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تمهيد :
صــدر كل خطــاب ،الحمــد ﷲ الــذي نــزَّل أحســن الحديــث كتابــً ،والصــاة والســام
الحمــد ﷲ الــذي بحمــده ُيســتفتح كل كتــاب ،وبذكــره ُي ّ
علــى مــن جــاء ببيــان مــا نــزل إليــه ســكوتًا وفعـ ً
ا وخطابــً ،وعلــى آلــه ناقلــي أخبــاره ،ومدونــي أحاديثــه وآثــاره ،فصلــى ﷲ عليــه وســلم وبــارك
وعلــى آلــه وصحابتــه األبــرار والتابعيــن لهــم بإحســان  .أمــا بعــد :
جــاء اإلســام بمنهجــه القويــم وتشــريعاته الغــراء وتوجيهاتــه الســديدة اعتنــى عنايــة فائقة باأليتام فأمــر بإكرامهم ورعايتهــم وكفالتهم
ـن وال أذى ،كمــا أمــر بالقســط معهــم وعــدم
والقيــام بشــؤونهم فأعــاد لــه إنســانيتهم وكرامتهــم وأمــر بإيصالهــم حقوقهــم مــن غيــر مـ ّ
ظلمهــم فحفــظ لهــم حقوقهــم الماليــة وميراثهــم ،فــكان مــن نتائــج هــذه التوجيهــات أن اعتنــى المســلمون أفــرادا وجماعــات باأليتــام
وقامــت فــي بالدنــا مؤسســات ترعــى شــؤونهم عامــة وتحضنهــم أفــراد  ،وأمــر مــن يقــوم عليهــم بتربيتهــم وتعليمهــم وبإشــباعهم
بالحــب والعطــف والحنــان كل هــذا أعــاد لأليتــام وضعهــم الالئــق بهــم إنســانيًا.
ومــا مبــادرة «رشــد» لرعايــة األيتــام إال اســتجابة ملحــة وضاغطــة لترســيخ ثقافــة العمــل الخيــري عامــة وتحقيــق الرعايــة الشــاملة لأليتــام ،
حيــث أطلقــت مؤسســة ســليمان بــن عبدالعزيــز الراجحــي الخيريــة مبــادرة رشــد بغــرض تبنــي إعــداد اســتراتيجية وطنيــة لرعايــة أيتــام
المملكــة مــن خــال الدراســة المتعمقــة لواقــع األيتــام والتعــرف علــى أهــم التحديــات التــي تواجههــم ووضــع الحلــول العلميــة والعمليــة
المناســبة لهــا ووضعهــا بيــن يــدي متخــذ القــرار مــن األجهــزة الحكوميــة المختصــة فــي المملكــة

تأتــي هــذه المبــادرة للمشــاركة وبفعاليــة مــع تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030بحيــث تعتمــد الرؤيــة علــى ( )3محــاور وهــي المجتمــع
الحيــوي واالقتصــاد المزدهــر والوطــن الطمــوح ،وهــذه المحــاور تتكامــل وتتّســق مــع بعضهــا فــي ســبيل تحقيــق األهــداف وتعظيــم االســتفادة مــن
مرتكــزات هــذه الرؤيــة.
و يرتبــط المشــروع بأهدافــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بمــا ال يقــل عــن  10أهــداف اســتراتيجية منبثقــة عــن رؤيــة المملكــة  ،2030أي مــا يصــل إلــى
 %37مــن األهــداف االســتراتيجية .نــرى وضــوح االرتبــاط بشــكل خــاص فــي األهــداف الفرعيــة المنبثقــة عــن الهــدف االســتراتيجي الرئيســي «تمكيــن
المســؤولية االجتماعية» ،إذ ســتدعم االســتراتيجية العمل التطوعي المرتبط برعاية األيتام ومجهولي النســب ،كما ســتعزز من ممارســات الشــركات
للقيــام بمســؤولياتها المجتمعيــة وتحقيــق االســتدامة فــي هــذا المجــال .وســيكون اإلطــار االســتراتيجي ركيــزة أساســية فــي تمكيــن المؤسســات غير
الربحيــة المعنيــة برعايــة األيتــام ومجهولــي النســب مــن تحقيــق أثــر أكبــر وعائــد أبــرز علــى االســتثمارات فيهــا.
تجــدون فــي هــذا الدليــل تعريفــً مفصـ ً
ا بالمبــادرات والبرامــج عــن القضيــة االســتراتيجية األولــى ( رفــع نســبة كفالة األيتام) لخطة «رشــد» االســتراتيجية
لرعايــة األيتــام بالمملكة 20130-2018م .

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.1
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مؤشرات التنافسية
العالمية ذات العالقة
.2

المؤشرات االستراتيجية

8

النتائج الحالية

المستهدف 2021

المؤشر

مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :رفع نسبة الوعي المجتمعي بأهمية كفالة األيتام لدى األسر الكافلة والصديقة والبديلة
نوع
المؤشر

م

مؤشر االداء

1

نسبة الزيادة في معدالت الوعي بأهمية كفالة األيتام لدى
فئات المجتمع السعودي

( ( نسبة الوعي بأهمية كفالة األيتام لدى
فئات المجتمع السعودي في نهاية
العام  -نسبة الوعي بأهمية كفالة
األيتام لدى فئات المجتمع السعودي
في نهاية العام السابق )  /نسبة
الوعي بأهمية كفالة األيتام لدى فئات
المجتمع السعودي في نهاية العام
السابق )) %100

سنويا

2

نسبة االيتام الذين يعيشون مع أسرة كافلة الي اجمالي
عدد االيتام

( اجمالي عدد االيتام الذين يعيشون
مع اسرة كافلة  /اجمالي عدد االيتام
بالمملكة ) *%100

سنويا

3

نسبة األيتام مجهولي االبوين الذين ترعاهم األسر الكافلة
من اجمالي عدد األيتام الذين ترعاهم األسر الكافلة

( اجمالي عدد االيتام مجهولي االبوين
الذين يعيشون مع اسرة كافلة /
اجمالي عدد االيتام الذين ترعاهم
االسر الكافلة بالمملكة ) *%100

سنويا
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اتجاه
المؤشر

معادلة القياس

دورية القياس

متزايد

متزايد

متزايد

خط االساس

الرقم المرجعي

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.1
.3

اسم المبادرة :تحديد المتغيرات والتطورات المطلوب إحداثها في المجتمع السعودي لتعزيز الكفالة االسرية لاليتام
وصف المبادرة

تنفيذ مجموعة من الدراسات واألبحاث لتحديد الفجوة بين الوضع الحالي والمأمول فيما يتصل بمجموع المتغيرات
والتطورات المطلوب احداثها في كتلة وتركيبة المجتمع السعودي لرفع معدالت الوعي وتعزيز مستويات الكفالة
األسرية لأليتام في المجتمع السعودي على النحو الذي يمكنها من بلوغ أهدافها في هذا الشأن

أهمية المبادرة

أظهرت الدراسات واألبحاث والممارسات العالمية أن افضل رعاية لليتيم هي تربيته داخل اسرة وبين افرادها  ،وأن
دور الرعاية هي المالذ االخير ولفترة مؤقتة لحين توفير اسرة كافلة أو بديلة  ،ولتحقيق ذلك فإن االمر يتطلب رفع
نسب االستجابة للكفالة االسرية لأليتام بين أوساط المجتمع السعودي ،من خالل تحديد األساليب واألدوات المثلى
التي يجب استخدامها لرفع معدالت الوعي لدى فئات المجتمع وتعزيز مستوى استجابتهم للكفالة االسرية

بنود المبادرة

تبنى استراتيجية وزارة العمل والتنمية االجتماعية لمفهوم االسر الكافلة البديلة كوسيلة مثالية للرعاية الشاملة
لليتيم واتجاهها للتخفيض التدريجي لدور الرعاية.
المشاركة الفاعلة للمراكز البحثية بالجامعات السعودية في عمليات التشخيص

عوامل نجاح المبادرة

المشاركة الفاعلة لكافة القوى المؤثرة في رعاية األيتام في التشخيص المشترك إلشكاليات تعزيز وعي المجتمع
السعودي بكفالة األيتام.
توفير التمويل المادي المطلوب إلنجاح المبادرة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية

.4

تسعي معظم الجمعيات والمنظمات الدولية لرعاية االيتام الى توفير اسرة بديلة لكل يتيم لتربيته  ،وتعمل على
تهيئته نفسيا وسلوكيا واجتماعيا لضمان استمرار ونجاح الكفالة
عند عدم توفر االسرة الكافلة البديلة يتم تربية اليتيم وسط بيئة أقرب ما تكون الى االسرة الطبيعية حيث انتشر
نموذج قرى االيتام (  ) SOSكبديل لدور الرعاية التقليدية وذلك لحين ايجاد اسرة كافلة  /بديله والحاقه بها

مؤشرات أداء المبادرة
م

مؤشر االداء

نوع
المؤشر

معادلة القياس

دورية القياس

سنويا

2

نسبة اغالق الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المطلوب
احداثه في المجتمع السعودي لتعزيز الكفالة االسرية
لاليتام

تشغيلي

( عدد الفجوات التي تم اغالقها خالل
العام من تقرير تحليل الفجوات بين
الوضع الحالي والوضع المطلوب
احداثه  /اجمالي عدد الفجوات في
تقرير تحليل الفجوات بين الوضع
الحالي والوضع المطلوب احداثه )
*%100

سنويا

المؤشرات

1

نسبة التزام األطراف المعنية بالمشاركة في تشخيص
الوضع الحالي

تشغيلي

النسبة المئوية اللتزام األطراف
المعنية بالمشاركة في تشخيص
الوضع الحالي

اتجاه
المؤشر

خط االساس

الرقم المرجعي

متزايد

متزايد
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.1
5

بنود اإلطار الزمني
6

10

الخطة التشغيلية لتنفيذ المبادرة واالطار الزمني
م

النشاط

المدى
القصير 2-1
سنة

1

تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،الجهة الراعية
للمبادرة  ،أحد اساتذة علم االجتماع باحدى الجامعات السعودية  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن ناشطي المجتمع المدني
المهتمين بشؤون االيتام  ،ممثل عن االيتام من ذوي قصص النجاح المتميزة )

√

2

التعاون مع أحد المراكز البحثية بقسم علم االجتماع باحدى الجامعات السعودية لتصميم برنامج لتشخيص الوعي المجتمعي
الحالي السعودي بمفهوم االسر الكافلة والصديقة والبديلة .

√

 3اطالق البحث وتحليل نتائجه ومخرجاته للوقوف على حالة الوعي المجتمعي السعودي بمفهوم االسر الكافلة والصديقة
والبديلة

المدى المتوسط
 7 -3سنة

√

4

تحديد المتغيرات والتطورات المطلوب احداثها لتعزيز مفهوم الكفالة األسرية لأليتام لدى المجتمع السعودي

√

5

تحليل الفجوة بين الوعي المجتمعي الحالي بشأن مفهوم االسر الكافلة والصديقة والبديلة  ،وتحديد اإلجراءات التصحيحية
والمتغيرات والتطورات المطلوب احداثها لتعزيز مفهوم الكفالة األسرية لأليتام لدى المجتمع السعودي

√

6

خطة لمتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية واغالق الفجوات بين الوضع الحالي والوضع المطلوب احداثه لتعزيز الكفالة األسرية
لأليتام لدى المجتمع السعودي

√

7

تطوير نموذج لقياس الوعي المجتمعي  -على غرار نموذج ديفيد هوبكنز  -لدى المجتمع السعودي بمفهوم االسر الكافلة
والصديقة والبديلة  ،وتحديد اليات قياسة ومتابعته سنويا

√

8

تحديد فئات المجتمع المطلوب استهدافها لتعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم االسر الكافلة والصديقة والبديلة والبرامج
المناسبة لكل فئة

√

تكاليف تنفيذ المبادرة
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المدى الطويل 7
الى 16

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.1
م

بنود التكاليف
7

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف = التكاليف
السنوية × مدة تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

 2سنة

3

موارد بشرية :اخصائي اجتماعي لمتابعة اغالق الفجوة

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

4

تكاليف انتاج مواد اعالمية مرئية

انتاج برامج تذاع بجميع قنوات التليفزيون
المحلية

300,000

360,000

 3سنوات

300,000

 1سنة

5

تكاليف انتاج مواد اعالمية مسموعة

انتاج برامج تذاع بجميع قنوات االذاعات المحلية

200,000

200,000

 1سنة

6

اتعاب المركز البحثي باحدى الجامعات السعودية

مرة واحدة

400,000

400,000

 1سنة

تكاليف البحث الميداني لتشخيص الوضع الحالي

( 20باحث *  7000ريال شهريا *  4شهور )

560,000

560,000

 1سنة

7

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

150,000

150,000

 1سنة

8

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

150,000

150,000

 1سنة

9

االجمالي

2,240,000

2,840,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة
توفير موارد للتنفيذ

م

طبيعة الشراكة
توفير

تنفيذ جزء من المبادرة
3

وزارة الثقافة واالعالم

√

4

احدى الجامعات السعودية

√

5

مانح  /مانحين /ممولين

√

√

8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.2
.1

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام

مؤشرات
التنافسية
.2

مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :رفع نسبة الوعي المجتمعي بأهمية كفالة األيتام لدى األسر الكافلة والصديقة والبديلة
نوع المؤشر

معادلة القياس

دورية
القياس

نسبة الزيادة في معدالت الوعي بأهمية كفالة
األيتام لدى فئات المجتمع السعودي

استراتيجي

( ( نسبة الوعي بأهمية كفالة األيتام لدى فئات المجتمع
السعودي في نهاية العام  -نسبة الوعي بأهمية كفالة
األيتام لدى فئات المجتمع السعودي في نهاية العام
السابق )  /نسبة الوعي بأهمية كفالة األيتام لدى فئات
المجتمع السعودي في نهاية العام السابق )) %100

سنويا

متزايد

نسبة االيتام الذين يعيشون مع أسرة كافلة الي
اجمالي عدد االيتام

استراتيجي

( اجمالي عدد االيتام الذين يعيشون مع اسرة كافلة
 /اجمالي عدد االيتام بالمملكة ) *%100

سنويا

متزايد

نسبة األيتام مجهولي االبوين الذين ترعاهم
األسر الكافلة من اجمالي عدد األيتام الذين
ترعاهم األسر الكافلة

استراتيجي

( اجمالي عدد االيتام مجهولي االبوين الذين
يعيشون مع اسرة كافلة  /اجمالي عدد االيتام الذين
ترعاهم االسر الكافلة بالمملكة ) *%100

سنويا

متزايد

م

المؤشرات االستراتيجية
.3

المؤشر

النتائج الحالية

المستهدف 2021

مؤشر االداء

اسم المبادرة :برنامج إعالمي توعوي لترسيخ ثقافة الكفالة األسرية بين أوساط المجتمع السعودي
وصف المبادرة

أهمية المبادرة

تصميم وتنفيذ برامج توعوية باستخدام وسائل االعالم المرئية والمسموعة واستخدام شبكات التواصل االجتماعي بغرض ترسيخ ثقافة الكفالة
االسرية بين اوساط المجتمع السعودي
إن افضل رعاية لليتيم هي تربيته داخل اسرة وبين افرادها  ،ولتحقيق ذلك يجب أن يترسخ في اذهان وثقافة المجتمع السعودي أهميته وفضائله
ونجاح هذه المبادرة يعني النجاح بشكل كبير جدا في التغلب على مشكالت رعاية األيتام وخاصة مجهولي األبوين.

بنود المبادرة

المشاركة الفاعلة للهيئات الدينية ترسيخ ثقافة االسر الكافلة  /البديلة
عوامل نجاح المبادرة

المشاركة الفاعلة لكافة وسائل االعالم في ترسيخ ثقافة االسر الكافلة  /البديلة
المشاركة الفاعلة لكافة القوى المؤثرة في ترسيخ ثقافة االسر الكافلة  /البديلة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية

12

اتجاه المؤشر

خط االساس

الرقم المرجعي
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.2
.4

مؤشرات أداء المبادرة
م

المؤشرات
5

مؤشر االداء

نوع المؤشر

معادلة القياس

1

نسبة انجاز البرنامج االعالمي التوعوي لترسيخ
ثقافة الكفالة األسرية بين أوساط المجتمع
السعودي

النسبة المؤية النجاز البرنامج االعالمي التوعوي
لترسيخ ثقافة الكفالة األسرية بين أوساط المجتمع
السعودي

2

نسبة االلتزام بتطبيق لبرنامج االعالمي التوعوي
لترسيخ ثقافة الكفالة األسرية بين أوساط
المجتمع السعودي

النسبة المؤية لاللتزام بتطبيق لبرنامج االعالمي
التوعوي لترسيخ ثقافة الكفالة األسرية بين أوساط
المجتمع السعودي

دورية
القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

3

نسبة حاالت االيواء التي تم نقلها الي الرعاية
النهارية والمنزلية

( عدد حاالت االيواء التى تم نقلها الي الرعاية النهارية
والمنزلية  /اجمالي حاالت حاالت االيواء ) *%100

سنويا

متزايد

4

نسبة الزيادة في عدد االسر الكافلة نتيجة
اطالق مراكز التالحم المجتمعي بكل منطقة
من مناطق المملكة

(( عدد االسر الكافلة الكافلة نتيجة اطالق مراكز
التالحم المجتمعي بكل منطقة من مناطق المملكة
في نهاية العام  -عدد االسر الكافلة الكافلة نتيجة
اطالق مراكز التالحم المجتمعي بكل منطقة من
مناطق المملكة في نهاية العام السابق )  /عدد
االسر الكافلة الكافلة نتيجة اطالق مراكز التالحم
المجتمعي بكل منطقة من مناطق المملكة في
نهاية العام السابق)) *%100

سنويا

متزايد

5

عدد المشاركات التوعوية بقضايا االيتام في
كافة شبكات التواصل المجتمعي ( تويتر -
فيس بوك  -انستجرام )

إجمالي عدد المشاركات التوعوية بقضايا االيتام في
كافة شبكات التواصل المجتمعي ( تويتر  -فيس
بوك  -انستجرام ) سنويا

6

نسبة التفاعل مع المشاركات التوعوية بقضايا
االيتام في كافة شبكات التواصل المجتمعي (
تويتر  -فيس بوك  -انستجرام )

( اجمالي عدد مرات التفاعل مع المشاركات التوعوية
بقضايا االيتام في كافة شبكات التواصل المجتمعي
في نهاية العام  /اجمالي عدد المشاركات التوعوية
بقضايا االيتام في كافة شبكات التواصل المجتمعي
في نهاية العام ) *%100

7

عدد التحديثات التي تمت علي المواقع
االلكترونية لجمعيات ومؤسسات ودور رعاية
االيتام

اجمالي عدد التحديثات التي تمت علي المواقع
االلكترونية لجمعيات ومؤسسات ودور رعاية االيتام
في نهاية العام

خط االساس

الرقم المرجعي

الخطة التشغيلية واإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.2
م

النشاط

بنود اإلطار الزمني

1

تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،الجهة
الراعية للمبادرة  ،أحد اساتذة علم االجتماع باحدى الجامعات السعودية  ،ممثل عن الهيئات الدينية  ،ممثل عن
وسائل االعالم  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن ناشطي المجتمع المدني المهتمين بشؤون االيتام  ،ممثل
عن االيتام من ذوي قصص النجاح المتميزة )

√

2

تصميم وتنفيذ خطة إعالمية متكاملة بالتعاون مع وزارة اإلعالم والثقافة تشمل جميع وسائل االعالم المرئية
والمسموعة لترسيخ ثقافة االسرة الكافلة والصديقة والبديلة واعتبارها هي الوسيلة المثلى لرعاية االيتام بديال
عن المساعدات المادية والعينية

√

3

برنامج توعوي ديني بالتعاون مع الهيئات الدينية لترسيخ ثقافة االسرة الكافلة والصديقة والبديلة وتربية اليتيم
داخل االسرة وبين افرادها هي الوسيلة المثلى لكفالة اليتيم التى يقصدها الشرع الحنيف وليست مجرد
المساعدات المادية والعينية

√

4

تعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم االسرة الكافلة والصديقة والبديلة باستخدام شبكات التواصل االجتماعي ( تويتر
وفيس بوك وانستجرام )

√

5

رصد وتحليل كل ماينشر في جميع وسائل االعالم المرئية والمسموعة والصحف والمجالت وكافة شبكات التواصل
االجتماعي وكافة المواقع االلكترونية لجمعيات ومؤسسات ودور رعاية االيتام عن قضايا االيتام واالسر الكافلة /
الصديقة  /البديلة

√

√

6

تطوير رسائل اعالمية تتناسب مع كل وسيلة من وسائل االعالم وشبكات التواصل االجتماعي وتتالئم مع كل
فئة مستهدفة من فئات المجتمع لترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية كفالة األيتام لدى األسر الكافلة والصديقة
والبديلة

√

√

م

بنود التكاليف6

14

المدى القصير  2-1سنة

المدى المتوسط 7 -3
سنة

البند

حساب التكاليف

التكاليف السنوية (ريال سعودي)

المدى الطويل 7
الى 16

اجمالي التكاليف = التكاليف
السنوية × مدة تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

 2سنة

3

موارد بشرية :اخصائي اعالم لرصد وتحليل ما
ينشر قي وسائل االعالم عن قضايا االيتام

( عدد  * 2الراتب الشهري  15000ريال *  12شهر )

360,000

720,000

 2سنة

4

موارد بشرية :اخصائي تكنولوجيا المعلومات
لرصد وتحليل ماينشر في شبكات التواصل
االجتماعي عن قضايا االيتام

( عدد  * 6الراتب الشهري  12000ريال *  12شهر )

864,000

1,728,000

 2سنة

5

تكاليف انتاج مواد اعالمية مرئية

انتاج برامج تذاع بجميع قنوات التليفزيون المحلية

500,000

1,000,000

 2سنة

6

تكاليف انتاج مواد اعالمية مسموعة

انتاج برامج تذاع بجميع قنوات االذاعات المحلية

300,000

600,000

 2سنة

7

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

24,000

48,000

 2سنة

8

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

150,000

150,000

 2سنة

9

االجمالي

2,558,000

4,966,000
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 2سنة

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.2
7

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

م

طبيعة الشراكة
تنفيذ جزء من
المبادرة

توفير موارد للتنفيذ

توفير
معلومات
مطلوبة

2

الهيئات الدينية

√

3

وزارة الثقافة واالعالم

√

7

مانح  /مانحين /ممولين

√

8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الهدف االستراتيجي

البنود
2
3
11

وزارة االقتصاد والتخطيط

مؤشر األداء

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت االيواء التي تم نقلها الى الرعاية
النهارية والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت العودة من االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع ( بالريال السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في منظمات القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في اجمالي الدعم
الحكومي غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
الخطر

م
البن

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل من  ،3متوسط = أو أقل من ،5
عالي = أو أعلى من 6

عالي

متوسط

عالي

متوسط

متوسط
منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

متوسط
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 1.3
.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات العالقة
.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

المؤشر

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :رفع نسبة الوعي المجتمعي بأهمية كفالة األيتام لدى األسر الكافلة والبديلة
م

المؤشرات االستراتيجية
.3

16

مؤشر االداء

نوع المؤشر

معادلة القياس

دورية القياس

1

نسبة الزيادة في معدالت الوعي بأهمية
كفالة األيتام لدى فئات المجتمع السعودي

استراتيجي

( ( نسبة الوعي بأهمية كفالة األيتام لدى فئات
المجتمع السعودي في نهاية العام -
بأهمية كفالة األيتام لدى فئات المجتمع السعودي
في نهاية العام السابق )  /نسبة الوعي بأهمية
كفالة األيتام لدى فئات المجتمع السعودي في
نهاية العام السابق )) %100

سنويا

متزايد

2

نسبة االيتام الذين يعيشون مع أسرة
كافلة الي اجمالي عدد االيتام

استراتيجي

( اجمالي عدد االيتام الذين يعيشون مع اسرة
كافلة  /اجمالي عدد االيتام بالمملكة ) *%100

سنويا

متزايد

3

نسبة األيتام مجهولي االبوين الذين
ترعاهم األسر الكافلة من اجمالي عدد
األيتام الذين ترعاهم األسر الكافلة

استراتيجي

( اجمالي عدد االيتام مجهولي االبوين الذين
يعيشون مع اسرة كافلة  /اجمالي عدد االيتام
الذين ترعاهم االسر الكافلة بالمملكة ) *%100

سنويا

متزايد

نسبة الوعي

اسم المبادرة تالحم  :إطالق مراكز التالحم المجتمعي في مختلف مناطق المملكة
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اتجاه المؤشر

خط االساس

الرقم
المرجعي

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 1.3
وصف المبادرة

بنود المبادرة

أهمية المبادرة

تهدف مبادرة مراكز التالحم المجتمعي الى تقديم نموذجًا متميزًا لمفاهيم الترابط األسري التكافلي والتعاضد االجتماعي
بين شرائح وفئات المجتمع السعودي وبين مختلف فئات األيتام وخاصة مجهولي األبوين من خالل إحياء جميع الممارسات التي
تعزز من قيم كفالة األيتام ورعايتهم من ناحية ومعالجة المشكالت التي قد تنشأ عن الكفالة االسرية او الصديقة لأليتام.
أن الوقاية والمتابعة االسرية امر هام لضمان استمرارية الكفالة االسرية وضمان التنشئة المتكاملة والسليمة لليتيم من خالل
إطالق حزمة من البرامج تجسيدًا للقيم االسالمية لتعزيز التالحم الوطني والمجتمعي ،وتقوية نسيج األسرة الكافلة والبديلة
وتعزيز التواصل بين أفرادها ،وتمكين المرأة وتعزيز أدوار أفراد األسرة .وتلقي األفكار والمقترحات والمالحظات باإلضافة الى
تصميم برامج تسهم في تجاوز أفراد األسر الكافلة والبديلة للمحن االجتماعية ،مثل البرامج التي تقي من تداعي األسرة
البديلة
تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعيية لتنفيذ المبادرة

عوامل نجاح المبادرة

احتضان مبادرة رشد للمبادرة
المشاركة الفاعلة لكل من وزارات االعالم والثقافة والعدل والجهات الدينية

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
.4

تسعي معظم المنظمات الدولية لرعاية االيتام الى توفير اسرة بديلة لكل يتيم لتربيته وتعمل على أن تكون دور الرعاية
محطة انتقال مؤقت لرعاية اليتيم وتأهيلية لحين توفير االسرة الكافلة

مؤشرات أداء المبادرة
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 1.3
م

1

نسبة اكتمال منظومة مراكز التالحم
واليات عملها لجميع مناطق المملكة

2

نسبة الزيادة في عدد االسر الكافلة نتيجة
اطالق مراكز التالحم المجتمعي بكل
منطقة من مناطق المملكة

3

عدد مراكز التالحم المجتمعي الملحقة
بمراكز االرشاد االسري ووحدات الحماية
االجتماعية لاليتام التابعة لوزارة العمل
والتنمية االجتماعية

المؤشرات
5

18

مؤشر االداء

نوع المؤشر

تشغيلي

معادلة القياس

النسبة المؤية الكتمال منظومة مراكز التالحم
واليات عملها لجميع مناطق المملكة

تشغيلي (( عدد االسر الكافلة في نهاية السنة لكل منطقة
من مناطق المملكة على حده نتيجة اطالق مراكز
التالحم – عدد االسر الكافلة في نهاية العام
السابق في كل منطقة من مناطق المملكة على
حده نتيجة اطالق مراكز التالحم )  /عدد االسر
الكافلة في نهاية العام السابق في كل منطقة
من مناطق المملكة على حده نتيجة اطالق مراكز
التالحم ) ) *%100
تشغيلي

اجمالي عدد مراكز االرشاد االسري ووحدات الحماية
االجتماعية لاليتام

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا
متزايد

4

نسبة الوعي بنظام العنف االسري لدى اسر
االيتام الطبيعية والكافلة

تشغيلي النسبة المؤية للوعي بنظام العنف االسري لدى
اسر االيتام الطبيعية والكافلة

سنويا

5

نسبة الوعي بنظام العنف االسري لدى اسر
االيتام الكافلة

تشغيلي درجة الوعي بنظام العنف االسري لدى اسر االيتام
الكافلة

سنويا

6

نسبة بالغات العنف ضد االيتام التي تم
معالجتها خالل  3شهور من تاريخ االبالغ

تشغيلي ( عدد بالغات العنف االسري ضد االيتام التى تم
معالجتها خالل  3شهور من تاريخ االبالغ خالل
العام  /اجمالي عدد بالغات العنف االسري خالل
العام ) *%100

سنويا

7

عدد المؤهلين من العاملين في االرشاد
االسري والحماية االجتماعية لاليتام للعمل
بمراكز التالحم المجتمعي

الخطة التشغيلية و اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة

القضية االستراتيجية | رفع نسبة كفالة األيتام

تشغيلي

اجمالي عدد المؤهلين من العاملين في االرشاد
االسري والحماية االجتماعية لاليتام

متزايد
متزايد

متزايد
سنويا

متزايد

خط االساس

الرقم
المرجعي

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 1.3
م

تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،
الجهة الراعية للمبادرة  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن ناشطي المجتمع المدني المهتمين بشؤون
االيتام  ،ممثل عن االيتام من ذوي قصص النجاح المتميزة )

√

عمل دراسة بحثية ميدانية لدراسة البنية االساسية المتوفرة بمراكز االرشاد االسري الحكومية واالهلية
المنتشرة بمناطق المملكة المختلفة وتحديد امكانية االستفادة منها في الحاق مراكز التالحم المجتمعي بها
 ،وتحديد المناطق التى يلزم انشاء مراكز للتالحم المجتمعي بها لعدم تغطيتها بمراكز االرشاد االسري

√

تحديد احتياجات مراكز التالحم المجتمعي من الموارد البشرية والمالية وخطة التدريب الالزمة لالخصائيين
االجتماعيين المرشحين للعمل بها

√

2

ابرام بروتوكول تعاون مع الهيئات الدينية للقيام بحملة توعية تشمل جميع فئات المجتمع السعودي بهدف
اقناع السعوديين بدور مراكز التالحم المجتمعي واهمية كفالة االيتام مرضاة هلل ورسوله وبأن كفالة االيتام
تعني تربية اليتيم ورعايته داخل اسرته وليس دعمه ماليا فقط

√

3

التنسيق مع وزارة الثقافة واالعالم لتصميم وتنفيذ برنامج متكامل لتوعية المجتمع المحلي بدور مراكز
التالحم المجتمعي وتحفيز أهل الخير للقيام بواجبهم نحو كفالة ورعاية االيتام داخل اسرهم و بأن تربية
األيتام داخل األسر الكافلة البديلة هي ضمان أكيد ألمن وأمان المجتمع ووقاية له من الجرائم التي يرتكبها
فاقدو الرعاية األسرية

√

عقد مذكرة تفاهم مع أحد المراكز البحثية بالجامعات السعودية لدراسة مدى كفاية المخصصات المالية
الحكومية ( المكافات النقدية ) التي تقدمها وزارة العمل والتنمية االجتماعية لالسر الكافلة والحاضنة لاليتام
واقتراح الية لزيادتها سنويا طبقا لمعدالت التضخم .

√

وضع اليه لقياس أثر انشاء مراكز التالحم المجتمعي على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية كفالة اليتيم داخل
االسر الكافلة والبديلة والصديقة

√

√

التوسع التدريجي في انشاء مراكز التالحم المجتمعي لتغطي كافة مناطق المملكة طبقا لنتائج قياس اثرها
على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية كفالة اليتيم داخل االسر الكافلة والبديلة والصديقة

√

√

1

بنود اإلطار الزمن
6

النشاط

المدى القصير  2-1سنة

المدى المتوسط
 7 -3سنة

المدى الطويل
 7الى 16

تكاليف تنفيذ المبادرة
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 1.3
م

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية × مدة
تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

بنود التكاليف
7

20

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

 2سنة

3

تكاليف تأثيث مراكز التالحم المجتمعي
في كافة مناطق المملكة بالتنسيق مع
مراكز االرشاد االسري التابعة لوزارة العمل
والتنمية االجتماعية

(  5مراكز تالحم مجتمعي سنويا * ) 500,000

5

موارد بشرية  :اخصائيين اجتماعين للعمل (  10اخصائيين اجتماعين *  12000ريال شهريا *  12شهر )
بمراكز التالحم المجتمعي

12,500,000

 5سنوات

7,200,000

 5سنوات

500,000

 1سنة

1,200,000

 5سنوات

1,000,000

 2سنة

75,000

375,000

 5سنوات

100,000

200,000

 2سنة

5,775,000

23,695,000

1,440,000
500,000

تكاليف المركز البحثي باحدى الجامعات
السعودية
6

تكاليف ندوات وورش عمل

8

تكاليف دعاية واعالن باجهزة االعالم
المختلفة

9

قرطاسية وتكنولوجيا المعلومات

(  15000درهم *  5مراكز )

10

مكافات وحوافز

للمشاركين في تنفيذ المبادرة

11

االجمالي

(  4ندوة وورشة عمل بكل مركز *  5مراكز *  30000درهم )

600,000
200,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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2,500,000

 5سنوات

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 1.3
طبيعة الشراكة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

م

تنفيذ جزء
من المبادرة

توفير موارد للتنفي

2

الهيئات الدينية

3

وزارة الثقافة واالعالم

5

احدى الجامعات السعودية

6

مركز تدريب متخصص

7

مانح  /مانحين /ممولين

8

مصادر التمويل :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

9

مصادر التمويل البديلة  :واحد أو أكثر من كبار المانحين  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

توفير
معلومات
مطلوبة

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البنود
2
3
11

وزارة االقتصاد والتخطيط

مؤشر األداء

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت االيواء التي تم نقلها الى
الرعاية النهارية والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت العودة من االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع ( بالريال
السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في منظمات القطاع
الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في اجمالي الدعم
الحكومي غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
م

البن

1

الخطر
زيادة معدالت جرائم االحداث

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل من
 ،3متوسط = أو أقل من  ،5عالي =
أو أعلى من 6

عالي

متوسط

عالي

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

منخفض

متوسط

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض

منخفض
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.4
.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات العالقة
.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

المؤشر

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :زيادة النمو في معدالت األسر الكافلة والبديلة
م

المؤشرات االستراتيجية

22

مؤشر االداء

نوع
المؤشر

معادلة القياس

دورية القياس

1

نسبة الزيادة في معدالت الوعي بأهمية كفالة األيتام
لدى فئات المجتمع السعودي

( ( نسبة الوعي بأهمية كفالة األيتام
لدى فئات المجتمع السعودي في
نهاية العام  -نسبة الوعي بأهمية
كفالة األيتام لدى فئات المجتمع
السعودي في نهاية العام السابق
)  /نسبة الوعي بأهمية كفالة األيتام
لدى فئات المجتمع السعودي في
نهاية العام السابق )) %100

سنويا

متزايد

2

نسبة االيتام الذين يعيشون مع أسرة كافلة الي اجمالي
عدد االيتام

( اجمالي عدد االيتام الذين
يعيشون مع اسرة كافلة  /اجمالي
عدد االيتام بالمملكة ) *%100

سنويا

متزايد

3

نسبة األيتام مجهولي االبوين الذين ترعاهم األسر
الكافلة من اجمالي عدد األيتام الذين ترعاهم األسر
الكافلة

( اجمالي عدد االيتام مجهولي
االبوين الذين يعيشون مع اسرة
كافلة  /اجمالي عدد االيتام الذين
ترعاهم االسر الكافلة بالمملكة )
*%100

سنويا
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خط االساس

الرقم المرجعي

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.4
.3

اسم المبادرة :قياس  :تطوير نظام متكامل لقياس مستويات تعزيز الوعي بقضايا األيتام في المملكة بشكل دوري ومنتظم
وصف المبادرة

تطوير نظام متكامل لقياس مستويات الوعي – على غرار نموج ديفيد هوبكنز  -بقضايا األيتام في المملكة ومدى
تطوره بشكل دوري ومنتظم وذلك لغرض قياس الفجوة وتعزيز الوعي

أهمية المبادرة

بتنفيذ المبادرة يمكن قياس الوعي بمفهوم االسر الكافلة  /البديلة لدي المجتمع السعودي بشكل منتظم ودوري
لوضع الخطط والبرامج واالنشطة الالزمة لتعزيز هذا الوعي وصوال الي زيادة النمو في أعداد االسر الكافلة حتي
يمكن الوصول الي ضمان اسرة كافلة لكل يتيم من ايتام المملكة

بنود المبادرة

تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعيية لتنفيذ المبادرة
احتضان مبادرة رشد للمبادرة

عوامل نجاح المبادرة

المشاركة الفاعلة لكل من الهيئة العامة لالحصاء السعودية وزارة االعالم والثقافة
توفير الدعم المادي

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
.4

بدأت بعض الدول المتميزة في قياس مستويات الوعي في قضايا مختلفة لتعزيز الثقافة المجتمعية وتحقيق اعلى
قدر ممكن من السعادة لمواطنيها مثل اإلمارات والسويد والدنمارك

مؤشرات أداء المبادرة
م

مؤشر االداء

المؤشرات

1

نسبة الوعي المجتمعي بقضايا االيتام

2

نسبة المشاركين في استبانة قياس مستويات الوعي
بقضايا االيتام الي المستهدفين

3

عدد مراكز االرشاد االسري ووحدات الحماية االجتماعية
لاليتام

4

نسبة الوعي بنظام العنف االسري لدى اسر االيتام
الكافلة

5

نسبة بالغات العنف ضد االيتام التي تم معالجتها خالل 3
شهور من تاريخ االبالغ

نوع
المؤشر
تشغيلي

معادلة القياس

درجة الوعي المجتمعي بقضايا
االيتام

تشغيلي

( عدد المتفاعلين في استبانة
قياس مستويات الوعي بقضايا
االيتام  /عدد المستهدفين من
قياس مستويات الوعي بقضايا
االيتام ) *%100

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

تشغيلي

عدد مراكز االرشاد االسري ووحدات
الحماية االجتماعية لاليتام المنشأه
سنويا

سنويا

متزايد

تشغيلي

درجة الوعي بنظام العنف االسري
لدى اسر االيتام الكافلة

سنويا

متزايد

تشغيلي

( عدد بالغات العنف ضد االيتام
التي تم معالجتها خالل  3شهور
من تاريخ االبالغ خالل العام /
اجمالي عدد بالغات العنف ضد
االيتام خالل العام ) *%100

سنويا

متزايد

خط االساس

الرقم المرجعي

القضية االستراتيجية | رفع نسبة كفالة األيتام

23

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.4
5

الخطة التشغيلية و اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
م

بنود اإلطار الزمني
6

النشاط

1

تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،الجهة الراعية
للمبادرة  ،ممثل عن أحد المراكز البحثية باحدى الجامعات السعودية  ،ممثل عن الهيئة العامة لالحصاء السعودية ،
ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن ناشطي المجتمع المدني المهتمين بشؤون االيتام  ،ممثل عن االيتام من ذوي
قصص النجاح المتميزة )

2

التعاون مع أحد المراكز البحثية باحدى الجامعات السعودية لتصميم نموذج لقياس الوعي الوعي المجتمعي بمفهوم
االسر الكافلة والصديقة والبديلة .والية قياسة دوريا وبشكل منتظم

√

3

التعاون مع الهيئة العامة لالحصاء السعودية لتصميم النماذج االحصائية وتحديد الشرائح المستهدفة ووسائل جمع بيانات نموذج
قياس الوعي المجتمعي بمفهوم االسر الكافلة والصديقة والبديلة بشكل دوري منتظم

√

4

جمع وتحليل بينات نموذج قياس الوعي المجتمعي بمفهوم االسر الكافلة والصديقة والبديلة بشكل دوري منتظم وتحديد
درجة الوعي الحالية والمستهدفة

√

√

5

وضع البرامج والمشاريع الالزمة لتعزيز درجة الوعي المجتمعي بمفهوم االسر الكافلة والصديقة والبديلة بشكل دوري
منتظم بناء على مخرجات قياسات درجة الوعي

√

√

√

تكاليف تنفيذ المبادرة
م

بنود التكاليف

24

المدى القصير  2-1سنة

المدى المتوسط
 7 -3سنة

المدى الطويل 7
الى 16

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية (ريال سعودي)

اجمالي التكاليف = التكاليف
السنوية × مدة تنفيذ
المبادرة  5 -سنوات
( ريال سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

 2سنة

3

موارد بشرية :اخصائي احصاء وتحليل بيانات ( دوام
جزئي )

( عــدد  * 4الراتــب الشــهري  12000ريــال * 4
شــهور ســنويا )

192,000

4

تكاليف جمع بيانات قياس درجة الوعي ( دوام جزئي )

( عدد  30باحث *  7000درهم *  4شهور )

840,000

5

تكاليف انتاج مواد اعالمية لتعريف المجتمع وتوعيته
باهمية جمع البانات الالزمة لقياس درجة الوعي

تكاليف تقديرية

100,000

960,000

 5سنوات

4,200,000

 5سنة

500,000

 5سنة

6

اتعاب المركز البحثي باحدى الجامعات السعودية

مرة واحدة

400,000

400,000

 1سنة

7

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

150,000

150,000

 1سنة

8

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

250,000

250,000

 1سنة

9

االجمالي

2,292,000

7,180,000
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )1.4
الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

7

طبيعة الشراكة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفي

م

توفير معلومات
مطلوبة

تنفيذ جزء من المبادرة
1

الهيئة العامة لالحصاء السعودية

√

2

وزارة الثقافة واالعالم

√

3

أحد المراكز البحثية بالجامعات السعودية

√

4

مانح  /مانحين /ممولين

√

√

8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص
ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

10

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور
والمؤسسات

البنود

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور
والمؤسسات

2
3
11

مؤشر األداء

وزارة االقتصاد والتخطيط

نسبة حاالت االيواء التي تم
نقلها الى الرعاية النهارية
والمنزلية
نسبة حاالت العودة من االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع (
بالريال السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في منظمات
القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في اجمالي الدعم
الحكومي غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
الخطر

م

البن

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث :
منخفض =  ،1متوسط
=  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل من ،3
متوسط = أو أقل من  ،5عالي = أو أعلى
من 6

عالي

متوسط

عالي

متوسط

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض
منخفض
القضية االستراتيجية | رفع نسبة كفالة األيتام
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 1.5
.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات
.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

المؤشر

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :زيادة النمو في معدالت األسر الكافلة والبديلة
نوع المؤشر

معادلة القياس

دورية
القياس

1

نسبة الزيادة في معدالت الوعي بأهمية كفالة األيتام لدى فئات
المجتمع السعودي

استراتيجي

( ( نسبة الوعي بأهمية كفالة األيتام لدى فئات
المجتمع السعودي في نهاية العام  -نسبة
الوعي بأهمية كفالة األيتام لدى فئات المجتمع
السعودي في نهاية العام السابق )  /نسبة
الوعي بأهمية كفالة األيتام لدى فئات المجتمع
السعودي في نهاية العام السابق )) %100

سنويا

متزايد

2

نسبة االيتام الذين يعيشون مع أسرة كافلة الي اجمالي عدد
االيتام

استراتيجي

( اجمالي عدد االيتام الذين يعيشون مع اسرة
كافلة  /اجمالي عدد االيتام بالمملكة ) *%100

سنويا

متزايد

3

نسبة األيتام مجهولي االبوين الذين ترعاهم األسر الكافلة من
اجمالي عدد األيتام الذين ترعاهم األسر الكافلة

استراتيجي

( اجمالي عدد االيتام مجهولي االبوين الذين
يعيشون مع اسرة كافلة  /اجمالي عدد االيتام
الذين ترعاهم االسر الكافلة بالمملكة ) *%100

سنويا

متزايد

م

المؤشرات االستراتيجية
.3

26

مؤشر االداء

اسم المبادرة :شورى  :إطالق مجلس شورى أطفال األيتام
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اتجاه المؤشر

خط االساس

الرقم المرجعي

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 1.5
تهدف المبادرة الى اطالق تشكيل مجلس شوري لألطفال االيتام ممن يزيد عمرهم عن  15عام  ،يضم ممثلين عن كافة فئات
االيتام الذين يتم رعايتهم في االسر الطبيعية و االسر الكافلة و البديلة والصديقة ودور رعاية االيتام  ،وذلك الشراكهم في
مناقشة قضايا االيتام ومساهمتهم في تعزيز ثقافة المجتمع نحو االسر الكافلة والبديلة والصديقة ومعرفة مدى رضاؤهم
عن الخدمات المقدمة لهم ومدى كفايتها لتلبية احتياجاتهم

وصف المبادرة

بنود المبادرة

ويهدف مجلس شورى أطفال االيتام إلى بناء جيل واع ومتمرس بالحياة النيابية للمساهمة في صنع قادة المستقبل من
خالل تثقيفهم وإشراكهم في العملية التشريعية ،وترسيخ مبادئ السلوك القائم على احترام آراء وحريات اآلخرين ،والمبادئ
اإلسالمية والقيم الرفيعة  ،وتعزيز قيم التراحم والتكافل ونشر التجارب االيجابية التي تعود بالفائدة على المجتمع مما يعزز
من قيم االنتماء .

أهمية المبادرة

تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة

عوامل نجاح المبادرة

تبني ودعم الجهات العليا الطالق المبادرة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية

4

يوجد مجلس شورى لالطفال بإمارة الشارقة بدولة االمارات العربية المتحدة تم اطالقه بمبادرة من سمو حاكم الشارقة الشيخ
سلطان بن محمد القاسمي  ،ويتم تحديد موضوع محدد لمناقشته في كل دور انعقاد مثل  :نبتكر لنبدع  ،قيمة العمل
االنساني والتطوعي  ،ترسيخ التعاون مع الشرطة ،االستخدام الرشيد لوسائل التواصل االجتماعي  .كما يتم عقد ندوات
والقيام بزيارات ميدانية لتعريف االطفال بمجتمعهم المحلي.

مؤشرات أداء المبادرة
نوع المؤشر

معادلة القياس

دورية
القياس

اتجاه المؤشر

1

نسبة انجاز خطة اطالق مجلس شوري اطفال االيتام

تشغيلي

النسبة المؤية النجاز خطة اطالق مجلس
شورى اطفال االيتام

سنويا

متزايد

2

نسبة االيتام المشاركين في مجلس شورى اطفال االيتام

تشغيلي

( اجمالي عدد اعضاء مجلس شورى االطفال
االيتام  /اجمالي عدد االيتام بالمملكة ) *%100

سنويا

متزايد

3

عدد مساهمات االيتام باراءهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم

تشغيلي

اجمالي عدد مساهمات االيتام باراءهم في
تطوير الخدمات المقدمة لهم

سنويا

متزايد

4

عدد مساهمات االيتام باراءهم في دعم تلبية احتياجاتهم

تشغيلي

اجمالي عدد مساهمات االيتام باراءهم في
دعم تلبية احتياجاتهم

سنويا

متزايد

م

مؤشر االداء

خط االساس

الرقم المرجعي

المؤشرات
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 1.5
5

الخطة التشغيلية لتنفيذ المبادرة و اإلطار الزمني
م

بنود اإلطار الزمني
6

النشاط

1

دراسة تجارب مجالس شوري االطفال ومجالس شوري االيتام بالمنطقة العربية والدول االسالمية والتعرف على افضل ممارساتها ،
والوقوف على الطرق المتبعة لتفعيل مشاركة االيتام في مناقشة قضاياهم

√

2

اقتراح بسياسة مجتمعية يرفع الى الجهات العليا الطالق مجلس شورى اطفال االيتام متضمنا مكان انعقاده وطريقة تشكيله ودور
انعقادة والقضايا المنوط به مناقشتها وقنوات رفع توصياته

√

3

خطة اعالمية لتوعية االطفال االيتام بكافة تصنيفاتهم العمرية بدور الشورى في مناقشة قضاياهم وحثهم على المشاركة في
اختيار ممثليهم في مجلس شورى االطفال االيتام

√

4

تشكيل مجلس شورى االيتام وعقد اولى دوراته

√

البند

حساب التكاليف

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف = التكاليف
السنوية × مدة تنفيذ المبادرة
  5سنوات( ريال سعودي)

بنود التكاليف

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :مستشار قانوني

( الراتب الشهري  25000ريال *  12شهر )

300,000

300,000

 1سنة

3

تكاليف الحملة االعالمية لتوعية االطفال االيتام وحثهم على
المشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس شورى االطفال االيتام

تكاليف تقديرية

400,000

400,000

 1سنة

4

تكاليف البنية االساسية وتأثيث مبنى لمجلس شورى االطفال
االيتام

تكاليف تقديرية

5,000,000

 1سنة

5

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

25,000

50,000

 1سنة

6

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

150,000

150,000

 1سنة

االجمالي

28

المدى الطويل  7الى 16

تكاليف تنفيذ المبادرة
م

7

المدى القصير  2-1سنة

المدى
المتوسط
 7 -3سنة

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

القضية االستراتيجية | رفع نسبة كفالة األيتام

6,115,000

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 1.5
الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة
م

طبيعة الشراكة
تنفيذ
جزء من
المبادرة

توفير موارد للتنفي

توفير
معلومات
مطلوبة

1

وزارة الثقافة واالعالم

√

2

وزارة العدل

√

3

مانح  /مانحين /ممولين

√

√

8

مصادر التمويل :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

9

مصادر التمويل البديلة  :أحد الكبار المانحين  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الهدف االستراتيجي

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات نسبة حاالت االيواء التي تم
نقلها الى الرعاية النهارية
والمنزلية

البنود

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات نسبة حاالت العودة من االحداث

2
3

11

مؤشر األداء

وزارة االقتصاد والتخطيط

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع (
بالريال السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في منظمات
القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في اجمالي
الدعم الحكومي غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل من
 ،3متوسط = أو أقل من  ،5عالي = أو
أعلى من 6

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

عالي

متوسط

عالي

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض

منخفض

الخطر

م

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

البن

متوسط
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم
.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات العالقة
.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

المؤشر
مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :تعزيز جاهزية األسر الكافلة  /البديلة لكفالة األيتام
م

المؤشرات االستراتيجية

30

( ) 2.1

مؤشر االداء

1

نسبة الزيادة في معدالت جاهزية االسر البديلة
والراغبة في الكفالة وفقا لشروط الكفالة

نوع المؤشر

استراتيجي

معادلة القياس

النسبة المئوية للزيادة السنوية في معدالت
جاهزية االسر البديلة والراغبة في الكفالة وفقا
لشروط الكفالة

دورية
القياس

سنويا

2

نسبة االيتام الذين يتم اعادتهم من االسر الكافلة
الى دور الرعاية الى اجمالي عدد االيتام المكفولين
لدي االسر الكافلة

استراتيجي

( عدد االيتام الذين يتم اعادتهم من االسر
الكافلة الى دور الرعاية  /اجمالي عدد االيتام
المكفولين لدي االسر الكافلة ) * %100

سنويا

3

نسبة االسر المستوفية لشروط الكفالة من
اجمالي عدد االسر الراغبة في الكفالة

استراتيجي

( عدد االسر المستوفية لشروط الكفالة /
اجمالي عدد االسر الراغبة في الكفالة ) *%100

سنويا

4

متوسط نسبة تكرار الكفالة لليتيم الواحد

استراتيجي

( مجموع عدد االسر الكافلة لكل يتيم من ايتام
المملكة خالل فترة كفالته  /اجمالي عدد االيتام
المكفولين لدى االسر الكافلة ) *%100

سنويا
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اتجاه المؤشر

متزايد

متناقص
متزايد
متناقص

خط االساس

الرقم
المرجعي

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم
.3

( ) 2.1

اسم المبادرة :تطوير خريطة شاملة وقاعدة بيانات “ لمساكن األسر البديلة” جغرافيا وديمغرافيا بجميع مناطق المملكة وفقا الولويات اإلحتياج وبمفهوم جديد
وصف المبادرة

تطوير نموذج سعودي لقرى االيتام وفق المبادئ والقيم االسالمية ورسم خريطة شاملة جغرافيا وديمغرافيا بجميع مناطق
المملكة طبقا الولويات اإلحتياج وبمفهوم جديد « تكون القرية فيه مكونة من مجموعة منازل وتسكن في كل منزل اسرة
واحدة وسط التجمعات السكنية ويبعد المنزل عن نظيرة مسافة معقولة حتى ال يطلق عليها مجتمعات االيتام حتى ال
يطلق عليهم مجتمعات األيتام”

أهمية المبادرة

تعزيز الدمج المجتمعي لألسر البديلة على النحو الذي يمكنها من تنشأة األيتام بشكل سوي وطبيعي أسوة باألطفال
العادية لتفادي اية اضطرابات نفسية أو انحراف سلوكي مستقب ً
ال

بنود المبادرة

تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة
رعاية مباشرة رشد الحتضان المبادرة
عوامل نجاح المبادرة

تعاون وزارة االسكان لتوفير المساكن المالئمة
مساهمة الجمعيات والمؤسسات التي ترعى االيتام في تكاليف تنفيذ المبادرة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
.4

يعتبر نموذج قرى االيتام (  ) SOSهو النموذج السائد االن في جميع انحاء العالم والذي تتبناه الجمعيات والمنظمات الدولية
التي تهتم برعاية االيتام

مؤشرات أداء المبادرة
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم

المؤشرات
5

م

مؤشر االداء

نوع المؤشر

معادلة القياس

دورية
القياس

اتجاه المؤشر

1

نسبة عدد االيتام من اجمالي عدد السكان في كل
منطقة من مناطق المملكة

تشغيلي

( اجمالي عدد االيتام  /اجمالي عدد السكان في
كل منطقة من مناطق المملكة ) *%100

سنويا

متزايد

2

نسبة االنجاز في اعداد خطة شاملة لتطوير خريطة
شاملة “ لقرى األيتام “ جغرافيا وديمغرافيا بجميع
مناطق المملكة

تشغيلي

النسبة المئوية النجاز خطة شاملة لتطوير
خريطة شاملة “ لقرى األيتام “ جغرافيا
وديمغرافيا بجميع مناطق المملكة

سنويا

متزايد

4

عدد الوحدات السكنية المالئمة الموفرة لالسر
البديلة

تشغيلي

عدد الوحدات السكنية المالئمة الموفرة لالسر
البديلة في جميع مناطق المملكة

سنويا

متزايد

5

نسبة االيتام الذين ال يتوفر لهم مسكن مالئم

تشغيلي

( اجمالي عدد االيتام الذين ال يتوفر لهم
مسكن مالئم  /اجمالي عدد االيتام ) *%100

سنويا

متزايد

بنود اإلطار الزمني

32

خط االساس

الرقم
المرجعي

خطة تنفيذ المبادرة واإلطار الزمني

النشاط

م

6

( ) 2.1

المدى القصير  2-1سنة

1

تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،الجهة
الراعية للمبادرة  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن الجمعيات والمؤسسات التى ترعى االيتام  ،ممثل عن ناشطي
المجتمع المدني المهتمين بشؤون االيتام  ،ممثل عن االيتام من ذوي قصص النجاح المتميزة )

√

2

اعداد دليل متكامل بمواصفات واشتراطات النموذج السعودي لقرى االيتام شامال التصاميم المعمارية والتأثيث
وجوانب الرعاية الشاملة التي تفي باحتياجات االيتام والموارد البشرية الالزمة لرعاية االيتام بهذه القرى وطرق توفير
كافة الخدمات المطلوبة لهم

√

المدى
المتوسط
 7 -3سنة

3

انشاء قاعدة بيانات بمساكن االيتام الحالية بجميع مناطق المملكة وتحديد مدى صالحيتها ومطابقتها للنموذج
السعودي لقري االيتام

√

√

4

إنشاء قاعدة بيانات بمنازل االيتام الجديدة التى يتم تخصيصها لتطبيق النموذج السعودي لقرى االيتام على مستوى
المملكة

√

√

5

تشريع يضمن توفير كوتا لتوفير عدد من المساكن تخصص لاليتام في كل مشروع من مشاريع التطوير العمراني (
نسبة مئوية من مساكن التطوير العمراني –  2.5%مثال  -بما يتناسب ونسبة االيتام الي مجموع سكان المملكة .

√

√

6

وضع الية للرقابة ومتابعة تنفيذ اشتراطات دليل النموذج السعودي لقري االيتام بالمملكة

√

√

تكاليف تنفيذ المبادرة
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المدى الطويل
 7الى 16

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم

م

بنود التكاليف
7

حساب التكاليف

البند

( ) 2.1

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية ×
مدة تنفيذ المبادرة 5 -
سنوات
( ريال سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

 2سنة

4

موارد بشرية :مراقب جودة للرقابة على تطبيق
دليل النموذج السعودي لقرى االيتام

( عدد  * 5الراتب الشهري  12000ريال *  12شهر )

720,000

5

تكاليف انشاء قاعدة بيانات عن المساكن الحالية
القابلة للتطوير لتصبح متوافقة مع اشتراطات
دليل النموذج السعودي لقرى االيتام

تكاليف تقديرية

400,000

6

تكاليف انشاء قاعدة بيانات بمنازل االيتام الجديدة
التى يتم تخصيصها لتطبيق النموذج السعودي
لقرى االيتام على مستوى المملكة

تكاليف تقديرية

300,000

7

تكاليف تصميم وحدات ومنازل متوافقة النموذج
السعودي لقرى االيتام على مستوى المملكة

تكاليف تقديرية

200,000

8

االجمالي

 5سنوات
400,000

300,000
200,000

 1سنة
 1سنة

 1سنة

1,980,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة
م
6

7

طبيعة الشراكة
توفير موارد للتنفيذ

تنفيذ
جزء من
المبادرة

توفير معلومات
مطلوبة

أحد المكاتب الهندسية المتخصصة في التصاميم الداخلية

√

احد المكاتب االستشارية لتكنولوجيا المعلومات

√

مانح  /مانحين /ممولين

8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم

( ) 2.1

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الهدف االستراتيجي

البنود
2
3

11

وزارة االقتصاد والتخطيط

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت االيواء التي
تم نقلها الى الرعاية
النهارية والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت العودة من
االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية
للتطوع ( بالريال
السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في
منظمات القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في
اجمالي الدعم الحكومي
غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
م

البن

34

مؤشر األداء

الخطر

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو
أقل من  ،3متوسط = أو أقل
من  ،5عالي = أو أعلى من 6

عالي

متوسط

عالي

متوسط

منخفض
منخفض

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض
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متوسط

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.2
.1
مؤشرات
التنافسية

.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
المؤشر

النتائج الحالية

مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :تعزيز جاهزية األسر الكافلة  /البديلة لكفالة األيتام

مؤشر االداء

م

المؤشرات االستراتيجية
.3

المستهدف 2021

نوع المؤشر

معادلة القياس

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

1

نسبة الزيادة في معدالت جاهزية االسر البديلة
والراغبة في الكفالة وفقا لشروط الكفالة

النسبة المئوية للزيادة السنوية في معدالت
استراتيجي جاهزية االسر البديلة والراغبة في الكفالة وفقا
لشروط الكفالة

2

نسبة االيتام الذين يتم اعادتهم من االسر
الكافلة الى دور الرعاية الى اجمالي عدد االيتام
المكفولين لدي االسر الكافلة

استراتيجي ( عدد االيتام الذين يتم اعادتهم من االسر
الكافلة الى دور الرعاية  /اجمالي عدد االيتام
المكفولين لدي االسر الكافلة ) * %100

سنويا

3

نسبة االسر المستوفية لشروط الكفالة من
اجمالي عدد االسر الراغبة في الكفالة

استراتيجي ( عدد االسر المستوفية لشروط الكفالة /
اجمالي عدد االسر الراغبة في الكفالة ) *%100

سنويا

4

متوسط نسبة تكرار الكفالة لليتيم الواحد

استراتيجي ( مجموع عدد االسر الكافلة لكل يتيم من ايتام
المملكة خالل فترة كفالته  /اجمالي عدد االيتام
المكفولين لدى االسر الكافلة ) *%100

سنويا

خط االساس

الرقم المرجعي

متناقص
متزايد
متناقص

اسم المبادرة :تطوير منظومة متكاملة تشمل معايير تقييم جاهزية األسرة الكافلة في مختلف جوانب الرعاية الشاملة

بنود المبادرة

وصف المبادرة

تطوير منظومة متكاملة بمعايير تقييم جاهزية االسرة الكافلة وقدرتها على تلبية كافة جوانب الرعاية الشاملة لليتيم من
توافر االمكانيات المادية واستدامتها والسكن الالئق والقدرة على توفير الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية والسلوكية
لليتيم ووجود ابناء لها اعمارهم قريبة من عمر اليتيم واستعداد االسرة الكافلة لتلقي التدريب الالزم لتأهيلها على رعاية
اليتيم وزيارة االخصائيين االجتماعيين لالطمئنان على اليتيم .

أهمية المبادرة

لضمان استمرار اليتيم في كفالة االسرة الكافلة وتمتعه بأفضل معايير الرعاية الشاملة فانه يلزم تطبيق معايير تقييم االسر
الكافلة لتحديد مدى جاهزيتها لكفالة اليتيم  ،نظرا الن انتقال اليتيم بين أكثر من اسرة كافلة يترك اثارا نفسية لديه ال يمكن
عالجها وتزيد بالتالي فرص جنوحة
تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة

عوامل نجاح المبادرة

رعاية مباشرة رشد الحتضان المبادرة
مساهمة المتخصصين في الجمعيات والمؤسسات التى ترعى االيتام في تطوير نموذج تقييم الجاهزية
دعم كبار المانحين لتوفير الدعم المادي الالزم النجاز النموذج

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.2
.4

المؤشرات
5

بنود اإلطار الزمني
6

36

مؤشرات أداء المبادرة
دورية القياس

اتجاه المؤشر

م

مؤشر االداء

نوع المؤشر

2

نسبة انجاز المنظومة المتكاملة بمعايير تقييم
جاهزية األسرة للكفالة في مختلف جوانب الرعاية
الشاملة

تشغيلي

3

نسبة االلتزام بتطبيق المنظومة المتكاملة
بمعايير تقييم جاهزية األسرة للكفالة في
مختلف جوانب الرعاية الشاملة

4

عدد االسر التي ثبت جاهزيتها لكفالة اليتيم من
اجمالي عدد االسر الكافلة الراغبة في الكفالة

معادلة القياس

سنويا

متزايد

تشغيلي

النسبة المئوية لاللتزام بتطبيق المنظومة
المتكاملة بمعايير تقييم جاهزية األسرة
للكفالة في مختلف جوانب الرعاية الشاملة

سنويا

متزايد

تشغيلي

( اجمالي عدد االسر التي ثبت جاهزيتها
لكفالة اليتيم  /اجمالي عدد االسر الكافلة
الراغبة في الكفالة ) *%100

سنويا

متزايد

النسبة المئوية النجاز المنظومة المتكاملة
بمعايير تقييم جاهزية األسرة للكفالة في
مختلف جوانب الرعاية الشاملة

خط االساس

الرقم المرجعي

اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة (االجمالي ويقسم إلى)
م

النشاط

المدى القصير  2-1سنة

1

تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،الجهة
الراعية للمبادرة  ،ممثل عن أحد المراكز البحثية باحدى الجامعات السعودية  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن
ناشطي المجتمع المدني المهتمين بشؤون االيتام  ،ممثل عن االيتام من ذوي قصص النجاح المتميزة )

√

2

التعاون مع أحد المراكز البحثية باحدى الجامعات السعودية لالشراف على تصميم نموذج معايير جاهزية االسر
الكافلة  /البديلة .لتلبية احتياجات الينيم من كافة جوانب الرعاية الشاملة

√

3

تكليف مكتب استشاري لتصميم نموذج معايير جاهزية االسر الكافلة  /البديلة .لتلبية احتياجات الينيم من كافة
جوانب الرعاية الشاملة

√

4

تطبيق نموذج معايير جاهزية االسر الكافلة  /البديلة .لتلبية احتياجات الينيم من كافة جوانب الرعاية الشاملة
على كافة االسر الراغبة في كفالة اليتيم  ،يتم بموجب نتائجه الموافقة علي رعاية اليتيم من عدمه

√

5

التقييم الدوري لنتائج تطبيق نموذج معايير جاهزية االسر الكافلة  /البديلة .لتلبية احتياجات الينيم من كافة
جوانب الرعاية الشاملة  ،وتطوير النموذج بناء على مخرجات التقييم

√

تكاليف تنفيذ المبادرة
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المدى
المتوسط 7 -3
سنة

√

المدى الطويل 7
الى 16

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.2
م

بنود التكاليف
7
الشركاء في تنفيذ المبادرة
10

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية × مدة
تنفيذ المبادرة  5 -سنوات
( ريال سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

 2سنة

3

تكاليف التعاقد مع مكتب استشاري لتصميم
نموذج معايير جاهزية االسر الكافلة  /البديلة
.لتلبية احتياجات اليتيم من كافة جوانب الرعاية
الشاملة

تكاليف تقديرية

500,000

6

اتعاب المركز البحثي باحدى الجامعات السعودية مرة واحدة
لالشراف وتقييم أعمال االستشاري

500,000

200,000

 1سنوات

200,000

 1سنة

7

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

50,000

100,000

 2سنة

8

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

100,000

200,000

 1سنة

9

االجمالي

1,210,000

1,720,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
الشركاء في تنفيذ المبادرة

م

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة
توفير
معلومات
مطلوبة

تنفيذ جزء
من المبادرة

5

مركز للبحوث االجتماعية باحدى الجامعات السعودية

√

6

مكتب استشاري لتصميم نموذج معايير تقييم جاهزية األسرة للكفالة في مختلف جوانب الرعاية الشاملة

√

7

مانح  /مانحين /ممولين

8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

√

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.2
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البنود
2

وزارة االقتصاد والتخطيط

3

11

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت االيواء التي تم
نقلها الى الرعاية النهارية
والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت العودة من
االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع (
بالريال السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في
منظمات القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في
اجمالي الدعم الحكومي غير
النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
م

البن

38

مؤشر األداء

الخطر

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل من
 ،3متوسط = أو أقل من  ،5عالي = أو
أعلى من 6

عالي

متوسط

عالي

متوسط

منخفض
منخفض

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض
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متوسط

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.3
.1

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
المؤشر

مؤشرات
التنافسية

النتائج الحالية

المستهدف 2021

مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

م

المؤشرات االستراتيجية
.3

مؤشر االداء

نوع المؤشر

معادلة القياس

دورية
القياس

اتجاه
المؤشر

سنويا

متزايد

1

نسبة الزيادة في معدالت جاهزية االسر البديلة والراغبة في الكفالة وفقا
لشروط الكفالة

النسبة المئوية للزيادة السنوية في معدالت جاهزية االسر البديلة
استراتيجي
والراغبة في الكفالة وفقا لشروط الكفالة

2

نسبة االيتام الذين يتم اعادتهم من االسر الكافلة الى دور الرعاية الى اجمالي
عدد االيتام المكفولين لدي االسر الكافلة

استراتيجي ( عدد االيتام الذين يتم اعادتهم من االسر الكافلة الى دور الرعاية /
اجمالي عدد االيتام المكفولين لدي االسر الكافلة ) * %100

سنويا

3

نسبة االسر المستوفية لشروط الكفالة من اجمالي عدد االسر الراغبة في
الكفالة

استراتيجي ( عدد االسر المستوفية لشروط الكفالة  /اجمالي عدد االسر
الراغبة في الكفالة ) *%100

سنويا

4

متوسط نسبة تكرار الكفالة لليتيم الواحد

استراتيجي ( مجموع عدد االسر الكافلة لكل يتيم من ايتام المملكة خالل فترة
كفالته  /اجمالي عدد االيتام المكفولين لدى االسر الكافلة ) *%100

سنويا

خط

الرقم

متزايد

اسم المبادرة :برنامج شامل لتأهيل األسر الكافلة و البديلة على أساليب الرعاية الشاملة ( االجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية )
وصف المبادرة

تطوير برنامج شامل لتأهيل األسر الكافلة والبديلة على كافة أساليب الرعاية االجتماعية والنفسية
والسلوكية والصحية والتعليمية

أهمية المبادرة

يضمن برنامج تأهيل األسر الكافلة والبديلة على كافة أساليب الرعاية الشاملة تلبية كافة احتياجات
اليتيم وتنشئته في بيئة صحية وتزيد من فرص ارتباطة باالسرة الكافلة  ،ويتم ذلك من خالل مراكز تدريب
متخصصة ومؤهلة لتدريب االم الكافلة وتأهيل باقي افراد االسرة الكافلة على التعامل مع اليتيم  ،وكذا
تأهيل الطفل اليتيم قبل انتقالة للعيش مع االسرة الكافلة

بنود المبادرة

تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة
عوامل نجاح المبادرة

رعاية مباشرة رشد الحتضان المبادرة
توافر مراكز تدريب متخصصة ومؤهلة لتريب وتأهيل االم الكافلة وباقي افراد االسرة الكافلة  ،وتأهيل الطفل
اليتيم قبل انتقاله للعيش مع االسرة الكافلة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية

.4

تسعي معظم المنظمات الدولية لرعاية االيتام الى توفير اسرة بديلة لكل يتيم لتربيته وتعمل على أن
تكون دور الرعاية محطة انتقال مؤقت لرعاية اليتيم وتأهيلية لحين توفير االسرة الكافلة
عند عدم توفر االسرة الكافلة البديلة يتم تربية اليتيم وسط بيئة أقرب ما تكون الى االسرة الطبيعية حيث
انتشر نموذج قرى االيتام (  ) SOSكبديل لدور الرعاية التقليدية

مؤشرات أداء المبادرة
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.3
نوع المؤشر

معادلة القياس

دورية
القياس

اتجاه
المؤشر

1

نسبة إنجاز البرنامج الشامل لتأهيل االم البديلة باألسر الكافلة وتأهيل الطفل
اليتيم قبل االنتقال الى االسرة الكافلة على اساليب الرعاية الشاملة

تشغيلي

النسبة المئوية إلنجاز البرنامج الشامل لتأهيل االم البديلة باألسر
الكافلة وتأهيل الطفل اليتيم قبل االنتقال الى االسرة الكافلة على
اساليب الرعاية الشاملة

سنويا

متزايد

2

نسبة االمهات البديالت باألسر الكافلة التي تم تأهيلهم وتدريبهم الي
المستهدف

تشغيلي

( عدد االمهات البديالت باألسر الكافلة التي تم تأهيلهم وتدريبهم
خالل العام  /المستهدف ) *%100

سنويا

متزايد

م
المؤشرات
5

مؤشر االداء

الخطة التشغيلية واإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
م

بنود اإلطار الزمني
6

40

خط

النشاط

المدى
القصير
 2-1سنة

المدى

1

تشكيل فريق إلدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،الجهة الراعية للمبادرة  ،ممثل عن أحد المراكز البحثية
بإحدى الجامعات السعودية  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن ناشطي المجتمع المدني المهتمين بشؤون االيتام  ،ممثل عن االيتام من ذوي قصص النجاح
المتميزة )

√

2

التعاون مع أحد المراكز البحثية بإحدى الجامعات السعودية لإلشراف على برامج تأهيل االسر الكافلة  /البديلة .لتلبية واشباع احتياجات لليتيم من كافة جوانب
الرعاية الشاملة ( االجتماعية والنفسية والسلوكية والتعليمية والصحية )

√

3

التعاقد مع مركز تدريب متخصص في تصميم وتنفيذ دورات تدريبية لتأهيل االم البديلة باألسر الكافلة  /البديلة .لتلبية واشباع احتياجات اليتيم من الرعاية
االجتماعية والنفسية والسلوكية

√

√

4

عمل بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم لتصميم وتنفيذ دورات تدريبية لتأهيل االم البديلة باألسر الكافلة  /البديلة .لتلبية واشباع احتياجات اليتيم من الرعاية
التعليمية

√

√

5

عمل بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتصميم وتنفيذ دورات تدريبية لتأهيل االم البديلة باألسر الكافلة  /البديلة .لتلبية واشباع احتياجات اليتيم من الرعاية
الصحية

√

√

7

التقييم الدوري لنتائج الدورات التدريبية التأهيلية لالم البديلة

√

√

8

تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية لالم البديلة وللطفل اليتيم بناءا على مخرجات التقييم الدوري للدورات التدريبية

√

√

تكاليف تنفيذ المبادرة
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√

المدى

الرقم

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.3

البند

م

اجمالي
التكاليف
= التكاليف
السنوية ×
مدة تنفيذ
المبادرة 5 -
سنوات
( ريال
سعودي)

حساب التكاليف

بنود التكاليف

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

2
سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

2
سنة

اتعاب المركز البحثي بإحدى الجامعات السعودية لإلشراف على برامج تأهيل
االسر الكافلة  /البديلة .لتلبية واشباع احتياجات لليتيم من كافة جوانب
الرعاية الشاملة ( االجتماعية والنفسية والسلوكية والتعليمية والصحية )

مرة واحدة

400,000

3

تكاليف التعاقد مع مركز تدريب متخصص في تصميم وتنفيذ برامج لتأهيل
االم البديلة باألسر الكافلة  /البديلة .لتلبية واشباع احتياجات اليتيم من الرعاية
االجتماعية والنفسية والسلوكية

(  12دورة تدريبية في السنة مدة الدورة اسبوع *  20أم بديلة *  4000ريال )

960,000

4

تكاليف الدورات التدريبية التي ستعقد بالتعاون مع وزارة التعليم لتصميم
وتنفيذ دورات تدريبية لتأهيل االم البديلة باألسر الكافلة  /البديلة .لتلبية
واشباع احتياجات اليتيم من الرعاية التعليمية

(  12دورة تدريبية في السنة مدة الدورة ثالثة أيام

5
سنة
5

480,000

5

5

تكاليف الدورات التدريبية التي ستعقد بالتعاون مع وزارة الصحة لتصميم
وتنفيذ دورات تدريبية لتأهيل االم البديلة باألسر الكافلة  /البديلة .لتلبية
واشباع احتياجات اليتيم من الرعاية الصحية

(  12دورة تدريبية في السنة مدة الدورة يومين ا *  20أم بديلة *  1000ريال )

240,000

5

6

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

50,000

5

7

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

100,000

5
سنة

*  20أم بديلة *  2000ريال )

االجمالي
7

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
طبيعة الشراكة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

م

تنفيذ
جزء
من

توفير موارد للتنفيذ

توفير

وزارة التعليم

√

وزارة الصحة

√

6

مركز تدريب متخصص في تصميم وتنفيذ برامج تأهيل االم البديلة باألسر الكافلة علي فهم وتلبية االحتياجات االجتماعية والنفسية والسلوكية للطفل اليتيم

√

7

مانح  /مانحين /ممولين

√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.3
8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الهدف االستراتيجي

البنود
2

3

11ذ

وزارة االقتصاد والتخطيط

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت
االيواء التي
تم نقلها
الى الرعاية
النهارية
والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت
العودة من
االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة
االقتصادية
للتطوع
( بالريال
السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد
المتطوعين
في منظمات
القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار
الخفض في
اجمالي الدعم
الحكومي غير
النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

م

الخطر

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال
الحدوث :
منخفض
= ،1
متوسط
= ،2
عالي
=3

درجة الخطر:
منخفض = أو أقل
من  ،3متوسط = أو
أقل من  ،5عالي =
أو أعلى من 6

عالي

متوسط

عالي

متوسط

منخفض
منخفض

البن

42

مؤشر األداء

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض
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متوسط

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.4
.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات
.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
المؤشر

النتائج الحالية

مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

مؤشر جالوب لقياس جودة الحياة

الهدف االستراتيجي :تعزيز جاهزية األسر الكافلة  /البديلة لكفالة األيتام
م

المؤشرات االستراتيجية
.3

المستهدف 2021

مؤشر االداء

1

نسبة الزيادة في معدالت جاهزية االسر البديلة
والراغبة في الكفالة وفقا لشروط الكفالة

نوع المؤشر

استراتيجي

معادلة القياس

النسبة المئوية للزيادة السنوية في معدالت جاهزية االسر
البديلة والراغبة في الكفالة وفقا لشروط الكفالة

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

2

نسبة االيتام الذين يتم اعادتهم من االسر
الكافلة الى دور الرعاية الى اجمالي عدد االيتام
المكفولين لدي االسر الكافلة

استراتيجي

( عدد االيتام الذين يتم اعادتهم من االسر الكافلة الى دور
الرعاية  /اجمالي عدد االيتام المكفولين لدي االسر الكافلة )
* %100

سنويا

3

نسبة االسر المستوفية لشروط الكفالة من
اجمالي عدد االسر الراغبة في الكفالة

استراتيجي

( عدد االسر المستوفية لشروط الكفالة  /اجمالي عدد االسر
الراغبة في الكفالة ) *%100

سنويا

4

متوسط نسبة تكرار الكفالة لليتيم الواحد

استراتيجي

( مجموع عدد االسر الكافلة لكل يتيم من ايتام المملكة
خالل فترة كفالته  /اجمالي عدد االيتام المكفولين لدى
االسر الكافلة ) *%100

سنويا

خط االساس

الرقم
المرجعي

متناقص
متزايد
متناقص

اسم المبادرة :برنامج شامل لتأهيل األسر الصديقة على جوانب الرعاية والتقويم

بنود المبادرة

وصف المبادرة

تطوير برنامج شامل لتأهيل األسر الصديقة على جوانب الرعاية االجتماعية والنفسية والسلوكية لليتيم  ،وكذا تقييم مدى جاهزية االسرة لرعاية
اليتيم خالل فترة الصداقة

أهمية المبادرة

يضمن برنامج تأهيل األسر الصديقة على كافة أساليب الرعاية الشاملة وتلبية كافة احتياجات اليتيم االجتماعية والنفسية والسلوكية  ،ويتم ذلك
من خالل مراكز تدريب متخصصة ومؤهلة لتدريب االم باألسرة الصديقة وتأهيل باقي افراد االسرة الصديقة على التعامل مع اليتيم
تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة

عوامل نجاح المبادرة

رعاية مباشرة رشد الحتضان المبادرة
توافر مراكز تدريب متخصصة ومؤهلة لتدريب وتأهيل االم باألسرة الصديقة وباقي افراد االسرة الصديقة على رعاية اليتيم

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
.4

تسعي معظم المنظمات الدولية لرعاية االيتام الى توفير اسرة صديقة لكل يتيم فاقد للرعاية االسرية لقضاء اوقات االجازات االسبوعية والمناسبات
العامة لحين توفير االسرة الكافلة

مؤشرات أداء المبادرة

القضية االستراتيجية | رفع نسبة كفالة األيتام

43

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.4
م

المؤشرات
5

دورية القياس

اتجاه المؤشر

مؤشر االداء

معادلة القياس

نوع المؤشر

1

نسبة انجاز برنامج تأهيل األسر الصديقة لليتيم

تشغيلي

النسبة المئوية إلنجاز برنامج تأهيل األسر الصديقة لليتيم

سنويا

متزايد

2

نسبة انجاز برنامج تقييم االسر الصديقة

تشغيلي

النسبة المئوية إلنجاز برنامج تقييم االسر الصديقة

سنويا

متزايد

3

نسبة االسر الصديقة التي تمت الموافقة على
صداقتها لليتيم من اجمالي االسر الراغبة في
الصداقة

تشغيلي

( عدد االسر الصديقة التي تمت الموافقة على صداقتها
لليتيم  /اجمالي االسر الراغبة في الصداقة ) *%100

سنويا

متزايد

4

نسبة االسر المسجلة الكترونيا لطلب صداقة
يتيم من اجمالي عدد االسر الراغبة في الصداقة

تشغيلي

( عدد االسر المسجلة الكترونيا لطلب صداقة يتيم  /عدد
االسر الراغبة في الصداقة ) *%100

سنويا

متزايد

اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة (االجمالي ويقسم إلى)
م

بنود اإلطار الزمني
6

44

خط االساس

الرقم
المرجعي

النشاط

المدى القصير
 2-1سنة

المدى
المتوسط
 7 -3سنة

1

تشكيل فريق إلدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،الجهة الراعية للمبادرة  ،ممثل عن أحد المراكز
البحثية بإحدى الجامعات السعودية  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن ناشطي المجتمع المدني المهتمين بشؤون االيتام  ،ممثل عن االيتام من ذوي
قصص النجاح المتميزة )

√

2

التعاون مع أحد المراكز البحثية بإحدى الجامعات السعودية لإلشراف على برامج تأهيل االسرة الصديقة لليتيم

√

√

3

تصميم وتنفيذ نموذج لتقييم جاهزية االسر الصديقة لصداقة اليتيم

√

√

6

التعاقد مع مركز تدريب متخصص في تصميم وتنفيذ دورات تدريبية لتأهيل االسرة الصديقة على التعامل مع اليتيم

√

√

7

التقييم الدوري لنتائج الدورات التدريبية التأهيلية لالم وباقي افراد االسرة الصديقة

√

√

8

تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية لالم وافراد االسرة الصديقة بناءا على مخرجات التقييم الدوري للدورات التدريبية

√

√

تكاليف تنفيذ المبادرة
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المدى الطويل
 7الى 16

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.4
م

البند

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

 2سنة

3

اتعاب المركز البحثي بإحدى الجامعات السعودية مرة واحدة
لإلشراف على برامج تأهيل االسرة الصديقة
لليتيم وتصميم نموذج لتقييم جاهزية االسر
الصديقة لصداقة اليتيم

بنود التكاليف
7

حساب التكاليف

التكاليف السنوية (ريال سعودي)

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية ×
مدة تنفيذ المبادرة -
 5سنوات
( ريال سعودي)

400,000
400,000

4

تكاليف التعاقد مع مركز تدريب متخصص في
تصميم وتنفيذ دورات تدريبية لتأهيل االسرة
الصديقة على التعامل مع اليتيم

(  24دورة تدريبية في السنة مدة الدورة ثالثة ايام * 30اسرة *  2000درهم )

1,440,000

 5سنة
 5سنوات

8

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

50,000

 5 100,000سنوات

9

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

100,000

500,000

10

االجمالي

 5سنة

2,350,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

م

طبيعة الشراكة

توفير موارد للتنفيذ
تنفيذ جزء من المبادرة

5

احدى الجامعات السعودية

√

6

مركز تدريب متخصص في تأهيل األسر الصديقة على جوانب الرعاية االجتماعية والنفسية والسلوكية لليتيم

√

7

مانح  /مانحين /ممولين

8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.4
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البنود
2

وزارة االقتصاد والتخطيط

3

11

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت االيواء
التي تم نقلها الى
الرعاية النهارية
والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت العودة
من االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية
للتطوع ( بالريال
السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في
منظمات القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض
في اجمالي الدعم
الحكومي غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
م

البن

46

مؤشر األداء

الخطر

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث
 :منخفض = ،1
متوسط = ،2
عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو
أقل من  ،3متوسط = أو أقل
من  ،5عالي = أو أعلى من 6

عالي

متوسط

عالي

متوسط

منخفض
منخفض

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض
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متوسط

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.5
.1
مؤشرات
التنافسية

.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

المؤشر
مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :تعزيز جاهزية األسر الكافلة  /البديلة لكفالة األيتام
م

مؤشر االداء

المؤشرات االستراتيجية

1

نسبة الزيادة في معدالت جاهزية االسر البديلة والراغبة في
الكفالة وفقا لشروط الكفالة

2

نسبة االيتام الذين يتم اعادتهم من االسر الكافلة الى دور الرعاية
الى اجمالي عدد االيتام المكفولين لدي االسر الكافلة

3

نسبة االسر المستوفية لشروط الكفالة من اجمالي عدد االسر
الراغبة في الكفالة

4

متوسط نسبة تكرار الكفالة لليتيم الواحد

نوع المؤشر

استراتيجي

معادلة القياس

النسبة المئوية للزيادة السنوية في
معدالت جاهزية االسر البديلة والراغبة في
الكفالة وفقا لشروط الكفالة

دورية القياس

اتجاه
المؤشر

سنويا

متزايد

استراتيجي

( عدد االيتام الذين يتم اعادتهم من االسر
الكافلة الى دور الرعاية  /اجمالي عدد االيتام
المكفولين لدي االسر الكافلة ) * %100

سنويا

استراتيجي

( عدد االسر المستوفية لشروط الكفالة /
اجمالي عدد االسر الراغبة في الكفالة ) *%100

سنويا

استراتيجي

( مجموع عدد االسر الكافلة لكل يتيم من
ايتام المملكة خالل فترة كفالته  /اجمالي
عدد االيتام المكفولين لدى االسر الكافلة
) *%100

سنويا

خط االساس

الرقم المرجعي

متزايد
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.5
.3

اسم المبادرة :متابعة  :برنامج شامل لمتابعة وتقويم األسر الكافلة والبديلة والصديقة

بنود المبادرة

وصف المبادرة

تطوير برنامج شامل لمتابعة وتقويم األسر الكافلة والبديلة والصديقة لضمان حصول اليتيم على كافة أساليب
الرعاية االجتماعية والنفسية والسلوكية والصحية والتعليمية

أهمية المبادرة

يضمن برنامج متابعة وتقويم األسر الكافلة والبديلة والصديقة استمرار حصول اليتيم على كافة أساليب الرعاية
الشاملة و تلبية كافة احتياجات اليتيم وتنشئته في بيئة صحية وتزيد من فرص ارتباطه باألسرة الكافلة والبديلة
والصديقة  ،ومن ثم يمكن تقويم وتعزيز جاهزية االسر الكافلة والبديلة والصديقة لليتيم
تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة
رعاية مبادرة رشد الحتضان المبادرة

عوامل نجاح المبادرة

التعاون مع أحد المراكز البحثية في احدى الجامعات السعودية لتصميم نموذج متابعة االسر الكافلة والبديلة
والصديقة لليتيم
أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
.4

مؤشرات أداء المبادرة
دورية القياس

اتجاه
المؤشر

2

نسبة انجاز البرنامج الشامل لمتابعة وتقويم األسر الكافلة
والبديلة والصديقة

تشغيلي

النسبة المئوية النجاز البرنامج الشامل
لمتابعة وتقويم األسر الكافلة

سنويا

متزايد

3

نسبة االلتزام بتطبيق البرنامج الشامل لمتابعة وتقويم األسر
الكافلة والبديلة والصديقة

تشغيلي

النسبة المئوية لاللتزام بتطبيق البرنامج
الشامل لمتابعة وتقويم األسر الكافلة

سنويا

متزايد

4

نسبة االسر الكافلة والبديلة والصديقة المستوفية لشروط
استمرار كفالة اليتيم أو صداقته

تشغيلي

( عدد االسر الكافلة المستوفية لشروط
استمرار كفالة اليتيم  /عدد االسر الكافلة
) *%100

سنويا

متزايد

5

نسبة االسر الكافلة والبديلة والصديقة التي تم تقييمها من
اجمالي االسر المستهدف تقييمها

تشغيلي

( عدد االسر الكافلة التي تم تقييمها /
اجمالي االسر المستهدف تقييمها ) *%100

سنويا

متزايد

م

المؤشرات

48

تسعي معظم المنظمات الدولية لرعاية االيتام الى توفير اسرة بديلة لكل يتيم لتربيته وتعمل على أن تكون دور
الرعاية محطة انتقال مؤقت لرعاية اليتيم وتأهيلية لحين توفير االسرة الكافلة

مؤشر االداء
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نوع المؤشر

معادلة القياس

خط االساس

الرقم المرجعي

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.5
5

الخطة التشغيلية واإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
م

بنود اإلطار الزمني
6

النشاط

1

تشكيل فريق إلدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،الجهة الراعية للمبادرة  ،ممثل عن
أحد المراكز البحثية بإحدى الجامعات السعودية  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن ناشطي المجتمع المدني المهتمين بشؤون االيتام ،
ممثل عن االيتام من ذوي قصص النجاح المتميزة )

√

2

التعاون مع أحد المراكز البحثية بإحدى الجامعات السعودية لإلشراف على وضع وتنفيذ برنامج شامل لمتابعة وتقويم األسر الكافلة والبديلة
والصديقة

√

√

3

التقييم الدوري لبرنامج متابعة وتقويم االسر الكافلة والبديلة والصديقة

√

√

4

تطوير برنامج متابعة وتقويم االسر الكافلة والبديلة والصديقة بناءا على مخرجات التقييم الدوري

√

√

تكاليف تنفيذ المبادرة
م

بنود التكاليف
7

المدى
القصير
2-1
سنة

المدى
المتوسط 7 -3
سنة

المدى الطويل 7
الى 16

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية
(ريال سعودي)

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية × مدة
تنفيذ المبادرة  5 -سنوات
( ريال سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

 2سنة

3

اتعاب المركز البحثي بإحدى الجامعات السعودية لتصميم برنامج تكاليف تقديرية
متابعة وتقويم االسر الكافلة والبديلة والصديقة والمتابعة
الدورية لتنفيذ البرنامج

4

تكاليف المتابعة والتقويم الدوري

5

االجمالي

(  10باحث اجتماعي *  12000ريال شهريا *  12شهر )

400,000

2,000,000
7,200,000

1,440,000
2,200,000

 5سنة
 5سنوات

9,920,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ
المبادرة

م

طبيعة الشراكة

توفير موارد للتنفيذ
تنفيذ جزء من المبادرة

1

احدى الجامعات السعودية

2

مانح  /مانحين /ممولين

√
√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 2.5
8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الهدف االستراتيجي

البنود
2
3

11

وزارة االقتصاد والتخطيط

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور
والمؤسسات

نسبة حاالت االيواء التي تم
نقلها الى الرعاية النهارية
والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور
والمؤسسات

نسبة حاالت العودة من
االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع (
بالريال السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في
منظمات القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في
اجمالي الدعم الحكومي غير
النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
م

البن

50

مؤشر األداء

الخطر

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل من
 ،3متوسط = أو أقل من  ،5عالي = أو
أعلى من 6

عالي

عالي

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض
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متوسط

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.1
.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات العالقة

.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

المؤشر
مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :زيادة النمو في معدالت األسر الكافلة والبديلة
م

المؤشرات االستراتيجية
.3

مؤشر االداء

نوع المؤشر

1

نسبة النمو في أعداد االسر
الكافلة  /البديلة

2

نسبة االيتام المهيئيين
تهيئة شاملة لإلنضمام ألسر
كافلة  /بديلة

استراتيجي

3

متوسط عدد سنوات كفالة
االسرة الكافلة لليتيم

استراتيجي

استراتيجي

معادلة القياس

( ( عدد االسر الكافلة في نهاية العام – عدد االسر
الكافلة في نهاية العام السابق )  /عدد االسر
الكافلة في نهاية العام السابق ) * %100
( اجمالي عدد االيتام المهيئيين تهيئة شاملة
لإلنضمام ألسر كافلة  /إجمالي عدد االيتام
بالمملكة ) *%100
( عدد سنوات كفالة االسرة أ لليتيم  +عدد
سنوات كفالة االسرة ب لليتيم  +عدد سنوات
كفالة االسرة ج لليتيم  +.........+عدد سنوات كفالة
االسرة ن لليتيم )  /اجمالي عدد االسر الكافلة ن

دورية القياس

اتجاه
المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

الرقم
المرجعي

اسم المبادرة :برنامج شامل لتهيئة الطفل وفق التصنيف العمري لالنسجام مع الوسط العائلي الذي سينتقل اليه داخل االسرة الكافلة  /البديلة
وصف المبادرة

أهمية المبادرة
بنود المبادرة

تنفيذ مجموعة من البرامج النفسية واالجتماعية والسلوكية بهدف تهيئة الطفل اليتيم بما يتناسب ومرحلته العمرية لالنسجام
والتعايش مع االسرة الكافلة  /البديلة التى سينتقل للعيش بين افرادها كجزء منها
أظهرت الدراسات والممارسات العالمية أن عدم اخضاع اليتيم لبرامج التهيئة المناسبة قبل انتقاله للعيش بين افراد االسرة
الكافلة  /البديلة يؤدي في حاالت كثيرة الي عدم انسجام اليتيم مع الوسط الجديد والغريب عليه مما يصيبه بامراض نفسية
وسلوكية معقده  ،وفي بعض الحاالت يهرب الطفل من االسرة البديلة أو يرفض االستمرار معها
تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعيية لتنفيذ المبادرة

عوامل نجاح المبادرة

احتضان مبادرة رشد للمبادرة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات
التعليمية

المشاركة الفاعلة لمراكز  /وحدات تدريب وتهيئة االطفال
تسعي معظم الجمعيات والمنظمات الدولية لرعاية االيتام الى توفير اسرة بديلة لكل يتيم لتربيته  ،وتعمل على تهيئته نفسيا
وسلوكيا واجتماعيا لضمان استمرار ونجاح الكفالة
القضية االستراتيجية | رفع نسبة كفالة األيتام
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.1
.4

مؤشرات أداء المبادرة
م

المؤشرات
5

1

مؤشر االداء

نسبة االيتام الذين يتم
اعادتهم من االسر الكافلة
الى دور الرعاية بسبب عدم
انسجام اليتيم مع االسرة
الكافلة

( إجمالي عدد االيتام الذين يتم اعادتهم من
االسر الكافلة الى دور الرعاية بسبب عدم انسجام
اليتيم مع االسرة الكافلة خالل عام  /اجمالي عدد
االيتام الذين تم الحاقهم الي االسر الكافلة في
نفس العام ) %100 /

سنويا

متناقص

الخطة التشغيلية واإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
م

بنود اإلطار الزمني

52

نوع المؤشر

تشغيلي

معادلة القياس

دورية القياس

اتجاه
المؤشر

خط االساس

الرقم
المرجعي

النشاط

 1تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،وزارة الصحة/
الرعاية النفسية  ،الجهة الراعية للمبادرة  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن االيتام الذين تم تربيتهم داخل اسرة
كافلة  /بديلة ومن ذوي قصص النجاح المتميزة )
 2عمل بروتوكول للتعاون مع وزارة الصحة  /الرعاية النفسية
 3عمل بروتوكول للتعاون مع احدي الجامعات السعودية  /قسم علم النفس و قسم علم االجتماع
 4تصميم برنامج للتدريب النفسي والسلوكي واالجتماعي لتهيئة الطفل لالنسجام مع الوسط العائلي الذي سينتقل
اليه داخل االسرة الكافلة  /البديلة
 5تنفيذ برنامج التدريب النفسي والسلوكي واالجتماعي لتهيئة الطفل لالنسجام مع الوسط العائلي الذي سينتقل اليه
داخل االسرة الكافلة  /البديلة
 6تقييم برنامج التدريب النفسي والسلوكي واالجتماعي لتهيئة الطفل لالنسجام مع الوسط العائلي الذي سينتقل
اليه داخل االسرة الكافلة  /البديلة
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المدى
القصير 2-1
سنة

المدى المتوسط
 7 -3سنة

√
√
√
√
√

√

√

√

المدى
الطويل 7
الى 16

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.1
6

تكاليف تنفيذ المبادرة
م
1
2
3

بنود التكاليف

4
5
7
8

7

حساب التكاليف

البند

موارد بشرية :منسق للمبادرة ( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )
( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )
موارد بشرية :موظف اداري
استشاري نفسي
( الراتب الشهري  15000ريال *  12شهر )
اخصائي اجتماعي
( الراتب الشهري  12000ريال *  12شهر )
اخصائي اداء اعمال
( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )
 12دورة تدريبية سنويا كل دورة بها  20طفل من مختلف التصنيفات
مركز تدريب متخصص في
العمرية لمدة اسبوع
تأهيل االطفال
اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات
قرطاسية
للمشاركين والمتدربين في تنفيذ المبادرة
مكافات وحوافز
المجموع

التكاليف
السنوية
(ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف = التكاليف
السنوية × مدة تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

240,000
120,000
180,000
144,000
120,000
960,000

480,000
240,000
180,000
144,000
600,000
4,800,000
250,000
240,000
6,934,000

50,000
100,000
1,914,000

 2سنة
 2سنة
 1سنة
 1سنة
 5سنة
 5سنة
 5سنة
 2سنة

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

م

طبيعة الشراكة

توفير موارد للتنفيذ
تنفيذ جزء من المبادرة
توفير معلومات مطلوبة

2
3
6
7
8

مبادرة رشد
وزارة الصحة  /الرعاية النفسية
احدى الجامعات السعودية  /قسم علم النفس وقسم علم االجتماع
مركز تدريب متخصص
مانح  /مانحين /ممولين

√
√

√

√

√

√
√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.1
8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

2
البنود
3

4

11

عدد مراكز االرشاد االسري ووحدات الحماية االجتماعية (تابع للوزارة والقطاع الخاص واالهلي )
نسبة الوعي بنظام العنف االسري
نسبة بالغات العنف االسري التي تم معالجتها خالل  3شهور من تاريخ االبالغ

نسبة حاالت االيواء التي تم نقلها الى الرعاية النهارية والمنزلية

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

البن

م

الخطر

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال
الحدوث :
منخفض =
 ،1متوسط
=  ،2عالي
=3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل من
 ،3متوسط = أو أقل من  ،5عالي =
أو أعلى من 6

1

زيادة معدالت جرائم االحداث
زيادة معدالت المرضى
النفسيين
زيادة معدالت االنتحار
زيادة معدالت جرائم
المخدرات والسرقة واالعتداء

عالي

متوسط

عالي

متوسط

متوسط

منخفض

منخفض

منخفض

متوسط

منخفض

منخفض

2
3
4

54

ايجاد منظومة
متكاملة للحماية
االسرية
ايجاد منظومة
متكاملة للحماية
االسرية
ايجاد منظومة
متكاملة للحماية
االسرية
رفع كفاءة الخدمات
والبرامج المقدمة من
خالل المراكز والدور
والمؤسسات

مؤشر األداء
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متوسط

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.2
.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات العالقة

.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

المؤشر

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :زيادة النمو في معدالت األسر الكافلة والبديلة
م

مؤشر االداء

نوع المؤشر

المؤشرات االستراتيجية

استراتيجي

1

نسبة النمو في أعداد االسر الكافلة  /البديلة

2

نسبة االيتام المهيئيين تهيئة شاملة
لإلنضمام ألسر كافلة  /بديلة

استراتيجي

3

متوسط عدد سنوات كفالة االسرة الكافلة
لليتيم

استراتيجي

معادلة القياس

( ( عدد االسر الكافلة في نهاية العام – عدد
االسر الكافلة في نهاية العام السابق ) /
عدد االسر الكافلة في نهاية العام السابق )
* %100
( اجمالي عدد االيتام المهيئيين تهيئة
شاملة لإلنضمام ألسر كافلة  /إجمالي عدد
االيتام بالمملكة ) *%100
( عدد سنوات كفالة االسرة أ لليتيم +
عدد سنوات كفالة االسرة ب لليتيم  +عدد
سنوات كفالة االسرة ج لليتيم  +.........+عدد
سنوات كفالة االسرة ن لليتيم )  /اجمالي
عدد االسر الكافلة ن

دورية القياس

اتجاه
المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

الرقم
المرجعي
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.2
.3

اسم المبادرة :نظام ذكي إلدارة الكفالة االسرية وتحديد مدى توافقها وموائمتها مع خصائص االيتام ودرجة جاهزية االسرة الكافلة

استحداث نظام ذكي الدارة الكفالة االسرية بحيث يتم من خالله اختيار انسب اسرة راغبة في كفالة يتيم من حيث
توافقها وموائمتها مع خصائص اليتيم الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية  ،ويتم ذلك بواسطة جداول التحليل
النمطية التي يتم تطويرها بواسطة االستشاريين االجتماعيين والنفسيين .
تكمن اهمية المبادرة انها تدعم توجه المملكة نحو التحول الرقمي في الخدمات كما ان النظام سيقوم بإدارة
عملية اختيار االسرة الكافلة لرعاية يتيم ذو خصائص محددة بطريقة علمية تضمن توفير الرعاية الشاملة لليتيم
من خالل تحديد مدى جاهزية االسرة الكافلة وتوافقها مع خصائص اليتيم  ،بما يضمن استمرار الكفالة حتى اعتماد
اليتيم على نفسة وعدم تنقله بين أكثر من اسرة كافلة
تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعيية لتنفيذ المبادرة

وصف المبادرة

بنود المبادرة

أهمية المبادرة

احتضان مبادرة رشد للمبادرة

عوامل نجاح المبادرة

المشاركة الفاعلة لكل من وزارات االعالم والثقافة والعدل والجهات الدينية
أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
.5

مؤشرات أداء المبادرة

المؤشرات

م

مؤشر االداء

نوع المؤشر

1

نسبة انجاز النظام الذكي إلدارة الكفالة االسرية

تشغيلي

2

نسبة االسر المستجيبة للتسجيل في النظام
الذكي إلدارة الكفالة االسرية

تشغيلي

نسبة االيتام الذين تم الحاقهم باالسر الكافلة
 3عن طريق النظام الذكي الدارة الكفالة االسرية
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تشغيلي

معادلة القياس

النسبة المئوية النجاز انجاز النظام الذكي
إلدارة الكفالة االسرية
( اجمالي عدد االسر المستجيبة للتسجيل
في النظام الذكي إلدارة الكفالة االسرية /
اجمالي عدد االسر الراغبة في الكفالة االسرية
) *%100
( اجمالي االيتام الذين تم الحاقهم باالسر
الكافلة عن طريق النظام الذكي الدارة
الكفالة االسرية  /اجمالي عدد االيتام) *%100

دورية القياس

اتجاه
المؤشر

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

خط االساس

الرقم
المرجعي

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.2
6

الخطة التشغيلية و اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
م

بنود اإلطار الزمني
7

المدى
القصير
 2-1سنة

النشاط

 1تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،الجهة الراعية
للمبادرة  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن ناشطي المجتمع المدني المهتمين بشؤون االيتام  ،ممثل عن االيتام من
ذوي قصص النجاح المتميزة )
 2برنامج لتسجيل وحصر االسر الراغبة في كفالة يتيم مع تحديد مدى جاهزيتها وكافة خصائصها وتكوينها وظروفها
االقتصادية واالجتماعية
 3برنامج لتسجيل االيتام المستهدف الحاقهم باالسر الكافلة مع بيان كافة خصائصهم وتنصيفاتهم وحاالتهم النفسية
والسلوكية
استحداث نظام ذكي يربط بين سجالت االسر الراغبة في الكفالة وسجالت االيتام المستهدف الحاقهم باالسر الكافلة  ،وبناء
على الجداول التحليلية النمطية يختار النظام أفضل اسرة مناسبة لكفالة اليتيم
 4تقييم نتائج تطبيق النظام وتطويرة بناءا على كفاءة وفاعلية اختيارات النظام

المدى
المتوسط 7 -3
سنة

المدى الطويل
 7الى 16

√
√
√

√

√

تكاليف تنفيذ المبادرة
م

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية
(ريال سعودي)

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية × مدة
تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

1
بنود التكاليف

2
3
4
8
9
10

موارد بشرية :منسق للمبادرة
موارد بشرية :موظف اداري
تكاليف النظام الذكي الدارة الكفالة االسرية
موارد بشرية  :مدخلي بيانات
قرطاسية
مكافات وحوافز
المجموع

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )
( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )
تكاليف تقديرية
( عدد  10000 * 15ريال *  12شهر )

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات
للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

240,000
120,000
800,000
1,800,000
100,000
260,000
3,320,000

480,000
240,000
800,000
1,800,000
200,000
520,000
4,040,000

 2سنة
 2سنة
 1سنة
 2سنة
 2سنة
 2سنة
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.2
8

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ

م

طبيعة الشراكة

توفير موارد للتنفيذ

توفير

تنفيذ جزء من المبادرة
4
5

√

استشاري برمجيات
مانح  /مانحين /ممولين

√

9

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

10

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

11

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البنود

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور
والمؤسسات
تمكين العمل التطوعي

2
3

وزارة االقتصاد والتخطيط

4

12

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة حاالت االيواء التي تم
نقلها الى الرعاية النهارية
والمنزلية
نسبة حاالت العودة من
االحداث
القيمة االقتصادية للتطوع (
بالريال السعودي )
نسبة مقدار الخفض في
اجمالي الدعم الحكومي
غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
م

البن

58

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور
والمؤسسات

مؤشر األداء

الخطر

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل من
 ،3متوسط = أو أقل من  ،5عالي =
أو أعلى من 6

عالي

عالي

متوسط

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.4
.1
مؤشرات
التنافسية

.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

المؤشر
مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :زيادة النمو في معدالت األسر الكافلة والبديلة
م

المؤشرات االستراتيجية
.3

مؤشر االداء

نوع المؤشر

معادلة القياس

دورية القياس

اتجاه المؤشر

1

نسبة النمو في أعداد االسر الكافلة  /البديلة

( ( عدد االسر الكافلة في نهاية العام –
عدد االسر الكافلة في نهاية العام السابق
استراتيجي
)  /عدد االسر الكافلة في نهاية العام
السابق ) * %100

سنويا

متزايد

2

( اجمالي عدد االيتام المهيئيين تهيئة
نسبة االيتام المهيئيين تهيئة شاملة لإلنضمام ألسر كافلة
استراتيجي شاملة لإلنضمام ألسر كافلة  /إجمالي عدد
 /بديلة
االيتام بالمملكة ) *%100

سنويا

متزايد

3

( عدد سنوات كفالة االسرة أ لليتيم +
عدد سنوات كفالة االسرة ب لليتيم  +عدد
استراتيجي سنوات كفالة االسرة ج لليتيم +.........+
عدد سنوات كفالة االسرة ن لليتيم ) /
اجمالي عدد االسر الكافلة ن

سنويا

متوسط عدد سنوات كفالة االسرة الكافلة لليتيم

خط االساس

الرقم
المرجعي

متزايد

اسم المبادرة :شارة  :استحداث شارة «أسرة كافلة» بمميزات مجتمعية واقتصادية محفزة
وصف المبادرة

تنفيذ مجموعة من االنشطة المتكاملة لتصميم شارة تسمى ( اسرة كافلة ) بمميزات مجتمعية واقتصادية لزيادة
الوعي المجتمعي بمفهوم األسر الكافلة  /البديلة ولتشجيع ونحفيز االسر على كفالة اليتيم بين افراد االسرة وصوال
الي ايجاد اسرة بديلة لكل يتيم من ايتام المملكة

أهمية المبادرة

ان الميزات االجتماعية واالقتصادية قد تؤثر وبشكل كبير الى استجابة االسر على كافلة االيتام كالخفض في الرسوم
الحومية واولويات التمويل والسلع الرئيسية وغيرها

بنود المبادرة

تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعيية لتنفيذ المبادرة
عوامل نجاح المبادرة

احتضان مبادرة رشد للمبادرة
توفر مانح أو اكثر لتغطية النفقات المترتبة على تنفيذ المبادرة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية

تسعي معظم المنظمات الدولية لرعاية االيتام الى توفير اسرة بديلة لكل يتيم لتربيته وتعمل على أن تكون دور
الرعاية محطة انتقال مؤقت لرعاية اليتيم وتأهيلية لحين توفير االسرة الكافلة
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.4
.4

مؤشرات أداء المبادرة
م

المؤشرات
5

دورية القياس

اتجاه المؤشر

مؤشر االداء

2

نسبة انجاز مبادرة استحداث شارة اسرة كفالة

النسبة المئوية النجاز مبادرة استحداث
شارة اسرة كفالة

سنويا

متزايد

3

نسبة النمو في اعداد االسر الكافلة الحاصلين على شارة
اسرة كافلة

( اجمالي عدد االسر الكافلة الحاصلة على
شارة االسرة الكافلة  /اجمالي عدد االسر
الكافلة لاليتام ) *%100

سنويا

متزايد

نوع المؤشر

الخطة التشغيلية واإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
م
1

بنود اإلطار الزمني

2

60

معادلة القياس

خط االساس

الرقم
المرجعي

النشاط

تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،الجهة الراعية للمبادرة ،
ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن ناشطي المجتمع المدني المهتمين بشؤون االيتام  ،ممثل عن االيتام من ذوي قصص النجاح
المتميزة )

المدى القصير
 2-1سنة

√

تحفيز االسر الكافلة حاملة شارة الكفالة اجتماعيا بابتكار وسائل لتكريمهم في المناسبات العامة ومنحهم شهادات شكر وتقدير
والتحدث عنهم بوسائل االعالم المختلفة وغيرها من طرق التحفيز والتقدير االجتماعي

√

وضع برنامج للتحفيز المادي لالسر الكافلة بزيادة مكافأة الكفالة التى تمنحها لهم وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومنحهم مميزات
في استصدار التراخيص التجارية وتخفيضات في مخالفات المرور وتخفيضات في قيمة استهالك المياه والكهرباء وغيرها من الحوافز
االقتصادية التى تحفزهم على كفالة اليتيم

√

ابرام بروتوكول تعاون مع احدى الشركات المتخصصة في تصميم برامج الدعية واالعالن لتصميم شارة ( اسرة كافلة ) .

√

تنفيذ شارة ( اسرة كافلة )

√

توزيع شارة ( اسرة كافلة ) على جميع االسر الكافلة  /البديلة التى تالعى االيتام

√
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المدى المتوسط
 7 -3سنة

√

المدى الطويل
 7الى 16

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.4
6

تكاليف تنفيذ المبادرة
م

بنود التكاليف
7

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية × مدة
تنفيذ المبادرة
( ريال سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

 2سنة

4

تكاليف دعاية واعالن

تصميم شارة اسرة كافلة

150,000

150,000

 1سنة

تكاليف دعاية واعالن

انتاج شارة ( اسرة كافلة ) لعدد  1000شارة سنويا

500,000

9

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

36,000

10

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

100,000

11

المجموع

2,500,000
72,000
200,000
3,642,000

1,146,000

 5سنوات
 2سنة
 2سنة

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ المبادرة

طبيعة الشراكة

الشركاء في تنفيذ المبادرة
م

توفير موارد للتنفي
تنفيذ جزء من المبادرة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

6

شركة متخصصة في الدعاية واالعالن

7

مانح  /مانحين /ممولين

8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

توفير
معلومات
مطلوبة
√

√

√

√
√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 3.4
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في منظمات القطاع
الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في اجمالي الدعم
الحكومي غير النفطي

البنود

ايجاد منظومة متكاملة للحماية االسرية

عدد مراكز االرشاد االسري
ووحدات الحماية االجتماعية
(تابع للوزارة والقطاع الخاص
واالهلي )

2
3
10

وزارة االقتصاد والتخطيط

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
م

البن

62

الخطر

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث  :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل من
 ،3متوسط = أو أقل من  ،5عالي =
أو أعلى من 6

عالي

متوسط

عالي

متوسط

متوسط
منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط
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متوسط

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )3.5
.1
مؤشرات
التنافسية
العالمية ذات

.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

المؤشر
مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :زيادة النمو في معدالت األسر الكافلة والبديلة
م

المؤشرات االستراتيجية
.3

مؤشر االداء

دورية القياس

اتجاه
المؤشر

( ( عدد االسر الكافلة في نهاية العام – عدد االسر
الكافلة في نهاية العام السابق )  /عدد االسر الكافلة
في نهاية العام السابق ) * %100

سنويا

متزايد

( اجمالي عدد االيتام المهيئيين تهيئة شاملة لإلنضمام
ألسر كافلة  /إجمالي عدد االيتام بالمملكة ) *%100

سنويا

متزايد

( عدد سنوات كفالة االسرة أ لليتيم  +عدد سنوات
كفالة االسرة ب لليتيم  +عدد سنوات كفالة االسرة ج
لليتيم  +.........+عدد سنوات كفالة االسرة ن لليتيم ) /
اجمالي عدد االسر الكافلة ن

سنويا

متزايد

( مجموع عدد االسر الكافلة لكل يتيم من ايتام
المملكة خالل فترة كفالته  /اجمالي عدد االيتام
المكفولين لدى االسر الكافلة ) *%100

سنويا

متزايد

نوع المؤشر
استراتيجي

1

نسبة النمو في أعداد االسر الكافلة  /البديلة

2

نسبة االيتام المهيئيين تهيئة شاملة لإلنضمام
ألسر كافلة  /بديلة

استراتيجي

3

متوسط عدد سنوات كفالة االسرة الكافلة لليتيم

استراتيجي

4

متوسط نسبة تكرار الكفالة لليتيم الواحد

استراتيجي

معادلة القياس

خط االساس

الرقم
المرجعي

اسم المبادرة :زواج  :انشاء صندوق زواج األرامل المعيلين

بنود المبادرة

وصف المبادرة

انشاء صندوق خيري لتشجيع ومساعدة الراغبين بالزواج من االرامل المعيلين لضمان تربية االطفال االيتام مع امهم الطبيعية في جو
اسري والستقرار االجتماعي والنفسي واالقتصادي لالرملة المعيلة ويمكن استغالل قاعدة بيانات االيتام مجهولي االبوين في ذلك

أهمية المبادرة

أظهرت الدراسات والممارسات العالمية أن افضل رعاية لليتيم هي تربيته داخل اسرة وبين افرادها  ،فاذا ما كانت ربة المنزل هي امه
الطبيعية ففي ذلك ضمان لحصول اليتيم علي افضل رعاية شاملة وفي المقابل فإن الزوج سيرعى كافة مصالح األسرة ويعفها من طلب
الحاجة والمسألة
تبنى وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعيية لتنفيذ المبادرة

عوامل نجاح المبادرة

احتضان مبادرة رشد للمبادرة
المشاركة الفاعلة لكل افراد المجتمع والمانجين من اهل الخير وشركات القطاع الخاص

تسعي معظم المنظمات الدولية لرعاية االيتام الى توفير اسرة بديلة لكل يتيم لتربيته وتعمل على أن تكون دور الرعاية محطة انتقال
أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
مؤقت لرعاية اليتيم وتأهيلية لحين توفير االسرة الكافلة
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )3.5
.4

مؤشرات أداء المبادرة
دورية القياس

اتجاه
المؤشر

1

نسبة النمو في موارد صندوق زواج االرامل
المعيلين

تشغيلي

(( اجمالي موارد الصندوق في نهاية العام – اجمالي
موارد الصندوق في العام السابق )  /اجمالي موارد
الصندوق في العام السابق )) *%100

سنويا

متزايد

2

عدد حاالت زواج االرامل المعيلين بمساعدة
الصندوق

تشغيلي

عدد حاالت زواج االرامل المعيلين بمساعدة الصندوق
سنويا

سنويا

متزايد

م
المؤشرات

5

بنود اإلطار الزمني

64

مؤشر االداء

معادلة القياس

نوع المؤشر

خط االساس

الرقم
المرجعي

الخطة التشغيلية واإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
المدى
المدى
القصير
المتوسط -3
2-1
 7سنة
سنة

م

النشاط

1

تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،ممثل عن وزارة االعالم والثقافة  ،ممثل عن
الهيئات الدينية  ،ممثل عن وزارة العدل  ،ممثل عن الجهة الراعية للمبادرة  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن ناشطي المجتمع المدني المهتمين
بشؤون االيتام)

√

2

التعاون مع الهيئات الدينية للقيام بحملة توعية تشمل جميع فئات المجتمع السعودي بهدف تشجيع السعوديين على الزواج من االرامل المعيلين
واالحسان الى اليتيم بتربيته في بيت يضم امه

√

3

التنسيق مع وزارة الثقافة واالعالم لتصميم وتنفيذ خطة اعالمية لتشجيع السعوديين على الزواج من االرامل المعيلين واالحسان الى اليتيم
بتربيته في بيت يضم امه

√

التعاون مع وزارة العدل النجاز الئحة قانونية للصندوق تبين اسمه وشكله القانوني وتشكيل مجلس ادارته ونظامه المالي ومصادر ايراداته واجراءات
الصرف من الصندوق والرقابة الداخلية وجهة الرقابة الخارجية

√

التنسيق مع وزارة العدل الشهار الصندوق بالطرق القانونية المتبعة

√

تنظيم وتفعيل اجراءات تحصيل الموارد والصرف من الصندوق

√
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√

المدى
الطويل 7
الى 16

√

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )3.5
6

تكاليف تنفيذ المبادرة

م

بنود التكاليف
7

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة ( دوام جزئي )

( الراتب اليومي *  48يوم )

37,770

2

موارد بشرية :اخصائي أداء أعمال ( دوام جزئي )

( الراتب اليومي *  48يوم )

22,662

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية ×
مدة تنفيذ المبادرة 5 -
سنوات
( ريال سعودي)
 2سنة

75,540

 2سنة

45,324

خبير قانوني ( تعاقد مقطوع )

مكافأة

50,000

50,000

مرة واحدة

خبير محاسبي ( تقاقد مقطوع )

مكاقأة

30,000

30,000

مرة واحدة

3

موارد بشرية :موظف اداري ( دوام جزئي )

( الراتب اليومي *  48يوم )

16,997

4

تكاليف دعاية واعالن

اعالنات في الصحف وطباعة بروشورات

100,000

200,000

5

تكاليف انتاج مواد اعالمية مرئية

انتاج برامج تذاع بجميع قنوات التليفزيون المحلية

300,000

600,000

6

تكاليف انتاج مواد اعالمية مسموعة

انتاج برامج تذاع بجميع قنوات االذاعات المحلية

200,000

400,000

10

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

60,000

120,000

11

المجموع

817,429

1,554,858

33,994

 2سنة

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة
توفير موارد للتنفيذ

م

طبيعة الشراكة
توفير

تنفيذ جزء من المبادرة
2

الهيئات الدينية

√

√

3

وزارة الثقافة واالعالم

√

√

4

وزارة العدل

√

√

7

مانح  /مانحين /ممولين

8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )3.5
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

3

وزارة االقتصاد والتخطيط

البنود

م

الوزارة

11

ايجاد منظومة متكاملة للحماية االسرية

عدد مراكز االرشاد االسري
ووحدات الحماية االجتماعية
(تابع للوزارة والقطاع الخاص
واالهلي )

ايجاد منظومة متكاملة للحماية االسرية

نسبة بالغات العنف االسري
التي تم معالجتها خالل 3
شهور من تاريخ االبالغ

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في
اجمالي الدعم الحكومي غير
النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
م

البن

66

مؤشر األداء

الخطر

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض =
أو أقل من  ،3متوسط = أو
أقل من  ،5عالي = أو أعلى
من 6

عالي

عالي

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض
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متوسط

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )4.1
.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات

.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

المؤشر
مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :خفض عدد األيتام نزالء دور الرعاية اإليوائية
م

المؤشرات االستراتيجية
.3

مؤشر االداء

نوع
المؤشر

معادلة القياس
(( عدد االيتام نزالء دور الرعاية في نهاية العام
– عدد االيتام نزالء دور الرعاية في نهاية العام
السابق )  /عدد االيتام نزالء دور الرعاية في
نهاية العام السابق )) *%100

دورية
القياس

1

نسبة الخفض في عدد االيتام نزالء دور الرعاية

استراتيجي

2

متوسط مدة بقاء اليتيم في دار رعاية لحين ايجاد اسرة
كافلة بديلة

استراتيجي متوسط المدة الزمنية بالشهور التي يقضيها
اليتيم في دار رعاية لحين ايجاد اسرة كافلة
بديلة

سنويا

نسبة االيتام العائدين لزويهم من خالل برنامج البصمة
الوراثية

استراتيجي ( عدد االيتام العائدين لزويهم من خالل برنامج
البصمة الوراثية  /اجمالي عدد االيتام ) *%100

سنويا

اتجاه المؤشر

سنويا

متزايد

متزايد
متزايد

خط
االساس

الرقم
المرجعي

اسم المبادرة :انشاء سجل وراثي لألطفال مجهولي األبوين () DNA Cloudعن طريق البصمة الوراثية واعداد الخريطة الجينية لهم لدراسة خصائصهم الديموغرافية
والجغرافية وتحديد سبل معالجتها مستقب ً
ال

أهمية المبادرة

تعتبر البصمة الوراثية أدق وسيلة عرفت حتى اآلن في تحديد هوية اإلنسان ،وذلك ألن نتائجها قطعية ال تقبل الشك والظن كما
يتوفر لدى كثير من المكاتب االستشارية العالمية المتخصصة في الوقت الحالي خرائط جينية يمكن من خاللها تحديد تسلسل
نسب االشخاص بناء على رغبتهم ويتم بموجبها اخبار الشخص الراغب قي ذلك بنسبه ونسب ابويه وجدوده  ،ويمكن
باستخدام هذا االسلوب العلمي التعرف على جنسيات االبوين لليتيم وتسهل تعارف االقارب مع بعضهم البعض  ،وتستطيع
المملكة عند رسم هذه الخريطة االستفادة من نتائجها في معالجة والحد من تزايد اعداد اللقطاء

بنود المبادرة

وصف المبادرة

انشاء سجل وراثي لالطفال مجهولي االبوين عن طريق البصمة الوراثية واعداد وتحديث خريطة جينية لهم للتعرف على
خصائصم الديمغرافية والجغرافية وتحديد سبل معالجة ظاهرة تزايد اعداد االيتام مجهولي االبوين

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة
عوامل نجاح المبادرة

موافقة السلطات العليا والجهات التشريعية على تنفيذ المبادرة
مساهمة وزارة العدل في صياغة التشريع المقترح
احتضان مبادرة رشد للمبادرة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )4.1
.4

مؤشرات أداء المبادرة
نوع
المؤشر

معادلة القياس

دورية
القياس

اتجاه المؤشر

1

نسبة انجاز التشريع الخاص بالخريطة الجينية والبصمة
الوراثية لأليتام مجولي الوالدين على مستوى المملكة

تشغيلي

النسبة المئوية النجاز التشريع الخاص بالخريطة
الجينية والبصمة الوراثية لأليتام مجولي
الوالدين على مستوى المملكة

سنويا

متزايد

2

نسبة االيتام المسجلين بالسجل الوراثي لألطفال مجهولي
االبوين من اجمالي عدد االطفال مجهولي الوالدين

تشغيلي

( عدد االيتام المسجلين بالسجل الوراثي
لألطفال مجهولي االبوين  /اجمالي عدد
االطفال مجهولي الوالدين %100* 9

سنويا

متزايد

م
المؤشرات
5

مؤشر االداء

الخطة التشغيلية زاإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
م

بنود اإلطار الزمني
6

المدى
المدى القصير 2-1
المتوسط
سنة
 7 -3سنة

النشاط

1

تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل عن ناشطي المجتمع المدني المهتمين اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية
االجتماعية  ،ممثل عن وزارة العدل  ،الجهة الراعية للمبادرة  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل بشؤون االيتام )

2

انشاء سجل وراثي لألطفال مجهولي األبوين  DNA Cloudعن طريق البصمة الوراثية واعداد وتحديث الخريطة الجينية لهم

3

برنامج الخذ البصمة الوراثية لالطفال مجهولي االبوين

4

برنامج الخذ البصمة الوراثية عند ( اختياري  /اجباري ) من جميع المقيمين بالمملكة

5

تقييم نتائج تطبيق السجل الوراثي وتطويرة بناءا على كفاءة وفاعلية اختيارات النظام

المدى
الطويل 7
الى 16

√
√
√
√

تكاليف تنفيذ المبادرة

م

بنود التكاليف

68

خط
االساس

الرقم
المرجعي

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية ×
مدة تنفيذ المبادرة 5 -
سنوات
( ريال سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

120,000

240,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

3

تكاليف نظام الخريطة الجينية

تكاليف تقديرية

12,000,000

 1سنة

4

تكاليف تغذية النظام بالمعلومات

تكاليف تقديرية

2,000,000

 5سنة

5

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

100,000

200,000

 2سنة

6

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

200,000

400,000

 2سنة

7

االجمالي
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14,660,000

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )4.1
7

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة
م

طبيعة الشراكة

توفير موارد للتنفي

توفير معلومات
مطلوبة

تنفيذ جزء من المبادرة
4

وزارة العدل

7

مانح  /مانحين /ممولين

8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البنود
2
3

وزارة االقتصاد والتخطيط

مؤشر األداء

الهدف االستراتيجي
رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت االيواء التي تم
نقلها الى الرعاية النهارية
والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت العودة من
االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع
( بالريال السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في
منظمات القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في
اجمالي الدعم الحكومي
غير النفطي
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )4.1
11

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
م

البن

70

الخطر

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث
 :منخفض = ،1
متوسط = ،2
عالي = 3

درجة الخطر :منخفض =
أو أقل من  ،3متوسط =
أو أقل من  ،5عالي = أو
أعلى من 6

عالي

متوسط

عالي

متوسط

منخفض
منخفض

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض
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متوسط

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 4.2
.1

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
المؤشر

مؤشرات
التنافسية
.2

النتائج الحالية

المستهدف 2021

مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :خفض عدد األيتام نزالء دور الرعاية اإليوائية
م

المؤشرات االستراتيجية
.3

مؤشر االداء

نوع
المؤشر

معادلة القياس

دورية القياس

اتجاه
المؤشر

(( عدد االيتام نزالء دور الرعاية في نهاية
العام – عدد االيتام نزالء دور الرعاية في
استراتيجي نهاية العام السابق )  /عدد االيتام نزالء
دور الرعاية في نهاية العام السابق ))
*%100

سنويا

متزايد

2

متوسط مدة بقاء اليتيم في دار رعاية لحين ايجاد اسرة
كافلة بديلة

استراتيجي متوسط المدة الزمنية بالشهور التي
يقضيها اليتيم في دار رعاية لحين ايجاد
اسرة كافلة بديلة

سنويا

متزايد

3

نسبة االيتام العائدين لزويهم من خالل برنامج البصمة
الوراثية

استراتيجي ( عدد االيتام العائدين لزويهم من خالل
برنامج البصمة الوراثية  /اجمالي عدد
االيتام ) *%100

سنويا

متزايد

1

نسبة الخفض في عدد االيتام نزالء دور الرعاية

خط االساس

الرقم
المرجعي

اسم المبادرة :إلتقاء  :اتاحة الفرصة لمن تخلى عن مولودة للتعرف عليه عن طريق البصمة الوراثية وفي إطاري سري بحت

أهمية المبادرة

قد يتخلى إنسان ما عن مولودة في ظروف مكانية وزمانية محددة قد تختلف هذه الظروف بعد فترة من الزمن ويراجع
االنسان نفسة ويبدأ في البحث عن مولوده اذا أتيح له ذلك وفي حال اطمئن االفراد المعنيين بالمبادرة من عدم مالحقتهم
قانونيا  ،سيتمكن كثير من مجهولي االبوين وكثير ممن تخلوا عن اطفالهم في التعرف على بعضهم البعض  ،فضال عن
أن النظام سيؤدي الى خفض اعداد مجهولي االبوين لخوف الكثيرين من التعرف عليهم بواسطة الخريطة الجينية

بنود المبادرة

وصف المبادرة

التقاء  :تهدف الي  :اتاحة الفرصة لمن تخلى عن مولودة للتعرف عليه عن طريق البصمة الوراثية وفي إطار تشريع يتيح
السرية ويمنع المالحقة القانونية ( في حال وافقت الهيئات المختصة على هذا المقترح)

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة
عوامل نجاح المبادرة

موافقة السلطات العليا والجهات التشريعية على تنفيذ المبادرة
مساهمة وزارة العدل في صياغة التشريع المقترح
احتضان مبادرة رشد للمبادرة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
القضية االستراتيجية | رفع نسبة كفالة األيتام
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 4.2
.5

مؤشرات أداء المبادرة
م

المؤشرات
6

مؤشر االداء

1

عدد االباء واالمهات الراغبين في التعرف على ابناءهم من
الخريطة الجينية

2

عدد االباء واالمهات المتعرفين على ابناءهم من الخريطة
الجينية

عدد االباء واالمهات المتعرفين على
ابناءهم من الخريطة الجينية

سنويا

متزايد

بنود اإلطار الزمني

المدى
القصير 2-1
سنة

النشاط

1

تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل عن ناشطي المجتمع المدني المهتمين اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية
االجتماعية  ،ممثل عن وزارة العدل  ،الجهة الراعية للمبادرة  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل بشؤون االيتام )

2

المدى
المتوسط -3
 7سنة

المدى
الطويل 7
الى 16

تشريع يتيح امكانية استخدام نظام السجل الوراثي بالبصمة الجيينية مع ضمان السرية وعدم المالحقة القانونية

√

√

برنامج توعوي شامل لحث المخطئين الي البحث عن مولودهم باستخدام DNA Cloud

√

√

3

تقييم نتائج تطبيق نظام السجل الوراثي بالبصمة الجيينية مع ضمان السرية وعدم المالحقة القانونية

√

√

4

تطوير النظام باالشتراك في الشبكات الدولية لخرائط البصمة الجينية عبر سحابة DNA Cloud

√

√

تكاليف تنفيذ المبادرة
م

بنود التكاليف

72

عدد االباء واالمهات الراغبين في التعرف
تشغيلي
على ابناءهم من الخريطة الجينية

سنويا

متزايد

الخطة التشغيلية و اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
م

7

نوع
المؤشر

معادلة القياس

دورية القياس

اتجاه
المؤشر

خط االساس

الرقم
المرجعي

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية × مدة
تنفيذ المبادرة  5 -سنوات
( ريال سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

 2سنة

3

التكاليف التشغيلية وتراخيص دولية

تكاليف تقديرية

3,000,000

15,000,000

 5سنة

تكاليف الحمالت االعالمية لحث المخطئين الي البحث عن
مولودهم باستخدام DNA Cloud

تكاليف تقديرية

300,000

1,500,000

 5سنة

5

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

100,000

200,000

 2سنة

6

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

200,000

400,000

 2سنة

7

االجمالي

3,960,000

17,820,000
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 4.2
8

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ
المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة
م

طبيعة الشراكة
توفير
معلومات
مطلوبة

توفير موارد للتنفيذ
تنفيذ جزء من المبادرة

4

وزارة العدل

7

مانح  /مانحين /ممولين

√
√

9

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

10

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

11

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البنود
2
3

وزارة االقتصاد والتخطيط

مؤشر األداء

الهدف االستراتيجي
رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت االيواء التي تم
نقلها الى الرعاية النهارية
والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت العودة من االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع (
بالريال السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في منظمات
القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في
اجمالي الدعم الحكومي غير
النفطي
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 4.2
12

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

م
البن

74

الخطر

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال
الحدوث :
منخفض =
 ،1متوسط
=  ،2عالي
=3

درجة الخطر :منخفض = أو
أقل من  ،3متوسط = أو أقل
من  ،5عالي = أو أعلى من 6

عالي

متوسط

عالي

متوسط

منخفض
منخفض

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض
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متوسط

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 4.3
.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات العالقة

.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

المؤشر
مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :خفض عدد األيتام نزالء دور الرعاية اإليوائية
م

المؤشرات االستراتيجية
.3

مؤشر االداء

نوع
المؤشر

معادلة القياس

دورية
القياس

اتجاه
المؤشر

(( عدد االيتام نزالء دور الرعاية في نهاية
العام – عدد االيتام نزالء دور الرعاية في
استراتيجي نهاية العام السابق )  /عدد االيتام نزالء
دور الرعاية في نهاية العام السابق ))
*%100

سنويا

متزايد

2

متوسط مدة بقاء اليتيم في دار رعاية لحين ايجاد اسرة كافلة بديلة

استراتيجي متوسط المدة الزمنية بالشهور التي
يقضيها اليتيم في دار رعاية لحين ايجاد
اسرة كافلة بديلة

سنويا

متزايد

3

نسبة االيتام العائدين لزويهم من خالل برنامج البصمة الوراثية

استراتيجي ( عدد االيتام العائدين لزويهم من خالل
برنامج البصمة الوراثية  /اجمالي عدد
االيتام ) *%100

سنويا

متزايد

1

نسبة الخفض في عدد االيتام نزالء دور الرعاية

خط االساس

الرقم
المرجعي

اسم المبادرة :إنشاء مدارس عسكرية داخلية للمراهقين من مجهولي االبوين

بنود المبادرة

وصف المبادرة

أخذ رأي الجهات المعنية والسلطات العليا بشأن إنشاء مدارس عسكرية داخلية للمراهقين من مجهولي االبوين

أهمية المبادرة

إن تربية الطفل اليتيم في مدرسة عسكرية داخلية له فوائد مجتمعية متعددة  ،حيث تنمي لدى اليتيم الشعور
باالنتماء والمشاركة واالندماج مع المجتمع  ،وتعوده على االنضباط السلوكي وتعيد له ثقته في نفسه

عوامل نجاح المبادرة
أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية

تبني وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة
موافقة الجهات المعنية والسلطات العليا على تنفيذ المبادرة
ستكون هذه المبادرة في حالة الموافقة عليها أحد الممارسات العالمية الرائدة والغير مسبوقة
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 4.3
.5

مؤشرات أداء المبادرة
دورية
القياس

اتجاه
المؤشر

1

نسبة انجاز تشريع قانوني بانشاء مدارس عسكرية داخلية لاليتام من
مجهولي االبوين

تشغيلي

النسبة المئوية النجاز تشريع قانوني
بانشاء مدارس عسكرية داخلية لاليتام
من مجهولي االبوين

سنويا

متزايد

2

عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس العسكرية الداخلية لاليتام من
مجهولي االبوين

تشغيلي

عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس
العسكرية الداخلية لاليتام من مجهولي
االبوين

سنويا

متزايد

م
المؤشرات
6

بنود اإلطار الزمني
7

مؤشر االداء

اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة (االجمالي ويقسم إلى)
م

بنود التكاليف

76

المدى
القصير
2-1
سنة

النشاط

1

تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل عن ناشطي المجتمع المدني المهتمين اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،
ممثل عن وزارة الدفاع  ،الجهة الراعية للمبادرة  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل بشؤون االيتام )

√

2

انجاز تشريع قانوني بانشاء مدارس عسكرية داخلية لاليتام من مجهولي االبوين

√

المدى
المتوسط -3
 7سنة

المدى
الطويل 7
الى 16

3

تنفيذ المبادرة بواسطة الجهات المعنية

√

√

√

4

متابعة نتائج تطبيق المبادرة وتقييمها

√

√

√

تكاليف تنفيذ المبادرة
م

8

نوع
المؤشر

معادلة القياس

خط االساس

الرقم
المرجعي

البند

حساب التكاليف

التكاليف السنوية
(ريال سعودي)

اجمالي التكاليف =
التكاليف السنوية × مدة
تنفيذ المبادرة  5 -سنوات
( ريال سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

 2سنة

3

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

50,000

100,000

 2سنة

4

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

200,000

400,000

 2سنة

5

االجمالي

610,000

1,220,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 4.3
الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة
م

طبيعة الشراكة

توفير موارد للتنفيذ

توفير

تنفيذ جزء من المبادرة
1

وزارة الدفاع

√

7

مانح  /مانحين /ممولين

√

9

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

10

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

11

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني

√

√

ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الهدف االستراتيجي

البنود
2
3
12

وزارة االقتصاد والتخطيط

مؤشر األداء

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور
والمؤسسات

نسبة حاالت االيواء التي تم نقلها
الى الرعاية النهارية والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور
والمؤسسات

نسبة حاالت العودة من االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع (
بالريال السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في منظمات
القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في اجمالي
الدعم الحكومي غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
الخطر

م

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال

درجة الخطر :منخفض = أو
أقل من  ،3متوسط = أو أقل
من  ،5عالي = أو أعلى من 6

البن

عالي

عالي

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض

متوسط
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )4.4
.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات العالقة

.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

المؤشر
مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :خفض عدد األيتام نزالء دور الرعاية اإليوائية
م

المؤشرات االستراتيجية
.3

مؤشر االداء

نوع المؤشر

معادلة القياس

دورية
القياس

استراتيجي

(( عدد االيتام نزالء دور الرعاية في نهاية
العام – عدد االيتام نزالء دور الرعاية في
نهاية العام السابق )  /عدد االيتام نزالء
دور الرعاية في نهاية العام السابق )) *%100

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

سنويا

متزايد

1

نسبة الخفض في عدد االيتام نزالء دور الرعاية

2

متوسط مدة بقاء اليتيم في دار رعاية لحين ايجاد اسرة
كافلة بديلة

استراتيجي متوسط المدة الزمنية بالشهور التي
يقضيها اليتيم في دار رعاية لحين ايجاد
اسرة كافلة بديلة

نسبة االيتام العائدين لزويهم من خالل برنامج البصمة
الوراثية

استراتيجي ( عدد االيتام العائدين لزويهم من خالل
برنامج البصمة الوراثية  /اجمالي عدد
االيتام ) *%100

اتجاه
المؤشر

خط االساس

الرقم المرجعي

اسم المبادرة دمج :دمج دور الرعاية االيوائية مع دور رعاية المسنين والمسنات الموجودين بدور رعاية المسنيين مع دور رعاية االيتام للقيام بدور االب والجد والجدة
وصف المبادرة

تهدف المبادرة الي دمج دور الرعاية االيوائية مع دور رعاية المسنين والمسنات الموجودين بدور رعاية المسنيين للقيام بدور االب
والجد والجدة

أهمية المبادرة

في حالة ارتباط كل يتيم بأحد المسنين المقيمين بدور رعاية المسنين ليقوم بدور االب أو االم أو الجد أو الجدة فسوف يترك ذلك
اثارا نقسية ايجابية على كل من االيتام والمسنين

بنود المبادرة

قيادة وتبني وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة
عوامل نجاح المبادرة

االستعداد المادي لكل من دور رعاية المسنين ودور رعاية االيتام على تنفيذ المبادرة بتوفير مكان التقاء اليتيم بالمسن
احتضان مبادرة رشد للمبادرة
تبني احد المانحين أو اكثر من مانح لتحمل تكاليف تنفيذ المبادرة

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
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يتم تنفيذ مثل هذه الفكرة على نطاق واسع في كثير من دول العالم حيث يتم التقاء اليتيم بالمسن في االجازات االسبوعية
والعطالت الرسيمة

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )4.4
.5

المؤشرات
6

بنود اإلطار الزمني
7

مؤشرات أداء المبادرة
معادلة القياس

دورية
القياس

متزايد

متزايد

م

مؤشر االداء

نوع المؤشر

3

نسبة انجاز مبادرة دمج دور الرعاية االيوائية مع دور رعاية
المسنين والربط بين المسنين والمسنات الموجودين
بدور رعاية المسنين مع دور رعاية االيتام للقيام بدور االب
والجد والجدة

تشغيلي

النسبة المئوية النجاز مبادرة دمج دور
الرعاية االيوائية مع دور رعاية المسنين
والربط بين المسنين والمسنات
الموجودين بدور رعاية المسنين مع دور
رعاية االيتام للقيام بدور االب والجد والجدة

سنويا

4

عدد حاالت المسنين المرتبطين بدور رعاية االيتام للقيام
بدور االب والجد والجدة

تشغيلي

عدد حاالت المسنين المرتبطين بدور رعاية
االيتام للقيام بدور االب والجد والجدة

سنويا

اتجاه
المؤشر

خط االساس

الرقم المرجعي

اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة (االجمالي ويقسم إلى)
المدى
المتوسط -3
 7سنة

م

النشاط

المدى
القصير
 2-1سنة

1

الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،الجهة الراعية للمبادرة  ،ممثل عن كبار
المانحين  ،ممثل عن دور رعاية المسنين  ،ممثل عن دور رعاية االيتام ،ممثل عن ناشطي المجتمع المدني المهتمين بشؤون االيتام  ،ممثل
عن االيتام من ذوي قصص النجاح المتميزة )

√

2

انجاز بروتوكول تعاون بين دور رعاية االيتام ودور رعاية المست=نين برعاية وزارة العمل والتنمية االجتماعية

√

3

انجاز الئحة تنفيذية لتنفيذ المبادرة وتجهيز اماكن لقاء االيتام بالمسنين في دور رعاية المسنين

√

√

4

متابعة تنفيذ المبادرة وتحليل نتائج تطبيقها

√

√

المدى الطويل 7
الى 16

تكاليف تنفيذ المبادرة
م

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف = التكاليف
السنوية × مدة تنفيذ المبادرة
  5سنوات( ريال سعودي)

بنود التكاليف

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

 2سنة

3

تجهيزات بدور رعاية المسنين

تكاليف نقديرية

500,000

1,000,000

 2سنة

4

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

100,000

200,000

 2سنة

5

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

200,000

400,000

 2سنة

6

االجمالي

1,160,000

2,320,000
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )4.4
8

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في

الشركاء في تنفيذ المبادرة
م

طبيعة الشراكة

توفير موارد للتنفيذ

توفير

تنفيذ جزء من المبادرة
7

√

مانح  /مانحين /ممولين

9

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

10

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

11

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البنود
2
3
12

80

وزارة االقتصاد والتخطيط

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
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الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور
والمؤسسات

نسبة حاالت االيواء التي تم نقلها
الى الرعاية النهارية والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور
والمؤسسات

نسبة حاالت العودة من االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع ( بالريال
السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في منظمات
القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في اجمالي
الدعم الحكومي غير النفطي

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( )4.4

الخطر

م

درجة الخطر :منخفض = أو أقل
من  ،3متوسط = أو أقل من ،5
عالي = أو أعلى من 6

عالي

متوسط

عالي

البن

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال
الحدوث
:
منخفض
= ،1
متوسط
= ،2
عالي
=3

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

متوسط متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض

منخفض
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 4.5
.1
مؤشرات التنافسية

.2
المؤشرات االستراتيجية
.3

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

المؤشر
مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :خفض عدد االيتام نزالء دور الرعاية االجتماعية
مؤشر االداء

م

نوع
المؤشر

معادلة القياس

دورية
القياس

(( عدد االيتام نزالء دور الرعاية في نهاية العام
– عدد االيتام نزالء دور الرعاية في نهاية العام
استراتيجي
السابق )  /عدد االيتام نزالء دور الرعاية في نهاية
العام السابق )) *%100

سنويا

متزايد

متوسط مدة بقاء اليتيم في دار رعاية لحين ايجاد اسرة كافلة بديلة

استراتيجي متوسط المدة الزمنية بالشهور التي يقضيها
اليتيم في دار رعاية لحين ايجاد اسرة كافلة
بديلة

سنويا

متزايد

نسبة االيتام العائدين لزويهم من خالل برنامج البصمة الوراثية

استراتيجي ( عدد االيتام العائدين لزويهم من خالل برنامج
البصمة الوراثية  /اجمالي عدد االيتام ) *%100

سنويا

متزايد

1

نسبة الخفض في عدد االيتام نزالء دور الرعاية

2

اسم المبادرة  : :وقاية  :برنامج توعوي للمجتمع السعودي والجاليات االجنبية للحد من الممارسات المؤدية لوجود اطفال مجهولي االبوين

وصف المبادرة

أهمية المبادرة

برنامج توعوي ديني وقانوني وأمني يوجه للمجتمع السعودي والجاليات االجنبية للحد من الممارسات المؤدية لتزايد أعداد
االطفال مجهولي الوالدين من خالل برامج وحمالت توعية للفتيات بعدم االنخداع بشعارات الحب وتوعية األسر بضرورة تحمل
مسئولية التوجيه والرقابة والتقرب من األبناء ومراقبة سلوكياتهم واالهتمام بالمجتمعات الفقيرة حيث إن هذه الفئة تظهر
في هذه المجتمعات بصورة كبيرة واالهتمام بالتوعية الدينية للشباب لتجنب الوقوع في هذا الخطأ الكبير.

بنود المبادرة

تأتي هذه المبادرة كأحد برامج الوقاية االستباقية حيث أنه وبرغم تدين المجتمع السعودي اال أن كافة الدراسات اشارت الى
تفاقم ظاهرة االطفال مجهولي االبوين  ،فاضافة الى الممارسات الجنسية غير الشرعية فان هناك حاالت الطفال مجهولي
االبوين تركتهم اسرهم بجوار المساجد نتيجة بعض حاالت الزواج الغير شرعي أو تصدع االسرة وعدم قدرتها على رعاية
أبناءها  ،وتهدف المبادرة الى الحد من هذه الظواهر
تبنى وزارة العمل والتنمية االجتماعية وقيادتها للمبادرة
احتضان مبادرة رشد للمبادرة

عوامل نجاح المبادرة

المشاركة الفاعلة للهيئات الدينية وتبنيها للجانب التوعوي الديني من البرنامج
المشاركة الفاعلة لوزارة العدل وتبنيها النشطة البرنامج القانونية
المشاركة الفاعلة لوزارة الداخلية وتبنيها النشطة البرنامج االمنية
المشاركة الفاعلة لوزارة االعالم والثقافة وتبنيها النشطة البرنامج االعالمية

82

اتجاه

خط االساس

الرقم
المرجعي
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 4.5
.4
المؤشرات
5

مؤشرات أداء المبادرة
م

1

مؤشر االداء

نسبة اإلنخفاض في اعداد االيتام مجهولي االبوين

نوع
المؤشر

معادلة القياس

(( عدد االيتام مجهولي االبوين في نهاية العام –
عدد االيتام مجهولي االبوين في العام السابق )
تشغيلي
 /عدد االيتام مجهولي االبوين في العام السابق
)) *%100

دورية
القياس
سنويا

اتجاه

خط االساس

الرقم
المرجعي

متزايد

اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة (االجمالي ويقسم إلى)

بنود اإلطار الزمني

م

النشاط

المدى

1

تشكيل فريق الدارة وتنفيذ المبادرة يشمل اعضاء من الجهات التالية  ( :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،الجهة الراعية للمبادرة  ،ممثل عن الهيئات
الدينية  ،ممثل عن وزارة العدل  ،ممثل عن وزارة الداخلية ،ممثل عن وزارة االعالم والثقافة  ،ممثل عن كبار المانحين  ،ممثل عن ناشطي المجتمع
المدني المهتمين بشؤون االيتام  ،ممثل عن االيتام من ذوي قصص النجاح المتميزة )

√

2

عمل مذكرة تفاهم مع الهيئات الدينية لتوعية المجتمع السعودي والجاليات االجنبية للحد من الممارسات المؤدية لوجود اطفال مجهولي االبوين

√

3

عمل بروتوكول تعاون مع وزارة االعالم والثقافة لتوعية المجتمع السعودي والجاليات االجنبية للحد من الممارسات المؤدية لوجود اطفال مجهولي
االبوين

√

4

عمل بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لوضع اطار قانوني للحد من الممارسات المؤدية لوجود اطفال مجهولي االبوين

√

المدى
المتوسط
 7 -3سنة

المدى الطويل
 7الى 16

برامج وحمالت توعية للفتيات بعدم االنخداع بشعارات الحب
توعية األسر بضرورة تحمل مسئولية التوجيه والرقابة والتقرب من األبناء ومراقبة سلوكياتهم واالهتمام بالمجتمعات الفقيرة
التوعية الدينية للشباب لتجنب الوقوع في هذا الخطأ الكبير
5

عمل بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لوضع اطار امني للحد من الممارسات المؤدية لوجود اطفال مجهولي االبوين

√

6

وضع واعتماد وتنفيذ البرنامج التوعوي المتكامل للحد من الممارسات المؤدية لوجود اطفال مجهولي االبوين

√

√

7

مراقبة وتقييم البرنامج التوعوي المتكامل للحد من الممارسات المؤدية لوجود اطفال مجهولي االبوين

√

√
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 4.5
6

تكاليف تنفيذ المبادرة
م

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية
(ريال سعودي)

اجمالي التكاليف = التكاليف
السنوية × مدة تنفيذ
المبادرة ( ريال سعودي)

بنود التكاليف

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

4

تكاليف انتاج مواد اعالمية مرئية بأكثر من لغة

انتاج برامج تذاع بجميع قنوات التليفزيون المحلية

300,000

600,000

 2سنة

5

تكاليف انتاج مواد اعالمية مسموعة بأكثر من لغة

انتاج برامج تذاع بجميع قنوات االذاعات المحلية

200,000

400,000

 2سنة

6

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

24,000

48,000

 2سنة

7

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

200,000

400,000

 2سنة

8

االجمالي

 2سنة
 2سنة

1,084,000
2,168,000

7

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

م

توفير

تنفيذ جزء من المبادرة
2

الهيئات الدينية

√

3

وزارة الثقافة واالعالم

√

4

وزارة العدل

√

√

5

وزارة الداخلية

√

√

6

مانح  /مانحين /ممولين

8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

84

توفير موارد للتنفيذ

طبيعة الشراكة

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
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√

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 4.5
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البنود
2
3
11

وزارة االقتصاد والتخطيط

الهدف االستراتيجي

مؤشر األداء

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت االيواء التي تم نقلها
الى الرعاية النهارية والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت العودة من االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع (
بالريال السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في منظمات
القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في اجمالي
الدعم الحكومي غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة
الخطر

م
البن

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل
من  ،3متوسط = أو أقل من ،5
عالي = أو أعلى من 6

عالي

عالي

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض

متوسط
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 5.1
.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات العالقة

.2
المؤشرات االستراتيجية

.3

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

المؤشر
مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :التخفيض التدريجي واإلنتقائي لدور الرعاية
م

1

مؤشر االداء
نسبة الخفض في عدد دور الرعاية االيوائية لاليتام

استراتيجي

(( عدد دور رعاية االيتام بالمملكة في
نهاية العام  -عدد دور رعاية االيتام
بالمملكة في نهاية العام السابق )
 /عدد دور رعاية االيتام بالمملكة في
نهاية العام السابق )) *%100

سنويا

متزايد

اسم المبادرة :دليل  :اعداد منظومة متكاملة بمعايير جودة الرعاية االيوائية في جميع جوانب الرعاية
وصف المبادرة

اعداد منظومة متكاملة بمعايير جودة الرعاية االيوائية في جميع جوانب الرعاية المعيشية والصحية والتعليمية واالجتماعية
والنفسية والسلوكية لتلبية كافة احتياجات االيتام بما يتناسب ومراحلهم العمرية ( الرضاعة  ،الطفولة المبكرة  ،الطفولة الوسطى
 ،الطفولة المتأخرة  ،المراهقة  ،الشباب ) وفق افضل المعايير والممارسات الدولية

أهمية المبادرة

توفر المنظومة المتكاملة لمعايير جودة الرعاية االيوائية طريقة منهجية لتقييم دور الرعاية الحالية وتحديد مدى استيفائها لمعايير
محددة من مختلف اوجه رعاية االيتام

بنود المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة
عوامل نجاح المبادرة

احتضان مبادرة رشد للمبادرة
التعاون الكامل مع الجهات ذات االختصاص ( وزارة الصحة  ،وزارة التعليم  ،وزارة االسكان  ،الهيئات الدينية )

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية
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نوع
المؤشر

معادلة القياس

دورية القياس

اتجاه
المؤشر

خط االساس

الرقم المرجعي

القضية االستراتيجية | رفع نسبة كفالة األيتام

وضعت كل من منظمة اليونيسف و هيئة انقاذ الطفولة وهيئة بالن انترناشيونيال وشركة برايس واتر كوبرز والمجلس العربي
للطفولة والتنمية و هيئة االغاثة االسالمية معايير ومقننات معيارية لضمان جودة رعاية االيتام واالطفال
وضعت جمهورية مصر العربية دليل قومي لقياس وتقييم جودة الرعاية لاليتام بالدور االيوائية وذلك بمشاركة خبراء دوليين
وجمعيات ومؤسسات ودور رعاية من السعودية والعالم العربي

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 5.1
.4

مؤشرات أداء المبادرة
نوع
المؤشر

معادلة القياس

دورية القياس

اتجاه
المؤشر

نسبة التزام الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام
بأنظمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تشغيلي

النسبة المئوية التزام الجمعيات
والمؤسسات ودور رعاية االيتام بأنظمة
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

سنويا

متزايد

2

نسبة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ودور رعاية االيتام
الملتزمة بمعايير المنظمة االوروبية إلدارة الجودة

تشغيلي

النسبة المئوية الجمعيات
والمؤسسات الخيرية ودور رعاية االيتام
الملتزمة بمعايير المنظمة االوروبية
إلدارة الجودة

سنويا

متزايد

3

نسبة انجاز دليل شامل لمعايير جودة دور الرعاية واليات
صنيفها

تشغيلي

النسبة المئوية النجاز دليل شامل
لمعايير جودة دور الرعاية واليات
صنيفها

سنويا

متزايد

4

نسبة الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام المشتركين
في اعداد الدليل الشامل لمعايير جودة رعاية االيتام

تشغيلي

النسبة المئوية الجمعيات
والمؤسسات ودور رعاية االيتام
المشتركين في اعداد الدليل الشامل
لمعايير جودة رعاية االيتام

سنويا

متزايد

5

نسبة مشاركة االيتام في اعداد الدليل الشامل لمعايير
جودة رعاية االيتام

تشغيلي

النسبة المئوية لمشاركة االيتام في
اعداد الدليل الشامل لمعايير جودة
رعاية االيتام

سنويا

متزايد

6

نسبة االلتزام بتطبيق الدليل الشامل لمعايير جودة دور
الرعاية واليات تصنيفها

تشغيلي

النسبة المئوية لاللتزام بتطبيق
الدليل الشامل لمعايير جودة دور
الرعاية واليات تصنيفها

سنويا

متزايد

م

مؤشر االداء

خط االساس

الرقم المرجعي

المؤشرات
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 5.1
5

اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة (االجمالي ويقسم إلى)
م

بنود اإلطار الزمني

88

النشاط

المدى
القصير
 2-1سنة

1

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومبادرة رشد وأحد كبار المانحين وممثل عن االيتام
المتميزين

√

2

تحديد الجهات واالطراف المعنية بحصر كافة احتياجات االيتام من الطعام والشراب والملبس والسكن واالثاث والرعاية التعليمية والصحية
واالجتماعية والنفسية والسلوكية طبقا لمراحل نموهم العمرية

√

3

اعداد وتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكوالت تعاون مع كافة الجهات المعنية بكافة احتياجات االيتام خالل مراحلهم العمرية ( وزارة الصحة ،
وزارة التربية والتعليم  ،وزارة االسكان  ،الهيئات الدينية )

√

4

حصر وتحديد احتياجات اليتيم من الطعام الصحي المناسب للمرحلة العمرية لليتيم بالتنسيق مع خبراء التغذية بوزارة الصحة

√

5

تحديد احتياجات اليتيم من المسكن والمأوى بما يلبى احتياجاته ومراحل نموه العمري بالتعاون مع وزارة االسكان

√

6

حصر وتحديد احتياجات اليتيم من التجهيزات المنزلية واالثاث وااللعاب واالجهزة الترفيهية بما يتناسب واحتياجات اليتيم طبقا لمراحل
نموه العمري

√

7

تحديد المالبس الموسمية ( الكسوة الشتوية والصيفية وكسوة العيد والكسوة المدرسية ) الالزمة لتلبية احتياجات اليتيم طبقا للعرف
السائد بالمملكة

√

8

حصر وتحديد احتياجات اليتيم من الرعاية الصحية و خدمات الفحص والمتابعة الطبية وتوفير االجهزة الطبية المناسبة الحتياجات اليتيم

√

حصر وتحديد احتياجات اليتيم من برامج الرعاية التعليمية المناسبة للمرحلة العمرية لليتيم

√

حصر وتحديد احتياجات اليتيم من كافة أوجه الرعاية االجتماعية الالزمة لتلبية احتياجات اليتيم خالل مراحله العمرية المختلفة

√

حصر وتحديد احتياجات اليتيم من الرعاية النفسية والسلوكية الالزمة لتلبية احتياجات اليتيم خالل مراحله العمرية المختلفة

√

عقد مؤتمر لجميع الجهات المعنية والجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام لمناقشة مخرجات اعداد المنظومة المتكاملة بمعايير جودة
الرعاية االيوائية في جميع جوانب الرعاية

√

اعداد واعتماد المنظومة المتكاملة بمعايير جودة الرعاية االيوائية في جميع جوانب الرعاية

√

تطبيق المنظومة المتكاملة بمعايير جودة الرعاية االيوائية في جميع جوانب الرعاية على كافة دور رعاية االيتام لتحديد مدى توافقها مع
متطلبات المنظومة

√
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المدى المتوسط
 7 -3سنة

√

المدى الطويل 7
الى 16

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 5.1
6

تكاليف تنفيذ المبادرة
م

بنود التكاليف
7

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف = التكاليف
السنوية × مدة تنفيذ المبادرة 5 -
سنوات
( ريال سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

3

موارد بشرية :اخصائي أداء اعمال

( عدد  * 2الراتب الشهري  15000ريال *  12شهر )

360,000

720,000

 2سنة

4

خبير في الرعاية الشاملة لاليتام

( مكافأة شهرية مقطوعة  50000ريال *  12شهور )

600,000

1,200,000

 2سنة

8

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

72,000

144,000

 2سنة

9

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

500,000

1,000,000

 2سنة

10

االجمالي

1,892,000

3,784,000

 2سنة
 2سنة

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
الشركاء في تنفيذ المبادرة

الشركاء في تنفيذ المبادرة

توفير موارد للتنفي

م

طبيعة الشراكة
توفير

تنفيذ جزء من المبادرة
1

وزارة الصحة

2

وزارة التعليم

3

وزارة االسكان

4

مانح  /مانحين /ممولين

8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 5.1
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الهدف االستراتيجي

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات نسبة حاالت االيواء التي تم نقلها الى
الرعاية النهارية والمنزلية

البنود

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات نسبة حاالت العودة من االحداث

2
3
11

وزارة االقتصاد والتخطيط

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع ( بالريال
السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في منظمات القطاع
الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في اجمالي الدعم
الحكومي غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

م

الخطر

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال
الحدوث :
منخفض
= ،1
متوسط
= ،2
عالي = 3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل من
 ،3متوسط = أو أقل من  ،5عالي = أو
أعلى من 6

عالي

متوسط

عالي

متوسط

منخفض
منخفض

البن

90

مؤشر األداء

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض
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متوسط

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 5.2
.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات العالقة

.2
المؤشرات
االستراتيجية

.3

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

المؤشر
مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي :التخفيض التدريجي واإلنتقائي لدور الرعاية
م

1

مؤشر االداء
نسبة الخفض في عدد دور الرعاية والجمعيات
والمؤسسات التي ترعى االيتام

نوع
المؤشر

معادلة القياس

(( عدد دور رعاية االيتام بالمملكة في نهاية
العام  -عدد دور رعاية االيتام بالمملكة في
استراتيجي
نهاية العام السابق )  /عدد دور رعاية االيتام
بالمملكة في نهاية العام السابق )) *%100

دورية القياس

سنويا

اتجاه
المؤشر

خط االساس

الرقم
المرجعي

متزايد

اسم المبادرة :تقييم  :نظام لتقييم وتصنيف دور الرعاية واغالق الدور الغير مستوفاه لجودة الرعاية المطلوبة
نظام شامل لتقييم وتصنيف جمعيات رعاية األيتام  /األسر البديلة  /الدور اإليوائية لأليتام .حيث يعتمد على التركيز على
احتياجات األيتام واألطراف المعنية في جميع المجاالت ذات العالقة ،وتحقيق أعلى قدر ممكن من التكامل والترابط في الخدمات
باإلضافة الى تطبيق معايير الجودة المؤسسية لضمان تعظيم األثر والعوائد المنشودة.
وصف المبادرة

بنود المبادرة

أهمية المبادرة

كما أن هذا النظام يوفر اداه موحدة “ نموذج النضوج “ لتقييم كافة الجمعيات وفق  10محاور رئيسية تشتمل على صفوة
المعايير الدولية واإلقليمية والمحلية لرعاية األيتام باإلضافة الى معايير التميز في تقديم الخدمات الغير ربحية.
وضع أداة  /وسيلة موحدة لتحديد الوضع الحالي لكافة جمعيات رعاية االيتام والمستويات المستهدفة وتحديد مجاالت التحسن
الالزمة وفق معايير موثوقة ومعتمدة  ،حيث تعتبر مخرجات التقييم والتصنيف مدخال اساسيا للتخطيط المستقبلي لتطوير
جمعيات رعاية االيتام بشكل يضمن التناسق والتناغم في تنفيذ أولويات رعاية األيتام وتوجهات المملكة في هذا الشأن.أو
اتخاذ القرار بإغالقها و توفير اداة لتوجيه المبادرات التي تهدف الي تطوير قدرات جمعيات رعاية االيتام وتطوير االداء بها من خالل
تحديد أولويات مجاالت الرعاية وفقا لحاجة المجتمع ككل وليس من منظور فردي .

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة
عوامل نجاح المبادرة

احتضان مبادرة رشد للمبادرة
توفير العدد الكافي من مراقبي الجودة وتدريبهم على التدقيق والتقييم لدور رعاية االيتام للتحقق من مدى التزامها بمعايير
جودة الرعاية الشاملة لاليتام

أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات التعليمية

ممارسة متميزة ناشئة
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 5.2
.4

مؤشرات أداء المبادرة
دورية القياس

اتجاه
المؤشر

1

نسبة االلتزام بتطبيق نظام تقييم وتصنيف دور الرعاية
واغالق الدور الغير مستوفاه لجودة الرعاية المطلوبة

تشغيلي

النسبة المئوية لاللتزام بتطبيق نظام
تقييم وتصنيف دور الرعاية واغالق الدور
الغير مستوفاه لجودة الرعاية المطلوبة

سنويا

متزايد

2

عدد دور رعاية االيتام التي تم اغالقها لعدم استيفاءها
لمعايير جودة رعاية االيتام

تشغيلي

عدد دور رعاية االيتام التي تم اغالقها لعدم
استيفاءها لمعايير جودة رعاية االيتام

سنويا

متزايد

3

نسبة التزام الجمعيات والمؤسسات لخيرية ودور رعاية
االيتام بمعايير الرعاية المتكاملة ( طعام ومسكن وملبس
وتعليم وصحة ورعاية اجتماعية ونفسية وسلوكية )

تشغيلي

النسبة المئوية لاللتزام الجمعيات
والمؤسسات لخيرية ودور رعاية االيتام
بمعايير الرعاية المتكاملة ( طعام ومسكن
وملبس وتعليم وصحة ورعاية اجتماعية
ونفسية وسلوكية )

سنويا

متزايد

4

نسبة التزام الجمعيات والمؤسسات لخيرية ودور رعاية
االيتام بمعايير حماية الطفل

تشغيلي

النسبة المئوية لاللتزام الجمعيات
والمؤسسات لخيرية ودور رعاية االيتام
بمعايير حماية الطفل

سنويا

متزايد

5

نسبة الجمعيات والمؤسسات ودور رعاية االيتام الممتثلة
لنظام الصحة والسالمة المهنية

تشغيلي

النسبة المئوية للجمعيات والمؤسسات
ودور رعاية االيتام الممتثلة لنظام الصحة
والسالمة المهنية

سنويا

متزايد

6

نسبة التزام الجمعيات والمؤسسات لخيرية ودور رعاية
االيتام بمعايير الممارسات المهنية

تشغيلي

النسبة المئوية لاللتزام الجمعيات
والمؤسسات لخيرية ودور رعاية االيتام
بمعايير الممارسات المهنية

سنويا

متزايد

7

نسبة التزام الجمعيات والمؤسسات لخيرية ودور رعاية
االيتام بمعايير البنية والتجهيزات

تشغيلي

النسبة المئوية لاللتزام الجمعيات
والمؤسسات لخيرية ودور رعاية االيتام
بمعايير البنية والتجهيزات

سنويا

متزايد

8

نسبة التزام الجمعيات والمؤسسات لخيرية ودور رعاية
االيتام بمعايير االدارة والتوثيق

تشغيلي

النسبة المئوية لاللتزام الجمعيات
والمؤسسات لخيرية ودور رعاية االيتام
بمعايير االدارة والتوثيق

سنويا

متزايد

9

نسبة التزام الجمعيات والمؤسسات لخيرية ودور رعاية
االيتام بمعايير كفاءة وكفاية العاملين

تشغيلي

النسبة المئوية لاللتزام الجمعيات
والمؤسسات لخيرية ودور رعاية االيتام
بمعايير كفاءة وكفاية العاملين

سنويا

متزايد

م

المؤشرات
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مؤشر االداء
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نوع
المؤشر

معادلة القياس

خط االساس

الرقم
المرجعي

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 5.2
5

بنود اإلطار الزمني

6

الخطة التشغيلية واإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
المدى
القصير
 2-1سنة

المدى
المتوسط -3
 7سنة

م

النشاط

1

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومبادرة رشد وأحد كبار المانحين وممثل عن االيتام
المتميزين

√

2

وضع برنامج للتدقيق على كافة دور رعاية االيتام بكافة مناطق المملكة بغرض تقييم درجة التزامها بتطبيق المنظومة المتكاملة
بمعايير جودة الرعاية االيوائية في جميع جوانب الرعاية

√

√

3

توظيف عدد مناسب من مراقبي الجودة للرقابة على تطبيق المنظومة المتكاملة بمعايير جودة الرعاية االيوائية في جميع جوانب الرعاية
على كافة دور رعاية االيتام لتحديد مدى توافقها مع متطلبات المنظومة

√

√

4

تدريب مراقبي الجودة للرقابة على تطبيق المنظومة المتكاملة بمعايير جودة الرعاية االيوائية في جميع جوانب الرعاية

√

5

تقييم مخرجات التقييم والتدقيق علي كافة دور رعاية االيتام بالمملكة وتحديد دور الرعاية المستهدف اغالقها

√

المدى
الطويل 7
الى 16

√

تكاليف تنفيذ المبادرة
البند

م

حساب التكاليف

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف = التكاليف
السنوية × مدة تنفيذ
المبادرة  5 -سنوات
( ريال سعودي)

بنود التكاليف

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

3

موارد بشرية :اخصائي أداء اعمال

( عدد  * 2الراتب الشهري  15000ريال *  12شهر )

360,000

720,000

4

موارد بشرية :مراقب جودة للرقابة على تطبيق المنظومة
المتكاملة بمعايير جودة الرعاية االيوائية في جميع جوانب
الرعاية على كافة دور رعاية االيتام لتحديد مدى توافقها مع
متطلبات المنظومة

( عدد  * 15الراتب الشهري  12000ريال *  12شهر )

2,160,000

تدريب مراقبي الجودة للرقابة على تطبيق المنظومة
المتكاملة بمعايير جودة الرعاية االيوائية في جميع جوانب
الرعاية

( عدد  * 15رسوم الدورة  15000درهم )

225,000

 2سنة
 2سنة
 2سنة

4,320,000

 2سنوات

450,000

 2سنة

5

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

72,000

144,000

 2سنة

6

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

500,000

1,000,000

 2سنة

7

االجمالي

3,677,000

7,354,000
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نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 5.2
7

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشركاء في تنفيذ المبادرة

طبيعة الشراكة

الشركاء في تنفيذ المبادرة
توفير
معلومات
مطلوبة

توفير موارد للتنفيذ

م

تنفيذ جزء من المبادرة
6

مركز تدريب متخصص

7

مانح  /مانحين /ممولين

√
√

8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص

10

ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الهدف االستراتيجي

البنود
2
3
11

وزارة االقتصاد والتخطيط

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت االيواء التي تم نقلها
الى الرعاية النهارية والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت العودة من االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع (
بالريال السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في منظمات
القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في اجمالي
الدعم الحكومي غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

م

الخطر

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال
الحدوث :
منخفض
= ،1
متوسط
=  ،2عالي
=3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل
من  ،3متوسط = أو أقل من ،5
عالي = أو أعلى من 6

عالي

متوسط

عالي

متوسط

منخفض
منخفض

البن
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مؤشر األداء

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض
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متوسط

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 5.3
.1
مؤشرات التنافسية
العالمية ذات العالقة

.2

القضية االستراتيجية :رفع نسبة كفالة األيتام
النتائج الحالية

المستهدف 2021

مؤشر التالحم المجتمعي

% 93.11

% 100

المؤشر
مؤشر التالحم االسري

% 80.07

% 100

الهدف االستراتيجي التخفيض التدريجي واإلنتقائي لدور الرعاية
م

المؤشرات
االستراتيجية
.3

1

مؤشر االداء

نوع المؤشر

نسبة الخفض في عدد دور الرعاية
والجمعيات والمؤسسات التي
استراتيجي
ترعى االيتام

معادلة القياس

دورية القياس

(( عدد دور رعاية االيتام بالمملكة في نهاية العام -
عدد دور رعاية االيتام بالمملكة في نهاية العام السابق
سنويا
)  /عدد دور رعاية االيتام بالمملكة في نهاية العام
السابق )) *%100

اتجاه المؤشر

خط االساس

الرقم المرجعي

متزايد

اسم المبادرة ( :تطوير ) دور الرعاية المستوفاه لتصبح نوادي األبناء للرعاية الشاملة (ثقافيا ورياضيا واجتماعيا ) لحين وجود اسرة كافلة او بديلة
وصف المبادرة

تطوير بعض دور الرعاية الصالحة لتصبح نوادي األبناء للرعاية الشاملة ( ثقافيا ورياضيا واجتماعيا )

أهمية المبادرة

وجود نوادي لالبناء يقيم فيها االيتام ويمارسون فيها كافة االنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية سوف يكون له اثار ايجابية على اندماجهم
مجتمعيا وسيشعرون انهم يمرون بمرحلة رعاية متكاملة مؤقتة تتوافر بها خدمات متكاملة

بنود المبادرة

تبني وقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمبادرة
احتضان مبادرة رشد للمبادرة

عوامل نجاح المبادرة

تعاون الجمعيات والمؤسات ودور رعاية االيتام
أفضل الممارسات العالمية  /المقارنات
التعليمية
.4

ستكون المبادرة لها صفة الريادة في المنطقة

مؤشرات أداء المبادرة
م

المؤشرات

1

2

مؤشر االداء

متوسط مدة بقاء اليتيم في
نوادي االبناء لحين ايجاد اسرة
كافلة  /بديلة
نسبة دور الرعاية المستوفاه
لتصبح نوادي االبناء للرعاية
الشاملة من اجمالي دور الرعاية

نوع المؤشر

تشغيلي

تشغيلي

معادلة القياس

متوسط المدة الزمنية بالشهور التي يقضيها اليتيم
في نوادي االبناء لحين ايجاد اسرة كافلة  /بديلة

النسبة المئوية لدور الرعاية المستوفاه لتصبح نوادي
االبناء للرعاية الشاملة من اجمالي دور الرعاية

دورية القياس

اتجاه المؤشر

سنويا

متناقص

سنويا

متزايد

خط االساس

الرقم المرجعي

القضية االستراتيجية | رفع نسبة كفالة األيتام

95

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 5.3
5

الخطة التشغيلية واإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة
م

بنود اإلطار الزمني
6

النشاط

1

تشكيل فريق عمل المبادرة من ممثلين عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومبادرة رشد وأحد كبار المانحين
وممثل عن االيتام المتميزين

√

2

تصميم نادي لالبناء يمكن فيه لالبناء ممارسة كافة االنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية

√

3

انجاز الئحة تنفيذية لنوادي االبناء

√

√

4

تحديد وعمل التجهيزات الالزمة لتحويل بعض دور رعاية االيتام التي يمكن تحويلها الي اندية لالبناء

√

√

5

تقييم مخرجات ونتائج تنفيذ مبادرة اندية االبناء

√

√

تكاليف تنفيذ المبادرة
م

بنود التكاليف
7
الشركاء في تنفيذ
المبادرة
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المدى القصير 2-1
سنة

المدى المتوسط
 7 -3سنة

المدى الطويل 7
الى 16

حساب التكاليف

البند

التكاليف السنوية (ريال
سعودي)

اجمالي التكاليف = التكاليف
السنوية × مدة تنفيذ المبادرة -
 5سنوات
( ريال سعودي)

1

موارد بشرية :منسق للمبادرة

( الراتب الشهري  20000ريال *  12شهر )

240,000

480,000

 2سنة

2

موارد بشرية :موظف اداري

( الراتب الشهري  10000ريال *  12شهر )

120,000

240,000

 2سنة

3

تكاليف تصميم نادي نموذجي
لالبناء

تكاليف تقديرية

400,000

400,000

 1سنة

4

تكاليف تنفيذ وتجهيز عدد من
دور الرعاية الحالية التي تصلح
لتحويلها الي نادي لالبناء

تكاليف تقديرية لعدد  2نادي كل عام

10,000,000

20,000,000

 2سنوات

5

قرطاسية

اوراق ومطبوعات وتكنولوجيا المعلومات

72,000

144,000

 2سنة

6

مكافات وحوافز

للمشاركين والمتطوعين في تنفيذ المبادرة

500,000

1,000,000

 2سنة

7

االجمالي

11,332,000

22,264,000

الجهة المنفذة للمبادرة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية
الشركاء في تنفيذ المبادرة
توفير موارد للتنفيذ

م

تنفيذ جزء من المبادرة
7

مانح  /مانحين /ممولين

القضية االستراتيجية | رفع نسبة كفالة األيتام

طبيعة الشراكة
توفير
معلومات
مطلوبة
√

نموذج خطة تشغيلية لتنفيذ المبادرة رقم ( ) 5.3
8

مصادر التمويل :واحد أو أكثر من كبار المانحين

9

مصادر التمويل البديلة  :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -أحد البنوك االسالمية  -احدى شركات القطاع الخاص
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ارتباط المبادرة ببرنامج التحول الوطني
ارتباط المبادرة بخطة التحول الوطني 2020
الهدف االستراتيجي

م

الوزارة

1

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البنود
2
3

11

وزارة االقتصاد والتخطيط

مؤشر األداء

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت االيواء التي تم نقلها
الى الرعاية النهارية والمنزلية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات

نسبة حاالت العودة من االحداث

تمكين العمل التطوعي

القيمة االقتصادية للتطوع (
بالريال السعودي )

تمكين العمل التطوعي

عدد المتطوعين في منظمات
القطاع الثالث

رفع كفاءة الدعم الحكومي

نسبة مقدار الخفض في اجمالي
الدعم الحكومي غير النفطي

مخاطر عدم تنفيذ المبادرة

البن

أثر الخطر :منخفض =  ،1متوسط =  ،2عالي = 3

احتمال الحدوث
 :منخفض = ،1
متوسط =  ،2عالي
=3

درجة الخطر :منخفض = أو أقل من ،3
متوسط = أو أقل من  ،5عالي = أو أعلى
من 6

عالي

متوسط

عالي

متوسط

منخفض
منخفض

م

الخطر

1

زيادة معدالت جرائم االحداث

2

زيادة معدالت المرضى النفسيين

متوسط

3

زيادة معدالت االنتحار

منخفض

منخفض

4

زيادة معدالت جرائم المخدرات والسرقة واالعتداء

متوسط

منخفض

متوسط
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