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إن األمن نعمة عظيمة وهو األســاس في رخاء الشــعوب 

واســتقرارها وعلــى الــدوام اظهــر المواطــن الســعودي 

قيادتــه  مــع  وشــكل  للمســؤلية  كبيــرًا  استشــعارًا 

وحكومتــه ســدًا منيعــا أمــام الحاقديــن والطامعيــن.

خادم احلرمني ال�رشفني

حفظه اهلل

ملك اململكة العربية ال�سعودية

من أقوال
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رؤيتنــا لبالدنــا التــي نريدهــا، دولــة قويــة مزدهــرة تتســع 

الوســطية،  ومنهجهــا  اإلســالم،  دســتورها  للجميــع، 

مــكان،  كل  مــن  بالكفــاءات  ســنرحب  اآلخــر،  تتقبــل 

وســيلقى كل احترام من جاء ليشــاركنا البناء والنجاح.

من أقوال

�ساحب ال�سمو امللكي

حفظه اهلل

ويل العهد - نائب رئي�س جمل�س الوزراء - وزير الدفاع
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كلمة اللجنة:

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده
نحمــد اهلل تعالــى ونشــكره علــى مــا أنعــم بــه علينــا فــي هــذه البــالد المباركــة مــن نعــم جليلــة وعطايــا 

جســيمة تســتوجب شــكرًا متواصــاًل للمنعــم جــل وعــال لتــدوم ويحصــل المزيــد.

أال وإن مــن نعــم اهلل وجــود لجــان التنميــة االجتماعيــة األهليــة التــي تقــوم بــدور تنمــوي لجميــع شــرائح 
المجتمــع، ولجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بالهــدار إحــدى هــذه اللجــان المباركــة التــي تســاهم 
وهلل الحمــد فــي بنــاء وتنميــة وتطويــر مجتمــع الهــدار مــن خــالل مــا تقــدم مــن برامــج متنوعــة، وبيــن 
يديــك أخــي القــارئ ملخــص تقريــر عــام 1442هـــ - 2021هـــ، راجيــن مــن العلــي القديــر أن نكــون قــد وفقنــا 
فيمــا قدمنــا لخدمــة مجتمعنــا ووطننــا، ونتقبــل اآلراء والمقترحــات التــي تخــدم تطويــر العمــل ونجاحه 

علــى أكمــل وجــه.

ونتقــدم بالشــكر والتقديــر لــكل مــن شــاركنا ودعمنــا وعلــى رأســهم وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
االجتماعيــة وجميــع المؤسســات المانحــة واألفــراد وكذلــك المــدارس والجهــات الحكوميــة، كمــا نثنــي شــكرنا 
وتقديرنــا لمركــز التنميــة االجتماعيــة باألفــالج علــى حســن التوجيــه والمتابعة وســرعة التجاوب لالستفســارات 

ممــا ســاعد فــي نجــاح عمــل اللجنــة.

ــى  ــى اهلل عل ــروه، وصل ــوء ومك ــن كل س ــعبها م ــا وش ــال أمنه ــا ورج ــا وعلمائه ــا ووالة أمره ــا وإيمانه ــا أمنه ــظ اهلل لبالدن حف

ــن. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا محم نبين
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شركاء النجاح:

مؤسسة 
سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

جمــعــيــــة الـدعــــوة اإلرشــــاد
وتوعـيــة الجالـيـات في الهـــدار

إدارة التعليـم بمحافظـة األفــالج
مـــدرســـة ثــانــويـــة الـهـــــدار

بـلـــــديــــــــــــة الــــهــــــــــــدار

مـركــــــز اإلرشـــــــاد األســـــــري
بــمــحـــافــظـــــة األفـــــــــــــــالج

مـركــــز الـرعــايـــــة الصـحـيــــة 
األولــــــيــــــــــة بالـــهــــــــــــدار

لجـنــة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة
األهـلـيـــة بمحــافـظـــة األفــــالج
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البرامج الـــرجـــالــيــــة إحصائيات:

البرامج المنفذة
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عدد المتطوعين
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عدد المستفيدين
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الفرص التطوعية
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البرامج الـــرجـــالــيــــة برنامج ثروة الثالث:

فــكـــرة البرنـامـج:

بشراكة مع

ــوي تدريبــي تثقيفــي يخــدم جميــع شــرائح  برنامــج اجتماعــي تطوعــي ترب
المجتمــع، ينفــذه طــالب المرحلــة الثانويــة، موزعــون إلــى )3( مجموعــات، 
يشــرف علــى كل مجموعــة أحــد معلمــي المدرســة،  وتتولــى كل مجموعــة 
إعــداد وتنفيــذ برامجهــا مــن خــالل خطــة البرنامــج المعــدة تحــت إشــراف 

ــة تقييــم المشــاركات فــي البرنامــج. لجن

استفاد من البرنامج )200( مستفيد.

طالب المرحلة الثانوية.

ملتقيات ثقافية.لقاءات اجتماعية.توزيع منشورات.برامج توعوية.

ملتقيات طالبية.برامج خدمة المجتمع.

تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الطالب.

تعزيز قيم االنتماء الوطني والمواطنة بين الطالب.

اكتشاف مواهب الطالب وصقلها ورعايتها.
تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. 

أهــداف البرنـامـج:

البرامـج المـنـفـذة:

الفئة المستهدفة:

عدد المستفيدين:

شبابنا ... ثروتنا

برنامج

٣

مسابقات رياضية.
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البرامج الـــرجـــالــيــــة برنامج وطننا أمانة الثالث:

حملــة توعويــة تعمــل علــى زرع حــب الوطــن فــي قلــوب األطفــال، مــن خــالل 
تشــجيعهم علــى حبــه وتنميــة الفخــر الوطنــي لديهــم، مــع توضيــح فكــرة 

لمــاذا يجــب أن نحافــظ علــى وطننــا، وأن نحترمــه غايــة االحتــرام.

استفاد من البرنامج )564( مستفيد.

جميع فئات المجتمع.

مسابقة أجمل رسمة وطنية الثانية لألطفال.برنامج وطنيات.

برنامج هي لنا دار.

تعزيز مبدأ الطاعة لوالة األمر وواجبنا اتجاههم.

تعزيز قيم االنتماء والمواطنة بين أفراد المجتمع.

بيان سماحة هذا الدين و منهجه الوسطي.

تعزيز المسؤولية لدى المواطن كرجل األمن األول.

فــكـــرة البرنـامـج:

أهــداف البرنـامـج:

البرامـج المـنـفـذة:

الفئة المستهدفة:

عدد المستفيدين:

رسائل إلكترونية.

برظاطب

بشراكة مع
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فــكـــرة البرنـامـج:

أهــداف البرنـامـج:

البرامـج المـنـفـذة:

الفئة المستهدفة:

عدد المستفيدين:

برنامــج متنــوع لتثقيــف الشــباب حــول اخطــار المخــدرات واآلثــار المترتبــة 
علــى متعاطيهــا وبيــان ســبل المروجيــن إليقــاع الشــباب فيهــا وتوضيــح 

دور حكومتنــا الرشــيدة فــي مكافحتهــا..

استفاد من البرنامج )638( مستفيد.

جميع فئات المجتمع.

مسابقة إلكترونية.

رسائل إلكترونية..

التوعية بأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع.
التحذير من المشكالت األسرية ودورها في انحراف الشباب.

بيان دور حكومتنا الرشيد في مكافحة المخدرات.
استشعار نعمة العقل الذي يميز اإلنسان والمحافظة عليه.
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البرامج الـــرجـــالــيــــة

فــكـــرة البرنـامـج:

ــاء الحــي،  ــة منوعــة تســتهدف أبن ــه برامــج ترفيهي برنامــج دوري يقــدم في
وصقلهــا  مواهبهــم  واكتشــاف  طاقاتهــم  توجيــه  خاللهــا  مــن  ويتــم 

ببعــض. وربطهــم  وتنميتهــا 

استفاد من البرنامج )47( مستفيد.

جميع فئات المجتمع.

ربط الصغار بالكبار واالستفادة من خبراتهم.

ربط أبناء الحي مع بعضهم البعض.

اكتشاف مواهب أبناء الحي وصقلها ورعايتها.

نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد الحي.

أهــداف البرنـامـج:

البرامـج المـنـفـذة:

الفئة المستهدفة:

عدد المستفيدين:

برنامج الحي االجتماعي الدوري الثالث:

مسابقة ثقافية.قيم تربوية.

مسابقة رياضية.برامج اجتماعية.
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البرامج الـــرجـــالــيــــة توثيق | برنامج الحي االجتماعي الدوري الثالث:
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البرامج الـــرجـــالــيــــة مهرجان الطفل الرابع:

فــكـــرة البرنـامـج:

أهــداف البرنـامـج:

البرامـج المـنـفـذة:

الفئة المستهدفة:

عدد المستفيدين:

مهرجــان يهتــم بتنشــئة الطفــل تنشــئة ســليمة مــن خــالل مــا يقــدم مــن 
برامــج منوعــة هادفــة الكتشــاف مهــارات األطفــال وتعزيزهــا وتنميتهــا، 
ويشــتمل علــى مشــاركات وتدريــب وترفيــه ومســابقات وتوفيــر محضــن 

ــوي لألطفــال.  ترب

استفاد من البرنامج )46( مستفيد.

األطفال من عمر 8 إلى 12 سنة.

ملتقى لألطفال.

مسابقة كتاب )سلسلة هيا نتعلم 1(.

اكتشاف المواهب لدى األطفال.

توفير محضن تربوي ترفيهي لألطفال.

حصر المواهب وإعداد برامج مستقبلية للموهوبين.

تنشئة الطفل على القيم االجتماعية السليمة.
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البرامج الـــرجـــالــيــــة توثيق | مهرجان الطفل الرابع:
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البرامج الـــرجـــالــيــــة برنامج ركائز وطن الثاني:

فــكـــرة البرنـامـج:

بشراكة مع

برنامــج تثقيفــي موجــه لألطفــال  يهــدف إلى تعزيز قيم االنتمــاء والمواطنة 
الصالحــة، مــن خــالل مجموعــة مــن البرامــج واألنشــطة المتنوعــة، وتفعيــل 

مشــاركتهم فــي االحتفــاء باليــوم الوطنــي الســعودي.

األطفال من سن 6 إلى 10 سنوات.

عرض عن ملوك الممكلة.النشيد الوطني.

مسابقات ثقافية ورياضية.مشاركات وطنية.

تعزيز قيم االنتماء الوطني والمواطنة بين األطفال.

التعريف بجهود الدولة في خدمة المواطن والمقيم.

تعريف األطفال باليوم الوطني السعودي. 
تعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. 

أهــداف البرنـامـج:

البرامـج المـنـفـذة:

الفئة المستهدفة:

استفاد من البرنامج )61( مستفيد.

عدد المستفيدين:

لإلطـفـــال
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البرامج الـــرجـــالــيــــة توثيق | برنامج ركائز وطن الثاني:
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البرامج الـــرجـــالــيــــة فريق الهدار التطوعي:

فريــق تطوعــي نعمــل علــى اســتثمار طاقــات الشــباب والمختصيــن فــي 
ــن والوطــن ســعيا للمســاهمة فــي  مجــاالت عــدة وتوظيفهــا لخدمــة الدي

تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

من نـحـن:

تشــجيع كافــة أفــراد المجتمــع للمشــاركة فــي العمــل التطوعــي بإعتبــاره 
الوطــن، وتقديــم  فــرد علــى أرض  ُيعنــى بهــا كل  مســؤولية اجتماعيــة 

المســاعدة لــكل مــن يحتاجهــا.

رسالـتـنـا:

 مجتمع متكامل غني بثقافة العمل التطوعي.

رؤيــتــنــا:

 نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

هدفــنـــا:

البرامـج المـنـفـذة:

بعطائنا ندفئهم )2(. 	
مبادرة معنا ألجل بيئة نظيفة. 	
المساهمة في األوقاف. 	
استفاد من البرنامج )182( مستفيد.المشاركة في الملتقى التطوع األول باألفالج. 	

عدد المستفيدين:
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البرامج الـــرجـــالــيــــة توثيق | فريق الهدار التطوعي:
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البرامج النسائية
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البرامج الـنـســائــيــة إحصائيات:

البرامج المنفذة

23

عدد المتطوعات

8
عدد المستفيدين

1262

الفرص التطوعية

5
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البرامج الـنـســائــيــة

ملتقــى إجتماعــي وثقافــي وتوعــوي لنســاء الهــدار مــن أمهــات وفتيــات 
يتلقيــن فيــه التوجيهــات اإلجتماعيــة والتوعيــة األســرية تحــت إشــراف تربوي 

متخصــص وفــق خطــط مدروســة ذات أهــداف ســامية.

استفاد من البرنامج )396( مستفيدة.

المجتمع النسائي في الهدار.

توعية المجتمع النسائي.
ربط الفتيات باألمهات لالستفادة من خبراتهن في الحياة.

المساهمة في رفع المستوى التعليمي لألمهات.

توجيه األمهات بطرق التربية السليمة لألبناء.

أنا وزوجي.

األمانة الشخصية.

أبواب مفتوحة.

حمايتي من ضرر جهازي.

كيف أصنع مشروع استثماري ناجح.

فــكـــرة البرنـامـج:

أهــداف البرنـامـج:

البرامـج المـنـفـذة:

الفئة المستهدفة:

عدد المستفيدين:

برنامج المرأة وتنمية المجتمع:



29لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1442 هـ - 2021 م

البرامج الـنـســائــيــة
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توثيق | برنامج المرأة وتنمية المجتمع:
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البرامج الـنـســائــيــة

استفاد من البرنامج )245( مستفيدة.

فــكـــرة البرنـامـج:

أهــداف البرنـامـج:

البرامـج المـنـفـذة:

الفئة المستهدفة:

عدد المستفيدين:

برنامج ملتقى األسرة:

ملتقــى إلبــراز دور األســرة االساســي فــي بنــاء المجتمــع، ومنهــا تأخــذ األجيال 
إرثهــا الثقافــي واالجتماعــي، وكيفيــة مســاعدتها لتخطــي الصعوبــات التي 

تواجههــا والتركيــز علــى ريــادة المــرأة فــي ادارة أســرتها.

المجتمع النسائي في الهدار.

المساهمة في بناء أسرة مستقرة اجتماعيا.
رفع مستوى التثقيف الصحي واالجتماعي لدى األسرة.

التوعية بأهمية الحماية المجتمعية لألبناء من العنف واإليذاء.

إبراز دور المرأة الريادي كأساس في بناء والمجتمع.

استريجيات التربية اإليجابية.العناية الشخصية.

ورشة عمل الذكاء العاطفي.ذوقيات األطفال.
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البرامج الـنـســائــيــة
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توثيق | برنامج ملتقى األسرة:
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البرامج الـنـســائــيــة

استفاد من البرنامج )147( مستفيدة.

فــكـــرة البرنـامـج:

أهــداف البرنـامـج:

البرامـج المـنـفـذة:

الفئة المستهدفة:

عدد المستفيدين:

برنامج األسرة المتوازنة:

برنامــج توعــوي يهــدف إلــى رفــع الوعــي لــدى أفــراد األســر لتكــون متوازنــة 
فــي حياتهــا )ماليــًا - صحيــًا - نفســيًا(، ومســاعدتها علــى تحمــل أعبــاء 

ــاة. الحي

المجتمع النسائي في الهدار.

المساهمة في مساعدة األسرة على إستثمار مواردها جيدًا.

تثقيف األسرة لتميز بين احتياجاتها الضرورية وغير ضرورية.

رفع مستوى الشعور باإللتزام نحو التوازن في الحياة.

تثقيف األسرة بأهمية اإلدخار المالي.

ميزانية األسرة في العيد.تــــوازن الصحــة في رمضان.

ميزانية األسرة في رمضان.
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البرامج الـنـســائــيــة
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توثيق | برنامج األسرة المتوازنة:
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البرامج الـنـســائــيــة

استفاد من البرنامج )227( مستفيدة.

فــكـــرة البرنـامـج:

أهــداف البرنـامـج:

البرامـج المـنـفـذة:

الفئة المستهدفة:

عدد المستفيدين:

برنامج نادي الفتاة:

مــن  الثانويــة(،  و  )المتوســطة  المرحلــة  مــن  الفتيــات  برنامــج يســتهدف 
ــة -  ــم سلســلة مــن البرامــج التــي تعنــى بالمجــاالت )الترفيهي خــالل تقدي

التعليميــة - التربويــة - المهــارات الحياتيــة(.

الفتيات من المرحلة )المتوسطة و الثانوية(.

تدريب الفتيات على إدارة أوقاتهن وحياتهن بتميز.
رفع مستوى التثقيف الصحي واالجتماعي لدى الفتيات.

تدريب الفتاة على العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية اإليجابية.

االهتمام بالموهوبات والمتميزات ودعمهن وتشجيعهن.

دورة المفكر المبتكر.

حماية األبناء من العنف واإليذاء.

فرحة نجاح.

ذوقيات االتصال.

قيمي مع الترفيه والمرح.

دورة مونتاج الفيديو بالجوال.

برعاية
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البرامج الـنـســائــيــة
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توثيق | برنامج نادي الفتاة:
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البرامج الـنـســائــيــة فريق ريحانة التطوعي:

فريــق تطوعــي نســائي تأســس عــام 1438هـــ نعمــل علــى تنميــة كــوادر 
نسائـيـــة قــــادرة على تـنـفـيـــذ مبــــادرات اجتمـاعيـــة وتنمويـــة تخدمـــة الدين 

والوطــن وســعيا للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

من نـحـن:

تشجـيـــع المجتمــع النسائـــي بجميـــع فـئـاتـــه علــى المشاركـــة بفاعليــة فـــي 
المشــاريع التطوعيــة فــي شــتى المجــاالت المختلفــة.

رسالـتـنـا:

غرس قيم التطوع وبناء كوادر نسائية قادرة على خدمة المجتمع.

رؤيــتــنــا:

تعزيز ثقافة العمل التطوعي النسائي وتطويره.

هدفــنـــا:

البرامـج المـنـفـذة:

توزيع معايدة على العامالت. 	
كيف أصنع مبادرة تطوعية؟. 	
كيف أكون متطوعة ناجحة؟. 	
مبادرة حملة أفطار صائم األولى. 	
استفاد من البرنامج )247( مستفيد.ملتقى قناديل الرمضاني. 	

عدد المستفيدين:
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البرامج الـنـســائــيــة
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توثيق | فريق ريحانة التطوعي:
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تطوير | ملتقى التطوع األول بمحافظة األفالج:

شــاركت لجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بالهــدار فــي ملتقــى التطــوع 
ــة باألفــالج  ــة األهلي ــة االجتماعي ــة التنمي األول لعــام 1443هـــ المقــام فــي لجن
ــى 7-5-1443هـــ، وبحضــور متطوعــون مــن الجهــات  لمــدة يوميــن مــن 6 إل
الخيريــة فــي محافظــات جنــوب الريــاض، وشــمل الملتقــى علــى البرامــج 

التاليــة:
ورشة عمل تبادل الخبرات. 	
ورشة عمل صناعة المبادرات. 	
ودورة في تطبيق مخطط العالقات النموذجية في التطوع. 	
كما تخلل الملتقى زيارات وبرنامج ترفيهي. 	

وفــي نهايــة الملتقــى أقيــم حفــل تكريــم للجهــات الراعيــة والجهــات الخيرية 
المشــاركة والمتطوعــون بحضــور مديــر مركــز التنميــة االجتماعيــة باألفــالج 
أ.محمــد بــن معجــب الكبــرى، وتــم تكريــم لجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة 

بالهــدار وأعضــاء )فريــق الهــدار التطوعــي( المشــاركين فــي الملتقــى.



لـجـنـة الـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة األهـلـيـة بالـهـدار           |           لعام 1442 هـ - 2021 م 38



لمزيد من المعلومات 
قـم بمسح الـبـاركــود


