائيــة للعمــل مـــــع المـــــرأة لتحقيـــــق ســـــامتها و رفاهيتهــا, مــن خـــــال الدعم 
العملــي و العاطفــي و تخطيــط الســـــامة للمــرأة المغرضــة للعنــف األســـــري لتمكينهــا مــع التركيــز علــى 

بنــاء اســتقالية المــرأة مـــــن خـــــال المســـــاندة المجتمعيــة و المشــاركة.

مركز الحماية األسرية من العنف
نهــدف إلــى حمايــة األســرة مــن العنــف األســري وتوفيــر بيئــة آمنــة لألطفــال عــن طريــق التدخــل لحــل األزمــات وفحــص الحــاالت، 
وتطبيــق البرامــج التأهيليــة للحمايــة مــن العنــف ببرامــج مختلفــة تســتهدف جميــع أفــراد األســرة عــن طريــق جلســات إرشــادية مــع 

فريــق البرامــج التأهيليــة للحمايــة مــن العنــف، وكذلــك مراقبــة ومتابعــة الحــاالت بعــد انتهــاء الخدمــة. 

شريك البرنامج 
مشاريع االسناد الحكومي 
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4.برنامج دعم النساء
برنامـــــج يوفـــــر الدعــم المنظـــــم للمــرأة التــي عانــت مــن العنـــــف مــن خــال بيئــة جماعيـــــه ويعمـــــل هـــــذا 
البرنامــج علــى تطويــر فهـــــم المــرأة للعنــف األســـــري وتأثيـــــره كمــا يتطلــع إلــى الكشـــــف عــن تجربــة المـــــرأة 
وبنـــــاء احترامهــا وتقديــر ذاتهـــــا وتســـــتفيد النســـــاء مـــــن دعــم المجموعــة لمســـــاعدتهن علــى وضــع 

ــاعدة. ــب المس ــه لطل ــن في ــد يحتج ــذي ق ــت ال ــى الوق ــرف عل ــن والتع ــتراتيجيات إلدارة وضعهـــ اســـ

5.برنامج التواصل السليم
يهــدف إلــى بنــاء مهــارات التواصل بين الزوجيـــــن وتطويــر الطرق الســـــليمة للتعامـــــل فيما بينهمـــــا للوصول 

إلــى عاقــات أســرية جيــدة بشــرط رغبــة كا الزوجيــن في المشــاركة.

6.برنامج الحفاظ على األسرة
هـــــو برنامــج تدخــل مبكـــــر للحفــاظ علــى األســـــرة يهـــــدف إلـــــى توفيـــــر الدعـــــم العملــي والتربــوي لتمكيــن 

األســـــر التــي عانــت مــن العنـــــف للحصــول علــى حيــاة كريمــة.

7.برنامج تعافي األطفال
جلســـــات لألطفـــــال والمراهقيـــــن األصغـــر من 18 ســـنة والذيـــن تأثروا بالعنف األســـري وتطلبـــت  حالتهم 

التدخــل العاجــي لتجـــــاوز التجــارب التي تعرضــوا لها.

8.برنامج تعديل سلوك المعتدين
ــة و أســرية باإلضافــة إلــى جلســات  ــية, اجتماعيـــ ــارات نفســـ ــات فرديــة و استشـــ ــر جلســـ يقــدم الدعــم بتوفي
جماعيــة تســــــــــاعد فـــــي تـــطـــــــــوير مهـــــارات المشـــــاركين فـــــي فهـــــم أدوار الرجــل وفهـــــم الـــــذات و 
تعليـــــم مهـــــارات التعامــل مــع الغضــب باإلضافة لفهم العاقـــــة بيـــــن التفكيـــــر واالنفعـــــال والمشـــــاعر و 

ــتيعاب الســـــلوك المــؤدي للعنــف األســري. اســـ



28

أكاديمية الحــياة لــتمكين المرأة  
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أكاديمية الحياة لتمكين المرأة  
نهــدف فــي  أكاديميــة الحيــاة  لتمكيــن المــرأة إلــى تدريــب األرامــل والمطلقــات واليتيمــات والمســتفيدات مــن الضمــان االجتماعــي 
واألســر المتعففــة فــي منطقــة مكــة المكرمــة إلكســابهن المهــارات الازمــة وتحســين وضعهــن االقتصــادي لتحقيــق االســتدامة 
الماليــة لهــن مــن خــال التدريــب المهنــي والحرفــي لهــن وتقديم خدمــات اإلرشــاد المهنــي والتدريــب المنتهــي بالتوظيــف للقادرات 
علــى االنتــاج والعمــل لتحقيــق اكتفائهــن الذاتــي وتحويلهــن مــن الرعويــة واالعتمــاد علــى اإلعانــات والتبرعــات إلــى التنمويــة والعمــل 

واإلنتــاج، ومســاعدتهن لمواجهــة تحديــات الحيــاة وعيــش حيــاة كريمــة ومســتقرة .

مجاالت عمل أكاديمية الحياة:

التدريب الحرفي والمهني والريادي:
تنميــة مهــارات المــرأة وتمكينهــا إلنتــاج منتجــات متميــزة ومســاعدتها للوصــول إلــى األســواق 
لتصبــح لديهــا االســتقالية الماليــة مــن خــال البــدء فــي مشــروعها الخــاص وتحويلهــا مــن االحتيــاج 

إلــى اإلنتــاج.

التدريب الحرفي
برامج الخياطة وتصميم األزياء 

 برامج الفنون واألعمال 
اليدوية

برامج التصوير الفوتوغرافي
 برامج صيانة الجوال.

التدريب المهني
 برامج المهارات الرقمية

 برامج إدارة المطاعم 
والمقاهي

التدريب الريادي
برامج إدارة األعمال وبناء 

المشاريع

لإلطالع على 
البرامج التدريبية  

امسح الباركود
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الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة واألسر الضمانية المتعثرة:
ــي  ــاهمة ف ــي للمس ــم المال ــي بالدع ــي والمهن ــب الحرف ــات التدري ــي لخريج ــم المال ــم الدع تقدي
البــدء بمشــاريعهن الخاصــة كمــا بوفــر المشــروع خدمــات االستشــارات المهنيــة والفنيــة 
التــي تدعــم اســتمرار ونجــاح المشــروع، كمــا نســعد بتقديــم العديــد مــن خدمــات الدعــم 

ــاة ــروف الحي ــم ظ ــر له ــدة لتيس ــات رائ ــدة جه ــع ع ــاون م ــتفيدات بالتع للمس

منافذ وقنوات البيع:
ــات  ــات المنتج ــة مبيع ــان تنمي ــاء وضم ــول للعم ــهيل الوص ــي تس ــتفيدة ف ــاعدة المس مس
ــا لعــرض منتجــات األســر وتنميــة  ــا وإلكترونًي ــا ودولًي بالتعــاون مــع معظــم متاجــر البيــع محلًي

فــرص بيعهــا فــي كل مــكان. 
منافذ للمقاهي  والمطاعم المتنقلة داخل الدوائر الحكومية 

منافذ بيع مؤقتة 
منفد بيع داخل فنادق الخمس نجوم والمطار لألسر المنتجة المتميزة

معامل اإلنتاج والتسويق:
ــي  ــي والمهن ــب الحرف ــروع التدري ــات مش ــم خريج ــويق ندع ــاج والتس ــل اإلنت ــال معام ــن خ م
مــن خــال توفيــر معامــل لإلنتــاج لتمكيــن الســيدات مــن صناعــة منتجاتهــم التــي تــم تدريبهــن 
عليهــا بحيــث تكــون بمثابــة حاضنــة أعمــال تســاعدهن فــي صناعــة منتجاتهــن بشــكل احترافي، 

كمــا نقــوم بتقديــم خدمــات التســويق لمنتجــات المســتفيدات مــن معامــل اإلنتــاج.
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مراكز شمل لتـــنفيذ أحــكـام
الرؤية والزيارة
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بالشــراكة مــع وزارة العــدل نقــوم بتقديــم خدمــات الرؤيــة والزيــارة ونقــل الحضانــة لألســر المنفصلــة بمنطقــة مكــة المكرمــة 
بمــا يســاعد فــي تعزيــز وتســهيل رؤيــة الوالديــن ألطفالهــم خــال فتــرة الحضانــة أو فتــرة النــزاع فــي بيئــة آمنــة بــداًل عــن مراكــز 
الشــرطة وشــعب تنفيــذ األحــكام، وتشــتمل خدمــات البرنامــج أيًضــا علــى تقديــم االستشــارات القانونيــة لألســر المنفصلــة 

ــية. ــات نفس ــن اضطراب ــون م ــن يعان ــال الذي ــي لألطف ــدرج النفس ــة والت ــات التهيئ وخدم

مسارات عمل مراكز شمل 

االستالم والتسليم 
ــليم(  ــتام والتس ــت )االس ــم خدم ــة بتقدي ــوم الجمعي ــدل تق ــن وزارة الع ــرم م ــد المب ــق التعاق وف
ــن  ــتام الوالدي ــهيل اس ــز وتس ــي تعزي ــاعد ف ــا يس ــة بم ــة المكرم ــة مك ــة بمنطق ــر المنفصل لألس
ألطفالهــم بــداًل مــن مراكــز الشــرطة وشــعب تنفيــذ األحــكام، ويســتهدف البرنامــج خدمــة بنســبة 

100% مــن الحــاالت المحولــة إلــى المراكــز مــن الجهــات المعنيــة

تمكين الرؤية:
وفــق التعاقــد المبــرم مــن وزارة العــدل تقــوم الجمعيــة بتقديــم خدمــت )الزيــارة الداخليــة( لألســر 
المنفصلــة بمنطقــة مكــة المكرمــة بمــا يســاعد فــي تعزيــز وتســهيل رؤيــة الوالديــن ألطفالهــم 
داخــل مراكــز شــمل، ويســتهدف البرنامــج خدمــة بنســبة 100% مــن الحــاالت المحولــة إلــى المراكــز 

مــن الجهــات المعنيــة.

شريك البرنامج 
مشاريع االسناد الحكومي 

مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة
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تسليم الحضانة: 
وفــق التعاقــد المبــرم مــن وزارة العــدل تقــوم الجمعيــة بتقديــم خدمــت )تســليم الحضانــة( لألســر المنفصلــة 
بمنطقــة مكــة المكرمــة بمــا يســاعد فــي تعزيــز وتســهيل تســليم حضانــة األطفــال للوالديــن بــداًل مــن مراكــز 
الشــرطة وشــعب تنفيــذ األحــكام، ويســتهدف البرنامــج خدمــة بنســبة 100% مــن الحــاالت المحولــة إلــى المراكــز 

مــن الجهــات المعنيــة

تنفيذ احكام الزيارة عن طريق المنزل:
ــة  ــار إيجابي ــن أث ــك م ــا لذل ــتفيدين لم ــا كل المس ــل له ــب أن يص ــي يج ــذ الت ــي التنفي ــة ف ــة النهائي ــي المرحل ه
للمحضونيــن فــي تكــون بيئــة جيــدة ال تــزرع فــي نفوســهم االضطرابــات النفســية الناتجــة مــن المشــاكل التــي 

ــة. ــات الخارجي ــي الجه ــتام ف ــليم واالس ــال التس ــن خ ــدث م تح

االستشارات القانونية:
ــخصية  ــوال الش ــاً واالح ــذ خصوص ــكام التنفي ــق بأح ــا يتعل ــاً فيم ــمل قانوني ــز ش ــتفيدين بمراك ــي المس ــع وع رف
ــة بمــا يحقــق أعلــى مســتوى  عمومــاً ومــا يترتــب علــى عــدم التنفيــذ عــن طريــق تقديــم االستشــارات القانوني

وعــي.

التهيئة والتدرج النفسي لألطفال 
عنــد تنفيــذ أحــكام الرؤيــا والزيــارة وتــم ماحظــة أن عــدد مــن األطفــال يرفضــون الذهــاب مــع أحــد والديهــم 
ــر النفســي  ــاء بعــض التأثي ــاء بمــا يتســبب لــدى األبن ــر انفصــال الزوجيــن علــى األبن )طالــب التنفيــذ( وذلــك لتأثي
الســلبي فقامــت الجمعيــة بإضافــة خدمــات التهيئــة والتــدرج النفســي لألطفــال الرافضيــن تقبــل أحــد والديهم.
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عيادة قـــــرة عين لــعالج اضـــطـــرابات
 الطفولة 
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عيادة قرة عين لعالج اضطرابات الطفولة 
أوجدنــا مشــروع عيــادة قــرة عيــن لعــاج اضطرابــات الطفولــة لعمــل برامــج وجلســات إرشــادية وتعديــل ســلوك األطفــال 
وأســرهم، وتســتهدف الجمعيــة مــن خــال هــذا البرنامــج إلــى تنميــة مهــارات األطفــال الذيــن يعانــون مــن اإلضطرابــات النمائيــة 

ــال. ــة لألطف ــات النمائي ــن باالضطراب ــارات مختصي ــارين ومستش ــال مستش ــن خ ــري ، م ــم األس ــم الدع وتقدي

مسارات عالج اضطرابات الطفولة:

الشرائح المستهدفة 

 االستشارات 
والتشخيص 

المهني الضطرابات 
الطفولة وذوي 

االحتياجات الخاصة 

حاالت التأخر النمائي
ذوي االحتياجات الخاصة 

حاالت التأخر اللغوي 

حاالت تعديل السلوك وبناء الشخصية 
حاالت التدخل المبكر 

حاالت صعوبات التعلم 

وحدة 
المقاييس 
النفسية 

بالمقاييس 
المقننة وغير 

المقننة

التدريب الفردي 
والجماعي 
لألطفال

لتنمية المهارات 

 برنامج إدارة 
الحالة ووضع 

الخطة 
المستقبلية 

للحالة 

االرشاد والدعم 
األسري لكيفية 

التعامل مع 
األبناء 

دورات االرشاد 
المجتمعي عن 

فئات ذوي 
االحتياجات 

الخاصة 
واالضطرابات 

النمائية 

فنيات العاج 
باللعب
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مركز كـــــفاءة للتـــطوير الــمهــني
للممارسين المختصين
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مركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين

كفــاءة مركــز تدريبــي مرخــص مــن المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي بترخيــص رقــم : 481-527-2089 يهــدف ليكــون 
ــب  ــال التدري ــن خ ــك م ــرة وذل ــؤون األس ــي ش ــن ف ــات المختصي ــارات وممارس ــارف ومه ــة مع ــاري لتنمي ــي ومعي ــع علم مرج
والتأهيــل المهنــي عبــر برامــج معتمــدة أكاديميــا ومرخصــة مــن مؤسســات عالميــة ومحليــة ومنهــا الدبلــوم العالــي والمهنــي فــي 

المجــال األســري.

الدبلومات العالية والمهنية

الدبلومات والزمالة 

الدورات الدولية والمحلية 

دورات تدريبية متخصصة 
للتطوير المهني

عضوية اعتماد الممارسين 
المختصين

معسكرات  علمية  ومهنية 
للمختصين في قضايا األسرة

الدبلوم العالي في اإلرشاد 
األسري ) مصنف (

دورة تطوير 
مهارات 

الكوتشينج 
الزواجي

دبلوم علم نفس اإلرشاد 
التنموي لألسرة

دورة المرشد 
المتقدم في 

العاقات 
الزوجية 

واألسرية

الزمالة في العاج 
الزواجي واألسري

دورة المحكم 
األسري

أخصائي 
االضطرابات 

النمائية العاج 
باللعب 

أخصائي اإلصاح 
وفض النزاعات 

األسرية

مسارات عمل المركز 

خدمات المركز 
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الشرائح المستهدفة

المختصين في 
اإلرشاد االسري 

المختصين في 
اإلصالح االسري 

المختصين في 
العالج الزواجي

أخصائي التربية 
الخاصة

األثر المتوقع 

تحسين سوق عمل 
المختصين في شؤون 

 األسرة 

زيادة كفاءة المختصين 
من خالل التدريب 

المتخصص

توسيع أثر عمل القطاع 
غير الربحي
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مجاالت المركز 

األفراد 
والعائالت 

العالقات األسرية 
وفض النزاعات

النمو البشري 
والتنمية

العالقات 
الشخصية

إدارة موارد 
األسرة

تعليم الوالدين 
والتوجيه 
األسري

قوانين األسرة 
والسياسة 

العامة

منهجيات 
التربية في 

الحياة األسرية

األخالق المهنية 
والممارسة

ذوي االحتياجات 
الخاصة في 

األسرة
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برنامج تصميم الســـياسات
والبحوث األسرية
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نقــوم فــي برنامــج تصميــم السياســات والبحــوث األســرية علــى رصــد أهــم القضايــا المجتمعيــة التــي تؤثــر علــى األســرة واســتقرارها 
والقيــام بتحليلهــا بطــرق علميــة للمســاهمة فــي وضــع حلــول لمواجهــة تلــك القضايــا، كمــا يهتــم البرنامــج بتصحيــح أســاليب وطــرق 
ــرة عــن  ــات فــي المجتمــع بمــا يعطــي صــورة مغاي ــا األســرية وأســاليب احتســابها ونشــرها كإحصــاءات وبيان التعامــل مــع القضاي

الواقــع، كذلــك إصــدار ودعــم البحــوث والدراســات األســرية التــي تســاهم فــي صناعــة تشــريعات وسياســات أســرية.

إصدار ودعم الدراسات والبحوث األسرية
إصــدار ودعــم الدراســات والبحــوث األســرية، الــذي مــن خالــه يتــم صياغــة مقترحــات تســاعد فــي صنــع 

ــداد  ــرة، وإع ــة باألس ــريعية المتعلق ــا التش ــي أنظمته ــة ف ــا الدول ــرية تعتمده ــات أس ــريعات وسياس تش

ودعــم بحــوث ودراســات تدعــم صناعــة السياســات والتشــريعات األســرية وتحليلهــا، وكذلــك أدلــة 

ــر. ــاس األث ــوث قي ــرة، وبح ــة لألس توعوي

رصد وتحليل قضايا األسرة
رصــد وتحليــل قضايــا وتشــتمل علــى التقاريــر واإلحصــاءات األســرية المتجــددة عــن الظواهــر والمتغيــرات 

االجتماعيــة المعاصــرة، وكذلــك البحــوث والدراســات األســرية

اإلعالم اإلحصائي لألسرة
ــن  ــاءات م ــات واإلحص ــر والبيان ــاءات والتقاري ــة اإلحص ــل كاف ــف وتفعي توظي

ــوث  ــات والبح ــي الدراس ــرة ف ــك المتوف ــاء، وكذل ــة اإلحص ــدل وهيئ وزارة الع

ــى  ــدات عل ــق تغري ــن طري ــرها ع ــادة نش ــرية وإع ــا األس ــص القضاي ــي تخ والت

وســائل التواصــل االجتماعــي وعــن طريــق التقاريــر البيانيــة الشــهرية عــن 

ــث  ــرة بحي ــا األس ــن قضاي ــة م ــام بقضي ــراز االهتم ــرض إب ــرة بغ ــا األس قضاي

ــرية  ــا األس ــع بالقضاي ــي المجتم ــادة وع ــر وزي ــي نش ــهم ف تس

لتحميل األدلة 
والسياسات والبحوث 

امسح الباركود

برنامج تصميم السياسات والبحوث األسرية
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مــــركـز إدراك للتـــوعـيـة 
وتـعزيز القيم األســريــة
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األدلة التوعوية لألسرة
ــرة  ــا األس ــى بقضاي ــة تعن ــوات منهجي ــوي خط ــة تح ــة توعوي ــة أدل صناع
لرفــع مســتوى المعرفــة والوعــي، والتفاعــل مــع هــذه األدلــة مــن خال 

الممارســة وتطبيــق الخطــوات للوصــول للنتائــج المرجــوة مــن الدليــل.

اإلنتاج اإلعالمي التوعوي لألسرة
- المسلسات الكرتونية 

- األفام الوثائقية  
- البودكاست الصوتي 

نهــدف مــن خــال مركــز إدراك إلــى إنتــاج محتــوى توعــوي إعامــي لألســرة عبــر وســائل اإلعــام ومنصــات التواصــل االجتماعــي 
ــة لألســرة، وكذلــك حلقــات  ــود كاســت والموشــن جرافيــك واإلنفوجرافيــك والرســائل التوعوي مثــل األفــام والمسلســات والب

إرشــادية باســتضافة مختصيــن فــي عــدة مجــاالت تحتاجهــا األســرة واألدلــة التوعويــة المتخصصــة فــي األســرة. 

مركز إدراك للتوعية وتعزيز القيم األسرية
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الفعاليات األسرية 
- المعارض التفاعلية 

- األمسيات والندوات التوعوية

الحمالت التوعوية
حملــة توعويــة ســنوية ألفــراد األســرة وذلــك عبر عــدة منتجــات توعويــة مثل 
)) االنفوجرافيــك ورســائل  gif وفيديوهــات الموشــن جرافيــك والمســابقة 

تفاعليــة عــن الحملــة (( 

التوعية باأليام العالمية المرتبطة باألسرة 
توعيــة المجتمــع بقضايــا األســرة مــن خــال التفاعــل والمشــاركة فــي األيــام 
العالميــة المتعلقــة باألســرة مــن خــال وصناعة المحتــوى المرتبــط بموضوع 

اليــوم العالمــي
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مركـز مــعرفة للـتــمــــيز
واالبتـــكار الـمـــؤسسي
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الخدمات الذي يقدمها مركز معرفة :

انطاقــاً مــن دورنــا الــذي نقــوم بــه تجــاه النقــل المعرفــي فــي مجــال التميــز المؤسســي واألداء االجتماعــي ومســاهمتنا فــي 
ــات  ــة الســعودية فــي 31 محافظــة , ونظــراً للطلب ــة داخــل المملكــة العربي مســاعدة 147 جهــة فــي 34 دولــة منهــا 82 جمعي
الكبيــرة التــي نتلقاهــا مــن مؤسســات اجتماعيــة هنــا انطلقــت فكــرة تحويــل بيــت الخبــرة الداخلــي إلــى مركــز مســتقل تمهيــداً 
النطاقــه ضمــن شــركة األســرة الوقفيــة المتميــزة فــي العــام 2022م ومــن الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز التخطيــط 
ــق  ــري وتطبي ــكار األس ــل االبت ــيس معام ــة وتأس ــرية المجتمعي ــادرات األس ــم المب ــرية وتصمي ــات األس ــتراتيجي للمؤسس االس

ــة ــة والعالمي ــز المحلي ــز التمي ــاركة بجوائ ــي المش ــات ف ــاعدة المؤسس ــي ومس ــز المؤسس ــر التمي معايي

التخطيط 
االستراتيجي 
للمؤسسات 

األسرية 

تصميم المبادرات 
المجتمعية لألسرة

تأسيس معامل 
االبتكار األسري

تطبيق معايير 
التميز المؤسسي 

تجهيز ملفات المشاركة 
في جوائز التميز 

المؤسسي

مركز معرفة للتميز واالبتكار المؤسسي



47

وتتبنى الجمعية قضية إشراك المتطوعين رغبة في: 

ــد  ــال تزوي ــن خ ــك م ــة وذل ــا النبيل ــن أهدافه ــدد م ــق ع ــى تحقي ــرية ال ــة االس ــودة للتنمي ــة الم ــوع بجمعي ــدة التط ــدف وح ته
الجمعيــة باألعــداد المطلوبــة مــن االفــراد ممــن لهــم خبــرات ومهــارات يمكــن لهــا النهــوض بالعمــل االجتماعــي داخــل نطــاق 
عملهــا بمــا ســاعدها علــى تحقيــق أهدافهــا ويكمــن الهــدف األساســي فــي تنظيم عمليــة التطــوع وتوجيــه جهــود المتطوعين 
ووضــع الخطــط والبرامــج التدريبيــة الازمــة لهــم ومتابعــة أعمالهــم وتقويمهــا بمــا يضمــن االســتفادة مــن قدراتهــم بالشــكل 

الصحيــح. 

وحدة التطوع

تعظيــم أثــر جمعيــة 
ــق  ــي تحقي ــودة ف الم
األســرية  التنمــــــــية 
ــر  ــول ألكب والوصــــــــ
ــة مــن  شــريحة ممكن

المســتهدفين. 

امسح الكود
لتتطوع 

 معنا

ــرات  ــن خب ــتفادة م االس
ومهــارات المتطوعيــن 
واســتثمارها فــي تطويــر 
قــدرات الفريــق وكفــاءة 

العمــل.

زيــادة الوعــي وتنميــة 
لــدى  المســــــــؤولية 
تجــاه  المجتمــــــــــــع 
وأســرهم  أنفســهم 

. مجتمعهــم و

ــمية خـــــــــبرات   تنـــــــ
المتطـــــــوعـــــــــــين 
مهاراتهــم  وتطويــر 
مــن خــال اشــراكهم 
فــي خدمــة المجتمــع.
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