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رؤيتنا

نظرة عامة

أسرة مترابطة واعية ،ومجتمع آمن مستقر

رسالتنا

تأسست جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره في منطقة
الرياض عام 1430ه ،وانضمت تحت مظلة وزارة العمل والتنمية
االجتماعية بترخيص رقم ( )592في العام 1430ه.
تعمل الجمعية على االرتقاء بأدائها وتطلعاتها نحو تحقيق االستقرار
االسري والحد من الطالق ومعالجة آثاره عبر برامج تنموية اجتماعية
وحقوقية مستدامة.

المشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة ومستدامه للحد من الطالق وآثاره

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

قيمنا الحاكمة

2

التقرير السنوي

2018

التكامل

االبتكار

الشفافية

المسؤولية

التعاون

الجودة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
رجل وامرأة ..فكانت األسرة!
منذ بدء الخليقة ،كان ٌ

ذلك المجتمع المصغر الذي امتد وتشعب واتسع ليستوطن كوكب ًا بأكمله؛ وأصبح الزواج ،ذلك االرتباط المقدس ،هو القاسم المشترك
دعامة يستند عليها
الذي يجمع البشر مهما تغيرت وتبدلت أوطانهم وأجناسهم وأعرافهم وأديانهم .وظلت المودة والرحمة بين الزوجين
ً
وفطرة الله التي فطر الناس عليها ..ومن قلب تلك الفطرة البشرية الواحدة نبضت «مودة».
ذلك الرباط المقدس،
َ

وإيمان ًا من الجمعية بأهمية رفع الوعي األسري في مجال الطالق أصدرت «مودة» سلسلة مؤلفاتٍ بعنوان «»قلب في بيتين» تحتوي
دليال إرشادي ًا لآلباء ،ومجموعة من الكتب المخصصة لألبناء بما يتناسب مع فئاتهم العمرية -في مبادرة موجهة لألس ِر التي تعصف بها
ً
محنة الطالق ..تمكنها من عبورها بأسلم الطرق وأسلسها.

حرصت «جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره» على تبني رؤية نبيلة جوهرها أسرة مترابطة واعية ،ومجتمع آمن مستقر؛ وركزت
في برامجها على فئة النساء المطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات؛ متبعة بذلك نهج القيادة الحكيمة في تمكين المرأة
ودعم استقاللها االقتصادي ،لتتبوأ المكانة التي تستحق في مجتمعها.

نحو مستمر
ومن منظور استشراف المستقبل ،تعمل الجمعية بشكل متواصل على تحديث أهدافها وتطوير مشاريعها؛ وتباشر على ٍ
توسيع نطاق عالقاتها ،وتكثيف جهودها إليجاد الشراكات العملية الفاعلة مع المؤسسات الحكومية واألهلية بما يعزز من قدرتها على
تحقيق أهدافها

وعليه فقد قرنت الجمعية رؤيتها بالفعل الجاد والصادق ،وتنوعت برامجها ومشاريعها تبع ًا ألهدافها وبما يتناسب مع حاجة الفئات
المستفيدة من خدماتها لتسهم بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية الوطنية.

إن المرحلة المفصلية والواعدة التي تشهدها البالد تمأل نفوسنا باألمل وتشحذ منا الهمة لتحقيق قفزات نوعية فيما نحن ساعين
إليه ،باألخص ما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز استقالليتها؛ كذلك تطوير منظومة التشريعات واإلجراءات العدلية بما يضمن الحفاظ
على الحقوق األسرية والحد من النزاعات التي يذهب ضحيتها األطفال على األخص .ونحن في «مودة» نمتلك الخبرة والمهنية لتحقيق
تطلعاتنا وتخطي كل ما يعترض مسيرتنا من عوائق وتحديات؛ بتوفيق الله ،ثم دعم ومساندة الخيرين والمؤمنين برسالتنا.

كما اعتمدت الجمعية في استراتيجيتها على تقديم الحلول الوطنية الشاملة والمبتكرة ،وسعت إليجاد التكامل بين برامجها التنموية
المستدامة وبين ما تسعى لتحقيقه من نتائج تعكس استراتيجيتها الموضوعة وتالمس شغاف طموحها الكبير ،وذلك ضمن إطار حوكمة
ضابط وشفاف وجهاز مختص بالمتابعة والتقييم.
تفان وإخالص وفق خطة استراتيجية شاملة لتحقيق االستقرار واألمن األسري ،من خالل تنفيذ
لعشر سنوات قامت مودة برسالتها بكل
ٍ
العديد من البرامج والمشاريع التنموية الوقائية ،كبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ،وتقديم االستشارات االجتماعية والنفسية لألسر
المفككة .كما عملت على عددٍ من المبادرات العالجية الهادفة إلى الحد من اآلثار السلبية للطالق على األسرة؛ وقدمت العديد من
الخدمات االجتماعية ،التأهيلية ،والقانونية ..قبل ،خالل ،وبعد الطالق أهمها برنامج «الحاضنة القانونية لألحوال الشخصية» ،كأول برنامج
من نوعه يهدف إلى تأهيل خريجات الحقوق والشريعة وتدريبهن على مهارات المرافعات وتقديم االستشارات القانونية ،مقابل تقديم
ساعاتٍ تطوعية للجمعية .وقد افتتحت مودة أول «مكاتب نسائية للمساندة الحقوقية» على مستوى المملكة ،وزودتها بباحثات قانونيات
مؤهالت لتقديم االستشارات القانونية المجانية لمراجعات محاكم األحوال الشخصية.
أيضاً ،طورت الجمعية استراتيجيات العمل فركزت بداية على زيادة المعرفة للتمكن من التشخيص الدقيق للقضايا األسرية ،وسعت إلى
تنفيذ الدراسات االجتماعية والقانونية التي تندرج في نطاق اهتماماتها ،وذلك ضمن إطار مفهوم التخطيط من الواقع .كما عملت جاهدة
على تعزيز قدرات المستفيدين والمستفيدات من خدماتها لتمكينهم من القيام بأدوارهم المجتمعية ،كما في مشروع «عون» التابع لها،
وهو صندوق خيري يقدم كافة أنواع الدعم من خدمات اجتماعية ،تنموية ،اقتصادية ونفسية تسهم في تحقيق االكتفاء الذاتي لألسر
المستفيدة من خدماتها وتسهم في دعم الحاالت المحتاجة من المطلقات ومن في حكمهن وأبنائهن.
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سفينتنا تمخر عباب البحر ..وكلها ثبات ورباطة جأش ،رافعة شراع األمل ومحركة مجاديف العمل ،لنصل مع ًا جميع ًا إلى بر النجاح والعطاء
الذي ال ينضب.

سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس اإلدارة
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الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

الجمعية
العمومية

أعضاء مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية
للحد من الطالق وآثاره في دورته الثانية

مجلس
اإلدارة

المدقق
المايل
الداخيل

صاحبة السمو الملكي األميرة

سارة بنت مساعد بن عبد العزيز

المدير
التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

مدير
المساندة
االجتماعية
والتنموية

سعادة األستاذة

سعادة األستاذة

أمين صندوق

أمين عام

صاحبة السمو الملكي األميرة

سعادة األستاذة

صاحبة السمو األميرة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

صاحبة السمو الملكي األميرة

سعادة األستاذة

سعادة األستاذة

لطيفة بنت حمد بن سعيدان
نائب رئيس مجلس االدارة

مدير
العالقات
العامة

الجوهرة بنت عبد الرحمن الموسى نوف بنت ابراهيم بن سعيدان

لطيفة بنت مساعد بن عبد العزيز مضاوي بنت محمد آل الشيخ

عضو مجلس إدارة
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شاغر 2017

مدير الشؤون
القانونية

أمين
عهدة

منسق
العالقات
العامة

نجالء بنت سطام بن عبد العزيز

منسق
المتابعة
والتقييم

منيرة بنت أحمد الغامدي
نائب رئيس مجلس االدارة

جواهر بنت فهد بن عبد الله

عضو مجلس إدارة

مدير
الشؤون اإلدارية
والمالية

اخصائي
اجتماعي
()2

مشرف
التوعية
والتدريب

منسق
التسجيل
والتوثيق

منسق
التدريب
الحريف
والمهني

مشرف بيت
مودة

منسق تنمية
الموارد الماليه

منسق تمكين
وتوعية
المجتمعية
(شاغر)

مشرف برامج
حقوقية

موظف
استقبال

مساعد
اداري

مسؤول
موارد بشرية

محاسب

منسق
مشروع التعاون
مع وزارة العدل
(شاغر)

باحث
قانوني
()2

مساعد
برامج حقوقية

سائق

اخصائي
اجتماعي
()2

باحث قانوني
مكاتب المساندة
بمحاكم األحوال
الشخصية ()10

فريق
المساندة االداري
(نظافة وحارس)

مساعد
اداري
()2
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قامت جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره بإنشاء

صندوق (مشورة)

كأول صندوق للمعونة القضائية المجانية بالمملكة,
بهدف تقديم المشورة القانونية المكتوبة أو الشفهية
المجانية للمراجعات من قبل مستشارات قانونيات
تم تأهيلهن من قبل برنامج مودة التدريبي «الحاضنة
القانونية لألحوال الشخصية» على مهارات الترافع أمام
القضاء وتقديم االستشارات القانونية في قضايا
األحوال الشخصية وقضايا العنف األسري ,مما يحقق
سير الدعوى القضائية بالشكل السليم والمطلوب,
ويسهم في تقليص زمن التقاضي ,كذلك دعم الحاالت
المحتاجة للحصول على حقوقهم الشرعية والنظامية.

فروع مكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحكمة األحوال
الشخصية لتقديم االستشارات الحقوقية بالمملكة

الدمام

الرياض

المدينة المنورة
جدة
مكة المكرمة

الباحة

نعمل الفتتاح مكتب مودة للمساندة
الحقوقية بمحكمة األحوال الشخصية
بمنطقة الباحة في عام 2019م
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بلغت المصروفات لعام  2018م

8,464,891

التقرير المالي

ريـــــال

سعودي

بلغت االيرادات لعام  2018م

11,819,601

ريـــــال

التبرعات المقيدة

سعودي

التبرعات العامة

1,815,352

15,762

الزكاة

مصروفات المساعدات الخدمية

2,592,647

مصروفات المساعدات العينية

110,000

112,250

التبرعات الخدمية

112,500

إيرادات االشتراكات

99,000

مصروفات المساعدات النقدية والزكاة

1,550,889

مصروفات المساعدات النقدية والزكاة

1,550,889

تبرعات دعم االنشطة

223,226

اعانات الوزارة

1,146,714

ايرادات االيجارات

مصروفات مركز الوحدات االستشارية

5,600

555,000
ايرادات االنشطة

32,591

مصروفات األنشطة

4,188,804
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المصروفات العمومية واالدارية

2,342,418

اهالك األصول الثابتة

154,930

عوائد االستثمار

256,670

ايرادات مركز شمل

574,461

التبرعات العينية

4,277,840
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إنجازات
الجمعية
خالل العام 2018م

أبرز إنجازات جمعية مودة
صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم «صندوق النفقة» في العام 2017م ،لمشروع اإلجراءات المنظمة للطالق وما يترتب علية للزوجة
واألبناء.
تبني وزارة العدل مقترح» توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضان والرؤية والزيارة» في برنامج التحول الوطني.
افتتاح أول مكاتب نسائية للمساندة الحقوقية بالرياض في عام  2014م على مستوى المملكة في محاكم األحوال الشخصية ،وتمثل هذه
المكاتب أول تواجد نسائي مهني منظم ،لتقديم االستشارات القانونية المجانية ومساعدتهن في تعبئة صحيفة الدعوى بصورة سليمة في
المنشئات العدلية ،وتم التوسع في افتتاح عدد من المكاتب الحقوقية بالمدن الرئيسية وشملت مكة المكرمة ،جدة ،الدمام ،والمدينة المنورة
وقريب ًا إن شاء الله في الباحة.
ترشيح جمعية مودة لتمثيل المجتمع المدني في المملكة لمناقشة تقرير السعودية الثالث والرابع التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة لدى اللجنة المختصة باتفاقية (سيداو).
مشاركة الجمعية ببرامجها في رفع الوعي الحقوقي لدى المرأة في تقارير المملكة المقدمة لمجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة من خالل
برنامجها برنامج الحاضنة القانونية.
مشاركة الجمعية في اإلشارة إلى مكاتب المساندة الحقوقية بمحاكم األحوال الشخصية ،وذلك في التقرير الوطني المقدم في االستعراض
الدوري الشامل لحالة حقوق اإلنسانية بالمملكة في مجلس حقوق اإلنسان بجنيف.
مشاركة الجمعية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في اللجنة المعنية بوضع ضوابط لتزويج القاصرات.
ساهمت الجمعية لبرنامج صندوق عون في تحسين الظروف المعيشية والسكنية للمستفيدات وأسرهن وسد احتياج  80%من المتقدمات
لطلب الخدمة.
تم إطالق سلسلة إصداراتنا التوعوية «قلب في بيتين» في 2018م واحتوت على ثالث إصدارات تستهدف األطفال وتتناسب مع مستوى
فهمهم وتفكيرهم وفق ًا لمراحلهم العمرية المختلفة ،من سن الطفولة المبكرة إلى أطفال المرحلة االبتدائية ،والمراهقين في المرحلة
ي
المتوسطة ،وقد حملت عناوينُ « :نحبك هنا وهناك»« ،سارة سعيدة بين بيتين» ،و «وأنا؟ ماذا سيحدث لي؟» .باإلضافة إلى
ٍ
دليل إرشاد ٍ
توعوي للوالدين يقدم توجيهات ونصائح للتخفيف من آثار الطالق على األطفال ،وطمأنتهم على أمنهم األسري.

تم العمل وفق ًا للخطة االستراتيجية واستطاعت الجمعية بحمد الله تحقيق
العديد من اإلنجازات على الصعيدين البرامجي واإلداري وفق ًا للنتائج التي
تسعى لتحقيقها من خالل خطتها االستراتجية وهي كالتالي:
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النتيجة الثانية

النتيجة األولى

واع بأسباب تماسك االسرة ونواقضها
مجتمع ٍ
وكيفية الحد من الطالق ومعالجة آثاره السليبة
المخرجات
 .1شباب وشابات واعين
بواجباتهم وحقوقهم الزوجية
واالسرية
بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية
تم دعم وتنفيذ برنامج تأهيل المقبلين
والمقبالت على الزواج لعدد ( )7دورات
تدريبية لتأهيل ( )138شاب وشابة خالل
عام 2018م.
كما عملت الجمعية على تصميم برنامج
تدريبي متخصص يساهم في تنمية وتعزيز
قدرات المتزوجين حديث ًا في مرحلة الزواج
المبكرة من سنة الى  3سنوات لبناء
أسرة مستقرة واعية بحقوقها وواجباتها
وقادرة على التصدي لكل ما يوجهها من
مشاكل وصعوبات مما يساعد على الحد
من نسب الطالق المبكرة ،وكذلك دعمهم
بمستشارين اسريين متخصصين ليكونوا
لهم مساند ًا ومرشد ًا ومعين ًا في هذه
المرحلة.
مشاركة الجمعية في ورش مناقشة
المالحظات على المحتوى العلمي لحقيبة
برنامج تأهيل المقبلين والمقبالت على
الزواج التابعة لوزارة العمل والتنمية
االجتماعية.
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منظومه متكاملة من التشريعات واإلجراءات
المنظمة للعالقات والحقوق االسرية
المخرجات

واع بأهمية االستقرار
 .2مجتمع ٍ
األسري ومدرك لمقوضات
التماسك االسري وكيفية تجنبها
تنفيذ مشروع الخطبة التوعوية في ست
جوامع بمدينة الرياض والذي يهدف إلى
توجيه رسائل توعوية من خالل المنابر ورفع
الوعي بالحقوق والواجبات األسرية وأهمية
االستقرار والتماسك األسري.

 .3خدمات متاحة لمعالجة القضايا
األسرية
تطوير وتفعيل الشراكات مع الجهات المنفذة
لإلستشارات اإلجتماعية والنفسية واإلصالح
لتحويل الحاالت المحتاجة من خالل وحدة مودة
لالستشارات االجتماعية والقانونية في
مركز الملك سلمان االجتماعي على مدار
عام  2018م وكذلك تخصيص وحدة في
مقر وكالة الضمان االجتماعي.

 .1قوانين وتشريعات لمعالجة
القضايا االسرية بفعالية وعدل
أ .دراسة مشروع مدونة األحوال
ب .الدراسة التنظيمية لمشروع
الشخصية:
االستعالم عن الحالة االجتماعية
االجتماع بمعالي نائب وزير العدل والصحية النفسية والسجل
بتاريخ 2018/04/23م ،بمشاركة القضائي للمقلبين على الزواج:
تم خالل العام 2018م االنتهاء من
ممثلي جهات التحالف الخيري لتقديم
عرض مرئي لمشروع مدونة األحوال مرحلة المراجعة والتقييم وإعداد وثيقة
الشخصية بهدف كسب دعم وتأييد دراسة مشروع «االستعالم عن الحالة
وزارة العدل للمشروع.
االجتماعية والصحية النفسية والسجل
االجتماع بمعالي وزير العمل والتنمية القضائي للمقلبين على الزواج»،
االجتماعية بحضور سعادة األمين العام وسيتم رفعها لوزراتي العدل والصحة
لمجلس شؤون األسرة الدكتورة هال خالل عام 2019م والعمل على حشد
التويجري ،لتقديم عرض مرئي لمعاليه التأييد للمشروع.
حول مشروع المدونة ،وكسب تأييده
ودعمه لمشروع المدونة ،وقد وعد
معاليه الوزير بالتواصل مع معالي وزير
العدل لمناقشة إمكانية دعم وتبني
مشروع المدونة.
صدور توجيهات معالي وزير العدل
بالتواصل مع جمعية مودة ووزارة العمل
لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين
من وزارتي العدل والعمل والجمعية
لدراسة مشروع المدونة ،وقد تم رفع
خطاب للوزارة لترشيح ممثل الجمعية
باللجنة.
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 .2بيئة عدلية مؤهلة لمعالجة القضايا االسرية
أ .تنفيذ الدورة الثامنة من برنامج
الحاضنة القانونية:
تم تنفيذ الدورة الثامنة من
برنامج «الحاضنة القانونية لألحوال
الشخصية» بتأهيل ( )31مستشارة
قانونية ،ليصبح العدد اإلجمالي
لخريجات الحاضنة المؤهالت للترافع
أمام القضاء وتقديم االستشارات
القانونية في قضايا األحوال الشخصية
( )241مستشارة قانونية حتى عام
2018م.
تم تقديم ( )2545ساعة تطوعية
حقوقية من قبل خريجات الدورة الثامنة
من برنامج الحاضنة القانونية ،وتم
تخصيص هذه الساعات في األعمال
التالية:
تقديم االستشارات القانونية
الشفهية لمراجعات مكتب مودة
للمساندة الحقوقية بمحكمة األحوال
الشخصية.
مساندة فريق العمل القانوني التابع
لبيت مودة للزيارة األسرية

 .3توفر الخدمات الحقوقية المساعدة لألسر خالل وبعد الطالق

ب .صندوق «مشورة» للمعونة القضائية :ج .مكاتب مودة للمساندة الحقوقية
تقديم ( )966استشارة قانونية هاتفية بمحاكم األحوال الشخصية
وحضورية مجانية لمستفيدات الجمعية خالل
العام 2018م.
ربط ( )4حاالت من مستفيدات الجمعية
بمحامين متطوعين للترافع عنهن في
القضايا األسرية التي تخصهن.
تقديم ( )48استشارة قانونية من خالل
الوحدة االستشارية التابع لمودة بمركز
الملك سلمان االجتماعي حيث تضم
الوحدة باحثات قانونيات مؤهالت لتقديم
االستشارات القانونية المجانية لزائرات
المركز.
تم تقديم ( )2244ساعة تطوعية حقوقية
خالل عام 2018م من قبل خريجات برنامج
الحاضنة ومتطوعات ،وتم تقديم هذه
الساعات في األعمال التالية:
• تقديم االستشارات القانونية الشفهية
لمراجعات مكتب مودة للمساندة الحقوقية
بمحكمة األحوال الشخصية.
مساندة فريق العمل القانوني التابع لبيت
مودة للزيارة األسرية

استطاعت مكاتب مودة للمساندة الحقوقية
تحقيق المنجزات التالية:

المكتب
الرياض

عدد
عدد
مجموع
الخدمات
المستفيدات
القضايا
الحقوقية

7333

6953

المدينة
المنورة

11691 11152

4126

الدمام

5173

5508

2995

مكة
المكرمة

7319

8953

7180

16549 15917

7509

االجمالي 50034 39569

28763

جدة

8

البدء بالعمل في إجراءات افتتاح مكتب مودة
للمساندة الحقوقية داخل المحكمة العامة
بمنطقة الباحة

د .مشروع «اتفاقية تنظيم العالقة الوالدية»

ب .تنفيذ مشروع مراكز «شمل» لتوفير
أ .بيت مودة للزيارة األسرية
تم اختيار بيت مودة من قبل وزارة العدل ودار مراكز لتنفيذ الزيارة والحضانة والرؤية
مسارات استشاري الوزارة في مبادرة «توفير بمنطقة الرياض

مراكز لتنفيذ الرؤية والزيارة والحضانة»  .1مركز شمل (ب) بمدينة الرياض
لتطبيق المشروع التجريبي لنموذج
تم االنتهاء من أعمال التحسينات المطلوبة
مراكز تنفيذ الزيارة خالل الفترة ما بين
لتهيئة مقر المركز بحسب اشتراطات وزارة
2018/02/01م حتى 2018/03/11م،
العدل ،واالنتهاء من أعمال ترميم المبنى
وتم خالل تطبيق التجربة تقييم الممارسات
وشراء األثاث للغرف الجديدة التي تم
الحالية لبيت مودة واقتراح فرص التحسين
استحداثها.
والتطوير لبناء النموذج الموحد لمراكز
تم البدء بتكوين فريق عمل مركز شمل (ب)
تنفيذ الرؤية والزيارة والحضانة في المملكة.
من خالل نقل خدمات فريق عمل بيت مودة
تم تفعيل تنفيذ الزيارات في المبنى
لمركز شمل ب ،كما تم البدء باستقطاب
الجديد لبيت مودة والبدء بتطبيق آليات
وتدريب المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة
النموذج المطور للتنفيذ المعد من مركز دار
بالمركز.
مسارات.
تم خالل عام 2018م ،قيد ( )335إحالة
تم إقامة «حفل تدشين بيت مودة» برعاية
من محكمة التنفيذ لدي بيت مودة ،منها
وحضور معالي نائب وزير العدل بتاريخ
تنفيذ ( )318حكم زيارة ،وتنفيذ ( )17حكم
2018/05/15م.
حضانة.
تمت ترسية مشروع «توفير مراكز لتنفيذ
كما تم قيد ( )74إحالة من محكمة األحوال
الزيارة والحضانة والرؤية بمنطقة الرياض»
الشخصية لدى بيت مودة ،بغرض دراستها
في المنافسة التي طرحتها وزارة العدل على
وتقديم اإلفادة حولها ،منها ( )24قضية
الجمعية ،وتم توقيع عقد إسناد تشغيل
خاصة بدراسة الوضع األسري والنفسي
خدمات مشروع «شمل» بمنطقة الرياض
واالجتماعي والتعليمي لألوالد ،و()34
للجمعية مع الوزارة بتاريخ 2018/09/18م.
طلب دراسة دعوى حضانة ،و( )14طلب

دراسة دعوى الزيارة ،و( )1قضية صلح ،و()1
قضية عضل.
تم تنفيذ ( )103برنامج لتهيئة األطفال
لتقبل تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة.
تم إجراء ( )73مقابلة إرشادية لدراسة حالة
األسر المستفيدة.
تم تحويل ( )22زيارة للتنفيذ المنزلي تحت
متابعة وإشراف فريق عمل المركز ،تمهيد ًا
لتمكين األسر من التنفيذ من المنزل بنجاح
دون وساطة وتدخل مركز شمل.
تم إحالة ( )147أسرة مستفيدة لتنفيذ
الزيارات من المنزل دون وساطة وتدخل
المركز.
تم العمل على تمكين المستفيدين
والمستفيدات من تقييم خدمات مركز
شمل بشكل ربع سنوي؛ لقياس مستوى
رضاهم عن الخدمات المقدمة.
بلغ عدد الخدمات المنجزة لمركز شمل «ب
سابقا) خالل العام 2018م ما
« (بيت مودة
ً
يلي:

تم رفع مشروع «اتفاقية تنظيم العالقة
الوالدية» في إبريل لعام 2018م لوزارة
العدل؛ لطلب اعتمادها كميثاق يسهل على
الوالدان بعد االنفصال تنظيم عالقتهما
الوالدية وتحديد مسؤولياتهما تجاه األبناء.
تم دراسة مشروع االتفاقية من قبل وزارة
العدل ،واستالم مالحظاتها عليها ،وقد تم
مراجعة المالحظات ومعالجتها وإعادة رفع
االتفاقية بعد المراجعة والتطوير للوزارة.
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عدد المستفيدين
نوع الخدمات

عدد الخدمات المنفذة

االبناء

الوالدين

زيارة مبيت

4884

7982

9768

زيارة اصطحاب

2590

4149

5180

زيارة داخلية

628

650

1256

نقل حضانة

10

22

20

االجمالي

8112

12803

16224

بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز
شمل لعام 2018م

29027

مستفيد ومستفيدة وابنائهم

تمت مباشرة أعمال تهيئة وتجهيز المقر
الفتتاح المركز في شهر فبراير من العام
2019م.
االستعانة بشركة متخصصة لتقديم دراسة
جدوى اقتصادية الستثمار جزء من األرض
المجاورة لمبنى شمل « أ «بحي غرناطة،
بحيث يتم تنفيذ مشروع استثماري يحقق
عوائد مالية تمثل دخل مستدام لمراكز شمل.
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دراسة
الحالة
التسجيل

صدر األمر السامي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية الموافق 2018/02/15م،
بإبرام مذكرة تفاهم مع جمعية مودة الخيرية لإلفادة من خبرتها في تقديم العون
الحقوقي المجاني من خالل برنامج الحاضنة القانونية لدعم حاالت العنف األسري
حقوقياً ،وتوفير محامين متطوعين لتقديم الدعم الحقوقي الالزم لضحايا العنف
األسري إلى مجلس شؤون األسرة واإلدارة العاملة للحماية االجتماعية بوزارة العمل
والتنمية االجتماعية.

إعداد وصياغة

مراجعة وتعديل

إعداد

عقد

عقد

مذكرتين تفاهم

32

ملخص آداء

صندوق عون التنموي

لعام 2018م

إنجازات إدارة الشؤون القانونية خالل عام 2018م

21

المخرجات

الخطوات التطويرية التي تمر بها المستفيدة منذ تسجيلها في الجمعية
إلى أن تصبح إمرأة مستقلة اقتصادي ًا

الخاصة به وإرساله للجهة المرشحة بالخرج تم التواصل مع مراكز التدريب المتخصصة
وبدء المفاوضات إلنهاء إجراءات توقيع العقد لتصميم الحقائب التدريبية لتأهيل الفئات
وافتتاح مركز شمل ج لديهم .في شهر فبراير المذكورة أعاله.
من العام 2019م.

تم ترشيح مقر المبنى مكون من عمارة
يجاورها أرض فضاء (مواقف) وأخذ موافقة
وزارة العدل على المقر المرشح ،كذلك تم
إبرام عقد االستئجار مع المالك وسداد قيمة
تأجير السنة األولى.

مطلقة – ومن في حكمها – قادرة وأبناءها على
تخطي تجربة الطالق ومواجهة آثاره
 .1نساء مطلقات ومعلقات ومهجورات قادرات على مواجهة آثار الطالق
االقتصادية ـ النفسية واالجتماعية

 .4بناء الحقائب التدريبية لبرامج تأهيل
 .2مركز شمل (ج) بمحافظة الخرج:
تم التنسيق مع إحدى الجهات الخيرية العاملين بمراكز شمل:
بمحافظة الخرج لترشيح المبنى لوزارة العدل تم تحديد االحتياج ووضع األهداف التدريبية
وتمت معاينة الوزارة للمقر المرشح والحصول لفرق العمل المطلوب تأهيلهم بحسب الفئات
على موافقتها بعد اجراء بعض الوزارة مع المحددة من الوزارة (القيادات ,األخصائيين
التعديالت المطلوبة.
االجتماعيين والنفسيين ,األخصائيين
تم بناء نموذج عقد التشغيل والمالحق القانونيين ,الموظفين اإلداريين).

 .3مركز شمل (أ) بمدينة الرياض:

النتيجة الثالثة

2

إعداد خطة
تنموية
بحث
اجتماعي

تم تسجيل ودراسة حالة لعدد ( )104مستفيدة
جديدة وإعداد الخطط التنموية التي تحدد
احتياجاتهن االجتماعية والتدريبية واالقتصادية
ومتابعة سير الخدمات المقدمة لهن.
توقيع العديد من االتفاقيات والشراكات في
مجال التدريب والتوظيف والتسكين ودعم
المشاريع التي تساهم في دعم المرأة وتمكنها
من الوصول إلى التمكين االقتصادي الفعلي
وتعزيز مبدأ االكتفاء لالنتقال بالمستفيدات من
االحتياج واالعتماد إلى االستقاللية واإلنتاج.
ساهم صندوق عون التنموي في توفير مجموعة
من الخدمات التنموية واالجتماعية واالقتصادية
المتنوعة لتعزيز قدرة المطلقات ومن في حكمهن
وابنائهن حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين حتى
نهاية 2018م ( )4538مستفيد ومستفيدة.

سيدة متمكنة
تنموياً
تدريب وتمكين
املستفيدة

الدعم
والمساعدات

التدريب
والتأهيل

439 3250

مستفيد

االستشارات
االجتماعية
واالصالح األسري

مستفيد

التمكين
والتوظيف

273 184

مستفيد

مستفيد
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صـندوق
عـــــــــون
التنموي

مجاالت التدريب والتمكين

اجمالي عدد المستفيدات وابنائهن

اجمالي عدد الساعات التدريبية

دورات تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج دورات (للرجال – للنساء)

برنامج جلسات التأهيل لما بعد الطالق
برنامج التأهيل لسوق العمل ( المهارات الوظيفية واإلدارية – السلوك
الوظيفي  -اللغة االنجليزية – الحاسب اآللي – 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 )

439

مستفيدة وابنائهم

الدعم والمساعدات

عدد المستفيدات

تسكين منازل (شراء منازل – تسديد ايجارات -ترميم منازل)
كسوه المالبس
سالت المواد الغذائية
توفير المواصالت
تبرعات عينية ومالية وسداد ديون ورسوم دراسية
االستشارات اإلجتماعية واالصالح االسري
بطاقات التأمين الطبي
الزيارات الميدانية

85
989
1477
439
146
184
71
Aun0
43

980
ساعة

حفل اختتام برنامج رائدات حرفيات لعام 2018م

اختتام برنامج انطالقة للتأهيل
لسوق العمل
وفي مجال التمكين و التوظيف و المساهمة في تحسين الدخل الشهري للمستفيدات فقد
تمت اقامة ورش تدريبية متخصصة في مهارات اجتياز المقابالت الشخصية و اعداد السيرة
الذاتية ومساعدة المستفيدات في الحصول على فرص عمل:

التمكين
التوظيف

20

2018

 59مستفيدة

جلسات فردية لإلرشاد المهني

 122جلسة

تمكين األسر المنتجة

 90فرصة

تقديم فرص وظيفية

التقرير السنوي

العدد

 90فرصة

التقرير السنوي

2018
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صـندوق
عـــــــــون
التنموي

قياس آثر البرامج التدريبية والتوعوية
قياس آثر البرامج التدريبية والتوعوية من خالل نماذج (كنت ..فأصبحت) بخط المستفيدات
لعينة بعدد ( )100مستفيدة تم إلحاقهم ببرامج تنموية متعددة المجاالت خالل عام 2018م
كالتالي:

قياس االحتياجات التدريبية إلعداد ووضع الخطة التدريبية لعام 2018م:
التدريب الحرفي
اللغة اإلنجليزية
التوعية الحقوقية
إدارة ميزانية االسرة
تربية االبناء
التأهيل لسوق العمل
تطوير الذات
التأهيل النفسي و االجتماعي

60
 80مستفيدة
 80مستفيدة
 70مستفيدة
 100مستفيدة
 80مستفيدة
 90مستفيدة
 100مستفيدة
مستفيدة

قياس االحتياجات التدريبية إلعداد ووضع الخطة التدريبية لعام 2018م:
االلتحاق بالوظائف وارتفاع نسبة الدخل الشهري
اكتساب مهارات حرفية لرفع مستوى الدخل االضافي
اكتساب مهارات تربوية منذ الطفولة حتى سن المراهقة
اكتساب مهارات ومعارف جديدة
التغيير اإليجابي مع مجتمعاتهم وابنائهم
البدء بمشروع خاص
اكتساب مهارات إدارة ميزانية االسرة
اكتساب مهارات حل المشكالت وإدارة الضغوط
ارتفاع معدل التكيف والتعايش مع الوضع الحالي
تغيير نظرة المستفيدة لذاتها
تغيير السلوك السلبي ونمط الحياة

22
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2018

نسبة قياس رضا المستفيدات من خدمات صندوق عون التنموي لعام 2018م
مشاريع التدريب و التمكين

%95

مشاريع الدعم والمساعدات

%87

الداعمين لصندوق عون لعام  2018م

59
 70مستفيدة
 90مستفيدة
 100مستفيدة
 100مستفيدة
 25مستفيدة
 70مستفيدة
 80مستفيدة
 95مستفيدة
 100مستفيدة
 90مستفيدة
مستفيدة
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اإلنجازات
اإلدارية

24

التقرير السنوي

2018

النتيجة األولى

نظام إداري ومالي واضح وضابط
إلدارة وتشغيل الجمعية
بيان بعدد الموظفين بجمعية مودة الخيرية خالل عام2018م.

40

عدد الموظفين في عام 2018م

جديد
استقالة

يناير

1

0

فبراير

0

1

مارس

0

0

ابريل

1

0

مايو

0

1

يونيو

1

0

يوليو

1

0

اغسطس

1

1

سبتمبر

0

1

اكتوير

1

0

نوفمبر

0

0

ديسمبر

0

1
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أهم الدورات التدريبية التي تم الحاق الموظفات بها عام 2018م
بهدف إكسابهن مهارات مهنية
أساسيات الحاسب اآللي في األعمال المكتبية
دورة الحمالت االعالمية
التسويق للمبادرات الغير ربحية
طريقة العرض الفعال السفارة االمريكية
دورة االجراءات الجزائية في قضايا العنف
ادارة الوقت يوم
االحتراف في اعداد والصياغة القانونية والعقود
شريكي حياتي
دورة الكوتشينج
الصياغة القانونية
دورة االحوال الشخصية حسب النظام الجديد
دورة كبير المراجعين لنظام الجودة
اعداد التقارير اإلحصائية
دورة ادارة المخازن والعمليات اللوجستية
دورة السكرتارية وادارة المكاتب
كتابة التقارير والمراسالت االدارية

10

عدد الجهات المقدمة للدورات

جهات

الزيارات والتبادل المعرفي لعام 2018م

30

عدد الموظفات المتدربات

موظفة
 .1استقبال وفد وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 2018/02/01م ،وتقديم
عرض تعريفي عن الجمعية وأبرز منجزاتها.
 .2استقبال أعضاء اللجنة السعودية األمريكية المشتركة لمعالجة النزاعات الناشئة عن قضايا
الحضانة بتاريخ 2018/11/15م و تقديم عرض تعريفي ألعضاء اللجنة تضمن اطالعهم على
خبرات الجمعية السابقة في مجال تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة من خالل افتتاح «بيت مودة»،
باإلضافة إلى تعريفهم بالدور الذي تقوم به الجمعية لتنفيذ االتفاقية المبرمة مع وزارة العدل
الفتتاح وتشغيل ( )9مراكز لتنفيذ أحكام الزيارة والحضانة والرؤية بمنطقة الرياض (شمل),
و مرافقة اعضاء اللجنة لزيارة مقر مركز شمل (ب) واطالعهم على طاقم عمل المركز وجميع
الخدمات المتوفرة به.
 .3ترشيح جمعية مودة لتمثيل المجتمع المدني بالمملكة خالل مناقشة تقرير السعودية (الثالث
والرابع) التفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة لدى لجنة القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة ( )Cedawالتابعة للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان باألمم
المتحدة في جنيف.
 .4في التقرير الوطني الذي تم تقديمه خالل االستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق اإلنسان
بالمملكة في مجلس حقوق األنسان بجنيف  21أكتوبر 2018م ،تمت باإلشارة إلى مكاتب
مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم األحوال الشخصية في المدن الرئيسية.

دورة مهارات االعالم الجديد

 .5انضمام جمعية مودة للفريق االستشاري لالستراتيجية الوطنية للمرأة بالمملكة العربية
السعودية.

مراجعة وتقييم تطبيق احكام الالئحة
التنفيذية لحماية الطفل

 .6مشاركة الجمعية في حلقة نقاش حول «مراجعة وتقييم تطبيق أحكام الالئحة التنفيذية
لحماية الطفل» ,التي عقدتها وكالة الرعاية االجتماعية واألسرة بوزارة العمل والتنمية
االجتماعية.

مهارات االتصال االداري

دورة االرشاد المهني
دور الجمعيات في حقوق االنسان
السكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب
دورة التنسيق اإلداري

 .7مشاركة الجمعية في ورشة عمل «تطوير الئحة نظام الحماية من االيذاء» ,المنعقدة من قبل
اإلدارة العامة للحماية االجتماعية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 .8تسجيل الجمعية في موقع منظمة األمم المتحدة تمهيدا للحصول على الصفة االستشارية.

دورة لحياة زوجية مستقرة
دورة ادارة االجتماعات

26
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نسبة إنجاز مؤشرات
الخـطـة التـشـغـيلـية
100
80
60
40

برنامج الحاضنة القانونية

نسبة عدد المسفيدات من برنامج

التأهيل لسوق العمل

نسبة عدد المسفيدات
وبناتهم من

نسبة عدد خريجات

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

%103

برنامج التدريب الحرفي

%100

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

نسبة عدد دورات
6
5

%307

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

4

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

3

30

30

31

نسبة عدد األنشطة والفعاليات

التي شاركت فيها الجمعية

25
20
15

برنامج مودة التوعوي
للمستفيدات

نسبة اإلنجاز

%100

التوعوية في جوامع الرياض

وحدة متنقلة لتقديم
االستشارات االجتماعية
والقانونية

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

%120

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

%100

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

2

20

35

نسبة عدد الخطب

نسبة إنجاز عمل

نسبة اإلنجاز

%120

25

30

25

نسبة عدد دورات

برنامج التأهيل
المقبلين والمقبالت
على الزواج

برنامج التأهيل
لما بعد الطالق

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

%20

نسبة إنجاز مخرجات

الخطة التشغيلية لعام 2018م

%100

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

6

%91

نسبة عدد دورات

*

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

92

1

5

5

5

2

2

القيمة المطلوبة
القيمة المحققة

10
5

10

12

35

7

3

3

*يعود سبب انخفاض معدل اإلنجاز في تأهيل النقبلين والمقبالت على الزواج إليقاف الوزارة للعمل
بالحقائب إلى حين اإلنتهاء من تطويرها.
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النتيجة الثانية

ضمان استدامة عمل برامج الجمعية
عملت الجمعية على عقد شراكات مع جهات داعمة مكنتها من تحقيق أهدافها،
وزيادة دخلها لتحقيق االستدامة لمشاريعها وبرامجها.

الدعم والمنح:
توقيع اتفاقيه اعاده التدوير مع واسكو.
توقيع اتفاقية مع صندوق بر وبنك الجزيرة
لدعم برنامج رائدات حرفيات.
الحصول على دعم ألنشطة وبرامج الجمعية
من رياض رود رينر.
استالم  80بطاقة تسوق للمستفيدات
كتبرع من بنك االستثمار.
الحصول على دعم من شركة الجميح عباره
عن مياه اكوافينا وعصائر .
تم دعم أبناء مستفيدات الجمعية بـ 100
حقيبة مدرسية من قبل البنك السعودي
لالستثمار .
الحصول على دعم السادة أوقاف الموسى
لبرنامج «رائدات حرفيات»
الحصول على دعم شركة بوينج لدعم برنامج
التأهيل لسوق العمل.
الحصول على دعم مادي لعدد  5مستفيدات
لبرنامج رائدات حرفيات من المؤسسة
السعودية للتدريب.
الحصول على  150حقيبة شتوية لكسوة
شتاء من البنك السعودي لالستثمار.
الحصول على دعم لجزء من تكاليف مؤلفات
مودة « قلب في بيتين»
الحصول على دعم برنامج التأهيل لما بعد
الطالق من سعادة األستاذ أحمد الراشد.
تم العمل على استكمال التقديم في موقع
وزارة العمل والتنمية على االعانات السنوية
لدعم األنشطة والبرامج للجمعيات األهلية.
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التغطية اإلعالمية
مودة
في التلفزيون

مودة
في اإلذاعة

مودة في الصحافة
الورقية وااللكترونية

لقاء الـأستاذة خلود التميمي المدير التنفيذي
لجمعية مودة بقناة اإلخبارية في برنامج الراصد
وحديثها عن جمعية مودة وأبرز الخدمات التي
تقدمها.

مداخلة األستاذة سارة الدهمش في القناة
السعودية األولى في برنامج حياتنا والحديث
عن مباردة تأهيل المقبلين والمقبالت على
الزواج.

تم نشر  113خبر في الصحافة المحلية تشمل
تغطية اخبار وفعاليات الجمعية.

مداخلة الـأستاذة خلود التميمي في إذاعة
 MBC FMفي برنامج الناس للناس و في
إذاعة الرياض وحديثها عن جمعية مودة وأبرز
الخدمات التي تقدمها.

مواقع التواصل االجتماعي

فعلت مودة
تماشي ًا مع متطلبات العصر الحديث ّ
دور وسائل التواصل االجتماعي إلبراز أهم برامج
الجمعية وأنشطتها ونشر الرسائل اإليجابية
بهدف رفع درجة الوعي بأسباب تماسك االسرة
وحقوق أفرادها والمساهمة في رفع نسب
االستقرار األسري في المجتمع السعودي،
إلى جانب إنشاء العديد من الهاشتاقات التي
ساهمت في التعريف بخدمات الجمعية وزيادة
عدد المتابعين على النحو التالي:

انستقرام
Instagram

تويتر
Twitter
2017
2018

31627

36900

2017
2018

نسبة الزيادة

نسبة الزيادة

عدد التغريدات

عدد المنشورات

%17+

839

#6

%15+

عدد المتابعين

585

2523

2894

عدد المتابعين

عدد الهاشتاق خالل عام 2018م
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أنشطة خارجية للتعريف بالجمعية:
المشاركة بركن تعريفي بمعهد االدارة العامة وذلك بتاريخ  8مارس 2018م

حضور ورشة عمل برنامج شريكي حياتي والتعاون مع المركز المنظم معهد رواد المعرفة للتدريب والتعليم على
التنظيم بتاريخ  19مارس 2018م .

استضافة المستفيدات وابنائهن في مدينه مينوبليوس بمركز الحياة مول بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،
وذلك برعاية من البنك السعودي لالستثمار بتاريخ  10مارس 2018م

المشاركة في معرض حرف وتصاميم في برج رافال وذلك بتاريخ  26مارس 2018م حتى تاريخ  28مارس 2018م.

المشاركة بركن تعريفي بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة وذلك بتاريخ  11مارس 2018م

المشاركة في ورشة عمل بعنوان « الجهات المساندة لمستفيدي الضمان االجتماعي « بتاريخ  30يوليو 2018م
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المشاركة في معرض خطوة للتوظيف جلورك بتاريخ  1اكتوبر 2018م

المشاركة في جامعة الفيصل باليوم العالمي للتطوع بتاريخ  5ديسمبر 2018م

المشاركة في اليوم التوعوي لحماية الطفل في مدينة الملك فهد الطبية بتاريخ  20نوفمبر 2018م

فعالية (بيت مودة)

أقامت الجمعية فعالية بيت مودة من تاريخ  28 - 24يناير 2018م في مركز حياة مول التجاري  ،و بمركز العثيم
مول «الربوة» من  8 – 5ابريل 2018م وسط أجواء عائلية ترفيهية توعوية يسودها المتعة والمرح ،لبناء بيت مودة
والذي يعود ريعها لدعم بيت مودة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة ألطفال النزاعات األسرية.

المشاركة في الجنادرية بتاريخ  24ديسمبر حتى  9يناير 2019م
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تدشين (بيت مودة)

مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره «بيت مودة للزيارة األسرية» ,بحضور معالي نائب وزير العدل
دشنت جمعية ّ
الشيخ سعد بن محمد السيف ,وصاحبة السمو الملكي األميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس
إدارة جمعية مودة ومنسوبي الوزارة والجمعية الموافق 2018/5/15م ,وذلك بمقر الجمعية في الرياض.
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قصص النــجــاح

بقلم المستفيدات
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برنامج التأهيل لسوق العمل

برنامج التأهيل لما بعد الطالق

دورة فن الحوار والتواصل

برنامج رائدات حرفيات (فن الطهي ،فن تصفيف الشعر ،فن المكياج)

ورشة فنيات االسترخاء

دورة في مجال تطوير الذات
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شهادات المستفيدات لبيت مودة والحاضنة القانونية
ومكاتب المساندة في مختلف مناطق المملكة
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@mawaddahksa
mawaddah.org.sa
92 0011 432

