مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة
مبادرة شمل
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مبادرة شمل
الغرض من المبادرة تحقيق عدد من األهداف االستراتيجية للوزارة بشكل خاص ،والمملكة بشكل عام ،حيث أن المنفعة المتحققة
من توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ستوفر أحد أهم الممكنات األساسية لتحقيق النمو المرجو للخدمات التي
تقدمها وزارة العدل
األهداف

•
•
•

التيسير على المواطنين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة مالئمة ألفراد العائلة( ،مراكز مؤهلة).
خلق فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية.
تحسين مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع الثالث في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.

المخرجات
• توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة
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مشروع الخدمات االستشارية
املنجزات
• تقرير املسح امليداني

• الدليل التشغيلي للمراكز
• خطة التوسع (االنتشار الجغرافي)
• هندسة اإلجراءات

• التصاميم الهندسية
• خطة التغيير وإدارة االنتقال
• ميثاق املشروع
• أسس ومنطلقات مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة
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فئات النموذج

4

مركز (أ)

مركز (ب)

مركز (ج)

مركز (د)

االرتباط التنظيمي

مستقل تماماً
مؤسسة مختصة بتنفيذ خدمات
مرتبطة بأحكام الرؤية والزيارة

شبه مستقل
برامج رئيسية تقدمها مراكز مستقلة
ملحقة بمؤسسات اجتماعية أكبر

غير مستقل
إدارة داخل مؤسسات اجتماعية
متعددة الخدمات

مرتبط بفئة (أ أو ب)
نقطة خدمة جزئية

استقبال اإلحاالت

يستقبل من املحكمة
يستقبل من املراكز االجتماعية (اذا
اعتمد)
يستقبل احاالت ذاتية

يستقبل من املحكمة
يستقبل من مراكز اإلصالح (اذا
اعتمد)
يستقبل احاالت ذاتية

يستقبل من املحكمة

يستقبل من أ ً+ب
ال يستقبل من ج

استقالل املبنى

مستقل تماماً

شبه مستقل

غير مستقل

مكان تسليم واستالم
(داخل جمعية ،مدرسة ،محكمة،
وغيرها)

التوصيف الهندس ي
شكل املبنى

شكل هندس ي أ

حسب اشتراطات ومواصفات فئة
ب

حسب اشتراطات ومواصفات فئة
ج

حسب اشتراطات املرجعية (فئة أ
ً+ب)

املعايير
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املعايير

مركز (أ)

مركز (ب)

مركز (ج)

مركز (د)

التوزيع الجغرافي
عدد النماذج

واحد في كل منطقة رئيسية فقط
(الرياض ،مكة ،الشرقية)

في املدن الرئيسية حسب الحاجة

في املدن الرئيسية والصغيرة

في جميع املناطق

االنتشار والتوسع

له القدرة على التوسع داخل
املنطقة اإلدارية من خالل نموذج
(فئة د)

له القدرة على التوسع داخل املدينة من
خالل نموذج (فئة د) في حال عدم وجود
(فئة أ) داخل املنطقة اإلدارية

ال يمكن توسعه

ال يمكن توسعه

معايير انتشار
النماذج

واحد في كل منطقة رئيسية في
حال وجود الحاجة

كحد أقص ى  4في كل مدينة
رئيسية

كحد أقص ى  3في كل مدينة رئيسية
وعدد  1في املدن الصغيرة مع مراعاة البعد
املكاني عن أ+ب باإلضافة إلى وجود الحاجة

ــــ

نوع الخدمة

خدمة الرؤية ً+الزيارة ً+نقل
الحضانة ً+إرشاد ً+االستشارات

خدمة الرؤية ً+الزيارة ً+نقل
الحضانة ً+إرشاد ً+االستشارات

خدمة الرؤية ً+الزيارة ً+نقل
الحضانة ً+إرشاد

االستالم والتسليم
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مركز (د)

املعايير

مركز (أ)

مركز (ب)

مركز (ج)

الهيكل التنظيمي

استقالل تام
مؤسسة مستقلة بهيكل
تنظيمي مكتمل

برنامج له هيكل مستقل
ومرتبط بالجمعية

إدارة ضمن هيكل الجمعية

ليس له هيكل
مرتبط بفئة أ ً+ب

وقت العمل
اإلداريً

األحد  -الخميس
(صباحي)

األحد  -الخميس
(صباحي)

األحد  -الخميس
(صباحي)

ــــ

وقت تنفيذ
األحكام

جميع أيام األسبوع ً+
اإلجازات والعطل الرسمية
(صباحي ً+مسائي)

جميع أيام األسبوع ً+
اإلجازات والعطل الرسمية
(مسائي)

الخميس ً+الجمعة ً+السبت
(مسائي)

حسب الحاجة

عدد املستفيدين

كبير
من  200إلى 400

متوسط
من  100إلى 199

محدود
أقل من 100

حسب جهة اإلحالة
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مركز (أ)

مركز (ب)

مركز (ج)

مركز (د)

عالقة القضاء

مساندة القضاء في دراسة الحاالت
(قبلية)
إحالة مباشرة
رفع التقارير الدورية عن الحاالت

مساندة القضاء في دراسة الحاالت
(قبلية)
إحالة مباشرة
رفع التقارير الدورية عن الحاالت

إحالة مباشرة
رفع التقارير الدورية عن الحاالت

ال يتعامل مع القضاء
مرجعيته (أ ًً+ب)

العالقة مع
القطاع الخاص

تشغيل النموذج لتقديم الخدمات
دعم مادي
عقد شراكات

دعم مادي
عقد شراكات

دعم مادي
عقد شراكات

ليس له عالقة

التقنية

 -1نظام إلكتروني إلدارة العمليات
واملستفيدين
 -2بوابة ً/موقع إلكتروني
 -3تطبيق أجهزة لوحية
 -4الربط مع منصة وزارة العدل

 -1نظام إلكتروني إلدارة العمليات
واملستفيدين
 -2بوابة ً/موقع إلكتروني
 -3الربط مع منصة وزارة العدل

 -1نظام إلكتروني إلدارة العمليات
واملستفيدين
 -2بوابة ً/موقع إلكتروني
 -3الربط مع منصة وزارة العدل

مرتبط بفئة (أ أو ب)

الجانب األمني

غرفة مخصصة لخدمات األمن

غرفة مخصصة لخدمات األمن

استدعاء االمن عند الضرورة

استدعاء االمن عند الضرورة

اإلدارة املالية

وحدة مالية

محاسب خاص باملبادرة

مرتبط باإلدارة املالية للجهة

بتبع أ أو ب

املعايير
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المرحلة األولى
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المرحلة األولى
التغطية

منطقة الرياض
تغطي المرحلة األولى ما ال يقل
عن  %50من الحاالت المسجلة
في المملكة.

جمعية مودة للحد من الطالق وآثاره

منطقة مكة المكرمة
جمعية المودة للتنمية األسرية
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المرحلة األولى
مراكز شمل

يستقبل الحاالت
تم تقييمه

منطقة الرياض

مجدول

جمعية مودة للحد من الطالق وآثاره

إضافة مركز ج في مدينة
الرياض في الربع الثالث 2019

أ

الرياض

ج

ب الرياض
الخرج

تغطية المحافظات والمدن
األخرى عبر مراكز د
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المرحلة األولى

يستقبل الحاالت

مراكز شمل 2018

تم تقييمه
مجدول

إضافة مركز ب في مدينة مكة
في الربع الثالث 2019

ب
ج (مكة) أ جدة
(الطائف)
ج جدة

منطقة مكة المكرمة
تغطية المحافظات والمدن
األخرى عبر مراكز د

جمعية المودة للتنمية األسرية
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المرحلة الثانية
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المرحلة الثانية
المناطق الشمالية

التغطية 2018






القصيم
منطقة حائل
منطقة الجوف
منطقة الحدود الشمالية

مناطق شمال غرب

المنطقة الشرقية

 منطقة المدينة المنورة
 منطقة تبوك

مناطق الجنوب





منطقة عسير
منطقة الباحة
منطقة نجران
منطقة جازان
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المرحلة الثانية

يستقبل الحاالت

المناطق الشمالية

مراكز شمل 2018

تم تقييمه

 مركز ب بريدة
 مركز ج سكاكا

ج
ب

المنطقة الشرقية

 مركز ج الخبر
 مركز ج األحساء

ب

مجدول

ج
مناطق شمال غرب

ب

 مركز ب المدينة
 مركز ج تبوك

ج
بج
مناطق الجنوب

 مركز ب خميس مشيط
 مركز ج أبها
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تغطية مناطق المملكة
التغطية بنهاية عام 2018
مراكز شمل

ستبلغ عدد المراكز بنهاية عام 2018
 16مركز رئيسي

ج
ب
ج
ج

أ ب
ج
بج
ج

ج

ب
ج
أ
ج

بج
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تغطية مناطق المملكة
التغطية في الربع الثالث من 2019
مراكز شمل

ستبلغ عدد المراكز  25مركز رئيسي
و  24مركز مساند

ج

ج
جب
أ ج
ج

ج

ج

ب
ج

أ ب
ج
ب
ج
ب
ج
أ
ج ج
ج

بج

ج
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