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وزارة العدل

نش ــأ قس ــم اإلدارة العام ــة للخدم ــة االجتماعي ــة ب ــوزارة الع ــدل ف ــي  15ش ــوال 1432هــــ ،واعتم ــد

تنفي ــذ رس ــالته م ــن خ ــال تقدي ــم خدم ــات اجتماعي ــة ذات ج ــودة عالي ــة للمس ــتفيدين ف ــي جمي ــع

القطاعــات العدليــة تســهم فــي إيجــاد الحلــول الناجعــة للقضايــا االجتماعيــة واألســرية التــي يكــون

التقاض ــي نتيج ــة له ــا.

وتعـــد أبـــرز النتائـــج المثمـــرة لهـــذا البرنامـــج ،المســـاعدة فـــي التخفيـــف مـــن نســـب القضايـــا
والمنازع ــات األس ــرية الت ــي ت ــرد للمحاك ــم م ــن خ ــال برام ــج المصالح ــة والوس ــاطة بي ــن الزوجي ــن

أو أف ــراد األس ــرة ،وتيس ــير حص ــول الم ــرأة المطلق ــة والمعلق ــة وغيره ــا م ــن الالت ــي يعاني ــن ف ــي

أروق ــة المحاك ــم م ــن خ ــال األقس ــام المخصص ــة ف ــي القطاع ــات العدلي ــة ،والعم ــل عل ــى رب ــط
المس ــتفيدات والمراجعي ــن لمكات ــب الصل ــح والخدم ــة االجتماعي ــة بالمؤسس ــات األخ ــرى ،والتع ــاون
ف ــي تقدي ــم الخدم ــة المباش ــرة وغي ــر المباش ــرة ،م ــع االهتم ــام المكث ــف ببرام ــج الثقاف ــة العدلي ــة

والس ــعي إليصاله ــا إل ــى المجتم ــع س ــيما الم ــرأة ف ــي جمي ــع حاالته ــا القضائي ــة.

وأطل ــق البرنام ــج مش ــروع «صن ــدوق النفق ــة» ورف ــع ب ــه للجه ــات التش ــريعية إلق ــراره ،ويس ــتهدف

مســـاعدة المـــرأة المطلقـــة علـــى الحصـــول علـــى حقوقهـــا الشـــرعية وكفالـــة نفقـــة األبنـــاء بعـــد

الط ــاق.

وع ــزز البرنام ــج تبن ــي برام ــج المس ــؤولية االجتماعي ــة للمؤسس ــات الحكومي ــة غي ــر المعني ــة بش ــكل
مباشـــر فـــي تقديـــم الخدمـــات االجتماعيـــة ،وزيـــادة ثقافـــة الجـــودة واالهتمـــام بالبرامـــج التـــي

تســـتهدف التمكيـــن االجتماعـــي للمـــرأة فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وفـــي وزارة العـــدل علـــى
وجـــه الخصـــوص ،كمـــا خفـــف مـــن قضايـــا النزاعـــات األســـرية التـــي تـــرد للمحاكـــم ،إضافـــة إلـــى
اطمئنـــان المـــرأة المطلقـــة بالحصـــول علـــى حقوقهـــا.

ودعم ــت ال ــوزارة ه ــذا البرنام ــج بالتعري ــف ب ــه عل ــى نطـــاق واس ــع عب ــر تنظي ــم البرام ــج التدريبي ــة

والفعاليـــات العلميـــة والثقافيـــة ،وإقامـــة عـــدد مـــن المناشـــط العلميـــة والعديـــد مـــن البرامـــج
اإلعالميــة األخــرى ،وألهميــة هــذا المشــروع حرصــت الــوزارة علــى دعمــه بالرفــع للمقــام الســامي

الكري ــم بطل ــب اس ــتحداث وكال ــة مس ــتقلة بال ــوزارة تعن ــى بالش ــؤون األســـرية واالجتماعي ــة.

