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جمعيـة املـودة للتنمية الأ�سرية مبنطقة مكة املكرمة

www.almawaddah.org.sa
الطبعة الأوىل  2018/ 1439

مينع ن�صخ اأو ا�صتعمال جزء من هذا الكتاب باأية و�صيلة ت�صويرية اأو اإلكرتونية اأو ميكانيكية مبا فيها
الت�صجيل الفوتوغرايف والت�صجيل على اأ�صرطة اأو اأقرا�ص مقروءة اأو باأية و�صيلة ن�صراأخرى

مبا فيها حفط املعلومات وا�صرتجاعها من دون اإذن خطي من اجلمعية.
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نماذج للبحوث والدراسات بجمعية المودة
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فريق العمل

إعداد:
- وجدان سعيد حممد الشهري

المراجعة والتدقيق:
- د. إبراهيم جاللني إبراهيم

دليل
منظمات األسرة العالمية 
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اإلطار االستراتيجي

َمْن نحن؟

مجعية املودة للتنمية األرسية بمنطقة مكة املكرمة مجعية تنموية غري ربحية متخصصة 
برامج  عرب  األرسي  واألمن  االستقرار  حتقيق  إىل  وتسعى  األرسة  ومتكني  إرشاد  يف 
اآلثار  ومن  الطالق  نسب  من  للحد  اجلمعية  وتعمل  اجتامعًيا،  مستدامة  تنمويــة 

املرتتبة عليه وكذلك توعية ومتكني املجتمع.

الرؤية:

أن نكون أنموذًجا عاملًيا يف حتقيق سعادة األرسة واستقرارها.

الرسالة:

نلتزم بتمكني وإرشاد وتوعية األرسة عرب مبادرات تنموية مستدامة تسهم يف تقوية 
روابط األرسة واستقرارها.

البناء القيمي:

اخلصوصية – الشفافية – املوثوقية – املبادرة - االحرتافية

األهداف االستراتيجية:

 اإلسهام يف متكني وإرشاد األرسة من خالل مبادرات تنموية مستدامة.
 إعداد بحوث ودراسات تسهم يف بنامء الترشيعات واألنظمة األرسية.
 تنمية قدرات املختصني يف جمال التنمية األرسية وفق املعايري املعتمدة.

 بناء منظومة قياس النتائج للوصول إىل أعىل معايري التميز املؤسيس.
 تعظيم األثر عىل املستفيدين وحتقيق رضا أصحاب املصلحة.

 تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول لالستدامة االقتصادية.  
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مقدمة
خربة  بيت  لتكون  املكرمة  مكة  بمنطقة  األرسية  للتنمية  املودة  مجعية  سعي  إطار  يف 
والتطوير،  األبحاث  وبناء  التجارب  نقل  يف  يسهم  وحملًيا،  دولًيا  معتمد  نموذجي 
واملصلحني  واملرشدين  املدربني  من  املختصني  واعتامد  إلعداد  عاملية  معايري  ووضع 
امليدان،   هذا  وتنظيم  ضبط  يف  للمسامهة  األرسية  التنمية  يف  والباحثني  االجتامعيني، 

جاءت فكرة إعداد دليٍل جيمع أهم وأفضل منظامت التنمية األرسية العاملية.
األرسة  سعادة  حتقيق  يف  عاملًيا  أنموذًجا  نكون  أن  اجلمعية:  لرؤية  حتقيًقا  وكذلك 
التعرف عىل نامذج عاملية تعمل يف جمال  يتطلب  الرؤية  فإنَّ حتقيق هذه  واستقرارها. 

التنمية األرسية.  
اعتامدها  رأسها  وعىل  احلديثة،  اإلدارية  املنهجيات  بتطبيق  تلتزم  املودة  مجعية  أنَّ  كام 
العمل عىل تطبيق معايري التميز املؤسيس، حيث يتم اختيار املدرسة اإلدارية األنسب 
سلم  يف  متقدمة  ملراتب  الوصول  وحتقيق  املصلحة،  تقتضيه  ما  وفق  اجلمعية  لعمل 

التميز وبشكل متدرج ومتسارع.
التنمية  ومراكز  اجلمعيات  منه  لتستفيد  الدليل  هذا  تقدم  أن  اجلمعية  إدارة  وتترشف 

االجتامعية املحلية واإلقليمية.
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الواليات المتحدة األمريكية



- 10 - 

دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: جمعية العائلة

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
واشنطناملدينة

www.imf.orgاملوقع اإللكرتوين
imffa@imf.orgالربيد اإللكرتوين

7000-623 )202( 1 +اهلاتف

الر�ؤية: عائلة مزدهرة.
الر�سالة: دعم الأ�سرة �امل�ساعدة يف ازدهارها.

إنشاء بيئة للدعم الشخصي واألسري والمهني والتنشئة االجتماعية األهداف
والتعليم.

اخلدمات

 تقديم اخلدمات املهنية ومهارات التواصل.
 برامج التدريب والتطوير واملهني.

 تقديم ورش تطوير شخصية.
 خيارات التعليم واملدارس.

 تقديم دورات اللغة اإلنجليزية.
 خدمة مراجع الطوارئ والطوارئ املنزلية.

 الدعم القانوين.
 دعم الزواج وتوجهات الرشيك.

IMF Family Association
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اسم المنظمة: المنظمة العالمية لألسرة

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
إلينوي -واشنطناملدينة

https://www.profam.orgاملوقع اإللكرتوين
info@profam.orgالربيد اإللكرتوين

 5819-964-815-1 +اهلاتف

الر�سالة: توحيد �جتهيز القادة يف جميع اأنحاء العامل لتعزيز الأ�سرة الطبيعية.

توحيد وتزكية القادة على مستوى العالم لتشجيع األسرة الطبيعية.األهداف

اخلدمات

 يعقد املؤمتر العاملي لألرسة )WCF( فعاليات عامة دولية كربى لتوحيد وجتهيز 
عنها  والدفاع  هبا  واالحتفاء  الطبيعية  األرسة  لتأكيد  واألرس  واملنظامت  القادة 

باعتبارها الوحدة األساسية الوحيدة واملستدامة يف املجتمع.
منشور  هي   )TNF( والسياسة   للبحوث  الدولية  املجلة  الطبيعية:  األرسة   
اجلامعة  كوحدة  الطبيعية  األرسة  تعزيز  عىل  القادة  وحيث  ينري  فصيل  أكاديمي 

األساسية يف املجتمع ومحاية قدسية وكرامة احلياة البرشية كافة.
 متكني القادة يف املؤسسات العاملية من محاية احلرية، والعقيدة، واألرسة كوحدة 

املجتمع الطبيعية واألساسية يف املجتمع.
والناشطني  والباحثني  املهنيني  ويمنح  جيهز   )ELP( الناشئني  القادة  برنامج   

الشباب لتعزيز الزواج، واألرسة الطبيعية كوحدة اجلامعة األساسية يف املجتمع.

International Organization For The Family
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اسم المنظمة: مركز األسرة وحقوق اإلنسان

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
نيويورك - واشنطناملدينة

https://c-fam.org املوقع اإللكرتوين
info@c-fam.orgالربيد اإللكرتوين

212-754 -  5948   اهلاتف

الر�ؤية:احلفاظ على القانون الد�يل عن طريق نبذ ال�سيا�سات الجتماعية الراديكالية يف الأمم 
املتحدة �املوؤ�س�سات الد�لية الأخرى.

الر�سالة: الدفاع عن احلياة الأ�سرية يف املوؤ�س�سات الد�لية.

اإلخالص - المثابرة - االحترافية - قول الحقيقة.األهداف

اخلدمات

 الدفاع عن احلياة واألرسة.
  احلفاظ عىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان واإلنسانية.

الدولية  واملؤسسات  املتحدة  األمم  يف  الراديكالية  االجتامعية  السياسات  نبذ    
األخرى.

Center For Family & Human Rights
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اسم المنظمة: مبادرة األسرة العالمية

الر�سالة: الق�ساء على الفقر �الرتكيز على التعليم �حقوق الأ�سرة يف اأثيوبيا.

األكثر األهداف السكانية  الفئات  في  المهمشين  واألطفال  النساء  تمكين 
ضعًفا في العالم.

اخلدمات

 القضاء عىل الفقر العاملي مع الرتكيز عىل التعليم واألرسة واملجتمع والصحة.
 بناء منازل عائلية دائمة لـ 20 طفالاً يتياماً يذهبون إىل املدارس املحلية ولدهيم 

أطعمة مغذية ورعاية صحية وشبكة حمبة.
 العمل عىل ختفيف حدة الفقر.

التعليم  خالل  من  واألطفال  للنساء  بالنسبة  املستقبل  آفاق  حتسني  برامج   
والتمكني.

 السعي لزيادة احتامالت النجاح من خالل الرتكيز عىل التدابري املستدامة.
والضعفاء  اليتامى  األطفال  من  ا  األكثر ضعفاً السكانية  للفئات  املساعدات  تقديم   
والنساء املهمشات ليمكنهم الوصول إىل أهدافهم ويعيشون حياة منتجة مكتفية ذاتياًا.

Global Family Initiative

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدة - أثيوبياالدولة
املدينة

www.globalfamilyinitiative.orgاملوقع اإللكرتوين
information@betasab.orgالربيد اإللكرتوين

اهلاتف
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اسم المنظمة: منظمة األمل الدولية لألطفال

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
كاليفورنيااملدينة

http://www.child-international.orgاملوقع اإللكرتوين
info@child-international.orgالربيد اإللكرتوين

714.545.3050اهلاتف

الر�ؤية: م�ستقباًل يتمتع فيه جميع الأطفال امل�سردين بفر�سة متكافئة حلياة اأ�سرية ناجحة.
الر�سالة: م�ساعدة الأطفال امل�سردين على الو�سول اإىل احلياة الأ�سرية.

األهداف
خالل  من  والمحرومين  المشردين  لألطفال  متساوية  فرص  توفير 
واإلسكان  التعليم  برامج  إلى  الوصول  بسبل  وتزويدهم  تمكينهم، 

والمساعدة األسرية.

اخلدمات

 برنامج مساعدة شبابنا املهمشني وعائالهتم لتحقيق نتيجة ناجحة للحياة التي 
هندف إىل حتسينها. 

معقولة،  بأسعار  الصحية  الرعاية  إىل  للوصول  األرسة  دعم  خدمات  تقديم    
العمل،  وفرص  املهني،  والتوجيه  املالية،  املساعدات  وبرامج  األطفال،  ورعاية 

وأكثر من ذلك.
يف  االنقطاع  تقليل  خالل  من  األطفال  جلميع  التغيري  دعم  التعليم:  برنامج    
العملية التعليمية للنازحني والشباب املحرومني الذين نخدمهم بناء عىل العديد 
العايل  للتعليم  الدراسية  واملنح  املالية  املساعدات  وتقديم  االسرتاتيجيات  من 

لتوفري اللوازم املدرسية التي متس احلاجة إليها.

Children Hope International
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اخلدمات

أولوياتنا  من  نجعل  لذلك  آمناًا  منزالاً  يستحق  طفل  كل  ألن  السكن؛  خدمة   
من  ترتاوح  نقدمها  التي  فاملساعدة  مالئمة  معيشية  ببيئة  وأرسهم  تزويدهم 

املساعدة للوصول إىل السكن امليسور التكلفة واملأوى املؤقت ومتويل اإلجيار.
 برنامج التمكني لضامن أن يتمكن األشخاص الذين نساعدهم من االستمرار 

يف ازدهارهم بأنفسهم. 
 متكني األطفال املحرومني والنازحني وأرسهم من خالل تزويدهم بمجموعة 

متنوعة من اخلدمات التي تسمح هلم بالشعور باالستقاللية.
 تقديم اخلدمات من خالل تثقيفهم باملوارد املتاحة والربامج املساعدة ودعمهم 

بالتوظيف وغري ذلك.
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اسم المنظمة: االتحاد النسائي للسالم العالمي

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
نيويوركاملدينة

www.wfwp.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�ؤية: م�سوؤ�لية املراأة من اأجل حت�سني الب�سرية.
الر�سالة: عمل الن�ساء �سوًيا لتحقيق اأ�سرة عاملية �احدة .

األهداف
المجتمع  لتحويل  األسرة  وقيادة  السالم  بناء  من  المرأة  تمكين   -

واألمة والعالم. 
الفقر ودعم  القضاء على  بالمجتمعات المحلية من خالل  النهوض   -

استقرار األسر 

اخلدمات

ا كعائلة إنسانية   دعوة وتشجيع النساء والرجال عىل جتاوز خالفاهتم والعمل معاً
واحدة.

  هتيئة بيئة سالم ورفاهية لألجيال القادمة وللناس من مجيع األعراق والثقافات 
من خالل التعليم والدعوة والرشاكة واملصاحلة واخلدمة اإلنسانية.

تعليم  يف  ملكيتها  لتويل  حتتاجها  التي  األدوات  للمرأة  ونوفر  األرس  نعزز    
جمتمعها، الذي يمكن أن يتوسع بعد ذلك إىل العامل.

  توفر برامج التدريب للشابات وإمكانية الوصول إىل املوجهني والفرص لتطوير 
مهاراهتم املهنية يف جماالت الدبلوماسية والدعوة والتخطيط االسرتاتيجي.

  توفري مساحة للنساء الستثامر مهاراهتن وخرباهتن بشكل بّناء لتحقيق التنمية 
عىل املستوى الفردي والوطني والعاملي.

Women, s International Peace Coalition
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الر�ؤية: كل عائلة متلك منزل ��سبل العي�ش �لديها فر�سة لبناء م�ستقبل اأف�سل.
الر�سالة: تغيري احلياة � متكني الأ�سر بال�ستقالل .

اسم المنظمة: منظمة وعد األسرة

- تحويل حياة العائالت المشردة باستحقاق منزل.األهداف
- مساعدة األسر المحتاجة.

اخلدمات

حتقيق  عىل  املحدود  الدخل  وذوي  مأوى  بال  التي  لألرس  املساعدة  تقديم   
االستقالل املستدام من خالل استجابة جمتمعية.

 إجياد احللول ملشكلة الترشد األرسي يف كل جمتمع يف هذا البلد. 
 توفري املأوى والوجبات وخدمات الدعم ألكثر من 825،000 فرد من أفراد 

العائلة.
  احلفاظ عىل األرس ألن العائالت ينبغي أن تبقى معا وليست منفصلة يف حياهتم.
 إجياد مساكن يف أقل من تسعة أسابيع ألكثر من  82٪ من األرس بسبب إدارة 

احلاالت املكثفة ودعم املجتمع.

Organization of the promise of the family

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
نيوجرييساملدينة

www.familypromise.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

1100-273 )908(اهلاتف
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الر�ؤية: اأن كل امراأة �فتاة ت�ستحق اأن تعي�ش حياة بكرامة �خالية من العنف.
الر�سالة: الر�سالة : تلبية احتياجات الن�ساء �الأطفال �العائالت امل�سلمة.

اسم المنظمة: منظمة نقطة التحول للنساء والعائالت

على األهداف األسري  بالعنف  المتأثرات  المسلمات  والفتيات  النساء  مساعدة 
تمكين أنفسهن وتغيير حياتهن الخاصة وكذلك حياة أسرهن.

اخلدمات

 جمموعة متنوعة من اخلدمات املختصة ثقافيا تركز عىل السالمة واالكتفاء الذايت 
من خالل اخلدمات املبارشة، والدعوة واإلحاالت.

 تقديم املساعدة للنساء والفتيات املسلامت املتأثرات بالعنف األرسي.
وتوفري  مبارشة،  ومعاجلته  وآثاره،  األرسي  العنف  انتشار  حول  الوعي  زيادة   

مساحات وفرص آمنة لتنمية الشباب.
واألرس  املسلامت  النساء  احتياجات  لتلبية  شاملة  اجتامعية  خدمات  تقديم   

واألطفال وخاصة فيام يتعلق بقضايا السالمة. 

Organization of the turning point for women and families

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
نيويوركاملدينة

www.tpny.orgاملوقع اإللكرتوين
info@tpny.orgالربيد اإللكرتوين

718.262.8722اهلاتف
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دليل منظمات األسرة العالمية

الر�ؤية: حياة اأف�سل لنا جميًعا �م�ستقباًل �سحًيا للن�ساء �الأطفال يف اأنحاء العامل.
الر�سالة: حت�سني �سحة الن�ساء �الأطفال �املراهقني يف كل مكان.

اسم المنظمة: منظمة كل امرأة  وكل طفل

الحفاظ على حياة األمهات وأطفالهن وتحسين أوضاع معيشتهن.األهداف

اخلدمات

 بناء مستقبل لكل امرأة وكل طفل حيث جيب أال تواجه أي امرأة أو طفل أو مراهق 
ا أكرب من املوت الذي يمكن منعه بسبب املكان الذي يعيشون فيه أو من هم. خطراً

التنمية  أهداف  لتحقيق  والتقدم  البرشية  التنمية  جماالت  يف  برامج  تقديم   
املستدامة.

 إنشاء جمتمعات صحية للنساء واألطفال األصحاء.
 مساعدة املراهقني عىل إدراك حقوقهم يف الصحة والرفاهية والتعليم واملشاركة 

الكاملة واملتساوية يف املجتمع.

Organization of every woman and every child

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
املدينة

www.everywomaneverychild.orgاملوقع اإللكرتوين
everywoman.everychild@un.orgالربيد اإللكرتوين

اهلاتف
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دليل منظمات األسرة العالمية 

الر�سالة: منح الأطفال كافة حقوقهم يف جميع اأنحاء العامل.

اسم المنظمة: منظمة األمم المتحدة للطفولة

األهداف

التي تضمن منح األطفال كافة حقوقهم  البرامج  تنفيذ عدد من   -
في جميع أنحاء العالم.

- تغطي خدماتنا ما ال يقّل عن مئة وتسعين دولة وإقليم حول العالم.
- نقدم لألطفال الدعم واإلمكانيات الالزمة ونساهم في حمايتهم 

وسالمتهم.
- نسعى إلدماج األطفال وإشراكهم في الحياة بصورة تضمن لهم 
النمو بشكل صحي وسليم ونؤمن لهم بقاء آمنًا واعدا مما يقّلل من 

معدل الوفيات لدى هذه الفئة على وجه التحديد.

اخلدمات

 توفري العديد من الظروف املالئمة كاملكان اآلمن والبيئة الّصحية للتعليم.
 توفري األساليب اخلاصة بكل من عمليات التعليم والتعلم والتي بدورها تراعي 
العاملمَ  أطفال  ميع  التمَعليم حّق جلجِ اآلخر  الطفل  بمعزل عن  احتياجات كل طفل 

ولية. اعات واألزمات الدَّ سواء كانوا يف دول العامل النَّامي أو وسط الصرِّ
طفال. ْعل العاملمَ بيئة آمنة وُمالئمة لألجِ ف جمَ دمَ  نكافجِح هبجِ

 United Nations Children،s Emergency Fund

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
نيويوركاملدينة

https://www.unicef.orgاملوقع اإللكرتوين
 tturkovich@unicef.orgالربيد اإللكرتوين

اهلاتف
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دليل منظمات األسرة العالمية

اخلدمات

إىل  أزمة  جِّل  حتمَ أينام  ل  ونصجِ  ، العاملمَ أنحاء  مجيع  يف  الطوارئ  االت  حلجِ االستجابة   
العائالت واألطفال لجِلقيام بجِعمليات اإلنقاذ. 

 . ا يف العاملمَ ورية لألطفال األكثر احتياجاً  توفجِري األدوية وامُلؤن الضَّ
ابتكار  طريق  عن  فل  لجِلطرِّ الكريم  ْيش  العمَ دون  ول  حتمَ التي  التَّحديات  هة  مواججِ  

قة.  ُحلول وأفكار ُمبدعة وخالَّ
د  امليداين الذي يقود إىل األمام عن طريق برامج وُمبادرات تعتمجِ العمل   نقود  

قيق. عىل البحث الدَّ
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دليل منظمات األسرة العالمية 

الر�ؤية: اأن تكون كل امراأة �فتاة قوية �اآمنة.
الر�سالة: الدفاع عن حقوق املراأة يف جميع اأنحاء العامل.

اسم المنظمة: الصندوق العالمي للنساء

األهداف
- الدفاع عن حقوق المرأة.

- تقديم الدعم للجماعات النسائية في جميع أنحاء العالم.
- خلق بيئة خالية من العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.

اخلدمات

حصا  مكرسة  العامل  يف  هبة  أكرب  يعد  الذي  للمرأة،  العاملي  الصندوق  أنشئ   
حلقوق املرأة ولتمويل مبادرات النساء يف مجيع أنحاء العامل .

  متويل وتضخيم العمل اجلريء للنساء اللوايت يبنني حركات اجتامعية ويتحدين 
الوضع الراهن.

العنف  من  والتحرر  واإلنجابية  اجلنسية  واحلقوق  الصحة  أجل  من  العمل   
والعدالة االقتصادية والقيادية.

 نتشارك مع جمموعات تعمل من أجل العدالة االقتصادية وتشجيع قيادة املرأة 
يف الزراعة املستدامة.

Global Fund for Woman

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
سان فرانسيسكو ، كاليفورنيااملدينة

www.globalfundforwomen.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

اهلاتف
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دليل منظمات األسرة العالمية

اخلدمات

من  اخلوف  دون  املدرسة  إىل  الذهاب  للفتيات  يمكن  عامل  أجل  من  نكافح   
التعرض للخطف  وعامل ال تتعرض فيه النساء للعنف يف منازهلن.

واختيار  بصوهتم  بالتعبري  والفتيات  النساء  مجيع  فيه  تتمتع  عاملٍ  خللق  نسعى   
آمنة؛  عمل  أماكن  يف  متساوية  أجورا  يتقاضون  حيث  به  يقومون  الذي  العمل 
مكان  داخل  احلقوق  إىل  والوصول  العدالة  إىل  الوصول  من  يمكنهم  وحيث 

العمل.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

�عي�ش  الكاملة  اإمكاناتهن  اإىل  للو�سول  �الفر�ش  املوارد  لديهن  �الفتيات  الن�ساء  الر�ؤية: 
اأحالمهن.

الجتماعي  التمكني  اإىل  توؤدي  برامج  خالل  من  �الفتيات  الن�ساء  حياة  حت�سني  الر�سالة: 
�القت�سادي.

اسم المنظمة: 

التمكين األهداف إلى  تؤدي  برامج  خالل  من  والفتيات  النساء  حياة  تحسين 
االجتماعي واالقتصادي.

اخلدمات

 املساواة بني اجلنسني: أن تعيش النساء والفتيات دون متييز.
  التمكني: متكني النساء والفتيات من حرية التصف يف مصلحتهن اخلاصة.

خالل  من  ومنتجة  كاملة  حياة  يعيشن  أن  والفتيات  النساء  تستحق  التعليم:    
الوصول إىل التعليم.

متنوعة من أجل حتسني حياة  النساء من خلفيات ومنظورات  التنوع: تعمل    
النساء والفتيات. 

Soroptimist International

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
فيالدلفيا ، بنسلفانيااملدينة

www.soroptimist.orgاملوقع اإللكرتوين
siahq@soroptimist.orgالربيد اإللكرتوين

9000-893-215اهلاتف
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دليل منظمات األسرة العالمية

الر�ؤية: حتقيق مطالب الن�ساء �الفتيات يف جميع اأنحاء العامل باإحداث تغيري منهجي لتحقيق 
م�ستقبل عادل �م�ستدام للجميع.

الر�سالة: �سمان حقوق املراأة �حتقيق العدالة الجتماعية �القت�سادية �البيئية.

اسم المنظمة: منظمة المرأة للبيئة والتنمية

األهداف

ومحامي  قرار  كصانعة  بحقوقها  المطالبة  من  المرأة  تمكين   -
والتنمية  بالبيئة  المتعلقة  بالقضايا  يتعلق  فيما  خاصة  وقائدة، 

المستدامة.
- تحقيق سياسات التنمية المستدامة وخططها وممارستها كعدالة 

بيئية واجتماعية وتنفيذها بفعالية. 

اخلدمات

 تنظيم النساء من أجل تفعيل احلركة الدولية حلقوق املرأة.
 زيادة عدد القيادات النسائية عىل مجيع املستويات. 

 تنفيذ متطلبات األنظمة االجتامعية العاملية عىل املستوى الوطني.
 حتميل احلكومات مسؤولية التزاماهتا املتعلقة بحقوق املرأة.

 املساواة بني اجلنسني.

(WEDO( women›s environment and development organization

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
نيويوركاملدينة

www.wedo.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

1+ 212-973-0325اهلاتف
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دليل منظمات األسرة العالمية 

الر�ؤية: نلهم املجتمع ب�سغف.                                                       
الر�سالة: كن التغيري يف العامل.كن متطوًعا عاملًيا.

اسم المنظمة: المتطوعون العالميون

يعمل عملنا التطوعي الدولي على حماية أمن األطفال ورفاهيتهم األهداف
بينما نتعامل مع الجوع والفقر واالحتياجات التعليمية حول العالم.

اخلدمات

 املتطوعون العامليون ينرشون السالم ويعززون العدالة.
 رفع إمكانيات األطفال.

  تساعد يف تقديم اخلدمات األساسية بشكل فريد وشخيص.
 تساهم يف الصحة البدنية والتنمية الفكرية لقادة املستقبل يف العامل.

  مساعدة األطفال عىل حتقيق كامل طموحاهتم.
بتعبئة  نقوم  ثم  املحلية.  وخططهم  وأحالمهم  الناس  احتياجات  إىل  االستامع   
املتطوعني للعمل جنباًا إىل جنب معهم عىل رؤية جمتمعهم خلدمة الشباب واألرس. 

Global Volunteers

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
املدينة

www.globalvolunteers.orgاملوقع اإللكرتوين
email@globalvolunteers.orgالربيد اإللكرتوين

1074-487 )800(اهلاتف
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دليل منظمات األسرة العالمية

الر�سالة: منع اإ�سابات الطفولة.

اسم المنظمة: األطفال اآلمنون 

األهداف
- مساعدة العائالت والمجتمعات في الحفاظ على أمان األطفال من 

اإلصابات.
- رفع مستوى الوعي والمشاركة في إنقاذ األرواح.

اخلدمات
واحلروق  والسقوط  والغرق  املرور  حركة  عن  النامجة  اإلصابات  من  احلد   

والتسمم وغريها.
 برامج التعليم والتوعية.

 Safe kids

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
واشنطناملدينة

www.safekids.orgاملوقع اإللكرتوين
 gkarton@safekids.orgالربيد اإللكرتوين

202.662.0600اهلاتف
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دليل منظمات األسرة العالمية 

الر�ؤية: جعل املمر�سات يحولن الرعاية ال�سحية للعائالت يف جميع اأنحاء العامل.
الر�سالة: حتويل �سحة الأ�سرة عن طريق التمري�ش العائلي .

اسم المنظمة: جمعية تمريض األسرة العالمية

السعي لنشر أهمية التمريض العائلي في جميع أنحاء العالم.األهداف

اخلدمات

 العمل كقوة موحدة وصوت للتمريض العائيل عىل مستوى العامل.
 تبادل املعرفة واملامرسات واملهارات لتعزيز ورعاية ممارسات متريض األرسة.

الدراسية،  واملنح  والبحث،  التعليم  التمريض األرسي من خالل  قيادة  توفري   
والتنشئة االجتامعية وتبادل الزمالة عىل مجيع جوانب التمريض األرسي.

International Family Nursing

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
بيتسبريغاملدينة

www.internationalfamilynursing.orgاملوقع اإللكرتوين
debbie@internationalfamilynursing.orgالربيد اإللكرتوين

1414-344-412-1 +اهلاتف
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دليل منظمات األسرة العالمية

الر�ؤية: طفولة �سعيدة ��سحية �اآمنة.
الر�سالة: اإيواء الأطفال ال�سعفاء من عوا�سف احلياة.

اسم المنظمة: جمعية األطفال على قيد الحياة الدولية 

إنقاذ واسترداد األيتام واألطفال المعرضين للخطر.األهداف

اخلدمات

 رعاية األطفال.
 توزيع اهلدايا لألطفال لتغيري حياهتم وإسعادهم.

 إنشاء صندوق للعالج.
  نضع األطفال غري املحميني يف منازل آمنة عىل النمط العائيل.

والتعليمية  الروحية  األطفال  احتياجات  تلبي  اجلودة  عالية  برامج  تقديم   
واالجتامعية واجلسدية والعاطفية.

Kids Alive International

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
فالبارايسو ، إنديانااملدينة

www.kidsalive.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

9035-464-219اهلاتف
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دليل منظمات األسرة العالمية 

الر�سالة: متكني الأرامل �ر�ؤ�ساء الأ�سر من التغلب على الفقر من خالل التدريب القائم على 
املهارات �خلق الوظائف �التمويل ال�سغري. 

اسم المنظمة: الصندوق العالمي لألرامل 

مساعدة األرامل على تحقيق االستقرار المالي  واالكتفاء الذاتي وأن األهداف
يصبحوا قدوة ألطفالهن و لآلخرين.

اخلدمات

 برنامج التوظيف: مساعدة األرامل يف العثور عىل وظائف والبقاء يف العمل.
األمية  حمو  برامج  خالل  من  األرامل  تعليم  الرتبوي:  التطوير  برنامج   
والرياضيات األساسية، أو عن طريق توفري املوارد والتشجيع الالزمني لربطهن 

بالربامج املدرسية العامة. 
 االحتياجات األساسية: توفري متويل لألرامل لالحتياجات األساسية العاجلة 
الغاز  مثل  واملرافق  واإلسكان  واألدوية  األساسية  الطبية  املساعدات  رشاء  مثل 

واملياه واإلضاءة. 

Global Fund For Widows

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
نيويوركاملدينة

www.globalfundforwidows.orgاملوقع اإللكرتوين
heather.ibrahim@globalfundforwidows.orgالربيد اإللكرتوين

اهلاتف
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دليل منظمات األسرة العالمية

الر�ؤية : حتقيق �سحة الطفل �قانون حقوق الأطفال.
الر�سالة: تعزيز حقوق الإن�سان لالأطفال �حمايتها.

اسم المنظمة: منظمة حقوق الطفل الدولية

التشجيع على فهم اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل واالمتثال األهداف
لها والتنفيذ الفعال لها .

اخلدمات

 التعليم والتدريب.
 التوجيه والرصد.

  خدمات اجتامعية.
 دعم األطفال.

 الرفاهية ومحاية الطفل.
 إبقاء األطفال يف مأمن من العنف.

Children›s Rights International

املوضوعالبيانات
الدولة
املدينة

www.childjustice.orgاملوقع اإللكرتوين
webmaster@childjustice.orgالربيد اإللكرتوين

اهلاتف
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: منظمة تعليم البنات الدولية

المحرومات األهداف والنساء  للفتيات  التعليمية  الفرص  ودعم  الفتيات  تعليم 
من الخدمات في المناطق النائية وغير المطورة في العالم.

اخلدمات
 تعليم الفتيات.

 دعم الطالبات يف باكستان وتنزانيا. 
 تقديم الدعم التعليمي للفتيات املحرومات يف املناطق النائية.

Girls Education International

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
بولدر،كولورادواملدينة

www.girlsed.orgاملوقع اإللكرتوين
 info@girlsed.orgالربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�ؤية: تثقيف امراأة، تقوم بتعليم اأمة.
الر�سالة: تو�سيع �دعم الفر�ش التعليمية للفتيات.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: دار العهد

- مساعدة األطفال الذين يعانون.األهداف
- حماية جميع األطفال المحتاجين. 

اخلدمات

 التوعية: الوصول إىل الفتيان والفتيات الذين بال مأوى من خالل  متشيط فرق 
عىل  الشوارع  يف  األطفال  حصول  لضامن  ليالاً  املظلمة  الشوارع  زوايا  التوعية 

أفضل الفرص للعثور عىل املساعدة.
وزيارة  البلدية،  جمالس  يف  للجلوس  اللجان  اجتامعات  فرق  حتضري  التعليم:   
اإلحاطة  يف  للمساعدة  املجتمعية  واألحداث  واملستشفيات  املحلية  املدارس 

والتعليم بشأن قضايا الترشد بني املراهقني.
للمنظامت  قناةاً   Outreach تبني  املحلية،  الطفل  رعاية  منظامت  مع  التعاون   
وبرامج  األزمات  رعاية  برنامج  خالل  من  للخطر  املعرضني  األطفال  لتوصيل 

املعيشة االنتقالية.

Covenant House

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
نيويوركاملدينة

www.covenanthouse.orgاملوقع اإللكرتوين
info@covenanthouse.orgالربيد اإللكرتوين

8388-388 )800( 1 اهلاتف

الر�ؤية: ل يوجد طفل يختار هذا امل�سري �ساعدنا على اإنقاذ حياة هوؤلء ال�سغار �بناء م�ستقبل 
مل يحلموا به اأبدا.

الر�سالة: ايواء الطفال امل�سردين  بال ماأ�ى لهم.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اخلدمات

عىل  الشباب  ملساعدة  املدارس  مئات  بزيارة  التوعية  موظفو  يقوم  الوقاية:   
احلصول عىل اخلدمات التي حيتاجوهنا قبل أن يتم حتويلهم إىل الشوارع.

 دخول بيت العهد: عندما يأيت طفل مرشد إىل بيت العهد، يمكن أن تبدأ رحلته 
من الشوارع إىل االكتفاء الذايت من خالل تلبية احتياجاته األكثر أمهية. 
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: مؤسسة األيتام العالمية

رعاية شاملة لألطفال اليتامى والضعفاء في جميع أنحاء العالم.األهداف

اخلدمات

 توفري طفولة قوية وفرية ومستقبل مرشق لألطفال اليتامى يف مجهورية الكونغو 
الديمقراطية.

 معسكر التنمية لتمكني املرأة والقيادة للفتيات اليتامى يف نيكاراغوا.
 تلبية االحتياجات األساسية لألطفال اليتامى بأكثر الطرق استدامة ممكنة.

 توفري املحاصيل الزراعية املتجددة ودعم برامج املزارع التي يقودها األيتام.

Global Orphan Foundation

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
انديانيا بوليساملدينة

www.globalorphanfoundation.orgاملوقع اإللكرتوين
info@globalorphan.orgالربيد اإللكرتوين

  317.643.1025اهلاتف

الر�سالة: رعاية الأطفال الأكرث �سعًفا يف العامل.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: كسوة فتاة حول العالم

كسوة كل فتاة محتاجة في العالم.األهداف

اخلدمات
 تقديم اخلدمات لكل امرأة وفتاة يف خطر.

 خياطة وتوزيع الفساتني عىل الفتيات املحتاجات يف مجيع أنحاء العامل.

Dress A Girl Around The World

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
فوريستاملدينة

www.dressagirlaroundtheworld.comاملوقع اإللكرتوين
Rachel@h4wi.orgالربيد اإللكرتوين

480-392-1317اهلاتف

الر�ؤية: تخيل عاملاً متتلك فيه كل فتاة ف�ستاًنا �احًدا على الأقل.
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اسم المنظمة: عالم رحيم لرعاية األطفال

تلبية حاجة أطفالنا بالثقة واالحترام والمودة .األهداف

اخلدمات

 دعم املتطوعني من خالل إرشاك قاعدة كبرية من املتطوعني وإدارة املنظمة يف 
بيئة مكتبية افرتاضية.

  تثقيف ودعم مجيع اآلباء واألمهات يف تربية األطفال.
 التعليم والدعم والدعوة والبحث للحد من سوء املعاملة العاطفية واجلسدية 

لألطفال، واإلدمان، واجلريمة، واالضطرابات السلوكية، واألمراض العقلية.

Attachment Parenting International

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
بريستول ، تينييساملدينة

www.attachmentparenting.orgاملوقع اإللكرتوين
info@attachmentparenting.orgالربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�سالة: توفري اأ�سا�ش دائم للعالقات ال�سحية الدائمة.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: مؤسسة ميركل

يكون كل طفل يتيم جزًءا من عائلة محبة له.األهداف

اخلدمات

 تقديم الرعاية لألطفال األيتام واملستضعفني. 
  متكني األيتام يف العيش مع عائلة حقيقية.

 تقديم املنح الدراسية اجلامعية والتدريب املهني لأليتام.
 تعزيز املجتمع واألرسة.

الرعاية  خيارات  لتسهيل  املوارد  وختصيص  ذوهيم  مع  األطفال  شمل  مجع   
األرسية بشكل أكثر فعالية.

 Miracle Foundation

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
أوستناملدينة

www.miraclefoundation.orgاملوقع اإللكرتوين
Info@MiracleFoundation.orgالربيد اإللكرتوين

512.329.8635اهلاتف

الر�ؤية : متكني الأيتام يف العي�ش مع عائلة حقيقية.
الر�سالة: تقدمي الرعاية املتغرية حلياة الأطفال اليتامى �ال�سعفاء يف جميع اأنحاء العامل.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: منظمة شجرة الليلك
The Lilac Tree Divorce Resource For Woman

من األهداف مرحلة  أي  في  للمرأة  الموارد  وتوصيل  والدعم  التعليم  توفير 
مراحل عملية الطالق.

اخلدمات

 تقديم الدعم وإتاحة التعليم للنساء وال نشجع الطالق.
 مساعدة األزواج والعائالت لتجاوز صعوبات االنفصال والطالق.

 مساعدة الذين يواجهون االنفصال والطالق حتى يتمكنوا من التحرك خالل 
العملية وإىل حياة مستقلة.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
إيفانستوناملدينة

www.thelilactree.orgاملوقع اإللكرتوين
info@thelilactree.orgالربيد اإللكرتوين

 847.328.0313اهلاتف

الر�ؤية: الراأفة ، ال�ستباقية  ، �الوقائية.
الر�سالة: م�ساعدة الن�ساء قبل �اأثناء �بعد الطالق.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: مؤسسة األمل لألرامل
Hope For Widow Foundation

األهداف
دعم األرامل أثناء عملية الحزن والفقد وما بعدها من خالل تسهيل 
باالرتقاء  ونقوم  المجتمع،  في  االندماج  لتبدأ  البناء  إعادة  عملية 

والتشجيع لعودة األرامل إلى الحياة.

اخلدمات

 تكوين شبكة قوية أعضائها من األرامل.
 خلق مالذ آمن للنساء حيث يمكن أن يشرتكن يف أعمق مشاعرهن وقلقهن 

دون القلق من إمكانية وجود عالقة مستقبلية أو اهتامم من آخر.
 توفري صندوق موارد لألرامل.

 خدمة التواصل الفوري لألرامل.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
 لوس أنجلوساملدينة

www.hopeforwidows.orgاملوقع اإللكرتوين
hopeforwidows@gmail.comالربيد اإللكرتوين

942-743-9723 اهلاتف

الر�ؤية: بناء املجتمع �ت�سجيع النمو من خالل تكوين �سبكة قوية من الأرامل.
الر�سالة: تخفيف الأعباء على الأرامل �عائالتهن.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: إطعام االطفال
Feed The Children

تغذية األطفال وحمايتهم من الجوع في مرحلة الطفولة في جميع األهداف
أنحاء العالم.

اخلدمات

 تقديم وجبات مغذية كل يوم ألكثر من 263.000 طفل.
واختاذ  الطعام،  توفري  خالل  من  لألطفال  العاجلة  املادية  االحتياجات  تلبية   

اإلجراءات يف املجتمعات يف مجيع أنحاء العامل.
 خلق حلول طويلة األجل للمياه النظيفة والرعاية الطبية والتعليم.

 برنامج للتطوع يف املساعدة للقضاء عىل الفقر.
 خدمة االستجابة للكوارث.

 محلة مجع التربعات.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
 أوكالهوما سيتياملدينة

www.feedthechildren.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

4556-627-800-1اهلاتف

الر�ؤية: اإن�ساء عامل ل يذهب فيه طفل اإىل ال�سرير جائع.
الر�سالة: امل�ساعدة يف اإطعام الأطفال اجلياع.
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اسم المنظمة: األطفال الدوليين
INTERNATION CHILDREN

 مساعدة األطفال الذين يعيشون تحت سقف الفقر.األهداف

اخلدمات

 مركز بناء املجتمع.
 برنامج رعاية الطفل.

 مرشوع صناعة هدية لطفل فقري.
 مركز للتواصل وتقديم املساعدة.

 70 مركزا جمتمعيا يف مجيع أنحاء العامل حيث حيصل األطفال عىل فوائد متعددة، 
مثل الرعاية الطبية والدروس اخلصوصية والوظائف.

 فريق رعاية يتكون من 9000 متطوع وموظف حميل يف 10 دول يعرفون أطفالنا 
وجمتمعاهتم.

 برامج تركز عىل الصحة والتعليم والعاملة والتمكني لكرس حلقة الفقر.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
كانساساملدينة

www.children.orgاملوقع اإللكرتوين
children@children.orgالربيد اإللكرتوين

3089-888-800اهلاتف

الر�ؤية: ك�سر حلقة الفقر.
الر�سالة: حماربة الفقر يف البلدان يف اأنحاء العامل.
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اسم المنظمة: مؤسسة األمم المتحدة للفتاة
United Nations Foundation (GIRL UP(

أن األهداف فيها  يصعب  التي  األماكن  في  يعشن  اللواتي  الفتيات  مساعدة 
تكون فتاة.

اخلدمات

األفراد  من  متنوعة  جمموعة  يضم  الذي  العامليني  واملحامني  األبطال  برنامج   
الذين  التنفيذيني يف جمال األعامل، واملحسنني  املشاهري والرياضيني، واملسؤولني 

يعملون بنشاط لتمكني الفتيات املراهقات يف مجيع أنحاء العامل.
 املجلس االستشاري الذي يقدم خرباته لنمو واستمرارية الفتاة، مما يساعدنا عىل 

مواصلة بناء هذه احلركة للوصول إىل الفتيات يف مجيع أنحاء العامل.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
واشنطن، نيويوركاملدينة

www.girlup.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

9040-887 -202اهلاتف

الر�سالة: توحيد الفتيات ليغري�ا العامل.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: المعهد العالمي لبحوث المرأة
ICRW INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON WOMEN

معالجة التحديات التي تواجه المرأة ومساعدتها للنهوض بمستواها األهداف
المعيشي لتكون رائدة في المجتمع.

اخلدمات

 حدد املركز مقدار مسامهة املرأة يف االقتصاد من خالل مهن متنوعة وأظهر أن 
ا متنامياًا من األرس الفقرية يعتمد عىل الدخل من عمل املرأة. عدداً

قروض  عىل  للحصول  الفقرية  املرأة  احتياجات  لتلبية  االئتامن  برامج  تصميم   
أصغر وأشكال غري تقليدية من الضامنات.

 برامج اإلغاثة من الفقر.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
واشنطن املدينة

www.icrw.orgاملوقع اإللكرتوين
 info@icrw.orgالربيد اإللكرتوين

202.797.0007 اهلاتف

الر�سالة: معاجلة التحديات التي تواجه الن�ساء �الفتيات يف جميع اأنحاء العامل.
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اسم المنظمة: نادي األرامل الحديث
MODREN WIDOWS CLUB

تمكين األرامل من االعتماد على أنفسهم ليعشن الحياة.األهداف

اخلدمات

ا ملنح األرامل صوتاًا، ومتكينهن من   يلتزم نادي األرامل احلديث بأن يكون مؤيداً
ا لتصبحن أعضاء حيويات يف املجتمع مرة أخرى قادرات عىل النمو. امليض قدماً

 بناء جرس للتفاهم والراحة والتعاطف والتغيري اإلجيايب بني األرملة واملجتمع 
ككل.

 مساعدة األرامل لالنطالق بمرونة وإطالق قدراهتن إلحداث تغيري إجيايب يف 
العامل.

 عقد نادي األرامل احلديث رشاكة اسرتاتيجية مع معهد التحوالت املالية  غري 
الربحي خلدمة األرامل عىل مستوى العامل.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
وينرت بارك، فلوريدااملدينة

www.modernwidowsclub.comاملوقع اإللكرتوين
 info@modernwidowsclub.com الربيد اإللكرتوين

6767-894-407اهلاتف

الر�سالة: متكني الأرامل.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: جمعية تعليم الطفولة الدولية
Association for Childhood Education International

إلهام العمل الذي يخلق مستقبل إيجابي ومستدام لألطفال والشباب األهداف
في جميع أنحاء العالم.

اخلدمات

 لدينا برامج أساسية نعمل من خالهلا:
- برنامج تبادل االبتكار.

- املدارس العاملية.
- مركز التعليم الدبلومايس.
 تقديم برامج يف التنمية البرشية.

 تكريس جهودنا لتحسني تعليم وتنمية الطفولة املبكرة.
 القضاء عىل الفقر وإهناء اجلوع وضامن الصحة اجليدة والرفاه. 

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
واشنطناملدينة

www.acei.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

3563-423-800-1 اهلاتف

الر�ؤية: م�ستقبل م�سرق لكل طفل.
الر�سالة: تعزيز احللول املبتكرة لتحديات التعليم.



- 47 - 

دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: الصندوق العالمي لألطفال
Global Fund for Children

األهداف
- تبادل المعرفة.

- بناء حركات التغيير االجتماعي.
- نستثمر األطفال والشباب لبناء المجتمع.

اخلدمات

األطفال  تعمل مع  التي  اإلبداعية  املجموعات  البحث واالستكشاف وحتديد   
والشباب حول العامل.

 نستثمر بحكمة، ونمول برامج حياتنا املتغرية لألطفال والشباب، ونراقب عن 
كثب كيفية استخدام هذه األموال.

 ننصح ونرشد رشكاءنا لنبني الثقة املتبادلة واملحاسبة والعالقات الدائمة. 
 نقدم أدوات للتقييم الذايت.

 ندعم ونساعد رشكاءنا يف النمو.
 ساعدة رشكائنا عىل النمو بقوة كافية ملواصلة عملهم املهم من أجل األطفال .

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
واشنطناملدينة

www.globalfundforchildren.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

202.331.9003اهلاتف

الر�ؤية: �سوت موثوق به للتدريب، الدعوة، التعليم �النه�سة. 
الر�سالة: تغيري حياة الأطفال �ال�سباب.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: الجمعية الدولية لقانون األسرة
International Society Of  Family Law

دراسة وبحث ومناقشة قانون األسرة.األهداف

اخلدمات

 التعاون الدويل يف البحوث حول مواضيع قانون األرسة ذات االهتامم العاملي.
 مؤمترات دولية دورية حول مواضيع قانون األرسة ذات االهتامم العاملي.

 مجع املعلومات ونرشها يف جمال قانون األرسة من خالل نرش دراسة استقصائية 
بشأن التطورات يف قانون األرسة يف مجيع أنحاء العامل، وبنرش املواد ذات الصلة يف 

قانون األرسة، بام يف ذلك األوراق املقدمة يف مؤمترات اجلمعية.
التي هلا نفس  الوطنية األخرى  أو  اإلقليمية  أو  الدولية  التعاون مع اجلمعيات   

األهداف أو أهداف مماثلة.
قانون  يف  القانوين  بالتعليم  للنهوض  والبحوث  التخصصات  متعدد  اتصال   
والطالب  املعلمني  تبادل  تعزيز  ذلك  يف  بام  العملية  الوسائل  بجميع  األرسة 

والقضاة واملحامني املامرسني.
ولكن  اإلنجليزية،  باللغة  أسايس  بشكل  ومؤمتراهتا  اجلمعية  منشورات  جُترى   
بعض  يف  واملاندرين(  واإلسبانية  الفرنسية  ذلك  يف  )بام  أخرى  لغات  تستخدم 

مؤمتراتنا اإلقليمية.

املوضوعالبيانات
الدولة
املدينة

https://www.isflhome.orgاملوقع اإللكرتوين
webmaster@isflhome.orgالربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�سالة: حتقيق احلماية لالأ�سرة.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: صندوق رعاية الطفل الدولي

 مساعدة األطفال المحرومين والمستبعدين والمستضعفين.األهداف

اخلدمات

 مساعدة األطفال عىل حتسني حياهتم وفرصتهم ليصبحوا شباباًا وأولياء وقادةاً 
قادرين عىل إحداث تغيري دائم وإجيايب يف جمتمعاهتم.

حقوق  ومحاية  تقييم  يف  ومؤسساهتا  أفرادها  يشارك  التي  للجمعيات  الرتويج   
األطفال ومحايتها والنهوض هبا.

 توفري الدعم واحلامية والرعاية التي حيتاجها األطفال املحرومون للنمو بصحة 
جيدة وقوية. 

األطفال  احتياجات  والرتكيز عىل  املحلية  الرشيكة  املنظامت  مع  بناء عالقات   
املتغرية أثناء نموهم.

 ChildFund لـ  يتيح  واملؤسسات  املانحة  اجلهات  الدعم من خمتلف  تقديم   
توسيع وتعميق عمله مع األطفال والعائالت بشكل أكرب.

  تعزيز صداقة الرعاة وتشجيعهم من تأثري ChildFund عىل األطفال واألرس 
واملجتمعات، مما يزيد من رفاهيتهم.

International Child Fund

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
ريتشمونداملدينة

www.childfund.orgاملوقع اإللكرتوين
questions@ChildFund.orgالربيد اإللكرتوين

6767-776-800-1 +اهلاتف

الر�ؤية : عامل يدرك فيه الأطفال حقوقهم �يحققون اإمكاناتهم.
الر�سالة: يحتاج الأطفال اإىل احلماية �الدعم �الرعاية يف كل مرحلة من مراحل الطفولة 

من اأجل احلفاظ على �سالمتهم يف جميع اأنحاء العامل.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: مؤسسة رعاية الطفل رؤية العالم
Child Care Foundation World Vision

العمل مع العائالت والشركاء لضمان تمتع األطفال بصحة جيدة.األهداف

اخلدمات

 تعزيز العدالة التي تسعى إىل تغيري اهلياكل الظاملة التي تؤثر عىل الفقراء.
التزام متكامل وشامل من أجل تطوير حتوييل قائم عىل جمتمع مستدام ويركز   

بشكل خاص عىل احتياجات األطفال.
أو  النزاعات  من  املتضرين  األشخاص  تساعد  التي  الطارئة  اإلغاثة  تقديم   

الكوارث.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدة، أسرتاليا، سويرسا، دول أخرىالدولة
املدينة

www.wvi.orgاملوقع اإللكرتوين
info@worldvision.orgالربيد اإللكرتوين

1.800.777.5777اهلاتف

الر�ؤية: عامل متكامل يتمتع فيه الأطفال بالرعاية امل�ستدامة.
الر�سالة: رفاهية الأطفال امل�ستدامة.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: مؤسسة الشباب المتوافق  
YOUTH FOR UNDERSTAND

األهداف

- التفاهم بين الثقافات والتعلم مدى الحياة. 
- الكفاءات العالمية واالحترام المتبادل. 

التحويلية  التعليمية  التبادالت  خالل  من  االجتماعية  المسؤولية   -
ألجيال من الشباب واألسر والمجتمعات المحلية بدعم من المتطوعين 

المتفانين والموظفين الفنيين.

اخلدمات

 برنامج التعلم من أجل احلياة.
 برنامج التطوع مشاركة وخمصصة. 

 برنامج رعاية الشخصية السوية. 
 برنامج تقييم التنوع الشامل.

 برنامج تعزيز اجلودة والشفافية واالستدامة. 
 برنامج التعاون يف التضامن الدويل.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدة الدولة
واشنطناملدينة

www.yfu.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�ؤية: يت�سور YFU اأجيال من املواطنني العامليني جلعل العامل
اأكرث �سلما �م�ستدامة.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: جمعية المرأة من أجل المرأة الدولية
Women for Women International

المال وتوفيره األهداف النساء األكثر تهميشا لكسب  تهدف الجمعية لدعم 
ليتمكنوا من تغيير حياتهم ومجتمعهم.

اخلدمات

 نجلب النساء يف مكان آمن لتعلم احلياة واألعامل التجارية واملهارات املهنية  .
 بمجرد التحاق النساء بربنامج للتعلم تتلقى كل منهن راتباًا شهرياًا وهو دعم 
حيوي يمّكنها من املشاركة لتزيد من قدرهتن عىل كسب دخل بمهارات جديدة 

مطلوبة.
 إتاحة الفرصة للنساء ليتعلمن حقوقهن القانونية، ويصبحن عىل دراية بالصحة 

والتغذية لتكون املرأة قادرة عىل إحداث تغيري مستدام يف املجتمع.
 نقدم الدعم واألدوات الكاملة للنساء يف 8 دول للوصول إىل املهارات املتغرية 

للحياة لالنتقال من األزمة والفقر إىل االستقرار واالكتفاء الذايت االقتصادي.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدة، اململكة املتحدةالدولة
واشنطن، لندناملدينة

www.womenforwomen.orgاملوقع اإللكرتوين
general@womenforwomen.orgالربيد اإللكرتوين

202.737.7705اهلاتف

الر�ؤية: املراأة الأقوى ، �الأ�سر الأقوى ، �املجتمعات الأقوى.
الر�سالة: دعم  الن�ساء املهم�سات.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: مؤسسة زونتا الدولية
Zonta International Foundation

األهداف
على  قادرة  امرأة  وكل  إنسانية  كحقوق  المرأة  بحقوق  االعتراف 
تحقيق كامل إمكاناتها في العالم لكي ال يكون هناك امرأة تعيش 

في خوف من العنف.

اخلدمات

 متكني املرأة اقتصادياًا من خالل تقديم املساعدات هلا.
ا.  حتسني حياة النساء والفتيا  يف 66 دولة معاً

 تقديم منح دراسية يف جمال األعامل.
 متكني النساء يف مجيع أنحاء العامل من خالل اخلدمة والدعوة.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
أوك بروكاملدينة

www.zonta.orgاملوقع اإللكرتوين
zontaintl@zonta.orgالربيد اإللكرتوين

1.630.928.1400+اهلاتف

اإن�سانية.  الر�ؤية: نتطلع اإىل عالـٍم يتم فيه العرتاف بحقوق املراأة كحقوق 
الر�سالة: متكني الن�ساء يف جميع اأنحاء العامل بالتمتع بكامل حقوقهن.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: جمعية رعاية الطفل األمريكية
Child Welfare American

هدفنا أن يعيش كل طفل في عائلة آمنة ومحبة ومستقرة.األهداف

اخلدمات

العامني  والرشكاء  الوكاالت  من  شبكتها  وتشارك  الطفل  رعاية  مجعية  تقود   
واخلاصني لتطوير السياسات وأفضل املامرسات واالسرتاتيجيات التعاونية التي 

تؤدي إىل نتائج أفضل لألطفال والشباب واألرس الضعيفة.
سوء  من  عانوا  قد  يكونون  قد  الذين  والشباب  األطفال  عىل  تركيزنا  ينصب   
املعاملة أو اإلمهال أو االضطراب األرسي أو جمموعة من العوامل األخرى التي 

تعرض سالمتهم أو ديمومتهم أو سالمتهم للخطر. 
هتتم  التي  واملجتمعات  الرعاية  ومقدمي  العائالت  عىل  ا  أيضاً اجلمعية  تركز   

هبؤالء األطفال وتساندهم.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
واشنطناملدينة

www.cwla.orgاملوقع اإللكرتوين
cwla@cwla.orgالربيد اإللكرتوين

4200-688-202اهلاتف

الر�سالة: من حق كل طفل اأن ين�ساأ يف عائلة اآمنة.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: صندوق الدفاع عن األطفال
Children،s Defense Fund

الدفاع عن حقوق الطفل وحمايتهم من اإلهمال واألذى. األهداف

اخلدمات

 ندعم السياسات والربامج التي خترج األطفال من الفقر.
 محاية األطفال من سوء املعاملة واإلمهال وضامن حصوهلم عىل الرعاية الصحية 
والتعليم اجليد واألسس األخالقية والروحية بدعم من املؤسسة ومنح الرشكات 

والتربعات الفردية.
 يدافع صندوق التنمية املحلية عىل الصعيد الوطني نيابة عن األطفال لضامن أن 

األطفال هم دائام أولوية.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
واشنطناملدينة

www.childrensdefense.orgاملوقع اإللكرتوين
cdfinfo@childrensdefense.orgالربيد اإللكرتوين

1200-233-800اهلاتف

الر�ؤية: الأطفال هم الأ�لوية.
الر�سالة: �سمان حياة م�ستقرة لالأطفال. 



- 56 - 

دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: منظمة من صفر إلى ثالثة
Organization from zero to three

الرضع واألطفال الصغار لديهم بداية قوية األهداف ضمان أن جميع األطفال 
في الحياة.

اخلدمات

 دعم مجيع الرضع واألطفال الصغار للوصول إىل إمكاناهتم الكاملة.
الرضع  األطفال  الطويل يف ضامن حصول مجيع  املدى  تأثري عىل  أقىص   حتقيق 
البالغني الراشدين الذين  واألطفال الصغار عىل مستقبل مرشق من خالل دعم 

يلمسون حياة الرضع واألطفال الصغار.
 نقدر العاطفة واملثابرة يف مساعدة الرضع واألطفال الصغار حيث يتحقق نموهم. 
 الرتكيز عىل العالقات اإلجيابية السليمة بام يف ذلك التزام جتاه العائلة يف عملنا ويف 
التوازن بني العمل واحلياة للموظفني من خالل تعاون متسق االحرتام والشمولية 
والتنوع عىل أعىل معايري التميز يف عملنا، بام يف ذلك: النزاهة، االنفتاح، الصدق 

والشفافية.
 إتاحة فرص للقيادة والكفاءة املهنية والتعلم القائم عىل األدلة والتفكري  وحرية 

التعلم والتعلم من األخطاء.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
واشنطناملدينة

www.zerotothree.orgاملوقع اإللكرتوين
 BookStore@zerotothree.orgالربيد اإللكرتوين

1144-638-202اهلاتف

الر�ؤية:نحو جمتمٍع لديه املعرفة �الإرادة لدعم جميع الر�سع �الأطفال ال�سغار.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: منع إساءة معاملة األطفال
Prevention child abuse

تعزيز الخدمات التي تحسن رفاه الطفل في جميع الواليات.األهداف

اخلدمات

 تطوير الربامج التي تساعد عىل منع مجيع أنواع اإلساءة واإلمهال.
 توفري فرصة متساوية للنمو والتطور الصحي جلميع األطفال.

والسالمة  الرعشة،  الطفل  متالزمة  من  الوقاية  عىل  للرتكيز  خدمات  نقدم   
اجلنسية والوقاية من االعتداء اجلنيس عىل األطفال وغريها الكثري.

احتامل  من  يقلل  مما  األطفال  وتطور  لنمو  واملطلوبة  املبتكرة  اخلدمات  تقديم   
حدوث مشاكل أكثر خطورة.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
شيكاغواملدينة

www. preventchildabuse.orgاملوقع اإللكرتوين
 info@preventchildabuse.orgالربيد اإللكرتوين

312.663.3520اهلاتف

الر�سالة :منع اإهمال �اإ�ساءة معاملة الأطفال.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: المركز الوطني لألطفال تحت سقف الفقر
National Center for Children in Poverty

 تحسين حياة األطفال ومستقبلهم.األهداف

اخلدمات

إىل  النتائج  وترمجة  األبحاث  إجراء  هو  الفقر  يف  لألطفال  الوطني  املركز  دور   
توصيات قابلة للتنفيذ يستخدمها املهتمون هبذا املجال وصناع القرار.

 حتسني حياة ومستقبل األطفال ذوي الدخل املنخفض وعائالهتم. 
 نتطرق إىل القضايا التي تسهم يف فقر األطفال والتأكد من وصول أفكارنا إىل 
من هم يف وضع يسمح هلم بإجراء تغيري مفيد يقلل من عدد العائالت التي تعاين 

من املشقة.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
نيويوركاملدينة

www.nccp.orgاملوقع اإللكرتوين
info@nccp.orgالربيد اإللكرتوين

6073-304-212اهلاتف

الر�سالة :�سناعة حياة �م�ستقبل جميل �اآمن لالأطفال.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: مركز خدمات األسرة والموارد
Family and Resource Services Center

توفير سلسلة متصلة من خدمات الصحة النفسية والدعم المجتمعي األهداف
لألطفال والبالغين والعائالت. 

اخلدمات

 االستشارات الزوجية.
 االستشارات األرسية.

 التشاور الفردي والتدريب.
 تدريب املراهقني عىل احلياة.

 وساطة الطالق.
 تقديم الدعم لألفراد واألرس خالل األوقات العصيبة.

 برنامج العالج الفردي والعائيل.
 برنامج خدمات دعم الوساطة والطالق.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
فلوريدااملدينة

www.familytherapyandcounseling.comاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

904-214-3222اهلاتف

الر�سالة :ابداأ رحلتك نحو حياة �سحية �رفاهية.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: منظمة األسرة لإلرشاد واالستشارات
Ferren Family Counseling Organization

خلق بيئة آمنة وخالية من العيوب لألزواج و العائالت.األهداف

اخلدمات

 تقديم املشورة العائلية الفردية أو لألزواج واملجموعات. 
 برنامج الرعاية املفعمة بالعاطفة.

 توفري خدمات الصحة النفسية والعالج الفردي والعائيل.

 تقديم الرعاية التي تركز عىل الصدمات والعناية باملوارد.
 برنامج األبوة واألمومة / األبوة واألمومة املشرتكة.

 برنامج قضايا الطالق واالنفصال وآثاره.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
تنييساملدينة

www.ferrenfamilycounseling.comاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

9126-498 )901(اهلاتف

الر�سالة :م�ساعدة الأ�سرة �املجتمع على الزدهار من خالل تقدمي امل�سورة.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: مركز بلوسوم وورد لعلم نفس الطفل واألسرة
BLOSSOM Family Therapy & Child Psychology CENTER

هدفنا تقدير األسرة من خالل تقوية العائالت وتقديم الدعم الالزم األهداف
لكي ال يحدث االنفصال ويؤثر على حياة األطفال.

اخلدمات

 مساعدة األزواج يف حل مشاكلهم وجتنب الطالق.
واالكتئاب  القلق  مع  يتعاملون  كانوا  الذين  واملراهقني  األطفال  مساعدة   

ومشاكل التعلم ومشاكل االنتباه واملشاكل السلوكية.
ما حيصل داخل  الدعم لكل  إليه وجتد  تأيت  أن  للعائالت  يمكن  أماكن  إنشاء   

نظامها.
  العمل مع العائالت ومساعدهتم يف تربية األطفال.

 مساعدة العائالت يف حل النزاعات بني الزوجني أو األشقاء واألبناء.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
مينيتونكا \منيسوتااملدينة

www.blossomwholefamilytherapy.comاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

3300-545-952اهلاتف

الر�سالة :دعم العائالت.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: مركز اإلرشاد األسري
Family Counseling Center

مساعدة مجتمعنا على النمو والتطور للوصول إلى أعلى إمكاناتهم. األهداف

اخلدمات

قرارات  اختاذ  عىل  واألرس  األفراد  ملساعدة  والدعم  والتعليم  املشورة  تقديم   
صحية وتعزيز الصحة واحليوية وحتسني جودة احلياة بشكل عامل.

لدعم  املنال  وسهلة  معقولة  وبأسعار  اجلودة  عالية  استشارية  خدمات  تقديم   
جمتمع قوي وصحي.

واالحرتام،  والتعاطف،  األخالقية،  املعايري  أعىل  تظهر  التي  اخلدمات  تقديم   
والنزاهة، واملساءلة.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
فلوريدااملدينة

www. lccbrevard.orgاملوقع اإللكرتوين
info@fccbrevard.orgالربيد اإللكرتوين

5792-632-321اهلاتف

الر�ؤية:تقدمي امل�سورة الأ�سرية مدى احلياة.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: مركز أسرة مدينة أوستن
Austin Family Counseling

تقديم الدعم لآلباء و األفراد و األسر.األهداف

اخلدمات

واألزواج  واألطفال  للعائالت  فقط  املحددة  املواعيد  خالل  من  الدعم  توفري   
واألفراد.

 نقدم ورش عمل وجمموعات أبوة ألفراد يبحثون عن املجتمع والدعم.
 لدينا جمموعة فريدة من املعاجلني الذين لن يساعدوك فقط يف الشعور باالهتامم 
ا تزويدك باإلرشاد واخلربة التي ستعطيك ما حتتاج إليه الستعادة  والرعاية بل أيضاً

األمل واالتصال يف حياتك وعالقاتك.
 برنامج حلل الصاع األرسي .

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
أوستناملدينة

www.austinfamilycounseling.comاملوقع اإللكرتوين
info@austinfamilycounseling.comالربيد اإللكرتوين

3381-298-512اهلاتف

الر�سالة :جتديد الأمل �ال�سعادة من خالل تقدمي امل�سورة لأ�سر مدينة اأ��سنت.



- 64 - 

دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: مركز استشارات الطفل واألسرة
Child & Family Counseling Center

تقديم الدعم لآلباء و األفراد و األسر.األهداف

اخلدمات

 برامج لألطفال وأولياء األمور.
 برنامج العالج باللعب.

 مساعدة األرس يف حل منازعاهتم وإجياد طرق حل مرضية.
ا.  برامج توعية لألزواج والعائالت للحفاظ عىل كيان األرسة مرتابطاً

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
نيناه، ويسكونسناملدينة

www.sandboxfamilycounseling.comاملوقع اإللكرتوين
MNS.Socialwork@gmail.comالربيد اإللكرتوين

734.358.8225اهلاتف

الر�سالة :
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: مركز خدمات االستشارة العائلية
Family Counseling Services Center

تعزيز حياة األفراد واألطفال واألسر من خالل جلسات توعية.األهداف

اخلدمات

 برامج تعليم الوالدين ومساعدهتم يف تربية أبنائهم.
 تقديم خدمات لكبار السن والعاجزين ومساعدهتم.

والتعليم  املهني  العالج  توفري  خالل  من  والعائالت  واألفراد  األطفال  تعزيز   
والدعوة وغريها من اخلدمات الداعمة استجابة الحتياجات املجتمع.

للعائالت  اخلدمات  اعتامد  جملس  قبل  من  األرسي  اإلرشاد  خدمة  اعتامد   
واألطفال.

 تقديم العالج للعائالت واألفراد الذين يعانون من التحوالت مثل: الطالق، 
توفري  يتم  ذلك.  من  وأكثر  االكتئاب  والفقد،  احلزن  الزواج،  واألمومة،  األبوة 

مجيع العالج من املعاجلني املرخصني.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
تكساساملدينة

 www.ccfamilyservices.orgاملوقع اإللكرتوين
appointments@fcscb.orgالربيد اإللكرتوين

6058-592 )361(اهلاتف

الر�سالة:دعم الوالدين يف تربية اأبنائهم �توعيتهم.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: الرابطة الدولية لمستشاري الزواج واألسرة
International Association of Marriage and Family Advisors

تعزيز ودعم التميز في ممارسة االستشارة العائلية.األهداف

اخلدمات

 توفري منتدى الستكشاف القضايا املتعلقة باألرسة.
 برنامج تدريب األرسة واإلرشاد واحلامية من العنف األرسي.

 جملة األرسة.
 خدمة  اإلرشاد يف االنفصال والطالق.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
تكساساملدينة

www.iamfc.orgاملوقع اإللكرتوين
director@iamfc.orgالربيد اإللكرتوين

2307-825-361اهلاتف

الر�سالة: اإر�ساد الأ�سرة �الأز�اج للمحافظة على حياة م�ستقرة.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: المنظمة الدولية لرعاية األطفال
International Foster Care Organization

تعزيز ودعم الرعاية البديلة لألسرة في جميع أنحاء العالم. األهداف

اخلدمات

الشباب وغريهم  بالوالدة والوالدين واألوالد /  املعنية  البديلة  الرعاية  تقديم   
ممن يسامهون يف رفاهية الطفل.

 جيب أن تكون الرعاية متمحورة حول الطفل وتركز عىل األرسة.
 توفري أفضل فرصة ملستقبل أكثر إرشاقا لألطفال والشباب لذلك نحن ملتزمون 

بتعزيز هذا النموذج من الرعاية البديلة يف مجيع أنحاء العامل.
 تعزيز رعاية فوسرت كنوع مهم من الرعاية األرسية.

والرعاية  الربيب  رعاية  وتطوير  املنزل  خارج  لألطفال  األرسية  احللول  تعزيز   
القرابة.

املوضوعالبيانات
الدولة
املدينة

www.ifco.info.comاملوقع اإللكرتوين
ifco@ifco.infoالربيد اإللكرتوين

7571 8144 20 )0( 44+اهلاتف

الر�سالة:جميع الأطفال يجب اأن يكونوا يف رعاية اأ�سرية.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: المجلس الوطني للعالقات األسرية
National Council for Family Relations

فهم وتعزيز األسر وتقوية عالقة العائالت.األهداف

اخلدمات

 تعزيز تعليم احلياة األرسية.
العالقات األرسية:  الزواج واألرسة،    نرش ثالث جمالت علمية دولية - جملة 

التخصصات جملة العلوم التطبيقية األرسة ، جملة نظرية األرسة واملراجعة.
 الرتكيز عىل البحث واملامرسة والتعليم األرسي.

 دعم األرس وتقوية العالقات بينهم.
 تقديم احللول التي تساعد يف حل اخلالفات وتقوية العالقات بني األزواج.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
مينيسوتا / سانت بولاملدينة

www.ncfr.orgاملوقع اإللكرتوين
info@ncfr.org الربيد اإللكرتوين

9331-781 )888(اهلاتف

الر�سالة:تقوية العائالت.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: جمعية محاكم األسرة والتوفيق
Association of  Family and Conciliation Courts

تحسين حياة األطفال واألسر من خالل حل النزاعات العائلية. األهداف

اخلدمات

أولئك  بني  األطفال  احتياجات  خلدمة  تعاوين  لنهج  بالرتويج   AFCC تقوم   
واالبتكار  والبحث  التعليم  وتشجيع  األرسة  قانون  أنظمة  يف  يعملون  الذين 

وحتديد أفضل املامرسات.
 العمل بشكل تعاوين من خالل التعليم والدعم والوصول إىل اخلدمات لتحقيق 

أفضل النتائج املمكنة لألطفال واألرس.
 االبتكار يف تلبية احتياجات األرس واألطفال يف الصاع.

 دعم التنوع يف اهلياكل األرسية والثقافات.
 متكني األرس من حل النزاع واختاذ القرارات بشأن مستقبلهم.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
ماديسوناملدينة

www.afccnet.orgاملوقع اإللكرتوين
afcc@afccnet.org الربيد اإللكرتوين

3750-664 )608(اهلاتف

الر�سالة:حتقيق حياة اآمنة لالأطفال �الأ�سر.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: الرابطة الوطنية لألسرة والمجتمع
National Association for Family and Community Education

تقوية األفراد واألسر والمجتمعات من خالل التعليم المستمر وتطوير األهداف
القيادة والعمل المجتمعي.

اخلدمات

 نتعامل مع قضايا األرسة قبل أن تصبح اهتاممات اجتامعية رائدة. 
ا للعائالت الذين يريدون   شبكة مكونة من النساء والرجال الذين يتخذون موقفاً

تغيري جمتمعاهتم إىل األفضل .. 
 متكني األفراد من الوصول إىل نفس األحالم.

 توفري التوجيه يف البيوت واملجتمعات من خالل توحيد الناس جلعل العامل مكاناًا 
أفضل للعيش فيه.

 تعزيز أسلوب حياة أفضل للجميع ودعم ربة املنزل ومعلمة األرسة واملجتمع.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
فلورانساملدينة

www.nafce.orgاملوقع اإللكرتوين
nafcehq@fuse.netالربيد اإللكرتوين

6401-525-859اهلاتف

الر�سالة:دعم الأفراد �الأ�سر لتعزيز اأ�سلوب حياة اأف�سل للجميع.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: جمعية رعاية الطفل العائلية
Family Child Welfare Association

تحقيق مستويات أعلى من الجودة في دور رعاية األطفال العائلية.األهداف

اخلدمات

 تقديم اخلدمات لألطفال وعائالهتم.
 دعمهم ومتكينهم.

 تطوير نظام دعم تشجيع الطفل.
 مناقشة القضايا اخلاصة هبم.

 خدمة تقديم اإلرشاد واالستشارة.
 وضع سياسة حلامية الطفل وحقوقه.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
نيويوركاملدينة

www.fccanys.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�سالة:رعاية الأطفال.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: جمعية رعاية األسرة التعاونية
Collaborativ Family Healthcare Association

العمل على جعل الرعاية األسرية المتكاملة معيار الرعاية للجميع. األهداف

اخلدمات

 تقديم ومنارصة وجهة نظر الرعاية الصحية العائلية التعاونية حملياًا ودولياًا.
واخلدمات  والبحوث  التعليم  بني  الروابط  تعزيز  شأهنا  من  رشاكات  إنشاء   

والسياسة يف تقديم الرعاية الصحية العائلية التعاونية.
 تطوير قاعدة املعرفة للرعاية الصحية العائلية التعاونية.

 تسهيل االتصاالت والعمل التعاوين مع األرسة.
التي  الرعاية  نامذج  ضمن  السلوكية  للصحة  واملستدام  الفعال  التكامل  دعم   

تتمحور حول املريض واألرسة عرب سلسلة الرعاية الصحية.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
نيويوركاملدينة

www.cfha.netاملوقع اإللكرتوين
info@CFHA.netالربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�سالة:نحو رعاية اأ�سرية متكاملة.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: مكتب العائلة
Family Office

تعزيز تراث وتوحيد األجيال من خالل دعم األسرة والمجتمع.األهداف

اخلدمات
أعىل  حتقيق  يف  العائلة  تستمر  حتى  والتنوير  النمو  وفرصة  فكرية  قيادة  توفري   

إمكاناهتا.
 مرشوع العائالت الناجحة.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
غرينيتش /  كونيتيكتاملدينة

www.familyofficeassociation.comاملوقع اإللكرتوين
angelo@familyofficeassociation.comالربيد اإللكرتوين

2898-570 )203(اهلاتف

الر�ؤية: قوة املجتمع.
الر�سالة: دعم �تعزيز د�ر العائلة.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: جمعية خدمة األسرة
Family Service Association

تحسين نوعية الحياة لألفراد والعائالت في مجتمعنا.األهداف

اخلدمات

 تقديم خدمات عالية اجلودة لألرسة مما يؤدي إىل تأثري ملموس إجيايب.
 نستخدم نظام توصيل إبداعي يف حماولة لتحسني خدماتنا.

 نتعاون مع الوكاالت األخرى خلدمة املجتمع بشكل أفضل.
واملسؤولية  والشفافية  النزاهة  درجات  بأعىل  واخلدمات  الربامج  مجيع  تعمل   

االجتامعية.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
نيوجرييساملدينة

www. fsasj.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

2331-272-877-1اهلاتف

الر�سالة:خدمة الأ�سرة بطرق اإبداعية مبتكرة.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: مركز اإلرشاد األسري
Family Counseling Center

مساعدة الناس على تطوير وعي ذاتي أكبر من أجل خلق إمكانيات األهداف
جديدة ألساليب حياة أكثر سعادة وصحة.

اخلدمات

 تقديم جمموعة كاملة من اخلدمات النفسية التكاملية القائمة عىل األدلة جلميع 
مرضانا، بغض النظر عن العرق أو العرق أو الدين أو اجلنس أو السن أو التوجه 
من  املزيد  حتقيق  من  يتمكنوا  حتى  االقتصادي،  االجتامعي  الوضع  أو  اجلنيس 

احلياة املتوازنة املرضية والصحية والسعيدة.
 تقديم املشورة الفعالة من قبل مستشارين متخصصني يف األرسة.

 خدمات األطفال واملراهقني بجانب خدمات استشارية.

املوضوعالبيانات
الواليات املتحدةالدولة
إنديانااملدينة

www.familycounselingcenterllc.comاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

260.925.2017اهلاتف

الر�سالة:حياة اأ�سرية  �سعيدة.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

المملكة المتحدة 
)بريطانيا(
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: جمعية ساسكس الخيرية لألطفال
Sussex Charitable Society for Children

األهداف
- تقديم خدمات لجميع أنواع العائالت.

- دعم المحتاجين بدال من إهمالهم.
آمنة لألطفال ومنحهم  بيئة  لتوفير  - تعزيز كل أسرة، نعمل معها 

أفضل بداية في الحياة.

اخلدمات

 محاية وتقوية الضعفاء ورفع الذين تفككوا.
 إقامة مالجئ للنساء وأطفاهلن.

 محايتهم ومساعدهتم من خالل إعطائهم منزال مؤقتا حتى يمكن توفري منزٍل 
مناسب هلم يف مكان آخر.

 تقديم املشورة واملساعدة لآلباء يف احلاالت التي يتعرض فيها الفتيان والفتيات 
األبرياء للخطر.

 مساعدة الفتيات والنساء ودعمهن يف القرار الذي اختذته بشأن مستقبل أطفاهلن.
 دعم أولياء األمور.

 تقديم أنشطة متنوعة لألطفال.
 تقديم مساعدات فردية مكثفة لألطفال والعائالت.

املوضوعالبيانات
اململكة املتحدةالدولة
برايتوناملدينة

www.familysupportwork.orgاملوقع اإللكرتوين
admin@familysupportwork.org.ukالربيد اإللكرتوين

832963 01273اهلاتف

الر�ؤية: اأ�سرة قوية لكل طفل.
الر�سالة: م�ساعدة الأ�سر �اأطفالهم.
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اسم المنظمة: المتخصصون في قانون األسرة الدولي
International Family Law Group LLP

االهتمام بالعائالت واألطفال والدفاع عن حقوقهم وحل مشاكلهم .األهداف

اخلدمات

 خط طوارئ خاص الختطاف األطفال.
حتقيق  عملية  خالل  من  وإرشادهم  متخصصة  قانونية  مشورة  الوالدين  منح   

خطة رعاية مرضية مشرتكة ألطفاهلم بعد االنفصال. 
 حل املسائل املالية بعد االنفصال وحتقيق أفضل النتائج.

 حل النزاعات العائلية دون احلاجة إىل الذهاب إىل املحكمة.

املوضوعالبيانات
بريطانياالدولة
لندناملدينة

www.iflg.uk.comاملوقع اإللكرتوين
enquiries@iflg.uk.comالربيد اإللكرتوين

5668 178 203 )0( 44+اهلاتف

الر�سالة: امل�ساعدة القانونية فيما يتعلق بق�سايا الأ�سرة د�لًيا. 
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اسم المنظمة: منظمة المرأة
Women›s Organization

الخاصة ومع األهداف لتعزيز دورهن في حياتهن  النساء   الوصول إلى جميع 
أسرهن وفي مجتمعاتهن المحلية.

اخلدمات

 نقدم جمموعة واسعة من اخلدمات كربامج التنمية الشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس 
واالعتامد عليها، ومشاركة املجتمع، والصحة والرفاهية واملهارات االجتامعية.

 توفري برامج التدريب والتعليم لتعزيز الوضع االقتصادي واالجتامعي، وتطوير 
املهارات القيادية وحتسني فرص العمل.

 دعم األعامل من خالل تطوير مشاريع جتارية جديدة وتوفري جمموعة من اخلدمات 
التجارية بام يف ذلك احتضان األعامل، ومساحات املكاتب واالجتامعات والدعم الفني.
ا مع احلكومات واملنظامت الدولية وصانعي السياسات واملجتمعات   نعمل أيضاً
الكبرية والصغرية، لتعزيز قضايا املرأة من خالل :تقديم املعرفة القائمة عىل املامرسة 

والبحث عن خرباء بارزين آخرين يف هذا املجال.
 تغيري املفاهيم ورفع مستوى الوعي بني صناع القرار حول حجم املشكالت التي 

تواجه املرأة اقتصادياًا.
 نعمل  مع جمموعة من الصناديق االستئامنية واملنظامت اخلريية ومنظامت األعامل 

اخلاصة  إلحداث تغيري إجيايب للنساء يف مجيع مناحي احلياة.

املوضوعالبيانات
اململكة املتحدةالدولة
ليفربول - مانشسرت املدينة

www.thewomensorganisation.org.ukاملوقع اإللكرتوين
hello@thewo.org.ukالربيد اإللكرتوين

8111 706 151 )0( 44+اهلاتف

الر�سالة:عند متكني املراأة كل اإجناز جديد لها  يعززنا جميًعا.
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اسم المنظمة: منظمة عائلة لكل طفل
Family for every child

تحسين حياة األطفال الضعفاء في جميع أنحاء العالم.األهداف

اخلدمات

وآمنة ومهتمة  دائمة  ينشأ يف أرسة  أن  لكل طفل  يمكن  إنشاء عامل  نعمل عىل   
املعرفة  حتشد  التي  الوطنية  املدين  املجتمع  منظامت  من  عاملية  شبكة  خالل  من 

واملهارات واملوارد.
 ندعم الرعاية البديلة املؤقتة واجلودة عند احلاجة.

 توفري جمموعة من خيارات الرعاية البديلة النوعية لألطفال.
ا وتوفري املزيد من الدعم ألولئك الذين حيتاجون   احلفاظ عىل ترابط العائالت معاً

إليها.
 هنيئ أفضل مكان لنمو الطفل بغض النظر عن اخللفية أو الظرف، املهم هو يف 

عائلة آمنة ورعاية دائمة.
 نومن بأنه جيب أن يكون لدى األطفال شخص واحد عىل األقل من األشخاص 
الواعظني الواعدين الذين يعتني هبم يف منزهلم ويفضل أن يكون أحد الوالدين أو 

إذا مل يكن ذلك ممكناًا أحد أفراد العائلة.

املوضوعالبيانات
اململكة املتحدةالدولة
لندناملدينة

www.familyforeverychild.orgاملوقع اإللكرتوين
info @familyforeverychild.orgالربيد اإللكرتوين

2490 7749 20 )0( 44+ اهلاتف

الر�سالة: نحن عائلة لكل طفل.
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اسم المنظمة: إنقاذ األطفال
Save The Children

األهداف

- تطوير وإثبات الحلول القائمة على األدلة والقابلة للتكرار للمشكالت 
التي يواجهها األطفال.

الفعالة  المناهج  نتائج على نطاق واسع من خالل توسيع  - تحقيق 
والمستدامة.

- تكوين حملة صوتية من أجل ضمان سماع أصوات األطفال من جميع 
أنحاء العالم.

اخلدمات

عن  النامجة  اإلنسانية  الطوارئ  حلاالت  االستجابة  خالل  من  األرواح  إنقاذ   
الكوارث الطبيعية، وتفيش األمراض، والصاعات املسلحة، واهلجرة.

 استخدام مناهج مبنية عىل األدلة للتعامل مع الظروف التي هتدد احلياة وجتنب 
وفيات األطفال. 

القراءة والكتابة  يتعلم األطفال يف الصفوف األوىل  التعليم حتى   تعزيز جودة 
واستخدام األرقام يف البيئات التي تروج لرفاهيتهم.

املوضوعالبيانات
بريطانياالدولة
لندناملدينة

https://www.savethechildren.netاملوقع اإللكرتوين
info@savethechildren.orgالربيد اإللكرتوين

2032720300 )0( 44+اهلاتف

الر�ؤية: عامل يحظى فيه كل طفل باحلق يف البقاء �احلماية �التنمية �امل�ساركة.
الر�سالة: الإلهام يف الطريقة التي ُيعامل بها الأطفال يف العامل �حتقيق تغيري فوري �دائم 

يف حياتهم .
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اخلدمات
 تقديم برامج تعليمية للوصول إىل األطفال الذين يفقدون املدرسة. 

 بناء الرشاكات مع األطفال واملجتمعات واحلكومات واملجتمع املدين ومنظامت 
القطاع اخلاص للتأثري عىل اآلخرين وزيادة تأثرينا.
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اسم المنظمة: مشاريع في الخارج
Projects abroad

 إنشاء مجتمع متعدد الجنسيات يتمتع بشغف للخدمة والتعلم والفهم األهداف
والتعليم واإللهام.

اخلدمات

 تعزيز املشاريع يف اخلارج.
 إقامة كل عام عدٍد من الفعاليات اإلعالمية ودورات يف املناطق الرئيسة.

 نؤمن املساعدات يف األماكن التي حتتاج إىل املساعدة، حتى يف األماكن البعيدة، 
بأكمله؛  جمتمع  أو  بيئي  مرشوع  أو  منظمة  أو  فرد  إليه  حيتاج  ذلك  كان  سواء 

نستجيب للحاجة بفعالية قدر استطاعتنا مع قدراتنا ومواردنا.

املوضوعالبيانات
اململكة املتحدةالدولة
املدينة

https://www.projects-abroad.aeاملوقع اإللكرتوين
info@projects-abroad.aeالربيد اإللكرتوين

300 708 01903اهلاتف

الر�سالة: ت�سجيع ال�سباب على التطوع يف اخلارج .
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اسم المنظمة: منظمة الخطة الدولية
Plan International Organization

العمل مع األطفال الضعفاء وخاصة الفتيات حتى يتمكنوا من التعلم األهداف
والقيادة واتخاذ القرار واالزدهار.

اخلدمات

 رعاية األطفال والعمل املجتمعي عىل املستوى الشعبي.
 توفري تأثري أكرب لألطفال الضعفاء، وخاصة الفتيات.

 العمل مع الرجال والنساء والفتيان والفتيات يف كل مكان للنهوض بحركة حقوق 
الفتيات.

 توسيع نطاق وصولنا لتصبح املنظمة العاملية الرائدة حلقوق الفتيات.
تأثري  وتعزيز  القدرات  وبناء  املحلية  واحلركات  املنظامت  خالل  من  العمل   

املجتمعات املحلية.
مع  والعمل  والعاملية  والوطنية  واإلقليمية  املحلية  الرشاكات  خالل  من  التعاون   

القطاع اخلاص واملؤسسات الدولية واملنظامت األخرى التي تشارك أهدافنا.
 التأثري عىل تغيريات السياسة التي تعزز نتائج التعلم، واملقرر، والتقدم الذي نسعى إليه.

 دعم املجتمعات ملحاسبة احلكومات عىل وعودها.
 التعاون مع اآلخرين للتأثري يف التغيريات السياسية واالستثامرات التي تعزز حقوق 

األطفال واملساواة للفتيات.

املوضوعالبيانات
اململكة املتحدةالدولة
رسياملدينة

https://plan-international.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

155 755 1483 )44+( اهلاتف

الر�سالة: عامل عادل يعزز حقوق الأطفال �م�سا�اة الفتيات.
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اسم المنظمة: منظمة شباب العالم 
World Youth Organization

تقديم الدعم والتوجيه والفرص التي يحتاجها الشباب للنجاح.األهداف

اخلدمات

 برنامج للنهوض بالتعليم احلايل يف املدارس.
 إتاحة الفرص للشباب.

هلم  الدعم  وتقديم  ا  ضعفاً األكثر  الشباب  إىل  للوصول  خاصة  جهود  بذل   
ومساعدهتم.

لرشكائنا  التعليمية  املوارد  أشكال  من  وغريها  املدرسية  باإلمدادات  التربع   
واملؤسسات التعليمية الدولية.

املوضوعالبيانات
اململكة املتحدةالدولة
بول قيتاملدينة

www.worldyo.orgاملوقع اإللكرتوين
enquiries@worldyo.orgالربيد اإللكرتوين

08443510010اهلاتف

الر�ؤية: عامل يتلقى فيه كل �ساب تعليًما جيًدا.
الر�سالة: اإعداد ال�سباب مدى احلياة �دعمهم �توجيههم.
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اسم المنظمة: ويمن كايند لتحويل حياة النساء والفتيات
WOMANKIND WORLDWIDE

األهداف
- حقوق المرأة االقتصادية والسيطرة على الموارد.

- إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
على  والقدرة  القرار  صنع  في  المساواة  قدم  على  المرأة  تأثير   -

ممارسة السلطة السياسية.

اخلدمات

  اختاذ إجراءات مجاعية عىل املستوى الدويل لدعم النساء و الفتيات .
 دعم حركات حقوق املرأة والعمل النسوي لتعزيز وتنمية احلركات النسائية من 
خالل الدعم الفني واالتصاالت والربط والتعلم املشرتك ومنصات الدعوة وفرص 

التمويل.
 تطوير وتقديم جمموعة كبرية من املشاريع واخلدمات املختلفة التي تساعد النساء 

والفتيات عىل تغيري حياهتن.
   بالتعاون مع منظامت وحركات حقوق املرأة ، نعمل من أجل, السياسات والقوانني 
التي تتناول التمييز وحتمي املرأة ,  حصول اجلميع عىل خدمات مناسبة وجيدة حتمي 
مجيع  حقوق  يدعم  الذي  االجتامعي  التغيري  أيضا  وندعم  وتستعيدها  املرأة  حقوق 

النساء والفتيات.

املوضوعالبيانات
اململكة املتحدةالدولة
لندناملدينة

www.womankind.org.ukاملوقع اإللكرتوين
disha@womankind.org.uk الربيد اإللكرتوين

675930 2035 )0( 44+اهلاتف

الر�سالة: م�ساعدة الن�ساء على تغيري جمتمعاتهن.
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اسم المنظمة: حقوق األرامل الدولية
WIDOWS› RIGHTS INTERNATIONAL

األهداف

في  األرامل  تصادفه  الذي  والعنف  للتمييز  والفهم  الوعي  زيادة   -
العديد من البلدان.

أعمال  جداول  في  األرامل  حقوق  دمج  إلى  الدعوة  في  االستمرار   -
حقوق اإلنسان للوكاالت الوطنية والدولية.

- تعزيز ظهور شبكة نابضة بالحياة ومستنيرة من الجماعات المجتمعية، 
ومجموعات األرامل، والمنظمات غير الحكومية، والمحامون،  ونشطاء 

حقوق اإلنسان الذين يعملون في قضايا الترمل.

اخلدمات

املعنيني  لتبادل املعلومات احليوية جلميع  بناء منصة تفاعلية عىل شبكة اإلنرتنت    
بالتحدي من إساءة معاملة األرامل.

  تقديم املساعدة لألرامل يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
  دعم احلملة الدولية لوضع حد للمامرسات الثقافية الضارة التي تتجاهل حقوق 

اإلنسان لألرامل وتؤدي إىل الفقر املدقع واالستبعاد االجتامعي.
  تقديم املساعدة للمنظامت الشعبية التي تعمل عىل دعم فئة األرامل يف أنحاء العامل.

املوضوعالبيانات
اململكة املتحدةالدولة
نورهتيلاملدينة

www.widowsrights.orgاملوقع اإللكرتوين
administrator@widowsrights.orgالربيد اإللكرتوين

627626 01767اهلاتف

الر�سالة: الدفاع عن حقوق الأرامل �تقدمي امل�ساعدة لهن. 
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اسم المنظمة: مؤسسة موطن الخير 
Home For Good

رعاية األطفال الضعفاء.األهداف

اخلدمات
 إجياد أفضل املنازل املمكنة لألطفال.

 نرش التغيري من خالل زيادة الوعي بالقضايا وبناء العالقات وتقديم احللول.
 توفري كل اإلمكانيات لألطفال ليعيشوا حياة سوية.

املوضوعالبيانات
اململكة املتحدةالدولة
لندناملدينة

www.homeforgood.org.ukاملوقع اإللكرتوين
info@homeforgood.org.ukالربيد اإللكرتوين

0995 001  0300اهلاتف

الر�ؤية: موطن لكل طفل يحتاج لذلك.
الر�سالة: اأن يكون لكل طفل بيت م�ستقر �حمب حيث ميكنه اأن ينمو.
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اسم المنظمة: جمعية األسرة للوساطة في االنفصال والطالق
Windrush Family Mediation

التي تعاني من الطالق أو االنفصال للوصول األهداف العائالت  مساعدة ودعم 
إلى اتفاقيات حول النزاعات العائلية.

اخلدمات

الصعبة  الرحلة  هذه  يف  املساعدة  وتقديم  لالنفصال  السلبية  التأثريات  من  احلد   
ا  للوصول إىل حل عميل لألشخاص وللمساعدة يف الرتكيز عىل مستقبل أكثر إرشاقاً

هلم ولعائلتهم.
 خدمة اإلرشاد األرسي وتزويد األزواج بمعلومات ذات صلة وإرشادهم خالل 

ا يف مجيع األوقات.  هذا الوقت الصعب يف حياهتم بينام تبقى حمايداً
 تقديم املساعدة ونقل القضايا واالحتياجات واالهتاممات التي لدى األزواج الذين 
تصادمية،  أقل  بطريقة  النزاعات  حل  من  ومتكينهم  واالنفصال،  الطالق  يواجهون 

لتسوية األمور العائلية معا.
األزواج  فصل  يف  للمساعدة  مؤهل  وسيط  مع  ورسية  شخصية  خدمة  تقديم   

للوصول إىل قراراهتم اخلاصة ملستقبلهم.

املوضوعالبيانات
اململكة املتحدةالدولة
ويتني لنياملدينة

www.windrushfamilymediation.co.ukاملوقع اإللكرتوين
enquiries@windrushfamilymediation.co.ukالربيد اإللكرتوين

06608 637161اهلاتف

الر�سالة: دعم العائالت املهددة بالنف�سال �تقدمي امل�ساعدة لهم.



- 90 - 

دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: المنظمة االشتراكية الدولية للمرأة 
Socint Women Organization

تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة األهداف
وتعزيز حقوق المرأة وهي حقوق اإلنسان.

اخلدمات

هبدف  االشرتاكية  الدولية  املرأة  منظمة  يف  األعضاء  املنظامت  بني  العالقات  دعم   
تنسيق املواقف واألنشطة السياسية.

 تشجيع املنظامت األعضاء فيها عىل ضامن تنفيذ القرارات واإلعالنات املعتمدة يف 
اجتامعات االشرتاكية الدولية للمرأة.

الدولية  املنظمة  يف  األعضاء  املنظامت  بني  العالقات  نطاق  توسيع  إىل  السعي   
لالشرتاكية الدولية وغريها من اجلامعات النسائية ذات التوجه االشرتاكي واملنظامت 
العمل  يف  والرغبة  اجلنسني  بني  باملساواة  بالنهوض  ملتزمة  ولكنها  األعضاء  غري 

بالتعاون مع املرأة عاملياًا.
النساء  ومتكني  والفتيات  النساء  ضد  متييز  أي  عىل  للتغلب  العمل  برامج  إعداد   

والفتيات يف مجيع املجاالت.
 العمل من أجل التنمية والسالم وحقوق اإلنسان بشكل عام.

املوضوعالبيانات
اململكة املتحدةالدولة
لندناملدينة

www.socintwomen.org.ukاملوقع اإللكرتوين
 socintwomen@gn.apc.orgالربيد اإللكرتوين

5880 79 7583 44+اهلاتف

الر�سالة: مكافحة جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة .
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اسم المنظمة: جمعية سالمة األطفال 
Keeping Children Safe

حماية األطفال األكثر ضعًفا في العالم من االستغالل واالعتداء.األهداف

اخلدمات

يمكن  والتي  والشاملة  القوية  الدولية  الطفل  محاية  معايري  من  جمموعة  تطوير   
جلميع املنظامت اتباعها.

عامل  قبل  من  لإلساءة  يتعرضون  الذين  لألطفال  الالزمة  املساعدات  تقديم   
اإلغاثة والتنمية يف خميامت الطوارئ يف غرب أفريقيا.

املنظامت حلامية مجيع األطفال من  بالعمل مع   احلفاظ عىل مهمة أمان األطفال 
االستغالل واإلساءة وانتهاك حقوقهم اإلنسانية.

الصون  بشأن  العاملي  الصعيد  عىل  ورصدها  الدولية  املعايري  اعتامد  إىل  ندعو   
واحلامية.

 بناء قدرة املنظامت عىل محاية األطفال والعمل عىل دفع حركة عاملية للمنظامت 
ملتزمة بضامن عدم إحلاق األرضار بموظفيها وعملياهتا وبراجمها باألطفال.

املوضوعالبيانات
اململكة املتحدةالدولة
لندناملدينة

www.keepingchildrensafe.org.ukاملوقع اإللكرتوين
 info@keepingchildrensafe.org.ukالربيد اإللكرتوين

8325 7250 20 )0( 44+اهلاتف

الر�ؤية: ح�سول جميع الأطفال على تنمية اآمنة ��سحية يف مرحلة البلوغ.
الر�سالة: حماية الأطفال من ال�ستغالل ��سوء املعاملة.
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اسم المنظمة: االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
International Planned Parenthood Federation

أنحاء األهداف جميع  في  واإلنجابية  الجنسية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم 
العالم.

اخلدمات

 حتسني حياة النساء يف مجيع أنحاء العامل.
ا يف اخلدمة.  اإلدماج االجتامعي مع التزام واضح لتمكني حقوق األكثر انخفاضاً

 التنوع واحرتام اجلميع بغض النظر عن سنهم أو جنسهم أو وضعهم أو هويتهم 
أو ميوهلم أو تعبريهم.

 إهلام اآلخرين عىل التحيل بالشجاعة لتحقيق العدالة االجتامعية للجميع.
 اإلسهام الكبري الذي تقدمه أعاملنا التطوعية عرب جمموعة من األدوار وكناشطني 

يلهمون االحتاد لتعزيز مهمته.
 املساءلة باعتبارها حجر الزاوية يف الثقة التي تظهر من خالل األداء العايل واملعايري 

األخالقية والشفافية.

املوضوعالبيانات
اململكة املتحدةالدولة
لندناملدينة

www.ippf.orgاملوقع اإللكرتوين
info@ippfaro.orgالربيد اإللكرتوين

8200 7939 20 )0( 44+اهلاتف

الر�ؤية: عامل خاٍل من التمييز. 
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كــندا
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اسم المنظمة: منظمة األسرة العالمية لحماية االسر
Global Family

إحداث ثورة في األعمال الخيرية من خالل توفير المعلومات التي تعزز األهداف
الشفافية. 

اخلدمات

املحيل  املجتمع  منظامت  بمساعدة  اليائسني  األطفال  وإنقاذ  األرسة  عىل  احلفاظ   
ومقدمي الرعاية املتطوعني واجلهات املانحة ورعاة األطفال.

 تقديم املساعدة ألكرب عدد ممكن من األطفال ضحايا الفقر واالستغالل واإلساءة 
من خالل وضع النامذج ومشاركة األساليب املبدئية التي متثل أفضل النتائج املمكنة.

 محاية األطفال املعرضني للخطر واحلفاظ عىل كيان األرسة.

املوضوعالبيانات
كنداالدولة
بيكرسفيلداملدينة

www.globalfamily.careاملوقع اإللكرتوين
info@myglobalfamily.orgالربيد اإللكرتوين

661.213.3380اهلاتف

الر�سالة: احلفاظ على الأ�سرة �حماية الأطفال املعر�سني للخطر.
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اسم المنظمة: جمعية حقوق المرأة في التنمية
Association for Women›s Rights in Development

األهداف

والمنظمات  للنشطاء  العالمي  المجتمع  في  دافعة  قوة  تكوين   -
والحركات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة وتعزيز صوت النساء. 
والتأثير في هياكل السلطة وصنع القرار وتحويلها والنهوض بحقوق 
أنحاء  جميع  في  البيئية  واالستدامة  الجنسين  بين  والعدالة  اإلنسان 

العالم.
- شعارنا العمل معًا ألنه مفتاح حقوق المرأة والعدالة بين الجنسين 
المرأة  حقوق  وحركات  منظمات  ودعم  معيشية  حقيقة  لتكون 
والدوائر  واألقاليم  القضايا  عبر  بفعالية  للتعاون  المرأة  وحقوق 

االنتخابية.

اخلدمات

أجل جدول  املائدة من  أفكار جديدة عىل  نسوي ووضع  منظور  املعرفة من  بناء   
أعامل لتنمية أكثر عدال.

 تنظيم وتيسري املساحات البناءة لألعضاء وغريهم من منظامت حقوق املرأة املتنوعة 
واحللفاء لوضع االسرتاتيجيات والتعاون. 

املوضوعالبيانات
كنداالدولة
تورينتواملدينة

https://www.awid.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

3773 594 416 1+اهلاتف

الر�ؤية:عامل يوجد به حقوق الإن�سان �احلريات، �ال�ستدامة البيئية �العدالة بني اجلن�سني 
هي حقيقة معي�سية جلميع النا�ش.

الر�سالة: حتقيق امل�سا�اة بني اجلن�سني �التنمية امل�ستدامة �حقوق الإن�سان للمراأة.
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اخلدمات

حلقوق  حمددة  سياسة  مقرتحات  وتقديم  للدعوة  الدولية  املساحات  يف  املشاركة   
املرأة يف مجيع أنحاء العامل.

 تعبئة أعضائنا ودوائرنا االنتخابية األوسع لتعزيز العمل اجلامعي وتزويد حركات 
حقوق املرأة بمعلومات دقيقة يمكن استخدامها يف الوقت املناسب.  
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اسم المنظمة: األطفال يتوجهون إلى العالمية
Kids Go Global

األهداف
- تحويل األطفال إلى العالمية. 

- تنمية وتوعية المجتمع بحقوق الطفل وتحقيق احتياجاته األساسية 
كالتعليم والصحة وغيرها.

اخلدمات

 اإلغاثة يف حاالت الكوارث.
 السعي حلصول األطفال عىل التعليم.

 متكني األطفال من تشغيل األلعاب وتصنيع األشياء ومعرفة عاملهم.
 توعية املجتمع بمشكلة الفقر العاملي وطرق املساعدة.

 تنمية املجتمع.
 العمل عىل منع ماليني الوفيات بحلول عام 2020 من خالل السعي إىل توفري 

فرص متكافئة للحصول عىل اللقاحات لألشخاص يف مجيع املجتمعات.
 إنشاء أدوات فعالة إلعالم الطالب والفنانني بالقضايا العاملية وحقوق اإلنسان.
 إنشاء عروض حول القضايا العاملية والقيام بذلك بطريقة هلا تأثري حقيقي عىل 

احلياة.

املوضوعالبيانات
كنداالدولة
كاجلاري ، ألربتااملدينة

http://www.kidsgoglobal.netاملوقع اإللكرتوين
info@kidsgoglobal.netالربيد اإللكرتوين

403.288.9393اهلاتف

الر�سالة: اإحداث فرق حقيقي يف احلياة.
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اسم المنظمة: مؤسسة بور للفتيات العالمية 
Global Girl Power

إلهام التغيير العالمي من خالل الجمع بين مجتمعات القادة الفكريين األهداف
لبدء الحوار والمشاركة والنشاط.

اخلدمات

 توفري املوارد والتعليم لدعم تعليم ونمو الفتيات حمليا ويف البلدان النامية.
 تزويد النساء يف املناطق الريفية بالدعم واألدوات الالزمة ليصبحن قادرات عىل 

االكتفاء الذايت.
 مجع التمويل للمشاريع املحلية والعاملية لالرتقاء االجتامعي.

 تعزيز املساواة وإهناء العنف القائم عىل نوع اجلنس.
 رفع الوعي الدويل وتشجيع احلوار حول القضايا التي تنتهك حقوق املرأة.

املوضوعالبيانات
كنداالدولة
فانكوفراملدينة

www.globalgirlpower.orgاملوقع اإللكرتوين
info@globalgirlpower.orgالربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�ؤية: التغيري الإيجابي عاملًيا.
الر�سالة: متكني الن�ساء �الفتيات �ال�سباب من خالل التدريب على القيادة �الإر�ساد.
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اسم المنظمة: منظمة اإلخوة واألخوات الكبار من كندا 
Big Brothers Big Sisters Of Canada

قادة األهداف ليصبحوا  بالشباب  للنهوض  والمعرفة  والتوجيه  الدعم  تقديم 
المستقبل.

اخلدمات

 احتاد يتكون من 108 وكالة عضو ختدم أكثر من 1100 جمتمع يف مجيع أنحاء 
البالد.

 خدمة مبارشة لألطفال.
 ورش عمل تدريب املوظفني عىل العمل يف جمال سالمة الطفل.

 نعمل عىل ما يقرب من  2.2 مليون ساعة تطوعية كل عام.
 توفر املنظمة الوطنية خدمات وبرامج لوكاالتنا األعضاء ملساعدهتم يف عملهم 

مع اآلباء واألمهات واملعلمني واملتطوعني.
به  حيتذى  ا  نموذجاً والشباب  للفتيان  لإلرشاد«  الكبار  »اإلخوة  برنامج  تقديم   

للتحدث إىل جتارب النمو ومشاركتها. 
 برنامج التوجيه داخل املدرسة للشباب.

املوضوعالبيانات
كنداالدولة
تورونتو املدينة

www.bigbrothersbigsisters.caاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

0461-639-905 اهلاتف

الر�ؤية: تغيري اإيجابي يف كندا.
الر�سالة: �سباب كندا قادة للم�ستقبل.
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اسم المنظمة: منظمة كوسو الخيرية 
Kuso International

األهداف
محليين  شركاء  مع  العالية  المهارات  ذوي  المتطوعين  مطابقة 
يعملون معًا على مشاريع محددة تم تصميمها لمساعدة المجتمعات 

على االزدهار والنمو.

اخلدمات

لدعم  هندوراس  يف  األصليني  السكان  جمتمعات  مع  جنب  إىل  جنبا  العمل   
حقوق املرأة.

 حتسني معيشة النساء الريفيات من السكان األصليني يف بوليفيا.
 إنقاذ العائالت من أجل مستقبل أكثر إرشاقا يف بريو.

 مساعدة منظمة الشابات.
املساواة من خالل جهود  الفقر وعدم  للحد من  للمتطوعني  برنامج  تأسيس   

املتطوعني ذوي املهارات العالية، والرشاكات التعاونية واملانحني املتعاطفني.
 نوظف هنجا يركز عىل الناس للتنمية وحتدي التغلب عىل الفقر وعدم املساواة.

املوضوعالبيانات
كندا الدولة
أوتاوااملدينة

www. cusointernational.orgاملوقع اإللكرتوين
questions@cusointernational.orgالربيد اإللكرتوين

 2876 434 888 1+اهلاتف

الر�سالة: تغيري احلياة من خالل احلد من الفقر �عدم امل�سا�اة .
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اخلدمات

  نحن ندعم رشكاءنا من خالل السامح هلم بقيادة التنمية اخلاصة هبم وندرك أننا 
مجيعا لدينا مصلحة يف التنمية الفعالة، ونسعى للبناء عىل قدرات بعضنا البعض.
 نقدر التنوع وندرك وهنتم بحقوق اآلخرين وكرامتهم ونسعى جاهدين للوفاء 
يف  باستمرار  نتصف  وأن  عملنا،  يف  وشفافني  منصفني  نكون  وأن  بالتزاماتنا، 

تطبيق مبادئنا.
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اسم المنظمة: مركز جون همفري للسالم وحقوق اإلنسان 
John Humphrey Center for Peace and Human Rights

تعزيز ثقافة السالم وحقوق اإلنسان من خالل التعليم وبناء المجتمع األهداف
مسترشدين بمبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

اخلدمات

 إرشاك األطفال والشباب يف برامج تطويرية.
 توفري التعليم والتثقيف بشأن اإلدماج وبناء السالم وحقوق اإلنسان.

 تشجيع األطفال والشباب املغامرين والشاملني واملشاركني.
 بناء البيئات املدرسية التي تدمج حقوق األطفال.

 تعزيز تعليم الكبار من خالل إرشاك البالغني من مجيع األعامر يف تعلم حقوق 
املدنية  املشاركة  إىل  ذلك  وترمجت  ورؤيتهم،  املواطنني  صوت  وتقديم  اإلنسان 

النشطة والسياسات واملامرسات العامة املستنرية.
 تعزيز القدرات والشبكات لبناء جمتمعات حقوق اإلنسان.

املوضوعالبيانات
كنداالدولة
إدمونتوناملدينة

www.jhcentre.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

2638-453 )780(اهلاتف

الر�ؤية: عامل يج�سد ثقافة ال�سالم �حقوق الإن�سان.
الر�سالة: تعزيز ثقافة ال�سالم �حقوق الإن�سان من خالل التعليم.
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اسم المنظمة: صندوق ماتش الدولي للمرأة 
The Match International Women،s Fund

زيادة إجمالي الموارد المتاحة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.األهداف

اخلدمات

 صندوق MATCH الدويل للنساء أكثر الطرق املبارشة للحصول عىل املال يف 
أيدي منظامت حقوق املرأة.

 بمساعدة من املؤيدين املخلصني يف مجيع أنحاء كندا، قام صندوق املرأة بدعم 
الزراعة  ممارسات  تغيري  إىل  اإلبداعية  اخرتاقاهتم  أدت  حيث  املبدعني  هؤالء 

وتغذية األطفال واحلمالت املناهضة للعنف. 
ا حلقوق املرأة ليجدوا  ا وكرساً  متويل منظامت حقوق املرأة الشعبية التي حتتل أرضاً

حلوالاً ألضخم املشاكل يف العامل.
 إجياد احللول املحلية للمشكالت التي تواجهها النساء والفتيات.

املوضوعالبيانات
كنداالدولة
اوتاوااملدينة

www.matchinternational.orgاملوقع اإللكرتوين
info@matchinternational.orgالربيد اإللكرتوين

1.855.640.1872اهلاتف

الر�ؤية: عامل  توجد فيه احللول اأكرث من �جود احلواجز .
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اسم المنظمة: جمعية سيرف
Serve Association

النفسية األهداف الصحة  لتعزيز  الخدمات  وتطوير  األب  مشاركة  دعم 
واالجتماعية لآلباء وأسرهم والوقاية منها.

اخلدمات

 االهتامم بالصحة النفسية االجتامعية لآلباء من منظور تنموي، يف وقت كانت 
فيه املعارف والتدخالت العلمية ترتكز بشكل تقليدي عىل األم والطفل.

 تظليل وجهات النظر بشأن الصحة النفسية - االجتامعية لآلباء )منظور اآلباء 
واألمهات واألطفال واجلدين ومقدمي الرعاية( واملنهجيات )الكمية والنوعية(.

 برنامج النهج »املولود« الذي يركز عىل اآلباء واألرس التي تنجح يف أن تكون 
صحية.

 االهتامم باآلباء الذين مع احلفاظ عىل اخلصائص الشخصية.

املوضوعالبيانات
كنداالدولة
غاتينو كيبيكاملدينة

www.cerif.uqo.caاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

)2257( 3900-595-اهلاتف

الر�سالة: تعزيز د�ر الآباء يف الأ�سرة �دعمهم.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: منظمة النساء واألطفال الكنديين الصوماليين
Somali Canadian Women and Children Association

األسر األهداف احتياجات  سيما  وال  المحتاجين  واألطفال  النساء  مساعدة 
الصومالية واألفراد الذين يعيشون في إدمونتون.

اخلدمات

 تقديم الرشاكات واخلدمات والربامج التي ملعاجله خماوف األرس. 
فوق  العائالت  احتياجات  تضع  وثقافة  عمل  بيئة  بتوفري   SCWCA تلتزم   

احتياجات املنظمة.
 تقديم املساعدة للنساء واألطفال واألرس واملحتاجني.

املوضوعالبيانات
كنداالدولة
إدمنتوناملدينة

www.somalicanadianwomen.caاملوقع اإللكرتوين
info@somalicanadianwomen.caالربيد اإللكرتوين

780.756.1175اهلاتف

الر�سالة: م�ساعدة الأ�سر �الن�ساء �الأطفال .
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: جمعية رحلة االستشفاء
The healing Journey

الوقاية من العنف األسري من أجل مجتمعات أفضل.األهداف

اخلدمات

 التدخل يف أزمات العنف األرسي وحماولة إيقافه.
 فرع قضايا املرأة.

 تقديم اخلدمات للطفل واألرسة.
 خدمة التواصل لضحايا العنف ومساعدهتم.

 توعية املجتمع بأرضار العنف وأثاره يف تشتت األرسة.

املوضوعالبيانات
كنداالدولة
نيو برونزويكاملدينة

www.legal-info-legale.nb.caاملوقع اإللكرتوين
info@thehealingjourney.ca الربيد اإللكرتوين

5369-453 )506(اهلاتف

الر�سالة: منع العنف الأ�سري.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: منظمة ألبرتا لإلرشاد األسري 
Alberta Mentoring Partnership

العمل لجعل التوجيه عامل إيجابي في حياة األطفال.األهداف

اخلدمات

 مساعدة املدارس ووكاالت التوجيه عىل تلبية احتياجات األطفال والشباب.
 برامج التوجيه اخلاصة باألطفال، التي حتتوي عىل األفكار واألدوات املبتكرة. 

 خدمة اإلرشاد املجتمعي.
 دعم املجتمع واألرسة.

املوضوعالبيانات
كنداالدولة
امدتوناملدينة

www.albertamentors.caاملوقع اإللكرتوين
info@albertamentors.caالربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�ؤية: ازدهار ال�سباب من خالل العالقات �التوجيه الإيجابي.
الر�سالة: تعزيز التوجيه الإيجابي.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

ماليزيا
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: التركيز على األسرة 
Focus On Family 

رعاية ودعم وحماية القيم العريقة واألسرة والمجتمعات في جميع األهداف
أنحاء البالد.

اخلدمات

 برامج مناسبة وموثوقة ملساعدة األرسة.
  برامج األبوة واألمومة والشباب.

  برنامج املوارد.
 تقديم خدمات املشورة.

املنصات  خالل  من  األوسع  املجتمع  إىل  والوصول  املانحني  عالقات  تطوير   
اإللكرتونية.

 مبادرة »مساعدة العائالت املزدهرة«.
 العمل كمحامي يدافع عن العائالت وحيمي القيم العائلية العريقة.

املوضوعالبيانات
ماليزياالدولة
سيالنجوراملدينة

www.family.org.myاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

7902 7954-03 اهلاتف

الر�ؤية: عامل دائم التغري �الزدهار.
الر�سالة: دعم �م�ساعدة الأ�سر على التقدم �الزدهار.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: منظمة مساعدة المرأة 
Women›s  Aid Organization

األهداف
المساواة  وتحقيق  المرأة  ضد  التمييز  على  القضاء  أجل  من  العمل 
وتحقيق حقوق  والحماية  االحترام  لتعزيز وخلق  والرجل  المرأة  بين 

متساوية للمرأة.

اخلدمات

 تقديم الدعم العاطفي واالجتامعي للنساء الاليت يطلبن ذلك سواء كن مقيامت 
أو غري ذلك وتقديم الدعم والرعاية الالحقة.

والبدين  العقيل  االعتداء  من  يعانون  الذين  وأطفاهلن  النساء  إىل  العون  تقديم   
حتديد  من  متكنهم  التي  املؤقتة  اللجوء  خدمات  توفري  خالل  من  واجلنيس 

مستقبلهم.
 التعاون مع املنظامت احلكومية وغري احلكومية للقضاء عىل العوامل التي تسهم 
واإلصالحات  والسياسات  القانون  خالل  من  املرأة  وخضوع  املساواة  عدم  يف 

املؤسسية.
 نرش الوعي والفهم  بني األفراد واهليئات العامة والوكاالت ذات الصلة بشأن 

قضايا العنف ضد املرأة وأوجه عدم املساواة األساسية.

املوضوعالبيانات
ماليزياالدولة
سيالنجوراملدينة

www.wao.org.myاملوقع اإللكرتوين
 womensaidorg@gmail.com الربيد اإللكرتوين

3488 7956 03اهلاتف

الر�ؤية: حتقيق حقوق مت�سا�ية للمراأة.
الر�سالة: الق�ساء على التمييز �سد املراأة �حتقيق امل�سا�اة بني املراأة �الرجل.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: األسرة أوال ماليزيا 
Family First Malaysia

بناء أسر أفضل مما يؤدى إل  استقرار أفضل.األهداف

اخلدمات

 توعية بأمهية األبوة واألمومة حقوقها وواجباهتا.
 تقديم املساعدات املعنوية لبناء أرس أفضل.

 دعم اآلباء واألمهات ليكونوا قادة أصحاب معرفة وثقافة ويربوا أبناءهم تربية 
صاحلة.

 املساعدة يف إنتاج مكان عمل أفضل.

املوضوعالبيانات
ماليزياالدولة
املدينة

www.familyfirstmalaysia.comاملوقع اإللكرتوين
info@familyfirstmalaysia.comالربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�سالة: بناء عائلة بو�سع اأف�سل .



- 112 - 

دليل منظمات األسرة العالمية 

إسبانيا
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: االتحاد الدولي لتنمية األسرة 
International Federation For Family Development

األهداف
أزواجهن  الوالدين على تحسين عالقاتهما مع  إلى مساعدة  نهدف 
التحديات  مواجهة  أجل  من  األطفال،  تربية  في  مهاراتهن  وتطوير 

اليومية التي تواجهها األسر بثقة ومرونة وروح مرحة.

اخلدمات

 برنامج دراسة احلالة وهو أداة تدريب مرنة، تشاركيه وعملية، تشجع النقاش 
حول مواقف احلياة احلقيقية.

 برامج تدريبية تغطي مجيع مراحل تربية الطفل من الوالدة إىل املراهقة.
 برامج تدريب خمتلفة يف احلياة الزوجية.

 تنظيم مؤمترات إقليمية وعاملية، والتي تعزز هويتنا وتساعدنا عىل تبادل املعرفة 
وأفضل املامرسات.

 إتاحة الفرصة بأن يكون املراقبون يف الربامج التدريبية من اآلباء الذين أصبحوا 
خرباء يف تسهيل وتوجيه هذه املناقشات يف جمموعات صغرية.

 عمل دورات تستهدف  جمموعات من اآلباء واألمهات الذين لدهيم أطفال من 
نفس العمر.

املوضوعالبيانات
إسبانياالدولة
مدريداملدينة

 www.iffd.orgاملوقع اإللكرتوين
mail@iffd.orgالربيد اإللكرتوين

293 260 917 34+اهلاتف

الر�سالة: دعم الأ�سر.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

فرنسا
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: المنظمة العالمية لألسرة 
World Family Organization

األهداف
- جمع العائالت التي فصلتها الحرب العالمية الثانية .

- االتصال بين جميع الحركات المدنية لصالح حياة أفضل لجميع األسر.
- التعاون مع الحكومات والمجتمع والمنظمات الدولية.

اخلدمات

 إقامة برامج ومشاريع للرتويج العائيل واملجتمعي وتنفيذ سياسات األرسة يف 
إطار التنمية االجتامعية وفيام يتعلق بام ييل:

- الصحة - التعليم – السكن -  الضامن االجتامعي.
- تدريب النساء - املشاركة املجتمعية لالحتياجات الطارئة.

املوضوعالبيانات
فرنساالدولة
باريساملدينة

www.worldfamilyorganization.comاملوقع اإللكرتوين
info@worldfamilyorganization.orgالربيد اإللكرتوين

0759 4878 1 33+اهلاتف

الر�سالة: خدمة العائالت يف جميع اأنحاء العامل.



- 116 - 

دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: الشبكة النسائية العالمية 
World Women ,s Network

العيش األهداف فرصة  وعائالتهن  والفتيات  النساء  لجميع  فيه  تتاح  عالم 
بكرامة وحياة خالية من شرور الفقر وانتهاكات حقوق اإلنسان.

اخلدمات

 إنقاذ حياة الفتيات والنساء املحتاجات بشكل إجيايب. 
 برنامج الستثامر امكانات الفتيات والنساء وتسخريها يف خدمة عائالهتم.

 توفري دعٍم أسايس سواء نقدي أو غري نقدي.
 دعم املرشوعات امليدانية التي تعمل عىل محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات 

وتعزيز استقالليتهم.
 تزويد النساء والفتيات حول العامل بإمكانية الوصول إىل التعليم والصحة وسبل 
بالنفع ليس  السياسية مما يعود  املستدامة وممارسة حقوقهن ومشاركتهن  املعيشة 

ا ألرسهن وجمتمعاهتن. فقط للنساء والفتيات ولكن أيضاً
إىل   للوصول  الفرص  نفس  عىل  العامل  يف  فتاة  وكل  امرأة  كل  حصول  ضامن   

التكنولوجيات اجلديدة وإمكاناهتا يف التنمية.

املوضوعالبيانات
فرنساالدولة
باريس / دبيلماملدينة

www.w4.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

53 52 50 75 1 )0( 33+اهلاتف

الر�سالة: التمويل اجلماعي لتمكني الن�ساء �الفتيات �عائالتهن يف العامل.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: المجلس الدولي للرعاية االجتماعية 
International Council On Social Welfare (ICSW(

تعزيز الرفاه االجتماعي والعدالة االجتماعية والتنمية االجتماعيةاألهداف

اخلدمات

 يركز املركز عىل مشاريع الدعوة وبناء املعرفة واملساعدة الفنية يف خمتلف جماالت 
التنمية االجتامعية التي يتم تنفيذها عىل املستوى القطري والعاملي. 

 يعمل املركز الدويل ألمراض النساء وأعضائه يف جمموعة واسعة من املجاالت 
ويف املجاالت العامة للرعاية االجتامعية.

 مكافحة الفقر وعدم املساواة والتهميش وبناء قدرة املجموعات الضعيفة عىل 
الصدمات االقتصادية واالجتامعية والبيئية.

 مجع ونرش املعلومات وإجراء البحوث والتحليالت. 
 عقد الندوات واملؤمترات واالستفادة من اخلربات عىل مستوى القواعد الشعبية. 

 تعزيز املنظامت غري احلكومية ووضع مقرتحات السياسات. 
 االنخراط يف جمال الدعوة العامة والعمل مع واضعي السياسات واملسؤولني يف 

احلكومة وغريها.

املوضوعالبيانات
فرنساالدولة
باريساملدينة

http://www.icsw.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�سالة: حتقيق العدالة الجتماعية.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

النمسا
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: منظمة بيت محب لكل طفل 
Children,s Villages International

أو األهداف الوالدين  رعاية  فقدوا  الذين  األطفال  ورعاية  حماية  على  العمل 
الذين يواجهون خطر فقدانه. 

اخلدمات

 نعمل مع املجتمعات والرشكاء والدول لضامن حتقيق حقوق مجيع األطفال يف 
كل جمتمع.

 ضامن أفضل رعاية لألطفال وتوحيد املزيد من الرشكاء حتى ال ينمو أي طفل 
بمفرده .

بنا  البديلة اخلاصة  الرعاية  ابتكار رعاية بديلة لألطفال من خالل دمج برامج   
يف املجتمع.

 تعزيز العائالت ملنع فقدان الرعاية.
 متكني الشباب من خالل حتسني الرعاية والقدرة عىل العمل.

 مجع املزيد من املال للسامح لنا بتنفيذ مهمتنا احليوية من أجل نمو التمويل.

املوضوعالبيانات
النمساالدولة
انسربوكاملدينة

www.sos-childrensvillages.orgاملوقع اإللكرتوين
info@sos-childrensvillages.org الربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�ؤية: اأن ينجح الأطفال يف احلياة.
الر�سالة: رعاية الأطفال يف العامل.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

سيريالنكا
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: منظمة الخدمة االجتماعية الدولية 
International Social Service Organization

األهداف
- المساواة والعدل والسالم لتتطور في المجتمع.

- تطوير أنشطة الرعاية االجتماعية.
- زيادة سعادة سريالنكا.

اخلدمات

 خدمات الطوارئ للكوارث.
 توفري املعدات الالزمة للمعوقني.

 نرش أمهية التغذية االجتامعية وتقديم الرعاية لألمهات احلوامل والرضع.
 تقديم منحة دراسية لطالب اجلامعة.

 تقديم قروض إسكانية بدون فوائد للمجموعات ذات الدخل املنخفض.
 توجيه ومساعدة أطفال املدارس املوهوبني ملواصلة دراستهم يف اخلارج.

 مساعدة العامل املهاجرين الرسيالنكيني يف البلدان األجنبية عىل العودة عندما 
يواجهون التوقف عن العمل يف أماكن العمل واملرشدين.

املوضوعالبيانات
سرييالنكاالدولة
املدينة

http://issolk.orgاملوقع اإللكرتوين
info@issolk.orgالربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�ؤية: حتقيق �سعادة �سريلنكا.
الر�سالة: امل�سا�اة �العدل �ال�سالم لتطوير املجتمع ال�سريلنكي.
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دليل منظمات األسرة العالمية 

السويد
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة: ييب 
Yip

األهداف
للشباب  منصة  توفير  خالل  من  والشخصي  العالمي  الوعي  توسيع 
بمهمتهم  للقيام  فهمهم  ولتوسيع  إمكاناتهم  كامل  لتطوير 

األصيلة في المجتمع.

اخلدمات

 دعم الشباب.
املشاريع  تنظيم  ومهارات  مبادئ  واختبار  لدراسة  للشباب  الفرصة  إتاحة   

وتطبيقها يف إطار املبادرات.
جوهرها  للشباب  تعليمية  منصة  عرب  الرتبوي  واالستقالل  املستقل  التعليم   

الرغبة يف إهلام ودعم القدرة عىل املبادرة يف املشاركني.

املوضوعالبيانات
السويدالدولة
املدينة

www.yip.seاملوقع اإللكرتوين
info@yip.seالربيد اإللكرتوين

0087 5517 8 )0( )46+(اهلاتف

الر�ؤية: نحو عامل اأف�سل.
الر�سالة: تطوير منهج �سحي �فعال ��سامل.
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سلوفاكيا
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اسم المنظمة: من أجل اإلنسانية 
Habitat For Humanity

تعزيز الصحة والتعليم في األسر والمجتمعات.األهداف

اخلدمات

 برنامج معاجلة قضايا سوء ظروف السكن.
 برنامج كفاءة الطاقة السكنية.

 برنامج استجابة للكوارث.
 برنامج مساعدة الفئات الضعيفة.

 برنامج املرافعة.

املوضوعالبيانات
سلوفاكياالدولة
براتيسالفااملدينة

www.habitat.orgاملوقع اإللكرتوين
emea@habitat.orgالربيد اإللكرتوين

00 690 336 2 421+اهلاتف

الر�سالة: حتدي الفقر.
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أستراليا
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اسم المنظمة: المنظمة الدولية للخدمة االجتماعية  
International Social Service

االجتماعية في األهداف الخدمة  العائالت من خالل  األطفال وربط  الدفاع عن 
جميع أنحاء العالم.

اخلدمات

 تقديم اخلدمات االجتامعية املهنية.
 تقديم اخلدمات القانونية للعائالت واألطفال املنفصلني عن احلدود الدولية.

 الرتكيز عىل مصالح وحقوق األطفال وتوفري سبل الراحة هلم.
الفئات  من  وغريهم  واألطفال  العائالت  حقوق  عىل  واحلفاظ  احلامية  تقدم   

الضعيفة.

املوضوعالبيانات
أسرتالياالدولة
ملبورناملدينة

www.iss.org.auاملوقع اإللكرتوين
iss@iss.org.auالربيد اإللكرتوين

8755 9614 )03( اهلاتف

الر�ؤية: عامل ترتبط فيه العائالت �يتم فيه الدفاع عن م�سالح �حقوق الطفل.
الر�سالة: الدفاع عن حقوق الأطفال �حماية العائالت .



- 128 - 

دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: منظمة ننمو معا للمرأة والطفل 
growing together child and family therapy

دعم األطفال والمراهقين واألسر في بيئة خاصة ومستقلة وآمنة.األهداف

اخلدمات

خطط  لتطوير  الرعاية  ومقدمي  األمور  أولياء  مع  وثيق  بشكل  العمل   
االستشارات مع أطفاهلم لصحتهم العقلية ورفاهيتهم.

 تقديم خدمات املشورة والتقييم والعالج التي يتم تصميمها بشكل فردي لتلبية 
احتياجات كل أرسة.

  تلبية احتياجات كل طفل حسب مستوى نموه.
ا لألطفال والعائالت مع غرف استشارية خاصة.  عيادة مصممة خصيصاً

 تدريب الوالدين وتنمية العالقة بينهام وأطفاهلام.

املوضوعالبيانات
أسرتالياالدولة
ملبورناملدينة

www.growingtogether.com.auاملوقع اإللكرتوين
info@growingtogether.com.auالربيد اإللكرتوين

2275 9077 )03(اهلاتف

الر�سالة: دعم  الأطفال �املراهقني �العائالت.
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فيتنام
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اسم المنظمة: مؤسسة التنين األزرق إلنقاذ األطفال
Blue Dragon Rescue Children Foundation

 مساعدة األطفال على الهروب من األزمة وإنقاذهم من العبودية.األهداف

اخلدمات

 مركز مفتوح هيتم بأطفال الشوارع يف هانوي حيث يمكنهم اللعب والدراسة 
واملشاركة يف األنشطة االجتامعية.

 فرص تدريب للمسؤولني احلكوميني حول قضايا مثل االجتار بالبرش وإساءة 
للبالد  القانوين  اإلطار  وحتسني  ملراجعة  املرشعني  مع  والعمل  األطفال  معاملة 

لألطفال.
 إنقاذ األطفال من حاالت األزمات عىل املدى القصري ومن ثم إحضارهم إىل 

املدرسة والتدريب والتوظيف يف هناية املطاف عىل املدى الطويل.
كانت  إذا  احلايل  منزهلم  جتديد   / وإصالح  للمرشدين  واملأوى  اإلقامة  توفري   

الظروف املعيشية غري مناسبة.
الكتب  وإعطاء  الدراسة  عىل  األطفال  ملساعدة  املدرسة  خارج  التعليم  توفري   

واألدوات القرطاسية ألولئك الذين ال يستطيعون حتمل تكاليفها.
الرعاية  توفري  بجانب  العايل  التعليم  وطالب  لألطفال  الدراسية  املنح  توفري   

الطبية والدعم الغذائي للمحتاجني.

املوضوعالبيانات
فيتنامالدولة
هانوياملدينة

www.bluedragon.orgاملوقع اإللكرتوين
info@bdcf.orgالربيد اإللكرتوين

0544 3717 24 84+اهلاتف

الر�سالة: الق�ساء على العبودية �حترير الأطفال.
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الهند



- 132 - 

دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة: كاثا 
KATHA

تم األهداف إذا  مجتمعهم  في  إيجابي  تغيير  إحداث  يمكنهم  األطفال  أن 
تمكينهم من التعليم.

اخلدمات

 جلب األطفال الذين يعيشون يف الفقر إىل تعلم القراءة.
 ساعدت كاثا أكثر من مليون طفل عىل مساعدة أنفسهم للتخلص من الفقر.

 برامج عديدة لضامن حصول الطفل عىل التعلم الشامل.
. )SRI( مبادرة كاثا إلعادة إنعاش األحياء الفقرية 

. )KENGA( وأكاديمية كاثا للغة اإلنجليزية  
. ) KSEGA(ومدرسة كاثا لريادة األعامل  

 محلة القراءة  Katha›s I Love Reading هي مبادرة قامت هبا Katha لنرش 
أمهية القراءة.

املوضوعالبيانات
اهلندالدولة
نيودهلياملدينة

www.katha.orgاملوقع اإللكرتوين
consumerrelation@katha.orgالربيد اإللكرتوين

4141.6600 .91.11+ اهلاتف

الر�ؤية: خلق عامل كل الأطفال فيه يقر�ؤ�ن.
الر�سالة: تنمية املجتمع �رعاية الأطفال .
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اسم المنظمة: منظمة حقوق الطفل 
CRY - Child Rights and You

األهداف

المحروم  الهندي  الطفل  وضع  مسؤولية  تحمل  من  الناس  تمكين   -
وتحفيزهم على السعي إلى حل من خالل العمل الفردي والجماعي، 

وبالتالي تمكين األطفال من تحقيق كامل إمكاناتهم.
- جعل الناس يكتشفون إمكانياتهم في العمل والتغيير.

- تمكين التجمعات والحركات الشعبية التي تشمل قطاعات متنوعة، 
من التعهد بنقاط قوتها الخاصة، والعمل في شراكة لتأمين حقوق 

أطفال الهند وحمايتها واحترامها.

اخلدمات

ن املنظامت غري احلكومية عىل مستوى القاعدة من خالل تزويدها باألموال،   نمكرِّ
ورصد الربامج، وبناء مهاراهتا ومنظوراهتا وقدراهتا يف معاجلة القضايا التي تؤثر 

عىل األطفال وأرسهم.
والتدريبات  العمل  وورش  التفاعالت  خالل  من  املحلية  املجتمعات  تفعيل   
حياة  لتحقيق  احلكومة  من  الستحقاقاهتم  مدركني  نجعلهم  املجتمعات،  مع 
أفضل ألنفسهم وألطفاهلم وتوعية الناس حول القضايا التي تؤثر عىل األطفال

املوضوعالبيانات
اهلندالدولة
مومباياملدينة

www.cry.orgاملوقع اإللكرتوين
cryinfo.mum@crymail.orgالربيد اإللكرتوين

23063647/3651/1740 -022اهلاتف

الر�ؤية: طفل �سعيد ��سحي يتم حماية حقوقه �تكرميه يف جمتمع مبني على احرتام الكرامة 
�العدالة �الإن�ساف للجميع.

الر�سالة: لن يحرم اأي طفل هندي من حقوق اأ�سا�سية مثل البقاء �امل�ساركة �احلماية �التنمية.
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اخلدمات

وتسبب انتهاكات حقوق الطفل من خالل وسائل االتصال املختلفة.  كام نشكل 
لألطفال. مالئمة  سياسات  أجل  من  للضغط  وحتالفات  شبكات  يف  نشارك  أو 

ونولد األموال واملوارد )الصوت، والوقت، واملهارات( من األفراد ومن خالل 
الرشاكات املؤسسية كام نشجع الناس من مجيع مناحي احلياة عىل املسامهة يف خلق 

بيئة يتمتع فيها األطفال بحقوقهم األساسية.
 تعمل CRY عىل ضامن حياة األطفال وتعلمهم واللعب والتعبري عن أنفسهم 

... مما يؤدي إىل تغيري دائم يف حياهتم.
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اسم المنظمة: مؤسسة االبتسامة 
Smile Foundation

األهداف
- تمكين المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم من االنخراط بشكل 
استباقي في عملية التغيير من خالل فلسفة التغيير المدني المدفوع.
والشباب  األطفال  حياة  تغيير مستدام في  العمل كمحفز إلحداث   -

والنساء المحرومين، مع اتباع نهج دورة حياة للتنمية.

اخلدمات

 تبني أعىل معايري احلوكمة لتكون مؤسسة رائدة يف جمال التنمية الدولية ومبتكرة 
وقابلة للتطوير يف جمال املعرفة والتكنولوجيا.

 متكني األطفال والشباب والنساء املحرومني من خالل التعليم املناسب والرعاية 
الصحية املبتكرة وبرامج كسب العيش التي تركز عىل السوق.

 نرش أفضل منهجية وتقنية ممكنة من أجل حتقيق العائد االجتامعي عىل االستثامر 
مع  التجارية  لألعامل  التنافسية  القدرة  وربط  الرشيد،  احلكم  وتشجيع  ملامرسة 
مبادرات التنمية االجتامعية؛ أيضا توعية األطفال املتميزين والشباب واملواطنني 

بشكل عام لتشجيع التغيري املدين املدفوع.
 إيامنا منها بمبدأ »التغيري املدين املدفوع«، تقوم مؤسسة »ساميل« بتوعية املجتمع 

املدين من أجل جعلهم رشكاء يف عملية التنمية.

املوضوعالبيانات
اهلند الدولة
نيودهلياملدينة

www.smilefoundationindia.orgاملوقع اإللكرتوين
info@smilefoundationindia.orgالربيد اإللكرتوين

43123700-11-91 +اهلاتف

الر�سالة: تغيري م�ستدام يف حياة الأطفال �ال�سباب �الن�ساء املحر�مني.
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اسم المنظمة: جمعية االستشارة العائلية 
Family Counseling Service

تأسيس مجتمع يتمتع الجميع فيه بالمساواة والسعادة والسالم بناء األهداف
على القيم.

اخلدمات

اخلربة  ذوي  واملستشارين  النفسيني  األخصائيني  قبل  من  املساعدة  تقديم   
واملؤهالت اجليدة يف حل املسائل املتعلقة باالنفصال والطالق وما إىل ذلك التي 

تؤثر عىل األرس وأطفاهلم. 
 تقديم مشورة منتظمة ألولئك الذين هم يف حاجة ماسة إليها من فقراء املجتمع، 
تفكك  من  يعانون  ومن  األخالقية  الناحية  من  والضعفاء  نفسياًا،  واملتأثرين 

العالقات وما إىل ذلك.
وتصحيح  ودعم  لتوجيه  جيد  بشكل  جمهز  لدينا  العائلية  االستشارة  فريق   
األرسية  حياهتم  يف  التحديات  مجيع  مواجهة  من  األزواج  ومتكني  العالقات 

بسهولة.

املوضوعالبيانات
اهلندالدولة
بنجاباملدينة

www.carmelitesocialservices.orgاملوقع اإللكرتوين
Csss21hsp@Gmail.Comالربيد اإللكرتوين

2238380-0188-91 +اهلاتف

الر�ؤية: حياة اأ�سرية م�ستقرة.
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هولندا
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اسم المنظمة: منظمة حقوق األطفال 
KIDS RIGHTS

نضمن أن يتم سماع األطفال ونطالب معهم أن نولي اهتمامًا عالميًا األهداف
لقوتهم بوصفهم صناع التغيير .

اخلدمات

 إعالم اجلميع بحقوق األطفال.
 التعريف بحقوق األطفال يف مجيع أنحاء العامل.

 إعطاء صوت ملن ال صوت هلم.
 تقديم برامج مع الرشكات وأصدقاء االعامل لدعم االطفال.

 تقديم برنامج جائزة السالم لألطفال.

املوضوعالبيانات
هولنداالدولة
أمسرتداماملدينة

www. kidsrights.orgاملوقع اإللكرتوين
info@kidsrights.orgالربيد اإللكرتوين

25 82 225 20 31+اهلاتف

الر�ؤية: الأطفال هم �سناع التغيري.
الر�سالة: بناء عامل ي�سمن حقوق الأطفال �متكينهم من حتقيق اإمكاناتهم العظيمة.
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اسم المنظمة: طفل الحرب 
Child War

واالجتماعي األهداف النفسي  الدعم  وتقديم  العنف  من  األطفال  حماية 
والتعليم.

اخلدمات

: War Child ثالثة مبادئ تشكل األساس لعمل
كيفية  والشباب  األطفال  يتعلم  للعواطف.  مثايل  منفذ  هي  اإلبداعية  األنشطة   
التغلب عىل خماوفهم وتنمية الثقة وإجياد طريقة للتعبري عن أنفسهم بحرية. يمكن 
طفولة  عن  املعلوماتية  رسالتنا  توضح  والدينية،  العرقية  احلواجز  كرس  لإلبداع 
تكنولوجيا  نستخدم  كيف  اإلعالم  ووسائل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم كوسائل إبداعية يف املشاريع.
ا،  ضعفاً أكثرهم  فيهم  بمن  والشباب،  األطفال  جلميع  حيق  والشمول  املشاركة   
 ، War Child التعبري عن آرائهم بحرية وتأخذ هذه اآلراء يف االعتبار. يف برامج

فإهنا تؤثر بشكل فعال يف صنع القرار، وتصميم وتنفيذ مشاريعنا وأنشطتنا. 
تؤثر سلباًا عىل  War Child أن تصفاهتا وسلوكياهتا ال   حساسية الصاع تضمن 
النزاع، وختتار  أطراف   War Child بل حتلل  احلياد،  احلفاظ عىل  الصاع. من أجل 
مشاريع  حمتوى  تكييف  يتم  فائقة.  بعناية  للمشاريع  املستهدفة  واملواقع  املجموعات 
ا لسياق النزاع )سيايس أو اقتصادي أو اجتامعي(، وتأثري النزاع عىل  Child Child  وفقاً

األطفال. تؤثر املناطق اجلغرافية لنزاع معني عىل القرارات املتعلقة بمواقع املرشوع.

املوضوعالبيانات
هولنداالدولة
امسرتداماملدينة

www.warchildholland.orgاملوقع اإللكرتوين
 info@warchild.nlالربيد اإللكرتوين

7777 422 - 20 31+ اهلاتف

الر�سالة: ل ينبغي اأن يكون الطفل جزًءا من احلرب.
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اسم المنظمة: مؤسسة برنارد فان لير 
Bernard van Leer Foundation

األهداف
هدفنا منح كل األطفال بداية جيدة في الحياة هذا الشيء الصحيح 
ومزدهرة  صحية  مجتمعات  لبناء  طريقة  وأفضل  عمله  ينبغي  الذي 

وخالقة.

اخلدمات

 تطوير وتبادل املعرفة حول ما يصلح يف تنمية الطفولة املبكرة. 
واألعامل  املدين  واملجتمع  احلكومة  يف  للرشكاء  واخلربة  املايل  الدعم  تقديم   
للمساعدة يف اختبار وتوسيع نطاق اخلدمات الفعالة لألطفال الصغار والعائالت.

 تقديم اخلدمات والتدريب بطريقة مبتكرة والتي تم تبنيها عىل نطاق واسع من 
قبل احلكومات واملنظامت غري الربحية وتوليد أفكاٍر مبتكرة غريت الطريقة التي 
السنوات  السياسات يف  لصانعي  األمور  أولياء  املصلحة من  يفكر هبا أصحاب 

األوىل من حياة الطفل.
 حتسني فرص األطفال من الوالدة إىل سن 8 الذين ينشؤون يف ظروف احلرمان 

االجتامعي واالقتصادي.

املوضوعالبيانات
هولنداالدولة
الهاياملدينة

www.bernardvanleer.orgاملوقع اإللكرتوين
info@bvleerf.nlالربيد اإللكرتوين

00 22 331 70 )0( 31+اهلاتف

الر�سالة: منح كل الأطفال بداية جيدة يف احلياة.
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اسم المنظمة:منظمة أفالطون الدولية 
Aflatoun International

األهداف
- إحداث تغيير إيجابي لمستقبل مستدام.

والجامع  الشامل  والمالي  االجتماعي  التعليم  إلى  الوصول  ضمان   -
الذي يركز على األطفال لجميع األطفال والشباب.

اخلدمات

األطفال  ملاليني  واملايل  االجتامعي  التعليم  الدولية  أفالطون  منظمة  تقدم   
والشباب يف مجيع أنحاء العامل.

يمكن وضعها يف سياق  العمرية  الفئات  اجلودة ملختلف  عالية  مناهج   صناعة 
االحتياجات املحلية والظروف اخلاصة.

ا يف القرن احلادي  ا متّكن األطفال والشباب من امليض قدماً  برامج مدروسة جيداً
والعرشين، وحتويل االعتامد إىل االستقالل.

 تكثيف الدعم للشبكة من أجل ترسيع وترية برامج اجلودة لألطفال والشباب.
  تزويد املعلمني بالتدريب.

  نجري أبحاثاًا لتقييم جودة براجمنا ومدى فعاليتها.

املوضوعالبيانات
هولنداالدولة
أمسرتداماملدينة

www.aflatoun.orgاملوقع اإللكرتوين
info@aflatoun.orgالربيد اإللكرتوين

2025 626 20 31+اهلاتف

الر�ؤية: عامل اأكرث عدل.
الر�سالة: متكني الأطفال اقت�ساديا �اجتماعيا الذين يعملون كعوامل للتغيري يف حياتهم اخلا�سة.
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سويسرا
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة:منظمة كير الدولية
CARE INTERNATIONAL

إنقاذ األرواح، وهزيمة الفقر وتحقيق العدالة االجتماعية.األهداف

اخلدمات

 نقدم املساعدة عىل أساس احلاجة، بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو اجلنسية 
التي تتناول حقوق الفئات الضعيفة، وخاصة النساء والفتيات.

 تعزيز التمكني والعمل يف رشاكة مع اآلخرين.
 تعزيز املسؤولية والتصدي للتمييز.

 تعزيز احلل السلمي للصاعات والبحث عن النتائج املستدامة.
 نقدم برامج يف:

- األمن الغذائي والتغذوي ومرونة تغري املناخ.
- االستجابة لنداء اإلنسانية.

- حتقيق حياة خالية من العنف.
- دعم الصحة واحلقوق اجلنسية واإلنجابية واألمومية.

- التمكني االقتصادي للمرأة.

املوضوعالبيانات
سويرساالدولة
جنيفاملدينة

www.care-international.orgاملوقع اإللكرتوين
cisecretariat@careinternational.orgالربيد اإللكرتوين

20 10 795 22 41+اهلاتف

الر�ؤية: عامل من الأمل �الت�سامح �العدالة الجتماعية.
الر�سالة: التغلب على الفقر ليعي�ش جميع النا�ش بكرامة �اأمن .
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بلجيكا
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اسم المنظمة: الرابطة الدولية لقضاة الشباب واألسرة
International Association of Youth and Family Judges

حماية الشباب و األسرة و تعريفهم بحقوقهم.األهداف

اخلدمات

 إقامة روابط بني القضاة واملختصني يف مجيع أنحاء العامل التي حتمي الشباب واألرسة.
 دراسة مجيع املشاكل التي يثريها أداء السلطات القضائية واملنظامت عىل املستوى 
التي  والدولية  الوطنية  املبادئ  استمرار  لضامن  واألرسة؛  الشباب  حلامية  الدويل 

حتكم هذه السلطات وجعلها معروفة عىل نطاق أوسع. 
القائمة  املختلفة  والنظم  واألرسة  الشباب  حلامية  املصممة  الترشيعات  فحص   

حلامية الشباب املعرضني للخطر.
 تعزيز الوعي وتطبيق حقوق الطفل.

األجانب  بالقارصين  يتعلق  فيام  املختصة  والسلطات  الدول  بني  التعاون  دعم   
وعائالهتم.

الشباب  مع  تعامله  سوء  أو  اإلجرامي  السلوك  أسباب  يف  البحث  تشجيع   
االهتامم  التأهيل؛,  وإعادة  للوقاية  دائم  برنامج  عن  والبحث  آثارها  ومكافحة 
بمستقبل  اخلصوص  وجه  وعىل  الشباب  ملصري  واملادي  املعنوي  بالتحسني 

األطفال والشباب املعرضني للخطر.

املوضوعالبيانات
بلجيكاالدولة
بروكسلاملدينة

www.aimjf.orgاملوقع اإللكرتوين
chronicle@aimjf.orgالربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�سالة: حماية حقوق الأ�سرة �ال�سباب .
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أسكتلندا 
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اسم المنظمة:جمعية االستشارات األسرية الدولية 
International Family Therapy Association

المستمر األهداف التعليم  ودعم  األسرية  االستشارات  جودة  وتحسين  تعزيز 
للمتخصصين في العالج األسري.

اخلدمات

 اقامة املؤمترات اخلاصة بالعناية باألرسة.
 املساعدة يف التئام األزواج والعائالت يف خمتلف الثقافات.

 تعزيز البحث والتعليم واملامرسة السليمة لألرس.
 تبادل املعارف واألفكار التي تدعم صحة ورفاهية األرس واألشخاص يف مجيع 

أنحاء العامل.

املوضوعالبيانات
أسكتلنداالدولة
أبرديناملدينة

www.ifta-congress.orgاملوقع اإللكرتوين
info@ifta-congress.orgالربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�ؤية: حتقيق رفاهية الأ�سرة .
الر�سالة: تعزيز ال�ست�سارات الأ�سرية.
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اليمن
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اسم المنظمة:منظمة األسرة المميزة 
Special Family Organization

األهداف

التنموية  باألعمال  واالهتمام  واألسرة  والفرد  المجتمع  خدمة   -
والخيرية.

األسرة  مصاف  إلى  بها  واالرتقاء  اليمنية  األسرة  وتمكين  بناء   -
العالمية المتميزة.

- اإلسهام في بناء وتحقيق العدالة والسلم االجتماعي.

اخلدمات

 توحيد اجلهود اإلغاثية ملساعدة املناطق املنكوبة وحماربة الفقر.
 تدريب وتأهيل وبناء قدرات الفرد واملجتمع. 

 اإلسهام يف البناء والتنمية املستدامة يف إطار الرشاكة املجتمعية.
اقتصاديا وحقوقيا وسياسيا واحلفاظ عىل كياهنا  اليمنية  املرأة   منارصة ومتكني 

االجتامعي.
 تقديم برامج يف التوعية واإلرشاد وفض النزاعات املجتمعية.

 تقديم برامج متنوعة يف التعليم والصحة والتنمية.

املوضوعالبيانات
اليمنالدولة
صنعاءاملدينة

www.sfo.ngoاملوقع اإللكرتوين
spfo.ngo@gmail.comالربيد اإللكرتوين

935 150 967اهلاتف

الر�ؤية: اأ�سرة مميزة ��طن مزدهر.
الر�سالة: خدمة الأ�سرة �تنمية املجتمع �متكني املراأة اليمنية يف خمتلف املجالت.
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السودان
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دليل منظمات األسرة العالمية

اسم المنظمة:جمعية تنظيم األسرة السودانية 
Sudan Family Planning Association

األهداف
من خطر  لحمايتهم  واليافعين  األطفال  مع  متزايد  نحو  على  العمل 
سياسة  وفق  الطفل  حقوق  وحماية  واالستغالل  المعاملة  سوء 

تنظيم األسرة.

اخلدمات

 تأسيس وتطوير نظام حلامية األطفال من كل أشكال التعرض لألخطار.
واجلنسية  والنفسية  اجلسدية  اإلساءة  من  الوقاية  عىل  تعمل  آمنة  مجعية  إنشاء   

لألطفال وتعمل عىل جتنب االستغالل.
 وضع ميثاق للتعامل الكريم مع األطفال.

 وضع أدلة وإرشادات للمواقف والسلوكيات املالئمة وغري املالئمة.
 االتصال والتواصل باألطفال واليافعني املعرضني للخطر.

 التنسيق مع اجلهات املتعاونة عيل خلق بيئة مالئمة للشباب واليافعني املعرضني 
للخطر.

املوضوعالبيانات
السودانالدولة
اخلرطوماملدينة

www.sudanfpa.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

249183227872+اهلاتف

الر�ؤية: خلق بيئة اآمنة لالأطفال �اليافعني املعر�سني للخطر م�ستندة على �سيا�سة حماية الطفل.
الر�سالة: �سياغة مبادئ توجيهية �حّد اأدنى من املعايري حلماية الطفل .



- 152 - 

دليل منظمات األسرة العالمية 

اسم المنظمة:المنظمة العالمية لرعاية األسرة والطفل 
World Organization for Family and Child Welfare

- رعاية األسرة والطفل وكفالة األيتام.األهداف
- تنمية قدرات المرأة والطفل.

اخلدمات

 برامج التدريب يف جمال الرتبية االجتامعية واملالية لألطفال والشباب.
 رفع قدرات املتطوعني وتوعيتهم بقضاياهم يف شتى املجاالت.

 دعم املجتمع وتنميته خللق جمتمع متطور آمن موحد مستقر واإلسهام يف بناء 
السالم وقبول اآلخر.

 محاية حقوق الطفل يف التعليم والصحة، وصحة البيئة والعمل عىل مكافحة الفقر.

 االستجابة للحاالت الطارئة واألوضاع االستثنائية والكوارث وتقديم العون للجميع.
 توعية املجتمع بقضاياه الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والتنسيق مع اجلهات 

ذات الصلة.
 العمل عىل حمو األمية ومتليك املهارات احلياتية للشباب خارج املدرسة.

 تقديم برامج يف التثقيف الصحي والتدريب عىل اإلسعافات األولية والرعاية 
الصحية األولية.

 إنشاء مراكز صحية لتقديم اخلدمات الصحية.

املوضوعالبيانات
السودانالدولة
اخلرطوماملدينة

www.wofcw.orgاملوقع اإللكرتوين
الربيد اإللكرتوين

اهلاتف

الر�ؤية: الأ�سرة هي امتداد للحياة الب�سرية، ��سر البقاء الإن�ساين.
الر�سالة: احلفاظ على الأ�سرة لأنها اللبنة الأ�ىل يف بناء املجتمع .
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األردن 
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اسم المنظمة: الجمعية األردنية لتنظيم وحماية األسرة 
Jordanian Association for the Organization and Protection of the Family

توفير خدمات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية عالية الجودة وبأسعار األهداف
مناسبة للجميع بغض النظر عن الوضع االقتصادي لألفراد.

اخلدمات

 مساعدة األرسة يف كافة املجاالت النفسية والصحّية واالجتامعية لتمكينها من 
إنجاب أطفال أصحاء.

 تقديم وسائل تنظيم األرسة باالختيار احلر.
 تقديم اخلدمات الوقائية والعالجية لألرسة يف جمال الصحة اإلنجابية.

 تنظيم وتنمية األرسة من النواحي الصحية والنفسية واالقتصادية.
 نرش الوعي بالقضايا السكانية بالتعاون مع اهليئات الرسمية واألهلية.

الرفاه  حتقيق  يف  واملسامهة  األرسة  بمستوى  للنهوض  تنموية  بمشاريع  القيام   
االجتامعي.

املوضوعالبيانات
األردنالدولة
املدينة

www.jafpp.orgاملوقع اإللكرتوين
info@jafpp.orgالربيد اإللكرتوين

 6 5160999  962 +اهلاتف

الر�سالة: تنظيم �حماية الأ�سرة.
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موريتانيا
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اسم المنظمة: رابطة النساء معيالت األسر 
Women،s Association

النساء األهداف حقوق  وحماية  النزاعات  وحل  األسرة  كيان  على  الحفاظ 
والفتيات.

اخلدمات

 تكوين وتأهيل النساء وجعلهم قياديات يف احلياة.
من  يعانني  الاليت  النساء  واملظلومني ومنارصة  اإلنسان  منارصة قضايا حقوق   

العنف األرسي.
 إيواء النساء املهاجرات وتسهيل عودهتن إىل بلداهنن.

النسيج  عىل  للحفاظ  وتسعى  تصاحلية  بصفة  العبودية  املنظمة  هذه  حتارب   
االجتامعي واإلرث اإلنساين. 

 رفع مستوى ولوج املرأة بحرية أكثر يف العمل والدراسة بصفة عامة.
 احلفاظ عىل األرسة وحل نزاعاهتا.

 حل مشاكل الفتيات القص ومساعدهتم.

املوضوعالبيانات
موريتانياالدولة
نواكشوطاملدينة

www.afcf-rim.comاملوقع اإللكرتوين
afcf.s.c@gmail.comالربيد اإللكرتوين

0022236369164اهلاتف

الر�سالة: حل النزاعات الأ�سرية �م�ساكل القا�سرات.
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الكاميرون
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اسم المنظمة: جمعية حماية حقوق المرأة والطفل كرين
Society for the Protection of Women›s and Children›s Rights

األهداف
تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها مع تركيز كبير على النساء واألطفال 
المجتمع  مستوى  على  الفريدة  التطوير  وبرامج  التعليم  خالل  من 

والحكومة .

اخلدمات

 محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف الكامريون. 
 ضامن التكامل التام بني املجموعات املحرومة خاصة النساء واألطفال واملسنني 

واملعاقني واأليتام. 
 مكافحة االجتار باألطفال وعاملة األطفال والتعذيب. 

 نرش اتفاقية حقوق الطفل للبالغني وتوفري معلومات سهلة املنال واملعرفة حول 
حقوق الطفل يف املجتمع واملنظامت يف مجيع أنحاء العامل.

الطفل يف بلدهم والرتويج  السكان املحليني من الرتويج حلملة حقوق   متكني 
الستخدام القانون كأداة قوية للدفاع.

ومرافق  الصحية  والرعاية  األساسية  التعليمية  اخلدمات  إىل  الوصول  تسهيل   
املياه للمجتمعات الفقرية. 

املوضوعالبيانات
الكامريونالدولة
مقاطعة اجلنوب الغريباملدينة

www.crin.orgاملوقع اإللكرتوين
apwcr@apwcri.orgالربيد اإللكرتوين

99 29 3304 237+اهلاتف

الر�سالة: حماية حقوق الإن�سان �املراءة �الطفل.
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دليل منظمات األسرة العالمية

اخلدمات

 مكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي وخاصة الزواج القرسي والزواج 
املبكر. 

يف  التحقيق  وبعد  املزعومة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  حول  الشكاوى  تلقي   
استخدام حل النزاع البديل يف حل النزاعات.
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