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 الممخص التنفيذي
ة الحاليػػة هػػي الثانيػػة فػػي تػػاريد جمعيػػة مػػكدة لمحػػد مػػف الطػػالؽ كمثػػار   ممػػا  ف  جػػزا  مػػف يتعتبػػر االسػػتراتيج

بػدال مػف النتػائج   تكسع  مؿ الجمعية كتركيزها  مى االنشػطة دل ذلؾ لاالستراتيجية االكلى تـ إنجازها كلكف 
سػتمرارية العمػؿ ف الح مج كالمؤسسػة إال كمع  ف إنجػازات الجمعيػة قكيػة  مػى صػعيدم البػرا فػاظ  مػى جػكدة كام

كلػػػذلؾ قػػػرر مجمػػػس االدارة كمػػػف خػػػالؿ مشػػػركع التطػػػكير بح صػػػعبا مػػػف حيػػػث المػػػكارد البشػػػرية كالماليػػػة   صػػػ
مؤسسػػة الممػػؾ خالػػد الخيريػػة تطػػكير الخطػػة االسػػتراتيجية الثانيػػة بػػالتركيز  مػػى النتػػائج  هالمؤسسػػي الػػذم يد مػػ

 البرامج كاالنشطة  ثـ تطكير ف المرجك تحقيقها كم

الشػػػركا  مػػػف المؤسسػػػات الحككميػػػةل كالخاصػػػة كالممػػػكليف كمقػػػدمي الخػػػدمات لمجمعيػػػة  تكبعػػػدما تػػػـ إستشػػػار  
ة الدراسػات المختصػة فػي ا كقػر الجمعيػة مػف  اتكالسػيدات المسػتفيد (كاالنػاث المستفيديف )مف الذككركاالهالي 

تطكير االستراتيجة لمفترة لمكظفات الجميعة جميع مجمس االدراة ك مشاركة ا ضا  تـ  قد كرشة ب 3هذا المجاؿ
   ;423 – 4238مابيف 

ؽ ك يضا معالجػة مثػار الطػالؽ بعػد مف الطالؽل المساندة خالؿ الطال في العمؿ  مى الكقايةستسمر الجمعية 
القػػدراتل زيػػادة مػػف خػػالؿ تعزيػػز كل المجتمػػعل التشػػريعات كاالفػػراد بأسػػمكب يضػػمف العمػػؿ  مػػى مسػػت هحدكثػػ

يجػػاد المعرفػػة كتقػػديـ الخػػد مات كبنػػا  الشػػراكات   كمػػف  هػػـ المرتكػػزات فػػي االسػػتراتيجية هػػك شػػمكلية الحمػػكؿ كام
ف النتػػائج بكػػؿ مسػػتكياتها  مخػػذيف بعػػيف اال تبػػار  ي إطػػار قػػيـ كرؤيػػة كرسػػالة الجمعيػػةلالتػػكازف بػػيف البػػرامج فػػ

 بشكؿ مباشر    هتعكس هذا التكج

نطالقػا مػػف مبػ سػيتـ تقيػػيـ العمػػؿ كتطػكير البػػرامج بشػكؿ سػػنكم كبرجػػكع  الػتعمـ المسػػتمرك د  المسػػائمة كالتقيػػيـ كام
  مكارد كقدرات الجمعية البشرية كالتشغيمية  بما يتناسب مع اللالطار المنطقي المحدد 

تقػػػدـ طػػػار المؤسسػػػي  كمػػػا الاالطػػػار المنطقػػػي لمبػػرامج كاك رسػػالة كقػػػيـ الجمعيػػػةل ك كتعػػرض هػػػذ  الكثيقػػػة رؤيػػػة 
 سنكات المقبمة   الميزانية لمثالث 

                              
 –ودي تم مراجعة دراستين ذات العالقة  بموضوع الطالق منها: دراسة الدكتور عمر أحمد " تجديد االطر النظرية لدارسة الطالق في المجتمع السع 1

ق موسوعة االسر السعودية  والتي استعرضت عدة دراسات ونتائجها. ودراسة الدكتورة آمال الفريح "تكيف المرأة السعودي لمرحلة ما بعد الطال
 والعوامل المؤثرة فية" موؤسوعة االسر السعودية  )كرسي االميرة صيتة بنت عبد العزيز إلحاث االسرة(.   
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 الجمعية رسالة وقيم رؤية و 
مترابطرة واييرة والمجتمر  سررة األ إف رسالة ك هداؼ ك نشطة الجميعة تسعى لتحقيؽ رؤيػة الجمعيػة بػأف تكػكف

 آمن مستقر.

بالمشاركو القيادية الفايمة بحمول مبتكرة ومسرتدامة لمحرد رسالتها لتحقيؽ الرؤية تتمركز كتعتبر الجمعية  ف 
 من الطالق ومعالجة آثاره في المجتم  السعودي. 

كتؤكػػػد الجمعيػػػة  ف مفهػػػـك   ااطفػػػاؿ سػػػكا  كػػػاف البػػػا  منفصػػػميف  ـ ال تعػػػرؼ الجمعيػػػة ااسػػػرة بػػػااـ كااب ك 
اطفػاؿ سػكا  كػانكا يقطنػكف  نػد ااب األهػؿ المنفصػميف مهػـ لنشػئة  إستقرار كترابط ااسرة النفسػي كالمػادم ل

حمػػػكؿ لمعالجػػػة  ك ااـ   كلػػػذلؾ تعمػػػؿ الجمعيػػػة مػػػف مبػػػد  الحػػػد مػػػف الطػػػالؽ  كال كثانيػػػا العمػػػؿ  مػػػى إيجػػػاد 
كضػماف حقػكقهـ  كمػف ثػـ ضػماف حقػكؽ كػؿ مػف  المنفصػميف لصػالح ااطفػاؿ ا كاابػ هػاتماابيف  المشاكؿ 

   مساندتهـ  مى التكيؼ مع  كضاع ااسرة كفقا لمحاجة    ااـ كااب ك 

تقػػػد الجمعيػػػة  ف قيمهػػػا ترسػػػـ المبػػػادئ ااساسػػػية فػػػي التعامػػػؿ  مػػػى الصػػػعيد الػػػداخمي كالخػػػارجي مػػػع جميػػػع تع
  صحاب العالقة حيث تشمؿ: 

لممستفيدات كالمستفيديف مف خػالؿ التنسػيؽ مػع الجهػات مف الخدمات تقديـ منظكمة شاممة كمتكاممة  التكامل:
 كتجنب اإلزدكاجية  الحككمية كاالهمية المختصة

يجػػاد طػػرؽ ك سػػاليب كنمػػاذج  االبتكررار: لتعزيػػز جػػكدة العمػػؿ كتحقيػػؽ مبتكػػرة إسػػتحداث حمػػكؿ ميػػر مسػػبكقة كام
 ااهداؼ

  فريؽ العمؿ ك صحاب العالقة ح معك التعامؿ بمصداقية ككض الشفافية:

 التزاـ بالمهنية في العمؿ كبقيـ الجمعية  ند التعامؿ مع   ضا  الفريؽ ك صحاب العالقة  :المسؤولية

 نهكض بالجمعية كتحقيؽ  هدافهاممعا كبإيجابية لالعمؿ  :التعاون

  إتقاف العمؿ بشكؿ يعزز ااثر كيحقؽ ااهداؼ بكفا ة كفا مية  الية :الجودة
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 اإلنفراد كالتفكؽ في اانشطة التي تقدمها الجمعية  :الريادة والتميز

 لتحقيؽ االهداؼ  التطكر المستمر كدمج المعرفة كالمعمكمات كالخبرات في  مؿ الجمعية بشكؿ دائـ :التعمم

 وتاريخيا الجمعية
بتػػاريد  4;7جمعيػة مػػكدة لمحػػد مػف الطػػالؽ كمثػػار  تأسسػػت بمكجػب قػػرار مػػف كزارة الشػؤكف االجتما يػػة رقػػـ   

ستقرارهػ    حيث تعنى بترابط ك  3652 7 32 كقامت الجمعية بتنظيـ كتحديد  ممهػا مػف    ااسرة السعكدية ام
د ػـ  لمحد مف الطالؽ كالمحافظة  مى إستقرار االسرة مع التركيػز  مػى  خالؿ تطكير استراتيجة برامج تسعى

 كمعالجة اثر الطالؽ  مى االسرة  ك بنائها المر ة المطمقة 

كقد  نجزت الجمعية الكثير مف االمكر التي تؤكد دكرها البنا  في الحد مف الطالؽ كمعالجة  ثػر    كمػف  بػرز 
 انجازتها: 

 حد السيدات   فقد قالت ذلؾ  كد الشركا  كالمستفيديف كالمستفيدات حيث    إنشا  بيت مكدة كتنفيذ  -
صػػبحت مطمئنػػة   رت سػػيدة اخػػرل " لقػػدبيػػت مػػكدة كفػػر مكػػاف ممػػف لمقػػا  االهػػالي مػػع االطفػػاؿ" كذكػػ" 
   4 مى االقؿ هناؾ مف يتابع الكضع" –كثر هنا  

بر هذا االنجاز مف  هـ ماحقؽ  مى صعيد تكيع  نسا  في المحاكـمإنشا  المكاتب القانكنية المساندة ل -
مكاتػػػب ف القضػػػا  يسػػػتعينكف فػػػي   ممػػػا  لؽمسػػػاندة المػػػر ة قانكنيػػػا فػػػي المحكمػػػة كفػػػي قضػػػايا الطػػػال

بمعرفػػػػة   ف المكتػػػػب سػػػػا دهفشػػػػارك  سػػػػتفدف مػػػػف الخدمػػػػة إالنسػػػػا  المػػػػكاتي   ك مسػػػػاندة  نػػػػد المػػػػزكـال
   فحقكقهبمعرفة االجرا ات كايضا 

 مستفيدة مف خالؿ المساندة االجتما ية كالقانكنية 4222خدمة ما يزيد  ف  -
النفسي  فكتأهيمه فف تدريبه شارت الكثير مف السيدات  تنمكم بدال مف ر كم    دبتأهيؿ السيدات بم -

سػػػتعاد فكضػػػا هإفػػػي التكيػػػؼ مػػػع  فسػػػا دهمػػػف خػػػالؿ البػػػرامج التػػػي تقػػػدمها الجميعػػػة كالعممػػػي   ةكام
نتهت كهذا الشعكر يأتي مف العائمػة إ ف حياتي قدكنت قد ا تقد  ف :" إهف احياتهف   فقد اشارت احد

                              
 في جلسة جماعية عقدت في الجمعية سيدات مستفيدات من بيت مودة  2
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تأهيػؿ  الالعػالج الجمػا ي ك شػتركت فػي إنت دائما المذنبػة فػي حالػة الطػالؽ كلكػف بعػدما   –كالمجتمع 
"بعػػػػد تػػػػدريبي  مػػػػى العمػػػػؿ   ك شػػػػارت سػػػػيدة 5"الحيػػػػاة مسػػػػتمرة ف يػػػػرت كثيػػػػرا   رفػػػػت تغ –الػػػػكظيفي 

نضمامي لمعمؿ إختمفت حياتي كحياة      يكفي  ف  ـ بككف منتجة" ؛لألحسف كالدم  كام
جمعيػة مػكدة هػي حػد السػيدات " لمسػيدات المطمقػات لمجػك  إليػه فقػد ذكػرت  مػالذ إستشػارم ممػفتكفير  -

 جد مف يسمعني"  كهناؾ    - االمكر  مي يؽاليه  ندما تضالمكاف الذم الجئ 
إيجاد الثقة ك القػات متميػزة مػع كزارة العػدؿ كالشػكؤف االجتما يػة ممػا يسػاهـ فػي د ػـ  مػؿ الجمعيػة  -

 بشكؿ مممكس  
تسػػػا دهف فػػػي التػػػأقمـ المسػػػا دات العينيػػػة المقدمػػػة لمسػػػيدات سػػػكا  لممسػػػكف اك التعمػػػيـ اك المصػػػاريؼ  -

 السريع مع  كضا هف الجديدة كفي بعض االحياف تنقذ المستفيدات ك بنائهف مف التشتت  

 تحميل البيئة الداخمية والخارجية لممنظمة

 ظب٘زح اٌطالق فً اٌّجتّغ اٌسؼٛدي 

ككضػحها  تشير المعمكمات  ف ظاهرة الطالؽ فػي السػعكدية فػي إزديػاد كلكػف لضػعؼ البيانػات ك ػدـ شػمكليتها
كما ك ف البعض ال يقـك بتسجيؿ الزكاج في المحكمة كبالتػالي ال يسػجؿ كاقعػة  لفإف االرقاـ مير دقيقة لحد ما

المتػزكجيف فػي تمػؾ السػنة المطمقػيف مػف الحالية تحسب نسبة  رقاـ الطالؽ ف إلضافة لذلؾ فإاالطالؽ ايضا  ب
إال انهػػا  ابهاكالمشػػكمة فػػي حسػػمػػف ضػػعؼ البيانػػات كفقػػا لعػػدد المتػػزكجيف بالمجمػػؿ  كبػػرمـ النسػػبة كال تحسػػب 

 إلى ظاهرة إجتما ية ذات  بعاد تهدد إستقرار المجتمع السعكدم   تشير 

% مػف حػاالت الػزكاج فػػي 44 ف حالػػة الطػالؽ كصػمت  4233فتشػير البيانػات الصػادرة فػي كزارة العػدؿ  ػاـ 
%   كمػػا  شػػارت 44-:3التػػي تتػػراكح بػػيف ذات العػػاـ كهػػذا يصػػؿ الػػى الحػػد اال مػػى مػػف المعػػدالت الدكليػػة ك 

كيتضػػح    6كمػف ثػػـ المنطقػة الشػػرقية البيانػات  ف نسػػبة الطػالؽ فػػي الريػاض هػػي اا مػى تميهػػا مكػة المكرمػػة 

                              
 سيدة تم مقابلتها في حلقة نقاش وهي مستفيدة من خدمات الجمعية   3

ونسبة الطالق تقترب من سقف معدل العالمي, صحيفة أنحاء الموقع االكتروني صدر  2711سعودية خلعن أواجهن خالل  1701وزارة العدل:   4

 2716-1-3وتم الرجوع اليها بتاريخ     Http://www.an7a.com/107791   1/0/2713المقال بتاريخ 

http://www.an7a.com/107791
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   فمجمػكع حػاالت الطػالؽ 4236مقارنػة بسػنة  4233إزدياد اارقاـ باا داد المسجمة لحاالت الطالؽ لسنة 
حالػة  76693فكانػت  4236 مػا بالنسػبة  حالػة 994;4كانػت  4233لعػاـ )دكف الخمع كفسػد  قػد النكػاح( 

% )مف 54قد زادت بنسبة   كمف الممفت لنظر  ف حاالت فسد النكاح 4233% مف 77يعادؿ   م زادت بما
 (  حالة 4255الى  3682% )مف 94(  كالخمع بنسة حالة ;3268 الى 55:4

 

قتصػػػاديةإجتما يػػػة تشػػػير الدراسػػػات لعػػػدة  كامػػػؿ  زديػػػاد نسػػػبة الطػػػالؽ فػػػي إيعتقػػػد  نهػػػا السػػػبب فػػػي  كثقافيػػػة كام
لطػػالؽ إال  ف ا الػػى  كمػػف الكاضػػح مػػف الدراسػػات اف هنػػاؾ تػػداخؿ بالعكامػػؿ التػػي تػػؤدملمجتمػػع السػػعكدم   ا

فقػػد  كضػػحت الدراسػػات  ف  ػػدـ التكافػػؽ االجتمػػا ي كالثقػػافي كتػػدخؿ    االسػػباب االجتما يػػة هػػي ااكثػػر  ثػػرا
لتػزاـ الػديني ك ػدـ تحمػؿ اال     ممػا  ف  ػدـاالزكج( هػـ ااسػباب ااكثػر تكػرار   ك الزكجة كف طرؼ مااهؿ )

لية كالكضػػػع االقصػػػادم هػػػي  يضػػػا مػػػف دكافػػػع الطػػػالؽ    كمػػػف الممفػػػت لمنظػػػر  ف نسػػػبة الطػػػالؽ فػػػي ك ؤ المسػػػ
عػػػكد إلخػػػتالؼ  ف هػػػذا قػػػد ي الػػػى ت االكلػػػى مػػػف الػػػزكاج هػػػي فػػػي تزايػػػد  ممػػػا  ف بعػػػض الدراسػػػات تشػػػيرالسػػنكا

لتغييػػرات االجتما يػػة ال تػػؤثر فقػػط  مػػى تطمعػػات ا كمػػا ك ف  التكقعػػات مػػف الػػزكاج مػػف قبػػؿ الشػػباب كالشػػابات
  هؿ الزكجيف كبالتالي تزداد تدخالتهـ    مى الزكجيف بؿ  يضا

بصػػمة كتتفػػاقـ مشػػكمة الطػػالؽ بعػػد حدكثػػه  فأشػػارت الدراسػػات  ف قػػدرة المػػر ة  مػػى التكيػػؼ بعػػد الطػػالؽ تتعمػػؽ 
 هك  مى الرجؿ   مماكبر   ةالطالؽ  مى المر إال اف  ثر   لالقرابة بيف الزكج كالزكجة كمدة الزكاج
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 نظػػػػرة المجتمػػػػع لممػػػػر ة المطمقػػػػة ف  الػػػػى  كال التكيػػػػؼ االجتمػػػػا ي كالنظػػػػرة االجتما يػػػػة مازلػػػػت تشػػػػير" 
فهنػاؾ  لفئػة الػى فئػة ختمػؼ مػفيكبااخص  ف تدخؿ العائمة في حيا  المر ة المطمقة  مز جة كظالمة""

جمعيػة  مػفمف مسػتفيدات الكما ذكرت  دد مف السيدات  ةيتدخؿ كهناؾ مف يعيد التحكـ بالمر  مف ال
 ف منظكر المجمتع لممر ة المطمقة هك االصعب     ف الجميع  جمع  مكدة إال 

 المحػدكد    ثانيا التكيؼ االقتصادم كربما يككف هذا  كثػر االمػكر تعقيػدا لمػف هػف مػف  صػحاب الػدخؿ
متناع المطمقات هك االصعب  في ح منسا لف الكضع االقتصادم  فالدراسات تشير  اؿ كجكد  طفاؿ كام

نها ال تكفػي   قمة المخصصات المالية لالطفاؿ لحد"االب  ف دفع النفقة  ك كما ذكرت بعض النسا  
  "7ااحياففي كثير مف 

  ثالثػػا التحػػدم فػػي التعامػػؿ مػػع تربيػػة االطفػػاؿ كاالكضػػاع النفسػػية لهػػـ كبػػاالخص اذا كػػانكا فػػي  مػػػر
فػػالمر ة المطمقػػة هػػي نفسػػها تعػػاني نفسػػيا كمػػع ذلػػؾ فعميهػػا مكاجهػػة الكاقػػع الجديػػد بااضػػافة المراهقػػة  
 كاقعهـ الجديد   معطفالها في التعامؿ كالتكيؼ  لمسا دة 

 اٌٛضغ اٌؼبَ 

إسػػػتراتجيات شػػػاممة متكاممػػػة تسػػػاهـ فػػػي الحػػػد مػػػف الطػػػالؽ  كجػػػكدإف إزديػػػاد   ػػػداد الطػػػالؽ يشػػػير الػػػى  هميػػػة 
متأكػػد مػف معالجػػة لكلػذلؾ فػػإف جمعيػة مػكدة   ػػادة النظػر بإسػػتراتيجية  ممهػا السػابقة ثػػار   مإلضػافة لمعالجػة اب

كمعالجػة  ثػر   نػد حدكثػة   كتػدرؾ  د الكقاية مف الطالؽ كالمسػاندة خػالؿ مرحمػة الطػالؽيعااكلكيات  مى ص
الجمعية  ف كـ العمؿ المطمكب في هذا المجاؿ يحتاج تكامؿ الجهكد  كالتنسيؽ بيف الجهات المعنية بالمر ة ك 

تسػػا دها قتصػػادية كثفاقيػػة قػػد ام إجتما يػػةل سياسػػية ك  ف هنػػاؾ فػػرص الطفػػؿ كاالسػػرة   كمػػا ك ف الجمعيػػة تػػدرؾ 
 كمف هذ  الفرص:   المكجكدة  يضاحديات النهكض في  ممها  برمـ مف التب

د ػـ السياسػات  :  مف خػالؿيجابي  مف الجهات العميا لد ـ مساهمة المر ة االجتما ية كاالقتصاديةاإل تكجهال
 نظمػػة العمػػؿ التػػي تسػػعى لتمكػػيف المػػر ة مػػف خػػالؿ تشػػجيعها  مػػى : كمنهػػا   العميػػا  لتحسػػيف اكضػػاع المػػر ة

ة  مػػى  ممػػب بنػػكد كػػمتكقيػػع المم ل كمػػا  فتػػـ فتحهػػا لممػػر ةجديػػدة   مػػؿ  مجػػاالتالمشػػاركة الفا مػػة   ضػػمف 

                              
 يرية. سيده مطلقة تم االجتماع معها من خالل جلسة حوار. وقد أكدت كثير من السيدات هذه النقطة في عدة الجلسات التي تمت خالل المرحلة التحض  5
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 جتمػع كاالقتصػاد كالسياسػة ايضػايشير  مى مدل إهتماـ المممكة في تعزيز دكر المر ة السعكدية في الم سيداك
   بااحكاؿ الشخصية الجمعية لتحقيؽ العدالة لممر ة فيما يخص حقكقها مؿ هذا التكجه يد ـ ك 

لقػد  دل إزديػاد ظػاهرة الطػالؽ  االهتماـ مف قبؿ كزارة العدؿ كالشؤكف االجتما يػة فػي كضػع المػر ة المطمقػة : 
فػػػي المجتمػػػع السػػػعكدم الػػػى زيػػػادة اهتمػػػاـ كزارتػػػي الشػػػؤكف االجتما يػػػة كالعػػػدؿ فػػػي القضػػػية   كبالتػػػالي فػػػإف 

   فكزارة الشػؤكف االجتما يػة كاثرها برامجالإهتماـ  الي في  تبديافعمالف بشراكه مع جمعية مكدة ك تالكزارتاف 
العػػدؿ يجسػػد كزارة تعػػاكف ترصػػد لمجمعيػػة مبمغػػا لعممهػػا كتػػد مها ايضػػا فػػي تمكيػػؿ بعػػض المشػػاريع التنمكيػػة  ك 

تعػاكف مسػتعدادها لإفػتح مكاتػب نسػائية فػي المحػاكـ االسػرية ك بػدت  لها مسؤكلية  سندتقد ثقتها في الجمعية ف
   كفيمػا يتعمػؽ كضع نظاـ لألحكاؿ الشخصية في المممكػةالجرا ات كالقكانيف بهدؼ مع الجمعية في مراجعة ا

 تػػه كلػػذلؾ تػػـ هميكػػدكا  مػػى  إ جػػابهـ كبالعمػػؿ ك  ببيػػت مػػكدة  فقػػد  بػػدت كزارتػػي العػػدؿ كالشػػؤكف االجتما يػػة
 ئػيدليػؿ اجرا تكميػؼ الجمعيػة بتطػكير إ تماد بيت مػكدة كبيػت نمػكذجي يطبػؽ فػي منػاطؽ المممكػة مػف خػالؿ

  لعمؿ هذ  البيكت   يتـ تطكير 

 هػػك تكجػػه تنمػػكم : إف التكجػه الحػػالي فػػي تنفيػػذ البػػرامج تميػز العمػػؿ يسػػا د فػػي جمػػب االنتبػػا  ك د ػػـ المشػػاريع
هػػذا االتجػػا  الػػذم تتبنػػا  كزارة الشػػؤكف االجتما يػػة يتماشػػى مػػع تكجهػػات الجمعيػػة  ممػػا اف بػػدال مػػف ر ػػكم ك 

التميز في البرامج يمثؿ مدخؿ جاذب لمر اة كالدا ميف ك ف  الشراكة كالتكامؿ مع المؤسسات الخيرية كالجهات 
 الحككمية يساهـ في تحقيؽ االهداؼ بشكؿ فا ؿ  

مف الشركات  تسعى لتعزيز دكر مسؤكليتها االجتما ية مف خالؿ  إف الكثير  المسؤكلية االجتما ية كالتمكيؿ:
قػات إال  ف ات كقضػايا إجتما يػة مػف ميػر المطمبرامج تنمكية كمع  ف بعض الشركات تهػتـ بفئػتطكير كتنفيذ 

ميف نك يػػة البػػرامج كالتأكيػػد  مػػى التمكػػيف االقتصػػادم كاالجتمػػا ي كالنفسػػي يسػػاهـ فػػي جػػذب الممػػكليف كالػػدا 
قػد كبااخص مػع شػمكلية البػرامج كتكاممهػا مػف الناحيػة الكقائيػة كالتأهيميػة  كمػا ك ف بعػض الشػركات الخاصػة 

 تطكير  القات كشراكات طكيمة االمد تككف مهتمه في 

تعمػػؿ كزارة العػػدؿ  مػػى تقنػػيف  نظمػػة جديػػدة تػػنظـ الطػػالؽ كمػػا  : تقنػػيف االنظمػػة كتطكيرهػػاب الحككمػػة إهتمػػاـ 
فػػإف الفرصػػة  مػػاـ الجمعيػػة لضػػماف القضػػا  فػػي جمعيػػة مػػكدة تعتبػػر جيػػدة بعػػض  ف ثقػػة مػػا كب   يترتػػب  ميػػه
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 ػػػدؿ فػػػي معالجػػػة الثغػػػرات بمػػػا القػػػرار فرصػػػة جيػػػدة كستسػػػاند كزارة  اصػػػحابكصػػػكؿ صػػػكت المػػػر ة المطمقػػػة 
 اخص االطفاؿ  ايضمف حقكؽ  فراد العائمة كب

ة الشػػػػؤكف ر جمعيػػػػة  مػػػػى د ػػػػـ مػػػػالي مباشػػػػر مػػػػف كزاتحصػػػػؿ ال: ـ مػػػػالي حكػػػػكمي لمبػػػػرامج التنمكيػػػػة ػػػػكجػػػػكد د
ة في محكمة الرياض بد ـ ركاتب المكظفات في مكتب المساندة الحقكقيكزارة العدؿ تكفمت  ااالجتما ية ك يض

 لعدة  شهر حيث  ف التجربة شجعت الجمعية كالكزارة  مى إنشا  مكاتب  خرل في مدف مختمفة   

تعتبر الفرص المتكفرة حاليا لتطكير  مؿ الجمعية إيجابية إذا تـ إستثمارها كتعزيزهػا بشػكؿ إسػتراتيجي كبعيػد  
ة كاالقتصػادية  التػي قػد تعرقػؿ سػير يبعض التحديات االجتما يػةل كالسياسػ مرا ا االمد  مما  ف هذا سيطمب 
 العمؿ  مف هذ  التحديات: 

إف رؤية المجتمع لممػر ة كالمػر ة المطمقػة بػااخص تعيػؽ فػي كثيػر مػف االحيػاف   :نظرة المجتمع لممر ة كدكرها 
مشاركتها االجتما ية كاالقتصادية  فمازاؿ البعض يعارض  مؿ المر ةل كمػا زالػت العػادات كالتقاليػد اسػتغاللية 

االجتما يػة ات السياسػية مػع اال ػراؼ القػرار  كيظهر هذا االمر في بعض االحياف حيف تتصػادـفي حؽ المر ة 
كبالتػػالي تػػؤدم لبطػػئ فػػي القػػرارت التػػي تخػػدـ المػػر ة  كيػػزداد االمػػر صػػعكبة لعػػدـ كجػػكد مجمػػس   مػػى لمناقشػػة 

  جمعيات  كتصبح المطالبات فردية مف ال قضايا المر ة

  مير دقيقة اإلحصا ات حكؿ الطالؽ في المجتمع السعكدمإف  المجتمع السعكدم ي ف الطالؽإزدياد ظاهرة 
فػي الزديػاد ك ف  سػباب يعيؽ الجمعيػة فػي معرفػة حجػـ الظػاهرة كلكػف المؤشػرات تؤكػد اف نسػب الطػالؽ   كهذا

ة كالتكاصػػؿ اصػػبح االسػػر  تػػأثير التكنكلكجيػػا  مػػى الطػػالؽ تعػػكد لعػػدـ التكػػافؤ الجتمػػا ي كاالقتصػػادم كمػػا ك ف 
 بابه  مف خالؿ التك ية بأس ؿ الجمعية  مى الكقاية مف الطالؽكلهذا ستعمممحكظا  

ة كتحتػػػاج لبػػػرامج كتػػػدخالت  مػػػى فػػػفمراحػػػؿ الطػػػالؽ مختم ليعرقػػػؿ مػػػف معالجتهػػػا تشػػػعب قضػػػية الطػػػالؽإف 
المستكل الفردمل االجتما يل االقتصادم كالقانكني  كهذا بحد ذاته  بئ كبير كيحتاج لمجهػكد كمػكارد كثيػرة  

الجهػػػات ذات كلػػػذلؾ سػػػتعمؿ الجمعيػػػة  مػػػى تطػػػكير شػػػراكات اسػػػتراتيجية بحيػػػث اف تعتمػػػد  مػػػى التعػػػاكف مػػػع 
 لمستفيدات العالقة كالتي تقدـ الخدمات التي تحتاجها ا
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ف الكضػع االقتصػادم فػي السػعكدية  الشؾ  الطالؽ:  ةدم العاـ كضعؼ االهتماـ بد ـ قضيالكضع االقتصا
نخفاض سعر البتركؿ سيؤثر سػتمرار كتكسػيع  ممهػا   مى إمكانية الجمعية لتحصيؿ الد ـ المالي الالـز لإل كام

حيػػث  ف االكضػػاع االقتصػػادية العامػػة قػػد تػػؤدم لتخفػػيض الػػد ـ لمجمعيػػات مػػف الحككمػػة كيقمػػؿ مػػف حمػػاس 
 المؤسسات الربحية في تطبيؽ مسؤكليتها االجتما ية كبالتالي ستتأثر الجمعية بشكؿ مباشر لعدـ كجػكد  دخػؿ

ثابت كاستدامة مالية  كقد يصعب  يضا في الكقت الحالي إيجاد  التمكيؿ الكافي إلنشا  مقر كمبنى استثمارم 
ر يف هػي فػي الغالػب ر كيػة كليسػت المتب ات النسبة العظمى مفلمجمعية   مما اف المشكمة تتفاقـ الف إهتمام

 تنمكية  

الحػػػكاؿ اإف المرجعيػػػة القانكنيػػػة فػػػي قضػػػايا كاضػػػح: الكضػػػع التشػػػريعي فػػػي قضػػػايا االحػػػكاؿ الشخصػػػية ميػػػر  
قاضػػي بشػػكؿ مالشخصػية ميػػر كاضػػحة كبالتػالي فػػإف ااحكػػاـ فػػي قضػايا الطػػالؽ متباينػػة كقػػد تكػكف خاضػػعة ل

دم كسػػػك  المعاممػػػة مػػػف القضػػػا  تػػػؤ ك ػػػدـ المرجعيػػػة القانكنيػػػة  ممػػػا اف قمػػػة ك ػػػي المػػػر ة فػػػي حقكقهػػػا  مباشػػػر  
لكجػكد ضػعؼ فػي تنفيػذ االمػر القضػائي كلكجػكد معارضػة  ك ا  كيػزداد االمػر سػالمػر ة الشػر ية نتهاؾ حقػكؽإل

تعمػؿ الجمعيػة مػف خػالؿ تحالفػات تمثػؿ الجهػات كلػذلؾ مف فئات إجتما ية إلصػدار قػانكف  حػكاؿ شخصػية  
 المهتمة لممطالبة بإيجاد قانكف لألحكاؿ الشخصية  

إف الكضػػع السياسػػي الحػػالي فػػي منطقػػة الشػػرؽ االكسػػط كالخمػػيج العربػػي  الكضػػع السياسػػي العػػاـ ميػػر مسػػتقر:
ميػر مسػتقر كلهػذا فػإف ااكلكيػات الحاليػة متغيػرة بشػكؿ سػريع كفػي بعػض االحيػاف طػارئ  كهنػاؾ تخػكؼ انػػه 

تغييػػر سياسػػة الػػد ـ لمجمعيػػات  ك يػػتـ  تغييػػرات كزاريػػة فػػي كزارتػػي العػػدؿ كالشػػؤكف   كلهػػذ  االكضػػاع قػػد يطػػر 
ركيػػز  مػػى تنػػكع تكلضػػماف  مػػؿ الجمعيػػة سػػيتـ ال ك يػػتـ التػػأخير فػػي البػػت فػػي قضػػايا تخػػص المػػر ة  ة الخيريػػ

يجاد إحتياطي لمجمعية    مصادر الدخؿ كام

: إف الكثير مف الجمعيات تعمؿ في بػرامج التشابه في البرامج مما يؤدم لممنافسة كاالستغالؿتعدد الجمعيات ك 
يضػا يػؤدم السػتغالؿ الجمعيػات حيػث اف  متنافس بدال مػف التكامػؿ مػف  جػؿ التمكيػؿ   لمما يؤدم   همتشابه

رمـ مف التاكيد  مى العمؿ بشكؿ جمػا ي الالمستفيدات قد تككف مسجمه لدل  دة جمعيات دكف معرفتهـ   كب
إلهػدار  لتشػابه االنشػطة كثانيػا كال  كمتكامؿ إال  ف التنسيؽ يصعب  مػى الػبعض مػف الجمعيػات كهػذا يػؤدم 
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 ف  مػػؿ الجمعيػػة يتطمػػب التنسػػيؽ كالشػػراكة فػػي تقػػديـ الخػػدمات سػػتعمؿ الجمعيػػة  مػػى تكثيػػؽ ا كبمػػالمػػكارد  
بجػكدة كالمسػتفيديف المهتمػة بالتعػاكف فػي  طػر تضػمف الخدمػة لممسػتفيدات  الجهات ذات العالقةالشراكات مع 

    مناسبة  

 ٚضغ اٌجّؼٍخ 

الحد مف الطالؽ بقي محدكدا كمير مجاؿ تعمؿ جمعية مكدة في  دة برامج مختمفة إال  ف  ممها في 
معركفة بدراستها في الشكؤف القانكنيةل  فالجمعية   مثار ك  الطالؽبالنسبة لعممها في معالجة  معركؼ

لها لد ـ كتمكيف اكالخدمات المقدمة خالؿ كبعد الطالؽ )بيت مكدة كالمساندة القانكنية( ك يضا معركفة بأ م
ة بتخصصها في العمؿ كمهنيتها في تنفيذ  في فترة عيالجم تك رف  السيدات المطمقات كمف في حكمهف

ستقرار إكبه الـ يك  البرامج في الجمعية ف تكسع  إال  السمعة ما يفتخر به  كمع  نها حققت مف  ة زمنية قصير 
 مما يؤثر  مى جكدة العمؿصعيد السياسات المالية كالبشرية كالبرمجية  ى مي كاؼ مؤسسكتطكير 

ه مف المهـ في  ن لجمعية مكدة تـ تحديدها التي  ( 3)الجدكؿ رقـ  كتشير نقاط القكة كالضعؼ   ستدامتهام ك 
حديدها لمعالجة تـ تا بحيث تحقؽ  هداؼ الجمعية التي المرحمة القادمة تطكير االمكر االدارية كتنظيمه

 تشتت البرامج  يضان 

 نقاط الضعؼ  نقاط القكة 
 المكارد البشرية

  كجكد مجمس ادارة قكم 
 العمؿ بركح الفريؽ كاالبتكار   
 مشاركة الجميع في كضع الخطة االستراتيجية 

 البشريةالمكارد 
 دـ ثبات المكظفات كتسربهـ المتكرر  
 دـ كجكد استقرار كظيفي    
  زدكاجيػػػػػة  ػػػػػدـ كضػػػػػكح المهػػػػػاـ كالصػػػػػالحيات كتػػػػػدخمها كام

 العمؿ
 مياب التحفيز المعنكم 

 المستكل المؤسسي
 التخصص في مجاؿ العمؿ 
 كسب ثقة الجهات الحككمية المعنية بالجمعية 
  مػػػػػى الفػػػػػكز بجػػػػػكائز متنك ػػػػػة كمتعػػػػػددة كمتميػػػػػزة 

 مستكل المممكة
 التميز كالتركيز  مى التنمية كالحقكؽ 

 الكضع المالي 
 دـ كجكد د ـ مادم ثابت لمجمعية  
  قمة المكارد لتطكير المشاريع 
 دـ كجكد إحتياطي لمجمعية  
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 المستكل البرمجي 
  حػػػػرص مجمػػػػس االدارة لػػػػد ـ البػػػػرامج التطكيريػػػػة

 لمجمعية
 المممكة الريادة كالتميز في المشاريع  مى مستكل 
  إبتكار بيت مكدة 
 إفتتاح مكاتب المساندة القانكنية في المحاكـ 
 تميز في مجاؿ الدراسات كاالبحاث 

 الكضع االدارم 
  ضعؼ التكاصؿ بيف ادارات الجمعية 
  كالصيانة االداراتالتأخير في تنفيذ إحتياجات 
 دـ كجكد إجرا ات  مؿ كاضحة  
 ضعؼ تسكيؽ الجمعية كالظهكر اال المي 
 النكاحي االمنية في المقر كبيت مكدة ضعؼ 

  البرامجي الكضع 
 االرتجاؿ في تنفيذ بعض البرامج 
  تداخؿ البرامج ببعضها 
  كثرة المشاريع 
 صعكبة إقناع الدا ميف 

 وفقا لموظفات وأعضاء مجلس االدارة.  –: نقاط القوة والضعف في جمعية مودة 1الجدول  

  العامة التنفيذيةة الرئيسة والخط االنشطة
حمكؿ مبتكرة لمحد مف  ف طريؽ  المشاركة القيادية الفا مة بكمثار   الؽتسعى جمعية مكدة لمحد مف الط

تنبثؽ مف معالجة  ثالث نتائج اساسية  مىمعالجة مثار  في  المجتمع السعكدم مف خالؿ التركيز ك الطالؽ 
المشاكؿ التي تتعمؽ اكال بالكقاية مف الطالؽل ثانيا مف معناة المر ة خالؿ الطالؽ كثالثا المشاكؿ التي تنتج 

  ف الطالؽ  

تحقؽ مف خالؿ النتائج  االمد كيمة كفي إطار التخطيط المبنى  مى النتائج فقد حددت الجمعية نتائج ط 
(  التسمسؿ الفكرم لعمؿ 3كسط كالقصير  كيقدـ االطار المنطقي )مرفؽ رحمية المحددة  مى المدل المتمال

 الجمعية كالذم ينطكم  مى:

الطالق  وكيفية الحد من ،تماسك االسرة ونواقضيا ،أن يكون المجتم  وايي بأسباب الطالق: أوال 
  آثاره السمبية  ومعالجة

 بحيث اف: 

  شابات كا ي بكاجباته كحقكقه الزكجية كاالسرية الك شباب ال ف يككف 
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 كيعي المقكضات لمتماسؾ االسرم ككيفية تجنبهاهمية االستقرار االسرم درؾ   ممجتمع ال   
 متكفرة خدمات لمعالجة  القضايا  االسريةال 

 كسيتـ هذا مف خالؿ  

 زياد المعرفة بأسباب الطالؽ كمثار  كالكقاية منه ك الجه □
 رفع الك ي  ند المقبميف  مى الزكاج كحديثي الزكاج  □
 مهارات  الشباب كالشابات في الحفاظ  مى االستقرار االسرم  تعزيز □
 زيادة مشاركة الشباب كالشابات كالمؤسسات اال المية  في التك ية □
 إيجاد كالتعاكف مع مؤسسات لتعزيز الخدمات االستشارية لألسر □
 الطالؽتعزيز مصداقية البيانات حكؿ  □
 تغيير  نظرة المجتمع لممطمقات □
 القكانيف االسريةبالحقكؽ ك تعزيز ك ي النسا  كالرجاؿ  □

 
 د قوانين تنظم العالقات االسرية بضمان حقوق االفراد أن توج: ثانيا 

 : تككف بحيث اف

 تشريعات لمعالجة القضايا االسرية بفا مية ك دؿ القكانيف ك ال 
 قضايا االسرية البيئة  دلية مؤهمة  لمعالجة ال 
 متكفرةتسا د االسر  خالؿ كبعد الطالؽ التي حقكقية  الخدمات ال 

 كسيتـ هذا مف خالؿ

 دارسة كمراجعة القكانيف كالتشريعات كتقديـ التكصيات حكلها  □
 إ داد االدلة اإلجرائية لمقضايا االسرية  مى جميع المستكيات  □
  في مجاؿ ااحكاؿ الشخصيةتدريب  ال لتأهيؿ ك  □
 نسا  خالؿ الطالؽ متطكير الخدمات القانكنية المقدمة ل □
  كضماف حقكؽ طرفي العالقةإيجاد حمكؿ لتنفيذ االحكاـ الصادرة بما فيه صالح االطفاؿ  □
 

    توفير العيش الكريم لممرأة المطمقة ومن في حكميا وأبنائيا وبناتيا: ثالثا 
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 بحيث اف تصبح: 
  قدراتهف ك نفسهف أمطمقات يثقف بالنسا  ال 
 النفسية كاالجتما يةل مطمقات قادرات  مى مكاجهة مثار الطالؽ االقتصاديةالنسا  ال 

 
 كسيتـ هذا مف خالؿ

 لممطمقة  الحقكقيرفع الك ي  □
 لتحقيؽ االستقرار المادم  فك بنائه فتأهيؿ النسا  المطمقات كمف في حكمه □
 مى مكاجهة مثار الطالؽ النفسية  فك بنائه  فتعزيز قدرة النسا  المطمقات كمف في حكمه □

 كاالجتما ية
 فك بنائه كمف في حكمهف زيادة المعرفة كدراسة كضع النسا  المطمقات □

  
 

 كهي: المحددة  استراتيجات  مؿ لتحقيؽ االهداؼ كالنتائج  ربعكستتبع الجمعية 

ات العمؿ في تحقيؽ الثالث نتائج حيث اف يتعتبر الجمعية تعزيز القدارت مف  هـ إستراتيج تعزيز القدرات:
سكا  مف  داتيالمستفيديف كالمستف  قدرات كمعرفة كتعزيز  لتمكيف ىيسعالنهج التنمكم الذم تتبعه الجمعية 

ك المكظفات  مى  ك الشباب كالشابات  ك المحاميات  ك القضا    فكبناته  فك ابنائه السيدات المطمقات 
ة التي تحد مف فالمفاهيـ المختممع المكاقؼ المختمفة بشكؿ يحقؽ العدالة كيعزز القياـ بأدكارهـ كالتعامؿ 

 ك تعالج مثار  السمبية   الطالؽ 

إف ضعؼ المعرفة في قضية الطالؽ يؤثر  مى إمكانية معالجة الظاهرة كالتعامؿ مع  سبابها : زيادة المعرفة
ستعمؿ الجمعية  مى تنفيذ الدراسات االجتما ية  ك مثارها  لذلؾ كفي إطار تطكير مفهـك التخطيط مف الكاقع

طالؽ حيث ستكفر هذ  الدراسات المعمكمات كالتكصيات لممجتمع كالمختصيف كايضا لكالقانكنية فيما يتعمؽ با
إلصحاب القرار لتطكير البرامج   اما بالنسبة لمدراسات القانكنية فالهدؼ منها تكضيح الثغرات كاقتراح حمكؿ 

 لمعالجتها  
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تعتبر الجمعية الخدمات التي تقدمها مكممة لبعضها البعض كمهمة لتحقيؽ االهداؼ   تقديم الخدمات: 
كالخدمات منقسمة  لنك يف: النكع االكؿ الخدمات القانكنية كالنكع الثاني الخدمات االجتما ية   الخدمات 

ك بعد( كهي تك كية خالؿ   –)قبؿ  م مرحمة مف مراحؿ الطالؽ التنفيذية التي تقدـ لطالبيها في نية ك القانك 
كالرجؿ    ما بالنسبة لمخدمات االجتما ية فهي   كتنفيذية كتعتبر اساسية في إطار التك ية القانكنية لممر ة

ك الحاالت الطارئة( كالخدمات الدا مة نفسيا )مثؿ العالج  منقسمة لخدمات مسا دات مالية )مثؿ االيجار 
لتأهيميه )مثؿ التدريب كالتك ية(  كتعتبر الخدمات االجتما ية  ية( كالخدمات االجما ي كاالستشارات االجتما

 العيش الكريـ   مف فمع اكضا هف كتمكينه فمسا دة لمنسا  المطمقات لغاية تكييفه

مف منطمؽ  همية تكحيد الجهكد ك دـ االزدكاجية ستعمؿ الجمعية  مى إيجاد : إيجاد شراكات يممية وفعمية
كقد  فكفقا لحاجته لتقديـ الخدمات لممستفيداتكاالهمية  تعاكف مع الجمعيات كالمؤسسات الحككمية ملسبؿ 

 ى تحميؿ مكاقؼ الشركا  بالنسبة لعممها     كبنا ا  متشمؿ: التكظيؼل تمكيؿل  الجل إستشاراتل الد(
قة الشركا  ثك كسب  د ستقـك الجمعية في إطار خطة العالقات العامة بإستثمار الشركا  المسانديف كتحي

  يقدـ تحميؿ لألصحاب العالقة كشركا  الجمعية   5مرفؽ  المتحفظيف 

 

 اٌفئخ اٌّستٙذفخ

 

ار العمؿ كما يكضح الجدكؿ رقـ إف الفئة المستهدفة مف برامج الجمعية كاسعة النطاؽ كلكنها محددة في إط
4: 

 الفئة المستيدفة  النتيجة 
كا ي بأسباب الطالؽ   ف يككف المجتمع 

  ككيفية الحد منه كمف مثار  السمبية 
 الزكاج كحديثي  الزكاج مى  الشباب كالشابات المقبميف -
 حمالت التك كيةالبرامج ك الالمجتمع مف خالؿ  -

 ف تكجد قكانيف تنظـ العالقات االسرية 
 بضماف حقكؽ االفراد 

 متخذم القرار بالقكانيف -
  القدرات كتبادؿ الخبراتمف خالؿ تعزيز القضا   -
 االسر المفككة -
كالنك ية مف خالؿ تأهيمهف لممشاركة بأنشطة الجمعية اميات المح -
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 الحقكقية 
 الجهات الحككمية كاالهمية ذات العالقة  -

تكفير العيش الكريـ لممر ة المطمقة كمف في 
 حكمها ك بنائها كبناتها

 كاجتما ياهيمهف نفسيا أمف خالؿ تالنسا  المطمقات  -
 ف لممشاركة االقتصاديةههيمأمف خالؿ ت بنا  كبنات النسا  المطمقات  -

جتما يا   د ت الحاجة  إذا كذلؾ نفسيا كام
 

 تٛسغ اٌجغزافًاٌ

 

الجميعة إال اف  لنطاؽ  كسع  ترخيص الجمعية يتيح لها العمؿ  مى  كمع  ف لفي الرياض حالياخدمتها كامؿ تقدـ الجمعية 
محاكـ المساندة القانكنية في  مع العمـ انها قد تكسعت في تقديـ خدمات مكاتب لجكدة العمؿ قبؿ االنتشار ستركز  مى تعزيز

  كما ستعمؿ  مى تطكير المكاد التي تساهـ في إنتشار بيت مكدة في مناطؽ  خرل دماـ كجدة كالمدينةااحكاؿ الشخصية في 
االجتما ية ككزارة العدؿ    مما اف التكسع سيككف محدكدا في السنكات في المممكة كذلؾ في إطار التعاكف مع كزارة الشؤكف 

  الثالث القادمة  

 االستراتيجية االدارية 
كلتحقيؽ  تها في العمؿ ليتها ككفااعتي ستعمؿ  ميها الجمعية لزيادة فالنتائج االستراتيجية ال 4يعكس مرفؽ 

تنقسـ ف هذ  االهداؼ تأخذ بعيف اال تبار نقاط القكة كتعالج نقاط الضعؼ      حيث  مبرامجل النتائج المحددة
هداؼ:  الى ثالث االدارية  االهداؼ   

ساسه المعرفة في اتخاذ القرار  ف يككف إطار الحككمة ضابط كشفاؼ  اكال:   

ف يككف النظاـ االدارم كالمالي كاضح كضابط إلدارة كتشغيؿ الجمعية  ثانيا:   

برامجها مكدة ك ف تستديـ الجمعيةيعرؼ المجتمع ثالثا:  ف   

  ٚاٌتسٌٛك  اٌؼاللبد اٌؼبِخ

إف دكر دائرة العالقات العامة لـ يكف مبادرا في السنكات الماضية كبالتالي تأثرت الجمعية مف حيث اال الـ 
ك   االفراد مفك إستراتيجية لكسب الممكليف   ف البرامج  ديدة لـ يكف هناؾ تركيز كاضح  اكالد ـ   كبم
معية معركؼ في ف كمع تطكير االستراتيجية سيتـ إ داد خطة مدركسة لجعؿ دكر الجلكاالشركات   
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في استدامة البرامج هذا كمه يسا د ها بحيث دخمزيادة د ـ الجمعية كتنكع مصادر لالمجتمع السعكدم ك 
 (  5ك 4االهداؼ كاالنشطة االساسية مرفؽ  دكر الجمعية في المجتمع ) ز يعز تك 

كمف  هـ مبادئ العمؿ في هذ  الدائرة  ف تضمف ديمكمة التكاصؿ مع الشركا  مف المجتمعل   ضا  
الجمعيةل الممكليفل اال المييف كمف هـ مهتمكف في الجمعية مف خالؿ متابعة االنجازات التي تحققها البرامج 

 هداؼ الدائرة في:   كالجمعية اك مشاركتهـ بالمعمكمات التي قد تثير اهتماهـ   كستتمثؿ

o  لتعامؿ مع  اال الـ  المرئي كالمسمكع كخطة تكاصؿ تطكير سياسة 
o التكاصؿ االجتما ية تكثيؼ تكاجد الجمعية في اال الـ  العاـ كشبكات  
o إيجاد شراكات مع القطاع الخاص  لد ـ الجمعية 
o  ك الشركات  تطكير نظـ الد ـ لمجمعية سكا  لالفراد 
o  قامة الفعاليات زيادة دخؿ الجمعية شتراكات العضكية كام  مف خالؿ الر اية كالتبر ات كام

o  إيجاد تنكع في مصادر دخؿ الجمعية  
 

 اٌّٛارد اٌّبٌٍخ 

ميػر متبعػة بشػكؿ دقيػؽ  نظمة التخطيط المػالي ف  ميع حيث إف االجرا ات االدارية كالمالية مير كاضحة لمج
مػػى البػػرامج كمدا  المكظفػػات بشػػكؿ مباشػػر  كلهػػذا كخػػالؿ كبالتػػالي يػػؤثر ذلػػؾ  كاالمػػكر االدرايػػة ميػػر منظمػػة 

 السنكات القادمة ستعمؿ االدارة  مى: 

 ف يككف كاضح كسريع   تماد دليؿ إجرا ات لممعامالت االدارية بحيث إ -
 يككف شامؿ كمحفز لالنتاجية  إجرا ات لممكارد البشرية بحيث إ تماد دليؿ -
 كدقيؽبشكؿ منظـ  التخطيط الماليالعمؿ  مى  -
 بشكؿ يسا د في تحديد احتياجات الجمعية كتدبير إحتياطي لها   -
 تكضيح سياسة االستثمار كمتابعتها  -
 تطكير نظاـ إلستقطاب المتطك يف كالمتطك ات  -
 لبرامج الجمعية بنا  نظاـ متابعة كتقييـ  -
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 اٌّٛارد اٌجشزٌخ 

ف المهػػاـ ميػػػر كاضػػحة لمكثيػػػر ك ف  دا  المكظفػػػات بشػػكؿ مباشػػر  ممػػػا  لقػػد كػػاف لكضػػػع الجمعيػػة  ثػػػر  مػػى 
 كػػذلؾ ضػػعؼ المحفػػزات المتػػكفرة مقارنػػة بالقطػػاع الحكػػكمي كالخػػاص  إزدكاجيػػة العمػػؿ  دت لبعثػػرة المجهػػكد  

كػػػؿ لػػػه  إداراتكبنػػػا ا  مػػػى المعطيػػػات سػػػيتـ إ ػػػادة ترتيػػػب المهػػػاـ الكظيفيػػػة كام تمػػػاد العمػػػؿ مػػػف خػػػالؿ اربػػػع 
 هداؼ الجمعية:  مسؤكلية كاضحة في تحقيؽ 

بكفػا    الماليػة كاالداريػة كالبرامجيػة   مالهػا هداؼ الجمعية كتنسيؽ  : ضماف تحقيؽ االدارة التنفيذية  -
 في  طار نظـ الجمعية كالخطة االستراتيجية  كفا مية كجكدة  الية

 : د ـ تنفيذ بػرامج الجمعيػة كضػبط االمػكر الماليػة كاالداريػة بمػا يتكافػؽالمالية كاالدارية الشؤكف ادارة  -
 د المالية كالبشرية ار مع االجرا ات االمثؿ في المحاسبة كادارة المك 

دارة الشػػؤكفك  ة كالخػػدمات التنمكيػػة االجتما يػػ إدارة المسػػاندة دارة البػػرامج كتشػػمؿإ - ة كالبػػرامج القانكنيػػ ام
جػكدة : تنفيذ كتطكير البرامج لتحقيؽ اهداؼ الجمعية بفا مية ككفا ة ك المتابعة كالتقييـ كفريؽ الحقكقية
  الية 

 ك معنكيا  : إيجاد مجتمع دا ـ لمجمعية سكا  ماليا  كالتسكيؽ العالقات العامةإدارة  -
 

لتقديـ خدمة شػاممة  (ةكالقانكني ةاالجتما يالبرامج )يف كما كسيتـ إ تماد العمؿ مف خالؿ فرؽ  مؿ ب
كضػػػماف تبػػػادؿ المعمكمػػػات كالخبػػػرات فػػػي العمػػػؿ  حيػػػث سػػػيتـ إيجػػػاد فريػػػؽ  مػػػؿ لتقػػػديـ االستشػػػارات 

 لممستفيدات ك يضا لمتك ية 
 

 –سيتـ ايضا تطكير دليؿ إجرائي لممكارد البشرية حيث سيشمؿ جميع التفاصػيؿ المتعمقػة بكيفيػة إدارة 
 تدريب كتحفيز فريؽ  مؿ الجمعية   
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 اٌّتبثؼخ ٚاٌتمٍٍُ 

نطالقا مف الكاقع المتغير الحالي ستقكـ الجمعية بمراجعة خطة  ممها  إيمانا بأهمية متابعة كتقييـ العمؿ كام
الكفا   كالفا مية  بمبادئ التقييـ كالتي تشمؿ ة سنكيا ككفقا لممعايير  كسيتـ ايضا تقييـ العمؿيالستراتيجا

بعد سنتاف مف التنفيذ ك ميه سيتـ االستفادة مف النتيجة في التخطيط االستراتيجي لسنكات  كاالستمرارية  كاالثر
ك الداخمية     كيحؽ لممجمس طمب التقييـ إذا ما تغييرت االكضاع الخارجية 4243 – ;423ما بيف   

سنكية لمجمس االدارة (  لتحقيقها كسيتـ تقديـ التقارير الربع 6 لقد تـ تطكير المؤشرات لمنتائج ك هداؼ )مرفؽ
 لمتابعة االنجاز كالتأكد مف تحقيؽ االهداؼ   كيقدـ مرفؽ6 خطة لممتابعة )سيتـ تطكير  بعد ا تماد الخطة( 

كستقـك الجمعية بإستحداث منصب لممتابعة كالتقييـ في نهاية السنة االكلى مف االستراتيجة كذلؾ لتطكير 
   النماذج كتكثيؽ الدركس المستفادة كالمعرفة
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 يومعالجة آثاره في المجتمع السعودالمشاركه القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة ومستدامة للحد من الطالق 

المطمقة ومن في .العيش الكريم لممرأة 3
 حكميا  وأبنائيا

. قوانين تنظم العالقات االسرية بضمان حقوق 2
 االفراد 

 

المجتم  وايي بأسباب تماسك االسرة ونواقضيا   3
 وكيفية الحد من الطالق ومعالجة آثاره السميبة 

 ٌاٌحمٛلً ٌٍّطٍمخ ٛػً رفغ ا 

 فً تأًٍ٘ إٌسبء اٌّطٍمبد ِٓٚ

حىّٙٓ ٚأثٕبئٙٓ ٌتحمٍك 

 االستمزار اٌّبدي 

 تؼشٌش لذرح إٌسبء اٌّطٍمبد

ػٍى  ٓٚأثٕبئٙ  ِٓٚٓ فً حىّٙ

ِٛاجٙخ آثبر اٌطالق إٌفسٍخ 

 ٚاالجتّبػٍخ

 سٌبدح اٌّؼزفخ ٚدراسخ ٚضغ

إٌسبء اٌّطٍمبد ِٚٓ فً 

 حىّٙٓ  ٚأثٕبئٙٓ 

 

قوانين وتشريعات لمعالجة القضايا االسرية   2.1
 بفايمية ويدل 

 قضايا االسرية المؤىمة  لمعالجة بيئة يدلية  2.2
خالل وبعد   وجود خدمات حقوقية  تسايد االسر 2.3

 الطالق 
  

شجبة ٚشبثبد ٚاػً ثٛاججبتٗ ٚحمٛلٗ اٌشٚجٍخ 1.1

 ٚاالسزٌخ 

ٌٚؼً  ٍّ٘خ االستمزار االسزيِجتّغ ٌذرن  أ1.2

 اٌّمٛضبد ٌٍتّبسه االسزي ٚوٍفٍخ تجٕجٙب  

 خذِبد ٌّؼبٌجخ  اٌمضبٌب االسزٌخ  ِتٛفزح1.3

 

 ٌُدارسخ ِٚزاجؼخ اٌمٛأٍٓ ٚاٌتشزٌؼبد ٚتمذ

  اٌتٛصٍبد حٌٛٙب 
 إػذاد االدٌخ اإلجزائٍخ ٌٍمضبٌب االسزٌخ ػٍى

 جٍّغ اٌّستٌٛبد 

فً ِجبي االحٛاي ٌتأًٍ٘ ٚتذرٌت  اٌمبًٔٛٔ ا

 اٌشخصٍخ
 

ٌ ٕسبء خاليٍتطٌٛز اٌخذِبد اٌمبٍٔٛٔخ اٌّمذِخ 

 اٌطالق 
 

بَ اٌصبدرح ثّب فٍٗ إٌجبد حٍٛي ٌتٕفٍذ االحى

 ٚضّبْ حمٛق طزفً اٌؼاللخ صبٌح االطفبي

 

 ٔسبء ِطٍمبد ٌثمٓ ثأٔفسٙٓ ٚلذراتٙٓ  3.1

ٔسبء ِطٍمبد لبدراد ػٍى ِٛاجٙخ آثبر  3.2

 اٌطالق االلتصبدٌخ ـ إٌفسٍخ ٚاالجتّبػٍخ 

ٚػالجٗ ق ٚآثبرٖ ٚاٌٛلبٌخ ِٕٗاٌّؼزفخ ثأسجبة اٌطال حدسٌب 

 ًػٕذ اٌّمجٍٍٓ ػٍى اٌشٚاج ٚحذٌثً اٌشٚاج رفغ اٌٛػ 

 تؼشٌش ِٙبراد  اٌشجبة ٚاٌشبثبد فً اٌحفبظ ػٍى

 االستمزار االسزي 

  سٌبدح ِشبروخ اٌشجبة ٚاٌشبثبد ٚاٌّؤسسبد االػالٍِخ

 فً اٌتٛػٍخ

 ِغ ِؤسسبد ٌتؼشٌش اٌخذِبد  اٌتؼبْٚٚشزاوبد إٌجبد

 االستشبرٌخ ٌألسز

تؼشٌش ِصذالٍخ اٌجٍبٔبد حٛي اٌطالق 

تغٍٍز ٔظزح اٌّجتّغ اٌسٍجٍخ ٌٍّطٍمخ 

 ًإٌسبء ٚاٌزجبي ثبٌحمٛق ٚاٌمٛأٍٓ االسزٌختؼشٌش ٚػ 

 .األسرة مترابطة واعية والمجتمع آمن مستمر 

الشراكات   المعرفة , تقديم الخدماتقدرات , زيادة التعزيز   إستراتيجة االنشطة:  

 اإلطار المنطقي: 1مرفق 
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Updated 14/12/2015 

 ليادة الجمعية  بشفافية ومسؤولية 

. نظام إداري ومالي واضح وضابط إلدارة 2 . ضمان إستدامة يمل برامج الجمعية 3
 وتشغيل الجمعية 

 

إطار حوكمة ضابط وشفاف أساسو  4
 المعرفة في إتخاذ القرار  

o  َتطٌٛز سٍبسخ ٌتؼبًِ ِغ  االػال

 اٌّزئً ٚاٌّسّٛع 

o  َتىثٍف تٛاجذ اٌجّؼٍخ فً االػال

 اٌؼبَ ٚاٌشجىبد االجتّبػٍخ 

o  إٌجبد شزاوبد ِغ اٌمطبع اٌخبص

 ٌذػُ اٌجّؼٍخ

o تطٌٛز ٔظُ اٌذػُ ٌٍجّؼٍخ سٛاء

 ٌالفزاد اٚ اٌشزوبد 

o سٌبدح دخً اٌجّؼٍخ 

o إٌجبد تٕٛع فً ِصبدر دخً اٌجّؼٍخ 

 

 سرية ودقة إنجاز االجراءات االدارية والمالية   2.1
 إدارة فايمة لمموارد البشرية  2.2
 كفاءه في إدارة موارد الجمعية والتكامل في العمل 2.3
 تعزيز التطوع في الجمعية   2.4

 

 ِأسسخ إٌظُ اٌتبثؼخ ٌّجٍس االدارح 1.1

 ِّبرسخ اٌّجٍس ٌذٚرٖ ثفبػٍٍخ ٚوفبء1.2ٖ

o إيجاد أدلة إجرائية إدارية ومالية 
o إيجاد أدلة ونظم إلدارة ومتابعة الموارد البشرية 
o االدارية  يمى النظم وكيفية تنفيذىا تدريب االدارات المالية  و 
oتعزيز المفاىيم المالية والضبط المالي في الجمعية 
o  إيجاد سياسة إلدارة االستثمارات 
o تعديل الييكل وتييئة الموظفات بما يتناسب م  الخطط االستراتيجية 
o تطوير نظام المتابعة والتقييم 
oتطوعين والمتطوعات لدعم عمل الجمعية موجود شبكة من ال  
 

دٚر اٌجّؼٍخ ِؼزٚف فً اٌّجتّغ  3.1

 اٌسؼٛدي 

 دخً اٌجّؼٍخ ساد ِغ ضّبْ تٕٛع اٌّصبدر 3.2

 

 

o ظم يمل المجمس تنإيجاد السياسات التي 
 
oتعزيز قدرات المجمس لإلشراف يمى االدارة ومسائمتيا 
 
o زيادة موارد الجمعية 
 
 

 جمعية تعمل بفاعلية وكفاءه عالية من أجل تحميك أهذافها

تطوير نظم ,تعزيز القدرات والتخطيط    :العملة يإستراتيج  

 : االهداف المؤسسية 2مرفق  
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 2112 – 2116ة التنفيذية يالخطة االستراتيج: 3مرفق 

االىداف المراد تحقيقيا فري  المؤشرات  السنو / يدد المتوق  
 سنوات 3نياية 

منيجيرررررررررررررررررة  نشطةال ا
 العمل 

 النتائج 

 ة يبوكيفية الحد منو ومن آثاره السم المجتم  وايي بأسباب الطالق . 1 3 4 5
 622 

 مشاركة
6:2 

 مشاركة
 ػػػػػػػدد الشػػػػػػػابات المػػػػػػػكاتي حضػػػػػػػرف  -

 الدكرة 
 تغير المعرفة  ند الشابات  -

زيػػػػػػػػػػػػاد  المعرفػػػػػػػػػػػػة بأسػػػػػػػػػػػػباب 
الطػػػػالؽ كمثػػػػار  كالكقايػػػػة منػػػػه 

 هك الج
  

تنفيػػػػذ مبػػػػادرة التك يػػػػة قبػػػػؿ  3 3 3
كفػي  –الػزكاج تحػت إشػراؼ الػكزارة 

 الجامعات مع اإلناث   

تعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
 القدرات 

 
 
 
 

شررررررررررررباب  1.1

وشررابات وايرري 

بواجباترررررررررررررررررررررو 

وحقوقرررررررررررررررررررررررو 

الزوجيررررررررررررررررررررررة 

 واالسرية

إيجاد شراكات مع جامعات  4 3 3  دد الشراكات التي تمت  - +   
 الذككر لتنفيذ الدكرات 

;:2 
مشػػػػػػػػارؾ  

 كمشاركة

 ػػػػػػػدد الشػػػػػػػابات كالشػػػػػػػباب المػػػػػػػذيف  -   
 حضركا الدكرة 

تغيػػػػػػػػػر المعرفػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػابات  -
 كالشباب 

تنفيػػػذ مبػػػادرة التك يػػػة قبػػػؿ   5 3 3
كفػي  –الػزكاج تحػت إشػراؼ الػكزارة 

 الجامعات مع اإلناث كالذككر   
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كجػػػػػكد كرقػػػػػة مرجعيػػػػػة  ػػػػػف  سػػػػػباب  - +    
 الطالؽ 

تغييػػػػػػػػػػر  نظػػػػػػػػػػرة المجتمػػػػػػػػػػع 
قػػػػػػػػػػػػػػػػيف كالمطمقػػػػػػػػػػػػػػػػات لممطم

 ك بنائهـ 
 

تعزيػػػػػػػػػػػػػز ك ػػػػػػػػػػػػػي النسػػػػػػػػػػػػػا  
 كالرجاؿ بالقكانيف االسرية

تحضػػػػير كرقػػػػة  ػػػػف  سػػػػباب  3 4 3
 الطالؽ لتحديد رسائؿ التك ية 

 تعزيز قدرات 
 

 زيادة معرفة 

مجتمرر   4 3
يدرك  أىمية 
االسرررررررررررتقرار 
االسررررررررررررررررري 
وآليررررررررررررررررررررررة 

   تحقيقو
طبيعػػػػػة الشػػػػػراكات مػػػػػع المؤسسػػػػػات  - +  +   +  

 اال المية كالشركات الخاصة
 ػػػدد الشػػػباب كالشػػػابات المتطك يػػػة  -

 لد ـ الحممة 

الشػػػػػػػػػباب  زيػػػػػػػػادة مشػػػػػػػػاركة
 كالشػػػػػػػػػػػػػابات كالمؤسسػػػػػػػػػػػػػات

:  فػػػػػي التك يػػػػػة اال الميػػػػػة
 شركتاف تكقيع اتفاقيتاف مع 

 لد ـ برنامج التك ية 

تطكير شراكات مع مؤسسػات 4 4 3
ا الميػػػة كشػػػػركات خاصػػػة لمناصػػػػرة 

 كتعزيز العمؿ  ااهداؼ

7222 
 حضكر

7222 
 حضكر

 نك ية اانشطة التي تتـ في الحممة  - +
  دد الدا ميف لمحممة  -
  دد الحضكر لمممتقى -

 

تعزيػػػػػػػػػػػػػز ك ػػػػػػػػػػػػػي النسػػػػػػػػػػػػػا  
 كالرجاؿ بالقكانيف االسرية

لتك يػػػة االسػػػرة تصػػػيـ حممػػػة  5 4 3
ممتقػػػػى  ػػػػف  هميػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ  قػػػػد 
 االستقرار االسرم 

 ػػػػػػػػػدد المتفػػػػػػػػػا ميف  مػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػبكة  -  + + 
 االجتما ية مع برامج التك ية 

 نك ية التفا ؿ مع رسائؿ المقدمة -

تغييػػػػػػػػػػػر نظػػػػػػػػػػػرة المجمتػػػػػػػػػػػع 
مػػػف  :  فممطمقػػػات ك بنػػػائهل

يكػػرر تك يػػة خػػالؿ برنػػامج 
 يتنػػػػػػػػاكؿ مرتػػػػػػػػاف كيتنػػػػػػػػاكؿ 
جكانػػػػػػػػػػػػػب  التك يػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي

ك  ك شػػػػػػػػػػر ية  اجتما يػػػػػػػػػػة 
ك  ك نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػية  حقكقيػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

ك العنػػػػػػػػػػػػؼ   –اقتصػػػػػػػػػػػػادية 
  االسرم

 

تنفيذ برامج تك كية مف خػالؿ 6 4 3
نشػػػػر الرسػػػػائؿ بشػػػػكؿ مبتكػػػػر ككاسػػػػع 
)خطػػػػػب الجمعػػػػػةل التمفػػػػػازل الراديػػػػػكل 

 مػػػػػػى بعػػػػػػض المنتجػػػػػػاتل ا النػػػػػػات 
 (الد     الشبكة االجتما ية
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 ػػدد الجكامػػع المشػػاركة فػػي برنػػامج  - + جكامع 7 جكامع 7 
 التك ية 

نك ية الخطب التي تتـ في الجكامػع  -
 بما يتعمؽ باالسرة 

مػػدل رضػػى الحضػػكر  ػػف الخطػػب  -
 التي تقدـ  ف االسرة 

تعزيػػػػػػػػػػػػػز ك ػػػػػػػػػػػػػي النسػػػػػػػػػػػػػا  
 االسرية بالحقكؽ كالرجاؿ 

 
ع مػػػػػػػػػػتالمج تغييػػػػػػػػػػر نظػػػػػػػػػػرة

   فممطمقات ك بنائهل

تنفيػػػػػػذ بػػػػػػرامج التك يػػػػػػة مػػػػػػػف  7 4 3
كلمكصػػػػػكؿ مباشػػػػػرة  خػػػػػالؿ الجكامػػػػػع 

 ػػػػف  سػػػػباب الطػػػػالؽ كمثػػػػػار   لرجػػػػاؿ
 كسبؿ الكقاية منه

رسـ خطة التكسع في تك يػة  8 4 3   +
 الجكامع 

  

تأسػػػػػيس  تػػػػكفر مػػػػػادة تك كيػػػػة حػػػػػكؿ - +   
 اسرة كالحفاظ  مى استقرارها 

المقبمػػػػيف  رفػػػػع الػػػػك ي  نػػػػد
 مػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػزكاج كحػػػػػػػػػػػديثي 
الػػػػػػػػػػزكاج  ػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػتقرار 

 االسرم

ميـ برنػػػػػػػػػػػامج تك يػػػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػػػ 9 4 3
 لممتزكجيف حديثا

هميف لمقيػاـ ؤ الم  دد االناث كالذككر -   47 47
 بتقديـ الدكرة 

مػػػػػدل رضػػػػػى المػػػػػدربيف كالمػػػػػدربات  -
  ف المادة المقدمة 

تأهيػػػػؿ مػػػػدربيف مػػػػف االنػػػػاث  : 4 3
 كالذككر لتنفيذ الدكرات 

 المادة التك كية  تكفر - +   
  

 

تعزيز ك ي النسا  كالرجػاؿ 
 االسرية  كالحقكؽ بالقكانيف

تصػػميـ برنػػامج تك يػػة فا ػػؿ  ; 4 3
كبالمشػػػػػػػاركة لمنسػػػػػػػا  كالرجػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػف 
 االستقرار الحقكؽ كالكاجبػات االسػرية

دكرات  –كقػػػػػػػػػد يشػػػػػػػػػمؿ محاضػػػػػػػػػرات 
   نشطة مبتكرة  – مؿ 

 

 ػػدد المراكػػز التػػي سػػيتـ التنفيػػذ بهػػا  - +   
 كمرحمة اكلى 

  يذ البرنامج فمدل تجاكب الكزارة بتن -

االتفػػػػاؽ مػػػػع كزارة الشػػػػؤكف  32 4 3
 ما ية لتقػديـ التك يػة مػف خػالؿتاالج

  المجاف المجتمعية   

 

 32  
مػػػػػػػػػػػػػػػػدربات 

32 
مػػػػػػػدربات 

 ػػػدد المػػػدربيف كالمػػػدربات الػػػذيف تػػػـ  - 
 تديبهـ 

تػػػػػػػػػدريب المػػػػػػػػػدربيف  مػػػػػػػػػى  33 4 3
 البرنامج 
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ك  كمدربيف 
 مدربيف 

مػػػػػدل رضػػػػػى المػػػػػدربكف كالمػػػػػدربات  -
 سمكب العمـ   ف المادة المقدمة ك 

 دكرات  32
472 

 مشارؾ ق 

 دكرات  8
372 

مشػػػػػارؾ 
 ق

 ػػدد النسػػا  كالرجػػاؿ الػػذيف حضػػركا  - 
 التدريب 

مػػػدل رضػػػى الحضػػػكر  ػػػف المػػػادة  -
 المقدمة 

تنفيذ البرنامج التػدريبي مػع  33 4 3
 النسا  كالرجاؿ 

 

مقتػػػػػػرح لتعػػػػػػديؿ البيانػػػػػػات المتعمقػػػػػػة  -  + 
 طالؽالب

تعزيػػػػػز مصػػػػػداقية البيانػػػػػات 
 حكؿ الطالؽ

نك يػػػػة  تقػػػػديـ مقتػػػػرح حػػػػكؿ 34 4 3
البيانػػػػػػػػات المتعمقػػػػػػػػة ك  اإلحصػػػػػػػػا ات 

طالؽ كدراسػػػػة القضػػػػايا المرتبطػػػػة البػػػػ
 بها 

  

مػػػػػدل تجػػػػػاكب صػػػػػناع القػػػػػرار مػػػػػع  -  + + 
 المقترحات 

التعػػػػػديؿ الػػػػػذم يػػػػػتـ  مػػػػػى  سػػػػػاليب  -
 إصدار البيانات 

 ؿحممػػػػػة مناصػػػػػرة مػػػػػف  جػػػػػ 35 4 3
 البيانات  ساليب جمع تعديؿ 
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االىررداف المررراد تحقيقيررا فرري نيايررة  المؤشرات  السنة
سنوات 3  

 النتائج منيجية العمل  االنشطة

 ةيبوكيفية الحد منو ومن آثاره السم بأسباب الطالق وايي  المجتم  .1 1 2 3
 ػػػػػدد البػػػػػرامج كالخػػػػػدمات المقدمػػػػػة  -  +   

  المرصكدة
  سمكب  مؿ البرامج تحميؿ لنك ية ك  -

الجهػػػػػػػػػػػات إيجػػػػػػػػػػػاد كالتعػػػػػػػػػػػاكف مػػػػػػػػػػػع 
لتعزيػػػز الخػػػدمات  الحككميػػػة كاالهميػػػة
  االستشارية لألسر

رصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات  3 5 3
 لمقدمػػػػةاالجتما يػػػػة كاالستشػػػػارية ا

 لألسر المعرضة لتفكؾ  سرم

 تقديـ الخدمات 
 

 زيادة معرفة 

3 5  

وجرررررررررررررررررررررررود 

خرررررررررررررررررردمات 

لمعالجررررررررررررررررة 

القضرررررررررررررررررايا 

 االسرية 

 

 ػػدد اتفاقيػػة التعػػاكف مػػع البػػرامج  - +   
  كمقدمي الخدمات

 ػػػػػػػدد الحػػػػػػػاالت المحكلػػػػػػػة لمبػػػػػػػرامج  -
  المختمقة

مدل رضى الحاالت المحكلػة  ػف   -
الخدمػػػػػػػػة المقدمػػػػػػػػة لهػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ 

 كالجهة المحكؿ لهاالجمعية 

الجهات كالتعاكف مع  شراكات  إيجاد
لتعزيػػػز الخػػػدمات  الحككميػػػة كاالهميػػػة
إتفاقيػػات مػػع  7:  االستشػػارية لألسػػر

المقدمػػػػة الخػػػػدمات  جهػػػػات االهميػػػػةلا
 لألسر 

إختيػػػػػػػػػار مجمك ػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف  4 5 3
البػػػػرامج كالخػػػػدمات لتعامػػػػؿ معهػػػػا 

 كالتحكيؿ لها

 الخدمة دد االسر المستفيدة مف  - + +  + 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػدل رضػػػػػػػػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػػػػػػػػتفيديف   -

  دات مف الخدمةيكالمستف
نك يػػػػػػػػػػػػة االستشػػػػػػػػػػػػارات المقدمػػػػػػػػػػػػة   -

 لممستفيدف كالمستفيدات 
 ػػػػػػدد االخصػػػػػػائيات المػػػػػػكاتي تػػػػػػـ  -

 تدريبهف 
  دد االخصائيات الممتزمات -

 

الجهػػػػات كالتعػػػػاكف مػػػػع  شػػػػراكات إيجػػػػاد
لتعزيػػػػػز الخػػػػػدمات  الحككميػػػػػة كاالهميػػػػػة

  االستشارية لألسر

تطػػػػػكير خدمػػػػػة إستشػػػػػارية  5 5 3
  سرية  ) تربكم( 

تأهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب  6 5 3 + + +
 ااخصائيات 

 تقييـ التجربة  7 5 3   + 
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االىررداف المررراد تحقيقيررا فرري    المؤشرات  السنة
سنوات 3نياية   

 النتائج منيجية العمل  االنشطة

 قوانين تنظم العالقات االسرية بضمان حقوق االفراد   .2 1 2 3
إيجػػػاد مرجػػػع لقػػػكانيف التػػػي تػػػنظـ  - +  

 شؤكف االسرة 
 

دارسػػػػػػػػػة كمراجعػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػكانيف   
كالتشػػػػريعات كتقػػػػديـ التكصػػػػيات 

 حكلها 
 

مدكنػػػػة ااحػػػػكاؿ  إنتهػػػػا  3 3 4
 الشخصية 

 

 تعزيز قدرات 
 

 زيادة معرفة 

2.1   

قرررررررررررررررررررررررررررررروانين 

وتشرررررررررررررررررررريعات 

القضرايا لمعالجة 

االسررية بفايميرة 

 ويدل

  + 
 
 
 

  دد الشراكات الدا مة لمحممة  -
مػػػػدل تجػػػػاكب الػػػػكزارة لطمبػػػػات  -

 الحممة 
 مدل تحقيؽ اهداؼ الحممة  -

دارسػػػػػػػػػػػػة كمراجعػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػكانيف 
كالتشػػػػريعات كتقػػػػديـ التكصػػػػيات 

 حكلها

تصػػػميـ حممػػػة مناصػػػرة  4 3 4
 لمشركع المدكنة 

 تككيف لجنة لمحممة  5 3 4 +  
 إ تماد الحممة  6 3 4 +  

 تنفيذ الحممة  7 3 4  + +

  دد الجمسات المنعقدة  -  +  +
  دد الحضكر في الجمسات  -
 نسبة المشاركة في الحمالت  -

 

تطػػػػػػػػػػكير الخػػػػػػػػػػدمات القانكنيػػػػػػػػػػة 
 منسا  خالؿ الطالؽلالمقدمة 

 
تعزيػػػػػػز ك ػػػػػػي النسػػػػػػا  كالرجػػػػػػاؿ 

 بالقكانيف ااسرية 

جمسػػػػػػػػػػػػػػػات  تحفيزيػػػػػػػػػػػػػػػة  8 3 4
 مقترحػػػػػػػػػػػات المدكنػػػػػػػػػػػةلتك يػػػػػػػػػػػة 

  مةكالمشاركة في الحم
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االىررداف المررراد تحقيقيررا فرري نيايررة  المؤشرات  السنة
سنوات 3  

 النتائج منيجية العمل  االنشطة

 قوانين تنظم العالقات االسرية بضمان حقوق االفراد   .2 1 2 3
دراسة حكؿ إجرا ات المحكمة   -   

 االسرية
  دد الحاالت المرصكدة  -
مقتػػرح لنظػػػاـ إجرائػػي لممحػػػاكـ  -

 االسرية 
إقػػػػػػػػػػرار المشػػػػػػػػػػركع االجرائػػػػػػػػػػي  -

 كتعميمه 

قػػػكانيف كتشػػػريعات لمعالجػػػة القضػػػايا 
 االسرية بفا مية ك دؿ 

 
 ػػػػػػػػداد اادلػػػػػػػػه اإلجرائيػػػػػػػػة لمقضػػػػػػػػايا إ
 اسرية  مى جميع المستكيات ا

دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ات  3 4 4
مػػػػف خػػػػالؿ  –لممحػػػػاكـ االسػػػػرية 

 كنةالمد

 تعزيز قدرات 
 

 زيادة معرفة  

بيئرة   2.2  

يدليررررررررررررررررررررررة  

مؤىمرررررررررررررررررررررة 

لمعالجررررررررررررررررة 

قضرررررررررررررررررايا ال

 االسرية

نظػػػػػػػاـ تقػػػػػػػديـ مشػػػػػػػركع ال 4 4 4 + + +
االجرائػػػػػػػػػػػي لمحكمػػػػػػػػػػػة االحػػػػػػػػػػػكاؿ 

فػػػػػػػي إطػػػػػػػار مقتػػػػػػػرح خصػػػػػػػية شال
 المدكنة

+ 
 

 + + 
 

 حػػػػػػػاالت "تظمػػػػػػػـ"رصػػػػػػػد  5 4 4
همية كجكد نظاـ إجرائي  تكضح 
 كاضح 

المناصػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف  جػػػػػػػػػؿ  6 4 4  + + 
 التعديؿ كا تماد إجرا ات جديدة 

لػػة اجرائيػػة بعػػد تطػػكير اد 7 4 4   + 
 كالمراجعيف ا تمادها لمقضا  

 كجكد المكائح االرشادية  -     + 
 

لكائح ارشػادية لممػر ة فػي  8 4 4
 المحاكـ 
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إ تمػػػػػاد القػػػػػرار الصػػػػػادر  ػػػػػف  - +   
 النفقة 

القضػػػايا قػػػكانيف كتشػػػريعات لمعالجػػػة 
 االسرية بفا مية ك دؿ

متابعػػػػػػػػػة إقػػػػػػػػػرار النفقػػػػػػػػػة  9 4 4
كالمشػػػػػػػاركة فػػػػػػػي الدراسػػػػػػػة التػػػػػػػي 

 طمبتها كزارة العدؿ 
قائمػػػػػػػػػة بإحتياجػػػػػػػػػات القضػػػػػػػػػا   - +   

 التدريبية 
مكافقػػة الػػكزارة  مػػى العمػػؿ مػػع  -

 القضا  
إ تمػػػػػػػػػػػػاد برنػػػػػػػػػػػػامج التػػػػػػػػػػػػدريب  -

 لمقضا  

 التأهيؿ كالتدريب القانكني االسرم 
 

تحديد إحتياجػات قاضػي  : 4 4
االحػػػكاؿ الشخصػػػية كالتػػػي كردت 

 في مقترح المدكنة 
التنسيؽ مع كزارة العدؿ  ; 4 4 +  

 كمجمس القضا  اال مى 
كضػػع برنػػامج تػػدريبي   32 4 4 +  

 العػػػػػاممكف فػػػػػي المحػػػػػاكـ لمقضػػػػػا  
التنفيذيف ك يضا القضا   االسرية 

)قػػػد يكػػػكف فػػػػي  ػػػدة امػػػكر مثػػػػؿ 
تنظػػػػيـ الكقػػػػتل فنػػػػيل التكاصػػػػؿل 

حقػػكؽ الطفػػؿ  الػػد مػػا يحتاجكنػػه 
 هـ(

 72 %
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 القضا 

 ػػػدد القضػػػا  المسػػػتفيديف مػػػف  - 
 التدريب 

رضػػػػى القضػػػػا   ػػػػف البرنػػػػامج  -
 التدريبي 

مػػػػػدل التغيػػػػػر فػػػػػي ممارسػػػػػات  -
 القضا  

تنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ البرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػامج   33 4 4
 التدريبي مع القضا 
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5 
 جمسات 

5 
 جمسات

  نك يػػة المناقشػػات المطركحػػة - 
 بيف القضا 

 ػػػػػػػػدد القضػػػػػػػػا  الشػػػػػػػػاركيف فػػػػػػػػي  -
 الجمسات 

مػػدل التفا ػػؿ بػػيف القضػػا  خػػارج  -
 الجمسات 

تنظيـ جمسػات كنػدكات  34 4 4 التأهيؿ كالتدريب القانكني االسرم  
 لمقضػػػػػػػػػػػػػػػا  لتبػػػػػػػػػػػػػػػادؿ الخبػػػػػػػػػػػػػػػرات

  كالمعمكمات 

  دد الخريجات مف البرنامج  - 52 52 52
 ػػػػػػػػدد السػػػػػػػػا ات المقدمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  -

الفتيػػػػػػػػػػػػػات تطك يػػػػػػػػػػػػػا لمجمعيػػػػػػػػػػػػػة اك 
 لجمعيات اخرل 

 ػػػػػػف المسػػػػػػتفيدات مػػػػػػدل رضػػػػػػى  -
 التدريب 

 ػػػػدد الفتيػػػػػات التػػػػي يعممػػػػػف مػػػػػف  -
 الحاضنة القانكنيةإجمالي خريجات 

  

فػػي مجػػاؿ االحػػكاؿ التأهيػػؿ كالتػػدريب 
  الشخصية

 
 

  طالبػاتتدريب تأهيؿ ك  35 4 4
القػػػػانكف الشػػػػريعة ك  مػػػف خريجػػػػات

تقػػديـ لممشػػاركة بفا ميػػة فػػي هػػذا 
  الخدمات 

 
 طالبة
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االىداف المراد تحقيقيا في نياية  المؤشرات السنة
سنوات 3  

 النتائج منيجية العمل االنشطة

 قوانين تنظم العالقات االسرية بضمان حقوق االفراد   .2 1 2 3
 
 
 

 
 
 

+ 
 

 اه دد االستشارات التي يقدم
المساندة في المحاكـ  مكتب   

نػػػػػػػػػػكع االستشػػػػػػػػػػارات المقدمػػػػػػػػػػة  -
 لطالبها

تطػػكير الخػػدمات القانكنيػػة المقدمػػة 
 لنسا  خالؿ الطالؽ 

تعزيػػػػػػػػػػز دكر مكاتػػػػػػػػػػب  3 5 4
  مكدة في المحاكـ

 

  
 

 تقديـ الخدمات 
 

 تعزيز القدرات   

 2.3  

وجررررررررررررررررررررررود 

 خررررررررررررررررردمات 

تسررررررررررررررررررايد 

النسرررررررررررررررررراء  

خررررالل وبعررررد 

  الطالق

  
 
 

 
 
 

مكاتػب  ػدد الجػاف  الدا مػة ل - 
 جمعية مكدة في المحاكـ 

تطػػكير نمػػكذج النشػػا   4 5 4
مكاتب في المحكمة مػف خػالؿ 

 مع لجاف المحاميف  كات االشر 
 ػػػدد المحاميػػػات المػػػكاتي تػػػـ  - + + +

 تدريبهف 
مػػػػػػػػػدل  رضػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػراجعيف  -

المكاتػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػف الخدمػػػػػػػػػػػة 
 المقدمة 

تعزيػػػػػػػز قػػػػػػػدرة    5 5 4
 المحاميات  بمكاتب المساندة

 ػػدد اإلجتما ػػات التػػي تقػػاـ  - + + +
 لتبادؿ الخبرات 

 ػػػػػػػػدد المحاميػػػػػػػػات المػػػػػػػػكاتي  -
 يحضرف االجتماع 

مدل رضى المحاميػات  ػف  -
 االجتما ات 

إجتما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات   6 5 4
لممحاميػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػف المكاتػػػػػػػػػػػب 

لتبػػػػػػػػػػادؿ الخبػػػػػػػػػػػرات المسػػػػػػػػػػاندة 
 كالمعمكمات 
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االستشػػػػػارات المقدمػػػػػة  ػػػػػدد  - + + +
 ة ففي المكاتب المختم

مػػػػػػػػػػػدل رضػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػراجعيف  -
المكاتػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػف الخدمػػػػػػػػػػػة 

 المقدمة 

إفتتاح مكتب جدة  7 5 4
كمكة كاالشراؼ  مى المكاتب 

المدينة  –الثالث )الرياض 
 كالدماـ(  

كجػػػكد خػػػط سػػػاخف لمسػػػاندة  - +  
 طالبي الخدمة 

مػػػػػػػػدل رضػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتخدمي  -
 الخط 

  دد االتصاالت  -
 نكع التساؤالت التي تطمب  -

تطػػكير الخػػدمات القانكنيػػة المقدمػػة 
 لنسا  خالؿ الطالؽ

انشا  مركز اتصاؿ  8 5 4 
استشارم  )يعمؿ مف خالؿ 

خريجات الحاضنة  القانكنية( 
  

  

إ النػػػػػػػػػػػػػات  ػػػػػػػػػػػػػف خدمػػػػػػػػػػػػػة  - +  
 االستشارات  بر الهاتؼ 

  دد اال النات التي تمت  -
 ػػػػػػػػػػدد مسػػػػػػػػػػتخدمي الخػػػػػػػػػػط  -

 الساخف 
مسػػػػػػػػتخدمي مػػػػػػػػدل رضػػػػػػػػى  -

 الخدمة  نها

تصميـ حمالت  9 5 4
إ المية لإل الف  ف الخط 

 الساخف 
تنفيذ الحمالت  : 5 4   +  

 اال النية لمخط الساخف  

 قائمة بنقاط القكة كالضعؼ  -   +
تعػػػػديؿ الخدمػػػػة كفقػػػػا لنتػػػػائج  -

 التقييـ 

تقييـ الخدمات  ; 5 4 
 كنك يتها 
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 ػػػػػػػدد القضػػػػػػػايا المحكلػػػػػػػة      - +  + +
 لبيت مكدة سنكيا 

 ػػػػػدد الحػػػػػاالت التػػػػػي يتعامػػػػػؿ  -
 معها بيت مكدة

نػػػػكع الحػػػػاالت المرسػػػػمة لبيػػػػت  -
 مكدة  

المسػػػػػػػػػػػػتفيديف مػػػػػػػػػػػػدل رضػػػػػػػػػػػػى -
بيػػػػت كالمسػػػػتفيدات مػػػػف خػػػػدمات 

   مكدة 

إيجػػػػػػػػػاد حمػػػػػػػػػكؿ لتنفيػػػػػػػػػذ االحكػػػػػػػػػاـ 
الصػػػادرة بمػػػا فيػػػه صػػػالح االطفػػػاؿ 

 كضماف حقكؽ طرفي العالقة 

ج لبيت ذتطكير نمك  32 5 4
مكدة   لمزيارة االسرية   

خطػػػػػة لكيفيػػػػػة تنفيػػػػػذ الػػػػػدليؿ  - +  
 تشمؿ تدريب المكظفات 

  تنفيذ الدليؿ 33 5 4
كرسـ خطة لتعديؿ  اإلجرائي

)إستمرارية  الخدمات تدريجيا
 تقديـ خدمة بيت مكدة(   

  

 
 

المسػػػػػػػػتفيديف مػػػػػػػدل رضػػػػػػػى  - + 
 كالمسػػػػػتفيدات  ػػػػػف خػػػػػدمات 

 بيت الزيارة 

تأهيؿ مكظفات 34 5 4  
بيت مكدة لتنفيذ الدليؿ 

ستحداث الهيكؿ الكظفي  كام
 بنا ا  مى الدليؿ

تقييـ التجربة كتعديؿ  35 5 4 دليؿ إجرائي معدؿ  -  + +
 الدليؿ 

نتشػػػػػار بيػػػػػت إقػػػػػرار بكيفيػػػػػة  -  + +
 مكدة في المممكة

دراسة إمكانية  36 5 4
 االنتشار كتحضير خطة لذلؾ 
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 بيت مكدة منشئ كفا ؿ  -   
نسػػػبة التمكيػػػؿ المتػػػكفرة مػػػف  -

 إجمالي انشا  المبنى 
 

إيجػػػػػػػػػاد حمػػػػػػػػػكؿ لتنفيػػػػػػػػػذ االحكػػػػػػػػػاـ 
الصػػػادرة بمػػػا فيػػػه صػػػالح االطفػػػاؿ 

 كضماف حقكؽ طرفي العالقة

إنشا  مبنى بيت  37 5 4 
مكدة لمزيارة االسرية كجمع 

 التبرع له
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االىررداف المررراد تحقيقيررا فرري    المؤشرات  السنة
سنوات 3نياية   

 النتائج منيجية العمل  االنشطة

 .العيش الكريم لممرأة المطمقة ومن في حكميا وأبنائيا 3 . 3 1 2 3
8  

 دكرات 
8  

 دكرات 
8 

 دكرات  
  دد الحضكر لمجمسات  -
الرضػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػف  لمػػػػػػػػػػػد -

 الجمسات 
قصػػػػػػص مػػػػػػف السػػػػػػيدات  -

 ترصد التغيير 

تعزيز قدرة النسا  المطمقػات كمػف 
 مػػػػػػػػػى  فك بنػػػػػػػػػائه ففػػػػػػػػػي حكمهػػػػػػػػػ

مكاجهػػػػػػة مثػػػػػػار الطػػػػػػالؽ النفسػػػػػػية 
 كاالجتما ية 

 
 ي القانكني لممطمقة  رفع الك 

تنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ جمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  3 3 5
 ػػف  كتك يػػة د ػػـكمحاضػػرات 

الحقكؽ كالكاجبات لممسػتفيدات 
 6دكرة جمعيػػػػػػػػة مػػػػػػػػكدة )مػػػػػػػػف 

 جمسات كؿ شهريف( 

 تعزيز القدرات  
 

 تقديـ خدمات 
  
 

نسرررررراء   3.1 

مطمقررات يرررثقن 

نفسررررررررررين و أب

 قدراتين 

 
5 

 دكرات 
5 

 دكرات 
5 

 دكرات 
 ػػػدد الحضػػػكر لجمسػػػات  -

 العالج 
مػػػػػػدل رضػػػػػػى السػػػػػػيدات  -

  ف الجمسات 
رصػػػػػػػػػػد التغييػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػى  -

 السيدات 

تنفيػػػػذ جمسػػػػات  ػػػػالج  4 3 5
جمػػػػػػا ي لممشػػػػػػتركات المػػػػػػكاتي 

الػػدكرة يعػػانكف مػػف االكتئػػاب ) 
 اشهر(  6جمسات كؿ  :

34 
 محاضرة 

34 
 محاضرة

34 
 محاضرة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر  -
 لممحاضرات 

مػػػػػػدل رضػػػػػػى السػػػػػػيدات  -
 ػػػف المكاضػػػيع كاسػػػمكب 

 الطرح 
نػػػػػػػػػػػكع االسػػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػػف  -

 المحاضرات 

تنفيػػػػػػػػػػػػػذ محاضػػػػػػػػػػػػػرات  5 3 5
د ـ المهػػػػػارات مػػػػػػرة لػػػػػفيػػػػػه يتثق

الكقػػػػت ل  شػػػػهريا )مثػػػػؿ تنظػػػػيـ
 الد(  مؿ ميزانيةل تربكيةل 
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322 
 مشاركة 

322 
 مشاركة 

322 
 مشاركة 

 ػػػػػػػػػػدد الحضػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػي  -
 الكرش 

رضػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػدل  -
 الكرش المقدمة 

 قصص النسا  كالتغيير  -

كرش تطػػػػػػػػػػػػػػػكير  ذات  6 3 5
لمسػػػػػػيدات المػػػػػػكاتي يحتاجكنهػػػػػػا 

 6كفقػػػػػػػػػا لمعػػػػػػػػػايير محػػػػػػػػػددة ) 
 سنكيا( 

قائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمي  - +  
المسػػػػػػػػػػػػػػا دات لمنسػػػػػػػػػػػػػػا  

 كمعاييرهـ 
 

تعزيز قدرة النسا  المطمقػات كمػف 
 مػػػػػػػػػى  فك بنػػػػػػػػػائه ففػػػػػػػػػي حكمهػػػػػػػػػ

مكاجهػػػػػػة مثػػػػػػار الطػػػػػػالؽ النفسػػػػػػية 
 كاالجتما ية

دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير  7 3 5
المسػػػػػػػػػػػػػا دة التػػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػػدمها 
الجمعيػػػػػػػات المختمفػػػػػػػة لمنسػػػػػػػا  
كتحػػػػػػػػػػػػػدم كيفيػػػػػػػػػػػػػة التحكيػػػػػػػػػػػػػؿ 

 لمجمعيات 
 ػػػدد االتفاقيػػػات المبرمػػػة  -   + +

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 كالجمعيات المختمفة 

 ػػػػدد الحػػػػاالت المحكلػػػػػة  -
 لهـ 

تطػػػػػػػكير اتفاقيػػػػػػػة مػػػػػػػع  8 3 5 
كالجهػػات الحككميػػة  الجمعيػػات
 لتحكيػؿ الحػاالت لهػا كاالهمية 

مػػػػػػػػف  جػػػػػػػػؿ الحصػػػػػػػػكؿ  مػػػػػػػػى 
الخػػػػػػػػػدمات المطمكبػػػػػػػػػة كمنهػػػػػػػػػا 
االستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيةل 
كاالجتما يػػػػػػػػةل كاالقتصػػػػػػػػاديةل 

 كاالسريةل كالقانكنية كالشر ية
معايير كاضػحة لمجمعيػة  - +    

 بمف تسا د 
 دد المسا دات المقدمة  -

 كفقا لممعايير 

قدرة النسا  المطمقػات كمػف تعزيز 
 مػػػػػػػػػى  فك بنػػػػػػػػػائه ففػػػػػػػػػي حكمهػػػػػػػػػ

مكاجهػػػػػػة مثػػػػػػار الطػػػػػػالؽ النفسػػػػػػية 
 كاالجتما ية

 تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػكير معػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير 8 3 5
لمجمعيػػة ككيفيػػة دراسػػة الحالػػة 
مػػف خػػالؿ دليػػؿ اجرائػػي حيػػث 

 كيفية تحكيؿ الحاالت يشمؿ 
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 ػػػػػػدد الخطػػػػػػط التنمكيػػػػػػة  - + + +
المسػػػػػػػتكممة كالتػػػػػػػي يػػػػػػػػتـ 

 تنفيذها 
 المسػػتفيدات نسػػبة رضػػى  -

الخػػػػػدمات المقدمػػػػػة  ػػػػػف 
 مف خالؿ الخطة 

 

خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التطػػػػػػػػػػػػػػػػػػكير  9 3 5
التنمكيػػػػة لمسػػػػيدات كبػػػػاالخص 

 مف سيتـ د مها 

  

322 
 سيدة 

322 
 سيدة 

322 
 سيدة 

تقػػػػػػػػػػػديـ المسػػػػػػػػػػػا دات  : 3 5 
لمسػػػػػػػػػيدات المػػػػػػػػػكاتي يسػػػػػػػػػتحقف 

حيػػث  المسػػا دة كفقػػا لممعػػايير
تشػػػػػػػػػػػػمؿ هػػػػػػػػػػػػذ  المسػػػػػػػػػػػػا دات 
مسػػػػػػػػػا دات ماديػػػػػػػػػةل  ينيػػػػػػػػػةل 

 إيجارل سكف كتعميمية(
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االىداف المراد تحقيقيا في    المؤشرات  السنة
سنوات 3نياية   

منيجيررررررررررررررة  االنشطة
 العمل 

 النتائج

 وأبنائياومن في حكميا العيش الكريم لممرأة المطمقة . 3 1 2 3
  ف دد النسا  المكاتي تـ تدريبه - + + +

 رضى  ف التدريب المدل  -
كمػػػػف أهيػػػػؿ النسػػػػا  المطمقػػػػات ت

لتحقيػػػػػؽ  فك بنػػػػائه هػػػػففػػػػي حكم
 ك االكتفػػػػػا  االسػػػػػتقرار المػػػػػادم 

 االقتصادم 
 
  

تػػػأهيمي الالمػػػنهج التػػػدريبي ك  إختيػػػار 3 4 5
حسػػػػب متطمبػػػػات سػػػػكؽ لػػػػدمج النسػػػػا  فػػػػي 

 العمؿ 

 تعزيز قدرات 
  

 3.2   

نسرررررررررررررررراء  

مطمقررررررررررررات 

قادرات يمى 

مواجيررررررررررررة 

آثررررررررررررررررررررررار 

الطررررررررررررررالق 

 االقتصادية 

 

دراسػػػػػػػة إحتياجػػػػػػػات سػػػػػػػكؽ العمػػػػػػػؿ  4 4 5 تحديد التكجه في التدريب   - +  + +
 سنكيا

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

 ػدد السػيدات المػكاتي تػـ تػكظيفهف خػالؿ  -
  شهر مف إنها  الدكرة 6

 مدة التزاـ النسا  في العمؿ  -
دا  النسػػػا   رضػػػى  صػػػحاب العمػػػؿ  ػػػف  -

 المكظفات 
 نسبة زيادة الدخؿ لدل السيدات   -

تكظيػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػيدات مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ  5 4 5
 الشراكات مع القطاع الخاص )التكظيؼ( 

  ف دد النسا  المكاتي تـ تدريبه - + + +
 رضى  ف التدريبالمدل  -
نسػػبة النسػػا  المػػكاتي يعممػػف بعػػد التػػدريب  -

 ك حصمف  مى د ـ إلنشا  مشركع   

تػػػػػدريب حرفػػػػػي لمسػػػػػيدات كبنػػػػػاتهف  6 4 5
كمسػػػاندت الرامبػػػات مػػػنهف لمحصػػػكؿ  مػػػى 

 تمكيؿ إلنشا  مشرك ها الخاص 

 هكضػػػػػػػكح حػػػػػػػكؿ كضػػػػػػػع المػػػػػػػر ة المطمقػػػػػػػ -  + +
النفسػػػػػػػػػػػػػػػي  –ككضػػػػػػػػػػػػػػػعها االجتمػػػػػػػػػػػػػػػا ي 

 كاالقتصادم 

زيػػػػػادة المعرفػػػػػة كدراسػػػػػة كضػػػػػع 
النسػػػػػػػا  المطمقػػػػػػػات كمػػػػػػػف فػػػػػػػي 

   فك بنائه فحكمه

كمف دراسة كضع النسا  المطمقات  7 4 5
ف كهػػػػػػػػػػذا يشػػػػػػػػػػمؿ ك بنػػػػػػػػػػائه فحكمهػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػي

  المستفيدات كالمطمقات في المجتمع 

زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة 
 المعرفة 
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 دارة ( اإل)  2112 – 2116الخطة االستراتيجة التنفيذية 

االىرداف المرراد تحقيقيرا  المؤشرات  السنو / يدد المتوق  
 سنوات 3في نياية 

منيجيرررررررررة  اآلنشطة
 العمل 

 النتائج 

 إطار حوكمة ضابط وشفاف اساسو المعرفة في إتخاذ القرار  . أ 3 4 5
 إ تماد السياسات  - + + +

 التزاـ بتنفيذ السياسات  -
 المجاف كصالحياتها مؿ  حمدل كضك  -

إيجػػػػػػػاد سياسػػػػػػػات تػػػػػػػنظـ 
 مػػػػؿ المجمػػػػس بمعػػػػايير 

 الحككمة الرشيدة 

 تطكير السياسات الداخمية لممجمس
 بما فيها  مؿ المجاف  

تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكير 
 نظـ 

 
 

مأسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  3  

الػػػػػػػػنظـ التابعػػػػػػػػة 

 دائة  مدل رضى المجمس  ف  - + + + لمجمس االدارة  
 نسبة تحقيؽ المجمس اهدافه السنكية  -

 تطكير نظاـ لتقييـ  مؿ المجمس 

 الكفا   المالية  - +  
 نسبة زيادة دخؿ الجمعية  -
 نسبة العكائد مف إستثمارات الجمعية  -
 نسبة االحتياط لمجمعية  -
 الخطة االستراتيجيةنسبة تحقيؽ  -
 

تميػز الجمعيػػة بحككمتهػػا 
 الرشيدة 

ة ا ضػا  المجمػس يإيجاد خطة تدريب
 لمساندتهـ في القياـ بأ ماؿ المجمس 

تعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
رات قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 المجمس 
ك 

 التخطيط

ممارسػػػػػػػػػػػػػػػػػة  4  

المجمػػػػػس لػػػػػدكر  

االشػراؼ  مػػى الجمعيػة لضػػماف تنفيػػذ  + + + بفا مية ككفا   
 الخطة االستراتيجية  

تابعػػػة ضػػػبط  مػػػؿ الجمعيػػػة االدارم م + + +
 كالبرمجي المالي ك 

متابعػػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػدير التنفيػػػػػػػػػػػذم  + + +
 كتكجيهها كتقييمها

متابعػػػػػػػػػة كتطػػػػػػػػػكير المػػػػػػػػػكارد الماليػػػػػػػػػة  + + +
 كاستثمارات الجمعية 
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 )أالدارة (   2112 – 2116الخطة االستراتيجة التنفيذية 

االىرداف المرراد تحقيقيرا  المؤشرات  السنو / يدد المتوق  
 سنوات 3في نياية 

منيجيرررررررررة  اآلنشطة
 العمل 

 النتائج 

 نظام إداري ومالي واضح وضابط إلدارة وتشغيل الجمعية   . ب 3 4 5
 إ تماد المجمس لمدليؿ - +   

 تزاـ باإلجرا ات المحددة اللنسبة ا -
  دد المالحظات في تقارير التدقيؽ -
 كجكد ميزانية سنكية  -
 التقارير المالية كمدل دقتها  -
كجػػػػػػػػكد سياسػػػػػػػػة متطبقػػػػػػػػة بمػػػػػػػػا يخػػػػػػػػص  -

 استثمارات الجمعية 

سػػػر ة كدقػػػة فػػػي إنجػػػاز 
االجػػػػػػػػػػػػػرا ات االداريػػػػػػػػػػػػػة 

 كالمالية 

إيجػػػػػػػػػػاد دليػػػػػػػػػػؿ لإلجػػػػػػػػػػرا ات الماليػػػػػػػػػػة 
 كاالدارية 

تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكير 
 نظـ 

 
كتعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 قدرات 

كفػػا ة فػػي  3ب 

إدارة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارد 

 المالية 
تػػدريب اإلدارة الماليػػة كاالداريػػة   مػػى  +  +

 اإلجرا ات 
 جرا ات تدريب االدارات  مى اال + + +
 متخطيط كالمتابعة المالية لإيجاد نظـ  + + 
 سياسة إلدارة االستثمارات   + +
 قمة الغياب مف المكظفات  - +  

 قمة تأخير المكظفات  -
 قمة نسبة االستقاالت  -
 زيادة انتاجية العمؿ في الجمعية  -
 نسبة الرضى  الية بيف المكظفات  -
 

إيجػػػػاد فريػػػػؽ  مػػػػؿ كفػػػػؤ 
يعمػػػػػػػػػػؿ  مػػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػػؽ 
 هػػػداؼ الجمعيػػػة بقيمهػػػا 

 كمبادئها 

 –إيجػػػاد دليػػػؿ إلدارة المػػػكارد البشػػػرية 
 المكظفات بما يشمؿ خطة تحفيز

تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكير 
 نظـ 

 
تعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 قدرات 
 

 تخطيط 

إدارة  4ب 

فا مػػػػػػػة لممػػػػػػػكارد 

 البشرية 
تطػػػػػػػػػػػػكير الهيكػػػػػػػػػػػػؿ لتنفيػػػػػػػػػػػػذ الخطػػػػػػػػػػػػة  +  

 االستراتيجية 
رسػػػػػػـ خطػػػػػػػة لتغييػػػػػػػرات فػػػػػػػي الهيكػػػػػػػؿ  + + 

 كتحديد المتطمبات التدريبية 
تػػػدريب المكظفػػػات فػػػي الجمعيػػػة  مػػػى  + + +

 المهارات المساندة لتنفيذ العمؿ 
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تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكير  تقييـ التطكير خطة لممتابعة ك    +  
نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ك 
 بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كالقدرات 

تطػػػػػػػػػػكير  5ب  

نظػػػػػػػػػاـ متابعػػػػػػػػػة 

 كتقييـ 

تطكير ادكات الخطػة لممتابعػة كالتقيػيـ  + + +
 كفقا لممتطمبات العمؿ 

 تنفيذ الخطة كتجميع النتائج كتحميمها   + + +
 يشمؿ االثر  تقييـ  مؿ الجمعية بما     +
 دد  المسجميف مف متطك يف كمتطك ػات  - +  

 في الجمعية 
نسبة التزاـ مف المتطك يف كالتطك ات فػي  -

  مؿ الجمعية كقت االستعانة 
دا   مػػػػػػؿ  مػػػػػػدل رضػػػػػػى الجمعيػػػػػػة  ػػػػػػف  -

 تالمتطك يف كالمتطك ا

تعزيػػػػز مشػػػػاركة الشػػػػباب 
كالشػػػػػػػػػابات فػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػؿ 
الجمعيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ 

 التطكع  

تطػػػػكير نظػػػػاـ إلسػػػػتقطاب كالمحافظػػػػة 
 مى المتطك يف كالمتطك ات  

تعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
 قدرات 

 
تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكير 

 نظـ

كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد  6ب 

شػػػػػػػػػػػػػػػبكة مػػػػػػػػػػػػػػػف 

المتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يف 

كالمتطك ػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

فا مػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػد ـ 

 الجمعية  

تحديػػػػػد احتياجػػػػػات التطػػػػػكع لمجمعيػػػػػة   + + +
كتصػػػػػػنيؼ المتطػػػػػػك يف كالمتطك ػػػػػػات 

 في نظاـ معمكمات 
تػػػدريب المتطػػػك يف كالمتطك ػػػات كفقػػػا  + + +

إلحتياج الجمعيػة كرسػـ برنػامج سػنكم 
 لعممهـ 

تقيػػػيـ  مػػػؿ المتطػػػك يف كالمتطك ػػػات  + + +
 كقياس االثر  ميهـ 
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 )أالدارة (   2112 – 2116الخطة االستراتيجة التنفيذية 

االىرررداف المرررراد تحقيقيرررا  المؤشرات  السنو / يدد المتوق  
 سنوات 3 في نياية

منيجيرررررررررة  اآلنشطة
 العمل 

 النتائج 

 ضمان إستدامة يمل برامج الجمعية  . ج 3 4 5
 تعامؿ مع اال الـ مإ تماد السياسة ل - +  

كجكد قائمة باال المييف المتعاكنيف مع  -
 الجمعية 

  دد المتابعييف  مى شبكات التكاصؿ  -
  دد ا ضا  الجمعية الفا ميف  -
  دد المنتسبيف لمجمعية الجدد  -
 ػػدد االنشػػطة التػػي تقػػـك بهػػا الجمعيػػة  -

 تعريؼ بهامل

معرفػػػة المجتمػػػع السػػػعكدم 
بػػػػػػدكر جمعيػػػػػػة مػػػػػػكدة فػػػػػػي 
الحد مف الطػالؽ كمعالجػة 

 مثار 

دكر  3ج  التخطيط  تعامؿ مع اال الـ متطكير سياسة ل

الجمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

معػػػػػػػػػػركؼ فػػػػػػػػػػي 

المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 السعكدم  

يف اال اليػػػػػػػػتطػػػػػػػػكير  القػػػػػػػػات مػػػػػػػػع  + + +
 لتكثيؼ التغطية اال المية 

تطػػكير منهجيػػة لتعزيػػز التكاجػػد  مػػى  +  
 مكاقع الشبكات االجتما ية 

التكاصػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػع   ضػػػػػػػػا  الجمعيػػػػػػػػة  + + +
كتفعيػػػػػػؿ دكرهػػػػػػـ فػػػػػػي التعريػػػػػػؼ  ػػػػػػف 

 الجمعية 
 متعريؼ  ف الجمعية لتطكير انشطة  + + +
 + + + 

 
 نسبة زيادة دخؿ الجمعية  -
 لتحديد نك ية الدا ميف نظاـ كاضح  -
 نكاع التمكيؿ لمجمعية   -
 معدؿ الد ـ مف الشركات  -
 معدؿ الد ـ مف االفراد كالممكليف -

تطػػػػػػكير كتحػػػػػػديث قا ػػػػػػدة معمكمػػػػػػات  زيادة دخؿ الجمعية 
لمر ػػػػػػػػػػػػػاة كالمتبػػػػػػػػػػػػػر يف كاال ضػػػػػػػػػػػػػا  

 كالمتطك يف كالصحفييف  
 

 التخطيط 
 
 

تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكير 
 نظـ 

د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  4ج 

الجمعيػػة زاد مػػع 

ضػػػػػػػػػماف تنػػػػػػػػػكع 

تطػػػػكير شػػػػراكات مػػػػع شػػػػركات لػػػػد ـ  3 4 4 المصادر 
 الجمعية بطرؽ مبتكرة 

القياـ بأنشطة مبتكرة لجمب الدا ميف  5 6 6
 االفراد 
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تطػػػػكير المػػػػكاد التسػػػػكقية كاال الميػػػػة  + + +
حػػػػػػػػكؿ الجمعيػػػػػػػػة كتحػػػػػػػػديثها بشػػػػػػػػكؿ 

 مستمر
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 التنظيميالهيكؿ   6مرفؽ 

 

 
  4238كسيتـ انشائه في نهاية  +  جديد

االدارة مجلس   

 المديرة التنفيذية

الشؤون المالية 
 واالدارية

 المحاسبة 

 الدعم االداري 

 الموارد البشرية 

العالقات العامة  
 والتسويق

 تطوير الموارد 

 البيانات والتطوع 

 التواصل 

 البرامج 

المساندة االجتماعية  
 والخدمات التنموية

 التدريب والتوعية 

 التسجيل والمساعدات 

االستشارات 
 االجتماعية 

الشؤون القانونية 
 والبرامج الحقوقية

 بيت مودة 

 المساندة القانونية 

 االستشارات القانونية

المتابعة والتقييم+   

 السكرتارية

 المدقق الداخلي
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 مرفق 5: أصحاب العالقة ودورىم م  جمعية مودة )2115( 

 يالقتيم م  الجمعية دورىم االىتمامات أصحاب العالقة
طكيرل تدريبل منحتتنمكم ل مؤسسة الممؾ خالد  تقديـ منح كبرامج كتدريب دا ميف متعاكنيف 

كتدريب كتطكير منسكبات الجمعية   
تدريبل تمكيؿتنمكمل  مؤسسة العمياف د ـ مكاتب المساندة الحقكقية لد ـ البرامج  إيجابي د ـ متعاكف 

 التنمكية لممستفيدات 
شركة محمد بف سعيداف 
 ك كالد  لمعقارات

دا ـ مادم ك يني لكتمكيؿ 
 مسؤكلية اجتما ية

دا ميف كممكليف 
 استشارات

د ـ مادمل  يني لتمكيؿل مقر الجمعية 
 كالتخطيط لمقر االستثمار

 تكظيؼ دا ميف كمتعاكنيف تدريبل منح مؤسسة ااميرة العنكد
 د ـ برنامج الحاضنة القانكنية د ـ تدريب لتنمكم لتمكيؿل إسكاف مؤسسة الكليد
مسؤكلية اجتما يةل ر اية لرسائؿ  مكبايمي

 هاتفية لمتبرع
 د ـ الحاضنة د ـ

المستفيداتد ـ مشاريع  د ـ تدريب لقركض لممشاريع صندكؽ المئكية  
مؤسسة محمد بف سعيداف 
 الخيرية

 د ـ برامج تنمكية كتحكيؿ حاالت د ـ مسؤكلية اجتما ية

 تكظيؼل ترميـ د ـ مقاكالت كترميـ مؤسسة جسر اامؿ لممقاكالت
()مير فا ؿتمكيؿ -د ـ د ـ ر كم  كقاؼ نكرة المالحي لعدـ الكفا  بالتزاماتهـ كك كدهـ كذلؾ  

كيج لجمعية ر مكدة لمت استغالؿ فعالية بيت
  خرل

مير تمكيؿ ) –د ـ  مسؤكلية اجتما ية سابؾ
(فا ؿ  

  دـ الكفا  بك كدهـ

 د ـ  يني د ـ مسؤكلية اجتما ية الجريسي
 حممة مسؤلية مسؤكلية اجتما ية محكر التمكيف
 د ـ كتمكيؿ د ـ  يني نقدم مسؤكلية اجتما ية مؤسسة  بداهلل بف سعيداف
StC  اجتما يةمسؤكلية  رسائؿ لمتبرعل بحاجة لمتطكير  د ـ 
Zain  بحاجة لمتطكير د ـ مسؤكلية اجتما ية 
 بحاجة إلى تطكم العالقة د ـ كقركض لممستفيدات تدريبل قركض ديـ المناهؿ
 المكقع االلكتركني د ـ مسؤكلية اجتما ية بنؾ الرياض
 برامج تنمكية د ـ المسؤكلية االجتما ية بنؾ ااهمي
 برامج تنمكية د ـ المسؤكلية االجتما ية دكتشة بنؾ
  رض حسابات الجمعية  مى المكقع د ـ المسؤكلية االجتما ية بنؾ اإلنما 

    المكسى 
د ـ المكظفات )دكرات  تدريب مركز ارتياد

 لتطكير المكظفات(
بيت -هناؾ اتفاقية لعمؿ دكرات لممكظفات

 مكدة
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كؿ مايتعمؽ بالصحة البدنية  وزارة الصحة
 كالنفسية

رساؿ حاالت ك تك كم  ام
  الجية

طمب تقارير طبية  ف المستفيديف )بيت مكدة(  ند 
 الحاجة

مجم  األمل لمصحة 
 النفسية

كاامراض النفسية االدماف 
 نيةكالذه

 محاضرات تك ية مشاركةك تحكيؿ حاالت  إيجابي
 ) بكرش العمؿ(

المجنة الوطنية 
 لمصحة النفسية

 تعاكف مع خبرا  في جمسات مكدة إيجابي كؿ مايتعمؽ بالصحة النفسية

برنامج األمان 
 األسري

الحد مف اإليذا  كالعنؼ 
 ااسرم

إيجابي  مكدة  ضك في 
 البرنامج

حصا ات  تحكيؿ حاالت  تزكيد بدراسات كام
 مشاركة بكرش العمؿ  برامج كرش العمؿ  تبادؿ 

 معمكمات )بيت مكدة(
اتفاقيات مع الجامعات  التعمـ العاـ كالتعميـ العادم وزارة التعميم

لنشر التك ية كاإلستفادة 
مف البحكث كالدراساتل 

 تدريب الطالبات

 مير مفعمة رمـ كجكد إتفاقيات

الحماية  وحدة
 االجتمايية

استقباؿ حاالت اإليذا  
 كالعنؼ

تكفير مسكف إيكائي 
 إيجابي - لممعنفات

مفعؿ مع اإلشراؼ التربكم لمحاالت )بيت مكدة( 
 لمخاطبة المدارس

ىيئة حقوق 
 االنسان

التعاطي مع قضايا حقكؽ 
 االنساف

تحكيؿ حاالت المشاركة كتبادؿ مشاكؿ قضايا  - إيجابي
 بيت مكدة

اركة في كتابة تقارير هيئة حقكؽ االنساف المش-
  ف المممكة 

 تحكيؿ الحاالت-
 تقديـ دكرات تدريبة  ف الدراسة التنظيمية لمجمعية إيجابي تدريب كتعميـ معيد االدارة

وزارة الشؤون 
 اإلجتمايية

اإلشراؼ كتقديـ الد ـ 
كالمساندة لمعمؿ الخيرم 

 كاإلجتما ي

إيجابي ك القة الكزير 
بالجمعية ممتازة ك إف 

كاف هناؾ بعض 
الصعكبات  مى كزارة 

 التنمية

 د ـ مادم 

المجنة الوطنية 
 لمطفولة

رفع الك ي بقضايا الطفكلة 
كحماية ااطفاؿ كمناصرة 

 قضاياهـ

إيجابي كلكف بحاجة إلى 
 تطكير

د ـ فني   إشراؼ ا طا  تراخيص تحكيؿ   -
 حاالت الجمعية

دليؿ إسترشادم لمبيكت تكجيه جمعية مكدة بإ داد -
 الزيارة ااسرية

حصا ات-  دكرات تك ية كدراسات كام
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تقديـ المسا دات العينية  الضمان اإلجتمايي
 كالنقدية لألسر

 تحكيؿ حاالت إيجابي

وزارة الشؤون 
 االسالمية

اإلشراؼ  مى العمؿ الد كمل 
اإلشراؼ  مى المساجد 

 كالخطب

اليكجد تعاكف  ضركرة 
 التعاكف

 إلى التك ية معهـ  بر خطب المساجدبحاجة 

اإلشراؼ  مى كسائؿ اإل الـ  وزارة اإليالم
 كالترخيص لها

 القة مع بعض القنكات 
 كالبرامج

بحاجة إلى تطكير د ـ الكرشة بقنكاتها لإل الف -
  نها

 بصدد  مؿ إتفاقية مع التمفزيكف السعكدم-
إتفاقية مع الصحؼ كالمجالت بكضع إ النات -

 مجانية
 ديـ البرامج اإل الميةتق-

 د ـ كتكفير قركض اإلسكاف- تطكير العالقة تكفير سكف لممكاطنيف وزارة اإلسكان
 تكضيح ااشخاص المذيف يتكفر لديهـ سكف ممؾ-

االهتماـ بمجاؿ العدؿل  وزارة العدل
 ااحكاؿ الشخصيةلالمحاماة

د ـ الجمعية كالثقة 
 بعممها 

ضابط االتصاؿ  القتنا مع الكزارة ممتازة كلكف 
 متردد 

إحالة قضايا الزيارات  تنفيذا ااحكاـ  محكمة التنفيذ 
 كالرؤية لمجمعية 

  القة ممتازةل مذهمة كهناؾ ثقة  الية 

محكمة األحوال 
 الشخصية

قضايا ااحكاؿ الشخصية 
 كالمستعجمة 

د ـ مكاتب المساندة 
الحقكقية في محكمة 

 ااحكاؿ 

 في جميع المحاكـ   القة ممتازة كنتمنى التكسع
     

الد ـ اامني كتنفيذ القضايا  وزارة الداخمية
 المعطمة 

التدخؿ في حاؿ االمتناع 
 كالتعطيؿ  ك التهديد 

  القة ممتازة  

إحالة القضايا لمجمعية  القضايا ااسرية  األمارة
 لتنفيذها 

 تأييد كد ـ لبيت مكدة 

 المشاركة بالمشاريع األحوال المدنية
البيانات لمجمعية  ف  تكفير

 الحاالت 

 إيجابي كبحاجة لتطكير    
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مؤسسة إخاء 
 بالرياض

ر اية اايتاـ لذكم الظركؼ الخاصة 
)مجهكليف اابكييف( كمف حكمهـ مف البنيف 
كالبنات المذيف إنتهت إقامتهـ في مؤساسات 

االجتما ية كتستمر حتى بمكغ كدكر التربية 
سف الثالثيف )تزكيج اايتاـ+ ر اية المطمقات 

 اليتيمات(

يكجد مذكرة تفاهـ تشمؿ 
تقديـ خدمات مكدة 

االجتما ية كالقانكنية 
كاالقتصادية لمستفيدات 
 المؤسسة مف المطمقات

ممتازة كلكف لـ يتـ تفعيؿ 
 اإلتفاقية لحداثتها

منافسة ك دـ تكافؽ  يف  سرمتنمية كتمك جمعية المودة بجدة
 التكجهات بيف الجمعيتيف

 -تنافس سمبي–مير جيدة 
 مبرامجلتقميد كاستنساخ 

جمعية طيبة بالمدينة 
 المنورة

جيدة كسبؽ زيارتهـ لإلستفادة  تبادؿ الخبرات 
 مف الخبرات

   ر اية ااسرة بشكؿ  اـ كالمر ة بشكؿ خاص جمعية فتاة األحساء

جمعية الوئام 
 )الشرقية(

 القة محدكدة )تـ د كتهـ في  محايد تنمية  سرية
 إحدل الكرش(

 بداية  القة تعاكنية  التنمية ااسرية جمعية ود ) الشرقية(

 محايد  تمكيف المر ة اقتصاديا كاجتما يا جمعية جود 

مؤسسة الوفاء 
 لحقوق المرأة

 مير جيدة اختالؼ التكجهات نشر ثقافة حقكؽ المر ة

آسيا مركز 
 لإلستشارات األسرية

 مير جيدة اختالؼ التكجهات استشارات  سرية

المركز الخيري 
 لإلستشارة األسرية

تحكيؿ الحاالت إلى  استشارات  سرية 
الجمعية لممركز لإلستفادة 

 مف خدماتهـ

 جيدة

ضعؼ جكدة العمؿ في  استشارات اسرية كنفسية مركز مطمئنة
تجارم حيث انه  المركز 

حساب تقديـ بحت  مى 
 خدمات مناسبة كسميمة

 مير جيدة

 جيدة تنظيـ كاستقباؿ التبر ات تنظيـ حمالت التطكع فريق إحتواء
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 جيدة تنظيـ الفعاليات تنظيـ حمالت التطكع فريق سايي

تحكيؿ المستفيدات كالدات  ر اية  طفاؿ متالزمة الدكاف جمعية دسكا
  طفاؿ ذكم متالزمة داكف

 اليكجد -جيدة

جمعية زىرة )سرطان 
 الثدي(

  تك ية المستفيدات تثقيؼ بمرض سرطاف الثدم

كفالة ااطفاؿ المصابيف  ر اية  طفاؿ مرضى السرطاف جمعية سند
 بالسرطاف

 

 استشارات شر يه قانكنيه كحقكؽ المر    جمعية الوفاء
 تاهيؿ االسر المتجه  -
 تقديـ ا انات  -
 ابتكارات الكفا   -
 مركز معاقيف -

تحكيؿ  –تعاكف  –منافسه 
 حاالت متبادؿ

ال تكجد  القة تحكيؿ 
 الحاالت 

مركز اسيا لمتدريب 
 واالستشارات االسريو 

ارشاد ) تعاكف ( مير  استشارات  سريه 
 مباشر 

إرشاد المستفيد ) بشكؿ 
اختيارم ( بالتكاصؿ معهـ 

ال يتـ –دكف تحكيؿ رسمي 
 تحكيؿ المستفيد حاليا  

 جمعيو وايي 
 () اجتمايي 

 تقديـ استشارات اجتما يه كنفسيه 
 دكرات تدريبيه  -

تعاكف بتقديـ اسشتارات 
اجتما يه كنفسيه لممطمقيف 

 كالمشاكؿ االسريه 

 تقديـ دكرات لممكظفات مثؿ
 )   هنا  باجنيد ( 
 

 ال يكجد تعاكف  تقديـ برامج اسريه كتك كيه  تقديـ د ـ لالسر   جمعية اسرتي المدينو 

ااسر  ل الفتاة ل الفقر ل التدريب ل االسر  جمعيو النيضو 
 المنتجه 

 

د ـ كتكامؿ مع االسر 
 المطمقه كالمر   

  القة تعاكف كتكامؿ 

تكامؿ كتعاكف كد ـ  تكفير مسكف امف  جمعيو بنيان 
 المطمقات كاسرهـ 

  القة تكامؿ كتعاكف 

 مسا دة المحتاجيف ماديا  لجنة ادوما 
 مير كاضح دكرهـ حتى االف 

 ال يكجد  القه  ال يكجد 

  القة تعاكف كد ـ  د ـ لقضيه المر   كاسرتها  تدريب كتك ية كاقراض لممر   المطمقه  ديما المناىل 

  القة شراكة كتعاكف إيجابي كد ـ  تكفير قا دة بيانات لممتطك يف  جمعيو تكاتف 
 ) اتفاقيه ( 
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فريؽ تطك ي يخدـ المجتمع  ف طريؽ  نادي تاج التطويي 
 الجمعيات 

إقامة فعاليات بمقر الجمعيه  إيجابي ل تعاكف 
_د ـ المستفيدات بجمع 

 تبر ات كا طا ها المستفيدات 
جمعيو حقوق 

 االنسان 
 –تحكيؿ قضايا الزيار   إيجابي ل ال يكجد  حقكؽ االنساف 

اتفاقيات بيف الجمعيه كبينهـ 
 تعاكف 

مؤيديف لقضايا الجمعيه  المر   المطمقه كمف ال  ائؿ لها  جمعيو ايامى 
 كاهتماماتها 

 كجكد اتفاقيه كااليامى 

متطويين خير 
 السعوديو 

د ـ مادم لممحتاجيف  ف طريؽ اال الف  ف 
 حالتهـ في التكيتر 

دا ـ كمؤيد لقضايا االسر  
 كالطالؽ 

 القة تكامميه كشراكة كقت 
حاالت  تحكيؿ –الحاجه 
 طارئه 

المجنو االجتماييو 
 لالم والطفل 

ال يكجد  –اتفاقيه كشراكة   االـ ل الطفؿ 
 تفعيؿ 


