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السياق

حالية ملراجعة االس��اتيجية ا�ولضمان نجاح جهود ا�جمعية �س�� ا�جمعية 
أك�� فعالية واستدامة ت�ون ) 2027-2022عام (وتصميم اس��اتيجية خمسية 

لتتناسب مع وضعها ا�حا�� واملنشود

ا�خرجات ُمنحت إم�ان الفرصة للعمل ع�� كخب�� �� هذا ا�جال وذلك لتحقيق
:التالية 

مراجعة االس��اتيجية وتقديم التوصيات•
تطو�ر خطة االس��اتيجية •
تطو�ر خارطة طر�ق لتنفيذ االس��اتيجية•

الموقع اإللكتروني لجمعیة رعایة الطفولة: المصدر

املتاحة الرفع من مستوى الرعاية ال��بوّ�ة�عمل جمعية رعاية الطفولة ع�� 
ا داعًما �جميع علمي� كسنًدا، و�عمل لألطفال �� اململكة العر�ّية السعودّية

.  األطراف املسؤولة عن رعاية األطفال وتر�ي��م
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مقارنة دوليةإجراء األن
1.2

جيةتوصيات لتحسني االسرتاتيتقديم  تقيتيم الوضع الحالي ومراجعة 
االسرتاتيجية الحالية

1.1

أسبوع12

تصميم خطة تنفيذ االسرتاتيجية تصميم االسرتاتيجية

تفصيل المبادرات
2.1

2.23.2

3.1

أسابيع4أسابيع4أسابيع4

123



الجدول الزمني للمشروع
أسبوع وتم تطو�أر خطة العمل الزمنية التفصيلية ومراحل التسليم خالل المرحلة األولية لتخطيط المشروع12تنفيذ المشروعاستغ�ق

مدة المشروع

األسبوع

مارسفربايريناير

2916233061320276132027مراحل المشروع

دراسة الوضع الراهن1.

حاليةمراجعة االسرتاتيجية التقيتيم الوضع الحالي و1.1

مقارنة دوليةإجراء 1.2

تصميم االسرتاتيجية2.

تقديم توصيات لتحسني االسرتاتيجية2.1

تصميم االسرتاتيجية2.2

تصميم الخطة التنفيذية3.

تصميم المبادرات3.1

تطو�أر خطة تنفيذ لالسرتاتيجية3.2

مقابالت/ ورش عمل•

خطة/ تسلیم دراسة •

اجتماع اسبوعي•



خطوات تصميم االسرتاتيجية

الرؤ�ة
والرسالة

األهداف

مؤشرات األداء

المبادرات وخارطة طر�أق المبادرات

الحوكمة وإشراك المستفيدين

بيان الوضع المستقبلي ال�� نطمح إليه

تحديد األهداف االسرتاتيجية الرئيسية المطلوبة لبلوغ المخرجات المأمولة

تحديد مؤشرات األداء المتطلبة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية   االسرتاتيجية

ها الزمنيتحديد المبادرات ووثائق المبادرات التي تضع األهداف موضع التنفيذ، مع تحديد إطار 

ظومةتحديد أدوار ومسئوليات وتفاعالت أصحاب المصلحة الرئيسيتني في المن

تحلیل إمكان: المصدر



تضمن المشروع عدة خطوات لتفعيل االسرتاتيجية

تلخيص نتائج 

الوضع الراهن 

والدروس 

المستفادة

�ة الرؤتأأكيد وتفصيل 

والرسالة والركائز 

داف االسرتاتيجية واأله

االسرتاتيجية

  
   

    
   

ملف وتقر�أر للجمعية24مراجعة 

عقد ورشتي عمل 

التوجه وتحديد

ذج االسرتاتيجي ونمو

االسرتاتيجية

عضو60

مشارك أخر41

ولي أمر647

متطوع35

مع (مع داخلية مقابلة 22عقد
)  اإلدارة، الموظفني واألعضاء

وجهات خارجية

مشارك 783شارك فيها استبانةنشر
:تتتضمن

رائدة فيجهات دولية 4مقارنة 
مجال رعاية الطفولة

تحديد المبادرات 

ومؤشرات األداء وخطة 

جيةالتنفيذ لالسرتاتي

اجتماع أسبوعي  لمناقشة المستجدات ومواءمة الخطوات القادمة12مع وجود 



ملفات أساسية5تم تلخيص نتائج المشروع في 

دراسة الوضع الراهن

:  يتضمن الملف

تقيتيم الوضع الحالي ) 1
اليةومراجعة االسرتاتيجية الح

المقارنة الدولية) 2

التوجه االسرتاتيجي

:  يتضمن الملف

ملخص الوضع الراهن) 1

ورشة عمل التوجه ) 2
االسرتاتيجي

االسرتاتيجية

:  يتضمن الملف

الرؤ�ة والرسالة) 1

األهداف الرئيسية ) 2

المبادرات ومؤشرات األداء ) 3
الرئيسية

تفصيل المبادرات

:  يتضمن الملف

اسرتاتيجية الجمعية) 1

وثائق المبادرات) 2

خارطة طر�أق المبادرات) 3

:  يتضمن الملف

صيل اسرتاتيجية الجمعية وتف) 1
المبادرات

اتمصفوفة توز�ع المسؤولي) 2

الخطوات القادمة لتفعيل ) 3
االسرتاتيجية

خطة التنفيذ
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الرؤ�ة والرسالة واألهداف) 2



تم إعادة صياغة الرؤ�ة والرسالة للجمعية مواءمة مع 
الطموح المرغوب تحقيقه 

-يتيز العالم دون أّي تم/ينعم جميع أطفال المملكة-أن 

، في ابنمّو سليم، جسدي�ا ومعرفي�ا واجتماعي�ا وعاطفي� 

اجات ظروف أسرّ�ة وبيئّية مالئمة، تلّبي جميع احتي

"الطفولة

فال الرفع من مستوى الرعاية الرت�وّ�ة المتاحة لألط

نًدا سفي المملكة العر�تيّة السعودّية، من خالل كونها 

لجميع األطراف المسؤولة عن رعاية علمي�ا داعًما 

ة، األطفال وتر�تيتهم، وبيت خربة في مجال الطفول

إليه ، يستعان به، وُ�أرجعومرجًعا علمي�ا موثوً�ا وشامًال 

"في هذا الشأن

ا أطفال ينعمون بنمّو سليم، جسدي�ا ومعرفي� "

"أسرة وبيئة داعمةواجتماعي�ا وعاطفي�ا ضمن

دعم وتمكني األسرة والعاملني في مجال "

ة الوعي المجتمعي لتنميوالرفع من الطفولة 

"وتطو�أر قدرات الطفل

- 2027حاليا 2023

الرسالة

الرؤ�ة



الرؤ�ة والرسالة واألهداف اسرتاتيجية

األهداف 
يةاالسرتاتيج

الركائز 
يةاالسرتاتيج

اسرتاتيجية جمعية رعاية الطفولة

�أر تنمية وتطو
قدرات الطفل

34

5

بيت خربة

6

ازرةالتأأيتيد والمؤ

دعم وتطو�أر التشر�عات 
اية المعنية برعوالسياسات 

الطفل

1

2

رفع الوعي 
عن نشأة المجتمعي 

ايا الطفل السليم وقض
الطفل

الشراكات

المساهمة في تعز�أز 
األطفالوتطو�أر قدرات 

والوالدين ومقدمي 
خدمات الرعاية

المساهمة في اإلثراء 
من خالل جمع المعرفي 

وتوثيق المصادر 
واألبحاث

تزو�د قطاع الطفولة 
بمصادر ومعلومات 

موثوقة

مة بناء شراكات مستدا
تساهم وفعالة 

لتحسني مستوى 
خدمات رعاية الطفل

الشؤون 
الداخلية

7

تطو�أر وتنظيم 
العمليات الداخلية 
والموارد البشر�ة 

لتمكني الجمعية من
تحقيق رؤ�تها

8

ة الموارد الماليتنمية 
المستدامة

"أسرة وبيئة داعمةأطفال ينعمون بنمّو سليم، جسدي�ا ومعرفي�ا واجتماعي�ا وعاطفي�ا ضمن"

"لالوعي المجتمعي لتنمية وتطو�أر قدرات الطفوالرفع من دعم وتمكني األسرة والعاملني في مجال الطفولة "

الرؤ�ة

الرسالة

تحليل إمكان، نتائج ورشة عمل التوجه االسرتاتيجي: المصدر
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المبادرات ومؤشرات األداء) 3



عن نشأة الطفل رفع الوعي المجتمعي 
السليم وقضايا الطفل

)1/2(المبادرات لكل هدف 

دعم وتطو�أر التشر�عات والسياسات
المعنية برعاية الطفل

1

ات بمصادر ومعلومتزو�د قطاع الطفولة 
موثوقة

24

السياسات والتشر�عات تحديد 1.2
المستهدفة سنو�ا

اية الطفولة، تحليل إمكانرعنقاشات االجتماعات األسبوعية، تقار�أر جمعية رعاية الطفولة، مقابالت واستبيان دراسة الوضع الراهن، ورشة عمل تحديد اسرتاتيجية جمعية: المصدر

ال خطة التسو�أق واالتصإعداد وتنفيذ 2.1
للجمعيةالمؤسسي

دفة الربامج والمشار�ع المستهتحديد 3.1
العمل وإعداد خطط وأدلة

خطة كسب التأأيتيد إعداد وتفعيل 2.2
للسياسات المحددة

في ي حمالت لنشر الوعتصميم وتنفيذ 1.1
مواضيع محددة مسبقا ووفق خطة 

معتمدة 

ج تصميم المحتوى والهو�ة للربام

المستهدفة سنو�ا لكل فئة عمر�ة

توسع الربامجإعداد وتنشيط خطة 

مناطق المملكة في مختلف 

تدر�ب لبناء قدرات إعداد خطة 

في مجال الطفولةالعاملني

3.2

3.1

3.3

تطو�أر الموقع االلكرتونيإعادة 
عيةللجمعية لتوضيح مزايا وخدمات الجم

في توثيق المعايتري لمراكز الطفولة
منصة خاصة بالجمعية

يز معايتري تقيتيم وتمتطو�أر ونشر 
مراكز الطفولة المبكرة

4.2

4.1

4.3

بيانات خرباء الطفولةجمع وإضافة 
على المنصة الخاصة بالجمعية

4.4

المساهمة في تعز�أز وتطو�أر قدرات 
األطفال والوالدين ومقدمي خدمات 

الرعاية

3



من المساهمة في اإلثراء المعرفي 
خالل جمع وتوثيق المصادر واألبحاث

)2/2(المبادرات لكل هدف 

تساهمبناء شراكات مستدامة وفعالة 
فلفي تحسني مستوى خدمات رعاية الط

5

تطو�أر وتنظيم العمليات الداخلية 
المستدامةالموارد المالية تنمية والموارد البشر�ة

68 7

جهات 5-3شراكات نوعية مع عقد 
دمات تدعم التوسع في تقديم الخسنو�ا 

والربامج

اية الطفولة، تحليل إمكانرعنقاشات االجتماعات األسبوعية، تقار�أر جمعية رعاية الطفولة، مقابالت واستبيان دراسة الوضع الراهن، ورشة عمل تحديد اسرتاتيجية جمعية: المصدر

توثيق ونشر المصادر واألبحاث 
وفق خطة معتمدةوالدراسات الوطنية 

ع فر�أق عمل وإدارة مشار�تأأسيس 
ةكافلمتابعه اجراءات الحكومة وتفعيل 

نبثقة والربامج والمشار�ع الماالتفاقيات 
من الشراكات

وفق إطارر�عيةنشرة دور�ة إصدار 
عمل معتمد

ل الدليل التنظيمي وتفصيمراجعة 
الصالحيات والوصف الوظيفي وخطة 

النمو الوظيفي
خطة لتوثيق وتنو�عدراسة وإعداد 

النشاطات المالية

ع قاعدة بيانات ودليل تطوتصميم 
يدعم النمو واالستمرار�ة 

8.1 7.1

7.2

للحصول على اعتماداتخطة عمل 
التميز المؤسسيوجوائز الجودة

7.3

6.1

6.2

5.1

5.2

خطة تحسني وتوسع برامج إعداد 
العضو�ة

7.4



رفع الوعي 
عن نشأة المجتمعي 

الطفل السليم 
وقضايا الطفل

)1/3(2027-2023مؤشرات األداء االسرتاتيجية لعام 

دعم وتطو�أر 
التشر�عات 

ة المعنيوالسياسات 
برعاية الطفل

1

أز المساهمة في تعز�
وتطو�أر قدرات 

والوالدين األطفال
ومقدمي خدمات 

الرعاية

ة تزو�د قطاع الطفول
بمصادر ومعلومات 

موثوقة

2

4

3

ية التي تم إطالقها أو المشاركة فيها من قبل الجمعالحمالت# 
في برامج التوعية الخاصة بقضايا الطفلالمستفيدين# 
ولةبمجال رعاية الطفالمحلية والدولية السنو�ة المشاركات# 

ية من قبل الجمع) الجديدة والحالية(الربامج المنفذة # مجموع 

لتطبيق نظام وجود أماكن الجهات التي تم دعمها #
ةمخصصة للرضاع

من خدمات وبرامج الجمعيةالمستفيدين#مجموع
المستفيدين من برامج الوالدية#

المستفيدين من برنامج دعم الرضاعة الطبيعية#

الربامج لمقدمي الرعاية#

بشكل مباشرالربامج الموجهة للطفل #

فولةفيما يتعلق بمشار�ع رعاية الطالمشاركات كمستشار #
ولة المبكرةدليل معايتري تقيتيم وتميز مراكز الطفنسبة تفعيل %

مع أصحاب المصلحة

ات في جمع وتوثيق البيانالشراكات مع الجهات الحكومية# 
للموقع االلكرتوني التحديثات #

التي تدعم حماية الطفل المشاركات في تفعيل السياسات#
وتحافظ على حقوقه محليا ودوليا

قديم في الوفود الدولية وتالمشاركات لتمثيل المملكة #
عن حالة حقوق الطفل في المملكةالتقار�أر المحايدة

الخاصة بالطفولةالمعلوماتتجمع منصةاكتمال %

ولةبالخرباء بالطفتجمع المعلومات خاصة منصةاكتمال%

اية الطفولة، تحليل إمكانرعنقاشات االجتماعات األسبوعية، تقار�أر جمعية رعاية الطفولة، مقابالت واستبيان دراسة الوضع الراهن، ورشة عمل تحديد اسرتاتيجية جمعية: المصدر

2.2

2.3

4.5

4.6

1.1

1.2

1.3

1.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

2.1

2027-2023مؤشرات لجميع األعوام  2027إلى عام2025مؤشرات خاصة من عام 

3.4

3.5

4.4



بناء شراكات 
مستدامة وفعالة 
تساهم في تحسني

مستوى خدمات 
رعاية الطفل

تطو�أر وتنظيم 
العمليات الداخلية
والموارد البشر�ة 

ن لتمكني الجمعية م
تحقيق االستدامة

6

7

في اسرتاتيجية مع المستشفيات والمراكز الطبيةالشراكات#
المملكة لدعم الطفولة وصحة الطفل

الشراكات االسرتاتيجية مع الجهات الحكومية# 

ةالتي تقدم برامج في رعاية الطفولالشراكات مع الجامعات # 
للجمعيةالشركاء الداعمني #

بتقديم الخدمات والربامجمن الشراكات مع الجمعيات # 

تحديث اللوائح واألنظمةاكتمال %

وفق معايتري الوزارةالحوكمةتقيتيم %

في أعمال الجمعيةالمتطوعني#

)(NPSدرجة صافي الرتو�أج 
في الجمعيةاألعضاء العاملني النمو السنوي لعدد%

ةفي الجمعياألعضاء المنتسبني النمو السنوي لعدد %

)سنة18ما دون ال(أعضاء الغد النمو السنوي عدد%

ةفي الجمعيقسم العالقات واإلعالم ملئ الشواغر في %

ة لدعم تطبيق برامج تر�و�الشراكات مع الجهات الخبرية # 
)المحتوى والتنفيذ وتوفري مدر�تني(متخصصة

الجهات دوليةالشراكات المنفذة والمفعلة مع # 

التي حصلت عليها الجمعيةاالعتمادات والجوائز # 

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

6.6

6.7

)2/3(2027-2023مؤشرات األداء االسرتاتيجية لعام 

2027-2023مؤشرات لجميع األعوام  2027إلى عام2025مؤشرات خاصة من عام 

7.6

6.5

اية الطفولة، تحليل إمكانرعنقاشات االجتماعات األسبوعية، تقار�أر جمعية رعاية الطفولة، مقابالت واستبيان دراسة الوضع الراهن، ورشة عمل تحديد اسرتاتيجية جمعية: المصدر

7.7

7.9

7.8

المساهمة في 
ع جماإلثراء المعرفي و

وتوثيق المصادر 
واألبحاث

5.1

5.2

5.3

5.4

نيةدور�ة ر�عية الكرتوااللتزام بإصدار نشرة 5%

على النشرة الدور�ةاالطالع%

ات بالتعاون مع جهالبحوث العلمية الموثقة المنشورة # 
وطنيه واقليميه 

الدراسات والبحوث المعمولة لصالح جهات او مؤسسات#
وطنيه في قضايا الطفولة



)3/3(2023-2027مؤشرات األداء االسرتاتيجية لعام 
2027-2023مؤشرات لجميع األعوام  2027إلى عام2025مؤشرات خاصة من عام 

اية الطفولة، تحليل إمكانرعنقاشات االجتماعات األسبوعية، تقار�أر جمعية رعاية الطفولة، مقابالت واستبيان دراسة الوضع الراهن، ورشة عمل تحديد اسرتاتيجية جمعية: المصدر

المالية سنو�اقيمة اإليرادات 
التأكاليف اإلدار�ة إلى التأكاليف العامة%

)ارمستش(مجموع القيمة االقتصادية للتطوع سنو�ا 
)مدرب/متطوع(مجموع القيمة االقتصادية للتطوع سنو�ا 

التربعات العينية إلى أجمالي التربعات%

الموارد تنمية 
ةالمستدامالمالية 

88.1

8.2

8.3

8.4

8.5

المنفذةمشار�ع االستدامة المالية #  8.6
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