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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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وصف البرنامج
صمـــم البرنامـــج للمســـاهمة فـــي تخطي أزمـــة الطـــاق ومعالجة
آثـــارة النفســـية واالجتماعيـــة مـــن خـــال التحفيـــز وتطويـــر الـــذات
وتكويـــن شـــخصية متزنـــة متمكنـــة مـــن االندمـــاج االجتماعـــي
والمهني واكســـابها مهارات وأســـاليب ناجحة تمكنهـــا من التكييف
والتخطيـــط لحيـــاة مســـتقبلية حيـــث يتـــم إلحـــاق المطلقـــات لعدد
( )20ســـيدة مـــن ذوات الدخـــل االقتصـــادي المتدنـــي بجلســـات
عالجيـــة تأهيلية فـــي الجوانـــب النفســـية واالجتماعيـــة والحقوقية
واالقتصاديـــة والعـــاج الجماعـــي  ،التـــي تســـاعدهن علـــى إكمال
مســـيرتهن العلميـــة والعمليـــة ،وهذا المشـــروع ينطلق من رســـالة
الجمعيـــة وهي المســـاهمة في تمكيـــن وتعزيز قـــدرات المطلقات
وأبنائهـــن لالنتقـــال بهم مـــن االحتيـــاج واالعتماد إلى االســـتقاللية
واإلنتاج.

مــدة الــمــــشــــروع

 10جلسات تأهيلية

بمعدل  34ساعة تأهيلية

تاريخ تنفيذ البرنامج

خالل الربع األول
من عام 2021

أبرز التحديات والصعوبات التي يعالجها البرنامج
تدني الوضع النفسي واالجتماعي والوعي الحقوقي للمرأة المطلقة
ارتفاع نسبة اإلصابة باإلمراض النفسية لها وألبنائها
ارتفاع معدل اإلنحراف والجريمة لدى أبناء المطلقات
ضعف المركز االجتماعي للمطلقة و أبنائها
انعدام الثقة بالنفس والتفكير السلبي
معالجة آثار التعرض للعنف مثل (الجسدي والنفسي واللفظي)

الهدف العام من البرنامج
المساهمة في تحسين الوضع النفسي و االجتماعي للمرأة المطلقة ومعالجة اآلثار السلبية
لما بعد الطالق من خالل الحاقها في برنامج جلسات عالجية وتأهيلية ُمكثفة لـ(التحفيز
وتطوير الذات ) إلعادة تأهيلها في الجانب النفسي واالجتماعي و استثمار قدراتها لتصبح
فعال في مجتمعها و قادرة على االكتفاء الذاتي و المهني.
عنصر ّ
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الفئة المستهدفة
ومعايير القبول

األهداف التفصيلية
والمجاالت التدريبية

فئة المطلقات ومن في حكمهن.

 .1تأهيـــل (  ) 20مســـتفيدة نفســـيا واجتماعيـــا وإعـــادة
التوازن النفســـي لحياتهـــا وبالتالي اســـتثمار قدراتهم
الذاتيـــة مما يكـــون له أثر فعـــال في بناء الشـــخصية
واالســـتدامة فـــي العمل
 .2بناء شـــخصيات إيجابيـــة ُمهيئة لالندمـــاج في البرامج
التدريبية والفـــرص الوظيفية
 .3اكتســـاب مهـــارات التخطيـــط المســـتقبلي وتقليـــل
نســـب البطالـــة مـــن خـــال تعزيـــز الدوافـــع للعمل
مجاالت التدريب
المجال االقتصادي

المجال النفسي

االستشارات االجتماعية والنفسية

المجال االجتماعي

جلسات العالج الجماعي

المجال القانوني

حلول إدارة المخاطر للبرنامج
المشكلة
انسحاب المتدربات
الــحــــــــل
توفير قائمة انتظار بديلة للمنسحبات

مؤشرات األداء للبرنامج
تقديم التقرير الختامي للبرنامج
صور من شهادات االجتياز المتدربات
نماذج قصص نجاح بخط الخريجات
تقرير تقييم مستوى آداء البرنامج والمتدربات
التغطية اإلعالمية للبرنامج

المشكلة
عدم توفر المواصالت
الــحــــــــل
توفير عقد شركة مواصالت

المشكلة
توقف التدريب الحضوري
الــحــــــــل
إمكانية تحويل التدريب عن بعد

مزايا البرنامج

ً
مجانا
تقديم التدريب والمواصالت
ً
مجانا
استشارات اجتماعية ونفسية لما بعد البرنامج
التحســـين والتطويـــر المســـتمر لرفـــع مســـتوى آثـــر
البرنامـــج .
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استدامة البرنامج
خطة تنموية لمتابعة المستفيدة وابنائها
تسجيل المستفيدات في البرامج التدريبية والتأهيلية .
المســـاعدة فـــي توفيـــر فـــرص وظيفيـــة مناســـبة لقدرات
المســـتفيدات وأعمارهـــم ومســـتواهم التعليمـــي

إنجازات البرنامج

578
تم تأهيل

سيدة
حتى عام 2020م

منذ تنفيذ البرنامج
من عام 2014م

