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ُمنفذ المشروع
انطلقت جمعية مودة الخيرية من اإلحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه هذا الوطن الغالي
وأبناءه الكرام ،فقد تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ( )48075وتاريخ 1430/5/10هـ
كأول جمعية متخصصة بقضايا الطالق على مستوى المملكة بهدف المساهمة الفاعلة
في تحقيق استقرار األسرة السعودية وخفض نسب الطالق والحد من آثاره الخطيرة على
الفرد والمجتمع في آن واحد خاصة تلك التي تصيب المطلقة وأبنائها نتيجة معاناتهم من
أزمة الطالق.
تم تأسيس الجمعية بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
رقم  492تاريخ 1430/5/10هـ

رؤيـتــنــا

أسرة مترابطة واعية،
ومجتمع آمن مستقر.

رســالــتـنـا

المشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة
ومستدامة للحد من الطالق وآثاره.

1
2
3

أهـدافــنـا االســتـراتـيـجـــيـة
واع بأسباب تماسك األسرة
مجتمع ً
ونواقصها وكيفية الحد من الطالق
ومعالجة آثاره.
منظومة متكاملة من التشريعات
واإلجراءات المنظمة للعالقات
والحقوق األسرية.
مطلقة – ومن في حكمها – قادرة
وأبنائها على تخطي تجربة الطالق
ومواجهة آثاره.

مودة هو بناء استراتيجية عملها على األسس التالية:
ما يميز
ّ
تبني الحلول الوطنية الشاملة بعيدة المدى.
السياسة التكاملية مع الجهات المعنية.
التوجه التنموي الحديث.
السعي نحو التطوير والتغيير معا للحفاظ على الثوابت الشرعية والوطنية.
االبتكار والمرونة واستيعاب المتغيرات.
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مــدة الــمــــشــــروع

وصف البرنامج

 6ورش عمل

بمعدل  30ساعة تدريب

المســـاهمة فـــي تنميـــة و تعزيـــز قـــدرات المتزوجيـــن حديثـــا للفئـــة
العمريـــة مـــن ( )35 - 18وتزويدهـــم بمفاهيـــم ومعـــارف أساســـية
فـــي بنـــاء عالقـــة زوجيـــة واعيـــة ومســـتقرة وإكســـابهم المهارات
التطبيقيـــة الالزمـــة مـــن خـــال تدريـــب و تأهيـــل ( )50زوج و زوجة
فـــي الجوانـــب النفســـية واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة والقانونيـــة
والصحية والتربوية لبناء أســـرة مســـتقرة واعيـــة بحقوقها و واجباتها
وقـــادرة علـــى التصـــدي لكل مـــا يواجهها مـــن مشـــاكل وصعوبات
ممـــا يســـاعد علـــى الحـــد مـــن نســـب الطـــاق المبكـــرة  ،وكذلك
دعمهـــم بمستشـــارين أســـريين متخصصيـــن ليكونـــوا لهم مســـاندا
ً
ومعينـــا في فهم توجهـــات المادة التدريبيـــة التي تلقوها
ومرشـــدا
ولالستفســـار وطرح المشـــكالت المتعلقة بتطبيق المهـــارات التي
تـــم التدريـــب عليهـــا في حياتهـــم وعالقاتهـــم الزوجية ويتـــم بعدها
تقديـــم مجموعة مـــن األدوات مثـــل ( قوائم التفقد واالســـتبانات
واالرشـــادات والتوجيهـــات حـــول بعـــض القضايـــا واالفـــكار فـــي
البرنامـــج) على ان يتـــم المتابعة وتقديم الدعم بعـــد انتهاء البرنامج
لمدة  6أشـــهر .

مــوقـــع تـنـفــيــذ الـبــرنـــامــج

مـــديــنــة الــريـــاض

مدى حاجة الفئة المستهدفة لهذا المشروع:
ظاهـــرة الطـــاق المبكـــر تؤثـــر بصـــورة كبيرة علـــى االســـتقرار األســـري ،وتجعل من األســـرة  -اللبنـــة األولى األساســـية في
ً
وضعيفا ،غير قادر علـــى الصمود في وجه المشـــكالت التي تقع بين الزوجيـــن ،وبذلك يكون الطالق
المجتمـــع – كيانـــا هشـــا
َ
َ
َ
َ
ـــق لكُ ْم ِم ْن
ـــه أ ْن خَ ل َ
ـــن آيَ اتِ ِ
هـــو الحـــل األســـهل واألســـرع إلنهاء تلـــك العالقة ،التي قـــال عنها الله ســـبحانه وتعالـــى َ
((:و ِم ْ
ـــل بَ يْ نَ كُ ْم َم َو َّد ًة َورَ حْ َم ً
ـــة )) الروم .21:
َأنْ ُف ِســـكُ ْم َأزْ َواجً ـــا لِ تَ ْســـكُ نُ وا ِإ َليْ َها َوجَ َع َ
حيـــث تأكـــد العديـــد من الدراســـات نوع األســـباب التي تـــأدي لحدوث الطـــاق المبكر لدى الفئـــة العمرية من  30-18ســـنة
وكذلـــك مؤشـــر قضايا األحوال الشـــخصية لـــوزارة العدل وهـــي كالتالي:
الجهل بالحقوق والواجبات الزوجية
عدم تحمل المسؤولية
تدخل أهل الزوجين
الجهل بإدارة ميزانية األسرة
ضعف مهارات الحوار والتواصل
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الفئة المستهدفة
ومعايير القبول

غاية وأهداف المشروع
المســـاهمة فـــي تنميـــة وتعزيـــز قـــدرات المتزوجيـــن حديثـــا
مـــن الجنســـين وتزويدهـــم بمفاهيـــم ومعارف أساســـية في
بنـــاء عالقة زوجيـــة واعيـــة ومســـتقرة وإكســـابهم المهارات
التطبيقيـــة الالزمـــة مـــن خـــال تدريبهـــم و تأهيلهـــم فـــي
الجوانـــب النفســـية واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة والقانونيـــة
والصحيـــة والتربويـــة لبناء أســـرة مســـتقرة واعيـــة بحقوقها و
واجباتهـــا وقـــادرة على التصـــدي لكل ما يوجهها من مشـــاكل
وصعوبـــات مما يســـاهم في الحد من نســـب الطالق المبكرة
وخـــال الســـنوات األولـــى من الـــزواج.

فئة المتزوجين المتزوجات حديثا
حتى  3سنوات من العمر ( )35 - 18سنة

أهداف المشروع:

الهدف األول

تأهيـــل ( )50زوج وزوجـــة مـــن فئة حديثي الزواج واكســـابهم المهارات األساســـية لحيـــاة زوجية مســـتقرة وواعية من
خـــال ( )6ورشـــة تدريبيـــة بواقع يومين لكل اســـبوع لمدة  3أســـابيع تتضمن الـــورش التالية:

الورشة األولى:
مفاتيح السعادة الزوجية
لمدة يومين
وتشتمل على:
أهمية وأسس الزواج الناجح للرجل والمرأة.
أهمية الحقوق والواجبات للطرفين.
مهارة التواصل والعالقات الزوجية الصحيحة
والخاطئة.

الهدف الثاني

الورشة الثانية:
نجاح زواجك يبدأ منك
لمدة يومين
وتشتمل على:

الورشة الثالثة:
سكن ومودة
لمدة يومين
وتشتمل على:

مراحل الحياة الزوجية وتطورها.

أهم مصادر االختالفات بين الزوجين.

المفاهيم الخاطئة في العالقة الزوجية .

تصحيـــح المفاهيـــم الخاطئـــة فـــي الخالفـــات
الزوجيـــة.

أهمية دور الحوار الفعال.

المســـاهمة في التصدي للمشـــاكل والصعوبات الشـــائعة في الســـنوات األولى
مـــن الزواج من خالل المتابعة وتقديم االستشـــارات االســـرية وجلســـات االرشـــاد
والتوجيـــه بعد االنتهاء مـــن البرنامج لمدة ( )6أشـــهر.

مهارات حل المشكالت.
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استدامة البرنامج
توفيـــر الدعـــم المـــادي من خـــال اســـتقطاب الجهـــات الداعمة
والمانحـــة والشـــركات لدعـــم البرامـــج التنموية
التعـــاون وتوقيـــع اتفاقيات مـــع مراكز استشـــارية متخصصة في
مجـــال العـــاج الزواجي واالصالح لتقديم االرشـــاد واالستشـــارات
األســـرية لهذه الفئة

الســـعي العتمـــاد البرنامج مـــن وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية
ليكـــون مرحلـــة ثانية لمبـــادرة تأهيـــل المقبليـــن والمقبالت على
الزواج.

الداعمين السابقين للبرنامج

إنجازات البرنامج

البرنامج في دورته األولى لعام
2021م حيث كانت للجمعية
اسهامات عديدة في توفير خدمات
تنموية وتأهيلية لفئة المقبلين
والمقبالت على الزواج فقد نفذت
الجمعية مبادرة تأهيل المقبلين
والمقبالت على الزواج بالشراكة
مع وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية منذ عام  2015م
حتى عام 2019م لتدريب المقبلين
والمقبالت على الزواج لعدد

1848
62
بواقع

شاب وشابة

دورة تدريبية

