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جمعية
مودة
ّ

تأسســـت جمعيـــة مـــودة الخيرية فـــي منطقة الريـــاض عام
1430هــــ ،وانضمـــت تحـــت مظلـــة وزارة العمـــل والتنميـــة
االجتماعيـــة بترخيـــص رقـــم ( )492فـــي العـــام 1430هـ.
رؤيـتــنــا
تعمـــل الجمعيـــة إلـــى االرتقـــاء بأدائهـــا وتطلعاتهـــا نحو
تحقيـــق االســـتقرار األســـري والحد من الطـــاق ومعالجة
آثـــاره عبر برامج تنمويـــة اجتماعية وحقوقية مســـتدامة.

المشـــاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة
ومســـتدامة للحد من الطالق وآثاره.

أسرة مترابطة واعية،
ومجتمع آمن مستقر.

1
2
3

واع بأســـباب تماسك األسرة ونواقصها
مجتمع ً
وكيفية الحد من الطـــاق ومعالجة آثاره.

منظومـــة متكاملة من التشـــريعات واإلجراءات
المنظمة للعالقات والحقوق األســـرية.
مطلقـــة – ومـــن في حكمهـــا – قـــادرة وأبنائها
علـــى تخطـــي تجربة الطـــاق ومواجهـــة آثاره.

قــيــمــنــا
التكامل

االبتكار

الشفافية

المسؤولية

التعاون

الجودة

الريادة والتميز

التعلم
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كمـــا تســـعى الجمعيـــة إلـــى المســـاهمة فـــي تمكيـــن
وتدريب المرأة الســـعودية لتأهيل لســـوق العمل وتوفير
فـــرص العمل مـــن خالل تفعيل الشـــركات االســـتراتيجية،
باإلضافـــة إلـــى المتابعـــة لمـــا بعـــد التوظيـــف للتعـــرف
علـــى الصعوبات التي تواجـــه المســـتفيدات وتوجيههم،
كمـــا تعمـــل الجمعيـــة علـــى دعـــم المشـــاريع الصغيـــرة
للمســـتفيدات مـــن خـــال تقديـــم البرامـــج التدريبيـــة
للبـــدء بتأســـيس بمشـــروع صغيـــر وتحويلهم إلـــى جهات
داعمـــة تم التعاون معها لدعم مشـــاريع المســـتفيدات،
باإلضافـــة إلـــى تحقيق أعلى مســـتويات الجـــودة وارضاء
المســـتفيدين والوصول إلى التميز في األداء المؤسسي
مـــن أجل المســـاهمة في دعم وزيـــادة النتائـــج اإليجابية
على االقتصاد الوطني ،فالرؤية الســـعودية 2030م تعد
نقطـــة تحول في االقتصاد الســـعودي في إطار األهداف
االســـتراتيجية المرســـومة لبرنامـــج التحـــول الوطنـــي
االقتصـــادي 2020م ،فالنتائج المتحققـــة والجيدة تؤكد
أن النمـــو االقتصادي يســـير في المســـار الصحيح ،مقارنة
بالعـــام الماضي.

رســالــتـنـا

أهـدافــنـا االســتـراتـيـجـــيـة

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

وعمرت..
ٌ
وسقف من الرحمة ،بنيت
ٍ
عمد من المودة
على
بيوت ُ
ٌ

مـــن هذه البيوت مـــا تهلل وتكلل بالمحبة والســـعادةَ ..
وأخ ُر انهارت بانهيـــار المنظومة اإللهية
التي أوصينا بهـــا ..المودة والرحمة.
تلـــك البيـــوت التـــي تهدمت فـــوق رؤوس أصحابها خلفت ورائها ُأســـر عاجزة عن لملمة شـــتاتها
والعـــودة إلى مرحلة االســـتقرار النســـبي والحياة الطبيعية للبـــدء من جديد!

ً
مودة.
جميعاُ ..وجدت
من أجل هؤالء
ّ

سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز

عملـــت جمعيـــة مودة الخيريـــة على الحد من الطـــاق ورفع الوعي المجتمعي بأســـبابه وآثـــاره ،لحماية
مؤسســـة األســـرة وتحقيق رؤيتها في الوصول إلى أســـر مترابطة واعية ،ومجتمع آمن مستقر فوضعت
ً
أهدافا اســـتراتيجية للعمل علـــى معالجة آثار الطالق الســـلبية إن
وكيفت
البرامـــج التنمويـــة الوقائيـــةّ .
ً
ً
ســـاميا إليجاد
تطلعا
وقـــع ،وهي أقســـى ما تكون على النســـاء واألطفال خاصة؛ لـــذا وضعت «مودة»
مطلقـــة –ومن في حكمها -قـــادرة وأبنائها علـــى تخطي التجربة ومواجهـــة آثار الطالق.

كذلـــك فقـــد تبنـــت وزارة العـــدل مقتـــرح مـــودة لبيـــوت الزيـــارة وتم اختيـــار «بيت مـــودة» من قبـــل الجهة
االستشـــارية للوزارة للمشاركة في المشـــروع التجريبي لمبادرة «توفير مراكز تنفيذ الحضانة والزيارة والرؤية»
مـــن خـــال تطبيق النمـــوذج المقترح للمراكز على بيت مـــودة .وتجلت الثقة من وزارة العـــدل باختيار جمعيتنا
ً
وقريبا بمشـــيئة
لتشـــغيل مبـــادرة «شـــمل» وتوفير مراكز تنفيـــذ الزيـــارة والرؤية والحضانـــة بمنطقة الرياض
اللـــه ســـيتوالى افتتـــاح عدد من المراكـــز المهيئة في مختلـــف مدن ومحافظـــات مدينة الرياض.

أولـــى محطاتهـــا كان «صنـــدوق عون» الذي عمل على تحســـين الظروف المعيشـــية والبيئة الســـكنية
للمســـتفيدات ،وتحقيـــق األمـــن االجتماعي لألســـر المفككة من خـــال تقديم خدمـــات متعددة تهدف
إلـــى تحقيق االســـتقرار واالكتفاء الذاتي لألســـر.

وفـــي ذات الســـياق ،ولتميزنا الالفت في المجـــال الحقوقي؛ فقد ُحزنا في مودة على ثقـــة الجهات المعنية
لتمثيل مؤسســـات المجتمع المدني لدى (هيئة الخبراء) في مجلس الوزراء؛ بما يســـاندنا في ســـعينا الحثيث
لبلـــورة منظومـــة متكاملة من التشـــريعات واإلجـــراءات المنظمة للعالقـــات والحقوق األســـرية ضمن أطر
حوكمة ضابطة وشـــفافة ،وجهاز مختـــص بالمتابعة والتقييم.

ً
بدايـــة ،اســـتهلت مـــودة خطة عملها بالتشـــخيص المعرفـــي والدراســـات االجتماعيـــة والقانونية ،تالها
تقديـــم منظومة خدمية شـــاملة ومتكاملة للمســـتفيدين والمســـتفيدات واســـتحداث حلـــول ابتكارية
ومشـــاريع جـــادة غير مســـبوقة لتعزيز جـــودة العمل وتحقيـــق األهداف.

وألن بوصلتنـــا حقوقيـــة في أصلهـــا؛ فقد انصب جـــل تركيز الجمعية علـــى إطالق مشـــاريع قانونية في
صلبهـــا ،أســـرية في جوهرها؛ فقد دشـــنت «مودة» أولى المكاتب النســـائية للمســـاندة الحقوقية في
ً
بـــدءا من محكمـــة األحوال الشـــخصية فـــي الرياض ،ولتتوالـــى بعدها
المحاكـــم علـــى مســـتوى البالد..
االفتتاحـــات ،وليتســـع نطاقهـــا لتغطي جســـد المملكة؛ فتوزعت فـــي كل من مكة المكرمـــة والدمام
والمدينـــة المنـــورة وجـــدة ..ونعمـــل على افتتـــاح المزيد على مـــدى األعـــوام القليلة المقبلة إن شـــاء
الله.

أمـــا علـــى صعيد العمل المشـــترك والتكامل مـــع الجهات الحكوميـــة المعنية لتقديم الحلـــول الوطنية
ً
تحديـــدا؛ فقد صـــدرت موافقة مجلس الـــوزراء على
الشـــاملة للمشـــاكل األســـرية والمتعلقـــة بالطالق
تنظيـــم صنـــدوق النفقة وهو أحد مقترحات الجمعية النابعة من دراســـتها لواقـــع الطالق في المملكة
العربية الســـعودية ،وتبنت وزارة العدل المقترح ضمـــن مبادراتها في برنامج التحول الوطني ..بما يحقق
رســـالة الجمعية بالمشـــاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة ومســـتدامة للحد مـــن الطالق وآثاره.

وقد حظيت الجمعية بشـــرف تمثيل مؤسســـات المجتمع المدني الســـعودي في المحافل الدولية والهيئات
العالميـــة ..وهذا كله بفضل من الله ثم بفضل احترافية مـــودة ،ومهنتها العالية ،وتاريخها الحافل باإلنجازات
وجنودها المخلصـــة من فريق عمل وداعمين ومانحين.

ً
وتتويجـــا لهـــذه الجهـــود التـــي نفخـــر بها ،فقـــد حصلت «مـــودة» علـــى جائزتين من مؤسســـة األميـــرة صيته
مجالـــي المبـــادرات والمشـــاريع الحقوقيـــة ،واألبحاث
بنـــت عبـــد العزيـــز للتميز فـــي العمل االجتماعـــي ،في
ّ
والدراسات.
وكلنـــا فخـــر بتوالي إنجازاتنـــا بما يفوق عمر الجمعيـــة وإمكاناتها الماديـــة ،وهو ما يبرهن علـــى أهمية رؤيتنا
ونجاحاتهـــا ،وجدوى وفاعلية جهودنا الحثيثة ،وســـلوكنا الســـبيل القويم لبلوغ أهدافنا وإدراك رســـالتنا.
ً
ً
ً
اســـتثماريا
مبنى
مؤخرا تأمين
وعطفـــا علـــى إنجازات مـــودة في الميدان؛ فإنا وبفضل من الله قد اســـتطعنا
ً
ً
ً
ً
ومســـتقرا لها..
مقرا للجمعية
جزءا منه
ثابت ،كما غـــدا
ٍ
بدخل
للجمعيـــة يمدهـــا
ٍ

نحـــن فـــي مودة نؤمن باإلنســـان وقدرته على تحســـين نفســـه وظروفه مهمـــا بلغت صعوبتهـــا ،كما نؤمن
بـــأن هنـــاك من ســـنحت له الفرصة وهنـــاك من ينتظرهـــا ..وقد عزمنا علـــى منحها لتلك الفئات المهمشـــة
ً
ً
قدما
جميعـــا كمواطنين لبناء الوطـــن وتحقيق رؤيته الطموحـــة والمضي
فـــي مجتمعنـــا بما يســـاوي فرصنا
غـــد أفضل.
نحو ٍ
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وطورت من خـــال التخطيط المبني على الواقع فأنشـــأ
لقـــد تنوعـــت صور تقديم المســـاعدة القانونية ُ
«صنـــدوق مشـــورة» ..أول صنـــدوق خيري يقـــدم المعونة القضائيـــة المجانية للحـــاالت المحتاجة ،وهو
وبـــكل فخر يدار من قبل كوادر قانونية ســـعودية نســـائية مؤهلـــة لتقديم االستشـــارات والترافع أمام
القضـــاء ،عملـــت الجمعية على تدريبهن وتأهيلهن من خالل برنامج «الحاضنـــة القانونية» التابع لجمعيتنا
ً
أيضا .

ً
ً
وتمكينـــا لجهود مودة؛ فقد صدر األمر الســـامي لـــوزارة العمل
وتعزيزا للثقـــة الحكومية
عـــاوة على ذلـــك؛
والتنميـــة االجتماعيـــة بإبـــرام مذكرة تفاهـــم مع الجمعيـــة لإلفادة من خبرتهـــا في تقديم العـــون الحقوقي
المجانـــي لدعـــم حاالت العنف األســـري ،وتوفيـــر محامين متطوعيـــن لتقديم الدعم الحقوقـــي للضحايا.

أعـــــــضــــــــــــــاء
مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة
ســـارة بنت مســـاعد بن عبدالعزيز

نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة األستاذة
لطيفة بنت حمد بن محمد بن سعيدان

أمين الصندوق

سعادة األستاذة
جوهرة بنت عبدالرحمن بن عبداللطيف الموسى

أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة الدكتورة
سارة بنت عبدالمحسن بن سعد بن سعيد

صاحبة السمو األميرة
لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود

سعادة األستاذة
نوف بنت ابراهيم بن محمد بن سعيدان

سعادة األستاذة
نادية بنت أحمد بن دوجان العنزي

سعادة األستاذة
هناء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الفريح

سعادة الدكتورة
هنادي بنت فهد بن عبدالعزيز الحكير
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سعادة األستاذة
أمل بنت عبدالفتاح بن عبدالله الشريف

صاحبة السمو الملكي األميرة
دينا بنت نهار بن سعود آل سعود

الهيكل
التنظيمي

الجمعية العمومية
مجلس اإلدارة

مدير الشؤون القانونية
مشرف بيت مودة

مدير المساندة االجتماعية والتنموية
أخصائي اجتماعي ()2

مشرف برامج حقوقية

منسق التسجيل والتوثيق

منسق مشروع التعاون
مع وزارة العدل
باحث قانوني ()2
أخصائي اجتماعي ()2

باحث قانوني مكاتب المساندة

بمحاكم األحوال الشخصية ()10

مدير الشؤون اإلدارية والمالية
أمين عهدة

منسق تمكين وتوعية المجتمعية

مسؤول موارد بشرية
موظف استقبال
سائق
فريق المساندة اإلداري
(نظافة وحارس)

مدير العالقات العامة

المدير التنفيذي

منسق العالقات العامة

منسق تنمية الموارد المالية

منسق المتابعة والتقييم والجودة

مساعد إداري
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محاسب

مشرف التوعية والتدريب

منسق التدريب الحرفي والمهني
مساعد برامج حقوقية

مساعد إداري ()2

المدقق المالي الداخلي

1,825,114

التبرعات النقدية العامة

155,486
التبرعات العينية

436,042

إيرادات االيجارات

139,750

141,950

التبرعات النقدية المقيدة

2,621,155
تبرعات الزكاة

18,691

إيرادات االنشطة

اإليرادات

التقرير
المالي

لـعــام 2019

15,112,938
ريال سعودي

إيرادات االشتراكات

563,733

تبرعات دعم األنشطة

8,842,136
إيرادات مركز شمل

عوائد استثمار

تبرعات خدمية ومرافق
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343,972

24,909
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743,268

مساعدات الزكاة

23,407

المساعدات الخدمية

139,050

المساعدات العينية

المصروفات

التقرير
المالي

لـعــام 2019

11,488,025

419,700

مساعدات الزكاة المشروطة

7,546,513

ريال سعودي

مصروفات األنشطة

605,589

مصاريف جمع األموال

1,763,261

المصروفات العمومية واإلدارية

125,746

إطفاء األصول غير الملموسة

المصروفات العمومية واإلدارية

68,680

اهالك األصول االستثمارية

الـتـقــــريـــر الـســـنـوي
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52,812
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االستثمارات

التقرير
المالي

لـعــام 2019

1

االستثمار في وديعة بمحفظة
الخيرات االستثمارية بالبنك األهلي بمبلغ

11,600,000

من تاريخ 2018/12/6م إلى 2019/6/9م

عائد % 2.9

ريال سعودي

من تاريخ 2019/6/13م إلى 2019/12/10م عائد % 2.95

2

شراء مبنى استثماري
بتاريخ 2019/11/26م واقع بحي التعاون بإجمالي مساحة:

عبارة عن:
 5فلل مكتبية تم استثمار  4فلل
والخامسة مقر للجمعية
بقيمة

1,400

13,333,334
ريال سعودي
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والعائد بنسبة 8.6%

متر مربع

إنجازات الجمعية
خالل العام 2019م
تــم العمــل وفقـ ًـا للخطة االســتراتيجية واســتطاعت الجمعية بحمــد الله تحقيق
العديــد مــن اإلنجــازات علــى الصعيديــن البرامجــي واإلداري وفقـ ًـا للنتائــج التــي
تســعى لتحقيقهــا مــن خــال خطتهــا االســتراتجية وهــي كالتالي:

اإلنجازات البرامجية
النتيجة األولى

واع بأســـباب تماســـك األسرة
مجتمع ٍ
ونواقضهـــا وكيفية الحـــد من الطالق
ومعالجة آثاره الســـليبة
الـتـقــــريـــر الـســـنـوي
2019
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الـمــــخـــــرجــــــــات:

1

إنجازات
الجمعية

2

3

شباب وشابات واعين
بواجباتهم وحقوقهم
الزوجية واالسرية.

واع بأهمية االستقرار األسري
مجتمع ٍ
ومدرك لمقوضات التماسك االسري
وكيفية تجنبها.

خدمات متاحة
لمعالجة القضايا
األسرية.

بالشـــراكة مـــع وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة
االجتماعية تـــم دعم و تنفيذ برنامج تأهيل المقبلين
والمقبـــات على الزواج لعـــدد (  ) 31دورات تدريبية
لتأهيل (  ) 632شـــاب وشـــابة خالل عـــام 2019م.

االنتهاء مـــن تصميم و إعداد حقائـــب تأهيل حديثي
الـــزواج وهـــو برنامج متخصص يســـاهم فـــي تنمية
و تعزيـــز قـــدرات المتزوجين حديثا فـــي مرحلة الزواج
المبكـــرة مـــن ســـنة الـــى  3ســـنوات لبنـــاء أســـرة
مســـتقرة واعية بحقوقهـــا و واجباتهـــا وقادرة على
التصـــدي لـــكل ما يوجههـــا من مشـــاكل وصعوبات
مما يســـاعد على الحد من نســـب الطالق المبكرة،
وكذلـــك دعمهم بمستشـــارين اســـريين متخصصين
ً
ومعينـــا في هذه
ليكونـــوا لهم مســـاندا ومرشـــدا
ً
تمهيدا لبـــدء التدريب علـــى الحقائب.
المرحلـــة ،

تطويـــر وتفعيـــل الشـــراكات مـــع الجهـــات المنفذة
ً
مجانا
لالستشـــارات االجتماعية والنفسية واإلصالح
لتحويـــل الحـــاالت المحتاجة على مدار عـــام 2019م.
باإلضافـــة إلـــى لالستشـــارات القانونيـــة لتحويـــل
الحـــاالت المحتاجـــة مـــن خالل تجديـــد التعـــاون مع
مركـــز الملـــك ســـلمان االجتماعـــي لتفعيـــل مكتب
لتقديـــم االستشـــارات القانونية مدار عـــام 2019م
م وكذلك التعـــاون مع مكتب الضمـــان االجتماعي
النســـوي بشـــرق الرياض لتشـــغيل وحدة استشارية
متنقلـــة داخـــل المقر .
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إنجازات الجمعية
خالل العام 2019م

النتيجة الثانية

منظومة متكاملة من التشريعات
واإلجراءات المنظمة للعالقات
والحقوق األسرية.
الـتـقــــريـــر الـســـنـوي
2019
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الـمــــخـــــرجــــــــات:

1

2

قوانين وتشريعات لمعالجة
القضايا االسرية بفعالية وعدل:

بيئة عدلية مؤهلة
لمعالجة القضايا االسرية:

أ .دراسة مشروع مدونة
األحوال الشخصية

أ .تنفيذ الدورة التاســـعة من برنامج
الحاضنة القانونية:

تـــم رفع الدراســـة إلـــى المقام الســـامي في عام
2017م بأمـــل اإلقرار واالعتماد .تم رفع الدراســـة
إلـــى المقـــام الســـامي فـــي عـــام 2017م بأمـــل
اإلقـــرار واالعتماد.

ب .الدراسة التنظيمية لمشروع االستعالم
عـــن الحالـــة االجتماعيـــة والصحيـــة
النفسية والســـجل القضائي للمقلبين
على الـــزواج:

تـــم خـــال العـــام 2019م مراجعة وتطويـــر الجزء
ً
تمهيـــدا لرفعها
الصحـــي النفســـي مـــن الدراســـة
للجهـــات المختصة.

إنجازات
الجمعية

تـــم تنفيـــذ الدورة التاســـعة مـــن برنامـــج «الحاضنة
القانونيـــة لألحـــوال الشـــخصية» بتأهيـــل ()30
مستشارة قانونية ،ليصبح العدد اإلجمالي لخريجات
الحاضنـــة المؤهـــات للترافع أمـــام القضاء وتقديم
االستشارات القانونية في قضايا األحوال الشخصية
( )270مستشـــارة قانونيـــة حتى عـــام 2019م.
تـــم تقديـــم ( )3120ســـاعة تطوعيـــة حقوقيـــة من
قبـــل خريجات الدورة التاســـعة من برنامـــج الحاضنة
القانونية ،وتم تخصيص هذه الساعات في األعمال
التالية:

تقديـــم ( )695استشـــارة قانونيـــة هاتفيـــة وحضوريـــة مجانية
لمســـتفيدات الجمعيـــة خالل العـــام 2019م.
ربـــط ( )2حالـــة مـــن مســـتفيدات بمحامين متطوعيـــن للترافع
عنهـــن في القضايا األســـرية التي تخصهن وربـــط ( )50حالة مع
محاميـــن لتقديم االستشـــارة القانونية الالزمة.

تقديـــم ( )42استشـــارة قانونية من خالل الوحدة االستشـــارية
التابـــع لمـــودة بمركـــز الملـــك ســـلمان االجتماعـــي ومكتـــب
الضمان االجتماعي النســـوي بشـــرق الرياض حيث يضم باحثات
قانونيـــات مؤهالت لتقديـــم االستشـــارات القانونية المجانية
لزائـــرات المركز و مســـتفيدات المكتب .
إقامـــة نـــدوة ( دور المختصيـــن والجهـــات ذات العالقـــة فـــي
التوعيـــة المجتمعية للوقايـــة من العنف ضد المـــرأة المعفنة
وحمايتهـــا) بتاريـــخ 24نوفمبـــر 2019م بالتعـــاون مع الشـــريك
اإلســـتراتيجي مركز الملـــك ســـلمان االجتماعي .
تطوير خدمات مكاتب المســـاندة الحقوقيـــة بمحاكم األحوال
الشـــخصية في (مكة -الرياض -جـــدة -الدمام -المدنية) وتعزيز
قدرات العامالت فيها.
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تقديـــم االستشـــارات القانونيـــة الشـــفهية لمراجعات
مكتب مودة للمســـاندة الحقوقيـــة بمحكمة األحوال
ا لشخصية .
مســـاندة فريـــق العمل القانونـــي التابـــع لبيت مودة
للزيارة األســـرية.
العمل في إدارة الشؤون القانونية والبرامج الحقوقية
في مقر الجمعية.

ب .صندوق (مشورة)
للمعونة القضائية

إنجازات
الجمعية

ج .مكاتب مودة للمساندة الحقوقية
بمحاكم األحوال الشخصية

العمل على إجراءات افتتاح مكتب مودة في المحكمة العامة في الباحة.

استطاعت مكاتب مودة للمساندة الحقوقية تحقيق المنجزات التالية:

المكتب

مجموع
الصحائف

عدد الخدمات
الحقوقية

عدد
المستفيدات

الرياض

295

3605

3479

المدينة المنورة

887

8166

2962

الدمام

661

3185

2185

مكة المكرمة

3332

6905

5943

جدة

3714

11601

5943

33462

20698

إجمالي منجزات المكاتب 8889

د .مشروع
«اتفاقية تنظيم العالقة الوالدية»

ســـيتم تفعيـــل االتفاقية خالل العـــام  2020بعـــد تنقيحها من
وزارة العدل وارســـال النســـخ المعتمدة لنا.
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3

إنجازات
الجمعية

توفر الخدمات الحقوقية المساعدة
لألسر خالل وبعد الطالق

مركز شمل (أ)

غرناطة

تـــم االنتهـــاء مـــن تهيئـــة وتجهيـــز مركـــز غرناطـــة حســـب متطلبات
واشـــتراطات وزارة العـــدل ،كما تم توفير الكوادر البشـــرية المطلوبة
وتأهيلها لتشـــغيل خدمـــات المركز.
تـــم افتتـــاح مركـــز شـــمل غرناطـــة وتشـــغيل خدماتـــه فـــي تاريـــخ
2019 /06 /30م.
استطاع مركز شمل غرناطة تحقيق المنجزات التالية:

مركز شمل (ب)

المرسالت

مواصلـــة تشـــغيل خدمـــات مركـــز شـــمل (ب) المرســـات الذي تم
افتتاحـــه منذ تاريـــخ 2018/06/01م ،وقـــد حقق المركـــز المنجزات
التالية:

مركز شمل (ج)

الخرج

طلبات دراسة حالة قبل إصدار الحكم

24

82

0

إحاالت أحكام زيارة (مبيت  -اصطحاب)

112

471

3

إحاالت أحكام رؤية داخلية

7

16

0

إحاالت أحكام نقل الحضانة

5

جلسات اإلرشاد االجتماعي والنفسي

120

الحاالت المتفقة بالتراضي للتنفيذ من المنزل

21

ً
حضوريا
االستفسارات المباشرة

95

جلسات اإلرشاد القانوني

المالحظات الموثقة حول الحالة

االستفسارات الهاتفية واإللكترونية

214

1612

7

1968

4328

11

0

4

1

الحاالت المجدولة للتنفيذ

2169

781

39

6224

0

1

0

13

1026

4788

12

6

25

0

حاالت عدم االنتظام في التنفيذ

1161

الزيارات التعويضية المنفذة

11

األحكام المعدلة باتفاق الطرفين

67

0

327

الشكاوى على جودة الخدمة /البيئة /اإلحالة

الحاالت التي تم تنفيذها فعليا

351

0

101

1

حاالت النزاع ومحاضر الوقائع الحرجة

24

0

1436
72

1

0
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تـــم االنتهـــاء مـــن تهيئـــة وتجهيـــز مركـــز الخـــرج حســـب متطلبـــات
واشـــتراطات وزارة العـــدل ،كما تم توفير الكوادر البشـــرية المطلوبة
وتأهيلهـــا لتشـــغيل خدمـــات المركز.
تـــم افتتـــاح مركـــز شـــمل الخـــرج وتشـــغيل خدماتـــه فـــي تاريـــخ
2 0 1 9 /0 6 /2 1م .
استطاع مركز شمل الخرج تحقيق المنجزات التالية:

اإلجراء /اليوم

العدد
مكتب شمل (أ)

العدد
مكتب شمل (ب)

العدد
مكتب شمل (ج)

إنجازات
الجمعية

مركز شمل (د)

السويدي

تـــم ترشـــيح مركـــز مجـــرة األطفال لضيافة األطفال لتشـــغيل مركز شـــمل غـــرب الرياض ،وقد تـــم الحصول علـــى موافقة وزارة
العـــدل علـــى المقـــر المرشـــح بتاريـــخ 2019/09/04م ،كما صـــدور موافقة مركـــز التنمية االجتماعية بـــوزارة الموارد البشـــرية
لمركـــز ضيافـــة األطفـــال على التعاقد مع جمعية مودة لتأســـيس وتشـــغيل مركز شـــمل ج – الســـويدي بتاريـــخ 2019/10/02م.
تم التعاقد مع مركز مجرة األطفال لضيافة األطفال لتأسيس وتشغيل مركز شمل (ج) السويدي بتاريخ 2019/10/16م.
تم االنتهاء مع أعمال تجهيز وتهيئة مقر مركز شمل (ج) السويدي وإشعار وزارة العدل بذلك في تاريخ 2019/12/15م.
بناء الحقائب التدريبية لبرامج تأهيل العاملين بمراكز شمل:

إنجازات إدارة الشؤون القانونية
خالل عام 2019م

تم إعداد الحقائب التدريبية لتأهيل الفئات التالية:

 )1القيادات.
 )2األخصائيين القانونيين بمراكز شمل.
 )3األخصائيين االجتماعيين والنفسيين بمراكز شمل.
 )4الموظفين التنفيذين واإلداريين بمراكز شمل.
وتم التنسيق مع الوزارة للبدء بتدريب العاملين بمراكز شمل خالل العام 2020م.

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل بشأن افتتاح
والتوسع مكاتب مودة في محاكم المملكة

شـــارك مديـــر مبـــادرة شـــمل فـــي مجموعة مـــن ورش عمل التـــي أقامتهـــا إدارة مبادرة شـــمل بمكتـــب تحقيق الرؤيـــة بوزارة
العدل لمناقشـــة :مؤشـــرات أداء مراكز شـــمل ،والدليل التشـــغيلي الموحد للمراكز ،والمنصة اإللكترونية لشـــمل ،آلية معالجة
الشكاوى.
تم تنفيذ ورشـــة عمل من قبل الشـــريك االستشـــاري لـــوزارة العدل لجميع موظفي مراكز شـــمل بمنطقة الريـــاض بهدف «نقل
المعرفة للدليل التشـــغيلي الموحد لمراكز شـــمل».

وصل عدد المستفيدين
من خدمات مراكز شمل بمنطقة الرياض

25

عقد

مراجعة وتعديل
عقد

انضمام الجمعية لعضوية اللجنة التوجيهية
الستراتيجية األسرة بناء على قرار معالي وزير الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية بتاريخ 2019/09/06م
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1,201

مستفيد من الوالدين وابنائهم

29

إعداد وصياغة

إنجازات الجمعية
خالل العام 2019م

النتيجة الثالثة

مطلقة (ومن في حكمها) قادرة
وأبناءها على تخطي تجربة الطالق
ومواجهة آثاره
الـتـقــــريـــر الـســـنـوي
2019

17

نساء مطلقات ومعلقات ومهجورات

ملخص أداء صندوق عون

قادرات على مواجهة آثار الطالق

التنموي لعام 2019م:

االقتصادية ـ النفسية واالجتماعية
الخطوات التطويرية التي تمر بها المستفيدة منذ تسجيلها في
ً
اقتصاديا
الجمعية إلى أن تصبح إمرأة مستقلة

التسجيل
دراسة
الحالة

بحث
اجتماعي

إعداد خطة
تنموية

تدريب وتمكين
المستفيدة

سيدة متمكنة
تنموياً

الدعم
والمساعدات

التدريب
والتأهيل

3,653

1,042

االستشارات االجتماعية
واإلصالح األسري

التمكين
والتوظيف

182

391

فرد

فرد

فرد

فرد
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• تم تســـجيل ودراســـة حالة لـ ( )160فـــرد جديد وإعداد
الخطـــط التنموية التي تحـــدد احتياجاتهـــم االجتماعية
والتدريبيـــة واالقتصاديـــة ومتابعـــة ســـير الخدمـــات
المقدمـــة لهم.
• توقيـــع مجموعـــة مـــن االتفاقيـــات والشـــراكات في
مجال التدريب و التوظيف والتسكين ودعم المشاريع
التي تســـاهم في دعم المـــرأة وتمكنها من الوصول
إلـــى التمكين االقتصادي الفعلي وتعزيز مبدأ االكتفاء
الذاتـــي واالنتقـــال بهن مـــن االحتياج واالعتمـــاد إلى
االستقاللية واإلنتاج.
• ســـاهم صندوق عـــون التنموي في توفيـــر مجموعة
مـــن الخدمـــات التنمويـــة و االجتماعيـــة واالقتصادية
المتنوعـــة لتعزيز قدرة المطلقـــات ومن في حكمهن
وابنائهـــن حيـــث بلغ إجمالي عـــدد المســـتفيدين حتى
نهايـــة 2019م ( )5057فرد.

إنجازات
الجمعية

برامج التدريب والتأهيل التي تم تنفيذها
خالل عام 2019م

إجمالي عدد حضور
المستفيدات وأبنائهم

إجمالي عدد
الساعات التدريبية

برنامج جلسات التأهيل لما بعد الطالق
برنامج التأهيل لسوق العمل (المهارات الوظيفية
واإلدارية – السلوك الوظيفي  -اللغة االنجليزية –
الحاسب اآللي – مهارات السكرتاريا)
برامج التدريب الحرفي(فن الطهي – فن التجميل-
تصفيف الشعر –إدارة المشاريع الصغير و التسويق
اإللكتروني)
برنامج مودة التوعوي (عبارة عن مجموعة متنوعة
من الدورات التدريبية التوعوية مثل التربية الوالدية
– ميزانية االسرة – المجال القانوني – تطوير الذات –
الحوار االسري  -مهارات حياتية)

1,042

مستفيدة وأبنائهم

1,900
ساعة

صور ألبرز البرامج واألنشطة التي يقدمها

إنجازات
الجمعية

صندوق عون التنموي لعام 2019م:
دورات
تأهيل
المقبلين
والمقبالت
على الزواج
دورات
(للرجال -
للنساء):

برنامج مهارتي للتدريب التقني

برنامج تعليم القيادة واستخراج الرخص
خدمات الدعم والمساعدات التي تم تقديمها

تسكين منازل (شراء منازل – تسديد ايجارات -ترميم منازل)
كسوه المالبس
سالت المواد الغذائية والتمور
توفير المواصالت
تبرعات عينية ومالية وسداد ديون ورسوم دراسية
أجهزة كهربائية
االستشارات اإلجتماعية واالصالح األسري
الزيارات الميدانية

اختتام برنامج التربية الوالدية
الفعالة لعام 2019م:

عدد المستفيدات وأبنائهم
59
4101
9871
2401
14
23
281
85

• وفـــي مجال التمكين والتوظيف والمســـاهمة في تحســـين الدخل الشـــهري للمســـتفيدات فقد
تمـــت إقامـــة ورش تدريبيـــة متخصصة في مهـــارات اجتياز المقابالت الشـــخصية وإعداد الســـيرة
الذاتية وتوفير مجموعة متنوعة من الشـــواغر الوظيفية وفرص عمل لتناســـب أغلب المتقدمات
للبحـــث عن عمل ومســـتويات تعليمية مختلفة وتوقيـــع اتفاقيات تعاون مـــع جهات توظيف:

جلسات فردية لإلرشاد المهني

تقديم فرص وظيفية
األسر المنتجة

 85مستفيدة
 503جلسة

 001فرصة
 82أسرة

اختتام
البرنامج
الحرفي
لعام
2019م:

حفل اختتام
برنامج رائدات
حرفيات لعام
2019م:

اختتام
برنامج
التأهيل
لما بعد
الطالق
لعام
2019م:
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التوظيف

التمكين

العدد

اختتام
برنامج
انطالقة
للتأهيل
لسوق
العمل:

نسبة قياس رضا المستفيدات من خدمات

قياس آثر البرامج التدريبية والتوعوية
قيـــاس آثـــر البرامج التدريبيـــة والتوعوية من خـــال نماذج (كنـــت ..فأصبحت) بخط المســـتفيدات لعينة
بعـــدد ( )150مســـتفيدة تم إلحاقهم ببرامـــج تنموية متعـــددة المجاالت خالل عـــام 2019م كالتالي:
قياس االحتياجات التدريبية إلعداد ووضع الخطة التدريبية لعام 2019م:
التدريب الحرفي

إنجازات
الجمعية

صندوق عون التنموي لعام 2019م
مشاريع التدريب
والتمكين

مشاريع الدعم
والمساعدات

 80مستفيدة

اللغة اإلنجليزية

 70مستفيدة

التوعية الحقوقية

 110مستفيدة

إدارة ميزانية االسرة

98%

 120مستفيدة

تربية األبناء

 120مستفيدة

التأهيل لسوق العمل

 90مستفيدة

تطوير الذات ومهارات حياتية

 150مستفيدة

التأهيل والدعم النفسي واالجتماعي

 150مستفيدة
0

40

20

80

60

120

100

160

140

المكتسب من البرامج خالل عام 2019م:
رصد آثر البرامج التدريبية على المستفيدات ونوع التغيير ُ

االلتحاق بالوظائف وارتفاع نسبة الدخل الشهري

شعارات الداعمين لصندوق عون لعام 2019م:

 60مستفيدة

اكتساب مهارات حرفية لرفع مستوى الدخل اإلضافي

 45مستفيدة

اكتساب مهارات تربوية منذ الطفولة حتى سن المراهقة

 140مستفيدة

اكتساب مهارات ومعارف جديدة

 130مستفيدة

التغيير اإليجابي مع مجتمعاتهم وأبنائهم

 130مستفيدة

البدء بمشروع خاص

 70مستفيدة

اكتساب مهارات حل المشكالت وإدارة الضغوط

 100مستفيدة

ارتفاع معدل التكيف والتعايش مع الوضع الحالي

 140مستفيدة

تغيير رؤيتها لنفسها

 120مستفيدة
 120مستفيدة
0
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 28مستفيدة

اكتساب مهارات إدارة ميزانية األسرة

تغيير السلوك السلبي ونمط الحياة

93%

إنجازات الجمعية
خالل العام 2019م

اإلنجازات اإلدارية
النتيجة األولى

نظام إداري ومالي واضح وضابط
إلدارة وتشغيل الجمعية

الـتـقــــريـــر الـســـنـوي
2019

21

عـــدد الـمــوظـــفــيـن

أهم الدورات التدريبية التي تم الحاق الموظفات بها

في عام 2019م

في عام 2019م ,بهدف إكسابهن مهارات مهنية

35
30
25
20
15
10
05

32

24

موظفين
الجمعية

مركز
شمل أ

10

مركز
شمل ب

مودة الخيرية
بيان بعدد الموظفين بجمعية
ّ
في عام 2019م

12
10
08
06

04

الـربـع
األول

10

الـربـع
الثـانـي

06

الـربـع
الـثـالـث

08

الـربـع
الـرابـع

صياغة العقود
ادارة االزمات
ادارة الوقت
اتخاذ القرارات
المتحدث الرسمي
مهارات تقديم االستشارات القانونية جمانة
مؤشرات األداء الرئيسية
مهارات بناء فرق العمل
اإلتصاالت في العالقات العامة
فن خدمة العمالء
الجداول اإللكترونية
االرشفة االلكترونية
دورة تصميم وتخطيط اإلنفوجرافيك
ادارة المشاريع األحترافيهPMP
منتدى الحقوقيين السنوي
التخطيط المالي واعداد الموازنات باستخدام االكسل
دبلوم التسويق الرقمي
المؤسسات الغير ربحية
توعية بأمن المعلومات
إدارة المشاريع بإستخدام الحاسب اآللي PMP
ورشة عمل لشرح كيفية كتابة اجراءات العمل ( نظام االيزو ) 9001
ضريبة القيمة المضافة
دورة إدارة المخاطر
العرض اإلداري
آليه عمل صندوق النفقة
البوابة االلكترونية

عدد الموظفات
الـمـتــــــــدربـــــات

66

عـــــدد الـــجـــــهــات
المقدمة للدورات

13
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04
02

إنجازات
الجمعية

اإلنجازات
اإلدارية

نسبة إنجاز مؤشرات الخطة التشغيلية
60

200

50

برنامج الحاضنة القانونية

نسبة عدد المسفيدات وبناتهم
من برنامج التدريب الحرفي

نسبة عدد المسفيدات من

40

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

30
20

نسبة عدد خريجات

%100

40
30
20
10
0

%228

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

30

0
50

%100

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

10

برنامج التأهيل لسوق
العمل

30

نسبة عدد األنشطة والفعاليات

التي شاركت فيها الجمعية
نسبة اإلنجاز

%240

100

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

30

30

25

57

التأهيل لما بعد الطالق
نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة عدد دورات برنامج

60
50

30

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

20

10

24

40

41

نسبة اإلنجاز

%106

نسبة اإلنجاز

الجمعية

%100

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

%163

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

30

31

50

0

40

%103

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

تدريب قيادة المرأة

نسبة اإلنجاز

التدريب التقني

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

50

نسبة عدد دورات برنامج التأهيل
المقبلين والمقبالت على الزواج

%103

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

150

نسبة عدد المسفيدات من

نسبة عدد المستفيدات برنامج

نسبة عدد المتطوعين
والمتطوعات في

10
0

53

نسبة عدد المستفيدات

20

20

نسبة عدد دورات برنامج

التي تم توظيفهم

متوسط نسبة إنجاز مخرجات
الخطة التشغيلية لعام 2019م

مودة التوعوي
للمستفيدات

نسبة اإلنجاز

100

163

نسبة اإلنجاز

%103

%240

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

32

34

50

57

92%
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إنجازات الجمعية
خالل العام 2019م

النتيجة الثانية

ضمان استدامة عمل برامج الجمعية
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تأمين مبنى استثماري للجمعية
ً
جزءا
يمدها بدخل ثابت ،كما غدا
ً
ً
ومستقرا لها
مقرا للجمعية
منه

التغطية اإلعالمية:
مـودة في
التلفزيون:

• إعالن تلفزيوني في رمضان.

كمـــا عملـــت الجمعية علـــى عقد شـــراكات مع جهـــات داعمة
مكنتها من تحقيق أهدافها وزيادة دخلها لتحقيق االســـتدامة
لمشاريعها وبرامجها.

الدعم والمنح:
الحصول على دعم لجزء من تكاليف مؤلفات مودة (قلب في بيتين).
الحصول على دعم شركة بوينج لدعم برنامج التأهيل لسوق العمل بقيمة  600,000ريال.
شركة المراعي بقيمة  60,000ريال.
بنك دوتشا بقيمة  83,000ريال.
شركة المدار الطبية بقيمة  80,000ريال.
صندوق البر الخيري بقيمة  49,500ريال.
تبرعات من رجال األعمال لتسديد اإليجار والسالل الغذائية:

مـودة في
اإلذاعة:
مـودة في
الصحافة
الورقية
واإللكترونية:

• مقابل إذاعية على قناة
.mbc fm

• نشر خبر صحفي عن دعم المراعي لبرنامج
التدريب التقني.
• نشر أخبار استباقية ندوة دورة المختصين
والجهات ذات العالقة في التوعية للوقاية
من العنف ضد المرأة المقامة في مركز
الملك سلمان االجتماعي في الصحف
اإللكترونية( :مدعمة بالصور الجدول)
• نبض العرب
• الساحات العربية
• الرؤية
• نيوز
• أخبار اإللكترونية
• أقمار نيوز
• صدى الوطن
• سبق
• المستقلة
• واس
• أضواء المستقبل
• ثربان

• تم نشر أخبار بعد ندوة دورة المختصين
والجهات ذات العالقة في التوعية
للوقاية من العنف ضد المرأة المقامة
في مركز الملك سلمان االجتماعي في
الصحائف اإللكترونية ( :مدعمة بالصور
بالجدول)
• واس
• الرؤية
• مكة
• برق
• سبق
• صدى
• صحيفة أخبار.
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• سعادة األستاذ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير  50,000ريال.
• الدكتور عدنان العبدالكريم  15,000ريال.
• ياسر المسحل  5,000ريال.
• رنيم السند ساهمت في إحياء حفل الشاي.
• نايف بن عدوان  10,000ريال.
• فاعل خير  10,000ريال.
• فاعل خير  10,000ريال.
• فاعل خير  30,000ريال.

• لقاء األستاذة  /خلود التميمي
المدير التنفيذي لجمعية مودة
الخيرية بقناة  Mbcفي برنامج
حراك مع مالك ،وحديثها عن
جمعية مودة وأبرز الخدمات التي
تقدمها.

أخبار مودة..
• تم نشر إعالن عن
مودة على في
مجلة ريادة.

• جمعية «مودة»
تساهم في
تحقيق االستقرار
األسري.

• نشر خبر صحفي
تعريفي عن مودة في
مجلة اليمامة في
عددها.2577

ً
تزامنا مع
•
اليوم العالمي
له وبرعاية
«صحفيو الوطن»
مودة تعقد
ندوة (التوعية
المجتمعية)
للوقاية من
العنف ضد المرأة.

• ندوة «مودة»
في الرياض6 :
توصيات للجهات
الحكومية
واألهلية للوقاية
من العنف ضد
المرأة.

• مودة تعقد
ندوة (التوعية
المجتمعية)
للوقاية من
العنف ضد المرأة.
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أخبار مودة..
• «مودة» تقيم
ندوة التوعية
المجتمعية
للوقاية من
العنف ضد المرأة
 صحيفة مكةاآلن.

• سبق «مودة»
تقيم ندوة
التوعية
المجتمعية
للوقاية من
العنف ضد
المرأة ..األحد
القادم.

• جمعية
مودة
الخيرية
ودورها
الفعال
في خفض
نسبة
الطالق
وآثاره.

• بمشاركة نخبة
من األكاديميين
والمختصين
«مودة» تقيم
ندوة التوعية
المجتمعية
للوقاية من
العنف ضد المرأة
األحد القادم.
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مواقع التواصل االجتماعي:

أخبار مودة..
• جمعية مودة
الخيرية ودورها
الفعال في خفض
نسبة الطالق
وآثاره.

• جمعية مودة
تواصل مهامها
بتقديم المساندة
الحقوقية
داخل المحاكم
الشخصية.

• «مودة»
الخيرية تؤهل
خريجات الشريعة
والحقوق لتقديم
االستشارات
القانونية للمرأة.

• بالصور ..مودة
الخيرية تشارك
في مهرجان
الجنادرية .33

ربط برامج التواصل االجتماعي (فيس بوك ،تويتر  ،انستقرام)

نشر سلسلة من التغريدات عن برامج مودة للتعريف عنها بشكل يومي طوال السنة على برامج التواصل االجتماعي.
انستقرام وتويتر والفيس بوك

عدد المتابعين تويتر

3088

3292 40727

بوست

عدد المتابعين استفرام

متابع

متابع

البند

عدد المتابعين 2018م

عدد المتابعين 2019م

نسبة الزيادة

تويتر

36,900

40,738

10

الفيس بوك

2,894

3,292

14
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أنشطة خارجية

للتعريف بالجمعية

• حضور مدير العالقات العامة األستاذة  /حصة العتيبي
باسم جمعية مودة الخيرية للمشاركة في فعاليات ورشة
(العلم التطوعي في رؤية  2030أهداف وغايات).

• حفل العشاء الخيري تم العمل عليه ولم يتم تنفيذه.

• حفل الشاي في مركز المناهل.

• حفل الشاي ألعضاء مجلس اإلدارة

• المشاركة في اليوم الوطني بمستشفى الحرس
الوطني
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• حضور ورشة عمل المحفزات االعالمية للمسؤولية
االجتماعية.
• المشاركة في معرض الكتاب المتواجد في مقر معهد
اإلدارة.
• العمل على تنسيق المشاركة بمعرض الكتاب وبيع
مؤلفات الجمعية.
• حضور اللقاء المقام على شرف صاحبة السمو الملكي
األميرة هيفاء الفيصل لتكريم الباحثات القانونيات بمبادرة
مرشد بتاريخ  10يناير 2019م.
• المشاركة في مبادرة التطوع في كلية الخدمة
االجتماعية قسم تنظيم المجتمع بجامعة األميرة نورة
بتاريخ  12فبراير 2019م.
• المشاركة في اليوم العالمي للخدمة االجتماعية بمركز
األمير سلطان ألمراض وجراحة القلب.
• المشاركة في اليوم العالمي للخدمة االجتماعية بمجمع
األمل بتاريخ  13مارس 2019م.
• المشاركة في فعالية يوم المرأة العالمي بمقر وزارة
التجارة بتاريخ  6مارس 2019م.
• المشاركة في اليوم العالمي للخدمة االجتماعية
بمستشفى الملك عبدالله بجامعة األميرة نورة بتاريخ 19
مارس 2019م.
• حضور ورشة عمل المحفزات االعالمية للمسؤولية
االجتماعية
• حضور حفل جائزة األميرة صيته.
• حضور مؤتمر دور المرأة في التنمية نحو مجتمع حيوي.
• زيارة شركة العليا العقارية.
• المشاركة بالبرنامج الثقافي الصيفي للنادي االدبي وتم
التبرع لصندوق عون وبيع الكتب.
• المشاركة بركن تعريفي في القبب السبعة.
• التنسيق مع فعالية عبق الماضي للمشاركة بركن تعريفي
عن مودة.

• فعالية يوم المرأة العالمي الماراثون للسيدات.

• توقيع مذكرة تعاون مع وزارة العدل العتماد
ً
ً
مؤسسيا.
خبيرا
جمعية مودة

• ورشة استقطاب المتطوعين المحترفين
وإدارتهم

• مشاركة جمعية مودة الخيرية في ورشة عمل حول
«دور الجمعيات والمؤسسات األهلية في متابعة تنفيذ
توصيات اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان «والذي تقيمه
هيئة حقوق اإلنسان في مقرها الرياض.

• المشاركة في ملتقى التطوع خدمة وعطاء
في جامعة األميرة نورة.

• حضور حفل االستقبال السنوي لسيدات
األعمال في غرفة الرياض باسم مودة.

• ورشة عمل «استقطاب المتطوعين المحترفين
وإدارتهم».

• المشاركة بركن تعريفي في القبب السبعة.
• إقامة ندوة لدور الجهات الوطنية في التعامل
مع المرأة المعنفة.

• المشاركة في منتدى اإلعالم السعودي.
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قصص النجاح
بقلم المستفيدات

• مقتطفات من قصص نجاح بخط المستفيدات لبرنامج
انطالقة للتأهيل لسوق العمل الدفعة السادسة.

• مقتطفات من قصص نجاح بخط المستفيدات لبرنامج
نحن وأطفالنا.

• مقتطفات من قصص نجاح بخط المستفيدات لبرنامج
جلسات التأهيل لما بعد الطالق الدفعة األولى.

• مقتطفات من قصص نجاح بخط المستفيدات
لبرنامج نحن وأطفالنا.

• مقتطفات من قصص نجاح بخط المستفيدات لورشة
عمل أنظمة األحوال الشخصية للمرأة.

• مقتطفات من قصص نجاح بخط المستفيدات لبرنامج
التربية الوالدية الفعالة.

• مقتطفات من قصص نجاح بخط المستفيدات لورشة
عمل عشر خطوات القتصاديات المنزل.

• مقتطفات من قصص نجاح بخط المستفيدات
لدورة مهارات الذكاء العاطفي.
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• مقتطفات من قصص نجاح بخط المستفيدات لبرنامج
دعم تدريب القيادة للمرأة.

• مقتطفات من قصص نجاح بخط المستفيدات لبرنامج
مهارتي للتدريب التقني.

• مقتطفات من قصص نجاح بخط المستفيدات لبرنامج
التأهيل لما بعد الطالق.

• مقتطفات من قصص نجاح بخط المستفيدات لبرنامج
رائدات حرفيات (فن التجميل – فن تصفيف الشعر).
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92 0011 432
mawaddah.org.sa
@mawaddahksa

