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الحم��د هلل رب العالمي��ن والص�لاة بيئ��ة محفزة تعينه��ا عل��ى أداء واجباتها
والس�لام على نبينا محم��د وعلى آله الشرعية والدنيوية مما يكفل لها التطور
والسمو واالزدهار .
وصحبه أجمعين ،وبعد:
منذ بزوغ فجر اإلس�لام وتعاليم الرسالة
اإلس�لامية الخال��دة تحث وتش��جع على
بناء المجتمعات اإلنسانية وفق منظومة
قيمية ترفع من شأن األسرة وتعزز مكانة
الوالدين وتحفظ حقوق األبناء .
ويك��ون ه��ذا أكث��ر خصوصي��ة ل��دى
المجتمعات اإلس�لامية إذ أن صالح األسرة
واستقرارها يحفظ لها هويتها اإلسالمية
وتميزه��ا االجتماع��ي والثقاف��ي وتك��ون
ه��ذه المجتمع��ات مثاال صالح��ًا لتحقيق
التنمية األس��رية وفقًا ألحكام الش��ريعة
السمحة .

إذ ندش��ن خطتن��ا االس��تراتيجية الثالث��ة
نس��عى بكل اقتدار وتف��ان لتحقيق هذه
المستهدفات الملحة ونعمل على تنمية
األس��رة من خالل برامجن��ا المتنوعة التي
تعزز االستقرار والسعادة األسرية ليكونوا
متمكني��ن عل��ى صناع��ة حي��اة س��عيدة
ومجتم��ع متكات��ف ومؤم��ن بقيم��ه
اإلسالمية الرشيدة .

لقد تبنت قيادة هذه البالد رؤية المملكة
 2030والتي أكدت أن مبادئ اإلس�لام هي
منهج حياة لهذه البالد المباركة وترس��يخ
القي��م اإليجابي��ة والس��لوكيات الحميدة
ل��دى أف��راد األس��رة الواح��دة م��ن خ�لال
وق��د خصصن��ا ف��ي ه��ذه االس��تراتيجية
منظومة قيمية وتربوية واجتماعية .
مجموع��ة م��ن األه��داف االس��تراتيجية
حازت األسرة على مجموعة من األهداف
والمب��ادرات النوعية التي تس��اهم بحول
التنموي��ة ف��ي رؤي��ة المملك��ة  2030مم��ا
هلل لتحقي��ق رؤيتن��ا ف��ي تعزيز االس��تقرار
يؤك��د مكانته��ا عل��ى قيادة ه��ذه البالد
األسري .
حي��ث رك��زت الرؤي��ة عل��ى تمكين األس��ر
من االس��تقرار األس��ري وتأهيل المرشدين نس��أل اهلل تعال��ى التوفيق والس��داد وأن
وافتتاح المراكز المعنية باإلصالح األس��ري يجعل هذا العمل مقبو ًلا مبرو ًرا .
ورف��ع المس��توى الثقاف��ي ل��دى أف��راد
األس��رة  ،وه��ذا ينتج بطبيعة الحال أس��رة
أكثر استقرارا وسعادة في كافة جوانبها
االجتماعية والمالية والثقافية .

لقد حث اإلسالم من خالل مصادر التشريع
الكتاب والس��نة على أن يتحلى المس��لم
باألخ�لاق اإلس�لامية الفاضل��ة وأن تكون
المعامالت المالية واالجتماعية متوافقة
معها لكي تنش��أ ه��ذه المجتمعات في ونحن في جمعية وئام للتنمية األس��رية

مشرف االستراتيجية
أ .أديب بن محمد المحيذيف
3

نطاق الخطة االستراتيجية
للجمعية
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وصف الخطة اإلستراتيجية :
الخطة اإلستراتيجية هي وثيقة عمل تب ِّين الرؤية والرسالة والمسار الذي سيتم اتباعه لتحقيق األثر االجتماعي واألسري
المأمول والمخرجات التي يقوم عليها العمل ،كما توضح الخطة الركائز التي تعتمد عليها وتتفرع منها األهداف
اإلستراتيجية والمبادرات  ،وتحدد تخصيص الموارد البشرية والمالية والمادية وتضعها في جداول توقيتات لتسهيل
تنفيذ الخطة وفق منهجية محكمة قابلة للقياس والتقييم.

أهداف الخطة اإلستراتيجية :

1

تحليل الوضع الحالي
للجمعية وحدود
اإلمكانات المادية
والبشرية .

2

تحديد مجاالت
العمل األكثر
حاجة لدى الفئة
المستهدفة .

3

رسم خارطة طريق
إستراتيجية للنتائج
المرجو تحقيقها
خالل مدة الخطة.

4

تحديد األنشطة والبرامج
واألدوات والوسائل لكي
تستطيع إدارة الجمعية
من تحقيق أهدافها
بكفاءة وفاعلية .

5

التنبؤ بالمخاطر
المتوقعة وكيفية
تفاديها أو تخفيف
آثارها السلبية.

التطلعات:
نتطلع بحول اهلل أن ُتسهم الخطة اإلستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من اإلنجازات المؤثرة إيجابًا على التنمية األسرية
في المملكة العربية السعودية .
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مراحل إعداد الخطة االستراتيجية
للجمعية
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المرحلة
التوضيح
النتائج

بناﺀ مصفوفة
الركائز واألهداف

ربﻂ المبادرات
بالتوجﻬات العامة

قام مشرف
االستراتيجية
بوضع األهداف
اإلستراتيجية
وما يتبعها من
مبادرات في
جداول توضح
البرامج واألنشطة
الازمة لتنفيذ
المبادرات وتحقيق
األهداف وتحديد
الفترات الزمنية
للتنفيذ ومؤشرات
قياس األداء.

بناء الخطة
اإلستراتيجية

جمﻊ البيانات

تحليل المعلومات

قام مشرف
االستراتيجية بجمع
البيانات من خال ستة
مصادر وهي رؤية
المملكة  2030وبرنامج
التحول الوطني ،
تحليل البيئة الداخلية
للجمعية  ،ورش
العمل من المختصين
والمستفيدين  ،استبانات
استطاعية  ،البحوث
والدراسات  ،االطاع على
عمل جمعيات مماثلة
داخل وخارج المملكة

قام مشرف
االستراتيجية
بتجميع
المعلومات
وتصنيفها
وتحليلها والخروج
بفهم واسع
لاحتياجات األسري
لدى كافة أصحاب
المصلحة

قام مشرف
االستراتيجية
بتحديد التوجهات
ومجاالت العمل
بعد تحليل
المعلومات
المفيدة وتحديد
ماهية الركائز
األساسية
التي تعتمد
عليها الخطة
اإلستراتيجية
والمبادرات التي
تحتاجها .

قام مشرف
االستراتيجية
بربط المبادرات
مع األهداف
اإلستراتيجية.

فرز البيانات واستخراج
معلومات مفيدة
وواضحة ومحددة

فهم عام
لاحتياجات األسرية
وتحديد التوجهات
العامة ومجاالت
العمل الرئيسية

بناء مصفوفة
الركائز واألهداف
والمبادرات

ربط العاقة بين
الركائز واألهداف
والمبادرات
بشكل واضح

رسم الخطة
اإلستراتيجية
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حدد مشرف االستراتيجية ممكنات النجاﺡ الرئيسة لتحقيﻖ أهداف الخطة اإلستراتيجية
في اآلتي :
ممكنات النجاح

المجال
>
بيﺌة العمل

االستدامة والتمويل

العاقات العامة

اإلعام
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>
>
>

مجلس إدارة ذو عاقات مميزة بالمؤسسات الحكومية والتجارية والمانحة
واألوقاف
قيادة مهنية وذات فكر إستراتيجي
فريق عمل مدرب ومتخصص في المجال األسري
تجهيزات مكتبية

> دعم الوزارات ذات الصلة كالعدل والتنمية االجتماعية
> تفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص واألوقاف والمؤسسات المانحة
> منتجات ذات جودة وأثر اجتماعي قابلة للتسويق والتنفيذ
> تحسين العاقة بين الجمعية والجهات المرتبطة
> إقامة شراكات فاعلة مع مكونات المجتمع والمتطوعين
> انتاج تقارير صحفية مميزة
> االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي

مختصر اإلستراتيجية :

ما هي أهدافنا وطموحاتنا؟
> >أن ت���ك���ون ب���رام���ج ال��ج��م��ع��ي��ة
ومشاريعها أيقونة نجاح مثالية
لتمكين األس���ر م��ن االس��ت��ق��رار
والسعي لمعالجة المشكالت
األس��ري��ة وتخفيف آث��اره��ا على
أفراد األسرة من خالل منهجية
علمية وعملية مؤثرة.

أين سنعمل؟
> >العمل داخ���ل المملكة
ال���ع���رب���ي���ة ال��س��ع��ودي��ة
ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة
وت���وس���ي���ع األث�����ر لبقية
المناطق من خالل التوجيه
والدعم والمساندة.

كيف سنحقق أهدافنا؟

ما هي القدرات المطلوبة؟

> >تسخير ك��اف��ة ممكنات
النجاح والوسائل واألدوات
المتاحة.

> >إص�����دار ال��ح��ق��ائ��ب العلمية
واألسرية.

> >التركيز على الشراكات
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��م��ف��ي��دة
وب��ن��اء ع�لاق��ات اجتماعية
قوية مع كافة مكونات
المجتمع.
> >توظيف الطاقات البشرية
> >االس��ت��ف��ادة م��ن التقنية
وش���ب���ك���ات ال���ت���واص���ل
االجتماعي.

> >تأهيل علمي ومهني للعاملين
في التنمية األسرية.
> >إقامة برامج تستهدف تفعيل
دور األس��رة في تعزيز القيم
اإلسالمية.
> >االستدامة المالية للجمعية
> >مستشارون من ذوي الخبرة
والكفاءة.
> >االبتكار في تصميم الخدمات
المجتمعية.
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الرؤية والرسالة والقيم
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الرؤيـــــة:

الريادة في تنمية األسرة.

الرسالة :
تمكين األسرة لتحقيق استقرارها من خالل البرامج التنموية واالرتقاء بالخبرات والتكامل مع الفرد والمجتمع .

القيــــم :
األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

االخالص

التخصص

االحترافية

العلمية

الخصوصية

نراقب اهلل عز وجل .ن��رك��ز ع��ل��ى ب��رام��ج نحقق أهدفنا بروح برامجنا مبنية على
ت��م��ك��ي��ن وت��ن��م��ي��ة ال��ف��ري��ق وب��أع��ل��ى الدراسات والبحوث.
جودة.
األسرة.

ننهج السرية في
تقديم الخدمات.

11

األهداف العامة
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1

تعزيز االستقرار األسري في المجتمع.

2

تمكين العاملين في المجال األسري من تطوير مهاراتهم
وقدراتهم العلمية والعملية.

3

تقوية اإليجابية والسعادة لدى األسرة.

4

جمعية خبيرة ومؤثرة في مجال التنمية األسرية.

5

االستدامة المالية والبشرية.

13

مصفوفة المرتكزات واألهداف
والمبادرات

14

حدد مشرف االستراتيجية في بنائﻪ للخطة اإلستراتيجية للجمعية:
ﱠ

4

ركـــــــــائز

15

هدف
استراتيجي

49

مبــــــادرة

15

الركائز الرئيسة لإلستراتيجية
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الركائز الرئيسة لإلستراتيجية:

وﺋام
جمعية التنمية األسرية بالمنطقة الشرقية

الركيزة األولى

الركيزة الثانية

الركيزة الثالثة

الركيزة الرابعة

االستدامة
المالية
والبشرية

جمعية
مؤثرة
وخبيرة

أسرة
مستقرة

جللللودة
الحيلللاة
األسرية

17

مصفوفة الركائز واألهداف
االستراتيجية والمبادرات
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الركيزة االستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي

المبادرات

رفع الكفاءة المالية
للجمعية

•تفعيل دور األفراد في تسويق خدمات الجمعية والتبرع لها
•بناء المتجر اإللكتروني
•زيادة اإليرادات التشغيلية للجمعية بنسبة % 40
•ضبط المصاريف العمومية واإلدارية على أال تتجاوز  %20من
اإليرادات
•التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

استثمارات مستدامة
بقيمة  6.5مليون ريال

االستدامة المالية
والبشرية
التميز المؤسسي

تعزيز الكفاءة المهنية
للموظفين

•شراء وقف بقيمة  5مليون
•استثمار اجتماعي بقيمة  1.5مليون
•تشكل مجلس شرفي للجمعية برئاسة أمير المنطقة
•تشكيل مجلس شرفي نسائي للجمعية

الوزن النسبي
للركيزة

%25

•تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وفق متطلبات وزارة
العمل والتنمية االجتماعية
•الحصول على شهادة في التميز المؤسسي
•الحصول على جائزة في التميز المؤسسي
•التحول الرقمي
•إعداد منهجية للتعلم المؤسسي
•بناء نظام للحوافز والمسار الوظيفي
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الركيزة االستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي
تمكين العاملين في
التنمية األسرية من
الخبرات والتجارب
والمعارف

بناء شراكات فاعلة مع
الجهات المهتمة بالتنمية
األسرية

زيادة قنوات التواصل مع
المستفيدين

•تقديم برامج من خالل لجان التنمية والجهات ذات العالقة
•تقديم فعاليات في األماكن العامة ومناطق التجمع
•تقديم فعاليات في الجامعات والكليات
•تقديم برامج وأنشطة في مناطق المملكة بالتنسيق مع
الجهات ذات العالقة

دعم القوانين
والتشريعات المتعلقة
بالتنمية األسرية
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•إقامة ملتقى علمي عن التنمية األسرية
•تأهيل مرشدين وأخصائيين أسريين
•إصدار نشرات وأبحاث علمية
•نمذجة مشاريع وبرامج الجمعية
•الشراكة مع لجنة األسرة في أمارة المنطقة
•تفعيل دور الجامعات في نشر الوعي العلمي للقضايا
األسرية
•إدارة التنسيق والتكامل بين جمعيات ومراكز التنمية األسرية
•بناء شراكات علمية ومعرفية مع جهات دولية مهتمة
باألسرة

جمعية مؤثرة
وخبيرة
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المبادرات

الوزن النسبي
للركيزة

•دراسة القوانين والتشريعات المتعلقة باألسرة وتحديثها
•رصد المظاهر السلبية األسرية وحث الجهات المسؤولة على
إصدار تشريعات للتخفيف منها

%20

الركيزة االستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي
تمكين األسر من النجاح
األسري
حماية األسرة من
المشكالت األسرية

أسرة مستقرة
حماية األطفال ورعايتهم

الركيزة االستراتيجية

جــودة الحيـــاة
األسرية

المبادرات
•ابتكار خدمات جديدة مبنية على حاجات المستفيدين
•دورات للمقبلين على الزواج
•برامج لمكافحة العنف األسري
•رعاية المطلقات واألرامل
•االستشارات األسرية
•برامج اإلصالح األسري

%35

•تقديم الخدمات لألمهات العامالت
•برامج لحماية األطفال
•رعاية األطفال عند غياب العائل

الهدف اإلستراتيجي

المبادرات

تعزيز الترابط األسري
واإليجابية بين أفراد األسرة

•تعزيز مهارات الحوار بين أفراد األسرة
•فعاليات عن اإليجابية والسعادة األسرية تجمع أفراد األسرة
•رخصة القيادة األسرية
•تعزيز التخطيط األسري
•تعزيز الوعي المالي لدى األسرة

تفعيل دور األسرة
المجتمعي

الوزن النسبي
للركيزة

•تمكين األسر من التطوع
•تمكين األسر من مهارات صناعة المبادرات المجتمعية

تطوير القيم والمهارات
الحياتية ألفراد األسرة

•بناء القيم األسرية والوطنية
•تطوير المهارات الحياتية

تمكين الوالدين من
التربية األسرية السليمة

•بناء منهجية للتربية األسرية
•تفعيل برنامج أمومة

الوزن النسبي
للركيزة

%20
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بطاقات
األهداف االستراتيجية
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الركيزة

استدامة الموارد المالية والبشرية

الهدف االستراتيجي

رفع الكفاءة المالية للجمعية

المبادرة

تفاصيل المبادرة

تفعيل دور األفراد في تسويق
خدمات الجمعية والتبرع لها

•االس��تفادة م��ن والء المس��تفيدين للجمعية
وتحفيزه��م عل��ى المس��اهمة في تس��ويق
خدم��ات الجمعية والمش��اركة ف��ي حمالت
التب��رع لها من خالل خطط تس��ويقية تعدها
إدارة تنمية الموارد

•إدارة تنمية الموارد
•المكتب النسائي

بناء المتجر اإللكتروني

•ع��رض خدمات الجمعية ف��ي المتجر وتحديد
قيم��ة كل خدم��ة ( مث��ال  :رس��وم تأهي��ل 10
مس��تفيدين للزواج وقيمته��ا  200ريال ) ويكون
السداد من خالل التحويل أو الدفع اإللكتروني

•وحدة تقنية المعلومات

زيادة إيرادات الجمعية بنسبة %40

•من خالل فتح أس��واق جديدة أو مانحين جدد
وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة

•إدارة تنمية الموارد
•المكتب النسائي

2021-2020- 2019

ضبط مصاريف اإلدارية والعمومية
للجمعية على أال تتجاوز  %20من
اإليرادات

•دراس��ة المصاري��ف اإلداري��ة والعمومي��ة
وتحليلها واس��تنباط أس��باب ارتفاع المصاريف
التشغيلية وكيفية معالجة ذلك

•إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

2021 - 2020 – 2019

التواصل الفعال مع أصحاب
المصحة

•تحدي��د أصح��اب المصلح��ة وطريق��ة التواص��ل
المفيد معه إما بالزي��ارة أو دعوته لحضور البرامج
أو إصدار التقارير الدورية وتقرير االستدامة السنوي

إدارة العالقات العامة واالعالم

2021 - 2020 – 2019

مخرجات تحقيق الهدف

مسؤول التنفيذ

سنة التنفيذ

2021 - 2020 – 2019

2019

•أن تكون المصاريف اإلدارية والعمومية متساوية مع إيرادات أوقاف الجمعية عند انتهاء الخطة االستراتيجية

23

الركيزة

استدامة الموارد المالية والبشرية

الهدف االستراتيجي

استثمار مستدام بقيمة  6.5ملون

المبادرة

تفاصيل المبادرة

شراء وقف بقيمة  5مليون

•أن يكون بمقدور الجمعية ش��راء وقف عقاري
بقيم��ة  5ملي��ون من خ�لال العالقة م��ع أمير
المنطقة ورجال األعمال والميزات التي تحصل
عليه��ا الجمعية م��ن األمارة وكاف��ة الجهات
الحكومية باإلضافة لحمالت التبرع

•إدارة تنمية الموارد
•المكتب النسائي

تأسيس مشروع استثمار اجتماعي
بقيمة  1.5مليون

•اختي��ار مج��ال تج��اري مناس��ب لتخص��ص
الجمعي��ة ودراس��ة الج��دوى االقتصادي��ة ثم
طلب التمويل من الجه��ات المانحة المهتمة
بدعم مشاريع االستثمار االجتماعي

•المدير التنفيذي
•مديرو اإلدارات

تشكيل مجلس شرفي برئاسة
أمير المنطقة

•ي��رأس المجلس أمي��ر المنطق��ة ويتكون من
عضوي��ة عدد م��ن رؤس��اء الدوائ��ر الحكومية
ذات األهمية ثم تسوق عضوية المجلس لمن
يرغب م��ن رجال األعم��ال ويجتم��ع المجلس
مرتان في السنة

•إدارة تنمية الموارد
•إدارة العالقات العامة
واالعالم

تشكيل مجلس شرفي نسائي
للجمعية

•ي��رأس المجل��س ح��رم أمي��ر المنطق��ة أو
ش��خصية ذات وزن ف��ي المجتمع ثم تس��وق
عضوي��ة المجل��س عل��ى ع��دد م��ن س��يدات
األعم��ال ويجتمع المجلس مرتان في الس��نة
ويمث��ل الجمعية ل��دى الجه��ات ذات العالقة
بالمرأة مثل مجلس شؤون المرأة ونحو ذلك

•المكتب النسائي

مخرجات تحقيق الهدف
24
الخطة االستراتيجية 2019م 2021 -م

مسؤول التنفيذ

•زيادة اإليرادات المستدامة للجمعية بقيمة  500ألف ريال سنويًا

سنة التنفيذ

2021 - 2020 – 2019

2020-2019

2021 - 2020 – 2019

2021 - 2020 – 2019

الركيزة

استدامة الموارد المالية والبشرية

الهدف االستراتيجي

التميز المؤسسي

المبادرة

تفاصيل المبادرة

تطبيق معايير الحوكمة
والشفافية

•الحوكمة والشفافية من الوسائل الدالة على
االلتزام بمعايير اإلدارة الرش��يدة وتساهم في
تحس��ين الصورة الذهنية ع��ن الجمعية وهي
من متطلبات وزارة العمل والتنمية االجتماعية

•إدارة التخطيط

الحصول على شهادة للتميز
المؤسسي

•من خ�لال تحديد الش��هادة الم��راد الحصول
عليه��ا ث��م التعاقد مع جه��ات معتمدة في
منح هذه الشهادات والحصول على الشهادة
دالل��ة عل��ى تمي��ز الجمعي��ة ف��ي عملياته��ا
الداخلية وتس��اهم ف��ي زيادة ثق��ة المانحين
والداعمين

•إدارة التخطيط

2020-2019

الحصول على جائزة في التميز
المؤسسي

•مثل جائزة الملك خالد وجائز السبيعي للتميز

•إدارة التخطيط

2021

التحول الرقمي

•تحوي��ل العملي��ات اإلداري��ة إل��ى رقمي��ة مم��ا
يس��اهم ف��ي تجوي��د العملي��ات الداخلي��ة
ومواكبتها الحتياجات المستفيدين وتسهيل
حصولهم على خدمات ومنتجات الجمعية

•وحدة تقنية المعلومات

مخرجات تحقيق الهدف

مسؤول التنفيذ

سنة التنفيذ

2021 – 2020 – 2019

2021 - 2020 – 2019

•زيادة فاعلية األداء المؤسس��ي للجمعية وزيادة ثقة المانحين والداعمين والمس��تفيدين مما يعكس القيمة
المضافة على مخرجات الجمعية من برامجها ومبادراتها
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الركيزة

استدامة الموارد المالية والبشرية

الهدف االستراتيجي

تعزيز الكفاءة المهنية للموظفين

المبادرة

تفاصيل المبادرة

إعداد منهجية للتعلم المؤسسي

•تس��اهم منهجي��ة التعلم المؤسس��ي على
زي��ادة الوع��ي المعرف��ي للموظفي��ن ورف��ع
كفاءته��م من خالل إلحاقهم ببرامج مهنية
ف��ي تخصصاته��م وكذل��ك دع��م التعل��م
الذات��ي  ،باإلضافة إل��ى توفير أدوات ووس��ائل
لحف��ظ المع��ارف الضمني��ة ل��دى الموظفين
وتحويلها لمعارف ظاهرة من أجل االستفادة
من التراك��م المعرفي في تطوير وتحس��ين
أليات العمل والخدمات والمنتجات

•إدارة التخطيط

بناء نظام للحوافز والمسار
الوظيفي

•بن��اء نظ��ام قائ��م عل��ى تحقي��ق األه��داف
وااللت��زام والحصول على تقديرات ممتازة في
األداء بحيث يس��اهم هذا النظام على تحفيز
الموظفين عل��ى تحقيق أهدافه��م بكفاءة
وفاعلية باإلضاف��ة إلى تحديد واضح للمس��ار
الوظيفي لكافة الموظفين

•إدارة التخطيط

مخرجات تحقيق الهدف
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مسؤول التنفيذ

سنة التنفيذ

2021 – 2020 – 2019

2021 - 2020 – 2019

•رفع مستوى الكفاءة والفاعلية في أداء الموظفين بنسبة  %80في نهاية الخطة االستراتيجية
•وتمكينهم العلمي والعملي ليكونوا خبراء تستفيد منهم بقية جمعيات المنطقة

الركيزة

جمعية مؤثرة وخبيرة

الهدف االستراتيجي

تمكين العاملين في التنمية األسرية من الخبرات والتجارب والمعارف

المبادرة

تفاصيل المبادرة

إقامة ملتقى علمي عن التنمية
األسرية

•يُقام الملتقى كل س��نتين ويهتم بالجانب العلمي والدراس��ات
الحديثة ومعالجة القضايا المعاصرة المتعلقة باألسرة

•إدارة التخطيط

تأهيل مرشدين وأخصائيين
أسريين

•يتمح��ور ال��دور الجمعية ح��ول إعداد حقائ��ب علمي��ة وتدريبية
ومناهج دبلوم معتمدة وفق منهجية علمية ويقوم بالتدريس
والتدري��ب مجموع��ة م��ن ذوي الكف��اءة المعرفي��ة والمهني��ة
والعملية وتس��تهدف خريج��ي الكليات االجتماعية والنفس��ية
وتأهيلهم لسوق العمل في مجال اإلرشاد ألسري

•إدارة التخطيط
•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

إصدار النشرات واألبحاث العلمية

•إص��دار النش��رات واألبح��اث والدراس��ات ذات المواضي��ع الحديثة
والمعاصرة المتعلقة بالتنمية األس��رية وف��ق منهجيات البحث
العلمي المعروفة

•إدارة تنمية األسرة

نمذجة مشاريع وبرامج الجمعية

•ل��دى الجمعي��ة مجموعة من البرام��ج والمش��اريع ذات الجودة
واألثر االجتماعي  ،الخبراء والعاملون في مجال التنمية األس��رية
يحتاج��ون لنمذج��ة ه��ذه البرامج والمش��اريع ويس��تفيدوا من
الخبرات والمهارات في تقويم وتطوير أداؤهم وبرامجهم

•إدارة التخطيط

مخرجات تحقيق الهدف

مسؤول التنفيذ

سنة التنفيذ
2020

2021 - 2020 – 2019

2021 - 2020 – 2019

2021 - 2020 – 2019

•مس��اهمة الجمعي��ة في تمكي��ن وتأهيل العاملي��ن والخبراء ف��ي مجال التنمية األس��رية وتطوي��ر برامجهم
ومبادراتهم
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الركيزة

جمعية مؤثرة وخبيرة

الهدف االستراتيجي

بناء شراكات فاعلة مع الجهات المهتمة بالتنمية األسرية

المبادرة

تفاصيل المبادرة

الشراكة مع لجنة األسرة باألمارة

•لجنة األس��رة في أم��ارة المنطقة لجنة ناش��ئة وتابعة لمجلس
ش��ؤون األس��رة وبحكم خب��رة الجمعية ف��ي التنمية األس��رية
فه��ي األقدر واألجدر لرس��م الخط��وط االس��تراتيجية العريضة
وبناء منهجية لعمل اللجنة وتفعيل دورها في المجتمع

•إدارة العالقات
العامة واالعالم

تفعيل دور الجامعات في نشر
الوعي العلمي للقضايا األسرية

•للجامع��ات دور ب��ارز ف��ي البح��ث العلم��ي م��ن خ�لال رس��ائل
الماجس��تير والدكت��وراه وأبحاث الدكاترة وه��ذا يفيد الجمعية
في تقديم دراس��ات وأبحاث علمية في مجال التنمية األس��رية
بالشراكة مع الجامعات

•إدارة العالقات
العامة واالعالم

2021 - 2020 – 2019

إدارة التنسيق والتكامل بين
جمعيات ومراكز التنمية األسرية

•جمعي��ات مراك��ز التنمية األس��رية خاص��ة في الم��دن الصغيرة
والمحافظ��ات بحاجة لدع��م معرفي واالس��تفادة من خبرات
الجمعي��ة ونمذجة مش��اريعها  ،وه��ذا يعني أهمي��ة أن تقوم
الجمعي��ة بدور ب��ارز ف��ي التنس��يق والتكام��ل بينه��ا وبين هذه
الجمعيات والمراكز حتى تحقق أهدافها بكفاءة وفاعلية

•إدارة العالقات
العامة واالعالم
•إدارة التخطيط

2021 - 2020 – 2019

بناء شراكات علمية مع جهات
دولية متخصصة بشؤون األسرة

•التنمية األس��رية هي توجه عالمي ترعاه برام��ج األمم المتحدة
مما س��اهم في تأس��يس كيان��ات ومنظمات عالمي��ة ودولية ،
وش��راكة الجمعية مع ه��ذه المنظمات تؤدي إلى اس��تفادتها
م��ن تجارب هذه المنظم��ات وإفادتها بخبراته��ا وصناعة نماذج
وطنية عالمية في مجال التنمية األسرية

•إدارة العالقات
العامة واالعالم

مخرجات تحقيق الهدف
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•حضور محلي وإقليمي ودولي للجمعية

مسؤول التنفيذ

سنة التنفيذ

2019

2021-2020

الركيزة

جمعية مؤثرة وخبيرة

الهدف االستراتيجي

زيادة قنوات التواصل مع المستفيدين

المبادرة

تفاصيل المبادرة

تقديم برامج الجمعية من خالل
لجان التنمية باألحياء والجهات ذات
العالقة

•يك��ون دور الجمعي��ة تقدي��م البرام��ج أو المب��ادرة ودور اللجان
والجه��ات ذات العالقة في توفير الم��كان ودعوة المنتمين لها
لالس��تفادة من هذه البرامج  ،وهي فرص��ة للتعريف بالجمعية
وأنشطتها وبرامجها لشرائح واسعة من المجتمع

•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

تقديم فعاليات في األماكن
العامة ومناطق التجمع

•م��ن الوس��ائل الناجع��ة في تحقي��ق أه��داف الجمعي��ة إقامة
الفعالي��ات والبرام��ج في أماكن التجمع س��واء في األس��واق أو
مركز إثراء أو سايتك أو على الكورنيش
•وهي فرصة للتعريف بالجمعية وأنش��طتها إلى شرائح واسعة
من المجتمع

•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

2021 – 2020 – 2019

تقديم فعاليات في الجامعات
والكليات

•الجامعات والكليات من أفضل أماكن التجمع للشباب والفتيات
وه��ي من أه��م الش��رائح الت��ي الب��د أن تس��تهدفها الجمعية
وإقام��ة الفعاليات ف��ي الجامعات والكليات يس��اهم في هذا
بصورة كبيرة ومؤثرة

•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

2021 – 2020 – 2019

تقديم برامج وأنشطة في مناطق
المملكة بالتنسيق مع الجهات
ذات العالقة

•هن��اك حاج��ة لالس��تفادة م��ن خب��رات وتج��ارب الجمعية في
مناط��ق المملكة األخ��رى  ،ومن خالل الش��راكة م��ع جمعيات
ومراك��ز التنمية األس��رية في تلك المناطق تس��تطيع الجمعية
ف��ي توصيل رس��التها وتحقي��ق أهدافها والتعري��ف بالجمعية
وأنشطتها وبرامجها لشرائح واسعة من المجتمع

•إدارة البرامج

مخرجات تحقيق الهدف

مسؤول التنفيذ

سنة التنفيذ

2021 – 2020 – 2019

2021 - 2020 – 2019

•توسيع دائرة المستفيدين من برامج ومبادرات الجمعية
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الركيزة

جمعية مؤثرة وخبيرة

الهدف االستراتيجي

دعم القوانين والتشريعات المتعلقة بالتنمية األسرية

المبادرة

تفاصيل المبادرة

دراسة القوانين والتشريعات
وتحديثها

•أن تس��اهم الجمعي��ة بخبرتها ف��ي تجويد وتحدي��ث القوانين
والتشريعات المتعلقة بالتنمية األسرية والتي أصدرتها الجهات
المختص��ة لك��ي تك��ون تش��ريعات متوافق��ة م��ع متطلب��ات
المجتمع واحتياجاته

•إدارة تنمية األسرة

رصد المظاهر السلبية األسرية
وحث الجهات المسؤولة على
إصدار التشريعات تخفف منها

•تتج��دد في المجتم��ع المش��اكل والقضايا األس��رية وتب��رز بين
الفينة واألخرى مسائل وخالفات تؤثر بشكل سلبي على التنمية
األسرية
•هن��ا يأت��ي دور الجمعي��ة ف��ي رص��د ه��ذه المظاه��ر الس��لبية
ومتابعته��ا واقت��راح القوانين والتش��ريعات عل��ى الجهات ذات
العالقة لكي تساهم في تحجيم وتخفيف أثرها على األسرة

•إدارة تنمية األسرة

مخرجات تحقيق الهدف
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سنة التنفيذ

مسؤول التنفيذ

2021 – 2020 – 2019

2021 - 2020 – 2019

•دور بارز للجمعية في تقنين التشريعات لتتواكب وتتوافق مع احتياجات المجتمع المتجددة

الركيزة

أسرة مستقرة

الهدف االستراتيجي

تمكين األسر من تحقيق النجاح األسري

المبادرة

تفاصيل المبادرة

ابتكار خدمات جديدة مبنية على
حاجات المستفيدين

•إعداد دراس��ة دورية ع��ن حاج��ات المس��تفيدين والتعرف على
المشكالت واالحتياجات الجديدة ثم تصميم خدمات ومنتجات
ومب��ادرات تس��اهم ف��ي ح��ل ه��ذه المش��كالت واالحتياجات
الجدي��دة أو تخف��ف منها باس��تخدام أدوات ووس��ائل مبتكرة
تجذب المستفيدين وتؤثر فيهم

•إدارة التخطيط
•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

دورات تأهيل للمقبلين على الزواج

•إعداد حقائ��ب تدريبية بمناهج علمية رصين��ة لتمكين المقبلين
على الزواج من المهارات الالزمة إلدارة أسرهم بكفاءة وفاعلية
حيث يدير هذه الدورات مدربين أكفاء وخبراء في مجال التنمية
األسرية

•إدارة تنمية األسرة

مخرجات تحقيق الهدف

مسؤول التنفيذ

سنة التنفيذ

2021 – 2020 – 2019

2021 - 2020 – 2019

•استقرار األسر الناشئة بنسبة %95
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الركيزة

أسرة مستقرة

الهدف االستراتيجي

حماية األسرة من المشكالت األسرية

المبادرة

تفاصيل المبادرة

برامج المكافحة العنف األسري

•تس��عى الجمعية تقديم مجموعة من البرامج والمبادرات التي
تس��اهم في معالجة العنف األس��ري الناش��ئ من المشكالت
والصعوبات األس��رية أو التخفيف من آثاره��ا خاصة على الفئات
األضعف

•إدارة التخطيط
•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

2021 – 2020 – 2019

رعاية المطلقات واألرامل

•تقدي��م الدعم الم��ادي والمعنوي وفتح آفاق جديدة تس��اهم
في استقرارهن نفس��يا ومعنويًا وماديًا لبدء حياة أكثر استقرار
من خالل الشراكات مع الجهات والجمعيات المعنية والمناسبة

•إدارة التخطيط
•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

2021 – 2020 – 2019

االستشارات األسرية

•تقدي��م االستش��ارات النفس��ية واألس��رية م��ن ذوي الخب��رة
واالختصاص تس��اهم ف��ي حل المش��كالت التي تواج��ه أفراد
األسرة وتساعد على استقرارهم نفس ّيًا ومعنو ّيًا

•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

2021 – 2020 – 2019

برامج اإلصالح األسري

•برنام��ج يس��اهم ف��ي تقري��ب وجه��ات النظ��ر بي��ن الزوجي��ن
المختلفي��ن ويس��اعدهما على تفهم بعضهم��ا اآلخر ،ويقدم
حلو ًلا مناسبة ومفيدة من ذوي الخبرة واالختصاص إلزالة التوتر
بينهما أو التخفيف منه؛ لضمان استمرار األسرة واستقرارها

•إدارة البرامج

مخرجات تحقيق الهدف
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•الحد من حاالت الطالق وتخفيف المشكالت األسرية

مسؤول التنفيذ

سنة التنفيذ

2021 - 2020 – 2019

الركيزة

أسرة مستقرة

الهدف االستراتيجي

حماية األطفال ورعايتهم

المبادرة

تفاصيل المبادرة

تقديم الخدمات لألمهات
العامالت

•يؤث��ر العم��ل عل��ى األمهات المس��ؤوالت ع��ن رعاي��ة أطفالهن
ويواجهن صعوبات ومش��كالت في ذلك  ،لذا تسعى الجمعية
في مس��اندة األمه��ات العامالت وتس��هيل حياته��ن العملية؛
لكي ال تؤثر س��لبًا على أطفالهن من خ�لال تقديم العديد من
البرامج واالستشارات والخدمات

•إدارة التخطيط
•المكتب النسائي

برامج لحماية األطفال

•يبق��ى األطف��ال الحلق��ة األضعف ف��ي أي مش��كلة تحدث بين
الزوجي��ن خاص��ة في قضي��ة الط�لاق واالنفصال  ،وم��ن واجب
الجهات المعنية تقديم المبادرات والبرامج التي تعين وتس��اعد
عل��ى حماية األطفال من أي آثار س��لبية للطالق واالنفصال أو أي
مشكالت يتعرضون لها كالتحرش والتضييق والعنف  ،وهذا ما
تسعى له الجمعية بالشراكة مع الجهات المعنية والمختصة

•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

2021 – 2020 – 2019

رعاية األطفال عند غياب العائل

•تتع��رض األس��ر في بعض األحي��ان لظروف قاه��رة يترتب عليها
س��واء الس��فر أو الس��جن أو غير ذلك ،
غياب العائل لمدد طويلة
ً
وهذا يترتب عليه آثار س��لبية على حياة األطفال وتأهيلهم مما
يس��تدعي تدخل الجمعية وطرح مبادرات وبرامج تس��اهم في
تحسين الحياة لألطفال وتخفف من اآلثار السلبية لغياب العائل

•إدارة التخطيط
•إدارة البرامج
•المكتب النسائي
•إدارة العالقات
العامة واالعالم

2021 - 2020 – 2019

مخرجات تحقيق الهدف

مسؤول التنفيذ

سنة التنفيذ

2021 – 2020 – 2019

•المساهمة في استقرار حياة األطفال الذين يتعرضون لظروف أسرية غير اعتيادية تؤثر على حياتهم
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الركيزة

جودة الحياة األسرية

الهدف االستراتيجي

تعزيز الترابط األسري واإليجابية بين أفراد األسرة

المبادرة

تفاصيل المبادرة

تعزيز مهارات الحوار بين أفراد
األسرة

•برامج وأنش��طة تس��اهم في تعزيز الح��وار اإليجاب��ي بين أفراد
األس��رة لغرض تحس��ين المناخ االجتماعي وتفهم أفراد األسرة
بعضه��م لبع��ض في ج��و أس��ري متماس��ك واحت��رام متبادل
لألفكار واآلراء

فعاليات لتعزيز اإليجابية
والسعادة

•إقامة فعاليات متنوعة تعزز األلفة والمودة والتواصل بين أفراد
األسرة

رخصة القيادة األسرية

•برنام��ج تدريبي��ة لتمكين أرباب األس��ر من فنون القيادة األس��رية
وحل المشكالت بكفاءة وفاعلية

تعزيز التخطيط األسري

•برنام��ج إثرائي متن��وع يهدف لتمكين أرباب األس��ر من التخطيط
لألسرة بمنهجية صحيحة وتؤدي لتحقيق األهداف األسرية

•إدارة تنمية األسرة
•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

2019

تعزيز الوعي المالي

•برنامج إثرائي يس��اهم ف��ي توعية أفراد األس��رة بأهمية الوعي
المالي وإدارة المال ليساهم في استقرار األسرة وتماسكها

•إدارة تنمية األسرة
•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

2019

مخرجات تحقيق الهدف
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مسؤول التنفيذ
•إدارة تنمية األسرة
•إدارة البرامج
•المكتب النسائي
•إدارة تنمية األسرة
•إدارة البرامج
•المكتب النسائي
•إدارة تنمية األسرة
•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

•المساهمة في تماسك واستقرار األسرة وزيادة الترابط االجتماعي بين أفرادها

سنة التنفيذ
2021

2020

2021 – 2020 – 2019

الركيزة

جودة الحياة األسرية

الهدف االستراتيجي

تفعيل دور األسرة المجتمعي

المبادرة

تفاصيل المبادرة

مسؤول التنفيذ

سنة التنفيذ

تمكين األسر من التطوع

•تمكين األس��ر من التطوع للمجتمع وتنفي��ذ عدد من المبادرات
والبرامج الخيرية بالشراكة مع الجهات ذات العالقة

•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

2021 – 2020 – 2019

تمكين األسر من مهارات صناعة
المبادرات المجتمعية

•إقام��ة برام��ج تدريبية وإثرائية تس��اعد األس��ر على بن��اء وصناعة
مبادراتها المجتمعية وتطبيقها على أرض الواقع

•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

2021-2020

مخرجات تحقيق الهدف

•زيادة مساهمة األسر في العمل التطوعي واالجتماعي
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الركيزة

جودة الحياة األسرية

الهدف االستراتيجي

تطوير القيم والمهارات ألفراد األسرة

المبادرة

تفاصيل المبادرة

بناء القيم األسرية والوطنية

•برامج توعوية وإثرائية عن القيم األسرية والوطنية كالمحاضرات
والنش��رات ومقاطع الفيديو ونحو ذلك مما يساهم في تعزيز
هذه القيم لدى أفراد األسرة

•إدارة التخطيط
•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

2021 – 2020 – 2019

تطوير المهارات الحياتية

•برامج إثرائية وتدريبية تساهم في تعزيز المهارات الحياتية لدى
أفراد األس��ر وتلبي��ة احتياجاته��م العلمية والمعرفي��ة ليكونوا
أكثر قدرة على تحقيق أهدافهم والحياة بسعادة واستقرار

•إدارة التخطيط
•إدارة البرامج
•المكتب النسائي

2021 - 2020 – 2019

مخرجات تحقيق الهدف
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مسؤول التنفيذ

سنة التنفيذ

•رفع مستوى القيم والمهارات لدى أفراد األسرة ليكونوا أكثر تأثيرا وانتاجا وتحقيقا ألهدافهم

الركيزة

جودة الحياة األسرية

الهدف االستراتيجي

تمكين الوالدين من التربية األسرية السليمة

المبادرة

تفاصيل المبادرة

بناء منهجية للتربية األسرية

تفعيل برنامج أمومة
مخرجات تحقيق الهدف

مسؤول التنفيذ

سنة التنفيذ

•المنهجية عبارة عن م��ادة علمية وتطبيقية  ،تجمع بين األصالة
العلمي��ة والتطبيق��ات العملي��ة وم��زودة بالعدي��د م��ن األمثلة
واالختبارات لكي تس��هل عل��ى الوالدين تمل��ك األدوات التربوية
الصحيحة ليكونوا أكثر تأثيرها وجذبا ألبنائهم

•إدارة تنمية األسرة

2021 - 2020 – 2019

•برنام��ج مخصص لألمهات الجدد ليمكنهم من وس��ائل وطرق
تربية األبناء

•المكتب النسائي

2021 - 2020 – 2019

•زيادة قدرة الوالدين على تربية أبناءهم على أسس منهجية سليمة
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جداول الخطة اإلستراتيجية
لجمعية وئام للتنمية األسرية
2021 – 2019
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الركيزة األولى  :االستدامة المالية والبشرية
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

تفعيل
دور األفراد
للتسويق
والتبرع

رفع الكفاءة المالية للجمعية

بناء المتجر
اإللكتروني

زيادة إيرادات
الجمعية
التشغيلية
ضبط
المصاريف
العمومية
واإلدارية
التواصل
الفعال مع
أصحاب
المصلحة

نسب التنفيذ

األهداف التشغيلية

2019

2020

2021

إعداد قائمة سنوية ومتجددة
لألفراد

1

1

1

حمالت لتسويق خدمات
الجمعية والتبرع لها من قبل
األفراد

3

4

4

إعداد ونشر تقارير بنتائج حمالت
األفراد

3

4

4

تنفيذ برنامج والء المستفيدين

مستمر

مستمر

مستمر

تصميم المتجر

مستمر

-

-

تسعير الخدمات

مستمر

-

-

المنفذ

إدارة تنمية
الموارد
المكتب
النسائي

وحدة تقنية
المعلومات

توقيع اتفاقية مع البنك
واستكمال االجراءات القانونية
والنظامية

مستمر

-

-

زيادة دعم الوزارة

%10

%10

%15

زيادة دعم المؤسسات المانحة

%10

%15

%15

زيادة دعم المتبرعين

%3

%4

%5

تغطية  %5من إيرادات الجمعية
من المتجر

-

%5

%5

إدارة تنمية
الموارد
المكتب
النسائي

دراسة التكاليف التشغيلية

مستمر

-

-

نسبة المصاريف العمومية
واإلدارية من اإليرادات

%30

%25

%20

إدارة
الشؤون
اإلدارية
والمالية

تقارير دورية نصف سنوية

2

2

2

تقرير االستدامة

1

1

1

إدارة
العالقات
العامة
واالعالم

ممكنات تحقيق
الهدف

مؤشرات األداء

تغطية  %15من إيرادات
الجمعية سنويًا من
خالل المستفيدين

كيفية
التحقق

تقارير
محاسبية

•ت��������ف��������اع��������ل
المستفيدين مع
ح���م�ل�ات ال��ت��ب��رع
ورضاهم
•متجر إلكتروني
جاذب ويظهر في
ك��اف��ة صفحات
موقع الجمعية
•ق�������درة ت���ق���اري���ر
ال��ج��م��ع��ي��ة على
إس��ع��اد أص��ح��اب
ال����م����ص����ل����ح����ة
والمتبرعين
•اه���ت���م���ام إدارة
الجمعية بخفض
ال����م����ص����اري����ف
التشغيلية

تدشين المتجر

زيادة نسبة %40

أال تتجاوز  %20من اإليرادات

تقرير عن
تدشين
المتجر

تقارير
محاسبية
تبين نسبة
الزيادة

تقارير
محاسبية
تبين نسبة
االنخفاض

رضى أصحاب المصلحة اعتماد التقارير
عن التقارير بنسبة %80
من المدير
التنفيذي
من خالل استطالع الرأي
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الركيزة األولى  :االستدامة المالية والبشرية
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

شراء وقف

استثمارات مستدامة بقيمة  6.5مليون

استثمار
اجتماعي

تشكيل
مجلس
شرفي رجالي
للجمعية

تشكيل
مجلس
شرفي نسائي
للجمعية
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نسب التنفيذ

األهداف التشغيلية

2019

2020

2021

رعايات للوقف

500ألف

500ألف

500ألف

عضويات المجلس الشرفي
الرجالي

500ألف

500ألف

500ألف

عضويات المجلس الشرفي
النسائي

100ألف

200ألف

200ألف

ريع البرامج

100ألف

200ألف

200ألف

حمالت التبرع للوقف

250ألف

250ألف

500ألف

دراسة جدوى المشروع

مستمر

-

-

تسويق المشروع

-

1.5مليون

-

ترشيح الشخصيات وإعداد
خطة تسويقية

مستمر

-

-

تسويق العضويات

10

10

10

اجتماعات المجلس

2

2

2

ترشيح الشخصيات وإعداد
خطة تسويقية

مستمر

-

-

تسويق العضويات

10

20

20

اجتماعات المجلس

2

2

2

المنفذ

إدارة تنمية
الموارد
المكتب
النسائي

ممكنات تحقيق الهدف

مؤشرات
األداء

كيفية
التحقق

•ت��ف��اع��ل األم�����ارة مع
خدمة المسار السريع
•استجابة أمير المنطقة
ل���رئ���اس���ة ال��م��ج��ل��س
الرجالي

توفير
 5مليون

تقارير
محاسبية

•استجابة زوج���ة أمير
ال��م��ن��ط��ق��ة ل��رئ��اس��ة
المجلس النسائي
المدير التنفيذي
مديرو اإلدارات

إدارة الموارد
العالقات
العامة

المكتب
النسائي

•اس���ت���ج���اب���ة رؤس�����اء
ال�����وزارات الحكومية
ل���ي���ك���ون���وا أع���ض���اء
بالمجلس
•االستفادة من مبادرة
الوزارة لدعم استدامة
 100جمعية ف��ي عام
2019م
•وض��������وح ال���رس���ال���ة
ال���ت���س���وي���ق���ي���ة ف��ي
حمالت تبرعات الوقف
•وج�����������ود ح�����واف�����ز
م��ادي��ة ع��ن��د تحقيق
المستهدفات المالية
للوقف

توفير 1.5
مليون

اشتراك 30
عضو في
المجلس

اشتراك 50
عضوة في
المجلس

تقارير
محاسبية

تقارير عن
العضويات

تقارير عن
العضويات

الركيزة األولى  :االستدامة المالية والبشرية
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

تطبيق معايير
الحوكمة
والشفافية

الحصول
على شهادة
في التميز
المؤسسي

التميز المؤسسي

الحصول على
جائز في التميز
المؤسسي

التحول الرقمي

األهداف التشغيلية

نسب التنفيذ
2020

2021

2019

-

-

إصدار تقرير سنوي عن حوكمة
الجمعية

-

1

1

التوقيع مع جهة اعتماد الشهادة

مستمر

-

-

إعداد وثيقة خاصة بالحوكمة
والشفافية خاصة بالجمعية ونشرها مستمر
للموظفين

المنفذ

ممكنات تحقيق
الهدف

مؤشرات األداء

إصدار الوثيقة

•ق��������وة ال���ج���ه���ة
ال��م��ن��ف��ذة للتميز
المؤسسي

تطبيق معايير جهة االعتماد

مستمر

مستمر

-

الحصول على شهادة التميز
المؤسسي

-

1

-

تحديد الجهات المانحة لجوائز التميز

مستمر

-

-

تطبيق معايير الجهات المانحة
للجائزة
والمشاركة في المسابقات

•ت���وف���ر إم��ك��ان��ات
ال��ت��ح��ول الرقمي
لدى الجمعية

مستمر

مستمر

-

الفوز بجائزة التميز المؤسسي

-

-

1

•وج�������ود ح���واف���ز
للموظفين عند
ال���ح���ص���ول ع��ل��ى
ج����ائ����زة ل��ل��ت��م��ي��ز
المؤسسي

تطوير الموقع اإللكتروني

مستمر

-

-

أتمتة العمليات اإلدارية

مستمر

-

-

تحويل منتجات الجمعية إلى رقمية

-

1

1

إدارة
التخطيط

وحدة تقنية
المعلومات

•ق������وة ال���ج���ه���ات
ال��م��ان��ح��ة ل��ج��ائ��زة
التميز

تقرير عن
الشهادة
وأثرها على
االستدامة

تقرير عن
الجائزة
وأثرها على
االستدامة

تدشين
الموقع
أإللكتروني
والمنتجات

كيفية
التحقق
اعتماد
الوثيقة من
مجلس
اإلدارة

خطاب شكر
من مجلس
اإلدارة

خطاب شكر
من مجلس
اإلدارة

تقرير سنوي
عن التحول
الرقمي
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الركيزة األولى  :االستدامة المالية والبشرية
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

تعزيز الكفاءات المهنية للموظفين

إعداد منهجية
للتعلم
المؤسسي

نسب التنفيذ

األهداف التشغيلية

2019

2020

2021

اعتماد منهجية للتعلم
المؤسسي

مستمر

-

-

تطبيق المنهجية

مستمر

مستمر

مستمر

تحسن المهارات
والقدرات لدى الموظفين

-

تحسن
بنسبة
%20

تحسن
بنسبة %20

اعتماد نظام الحوافز
والمسار الوظيفي

مستمر

-

-

مستمر

مستمر

مستمر

تحسن مهارات
الموظفين
بنسبة %40من
خالل اختبارات
واستطالعات

دراسة
استطالعية
وقياسات

•وج�����ود رغ���ب���ة ل��دى
ال��م��وظ��ف��ي��ن على
التعلم

إدارة الشؤون
اإلدارية
والمالية
تطبيق النظام

الخطة االستراتيجية 2019م 2021 -م

إدارة
التخطيط

•االس�����ت�����ف�����ادة م��ن
ال��خ��دم��ات المجانية
في التعلم
•قدرة إدارة الجمعية
في تحفيز الموظفين
على التعلم الذاتي

بناء نظام
الحوافز والمسار
الوظيفي
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المنفذ

ممكنات تحقيق
الهدف

مؤشرات األداء

كيفية التحقق

•م����واك����ب����ة ن���ظ���ام
ال��ح��واف��ز وال��م��س��ار
ال��وظ��ي��ف��ي ل��ق��درات
البشرية
الجمعية
والمالية

رضى  %70من
الموظفين
للنظام

دراسة
استطالعية

الركيزة الثانية  :جمعية مؤثرة وخبيرة
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

تمكين العاملين في التنمية األسرية من الخبرات والتجارب والمعارف

إقامة ملتقى
علمي عن
التنمية األسرية

نسب التنفيذ

األهداف التشغيلية

2019

إعداد إطار علمي
ومنهجي للملتقيات
العلمية في التنمية
األسرية

مستمر

2020

-

2021

المدير التنفيذي
وإدارات الجمعية

إقامة الملتقى العلمي

-

1

-

إعداد منهج علمي
للبرنامج التأهيلي

مستمر

-

إدارة التخطيط
إدارة البرامج
المكتب النسائي

تأهيل مرشدين
وأخصائيين
إقامة برامج تأهيل
المرشدين واألخصائيين

1

2

3

إصدار نشرات علمية

4

4

4

إصدار نشرات
وأبحاث علمية

نمذجة
مشاريع وبرامج
الجمعية

المنفذ

ممكنات تحقيق
الهدف

مؤشرات األداء

كيفية التحقق

إصدار أبحاث ودراسات
علمية

1

1

نمذجة مشاريع وبرامج
الجمعية

1

2

2

•إض�����اف�����ة م��ن��ص��ة
حصول 30
تفاعلية للخبرات
مشارك على
واألب�����ح�����اث ع��ل��ى
شهادة مرشد أو
موقع الجمعية
أخصائي سنويا
•ج�������ودة ال����م����واد
العلمية

تسليم صور
الشهادات
للمدير التنفيذي

•قدرة الجمعية على
تسويق ونشر االنتاج
العلمي
إدارة تنمية األسرة

2

إقامة ملتقى
علمي

تقرير عن
الملتقى
وتوصياته

إدارة التخطيط

رضى  %60من
المستفيدين عن
المحتوى العلمي

إصدار  4كتيبات
لنمذجة 4
مشاريع
للجمعية

دراسة
استطالعية

اعتماد كتيبات
النمذجة
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الركيزة الثانية  :جمعية مؤثرة وخبيرة
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

بناء شراكات فاعلة مع الجهات المهتمة بالتنمية األسرية

الشراكة مع
لجنة األسرة
باألمارة

تفعيل دور
الجامعات

التنسيق
والتكامل مع
جمعيات ومراكز
التنمية األسرية

بناء شراكات
علمية مع
جهات دولية
مهتمة باألسرة
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نسب التنفيذ

األهداف التشغيلية

2019

2020

2021

التواصل مع اللجنة للتعاون

مستمر

-

-

إعداد وثيقة شراكة بين
الجهات المهنية

مستمر

-

-

إعداد خطة عمل للجنة

مستمر

-

-

متابعة تنفيذ الخطة

مستمر

مستمر

مستمر

إعداد وثيقة شراكة مع
الجامعات

مستمر

-

-

التوقيع الشراكات مع
الجامعات

1

2

2

متابعة تنفيذ عقود الشراكات

-

مستمر

مستمر

إعداد دراسة حول التنسيق
والتكامل مع جمعيات ومراكز
التنمية األسرية

مستمر

-

-

إعداد وثيقة التنسيق والتكامل
بين الجمعيات والمراكز

-

مستمر

-

إقامة لقاءات مع الجمعيات
والمراكز

1

1

1

إعداد دراسة عن أهم  10جهات
دولية

-

مستمر

-

إعداد وثيقة الشراكة بين
الجمعية والجهات الدولية

-

مستمر

-

توقيع عقود الشراكات مع
الجهات الدولية

-

1

2

المنفذ

ممكنات تحقيق الهدف

تقرير سنوي
عن عمل
اللجنة

إدارة العالقات
العامة

إدارة العالقات
العامة

إدارة العالقات
العامة
إدارة التخطيط

إدارة العالقات
العامة

مؤشرات
األداء

•ع�ل�اق���ة ق���وي���ة ب��ي��ن
ال��ج��م��ع��ي��ة ورئ���ي���س
اللجنة
•ع�ل�اق���ات ج���ي���دة مع
إدارات ال��ج��ام��ع��ات
وال��دك��ات��رة المهتمين
بالشأن األسري

توقيع
شراكة مع
 5جامعات

كيفية
التحقق

اعتماد
التقرير
السنوي عن
عمل اللجنة

اعتماد
التقرير
السنوي عن
الشراكة

•دعم ال��وزارة للتكامل إصدار وثيقة اعتماد وثيقة
بين جمعيات ومراكز
التنسيق
التنسيق
التنمية األسرية
•وج���ود م��ي��زة إضافية
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة تستفيد
منها الجهات الدولية

إقامة 3
لقاءات

توقيع عقد
شراكة مع
 3جهات
دولية

تقرير عن كل
لقاء

تقرير سنوي
عن الشراكة

الركيزة الثانية  :جمعية مؤثرة وخبيرة
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

تقديم
برامج مع
لجان التنمية
والجهات ذات
العالقة

زيادة قنوات التواصل مع المستفيدين

تقديم
فعاليات في
األماكن العامة
ومناطق
التجمع

تقديم برامج
في الجامعات
والكليات

تقديم برامج
في مناطق
المملكة

نسب التنفيذ

األهداف التشغيلية

2019

2020

2021

رسم خارطة جغرافية للبرامج
واألنشطة

مستمر

مستمر

مستمر

بناء خطة عمل

مستمر

مستمر

مستمر

تنفيذ البرامج واألنشطة مع لجان
التنمية

10

10

10

تنفيذ برامج مع الجهات ذات
العالقة

15

20

25

رسم خارطة جغرافية لألماكن
العامة

مستمر

مستمر

مستمر

بناء خطة عمل

مستمر

مستمر

مستمر

تنفيذ الفعاليات والبرامج

4

6

6

رسم خارطة جغرافية للجامعات
والكليات

مستمر

مستمر

مستمر

بناء خطة عمل وتوقيع الشراكات

مستمر

مستمر

مستمر

تنفيذ الفعاليات والبرامج

4

4

4

رسم خارطة جغرافية للمناطق
المقترحة

مستمر

مستمر

مستمر

بناء خطة عمل وتوقيع الشراكات

مستمر

مستمر

مستمر

تنفيذ الفعاليات والبرامج

2

3

4

المنفذ

إدارة البرامج
المكتب
النسائي

إدارة البرامج
المكتب
النسائي

ممكنات تحقيق
الهدف

•ع��ل�اق����ات م��م��ي��زة
م��ع ل��ج��ان التنمية
وال�����ج�����ام�����ع�����ات
واألس���������������������واق
والجمعيات خ��ارج
المنطقة

مؤشرات
األداء

كيفية
التحقق

تنفيذ خطط
العمل بنسبة تقرير سنوي
%100

تنفيذ خطط
•س��ه��ول��ة الحصول
العمل بنسبة تقرير سنوي
ع��ل��ى ال��ت��راخ��ي��ص
%100
الالزمة
•ت���ن���وع وج���اذب���ي���ة
البرامج المنفذة في
األماكن العامة

إدارة البرامج
المكتب
النسائي

إدارة البرامج

•تميز البرامج المنفذة تنفيذ خطط
العمل بنسبة تقرير سنوي
خارج المنطقة
%80
•تفعيل الشراكات
ف��ي ال��ب��رام��ج التي
ليست من اختصاص
الجمعية
تنفيذ خطط
العمل بنسبة تقرير سنوي
%80
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الركيزة الثانية  :جمعية مؤثرة وخبيرة
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

دعم القوانين والتشريعات المتعلقة بالتنمية األسرية

دراسة القوانين
والتشريعات
المتعلقة باألسرة
ومقترحات
تحديثها

رصد المظاهر
السلبية وطرح
المقترحات
للتخفيف منها

46
الخطة االستراتيجية 2019م 2021 -م

نسب التنفيذ

األهداف التشغيلية

2019

2020

2021

دراسة حول القوانين
والتشريعات المتعلقة باألسرة
وطرح التوصيات

مستمر

-

-

إقامة ورش عمل الستكمال
التشريعات والقوانين المطلوبة

-

1

-

التواصل مع الوزارة للتفعيل

-

-

مستمر

إعداد نموذج إلكتروني لرصد
المظاهر السلبية وتسويقه

مستمر

مستمر

مستمر

إقامة ورش عمل لمناقشة ما
يستجد من المظاهر السلبية
وطرح معالجتها

1

1

1

إعداد توصيات سنوية حول عالج
المظاهر السلبية

1

1

1

المنفذ

إدارة تنمية
األسرة

ممكنات تحقيق
الهدف

•ت����ك����وي����ن ل��ج��ن��ة
متنوعة ال��خ��ب��رات
القانونية واإلداري��ة
واألسرية

مؤشرات
األداء

رضى %80
من أصحاب
المصلحة
عن
التوصيات

كيفية
التحقق

دراسة
استطالعية

•دع���م م��ب��اش��ر من
م��ج��ل��س ش����ؤون
األسرة ومن الوزارة

إدارة تنمية
األسرة

•التفاعل الجمهور
مع رص��د المظاهر
السلبية

رضى %80
من أصحاب
المصلحة
عن
التوصيات

دراسة
استطالعية

الركيزة الثالثة  :أسرة مستقرة
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

نسب التنفيذ

تمكين األسر من تحقيق النجاح األسري

األهداف التشغيلية

2019

2020

2021

دراسة استطالعية سنوية
عن االحتياجات األسرية

1

1

1

ابتكار خدمات
جديدة

دورات تأهيل
المقبلين على
الزواج

تصميم وتنفيذ خدمات
جديدة مبتكرة

1

1

2

تحسين وتطوير البرنامج
التدريبي

مستمر

مستمر

مستمر

المنفذ

إدارة
التخطيط
إدارة البرامج
المكتب
النسائي

•ج��ودة مخرجات الدراسة
وشمولية
االستطالعية
عينة الدراسة
•س�ل�ام���ة وق�����وة ال���م���ادة
العلمية ل��دورة المقبلين
على الزواج

رضى  %80من
المستفيدين
عن الخدمات
الجديدة

تقرير عن
الخدمات

•ق���درة إدارة ال��ب��رام��ج على
رصد األثار اإليجابية للدورات

إدارة تنمية
األسرة
إقامة دورات تأهيل
المقبلين على الزواج

ممكنات تحقيق الهدف

مؤشرات األداء

كيفية
التحقق

100

120

140

•م��ن��اس��ب��ة أم��اك��ن إق��ام��ة تحول  %95من
الدورات للمستفيدين
األسر الناشئة
•تفعيل ال��ش��راك��ات في المستفيدة من
ال��ب��رام��ج ال��ت��ي ليست من الدورات إلى أسر
مستقرة
اختصاص الجمعية

تقرير
سنوي
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الركيزة الثالثة  :أسر مستقرة
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

برامج لمكافحة
العنف األسري

حماية األسرة من المشكالت األسرية

رعاية المطلقات
واألرامل

االستشارات األسرية

برامج اإلصالح
األسري
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نسب التنفيذ

األهداف التشغيلية

2019

2020

2021

دراسة حاالت العنف األسري
بالمنطقة الشرقية

1

1

1

إقامة ورش عمل لمكافحة
العنف األسري

1

1

1

تنفيذ برامج لمكافحة
العنف األسري

2

2

2

دراسة استطالعية عن
مشكالت المطلقات
واألرامل واحتياجاتهم

1

1

1

إقامة ورش عمل لتصميم
برامج الرعاية

1

1

1

تنفيذ برامج الرعاية

2

2

2

االستشارات األسرية

2000

5000

5000

دراسة حول أسباب المشاكل
األسرية

1

1

1

خدمة
 %100من
األسر

خدمة
 %100من
األسر

خدمة
 %100من
األسر

تقديم خدمات إصالح ذات
البين

المنفذ

ممكنات تحقيق الهدف

مؤشرات األداء

انخفاض
معدالت العنف
األسري بنسبة %10
بين مستفيدي
الجمعية

إدارة التخطيط
إدارة البرامج
المكتب
النسائي

كيفية
التحقق

تقرير

•تعاون وزارة العدل

إدارة التخطيط
إدارة البرامج
المكتب
النسائي

•ج������ودة ال����دراس����ات
االس����ت����ط��ل�اع����ي����ة
وشموليتها
•ج��������ودة ال����ب����رام����ج
ال��م��ق��دم��ة وق��درت��ه��ا
على االقناع والتأثير
•خبرة المستشارين

إدارة البرامج
المكتب
النسائي

إدارة البرامج

تحسين
أوضاع  %25من
المستفيدات
من خالل تقارير
تبين ذلك

•تفعيل الشراكات في
البرامج التي ليست من
رضى  %80من
اختصاص الجمعية
المستفيدين عن
الخدمة
إصالح ذات البين
ل  %60من األسر
المستهدفة

تقرير

تقرير

تقرير

الركيزة الثالثة  :أسر مستقرة
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

تقديم
الخدمات
لألمهات
العامالت

حماية األطفال ورعايتهم

برامج لحماية
األطفال

رعاية األطفال
عند غياب
العائل

نسب التنفيذ
المنفذ

ممكنات تحقيق
الهدف

مؤشرات األداء

األهداف التشغيلية

2019

2020

2021

دراسة استطالعية حول
احتياجات األمهات العامالت

1

1

1

تقديم برامج لألمهات
العامالت

1

2

2

برامج توعوية عن حماية
األطفال

•ج����ودة وش��م��ول��ي��ة
ال�������������دراس�������������ة
االستطالعية

4

4

4

•ج�����ودة ال��خ��دم��ات معالجة المشاكل
األسرية لدى
ال����م����ق����دم����ة م��ن
 %60من األطفال
الجمعية
المستهدفين
•تفعيل ال��ش��راك��ات
ف��ي ال��ب��رام��ج التي
ليست من اختصاص
الجمعية

إدارة التخطيط
المكتب النسائي

إدارة البرامج
المكتب النسائي

تنفيذ برامج تساهم في
حماية األطفال

3

3

3

دراسة استطالعية حول
احتياجات األطفال عند غياب
العائل

1

1

1

عقد شراكات مع الجهات
المعنية

2

2

2

تقديم برامج الرعاية

3

3

3

إدارة التخطيط
إدارة البرامج
المكتب النسائي
إدارة العالقات
العامة

•تفهم األس���ر حول
أه���م���ي���ة ال��ع��ن��اي��ة
باألطفال ورعايتهم

تسهيل حياة
 %30من األمهات
العامالت

توفير احتياجات
 %60من األطفال
المستهدفين

كيفية
التحقق

تقرير

تقرير

تقرير
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الركيزة الرابعة  :جودة الحياة األسرية
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

تعزيز مهارات
الحوار بين أفراد
األسرة

تعزيز الترابط األسري واإليجابية بين أفراد األسرة

فعاليات
لتعزيز اإليجابية
والسعادة

رخصة القيادة
األسرية

تعزيز التخطيط
األسري

تعزيز الوعي
المالي
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نسب التنفيذ
المنفذ

األهداف التشغيلية

2019

2020

2021

نشر مواد تثقيفية عن مهارات
الحوار

-

-

3

فعاليات عامة

-

-

4

استشارات أسرية عن الحوار

-

-

4

إدارة تنمية
األسرة
إدارة البرامج
المكتب
النسائي

نشر مواد تثقيفية عن اإليجابية

-

4

-

فعاليات عامة

-

4

-

إدارة تنمية
األسرة
إدارة البرامج
المكتب
النسائي

نشر مواد تثقيفية عن القيادة
األسرية

2

2

2

برامج تدريبية

2

2

2

فعاليات عامة

1

1

1

إدارة تنمية
األسرة
إدارة البرامج
المكتب
النسائي

نشر مواد تثقيفية عن التخطيط
األسري

4

-

-

برامج تدريبية

4

-

-

استشارات في التخطيط األسري

4

-

-

إدارة تنمية
األسرة
إدارة البرامج
المكتب
النسائي

نشر مواد تثقيفية عن الوعي
المالي

3

-

-

فعاليات عامة

1

-

-

برامج تدريبية

20

20

20

إدارة تنمية
األسرة
إدارة البرامج
المكتب
النسائي

ممكنات تحقيق
الهدف

مؤشرات األداء

كيفية
التحقق

تحسن مهارات
الحوار لدى
 %25من األسر
المستفيدة

دراسة
استطالعية

•دعم الوزارة لهذه
ال��م��ب��ادرات وأنها
تحقق رؤية 2030

رضى  %80من
•رعاية لجنة األسرة المستفيدين عن
ب����األم����ارة ل��ه��ذه
الفعاليات
المبادرات
•تفعيل الشراكات
م�����ع ال���ج���ه���ات
المتخصصة
•ق����درة الجمعية
ع����ل����ى إق����ن����اع
المستفيد باألثر
االجتماعي لهذه
المبادرات
•التدرج في تقديم
ه���ذه ال��م��ب��ادرات
واخ��ت��ب��اره��ا على
نطاق صغير حتى
تنجح

حصول  10أسر
سنويًا على
رخصة القيادة

قدرة  5أسر على
إعداد خطة
سنوية لألسرة

رفع مستوى
الوعي المالي
لدى  %40من األسر
المستفيدة

تقرير

اعتماد
الشهادات من
إدارة الجمعية

اعتماد
الخطط من
إدارة الجمعية

دراسة
استطالعية

الركيزة الرابعة  :جودة الحياة األسرية
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

تفعيل دور األسرة المجتمعي

تمكين األسر من
التطوع

نسب التنفيذ

األهداف التشغيلية

2019

2020

2021

دراسة حول مجاالت التطوع
المناسبة لألسرة

1

1

1

برامج توعوية عن التطوع

1

2

3

تنفيذ األسر لبرامج تطوعية

20

30

40

برامج تدريبية عن صناعة
المبادرات

-

3

3

تنبني األسر لمبادرات
مجتمعية

-

5

10

المنفذ

إدارة البرامج
المكتب النسائي

ممكنات تحقيق الهدف

•رع��اي��ة لجنة األس����رة في
األمارة لهذه المبادرات
•ال��ش��راك��ة م���ع ال��ج��ه��ات
والفرق التطوعية
•الشراكة مع لجان التنمية

تمكين األسر
من مهارات
صناعة المبادرات
المجتمعية

مؤشرات األداء

نجاح %60
من األسر
المستفيدة من
تقديم برامج
تطوعية

كيفية
التحقق

تقرير

•تفعيل ال��ش��راك��ات في
ال��ب��رام��ج ال��ت��ي ليست من
اختصاص الجمعية
•جودة المواد العلمية

إدارة البرامج
المكتب النسائي

•تفاعل األس��ر المستفيدة
ف�����ي ت����ع����زي����ز دوره�������ا
المجتمعي

نجاح %40
من األسر
المستفيدة من
تنفيذ مبادراتها
المجتمعية

تقرير
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الركيزة الرابعة  :جودة الحياة األسرية
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

تطوير القيم والمهارات ألفراد األسرة

بناء القيم
األسرية
والوطنية

تطوير المهارات
الحياتية

األهداف التشغيلية

2019

2020

2021

دراسة استطالعية
لتحديد القيم
المستهدفة

1

1

1

نشر مواد تثقيفية عن
القيم المستهدفة

 3لكل
قيمة

 3لكل
قيمة

 3لكل
قيمة

فعاليات ثقافية
وتثقيفية

3

3

3

دراسة استطالعية
لتحديد المهارات
الحياتية المستهدفة

1

1

1

نشر مواد تثقيفية عن
المهارات المستهدفة

فعاليات ثقافية

برامج تدريبية
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نسب التنفيذ

مادتان
مادتان
مادتان
لكل مهارة لكل مهارة لكل مهارة

1

1

1

برنامج
برنامج
برنامج
تدريبي
تدريبي
تدريبي
لكل مهارة لكل مهارة لكل مهارة

المنفذ

إدارة التخطيط
إدارة البرامج
المكتب
النسائي

ممكنات تحقيق الهدف

مؤشرات
األداء

تعزيز 3
قيم لدى
األسر سنويًا

كيفية
التحقق

دراسة
استطالعية

•رع���اي���ة ل��ج��ن��ة األس����رة
باألمارة لهذه المبادرات
•ق�����وة ت���أث���ي���ر ال���م���واد
التثقيفية والتدريبية
•تفعيل ال��ش��راك��ات في
البرامج التي ليست من
اختصاص الجمعية

إدارة التخطيط
إدارة البرامج
المكتب
النسائي

•إق����ام����ة ال��ف��ع��ال��ي��ات
الثقافية ف��ي األم��اك��ن
العامة والمفتوحة

تمكين
أألسر من
 3مهارات
سنويًا

تقرير

الركيزة الرابعة  :جودة الحياة األسرية
الهدف
اإلستراتيجي

المبادرات

تمكين الوالدين من التربية األسرية السليمة

بناء منهجية
للتربية األسرية

نسب التنفيذ

األهداف التشغيلية

2019

2020

2021

إعداد خطة علمية لبناء
المنهجية

مستمر

-

-

إصدار المنهجية

-

مستمر

-

فعاليات ثقافية لنشر
وتسويق المنهجية

-

-

4

تحديث برنامج أمومة

مستمر

مستمر

مستمر

المنفذ

إدارة تنمية
األسرة

اعتماد مجلس
•رع��اي��ة م��ج��ل��س ش��ؤون شؤون األسرة
للمنهجية
األسرة للمنهجية

خطاب
االعتماد

•ال���ش���راك���ة م���ع إح���دى
ال��ج��ام��ع��ات ف���ي ب��ن��اء
المنهجية
•سهولة لغة المنهجية
وتطبيقاتها

تفعيل برنامج
أمومة

•كفاءة برنامج الوالدية
علميًا وتطبيقيًا
المكتب
النسائي

إقامة البرنامج

ممكنات تحقيق الهدف

مؤشرات األداء

كيفية
التحقق

7

7

7

اجتياز 20
مستفيدة
للبرنامج سنويا

اعتماد
الشهادات
من إدارة
الجمعية
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إدارة المخاطر المتوقعة

54

إدارة المخاطر
هي العملية التي يتم بموجبها اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتخفيف وقع الخطر والتقليل من آثاره على النتائج المنتظرة .

أهداف إدارة المخاطر:
1.1منع وقوع الخطر ،واتباع أفضل الوسائل التي من شأنها حماية الجمعية من الوقوع في المخاطر المحتملة.
2.2تقليل اآلثار الناجمة عن الخطر إن وقع ،بما يضمن استمرار تنفيذ إستراتيجية الجمعية بكفاءة وفاعلية .
للحد من تعطل األعمال .
3.3تفعيل اإلجراءات الوقائية واالحترازية
ّ
4.4تثقيف العاملين في الجمعية في كيفية أدائهم ألعمالهم بشكل صحيح لمنع وقوع األخطاء .
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ً
وفقا للركائز اإلستراتيجية للجمعية
وقد حدد مشرف اإلستراتيجية المخاطر المتوقعة
بحسب اآلتي:
الركيزة األولى  :االستدامة المالية والبشرية

المخاطر المحتملة

احتمالية
حدوثها

درجة تأثيرها

عدم تفاعل المستفيدين في تسويق خدمات
ومنتجات الجمعية والتبرع لها

متوسطة

متوسطة

عدم القدرة على تحقيق المبلغ المستهدف
لالستثمار

متوسطة

كبيرة

عدم تفاعل الجهات المانحة في تمويل
مشاريع الجمعية

متوسطة

كبيرة
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وسائل معالجة األخطار أو التخفيف منها
1.1تسويق خدمات الجمعية والتبرع لها في كافة أنشطة
وفعاليات الجمعية
2.2إقامة برامج وفعاليات للتواصل مع المستفيدين وحثهم
على التسويق
1.1البحث عن طرق للتمويل
2.2شراء وقف بالمبلغ المتوفر ثم تسويق الباقي
3.3شراء عقار بالتقسيط وتسويقه كأسهم وقفية
1.1تحميل مصاريف أنشطة محدودة على دع��م الجهات
المانحة من البداية
2.2عدم تنفيذ أ برامج لم يكتمل تمويلها من المؤسسات
المانحة

الركيزة الثانية  :جمعية مؤثرة وخبيرة

المخاطر المحتملة

احتمالية
حدوثها

تأخر صدور تراخيص البرامج العامة والجماهيرية متوسطة

درجة تأثيرها

وسائل معالجة األخطار أو التخفيف منها

كبيرة

1.1تخصيص وقت محدد الستخراج كافة تراخيص البرامج
واألنشطة في الخطة التشغيلية
2.2الشراكة مع المؤسسات التدريبية لتقديم برامج الجمعية
1.1بذل الجهد لتتولى الجمعية أمانة اللجنة

ضعف أداء لجنة األسرة باألمارة

ضعيفة

متوسطة

عدم القدرة على التنسيق والتكامل بين
جمعيات ومراكز التنمية األسرية

كبيرة

متوسطة

2.2ربط عدد من برامج الجمعية خاصة الجماهيرية باللجنة
لتحقيق نجاحات سريعة باسمها
1.1حث الوزارة على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تعزز جانب
التنسيق والمبادرة بين جمعيات ومراكز التنمية األسرية
2.2دعم جمعيات ومراكز التنمية األسرية متوسطة الحجم
بالخبرات والبرامج
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الركيزة الثالثة  :أسرة مستقرة

المخاطر المحتملة

احتمالية
حدوثها

درجة تأثيرها

عدم وجود دعم للبرامج واألنشطة الخاصة
بهذه الركيزة

متوسطة

كبيرة

عدم وجود قاعدة بينات رسمية باألطفال الذين
يحتاجون رعاية

كبيرة

متوسطة

عدم افصاح المطلقات واألرامل واألمهات
العامالت عن احتياجاتهن

متوسطة

متوسطة
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وسائل معالجة األخطار أو التخفيف منها
1.1تخفيض العدد المستهدف لهذه الرامج واألنشطة
2.2تفعيل دور المستشارين المتطوعين
3.3زيادة التركيز على تسويق المتجر اإللكتروني
1.1تفعيل الدراسات المسحية والبحث االجتماعي
2.2إصدار نشرة عن خدمات الجمعية وحثهم المستهدفين
على تسجيل بياناتهم
1.1تفعيل الدراسات المسحية والبحث االجتماعي
2.2إصدار نشرة عن خدمات الجمعية وحثهم المستهدفين
على تسجيل بياناتهم

الركيزة الرابعة  :جودة الحياة األسرية

المخاطر المحتملة

احتمالية
حدوثها

درجة تأثيرها

عدم تفاعل األسر في أداء دورهم المجتمعي

كبيرة

متوسطة

ضعف الجانب التربوي للوالدين

متوسطة

متوسطة

وسائل معالجة األخطار أو التخفيف منها
1.1زيادة اإلنفاق على الحمالت التوعوية في هذا المجال
2.2تكريم األسر المتفاعلة في برامج وفعاليات الجمعية
3.3تحفيز لجان التنمية على دعم مبادرات األسر
1.1تضمين مهارات التربية األسرية في أغلب برامج وفعاليات
الجمعية
2.2الحرص على إقامة البرامج والفعاليات التي تستهدف
الجانب التربوي في األماكن العامة ومناطق التجمع
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الخاتمة :
في ختام استعراضنا إلستراتيجية لجمعية وئام الخيرية للتنمية األسرية  ،فإني أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لسعادة
الدكتور محمد العبدالقادر األمين العام للجمعية وسعادة األستاذ عبدالرحمن الخضير المدير التنفيذي على ثقتهما
وتكليفهما لي بإعداد الخطة االستراتيجية  ،والشكر موصول للزمالء مديري اإلدارات وفريق العمل الرائع والطموح على
ما بذلوه من جهد مميز ومشكور  ،وارجو أن تكون هذه الخطة اإلستراتيجية فاتحة خير وبركة في مجال التنمية األسرية
بالمملكة العربية السعودية .

واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد ،،
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مشرف االستراتيجية
أ .أديب بن محمد المحيذيف

