
2018

ال�����ت�����خ�����ط�����ي�����ط وال�����ت�����ط�����وي�����ر









5 2018





7 2018

ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع





9 2018

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة رئيس مجلس األمناء

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يحظى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالدعم والمؤازرة والتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رعاه الله، وسمو 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب الس���مو الملكي األمير محمد بن س���لمان بن عبد العزيز حفظه الله. يأتي ذلك من أجل 
أن يحقق المركز أهدافه التي تكبر مع الزمن، والتي انعكس���ت بش���كل أوضح من خالل المبادرات واألنش���طة التي تضمنتها االستراتيجية الجديدة 

للمركز التي تم بناؤها مؤخرًا، اعتمادًا على رؤية المملكة 2030.

وقد شهد المركز منذ تأسيسه في العام 2003 العديد من المنجزات التي أسهمت في جعله يتبوأ مكانة متميزة في ساحة العمل الوطني، حيث 
وضع أس���س الحوار الوطني، ومارس دوره التثقيفي مع مختلف األطياف المذهبية والفكرية، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة 
الوطنية، المبنية على العقيدة اإلس���المية، والقيم المجتمعية، عبر تعزيز وترس���يخ قيم التعايش والتنوع، ونش���ر ثقافة الحوار، بما يعّزز الوسطية 

واالعتدال والتسامح.  

دأب المركز، خالل أعوامه الس���ابقة، على رصد الفعاليات التي تم تنفيذها خالل عام كامل في تقرير موجز. يهدف هذا التقرير إلى إطالع القارئ 
الكريم على األنشطة التي أقامها عبر إداراته المختلفة.  ويجدر القول إنها قد شهدت خالل العام المنصرم نقلة نوعية في عددها وتنوعها سواء 
على مس���توى البرامج أو المش���اريع أو اللق���اءات والملتقيات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل وحلق���ات النقاش التي نّظمها، أو على 
مس���توى اإلصدارات والمطبوعات والدراس���ات واألبحاث واس���تطالعات الرأي التي نفذها، أو على مس���توى اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم 

والشراكات، التي وّقعها مع جهات وهيئات محلية ودولية. وكل ذلك يهدف إلثراء برامج المركز وتحقيق أهدافه.

أود اإلشارة إلى أن هذا اإلنجاز المتميز الذي يرصده هذا التقرير قد جاء نتيجة الخطط التي أقرها الزمالء والزميالت أعضاء مجلس األمناء األفاضل، 
وبإعداد ومتابعة وإش���راف من األمين العام للمركز األس���تاذ الدكتور عبد الله الفوزان، ونائب األمين العام األس���تاذ إبراهيم العس���يري، وبإخالص 

وتفان من الزمالء مديري اإلدارات وعشرات األخوات واإلخوة منسوبي المركز. كل أولئك يستحقون من الشكر أجزله، ومن التقدير أرفعه. 

ندعو الله أن يواصل المركز تحقيق رسالته وأهدافه السامية التي تسهم في تكريس وترسيخ قيم الحوار والتعايش والتالحم الوطني، وأن يكون 
العام الجديد حافاًل بالمزيد من النجاح والتميز في خطط المركز وبرامجه. 

والله الموفق.

الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل 
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بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة األمين العام

هذا التقرير السنوي، يعكس  رصدًا دقيقًا لما تنم إنجازه في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني خالل العام الماضي 2018 ، السيما مع 
مرور عام كامل على الهيكلة اإلدارية الجديدة لمجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وأمانته العامة.

احتوى التقرير  تفصياًل ألعمال وانجازات المركز في العام الماضي ، مبينُا بالتوثيق طبيعة تلك البرامج ومدى ما تم فيها من نسب االكتمال، 
من خالل منهجية توفرت على رصد دقيق ومتابعة لمختلف النش���اطات إلى جانب التقويم الذي رصده التقرير على مجمل نش���اطات وبرامج 

إدارات المركز .

ما رصده التقرير تفصياًل، كان واضحًا فيه؛ مؤشرات عديدة لطبيعة البرامج التي غطاها بحسب خططها السنوية العامة، وكذلك ما تم تنفيذه 
على نحو جزئي لبعض البرامج والفعاليات.

نسال الله ان يكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح، من أجل إتمام الخطة االستراتيجية الجديدة للمركز والتي ستبدأ خالل هذا العام.

وبالله التوفيق والسداد  

الدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان 
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أعضاء
مجلس األمناء
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أ.كوثر بنت موسى األربش
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د.غادة بنت غنيم الغنيم

د.محمد بن عبدالله العوين

أ.محمد بن عبدالله بن محمد الشريف
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ملخص التقرير
احتوى التقرير الس���نوي للمركز للعام 2018 بإيجاز على جملة من نش���اطات وبرامج التي أعدتها ونفذتها مختلف 

اإلدارات بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 
وكان أبرز هذه النشاطات: إنجاز الجاهزية اإللكترونية للمركز، عبر إطالق نسخ جديدة من مقاييس الحوار، وإطالق 
النس���خة اإلنجليزي���ة من موق���ع المركز اإللكتروني وغيرها من المه���ام. كما أنجز المركز في مجال الدراس���ات أكثر 
من دراس���ة؛ منها دراس���ة )توصيف مظاهر التعايش االجتماعي ومستوياته في المجتمع السعودي( إلى جانب 
االش���تغال عل���ى 3 مؤش���رات اجتماعي���ة دورية خالل الع���ام 2018 اكتمل منه���ا مجال » قياس مس���توى التالحم 

الوطني وقيم المواطنة في المجتمع السعودي«، فيما يجري استكمال المؤشرين اآلخرين. 
كم���ا أق���ام المرك���ز العديد من الورش والندوات خ���الل العام 2018؛ كان من ضمنه���ا » ورش عمل تطوير محتوى 
الكت���ب المدرس���ية ف���ي التعليم العام« وتنقلت الورش ف���ي العديد من مدن المملكة. إلى جانب عقد سلس���لة 
ورش عمل » االس���تراتيجية الوطنية للطفولة » بالش���راكة مع العديد من الوزارات والمؤسس���ات الحكومية ذات 
الصلة نوقش فيها أكثر من 15 قضية. كما عقد المركز ورشًا أخرى في الجوانب المتصلة بقصايا المجتمع، في 

كل من الجوف، وجدة، والمنطقة الشرقية. وكذلك تم عقد ورشة عن التعصب الرياضي.
ومن خالل انخراطه في القضايا المجتمعية، المتصلة بمجال نشاطه؛ أقام المركز خالل العام 2018 ورش عمل 
)المعام���ل الوطني���ة لمعالج���ة الظواهر المجتمعية( مثل: ورش���ة » ثقاف���ة الحفاظ على البيئ���ة » و » الفجوة بين 
المهارات واحتياج سوق العمل » و » ضعف بيئة التعلم المجتمعية » و » مخاطر مواقع التواصل االجتماعي » 

و » األمن الفكري » وغيرها من القضايا الخدمية والمجتمعية. 
كم���ا نظ���م المركز حلقة نقاش���ية عن » الصورة الذهنية للمملكة ناقش���ت تحليل الوضع الراه���ن للصورة الذهنية 

للمملكة، وشارك فيها كتاب وأكاديميون في مدينة الرياض.
ونف���ذت إدارة الدراس���ات والبحوث ندوة بعنوان )التعايش المجتمعي( بحضور ومش���اركة )26( من الش���خصيات 
السياسية وكتاب الرأي والمهتمين، وذلك للحديث عن أهمية التعايش بين أطياف المجتمع وتعزيزه حفاظًا على 

استقرارها.
وف���ي مج���ال اس���تطالعات الرأي، أنج���ز المركز خالل هذا العام 6 اس���تطالعات عامة، في مج���االت مختلفة، و53 
استطالعًا خاصًا. كما أنجزت أكاديمية الحوار في مجال التدريب خالل هذا العام تنمية مهارات االتصال في الحوار 

والحوار الحضاري الحوار المجتمعي.
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ملخص التقرير
وكان م���ن ضم���ن مخرج���ات برنامج » نس���يج له���ذا العام؛ مبادرة المركز بالش���راكة م���ع جامعة اإلم���ام عبد الرحمن 
بن فيصل بالدمام. وكذلك مبادرة المركز بالش���راكة مع المؤسس���ة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة 

الشرقية. 
وف���ي إط���ار تنفيذ برنامج )كوادر( لنش���ر قيم الس���الم المجتمعي ت���م تقديم برنامج إعداد مدرب���ي األمن الفكري 

)سفراء االعتدال( بالتعاون مع اإلدارة العامة لمكافحة التطرف. 
 وف���ي س���ياق ر عناي���ة المرك���ز بتفعيل الش���راكة المجتمعية، وبناء جس���ور التواصل مع الجه���ات المختلفة نفذت 
األكاديمية عددًا من المشاريع والمبادرات، ومنها: مشروع سفراء حوار اإلنسانية )النسخة الثانية(. وكذلك مشروع 
المس���ابقة الوطنية للحوار الطالبي )حاور( الذي ناقش جملة من الموضوعات: كش���بكات التواصل االجتماعي، 

وريادة األعمال، وتنمية الموهبة، والتأثير اإلعالمي إلعالم المرئي والمقروء، وغيرها.
كما ُعني المركز خالل العام 2018 بالتواصل الفعال مع الجهات المختلفة، وبناء عالقة تعاون، وتشارك مع عدد 
م���ن الجهات؛ منها: مركز اليونس���كو اإلقليمي للجودة في التعليم، وبرنامج األم���م المتحدة اإلنمائي والمعهد 
الدولي للتسامح في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجامعة مانشستر متروبوليان بالمملكة المتحدة البريطانية، 

ومركز األمير خالد الفيصل لالعتدال بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، وغيرها. 
   وفي ختام العام 2018 دشن المركز معرض الحوار؛ الذي إنشي ليكون داعمًا للمركز في ترسيخ ثقافة الحوار 
م���ن خ���الل ما يحتويه من وس���ائل تفاعلية واس���تخدام أحدث التقنيات الت���ي تقدم للزائر تجربة فري���دة عبر اثنتي 
عشرة محطة يستمد في كل منها تجربة مختلفة تسهم في فهم ثقافة الحوار وترسيخها. ولقد حظي المعرض 
بزي���ارات جهات حكومية وجامعات وغيرها؛ مثل: لجنة الدعوة في إفريقيا، ومركز اعتدال، وجامعة الملك س���عود 

ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها. 
كما شارك المركز خال ل العام 2018 في العديد من المشاركات الدولية؛ كالقمة العالمية للتسامح التي عقدت 
ف���ي اإلم���ارات العربية المتح���دة. وكذلك في مؤتمر والتعايش المجتمعي والتواص���ل الحضاري في مصر. إلى 

جانب مشاركات محلية للمركز في العديد من الجامعات السعودية. 
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مقدمة
دأب مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني س���نويا ومنذ تأسيس���ه على تس���ليط الضوء على الفعاليات والبرامج 
واألنشطة والمشاريع التي ينفذها من أجل اطالع القارئ على حصاد عام كامل جاء ترجمة لجهود وخطط ُوضعت 
ضمن توجهات المركز المس���تقبلية في إطار رؤية المملكة 2030، بهدف االس���تمرار في تقديم رسالته وتحقيق 
أهدافه، بوصفه ركيزة أساس���ية لتعزيز وترسيخ قيم التالحم الوطني والتعايش المجتمعي، ونشر ثقافة الحوار 

والتسامح والوسطية واالعتدال.
ويأتي التقرير السنوي لمركز الحوار الوطني للعام 1439ه� / 2018م في سياق مرحلته الجديدة، وبعد مرور عام 
على أداء هيكله اإلداري الجديد، وليعكس طبيعة الرؤى الجديدة والبرامج التي عمل عليها منسوبو المركز، ويعبر 
عن حجم الجهود المبذولة في سير أداء المركز خالل العام الماضي من خالل منهجية اعتمدت على متابعة ورصد 
وتقويم لمجمل هذه النشاطات، استنادا إلى البيانات والمعلومات التي تم جمعها من كافة المصادر المتصلة 

بكل إدارة من إدارات المركز.
وإننا إذ نقدم لكم هذا التقرير لندعو الله أن ينال رضاكم، وأن يكون انعكاسا للنشاطات والبرامج التي تم رصدها 
بدقة، وحافزًا على بذل المزيد من الجهد والعمل واإلنتاج، وصواًل إلى تنفيذ االستراتيجية الجديدة للمركز، ليكون 

هذا العام حافاًل بالمزيد من النجاح والتقدم في خطط المركز وبرامجه خالل المرحلة القادمة. 
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الوضع الراهن 
للمركز
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1 - التنظيم اإلداري للمركز:
ق���ام المركز خ���الل الفت���رة الماضي���ة بتطوير واعتم���اد هيكل 
تنظيم���ي يلب���ي احتياجات الواقع بما بتواف���ق مع التوجهات 
المس���تقبلية للمرك���ز. فقد ُروعي في الهيكل س���هولة اتخاذ 
القرارات، ومنع االزدواجية بين الوحدات اإلدارية في المركز. 

ويوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للمركز:

الوضع الراهن 
الخ�ارط���ة التنظيمي���ةللمركز

مجلس األمناء

األمين العام

المراجع الخارجي

نائب األمين العام
مساعد األمين 
العام لشؤون 

المرأة

إدارة 
الدراسات 
والبحوث

إدارة برامج 
الشباب

فرع 
المنطقة 
الشرقية

إدارة 
العالقات 

العامة 
واإلعالم

المركز 
الوطني 

الستطالعات 
الرأي العام

أكاديمية 
الحوار 
للتدريب

مساعد األمين 
العام للشؤون 

التنفيذية

إدارة 
الشؤون 
اإلدارية 
والمالية

إدارة تنمية 
األعمال

إدارة تقنية 
المعلومات

إدارة 
التشغيل 
والصيانة

قسم 
المشاريع

قسم قاعدة 
بيانات حوار

قسم 
التخطيط 
والتطوير
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2 - القوى البشرية:
     يس���عى المرك���ز إل���ى اس���تقطاب الكف���اءات والخبرات الت���ي يحتاجها لتحقي���ق أهدافه 
والقي���ام بمهام���ه. والعمل على خلق بيئة عم���ل محفزة وإيجابية. وقد بل���غ عدد العاملين 
حت���ى نهاية العام 2018م )107( موظف وتبلغ نس���بة الك���وادر الوطنية منهم نحو )100( 

موظف.
ويمث���ل الفنيون وأخصائيو الحاس���ب اآلل���ي والماليون )23( من إجمال���ي العاملين. وقد 
بلغ���ت نس���بة الس���عودة للعام المنص���رم )93 %( مقارن���ة بالع���ام 2017م، والتي بلغت 

.)91%(

السنة المالية
 السابقة 2017م

السنة المالية 
الحالية 2018م

نسبة 
التغيير

3%103100السعوديون

3%107غير السعوديين

113107المجموع

كما س���عى المركز إلى تطوير القوى العاملة من خالل البرامج التدريبية واإلعدادية. فقد 
بل���غ عدد الملتحقين في البرامج التدريبية اإلدارية وبرامج تحس���ين مهارة الموظفين )29( 
موظفًا وموظفة، فيما بلغ عدد الملتحقين في البرامج الفنية والمهنية المس���اعدة )28( 

موظفًا وموظفة للعام المالي 2018م.

3 -  المباني:
مق���ر المرك���ز الرئي���س مملوك له كم���ا أن للمركز مبنًى مس���تأجرًا لفرع المنطقة الش���رقية 
وقد س���عى المركز إلى امتالك قطعة أرض بمساحة تقدر ب� 9411م2 في مدينة الدمام 

إلنشاء مقر دائم للفرع هناك، حيث يجري عمل التصاميم الالزمة إلنشائه.

4 - الجاهزية اإللكترونية: 
ف���ي ظل الث���ورة الرقمية والتطور الكبير والمتس���ارع الذي تش���هده تكنولوجيا المعلومات 
واالتص���االت يس���عى المركز إلى تقديم أفضل الخدمات التقني���ة التي تمكن الموظفين 
م���ن أداء مهامهم بيس���ر وس���هولة وتحقيق االس���تفادة المثلى من تقني���ات المعلومات 

واالتصاالت لدعم نش���اطات المركز، وتسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها بسرعة 
وفاعلي���ة، والعمل على تطوير هذه الخدمات تطويرًا مس���تمرًا وفق ما يس���تجد في هذا 

المجال.

 فقد تم خالل هذا العام المنصرم إنجاز ما يلي:

إطالق مقاييس الحوار بنسختها الجديدة.. 1
تدشين النسخة اإلنجليزية من الموقع اإللكتروني للمركز.. 2
بناء قاعدة مش���رفي المناطق وربطها بقاعدة تواصل الخاصة بالمدربين المعتمدين . 3

في مناطق المملكة.
تطوي���ر بواب���ة خاص���ة لبرنام���ج )نس���يج( لتعزي���ز التعاي���ش المجتمع���ي لتس���هل إدارة . 4

المش���روع؛ ورص���د أس���ماء المدربي���ن والمتدربين، وتقن���ن عملية التس���جيل وإصدار 
الش���هادات والتقارير واإلحصاءات والمؤش���رات التي يقيسها المشروع تحت مظلة 

بوابة أكاديمية الحوار للتدريب.
تطوي���ر نظام الخدمات الذاتية )أوكتبوس( بنس���خته الجديدة من خالل تطوير عدد من . 5

الخدمات.
6 ..)Skype for Business( االتصال الفردي والجماعي من خالل تفعيل خدمة
7 .)sharePoint( تفعيل تقنية مشاركة ملفات العمل تحت مظلة برنامج

جدول رقم )1( يوضح الوضع الراهن للقوى البشرية للعام المالي 2018م 
مقارنة بالعام 2017م
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أعمال المركز خالل 
السنة المالية 2018م 
حسب األنشطة والمهام الرئيسة
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1 - الدراسات والبحوث
تمثل الدراس���ات والبحوث مركزًا لتوليد األفكار، وجس���رًا للتواصل بين المجتمع وصانعي 
الق���رار، وذل���ك عبر بناء الخب���رات المتراكمة من الدراس���ات واألبحاث الميداني���ة واللقاءات 
الوطنية، وورش العمل، للوصول إلى التطلعات المنش���ودة من خالل دراس���ة الظواهر 

والقضايا المجتمعية وتشخيصها، والتعرف إلى توجهات الرأي العام.

م���ن أج���ل ذلك عمل المركز عل���ى توفير المعلوم���ات الكافية لدعم صانع���ي القرار، ورفع 
مس���توى الوع���ي ح���ول قضاي���ا المجتم���ع، ودع���م جه���ود رؤي���ة المملك���ة 2030، وتوجيه 
الدراس���ات والبحوث نحو معالجة الظواهر المجتمعية، وبناء المؤش���رات التي تعمل على 

رصد الظواهر المجتمعية بشكل مستمر.

كم���ا يق���وم المرك���ز بخدم���ة الباحثي���ن والمهتمين بتوفي���ر الم���واد العلمي���ة والمعلومات، 
واإلس���هام ف���ي دع���م الرس���ائل العلمية والمش���روعات البحثي���ة ف���ي الموضوعات ذات 
العالقة عن طريق تقديم االستشارات البحثية، ومن خالل مكتبة متخصصة حديثة تحتوي 
عل���ى كثير من العناوين والمؤلفات والدوريات العلمية، إضافة إلى تطوير تطبيق رقمي 

للمكتبة لتسهيل وصول الباحثين والمهتمين إلى إصدارات المركز.

أعمال المركز خالل 
السنة المالية 

2018م
حسب األنشطة والمهام 

الرئيسة

األهداف:
اإلسهام في تحقيق التنمية االجتماعية وتعزيز اللحمة الوطنية. . 1

توجيه الدراسات والبحوث نحو الموضوعات والقضايا الوطنية لدعم صانعي القرار. . 2

اإلسهام في بناء اإلستراتيجيات ورسم السياسات العامة. . 3

إج���راء الدراس���ات والبحوث العلمية المتنوع���ة، التي تمس حياة المواطن لمس���اعدة . 4
صناع القرار على اتخاذ اإلجراءات المناسبة لها.

بناء المؤشرات التي تعمل على رصد الظواهر المجتمعية.. 5

بناء الشراكات النوعية مع المراكز الفكرية والجامعات محليًا وعالميًا. . 6

رف���د المكتبة العربية والعالمية بالدراس���ات والبحوث الت���ي تقدم صورة عن المجتمع . 7
السعودي

مسارات العمل: 
1 -  الدراسات الميدانية

2 -  المؤشرات االجتماعية 

3 -  النشر

4 -  المكتبة 

1/1 الدراسات الميدانية: 

ه���ي دراس���ات ميداني���ة بحثي���ة متخصصة للوص���ول إلى المعلومة بش���كل دقي���ق باتباع 
المنهجية العلمية عبر جمع البيانات الضرورية في مراحل إجراء الدراس���ة الميدانية واختيار 
العين���ة، وتحدي���د أداة جم���ع البيان���ات، وتحليل البيان���ات إحصائيًا، ومن ث���مَّ تلخيص النتائج 

وكتابة توصيات مجاالت الدراسات الميدانية، وتوثيق المراجع العلمية. 

1/1/1 مجاالت الدراسات الميدانية: 
•  دراسات خاصة بالمركز.

•  دراسات خاصة بجهات خارجية.

•  دراسات مشتركة.
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2/1/1 أبرز الدراسات التي نفذت خالل العام:

دراس���ة ميدانية بعن���وان )توصيف مظاهر التعاي���ش االجتماعي 
ومستوياته في المجتمع السعودي(

نف���ذ المركز دراس���ة ميدانية بعن���وان: )توصيف مظاهر التعايش االجتماعي ومس���توياته 
في المجتمع السعودي( وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف إلى واقع التعايش 
االجتماعي بين مختلف األطياف المذهبية التي تش���كل المجتمع الس���عودي ومدى تقبل 

بعضهم بعضًا.

تناول���ت الدراس���ة في جانبها النظ���ري مظاهر التعايش االجتماعي ومس���توياته؛ حيث تم 
التط���رق إلى مفه���وم التعايش ومرادفاته، كما تطرق إلى توصي���ف ظاهرة التعايش عبر 
التاري���خ، ثم إلى مفهومه قبل اإلس���الم، إلى ما بعد توحي���د المملكة إلى وقتنا الحاضر، 
واعتم���دت الدراس���ة ف���ي منهجييته���ا عل���ى المنه���ج الوصف���ي التحليلي )منهج المس���ح 

االجتماعي(. وقد طبقت على أربع مناطق هي:

•  مكة المكرمة.   •  المدينة المنورة.   •  المنطقة الشرقية.  •  نجران.

فيما بلغ حجم عينة الدراسة )3144( مبحوثًا من الجنسين ممن تجاوزت أعمارهم18 عامًا. 
وقد هدفت الدراسة إلى:

التعرف إلى مدى االس���تعداد النفسي واألخالقي لبناء عالقة تعايش وتواصل مع . 1
اآلخر المختلف مذهبيًا.

التعرف إلى مدى تقبل اآلخر المختلف مذهبيًا.. 2

الكش���ف عن مدى عمق العالقات االجتماعية من مجاورة وتزاوج ومصاهرة مع اآلخر . 3
المختلف مذهبيًا.

التع���رف إل���ى م���دى التواصل االجتماع���ي في األف���راح واألتراح مع اآلخ���ر المختلف . 4
مذهبيًا.

التعرف إلى مدى احترام المعتقدات المذهبية لآلخر.. 5

التعرف إلى واقع العالقات االقتصادية ومس���توياتها من بيع وشراء ومشاركة في . 6
المشاريع مع اآلخر المختلف مذهبيًا.

التع���رف إل���ى واق���ع التعاي���ش االجتماع���ي والتس���امح مع اآلخ���ر المختل���ف مذهبيًا . 7
ومستوياته في المناهج التربوية.

التع���رف إل���ى واق���ع التعاي���ش االجتماع���ي والتس���امح مع اآلخ���ر المختل���ف مذهبيًا . 8
ومستوياته في وسائل اإلعالم. 

كما تم العمل على ترجمة كامل الدراسة إلى اللغة اإلنجليزية. وتحويل نتائج الدراسة إلى 
أربع منتجات رقمية وهي:

موشن جرافيك مدته دقيقة نسختان )عربي -إنجليزي(.. 1

إنفوجرافيك.. 2

بطاقات رقمية.. 3

خالصة صوتيه.. 4

وذلك ليتم نشرها عبر برامج التواصل االجتماعي لتصل نتائج هذه الدراسة إلى كل أفراد 
المجتمع بمختلف مستوياتهم الفكرية والثقافية ولكل الفئات العمرية.

2/1: المؤشرات االجتماعية:

عم���ل المرك���ز على بناء المؤش���رات االجتماعية نظ���رًا إلى أنها تع���د أدوات مهمة لمتخذي 
القرار، وراس���مي السياس���ات االجتماعية، ومص���در معلوماتي للباحثين. كم���ا أنها تمثل 
دعمًا قويًا لوضع الخطط اإلنمائية على أس���س علمية س���ليمة، كما تس���اعد على التعرف 
بشكل مستمر إلى الموضوعات المهمة التي تمس الوحدة الوطنية والتنمية االجتماعية 

كموضوعات )التالحم الوطني، التعصب، التسامح(

تم العمل على بناء ثالثة مؤشرات دورية خالل العام الحالي 2018م 
على النحو اآلتي: 

بن���اء مؤش���ر دوري لقياس مس���توى التالحم الوطني وقي���م المواطنة في المجتمع . 1
ونشر نتائجه.

بناء مؤش���ر دوري لقياس مس���توى التعصب الرياضي، حيث أنجز ما يش���كل 60%، . 2
ويستكمل العمل عليه خالل العام 2019م.

بناء مؤشر دوري لقياس مستوى التسامح بالشراكة مع جامعة هارفرد، حيث تم أنجز . 3
ما يشكل %40، ويستكمل العمل عليه خالل العام 2019م
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1/2/1 مؤشر التالحم الوطني: 

مؤش���ر اجتماع���ي يقي���س الس���لوكيات والممارس���ات الت���ي يظهره���ا أف���راد المجتم���ع 
ومؤسس���اته، ف���ي تعبيرهم عن اإلحس���اس والمش���اعر الفردية والجماعي���ة نحو القضايا 

واألمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

مراحل بناء المؤشر:
1.  تعريف المفهوم.

2.  االطالع على التجارب العالمية.

3.  تحديد المؤشرات الفرعية.

4.  بناء العبارات.

5.  دراسة استكشافية الختبار العبارات.

6.  توزين المؤشرات الفرعية والعبارات.

7.  تحكيم المؤشر.

8.  إضافة تعديالت المحكمين.

9.  إطالق المؤشر. 

العمل المي�داني:

بلغ حجم العينة لمؤشر التالحم الوطني )5855( مواطنًا ومواطنة. • 

أعمال البحث الميداني اشتملت )15( مدينة في )13( منطقة. • 

عدد الباحثين الميدانيين )198( باحثًا وباحثة.  • 

أبرز النتائج:

نسبة التالحم الوطني بشكل عام بلغت 84.17%. • 

نسبة التالحم االجتماعي الثقافي 87.12%.• 

نسبة التالحم السياسي 80.95%.• 

نسبة التالحم األمني 85.83%.• 

نسبة التالحم االقتصادي 75.21%. • 

2/2/1 مؤشر التعصب الرياضي: 

يعد التعصب من الظواهر العالمية التي تعاني منها معظم المجتمعات بصورة أو بأخرى 
ف���ي أي نش���اط من أنش���طة الحياة، وعل���ى الرغم من التق���دم التقني ال���ذي يعيش فيه 
اإلنس���ان اآلن، فإنه مازال يعاني كثيرًا من المشكالت التي تمارس تحت مسميات كثيرة 
منه���ا: التعص���ب الرياضي. ونظرًا إلى أن المركز عضو في اللجنة المش���كلة للحد من آثار 
التعصب الرياضي س���عى المركز إلى بناء مؤش���ر للتعصب الرياضي للتعرف بشكل أكبر 
إلى المسببات والنتائج، وجاٍر العمل على بناء المؤشر بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي في الرياض وجامعة مانشس���تير متروبوليان في بريطانيا، وقد أنجزت األعمال 

التالية:

تعريف المفهوم.• 

االطالع على التجارب العالمية المماثلة.• 

بناء أدوات االس���تقصاء ومنهجية المؤش���ر وتحديد حدود المؤشر والعينة وأداة جمع • 
البيانات والتحليل.

تحديد المؤشرات الفرعية.• 

عقد اجتماعات بين الخبراء المحلين والدوليين وإعداد تقارير.• 

زي���ارة الخب���راء الدوليي���ن للمملكة العربي���ة الس���عودية واالجتماع وتحديد ج���دول زيارة • 
الجهات ذات العالقة.

عق���د اجتماع���ات مع الجه���ات ذات العالقة )رابط���ة دوري المحترفي���ن، هيئة الرياضة، • 
مكتب تحقيق الرؤية 2020، اتحاد اإلعالم الرياضي(

عق���د ورش عم���ل بحضور مختصين وخب���راء، وإعالميين رياضيين، ومس���ؤولين ذوي • 
عالقة.

اختيار نخبة من حضور ورش العمل وعقد جلسة تركيز لما نوقش في هذه الورش.• 

االتفاق النهائي بين الخبراء والنخبة في جلسة التركيز على أسئلة االستبيان.• 

3/2/1 مؤشر التسامح: 

يعد التسامح قيمة إنسانية سامية، وفضاًل عن قيمته األخالقية، فهو ضرورة مجتمعية، 
ووس���يلة للتعاي���ش اإليجاب���ي بي���ن البش���ر جميًع���ا. وعالمنا الي���وم في أش���د الحاجة إلى 
التس���امح الفع���ال والتعايش اإليجابي بين الناس أكث���ر من أي وقت مضى، وبحاجة أيضًا 
إلى االحترام وقبول االختالف مع اآلخرين سواء أكان )اجتماعيًا أم ثقافيًا أم اقتصاديًا أم 
سياسيًا( واالعتراف بحقهم في التعبير عن آرائهم، وتفهم مواقفهم بما يحقق االنسجام 
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بين أفراد المجتمع. لذلك عمد المركز إلى بناء مؤشر للتسامح يتيح التعرف إلى مستوى 
التسامح داخل المجتمع والمؤثرات ذات العالقة، وهو عمل غير مسبوق وسيكون له أثر 
إيجابي بإذن الله، وقد بدأت خطوات العمل على بناء مؤشر التسامح على النحو التالي: 

مسح شامل للتجارب واألدلة العالمية.• 

تحليل بيانات دراسة التعايش من جامعة هارفارد للتعرف إلى الجوانب الرئيسة في • 
التسامح. 

تصميم أدوات القياس. )تحت اإلنجاز(. • 

التجارب الميدانية. )تحت اإلنجاز(.• 

المعالجة اإلحصائية والرياضية. )تحت اإلنجاز(.• 

 وقد حددت المؤشرات الفرعية لمؤشر التسامح على النحو التالي: 

البعد السياس���ي: ويقيس مس���توى التس���امح في احترام وتقب���ل اآلخر واالعتراف • 
بحقه في التعبير عن آرائه والتعامل معه على أساس المساواة.

البعد الديني: احترام حرية اآلخرين الدينية والمذهبية والتعامل معهم على أساس • 
األخوة واإلنسانية بما يحقق األمن واالستقرار للمجتمع. 

البع���د االجتماع���ي والثقافي: احت���رام اآلخرين واالعتراف بحقهم ف���ي التعبير على • 
أساس اإلنسانية والمواطنة بعيدًا عن العنصرية، وتقبل التنوع الثقافي بما يحقق 

المشاركة االجتماعية واالنسجام والتعامل بإيجابية عند مواطن االختالف. 

البعد االقتصادي: احترام اآلخرين واالعتراف بحقهم في ممارس���ة جميع األنش���طة • 
االقتصادية المش���روعة، والمحافظة على أموالهم وصيان���ة ممتلكاتهم، والتعامل 

معهم في تبادل المنافع االقتصادية.

3/1: النشر:

س���عى المرك���ز إلى تبني كثير من البحوث والرس���ائل العلمية الت���ي تناقش موضوعات 
الح���وار والقضاي���ا االجتماعي���ة بعد، وكذلك اس���تكتاب الباحثي���ن المختصي���ن والمتميزين 

إلصدار المواد العلمية التي تتناول قضايا وطنية.

اإلصدارات المنجزة خالل العام:  

التعايش من أجل السالم.• 

ثقافة التسامح • 

منهجية مؤشر التالحم الوطني  • 

إع���داد الملخ���ص التنفي���ذي للق���اء الوطن���ي األول )الخط���اب اإلس���المي الداخل���ي • 
والخارجي(

إعداد الملخص التنفيذي للقاء الوطني الثاني )الغلو واالعتدال رؤية منهجية شاملة(• 

إع���داد الملخ���ص التنفي���ذي للق���اء الوطن���ي الثالث )الم���رأة حقوقه���ا وواجباتها في • 
المجتمع السعودي(

إعداد الملخص التنفيذي للقاء الوطني الرابع )قضايا الشباب الواقع والتطلعات(• 

إعداد الملخص التنفيذي للقاء الوطني الخامس )نحن واآلخر(• 

إعداد الملخص التنفيذي للقاء الوطني السادس )التعليم الواقع وسبل التطوير(• 

إعداد الملخص التنفيذي للقاء الوطني السابع )مجاالت العمل والتوظيف(• 

إع���داد الملخص التنفيذي للقاء الوطني الثامن )الحوار بين المجتمع والمؤسس���ات • 
الصحية(

إعداد الملخص التنفيذي للقاء الوطني التاس���ع )اإلعالم الس���عودي الواقع وس���بل • 
التطوير(

إعداد الملخص التنفيذي للقاء الوطني العاشر )التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية(• 

4/1: المكتبة 

تع���د مكتبة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من أهم المصادر والمراجع التي تهتم 
بموضوع الحوار وثقافة الحوار الواسعة وقيم االعتدال والتسامح والتعايش، وتستقبل 
مكتب���ة المركز الباحثي���ن والباحثات من األكاديميين وطالب الدراس���ات العليا لالس���تفادة 
من الخدمات البحثية؛ س���واء اس���تعارة الكتب المتخصصة في الحوار أو جمع البيانات أو 

الحصول على االستشارة من قبل المتخصصين.

وتوف���ر مكتبة المركز المواد العلمية والمعلومات، وتحتوي المكتبة على أكثر من )2000( 
م���ادة علمي���ة، إضافة إلى االش���تراك ف���ي المجالت العلمي���ة المحكمة على المس���توى 
المحل���ي والدول���ي، وقد دش���ن تطبيق رقمي خاص بالمكتبة يض���م مجموعة من الكتب 

واإلصدارات الخاصة بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. 

أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة:

المشاركة االجتماعية في الفعاليات والملتقيات• 

إتاحة محتويات المكتبة للباحثين والدارسين وتهيئة مكان مخصص لذلك.• 

دعم الباحثين بالمراجع والمصادر التي تغطي احتياجاتهم.• 

توفير الكتب لالستعارة الداخلية.• 

استقبال مكالمات الباحثين واإلجابة عن االستفسارات المطروحة وتوفير ))الخدمات • 
المرجعية((.
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دعم الباحثين والدارسين بإصدارات المركز مطبوعة ورقيًا أو إلكترونيًا.• 

االط���الع على جميع إصدارات المركز عن طريق موقع مكتبة الملك عبد العزيز للحوار • 
الوطني.

تطبيق إلكتروني لمكتبة الحوار:

اس���تحدث ه���ذا التطبيق للبح���وث العلمية والدراس���ات االس���تطالعية ومختلف إصدارات 
المرك���ز الت���ي أعدت من قبل نخبة م���ن الباحثين واألكاديميي���ن المتعاونين مع المركز وقد 

App store( رفعت هذه اإلصدارات إلكترونيًا عن طريق تطبيق الجوال على نظامي
.)google play و 

كما يهدف هذا التطبيق إلى إتاحة الفرصة للقارئ ليتعرف إلى أحد أهم نشاطات المركز؛ 
وهو البحث العلمي وثقافة الحوار الواس���عة وقيم االعتدال والتس���امح التي يدعو إليها 

المركز لتكون سلوكًا يوميًا للمواطنين.

مميزاته:

إمكانية مشاركة موضوعات الكتب وإرسالها عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.. 1

يتوافر تطبيق المكتبة باللغتين العربية واإلنجليزية. . 2

إمكانية التعليق والنقد واالستفسار عن كل الموضوعات داخل التطبيق.. 3

س���رعة الدعم التقني حال االستفس���ار أو طلب المستفيد خدمة معينة؛ سواء بحثية . 4
أو تقنية. 

اء والمستفيدين.. 5 تتوافر في التطبيق خدمة المفضلة للقرَّ

يوجد موقع إلكتروني ) web ( مقابل للتطبيق يتوافر فيه جميع الخصائص والخدمات . 6
الموجودة داخل تطبيق مكتبة الهواتف الذكية.

يوفر خدمة التقويم لكل كتاب.. 7

أكثر األقسام استفادة وأكثر الكتب اطالعًا.. 8

بيان نسبة أكثر الكتب إعجابًا من قبل المستفيدين.. 9

دليل شامل لكل إضافة أو تحديث في تطبيق مكتبة الحوار.. 10

2 - ورش العمل والندوات  
يقوم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بطرح مختلف القضايا الوطنية ومناقش���تها 
م���ن خ���الل عق���د ورش العمل والن���دوات التي تعد من أبرز أنش���طة المركز التي يش���ارك 
فيها عدد من العلماء والمفكرين والمثقفين والمختصين وكتاب الرأي والمهتمين بالشأن 

العام من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.

1/2: ورش عمل تطوير محتوى الكتب المدرس���ية في التعليم 
العام: 

ف���ي إطار التعاون المش���ترك بين مرك���ز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وش���ركة )تطوير 
للخدمات التعليمية( نظمت ورش���ة عمل لتطوير محتوى الكتاب المدرس���ي، انطالقًا من 
عناي���ة وزارة التعلي���م بتطوير محتوى الكتاب المدرس���ي، وإحداث نقل���ة نوعية في الكتب 

المدرسية مواكبة للتطورات الحاصلة في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030.

وتهدف هذه الورش���ة في جملتها إلى الوصول بالكتاب المدرسي إلى أعلى مستويات 
الج���ودة، باإلضاف���ة إل���ى إيجاد حلول للمش���كالت الت���ي تواجه الط���الب والمعلمين في 

الكتاب المدرسي.

الهدف من ورش العمل:
المس���اعدة في تطوير جودة محتوى الكتاب المدرس���ي بصورة تتفق مع االتجاهات • 

الحديثة للمناهج والمتغيرات العالمية المستجدة.

تحديد مواصفات الكتاب المدرسي المالئمة لمعايير الجودة واالتجاهات الحديثة.• 

التعرف إلى أبرز تحديات صناعة الكتاب المدرس���ي من حيث )الصياغة، المصطلحات • 
المالئمة، المواصفات الفنية، المنهجية(.

القدرة على تحقيق الترابط بين جميع الكتب المدرسية، والمواد والمصادر التعليمية • 
والمنهجية، واالتفاق على قائمة جودة موحدة للكتاب المدرسي.

اكتشاف الطرائق الفعالة لتنفيذ الكتاب المدرسي ذي الجودة المناسبة في السياق • 
الواقعي.

الفئات المشاركة:
أكاديمي���ون وأكاديمي���ات ومعلم���ون ومعلم���ات، وط���الب وطالب���ات، ومش���رفون • 

ومشرفات.

نفذت )6( ورش عمل على النحو اآلتي:
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1/1/2( الورشة األولى والمنفذة في مدينة الرياض بتاريخ 2018/04/02م:

تطوير محتوى الكتب المدرسية في التعليم العام "كتاب الرياضيات"عنوان ورشة العمل

ورشة عمل مهمة الستخالص أكبر عدد ممكن من األفكار والمقترحات التي تسهم في إخراج الكتاب المدرسي "كتاب الرياضيات" فكرة الورشة
بصورة أفضل بحيث يكون مواكبًا للتطورات الحديثة.

)60( مشاركًا )17( رجاًل و )43( امرأة. عدد الحضور

2/1/2( الورشة الثانية والمنفذة في مدينة الرياض بتاريخ 2018/04/05م:

تطوير محتوى الكتب المدرسية في التعليم العام "مجال التربية الخاصة"عنوان ورشة العمل

ورشة عمل مهمة الستخالص أكبر عدد ممكن من األفكار والمقترحات التي تسهم في إخراج الكتاب المدرسي "مجال التربية فكرة الورشة
الخاصة" بصورة أفضل بحيث يكون مواكبًا للتطورات الحديثة.

)68( مشاركًا )24( رجاًل و )44( امرأة.عدد الحضور

3/1/2( الورشة الثالثة والمنفذة في مدينة بريدة بتاريخ 2018/04/16م:

تطوير محتوى الكتب المدرسية في التعليم العام "مجال اللغة العربية"عنوان ورشة العمل

ورشة عمل مهمة الستخالص أكبر عدد ممكن من األفكار والمقترحات التي تسهم في إخراج الكتاب المدرسي "مجال اللغة فكرة الورشة
العربية" بصورة أفضل بحيث يكون مواكبًا للتطورات الحديثة.

)81( مشاركًا )31( رجاًل و )50( امرأة.عدد الحضور

4/1/2( الورشة الرابعة والمنفذة في مدينة الخبر بتاريخ 2018/04/19م:

تطوير محتوى الكتب المدرسية في التعليم العام "مجال العلوم"عنوان ورشة العمل

ورشة عمل مهمة الستخالص أكبر عدد ممكن من األفكار والمقترحات التي تسهم في إخراج الكتاب المدرسي "مجال العلوم" فكرة الورشة
بصورة أفضل بحيث تكون مواكبًا للتطورات الحديثة.

)79( مشاركًا )40( رجاًل و )39( امرأة.عدد الحضور

5/1/2( الورشة الخامسة والمنفذة في المدينة المنورة بتاريخ 2018/04/22م:

تطوير محتوى ومواصفات الكتب المدرسية في التعليم العام "مجال التربية األسرية والمهارات الحياتية"عنوان ورشة العمل

ورشة عمل مهمة الستخالص أكبر عدد ممكن من األفكار والمقترحات التي تسهم في إخراج الكتاب المدرسي "مجال التربية فكرة الورشة
األسرية والمهارات الحياتية" بصورة أفضل بحيث يكون مواكبًا للتطورات الحديثة.

)45( مشاركة.عدد الحضور

6/1/2( الورشة السادسة والمنفذة في مدينة تبوك بتاريخ 2018/04/25م:

تطوير محتوى الكتب المدرسية في التعليم العام "مجال العلوم اإلدارية "علم النفس"عنوان ورشة العمل

ورشة عمل مهمة الستخالص أكبر عدد ممكن من األفكار والمقترحات التي تسهم في إخراج الكتاب المدرسي "مجال العلوم فكرة الورشة
اإلدارية "علم النفس" بصورة أفضل بحيث يكون مواكبًا للتطورات الحديثة.

)30( مشاركةعدد الحضور



44

2/2 ورش عمل اإلس���تراتيجية الوطنية للطفولة )بالشراكة مع 
مجلس شؤون األسرة ووزارة االقتصاد والتخطيط(: 

تبذل المملكة العربية السعودية جهوًدا غير مسبوقة إلعادة بناء واقعها، من خالل رؤيتها 
الت���ي رّكزت على ثالثة مح���اور وهي: بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. 
وُيعدُّ األطفال والشباب من أهم العناصر التي يمكن رصدها لنجاح هذه الرؤية. ولتحقيق 
ُمستقبل مشرق للمملكة، فإن الرؤية تؤّكد ضرورة اإليمان برأس المال البشري، وبَشْعب 

المملكة وشبابها وأطفالها خاصة؛ ألنهم ُيمّثلون النسبة األكبر في التعداد السكاني.

وإيماًن���ا م���ن الجهات المختص���ة بأهمي���ة الطفولة، وتحقيًق���ا لتطّلعات الرؤي���ة؛ فقد نفذ 
مجلس ش���ؤون األس���رة-ممثاًل بلجنة الطفولة، وبالش���راكة مع أكاديمية الحوار للتدريب، 
التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني-سلسلة ورش عمل بعنوان: »اإلستراتيجية 
الوطني���ة للطفولة« والمنعقدة بتاريخ 13-14 مايو 2018م في مدينة الرياض سُتس���هم 
ُمخرجاتها في بناء إستراتيجية وطنية للطفولة. وقد ُنوقش في تلك الورش )15( قضية 

عالية األهمية بشؤون األطفال للفئة العمرية )من0-18( عاًما. 

وتع���دُّ ه���ذه الورش األولى م���ن نوعها في المملكة، التي تس���تهدف الخ���روج بمجموعة 
من ال�ُمبادرات والبرامج المحورية، مع وضع ُمؤش���رات لقياس أدائها وفًقا لرؤية المملكة 
)2030م(. وسًتس���هم تلك ال�ُمخرجات -بإذن الله-بش���كل كبير ف���ي تحديد األولويات التي 
يمكن االنطالق منها لبناء إس���تراتيجية كاملة وش���املة وفق أس���س علمية تحّقق الهدف 
األسمى: وهو: توفير حياة صحية وُمثمرة لألطفال، وإدماجهم ضمن النسيج االجتماعي 

الثري، وقيادتهم لبناء اقتصاد ُمتنّوع وتنافسي.

الهدف من سلسلة ورش عمل اإلستراتيجية الوطنية للطفولة:

هدفت سلسلة الورش الخمس عشرة من خالل مراحلها الثالث إلى تحقيق ما يلي: 

تأطير المشكالت الخمس عشرة من خالل عرض لمحة عامة عن كل مشكلة أو قضية، • 
ومدى انتشارها في المجتمع.

إنتاج خطط عمل ش���املة لل�ُمبادرات، والسياس���ات، والحلول ال�ُمقترحة لكل قضية أو • 
مشكلة. 

تحدي���د األس���باب الجذرية المؤدية إلى القضية أو المش���كلة، ُمرتبة حس���ب األهمية • 
اإلستراتيجية. 

ط���رح ال�ُمبادرات والحلول ال�ُمقترحة للمش���كلة ذات األولوية، بما يتوافق مع الجهود • 
الحكومية. 

وضع خطة عمل شاملة لكل ُمبادرة من تلك ال�ُمبادرات. • 

رص���د ال�ُمبادرات والبرام���ج الحكومية وغير الحكومية، وبرام���ج القطاع الخاص القائمة • 
قة بالقضية. حالًيا وال�ُمتعلِّ

قة بالقضي���ة بصورة تتفق مع •  المس���اعدة على تطوير السياس���ات واألنظمة ال�ُمتعلِّ
رؤية المملكة 2030م، وال�ُمتغّيرات العالمية ال�ُمستجدة في هذا المجال.

الجه���ات ال�ُمش���اركة في تنفيذ الورش الخمس عش���رة الرئيس���ة 

لإلستراتيجية الوطنية للطفولة:

      وق���د ج���اءت هذه الورش بالش���راكة مع ش���ركاء إس���تراتيجيين، ُيمّثل���ون كالاًّ من: وزارة 
االقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة لإلحصاء، ومركز الملك سلمان للشباب، ومؤسسة 
األمي���ر محمد بن س���لمان بن عبد العزيز )مس���ك الخيري���ة(، والمركز الوطن���ي لقياس أداء 
األجهزة العامة )أداء(، ومنظمة اليونيس���ف. وتضّمنت هذه الورش مش���اركة كل الجهات 
ذات العالق���ة، وع���دد كبير م���ن الخبراء المحليي���ن والدوليين، ونخبة م���ن المختصين تجاوز 
عدده���م )180( خبي���ًرا ومختًصا من جهات حكومية، وقط���اع خاص، ومجتمع مدني؛ وذلك 
إلع���داد إس���تراتيجية وطنية تهدف إل���ى توفير حياة صحية وُمثم���رة لألطفال في المملكة 

العربية السعودية.

تحليل نوعي ألبرز ما جاء في الورش الخمس عشرة: 

ج���اء نتاج ال���ورش الخمس عش���رة المختلفة ليؤّكد مجموع���ة من النقاط المش���تركة، التي 
ش���ّكلت ف���ي مجملها تقاطًعا واضًحا بين تلك الورش، وم���ن بين تلك النقاط المرصودة؛ 

يمكن تحديد ما يلي: 

ض���رورة اإلفادة من ال�ُمبادرات الناجحة المعمول بها اليوم في المملكة، ونقلها من . 1
حّيز التطبيق الضيق إلى حيز التطبيق الموّسع المخطط له بكل دقة وتفصيل.

ظهور إحدى المش���كالت لدى األطفال والشباب )كاألمراض النفسية(؛ غالًبا ما يكون . 2
مقروًن���ا بوجود مش���كلة أخ���رى لديهم )كال�ُمخ���ّدرات(. وتلك المش���كالت وإن اختلفت 
أس���بابها؛ لكن بعضها يعدُّ مس���بًبا لبعض؛ وعليه فإن عالج تلك المشكالت ال بد أن 

يكون بشكل مترابط.

ضرورة تصميم برامج وقائية اس���تباقية واس���تبانات؛ لتقويم س���لوك األطفال في . 3
ر لتلك المشكالت المختلفة التي  مختلف المراحل؛ للمساعدة على االكتشاف ال�ُمبكِّ
عالجتها الورش، مثل: )عنف األقران – ال�ُمخّدرات – المش���اكل األس���رية –الس���منة... 

ر في تلك الحاالت. إلخ(، وضرورة التدخل ال�ُمبكِّ
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رّكزت جميع الورش على أهمية التنس���يق بين الجهات المختلفة المعنية بالمشكالت . 4
الخمس عشرة؛ كونها مشكالت متقاطعة وإن اختلفت أسبابها وأسماؤها، وضرورة 

تشكيل لجان مشتركة، وعقد اجتماعات، ومتابعة تنفيذ الخطط بين تلك الجهات.

جاءت نقطة ضرورة تفعيل البرامج التوعوية بالمدارس واألسواق والمجمعات عاماًل . 5
مشترًكا أجمع عليه الخبراء في حّل جميع تلك المشكالت والتوعية بها قبل وقوعها.

خرجت الورش جميعها بتوصية مهمة، مفادها: ضرورة إصدار قوانين جديدة متعّلقة . 6
بالمش���كالت، أو تفعي���ل م���ا ُوضع منها بص���ورة صارمة؛ حيث أجم���ع الخبراء على أن 

القوانين الموجودة فّعالة؛ ولكن تكمن اإلشكالية في تطبيقها.

نادى الخبراء في جميع الورش بضرورة إيجاد برامج عالجية خاصة باألطفال والمراهقين . 7
وتنفيذها، تشمل فريًقا متكاماًل من األطباء واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين.

رّكزت توصيات تلك الورش مجتمعة على ضرورة أن تتضّمن المناهج الدراس���ية في . 8
مختلف المراحل من االبتدائية وحتى الجامعية مقررات، أو مواد، أو فصواًل أو حتى 

دروسًا تتعّلق بتلك المشكالت المختلفة. 

تطوير البرامج التوعوية الحكومية ال�ُمقّدمة من القطاع الخاص وتحس���ينها؛ للحّد من . 9
خطر تلك المشكالت. 

رّك���زت توصي���ات تلك ال���ورش مجتمع���ة على ضرورة اإلف���ادة من وس���ائل التواصل . 10
االجتماعية، والمش���اهير والقدوات في مختلف المجاالت؛ للتوعية بتلك المشكالت 

وأضرارها على األطفال والشباب والمجتمع بشكل عام.

ملخص موجز لورش العمل: 

عرض موجز ألبرز النقاط التي تناولتها الورش ال�ُمختلفة، التي اتفق عليها من ِقبل الخبراء 
وال�ُمختصين. )كما هو موضح في الملحق رقم 1(

3/2 ورش���ة عمل حوار كبار السن الواقع والتطلعات )بالشراكة 
مع الجمعية السعودية لمساندة كبار السن )وقار(:

تع���د قضاي���ا كبار الس���ن وما يتعلق بها من حق���وق وواجبات وتطلعات ورؤى مس���تقبلية 

من القضايا التي باتت تتصدر اهتمام جل المجتمعات، وقد حث الدين اإلس���المي على 
ض���رورة االهتمام بكبار الس���ن وتوقيره���م واحترامهم بوصفهم ركنًا م���ن أركان المجتمع، 

وجزءًا مهمًا ال يتجزأ منه؛ سيسهم بال شك في تحقيق تنميته المستدامة. 

والمملكة العربية الس���عودية تبذل اليوم جهودًا كبيرة إلعادة بناء واقعها من خالل رؤيتها 
2030م الت���ي رك���زت على ثالثة محاور هي: 1( بناء مجتمع حي���وي، )2 اقتصاد مزدهر، )3 
وط���ن طموح، ويعد كبار الس���ن عنصرًا م���ن أهم العناصر التي يمك���ن رصدها لنجاح هذه 
الرؤي���ة، فالرؤي���ة تؤكد ضرورة اإليمان برأس المال البش���ري وبش���عب المملك���ة كله كبارًا 

وصغارًا نساًء ورجااًل. 

وإيمانًا من الجهات المختصة بأهمية كبار السن ,وتحقيقًا لتطلعات الرؤية ,أقامت جمعية 
)وقار( بالشراكة مع  أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 
ورشة عمل تحمل عنوان :حوار مع كبار السن/ الواقع والتطلعات ,والتي ستسهم مخرجاتها 
ب���إذن الل���ه في تقدي���م مقترحات ومبادرات مهمة متعلقة بكبار الس���ن ف���ي كل الجوانب 
,وقد نوقش في هذه الورش���ة الواقع الحالي للخدمات المقدمة لكبار الس���ن في جميع 
المجاالت ,وبحثت سبل تطويرها ؛تحقيقًا لما ورد في إطار رؤية المملكة, باإلضافة إلى 
صناعة مبادرات وابتكار برامج وأنشطة تسهم في تحقيق احتياجاتهم وتمنحهم حقوقهم 
وتسهل حياتهم، بعد تحديد وتأطير أبرز التحديات التي تواجههم في المجاالت المختلفة، 
وتعد هذه الورش���ة من أه���م الورش في المملكة التي تس���تهدف الخروج بمجموعة من 
المبادرات والبرامج المحورية مع وضع مؤش���رات لقياس أدائها لتحقيق الهدف األسمى 
وهو: توفير حياة صحية كريمة ومالئمة لكبار الس���ن، ودمجهم ضمن النس���يج االجتماعي 

الثري.

وقد أعدت وصيغت هذه المبادرات والبرامج المقترحة لكبار الس���ن بنهج تش���اركي مع كل 
الجهات المعنية بقضايا كبار السن في المملكة، ومقدمي الخدمات الصحية واالجتماعية 
له���ذه الفئ���ة، حيث تضمنت هذه الورش���ة مش���اركة كل الجه���ات ذات العالق���ة وعدد كبير 
م���ن الخبراء المحليي���ن ونخبة من المختصين تجاوز عدده���م )40( خبيرًا ومختصًا من جهات 
حكومية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني؛ وذلك إلعداد مبادرات وبرامج تهدف لتوفير حياة 

جيدة لكبار السن في المملكة العربية السعودية.
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أهداف ورشة العمل:

الهدف العام لورشة عمل »حوار مع كبار السن/الواقع 
والتطلعات«:

ع���رض الواق���ع الحالي للخدم���ات المقدمة لكبار الس���ن في جميع المجاالت وبحث س���بل 
تطويرها.

أهداف الورشة التفصيلية:  

التعرف إلى الواقع الحالي للخدمات المقدمة لكبار السن في جميع المجاالت.• 

صناع���ة مب���ادرات وابتكار برامج تس���هم في تحقي���ق احتياجاته���م وتمنحهم حقوقهم • 
وتسهل حياتهم

التعرف إلى أبرز التحديات التي تواجه كبار السن في المجاالت التالية :)االجتماعية – • 
االقتصادية – الصحية –القانونية – النفسية(. 

إبراز الخدمات المقدمة لكبار السن من القطاعات الحكومية والخاصة وسبل تطويرها • 
تحقيقًا لما ورد في إطار رؤية المملكة.

محاور الورشة:

المحور األول: أبرز التحديات التي تواجه كبار السن في المجاالت المختلفة 

المحور الثاني: البرامج واألنشطة التي تسهم في تحقيق احتياجات كبار السن وتمنحهم 
حقوقهم وتسهل حياتهم.

المحور الثالث: الخدمات التي تخص كبار السن.

المحور الرابع: منح امتيازات لكبار السن والقرارات الختامية المقترحة.

الجهات المش���اركة في تنفيذ ورشة »حوار مع كبار السن/ الواقع 
والتطلعات« 

ش���ارك ف���ي هذه الورش نخب���ة من الخبراء المختصي���ن الذين قدم���وا مجموعة من الرؤى 
والتص���ورات والخطط والبرامج والحلول المتعلقة بمواضيع الورش المختلفة، والممثلين 

للجهات التالية: 

القط���اع الع���ام: حي���ث يق���دم الخب���راء المعرف���ة المتخصصة ومش���اركة السياس���ات • 
واإلجراءات والبروتوكوالت الحكومية

القط���اع الخ���اص: حي���ث يقدم الخب���راء منهجية مبتك���رة قائمة على األعم���ال إلضافة • 
منظور فريد إلى المناقشة 

المنظم���ات غي���ر الحكومي���ة: حي���ث يق���دم الخب���راء الخب���رات م���ن منظور المس���ؤولية • 
االجتماعية

المؤسس���ات األكاديمي���ة: حيث يق���دم الخبراء مزيجًا من األبح���اث أو الخبرات العملية • 
في المجال

مشاركون آخرون: تقديم تصورات مختلفة ناشئة عن تجارب متعددة• 

التق�ويم العام للورشة:

تميزت هذه الورشة بالعديد من اإليجابيات التي يمكن رصدها ومنها: 

األخذ بآراء الخبراء والمختصين والمهتمين بقضية كبار السن من كل مناطق المملكة، . 1
نظرًا إلى أنهم األقدر على تحديد تطلعات تلك الفئة واحتياجاتها وهمومها، واألكثر 

إدراكًا لمشاكلهم المختلفة في كل المجاالت.

تالق���ح األف���كار المطروح���ة وتمازجه���ا أدى إلى إثراء الورش���ة، نظرًا إل���ى تنوع خبرات . 2
الخبراء وتخصصاتهم )أخصائيين نفسيين ومستشارين وأكاديميين وأعضاء جمعيات 
مهتمة( وجاءت الرؤى والبرامج والمقترحات المطروحة قوية ومتنوعة وقابلة للتطبيق 

بشكل واضح.
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سالس���ة الطرح وش���فافية الحوار حول واقع قضايا كبار السن ومشكالتهم والبرامج . 3
المتعلق���ة به���م، واالحتياجات المس���تقبلية الالزم���ة لتطوير هذا الواق���ع وجعله أكثر 

كفاءة.

تنوع األدوات المستخدمة في إدارة الورشة واستثمار التقنية، وتقديم عرض مرئي . 4
في أثناء تفعيل الورشة وفي كل مراحلها.

تفاعل المشاركين مع الموضوع وإدراكهم أهميته.. 5

وصف المبادرةالعنوانم

1
تضمين المناهج 

الدراسية مواضيع 
العناية بالمسنين

تضمين المناهج الدراسية في جميع المراحل 
التعليمية العناية بالمسنين بما يتوافق مع قيم 

الشريعة اإلسالمية ومبادئها، ويحقق رؤية المملكة 
2030م ويرسخ قيم المجتمع السعودي ويزيد اللحمة 

بين فئاته.

أحتاج جليسا2

تنظيم زيارات لكبار السن في المنزل بعد الخروج 
من المستشفى، وتقديم الدعم النفسي والصحي 

واالجتماعي من قبل طالب وطالبات الجامعات 
من الكليات الصحية )الطب – التمريض.(, وتقديم 

الخدمات لهم  بوصفه تدريبًا ميدانيًا تطبيقيًا للطالب.

ال عمر للتعليم3
تقديم خدمات تعليمية وتدريبية مستدامة لفئة كبار 

السن

طرح العديد من الدراس���ات واإلحصاءات الرس���مية الموثقة م���ن قبل هيئة اإلحصاء . 6
العام التي رصدت المالمح الرئيسة لواقع كبار السن في المملكة العربية السعودية.

القناع���ة التام���ة التي تبناها الخبراء بأهمي���ة ودور كل خبير في طرح مقترحات واقعية . 7
وحلول مبتكرة وبرامج وأنش���طة متنوعة لتحس���ين حياة هذه الفئة وحل المش���كالت 

المختلفة المتعلقة بهم. 

حماسة الخبراء وتفانيهم في طرح الحلول والمبادرات المختلفة.. 8

الدراس���ات المقدمة من قبل الخبراء )نسخ ورقية ورقمية( التي استخدمت أو نقدت . 9
بعض األفكار المطروحة.

ق�رارات ومبادرات مقترحة:

تناول هذا الجزء من الورش���ة طرح الخبراء والمختصين والمهتمين مجموعة من المبادرات 
الت���ي يمكن أن تس���هم في حل مش���كالت كبار الس���ن وإح���داث تغيير إيجاب���ي في واقع 
الخدم���ات المقدمة لهم ف���ي كل المجاالت، وقد جاء )الرصد الخام( لألفكار المطروحة من 

كل أفراد المجموعات داخل الورشة حول هذه النقطة، وكان من أبرزها ما يلي:

الرص�د الخ��ام لمحاور ال��ورشة

ع���رض موج���ز ألبرز النق���اط الت���ي تناولتها الورش���ة، والتي اتف���ق عليها من قب���ل الخبراء 
والمختصين مرتبة وفقًا لترتيب محاور الورشة العامة. )كما هو موضح في الملحق رقم2(

جدول رقم )2( يوضح أبرز مبادرات ورشة عمل »حوار كبار 

السن/الواقع والتطلعات«  
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4/2 ورشة المعامل الوطنية لمعالجة الظواهر المجتمعية:

تع���د المعام���ل الوطني���ة لمواجهة الظواه���ر المجتمعية هي الخطوة األول���ى لوضع إطار 
وطني شامل يمهد لبناء إستراتيجية وطنية لمواجهة الظواهر المجتمعية ومعالجتها في 
المملك���ة العربية الس���عودية ويهدف إلى توفي���ر حياة كريمة للمواطن الس���عودي ودمج 
النخب والمفكرين والمهتمين والمشاهير ضمن النسيج االجتماعي وقيادتهم جهود بناء 

تنمية مستدامة للوطن.

الهدف العام:

معالج���ة الظواه���ر المجتمعي���ة م���ن خ���الل إش���راك المجتمع ونخب���ه في وضع إط���ار عام 
إلس���تراتيجية وطني���ة لمواجه���ة الظواه���ر المجتمعي���ة ومعالجته���ا ف���ي المملك���ة العربية 

السعودية.

فكرة المشروع:

انطالق���ًا من استش���عار مرك���ز المل���ك عبدالعزيز للح���وار الوطني خطورة بع���ض الظواهر 
المجتمعي���ة والتنب���ؤ ببعضه���ا المؤثر في تحقيق رؤي���ة المملكة 2030 فق���د قام بالعمل 
عل���ى إط���الق مبادرة لمواجه���ة هذه الظواه���ر من خ���الل التخطي���ط إلدارة معامل وطنية 
بالمناطق الرئيسة في المملكة لمناقشة الظاهرة الخاصة بكل منطقة ومعالجتها بشكل 
مركز واس���تثمار النخب من أبنائها لوضع آليات المواجهة والمعالجة الممكنة ألبرز القضايا 
والظواه���ر المجتمعية وبإش���راك المهتمين والمختصين م���ن أبناء كل منطقة لطرح حلول 
المعالج���ة ومقترح���ات المواجه���ة للح���د من الظواه���ر المجتمعي���ة التي تؤثر ف���ي التنمية 

المستدامة واللحمة الوطنية.

الفئة المستهدفة:

جميع فئات المجتمع وشرائحه.

العدد:

)150( خبيرًا ومختصًا و )5( معامل بنظام مجموعات التركيز البؤرية.

النطاق:

المناطق الرئيسة: )الوسطى -الشمالية –الجنوبية –الشرقية – الغربية(.

محاور الورش:

المحور األول: الظواهر المجتمعية التي تواجه المنطقة. 

المحور الثاني: أسباب تلك الظاهرة.

المحور الثالث: إلقاء الضوء على أفضل الحلول المحتملة. 

المحور الرابع: أهم اآلراء واألفكار والعناصر الرئيسة الالزمة لمواجهة هذه الظواهر.

المحور الخامس: الدور المأمول من النخب في مواجهة هذه الظواهر.

أبرز الظواهر والقضايا المجتمعية بالمملكة العربية السعودية:

أبرز القضايا:

التواصل المجتمعي والحضاري.• 

الطالق والتفكك األسري.• 

التطرف والعنف والتعصب.• 

قضايا الشباب.• 

القيم العامة.• 

السلوكيات العامة.• 

أبرز الظواهر:

المخدرات.• 

السهر والفراغ.• 

اإلعالم الجديد.• 

مصادر الظواهر والقضايا المجتمعية:
الرصد العام لمالحظات مشرفي المناطق ومشرفاتها.• 

مخرجات )13( ورشة عمل نفذت في المناطق اإلدارية شارك فيها )896( مشاركًا من • 
جميع مناطق المملكة.

منهجية المعامل الوطنية لمواجهة الظواهر المجتمعية:

مراجعة الظواهر والقضايا المجتمعية: 

المراجعة الكاملة للظواهر وإقرارها )حذف – إضافة( بناء على رؤية الخبراء المشاركين.• 



49 2018

التواصل مع المدارس والجامعات للوقوف على األبحاث المتخصصة في كل مجال.• 

إعداد ملخصات تفصيلية عن كل القضايا والظواهر.• 

المواءمة مع رؤية 2030• 

إعداد اإلطار العام

تحديد القضايا الرئيسة في مختلف المجاالت بالمنطقة.• 

وضع اإلطار العام لمواجهة ومعالجة كل قضية أو ظاهرة بالمنطقة.• 

إعداد ملخص للسياسات المقترحة للقضايا المحددة.• 

التنفيذ

وضع خطة عمل تفصيلية لتطبيق الحلول المقترحة.• 

إعداد لوحة تحكم لمتابعة التقدم المنجز لكل قضية وظاهرة.• 

وضع خطة إستراتيجية لمواجهة الظاهرة في كل منطقة على حدة.• 

المبادئ العامة لإلطار العام للسياسات ضمن اإلستراتيجية 
الوطنية لمواجهة القضايا:

الشمولية

وضع منهجية شاملة ذات أبعاد عدة ورؤية مشتركة بين القطاعات المختلفة.

الحوكمة والتقويم

اتباع أس���تراتيجيات حوكمة أفقية ورأس���ية لتعزيز تصميم السياس���ات وتنفيذها ومتابعة 
التقدم.

المشاركة:

عملية تتسم بالمشاركة بين مختلف الجهات والقطاعات في العمل واإلنتاج لتعزيز جودة 
عمليات وضع السياسات ومخرجاتها.

االتصاالت:

اتب���اع إس���تراتيجية فعال���ة لالتصاالت واس���تخدام منص���ة إلكترونية للمس���اعدة في تعزيز 
الفعالية والتواصل والدعم.

مصادر البيانات والمعلومات:

االسترشاد بالبيانات والمعلومات المفصلة في القضايا والظواهر من عدد من المصادر 
في وضع إستراتيجيات السياسات والمتابعة.

أهداف 
خطة 
العمل

خطوات 
وإجراءات 

العمل

الحوكمة 
والمساءلة 
لكل خطوة

مؤشرات 
األداء 
الرئيسة

المخاطر 
والمعوقات 

المحتملة

الموارد 
المالية 

والبشرية 
والسياسات 

الالزمة

الجدول 
الزمني 

المحدد لكل 
خطوة

مكونات خطة العمل لمعالجة القضايا والظواهر المجتمعية: 
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إعداد اإلطار العام لالستراتيجية الوطنية • 

وضع خطة عمل تفصيلية للمواجهة • 

تقديم المخرجات

تنظيم المعامل على مدار يومين • 

إدارة جلسات لمعالجة القضايا • 

اعتماد مخرجات قابلة للتطبيق • 

تصميم المعامل 

النسق العام للمعامل الوطنية للظواهر المجتمعية:

التحضير: 
مراجعة القضايا والظواهر.• 

التعريف:
إعطاء لمحة عامة عن الظواهر لكل منطقة.• 

تقسيم المشاركين إلى مجموعات كل مجموعة تمثل معماًل خاصًا بقضية معينة.• 

تحديد األسباب والمخرجات حسب األهمية.• 

التشخيص والتصميم: 
إعداد إجراءات التدخل لكل قضية وظاهرة.• 

مواءمة األفكار مع الحلول القائمة للتغلب على المشاكل.• 

ترتيب األولويات بناء على إمكانية تحقيق التأثير.• 

وضع خطط العمل: 
تحديد األهداف واإلجراءات لكل قضية.• 

 تبادل األفكار بشأن الموارد واإلجراءات الالزمة للتنفيذ.• 

تحديد المدى الزمني لتنفيذ الخطة.• 

تنسيق وتنقيح اإلستراتيجية: 

دمج المخرجات لجميع القضايا في إطار عام لإلستراتيجية الوطنية لمواجهة الظواهر • 
المجتمعية.

المبادرات:

وضع مبادرات من قبل كل خبير للمعالجة بالمنطقة.• 

آليات تنفيذ المعامل الوطنية

تحليل قضايا وظواهر كل منطقة• 

إضافة قضايا وظواهر يحددها النخب بالمنطقة بناء على تنبؤاتهم  واستقرائهم للمستقبل  • 

تحديد الظواهر 
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منهجية المعامل الوطنية:

تتكون المعامل من )4( مراحل أساسية:

تحديد القضية.. 1

تشخيص القضية.. 2

تصميم الخطة.. 3

تقديم الخطة.. 4

مخرجات المعامل الوطنية:
إشراك مختلف القطاعات والجهات.. 1

تحديد المشكلة وترتيب األسباب المحددة.. 2

التجربة وطرح األفكار والتجارب والحلول.. 3

برامج ومبادرات فعالة ومترابطة.. 4

التأثير واالستدامة في معالجة القضايا والظواهر.. 5

تتمثل النتيجة النهائية للمعامل في رسم خطط عمل تمثل مجموعة من )التدخالت، . 6
السياسات , البرامج , المبادرات( وتهدف إلى حل المشكلة وسيتم تزويد المشاركين 
من خالل المعامل بقاعدة أدلة ومجموعة من األدوات لتسهيل إعداد خطط العمل.

الورش المنفذة خالل العام 2018م: 

1/4/2( الورش���ة األول���ى والمنف���ذة ف���ي مدينة الج���وف بتاريخ 

2018/10/29م: 

عدد الحضور  )63( مشاركًا )34( رجاًل و)29( امرأة

ملخص الورشة من خالل عرض المشاركات واآلراء وتحليلها ُتوصل إلى ما يلي:

ع���رض المش���اركون العديد م���ن الظواهر المحتمل���ة الحالية والمس���تقبلية المتوقعة . 1
الت���ي تواجه منطقة الجوف ,وكان من أبرزها في المجال الس���لوكي ظاهرة اإلدمان 
اإللكتروني وظاهرة ضعف الترابط األس���ري، أما في المجال النفس���ي, فكان القلق 

واالكتئاب، وفي المجال الفكري كان االنحراف الفكري والتطرف.

توصل المش���اركون إل���ى أن قلة األماكن والمحاض���ن التربوي���ة والترفيهية المتميزة . 2
والمواكبة للتغيرات المعاصرة من أبرز األسباب الرئيسة لبروز هذه الظواهر.

ذكر المش���اركون العديد م���ن اآلراء والحلول المقترحة للظواه���ر المجتمعية المحتملة . 3
كان من أكثرها تصويتًا ضرورة التشديد على رجال الجمارك والحدود وضرورة التوعية 

اإلعالمية من خالل القنوات الرسمية ووسائل التواصل االجتماعي.

كان م���ن أب���رز التحدي���ات والعوائ���ق التي ذكره���ا المش���اركون فيما يتعل���ق بالظواهر . 4
المجتمعية بمنطقة الجوف عدم اختيار الكفاءات في القيادات اإلدارية في المنطقة 

,باإلضافة إلى أن هناك قلة في الدعم المادي لبعض المشروعات الحيوية.

ذكر المش���اركون العديد من المبادرات المقترحة وعددها )ثالث عشرة( مبادرة سوف . 5
تسهم في مواجهة الظواهر المحتملة والتغلب على العوائق والتحديات.

الرصد التحليلي لورشة العمل األولى:

ع���رض موجز ألبرز النقاط التي تناولتها في الورش���ة، والت���ي اتفق عليها من قبل الخبراء 
والمختصين مرتبة وفقًا لترتيب محاور الورشة العامة. )كما هو موضح في الملحق رقم3(

2/4/2( الورش���ة الثاني���ة والمنف���ذة ف���ي مدين���ة ج���دة بتاري���خ 
2018/11/13م:

عدد الحضور )33( مشاركًا )15( رجاًل و)18( امرأة

ملخص الورشة من خالل عرض المشاركات واآلراء وتحليلها توصل إلى ما يلي:

طرح المش���اركون العديد من الظواهر المحتملة الحالية والمستقبلية المتوقعة التي . 1
تواج���ه محافظة ج���دة كان من أبرزها ف���ي المجال االجتماعي: اإلدمان على وس���ائل 
التواص���ل االجتماعي، وغي���اب الوعي الحضاري في التعامل م���ع الممتلكات العامة 
والمرافق :كالمنش���آت الترفيهية، والمرافق الحكومية :كالمدارس والمستش���فيات ، 
أم���ا في المجال االقتص���ادي ،فكانت البطال���ة من أبرز الظواه���ر االقتصادية، وعدم 
تواف���ق مخرج���ات الجامعة مع متطلبات س���وق العمل ، وفي المج���ال القانوني كان 
من أبرز المشكالت : غياب الثقافة القانونية ،مثل: عدم معرفة الحقوق وااللتزامات 
لألف���راد , ويعد ضعف الوعي الصحي من أبرز الظواهر المجتمعية )الصحية(, وفي 
المج���ال النفس���ي اتجهت اآلراء إلى أن العيش في العال���م االفتراضي يعد من أبرز 

الظواهر المجتمعية )النفسية(.

ذكر المش���اركون العديد من اآلراء واألس���باب للظواهر المجتمعية التي قد تؤثر في . 2
سلوك الفرد، وكان من أبرز هذه الظواهر: العنوسة، والطالق، والتحرش الجنسي، 
واالنحراف الفكري السلوكي تأتي في مقدمتها ظاهرة العنوسة وظاهرة الطالق. 
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ذكر المش���اركون العديد من اآلراء والحل���ول المقترحة للظواهر المجتمعية المحتملة، . 3
اتجه���ت أبرز مش���اركاتهم إلى ضرورة رفع مس���توى الوعي بين أف���راد المجتمع، وقد 
تنوع���ت الحل���ول المقترح���ة بي���ن حل���ول إعالمي���ة، وحل���ول اجتماعية وحل���ول متعلقة 
بالقان���ون، كما ط���رح بعضهم حلواًل متعلقة بتعزيز الهوية الوطنية بوس���اطة العديد 

من الخطط. 

قدم المشاركون العديد من الحلول واآلليات المقترحة لمواجهة الظواهر المجتمعية . 4
الخاص���ة بمحافظ���ة جدة، وق���د تنوعت ه���ذه الحلول لتش���مل العديد م���ن المبادرات 

المجتمعية وإنشاء المواقع والمراكز التي تسهم في معالجة هذه الظواهر.

طرح المشاركون العديد من المبادرات المقترحة )عشرون( مبادرة سوف تسهم في . 5
مواجهة الظواهر المحتملة والتغلب على العوائق والتحديات.

الرصد التحليلي لورشة العمل الثانية: 

عرض موجز ألبرز النقاط التي تناولتها الورش���ة واتفق عليها من قبل الخبراء والمختصين 
مرتبة وفًقا لترتيب محاور الورشة العامة. )كما هو موضح في الملحق رقم 3(

3/4/2( الورش���ة الثالث���ة والمنفذة في المنطقة الش���رقية بتاريخ 

2018/12/04م:

عدد الحضور  )42( مشاركًا )23( رجاًل و)19( امرأة

ملخص الورش  من خالل عرض المشاركات واآلراء وتحليلها توصل إلى ما يلي:

قدم المش���اركون كثيرًا من الظواهر المحتملة الحالية والمس���تقبلية المتوقعة التي . 1
تواج���ه المنطق���ة الش���رقية، وكان من أبرزها ف���ي المجال االجتماعي: ظاه���رة التأثير 
الس���لبي لمواق���ع التواصل االجتماعي واإلدمان على األجه���زة اإللكترونية والفجوة 
بين أفراد األسرة، أما في المجال االقتصادي ،فكان غياب ثقافة االدخار واالستثمار، 
وعدم اإلحس���اس بقيمة المال من أبرز الظواهر، وفي المجال القانوني كان ضعف 
الوعي القانوني بالحقوق والواجبات عند أفراد المجتمع من الظواهر البارزة، أما في 
مجال الصحي ،فكان ضعف وعي المجتمع بالتغذية الصحية، وفي المجال النفسي 

ازدياد حاالت االكتئاب.

توصل المش���اركون إلى أن ضعف دور األس���رة في تكوين ش���خصية األبناء يعد من . 2
أبرز األسباب الرئيسة لبروز هذه الظواهر.

ذكر المش���اركون كثي���رًا من اآلراء والحل���ول المقترحة للظواه���ر المجتمعية المحتملة، . 3
وقد تنوعت الحلول بين حلول اقتصادية، وتعليمية، وأخرى اجتماعية.

كان م���ن أب���رز التحدي���ات والعوائ���ق التي ذكره���ا المش���اركون فيما يتعل���ق بالظواهر . 4
المجتمعي���ة بالمنطقة الش���رقية مقاوم���ة المجتمع للتغيير، باإلضاف���ة إلى أن هناك 
نقًص���ا في الك���وادر المتخصصة المؤهل���ة الختيار المحتوى المناس���ب لتقديمه إلى 

الفئات المستهدفة.

طرح المش���اركون كثيرًا من المبادرات المقترحة، وعددها )تس���ع عشرة( مبادرة سوف . 5
تسهم في مواجهة الظواهر المحتملة والتغلب على العوائق والتحديات.

الرصد التحليلي لورشة العمل الثالثة: 

ع���رض موج���ز ألبرز النق���اط الت���ي تناولتها الورش���ة، والتي اتف���ق عليها من قب���ل الخبراء 
والمختصين مرتبة وفًقا لترتيب محاور الورشة العامة. )كما هو موضح في الملحق رقم3(

5/2 ورشة مؤشر التعصب الرياضي: 

انطالق���ًا م���ن ح���رص مرك���ز الملك عب���د العزي���ز للح���وار الوطني في ترس���يخ قي���م الحوار 
وس���لوكياته ليصبح أس���لوبًا للتعامل في الوسط الرياضي ونش���ر مبادئ الروح الرياضية 
والتناف���س الش���ريف، نفذ المركز ورش���ة عمل )مؤش���ر التعصب الرياض���ي(، هدفت إلى 
بن���اء أداة علمي���ة يمكن من خاللها التعرف بدقة أكثر إلى التعصب الرياضي في المجتمع 

السعودي، كما هدفت الورشة إلى:

تحديد حجم المشكلة وقياسها قياسًا دقيقًا للوقوف على الوضع الراهن لها.• 

توعية أفراد المجتمع بخطورتها.• 

وضع توصيات للحد منها.• 

وضع حلول لمعالجتها.• 

مساعدة صناع القرار على اتخاذ الحلول المناسبة.• 

محاور الورشة:
ماهي أفضل الممارسات العالمية؟• 

ماه���ي العناص���ر المتش���ابهة والعناص���ر المختلفة بي���ن المملكة المتح���دة والمملكة • 
العربية السعودية؟

عرض نتائج االستبانات على المجموعة.• 

اس���تخدام ح���وار حف���ظ األمن )كي���ف يمكن للعالقات بين الش���رطة / األمن وعش���اق • 
الرياضة تحسين األمن( داخل البيئة الرياضية. المزايا ضد المخاوف
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اس���تخدام نموذج صنع القرار عند جمع المعلومات االس���تخباراتية ومراجعة تقييمات • 
التهديدات

أبرز التوصيات: 

فيما يتعلق بمسؤولية األفراد والمؤسسات:

وضع اللوائح المنظمة للجمهور والبطوالت والمسابقات وَيحكمها قوانين االنضباط.. 1

وضع القوانين المنظمة لألماكن الرياضية العامة والخاصة.. 2

تحسين بيئة المالعب.. 3

التوعية الذاتية للفرد.. 4

وجود تشريعات واالتفاق على تطبيقها.. 5

تقنين الجانب اإلعالمي المباشر إلدارة الجماهير.. 6

االستفادة من تجارب اآلخرين.. 7

االستفادة من التكنولوجيا للحصول على التذاكر عن طريق الربط بين الهوية والنادي . 8
المنتمي إليه.

فيما يتعلق باإلعالم:

عدم وجود أي مبادرات حقيقية عن التعصب الرياضي )مقتصرة على مبدأ العقوبات(. 1

إعطاء دورات تدريبية للمتحدث اإلعالمي والناش���ر في وسائل التواصل االجتماعي . 2
)على مستوى األندية(

طرح مبادرات جديدة في اتحاد اإلعالم الرياضي للحد من التعصب الرياضي.. 3

ع���دم قي���ام األندية بالدور اإليجابي الفعلي )رياض���ي – ثقافي – اجتماعي( حيث إن . 4
دورها مقتصر على الجانب الرياضي.

6/2 حلقة نقاش صورة المملكة التي نريدها:

الص���ورة الذهني���ة للمملك���ة العربي���ة الس���عودية: هي االنطب���اع الذي يحمل���ه الناس تجاه 
المجتم���ع الس���عودي، أو االنع���كاس الذي يصلهم عب���ر آخرين ومن خالله ي���رون المملكة، 
وهو انعكاس ال يعبر عن كل الحقيقة، ومع ذلك فهو مهم ومؤثر في الوقت ذاته، وهو 
س���الح ذو حدي���ن؛ فإما أن يعك���س صورة المملكة نظرًا إلى أنه���ا ذات قيم أصيلة تعيش 
نهض���ة، وتبني مجتمع���ًا حديثًا، وإما يصورها دولة مجتمع تقلي���دي من مجتمعات العالم 

الثالث التي تعيش واقعًا متخلفًا عن ركب الحضارة.

األمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية للوقوف في وجه هذه الحمالت 
اإلعالمية التي تستهدف المملكة، والعمل على بناء صورة ذهنية تليق بالدور اإلنساني 
للمملك���ة، وإس���هامها في تعزيز قي���م التعايش، والتن���وع، والحوار، ومن ه���ذا المنطلق 
س���عت إدارة الدراس���ات والبح���وث إلى إقامة سلس���لة م���ن اللقاءات و الح���وارات إليجاد 
الس���بل لبناء صورة ذهنية حقيقية وإيجابية عن المملكة وتعزيزها، والتصدي لما تتعرض 
ل���ه م���ن حمالت تش���ويه، وذلك ضمن مب���ادرات المركز الهادفة إلى تعزي���ز قيم التعايش 
اء بوصفه منصًة وطنيًة تجمع اآلراء واألفكار من جميع أبناء الوطن،  والتسامح والحوار الَبنَّ
من خالل إش���راكهم وتفعيل دورهم، وتعزيز التنس���يق والتكامل بينهم، للخروج بتوصيات 
وأفكار ورؤى خالقة تس���هم في بناء الصورة الحقيقية للمملكة، وتصحيحها وتحس���ينها ، 
وتقدي���م منجزاته���ا الحضارية، وإب���راز  دورها الرائد في التعايش وبناء الس���الم العالمي، 

تمشيًا مع رؤية المملكة 2030.

أهداف حلقة النقاش: 

تحليل الوضع الراهن للصورة الذهنية للمملكة، وماهي أبرز التحديات التي تواجهها؟ • 

االستفادة من تجارب الخبراء والمثقفين والمهتمين لتحديد الصورة الذهنية الحقيقية • 
عن المملكة.

الخروج بمبادرات وأفكار تسهم في تقديم صورة إيجابية عن المملكة.• 

الخروج بخطة تنفيذية يتم من خاللها بناء صورة ذهنية عن المملكة. • 

محاور حلقة النقاش:  

ما هي صورة المملكة الحقيقية؟ • 

م���ا هي أب���رز مالمح الصورة الت���ي نريدها للمملكة على مس���توى الف���رد والمجتمع • 
والدولة؟

ما هي أبرز الفرص لصناعة صورة ذهنية؟• 
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المشاركون في حلقة النقاش: 

���اب الرأي  ش���ارك ف���ي الحلقة )30( مش���اركًا ومش���اركة م���ن األكاديميي���ن والمثقفين وكتَّ
والمختصي���ن ف���ي المج���االت: )السياس���ية، واالجتماعي���ة، واالقتصادي���ة، واإلعالمي���ة( 

والمؤثرين من الشباب ممن لهم تجارب عملية.

رصد النقاش وتحليله:   

أدار جلس���ة النقاش الدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أس���بار للدراس���ات والبحوث 
واإلعالم، حيث افتتح الجلس���ة بشرح آلية اللقاء، وطريقة المداخالت، ثم استهل الحديث 
عن موضوع اللقاء: إن الصورة الذهنية للمملكة تخضع لمؤثرات كثيرة لدى المتلقي، هذه 
المؤثرات تكون أحيانًا عن قصد تعمل على رسم صورة ذهنية سلبية عن المملكة، ولكننا، 
بوصفنا أفراًدا ومؤسس���ات، مس���ؤولون عن بن���اء الصورة الذهنية للمجتمع الس���عودي 
لدى اآلخرين، فهم إما أن يبنوا صورة ذهنية إيجابية، وإما أن يبنوا صورة سلبية. ويقال: 
إن اإلس���الم انتش���ر في دول ش���رق آس���يا؛ خاصًة في ماليزيا وإندونيس���يا وغيرها في 
تل���ك البق���اع، بناًء على الس���معة الطيب���ة والصورة الذهني���ة الّزاهية لإلس���الم والمجتمع 
اإلسالمي. ويقال: إن الذين نشروا الدين اإلسالمي وأدخلوا شعوب هذه المناطق في 
اإلس���الم لم يكونوا دعاة، أو مشايخ ذهبوا إلى هناك بغرض الدعوة، ولكنهم كانوا تجارًا 
م���ن الحضارم���ة من أهل اليمن في جنوب الجزيرة العربية، الذين انتقلوا إلى تلك البلدان 
بغرض التجارة، فوجد فيهم الماليزيون واإلندونيسيون صورة هائلة جميلة لمجتمع يمكن 
أن ُيحتذى أو ُيؤخذ ما لديه من أفكار وقيم وسلوكيات، وبالفعل انتشر اإلسالم وعمَّ أرجاء 

تلك المناطق بهذه الطريقة؛ طريقة القدوة الحسنة.

لذلك يجب أن يعي الس���عوديون أنهم هم من يصنعون صورتهم لدى اآلخرين، س���لبًا أو 
ايجابًا، مع األخذ في الحسبان أن هناك جهات لها أهداف وأغراض في اإلساءة إلى هذه 
الس���معة أله���داف تخصهم، ولهم دور في ذلك؛ خاص���ًة إذا وجدوا بعض الفجوات التي 
يمكن أن يتسللوا منها إلى تحقيق مآربهم وأجنداتهم، إما غيرًة، وإما حسدًا، وإما ألنهم 

يريدون أن يكونوا عقبة في وجه االنطالق الذي يمثله المجتمع السعودي. 

إن بن���اء صورة ذهنية تليق بمكانة المملكة الحضارية والتاريخية هي مس���ؤولية مش���تركة 
تخ���ص كل الس���عوديين بمختل���ف توجهاتهم ووجهاتهم، فهي ليس���ت مس���ؤولية وزارة 
اإلع���الم أو وزارة الخارجي���ة وحدهم���ا، بل هي مس���ؤولية كل من يحمل هوي���ة هذا البلد؛ 
س���واء كان تاجرًا أم موظفًا أم طالبًا أم رجل أعمال، فكلٌّ مس���ؤول عما يرس���خ في أذهان 

غيرنا عن المجتمع السعودي.

أبرز المخرجات والتوصيات: 

ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة:

االس���تفادة من المكانة العالية للحرمين الش���ريفين؛ خاصة لدى الشعوب المسلمة، • 
وإرسال أئمة الحرم لزيارة تلك الشعوب للتعريف بالمملكة.

اس���تثمار الُبع���د التاريخ���ي والجغرافي للمملكة في بن���اء صورة تلي���ق بمكانتها في • 
العالم.

دع���م المش���اركات الدولي���ة واإلقليمي���ة وتفعيله���ا في األنش���طة الثقافي���ة والفنية • 
واإلعالمية والسينمائية.

تخصيص دعم إلنش���اء مراكز ثقافية لتقديم محتوى وأنش���طة في العواصم الكبرى • 
في العالم.

تفعيل األنش���طة األهلية للجاليات الس���عودية المقيمة في بل���دان العالم المختلفة • 
ضمن جمعية بإشراف حكومي.

دعم مشاركة الممثليات السعودية في الخارج وتفعيلها، نحو: السفارات والقنصليات • 
وفي األنشطة المحلية في البلدان المستضيفة.

اب للكتابة في الصحف األجنبية في كل بلدان العالم.•  دعم مشاركة الصحفيين والكتَّ

تفعيل دور الشباب وإشراكهم في صناعة األفكار.• 

االهتمام بتعليم اللغة العربية ونشرها، وإقامة مراكز سعودية لتعليم اللغة العربية، • 
والتعاون مع مراكز وجامعات داخل المملكة وخارجها.

االس���تثمار ف���ي إنش���اء قن���وات إعالمية فاعل���ة لنقل الحض���ارة الس���عودية باللغات • 
األجنبية.

تش���جيع المنح الدراسية للطالب األجانب واس���تثمارها في إنشاء قوة ناعمة تتشبع • 
بقيم المجتمع السعودي وثقافته. 

توظيف الش���خصيات والرموز الوطنية المتميزة في بناء صورة المملكة وتصحيحيها • 
في الخارج.

إقامة شراكات خارجية مع مؤسسات ذات صلة لبناء صورة المملكة وتصحيحها في • 
الخارج.

إج���راء دراس���ات وأبحاث لتش���خيص واقع ص���ورة المملكة في الخ���ارج، وتحديد نقاط • 
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الضع���ف والق���وة الت���ي يمكن أن تبن���ى عليها خطة ش���املة لبن���اء الص���ورة الذهنية 
للمملكة وتصحيحها.

استضافة ٌكتاب وصحفيين للكتابة في الصحف السعودية. • 

تبني المزيد من الملتقيات وورش العمل للخروج بخطة تنفيذية لرس���م خارطة طريق • 
لبناء صورة المملكة. 

7/2 ندوة التعايش المجتمعي.

مم���ا ال ش���ك فيه أن للتعايش أواصر كثيرة، وس���بل وفيرة، والعاقل م���ن أدرك أن الحياة 
تتس���ع للجميع، وأن األفكار قابلة للنقاش، واإلنس���ان الحق هو من قام بحق اإلنس���انية 
وحفظه���ا ألبن���اء جنس���ه، والمس���لم الحق من حف���ظ لإلنس���انية حقوقها وبادله���ا بالرأفة 

واإلحسان.

ومن هذا المنطلق نفذ المركز ندوة بعنوان: )التعايش المجتمعي( بحضور ومشاركة )26( 
من الش���خصيات السياس���ية وكتاب الرأي والمهتمين، وذلك للحديث عن أهمية التعايش 

بين أطياف المجتمع وتعزيزه حفاظًا على استقرارها.

أهداف الندوة: 
التعريف بمستويات التعايش االجتماعي في المملكة العربية السعودية.. 1

استعراض بعض مظاهر التعايش في المجتمعات اإلقليمية . 2

أثر التعايش في الجوانب األمنية.. 3

المحاور: 
أهمية التعايش المجتمعي. . 4

تجارب إقليمية للتعايش.. 5

أثر التعايش في أمن المجتمعات.. 6

التوصيات: 

إبراز القواسم المشتركة بين مكونات المجتمع في الخطاب اإلعالمي.• 

اعتماد قيم المجتمع وأصوله الفكرية والثقافية وثوابته الوطنية مرجعيات أساس���ية • 
للخطاب اإلعالمي.

بناء رأي عام مس���اند لقيم التعايش والتس���امح نظرًيا وتطبيقًيا على مستوى األفراد • 
والجماعات.

صياغ���ة إس���تراتيجية قومي���ة لتوظي���ف اإلعالم بكل أش���كاله لنش���ر ثقاف���ة التعايش • 
االجتماعي.

إب���راز دور اإلع���الم ف���ي نش���ر ثقاف���ة الس���الم والتعايش الس���ْلمي، ورتق النس���يج • 
االجتماعي.

تعزي���ز التواصل والحوار بين الش���عوب العربية واإلس���المية والش���عوب األخرى من • 
خ���الل التعري���ف بالجوانب الس���محة للحضارة العربية اإلس���المية، الت���ي تتنافي مع 

ممارسات التعصب واإلرهاب والتطرف.

3 - استطالعات الرأي العام
ُيعدُّ المركز الوطني الستطالعات الرأي العام أول المراكز المعتمدة في تنفيذ استطالعات 
الرأي العام في المملكة العربية السعودية من خالل خبرات وطنية متخصصة في مجال 

تنفيذ االستطالعات. 

ويقوم المركز بإجراء االستطالعات حول مختلف القضايا الوطنية، واالجتماعية، والثقافية، 
والسياس���ية، ويقدم المركز خدماته إلى األجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني 
لدع���م برامجه���ا وإس���تراتيجياتها، من خالل مس���اندتها ف���ي التعرف إل���ى آراء المواطنين 

والمستفيدين حول القضايا ذات االهتمام المشترك.

األهداف:
دعم توجهات الدولة في نشر مبادئ الحوار والشفافية. • 

تعزيز مشاركة المواطن في صنع السياسات والقرارات الحكومية. • 

تعزي���ز قنوات االتصال بين أفراد المجتمع واألجهزة الحكومية ومؤسس���ات المجتمع • 
المدني. 

تقديم نتائج وتقارير علمية وموثوقة حول قضايا المجتمع المختلفة. • 

اإلسهام في تطوير الخدمات الحكومية وتحسينها.• 
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األسس والمنطلقات:
تعد استطالع الرأي العام وتنفذ وفقًا لألسس والمنطلقات التالية:

تنظي���م مرك���ز الملك عب���د العزيز للحوار الوطن���ي الصادر باألمر الس���امي الكريم رقم • 
72 / أ وتاري���خ 9 ربي���ع األول 1433ه���� الذي يتضمن في أهدافه » مناقش���ة القضايا 
الوطنية واالجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والتربوية وغيرها، وطرحها 

من خالل قنوات الحوار الفكري وآلياته«.

األم���ر الس���امي الكريم رق���م )50029( وتاريخ 1439/10/1ه� المتضم���ن اعتماد الدور • 
ال���ذي يق���وم به المركز الوطني الس���تطالع الرأي العام »رأي« ف���ي إطار مركز الملك 

عبد العزيز للحوار الوطني.

رؤية المملكة العربية السعودية 2030.• 

مناقش���ة القضايا الوطنية واالجتماعية الثقافية والسياسية واالقتصادية والتربوية • 
وغيرها.

التكام���ل والش���راكة مع األجه���زة الحكومية ومؤسس���ات المجتمع المدني وش���ركات • 
القطاع الخاص. ومؤسساته 

التجارب والممارسات العالمية واألسس العلمية في تنفيذ استطالعات الرأي العام• 

الق���درات العلمي���ة والفني���ة للمرك���ز الوطن���ي الس���تطالعات ال���رأي الع���ام، وخبرات • 
وممارس���ات فريق العمل من األكاديميين والمتخصصين في إدارة  االس���تطالعات 

وتنفيذها.

أنواع االستطالعات: 
وتأتي أنواع االستطالعات التي ينفذها المركز في األقسام التالية:

استطالعات القضايا ذات العالقة بالشأن العام.• 

استطالعات الصورة الذهنية.• 

استطالعات قياس رضا المستفيدين.• 

االستطالعات التوعوية.• 

استطالعات أخرى.• 

اإلجراءات المنهجية:

يعتمد المركز الوطني الس���تطالعات الرأي العام في تنفيذ االس���تطالعات على منهجية 
وإجراءات علمية معتمدة وفقًا لمنهجيات البحث العلمي والممارسات العالمية في مجال 
اس���تطالعات الرأي العام، حيث يعتم���د المركز على أحدث التقني���ات والبرمجيات العالمية 
ف���ي مجال اس���تطالع ال���رأي العام من خ���الل تنفيذ جميع اإلج���راءات عبر نظ���ام إلكتروني 

متخصص في االستطالعات الهاتفية.

ويتك���ون مجتم���ع االس���تطالع من المواطني���ن في المملك���ة العربية الس���عودية أو وفقًا 
الحتياج الجهات المس���تفيدة ) أو موضوع االس���تطالع ( ،حيث يتم اختيار عينة االس���تطالع 
الت���ي تبلغ )1000( مواطن فأكثر بطريقة عش���وائية باس���تخدام برنامج حاس���وبي مصمم 
خصيصًا لهذا الغرض ، ويش���مل االس���تطالع األفراد الذكور واإلناث الذين تبلغ أعمارهم   
18 س���نة أو تزي���د ويت���م اختيار أفراد العينة وفًقا ألس���لوب المعاينة العش���وائية الطبقية 
وتوزيع مفردات المجتمع إلى طبقات وفقًا للمناطق اإلدارية الثالث عشرة في المملكة، 

والذي تسحب فيه عينات بما يتناسب مع عدد السكان في كل منطقة إدارية.

وتحلل البيانات داخل المركز من قبل فريق التحليل اإلحصائي بعد فرز البيانات من النظام 
اإللكتروني إلعداد التقرير النهائي لالس���تطالع الذي يتضمن الجداول التكرارية، والرسوم 

البيانية، وملخص ألبرز نتائج االستطالع.



57 2018

المراجعة العلمية وضبط الجودة: 
يق���وم المركز من خالل فري���ق علمي متخصص يضم مجموعة من الخب���راء واألكاديميين 
الس���عوديين والمتخصصين في ع���دة مجاالت بحثية بمراجعة جمي���ع المراحل واإلجراءات 
علمي���ًا وإحصائيًا وفنيًا، والتأكد من دقة نتائج االس���تطالع، وضمان ج���ودة بيانات التقارير 
ومراجعتها، كما يقوم المركز بتقديم الدعم االحصائي واالستش���اري للجهات المستفيدة 

بعد نهاية االستطالع.

الخبرات والقدرات:
يضم المركز عدًدا من الخبرات والقدرات الالزمة لتنفيذ االستطالعات على النحو التالي:

مجموع���ة بحثي���ة تضم ع���دًدا م���ن األكاديميي���ن المتخصصي���ن في مختل���ف العلوم • 
اإلنس���انية وغيرها التي تلبي حاجات الهيئات والمؤسس���ات المستفيدة من خدمات 

المركز.

لجنة علمية تعمل على ضمان جودة األعمال ونتائج االستطالعات.• 

االتصال بقاعدة بيانات لمجموعة ضخمة من االس���تطالعات والمس���وحات العالمية • 

يمكن االستفادة منها في اإلعداد العلمي لالستطالعات.

مرك���ز اتص���ال هاتفي يعمل وف���ق أفضل تقني���ات االتص���االت والمعلومات وتحت • 

إشراف تقني متخصص حيث يضم المركز )24( كابينة اتصال.

فري���ق م���ن المس���تطلعين يبل���غ عدده���م )30( مس���تطلعًا يترك���ز دورهم ف���ي تنفيذ • 

االتصاالت الهاتفية وجمع البيانات.

جدول رقم )3( يوضح إحصائية عامة الستطالعات عام 2018م

)6( استطالعات عامَه و )53( عدد االستطالعات المنفذة
استطالعًا خاصًا

77.000 مواطنًاعدد المشاركين في االستطالعات

%76 نسبة المشاركين الذكور

%24نسبة المشاركات اإلناث

نشر نتائج االستطالعات العامة في وسائل اإلعالم:

يقوم المركز بنش���ر نتائج االس���تطالعات من خالل موقعه اإللكتروني ومن خالل العديد 
من وسائل اإلعالم المختلفة، )كما هو موضح في الملحق رقم 4(
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4 - التدريب
ُيع���دُّ مرك���ز الملك عب���د العزيز للح���وار الوطن���ي ممثاًل ف���ي أكاديمية الح���وار للتدريب من 
الجه���ات المتخصصة في التدريب على الحوار ومهاراته وبن���اء، الحقائب التدريبية، وإدارة 
ورش العمل وتصميمها، وإعداد المبادرات، بما تملكه األكاديمية من إمكانات وتجهيزات 

وقدرات وخبرات.

وانطالق���ًا م���ن الركائز التي تق���ف عليها األكاديمية، فإنه���ا تولي اهتمامًا بإع���داد البرامج 
التدريبي���ة المتخصص���ة وتنفيذها في ش���تى المجاالت المتصلة بالحوار ثقافًة وس���لوكًا، 
وإع���داد الحقائب التدريبية والمقاييس اإللكترونية والش���راكات، س���واء كانت موجهة إلى 
عموم أفراد المجتمع أو الجهات الحكومية والخاصة، وبما يتناس���ب مع حاجاتهم، ويحقق 
الرؤي���ة الوطني���ة 2030م والتالح���م الوطن���ي، كما تق���وم األكاديمية بكثير من األنش���طة 
والفعاليات كورش العمل والمش���اريع والمبادرات التي تنشر ثقافة الحوار، وتعزز الوحدة 

الوطنية والتالحم.

أهداف أكاديمية الحوار للتدريب:
تطوي���ر أداء األف���راد والعاملين في مؤسس���ات المجتمع المختلف���ة من خالل تنمية • 

مهارات االتصال والحوار لديهم.

تقديم كل الخدمات واالستشارات التدريبية إلى الجهات الحكومية واألهلية.• 

تنفي���ذ خدم���ات إدارة وتيس���ير ورش العمل وحلق���ات النقاش وف���ق منهجيات علمية • 
مبتكرة بما يسهم في صناعة القرار إلى الجهات الحكومية واألهلية.

تحقي���ق اللحم���ة الوطني���ة ف���ي المجتمع م���ن خالل تصمي���م المب���ادرات النوعية في • 
المجاالت الفكرية واالجتماعية والثقافية.

بناء ش���راكات محلية وعالمية لتطوير وتنفيذ البرامج والدروات المختلفة في مهارات • 
الحوار والتواصل الحضاري.

أنشطة أكاديمية الحوار:
أواًل: برامج التدريب

ثانيًا: الحقائب التدريبية
ثالثًا: عضوية المدربين

رابعًا: المشاريع والفعاليات
خامسًا: الملتقيات

1/4: برامج التدريب:

يس���عى المرك���ز ممث���اًل في أكاديمي���ة الحوار م���ن خالل التدريب إلى نش���ر ثقاف���ة الحوار 
ومهاراته وقيمه، ومنها: التسامح والوسطية، واالعتدال، وتقبل اآلخر، والتفهم، وتعزيز 
ثقافة الحوار بوصفها أس���لوبًا حضاريًا ال يتعارض مع الثقافات األخرى، وتحرص أكاديمية 
الح���وار للتدري���ب عل���ى تقديم البرام���ج التدريبية الفاعل���ة المتخصصة ف���ي توطين ثقافة 
الحوار، وتكريس���ها في المجتمع لتصبح أسلوبًا ومنهجًا في التعامل مع مختلف القضايا 

والشؤون الحياتية العامة والخاصة لتعميق قيمة الحوار في الشخصية السعودية.

المسارات التدريبية: 

عملت األكاديمية على إعداد خطط وبرامج ومسارات تدريبية معدة وفق خطط استراتيجية 
لترس���يخ مفهوم الحوار ونشره في المجتمع بما يعزز التالحم الوطني، وفيما يلي لمحة 

عن تلك المسارات التدريبية، وهي:

1( التدريب المجتمعي:
مهارات االتصال والحوار.• 

تنمية مهارات االتصال في الحوار )برايل(.• 

 تنمية مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية.• 

مهارات االتصال في الحوار اإللكتروني.• 

الحوار مع الحاج والمعتمر والزائر• 

2( الحوار األسري:
 الحوار الزوجي.• 

المحاور الناجح.• 

حوارنا مع أوالدنا.• 

3( الحوار التربوي:
حوار المعلم مع الطالب.• 

حوار الطالب مع المعلم.• 

حاورني.• 
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4( الحوار الحضاري:
 الحوار من أجل السالم.• 

الحوار الحضاري.• 

5( الحوار الرياضي:
مهارات االتصال في الحوار الرياضي.• 

6( الحوار اإلعالمي:
مهارات االتصال في الحوار اإلعالمي.• 

7( الوقاية من التطرف:
الحوار الفكري.• 

8( الحوار في بيئة العمل:
الحوار في بيئة العمل.• 

9( الحوار المجتمعي:
نسيج في الحوار المجتمعي.• 

10(  الم���درب المعتمد في الحوار في كل 
المسارات. 

البرنامجم
عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذة

نساءرجال نساءرجال 
334112643تنمية مهارات االتصال في الحوار1 

234783الحوار الحضاري2

124540الحوار المجتمعي3

42-2-الحوار مع الطفل4

39-2-الحوار التربوي5

11220224الحوار الفكري6

85-2-الحوار األسري7

14-1-الحوار مع الطفولة المبكرة8

المجموع
7582241170

651394

المنطقةالبرنامجم
المستفيدين

الجنسالعدد
نساء36 الرياضمدرب معتمد للحوار األسري1 

نساء22 الباحةمدرب معتمد الحوار األسري 2

نساء18 حائلمدرب معتمد للحوار األسري 3

نساء15 حائلمدرب معتمد للحوار الفكري 4

نساء12 الرياضمدرب معتمد الحوار مع الطفل 5

الرياضمدرب معتمد مهارات االتصال في الحوار6
نساء88 

رجال29

المجموع
نساء191

رجال29

جدول رقم )4( يوضح إحصائية البرامج التدريبية المنفذة خالل العام 2018م 

جدول رقم )5( يوضح إحصائية برامج المدرب المعتمد خالل العام 2018م

البرامج التدريبية المنفذة خالل العام 2018:
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1/1/4 برنامج نسيج

برنامج تدريبي يس���عى لبن���اء الوعي المجتمعي وتعزيز قي���م التعايش والترابط الوطني 
بين فئة الشباب.

أهداف البرنامج:

ترسيخ قيم التعايش السلمي بين أبناء الوطن.. 1

بناء الوعي المجتمعي السيما لدى فئة الشباب والفتيات.. 2

تعزي���ز روح االنس���جام والتع���اون بي���ن فئ���ات المجتمع في إط���ار األه���داف الوطنية . 3
المشتركة.

تقوية حصانة المجتمع ضد كل ما يهدد النسيج الوطني.. 4

تعزيز االعتدال والوسطية وحماية الشباب من الغلو والتطرف.. 5

قيم البرنامج:

االعتدال والوسطية• 

التعايش• 

الوعي المجتمعي• 

المشتركات المجتمعية• 

التعاون• 

االحترام• 

التراحم• 

1/1/1/4 برنامج صناعة القيادات الوطنية )حقيبة بناء السالم المجتمعي(

المستهدفون:

إعداد مدربين ومدربات. 1

تدريب األكاديميين. 2

تدريب معلمين. 3

إنجاز البرنامج خالل العام:

تم إعداد 225 مدربًا من الرجال والنساء من اإلدارة العامة للتدريب التقني والمهني.

2/1/1/4  برنامج نسيج العام )حقيبة الحوار المجتمعي(:

مبادرة المركز بالشراكة مع جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام. 1

من 2018/02/18 م الى 2018/03/08 ممّدة تنفيذ البرنامج

تم التدريب على الحقيبة في الساعات المعتمدة آلية التنفيذ
لشعب مقرر مهارات االتصال للسنة التحضيرية

طالب السنة التحضيرية وتشمل: المسار الهندسي الفئة المستهدفة
والصحي والعلمي والطبي واإلنساني

مكان التنفيذ    

الطالب: مبنى 400 ومبنى 450، ومبنى الكليات 
الصحية في المدينة الجامعية في حي الراكة

الطالبات: مبنى 300 ومبنى 700 في حي الراكة، 
ومبنى كلية اآلداب وكلية العلوم في حي الريان 

بالدمام

 )4680( طالبًا وطالبةإجمالي عدد المستفيدين

 )127( دورةعدد الدورات

)34( مدربًا ومدربةعدد المدربين المشاركين

جدول رقم )6( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج نسيج العام بالشراكة 

مع جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام خالل العام 2018م 
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من 2018/02/18 م الى 2018/03/08 ممّدة تنفيذ البرنامج

تم التدريب على الحقيبة في األسبوع التمهيدي آلية التنفيذ
للطالب المستجدين             

جميع الطالب المستجدين بالكلية التقنية بالدمام الفئة المستهدفة
والكلية التنقية بالقطيف والمعهد الصناعي بالدمام

الكلية التقنية بالدمام والقطيف والمعهد الصناعي مكان التنفيذ
بالدمام

)1850( طالبًاإجمالي عدد المستفيدين

 )48( دورةعدد الدورات

)36( مدربًا  عدد المدربين المشاركين

من 2018/02/18 م الى 2018/03/08 ممّدة تنفيذ البرنامج

تم التدريب على الحقيبة بوصفها نشاًطا خارج آلية التنفيذ
المدرسة وفي غضون 4 ساعات

طالب المرحلة الثانويةالفئة المستهدفة

مكان التنفيذ
فرع المركز بالمنطقة الشرقية ومركز رعاية 

الموهوبين باألحساء وإدارة التدريب التربوي 
واالبتعاث باألحساء

)65( مدرسةعدد المدارس المشاركة

)1283( طالبًا وطالبةاجمالي عدد المستفيدين

)79( دورةعدد الدورات 

)37( مدربًا ومدربةعدد المدربين المشاركين

جدول رقم )7( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج نسيج العام بالشراكة مع 

اإلدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية خالل العام 

2018م 

جدول رقم )8( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج نسيج العام بالشراكة مع 

إدارات التعليم العام بالمنطقة الشرقية ومحافظة األحساء خالل العام 

2018م

مبادرة المركز بالش���راكة مع المؤسس���ة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة . 2
الشرقية.

مب���ادرة المرك���ز بالش���راكة م���ع إدارات التعلي���م الع���ام بالمنطقة الش���رقية ومحافظة . 3
األحساء
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جدول رقم )9( يوضح مخرجات برنامج الكوادر التربوية خالل العام 2018م

مرشدو معلمون
طالب

رواد 
نشاط

قادة 
اإلجماليتربويون

عدد 
120593090299المستفيدين

622515عدد الدورات

2/1/4  برنام���ج إع���داد مدرب���ي األم���ن الفكري )س���فراء االعتدال( 

بالتعاون مع اإلدارة العامة لمكافحة التطرف 

انطالق���ًا من المه���ام الموكلة إلى اإلدارة العامة لمكافحة التط���رف، وإيمانًا منها بأهمية 
دورها في تحصين المجتمع والمحافظة على ثوابته الفكرية ومكتسباته الوطنية وتقاليده 
االجتماعي���ة، صمم هذا المش���روع لتحقيق األهداف المنش���ودة بنش���ر الفكر الوس���طي 

ومكافحة التطرف بمختلف أشكاله.

ويأتي البرنامج التأهيلي إلعداد مدربي األمن الفكري ونبذ التطرف بوصفه أحد المشاريع 
مع اإلدارة التي تختص في مجال األمن الفكري وأساليب الحوار وفنونه والتأثير العميق 

3/1/1/4 برنامج الكوادر التربوية ودورها في تعزيز السلم المجتمعي 

)كوادر(

برنام���ج تدريبي يس���عى لتعزي���ز دور الكوادر التربوية في نش���ر قيم الس���الم المجتمعي 
ومعالجة الظواهر السلبية التي ُتضعف التالحم بين شرائح المجتمع من خالل المؤسسات 

التعليمية ويستهدف البرنامج قائدو المدراس ومرشدو ورواد األنشطة والمعلمون.

أهدافه:

تعزيز دور المعلم في نشر قيم التعايش والتالحم الوطني. 1

بناء حصانة ذاتية لدى الناشئة ضد كل ما يهدد نسيجهم المجتمعي. 2

تحويل المحاضن التربوية الى صانعة سالم مجتمعي. 3

في الفكر وفق أسس علمية يحصل من خاللها المتدرب على رصيد ثقافي فكري يمكنه 
من اإلس���هام في تحصين المتلقين وإقناعهم والحوار ومواجهة أس���ئلتهم بكل احترافية 

واقتدار معرفي بمنهجية علمية.

ويشمل هذه البرنامج كل اتجاهات المجال الفكري المحددة في أهداف )التأصيل والتعزيز 
والتحصي���ن والنقد والدفاع( التي تس���هم ف���ي زيادة الحس الفكري ل���دى المتدرب ليكون 

متخصصًا في األمن الفكري ومساهمًا في تعزيز االنتماء الوطني.

فكرة البرنامج:

تكوين فريق )سفراء االعتدال( من المدربين في األمن الفكري من جميع الجهات والوزارات 
المتخصص���ة م���ع الحرص على الوص���ول بهم إل���ى االحترافية واإلتق���ان لجميع المعارف 
والمه���ارات المتطلب���ة في هذا المجال عن طريق التدريب لتحقيق االس���تقرار الفكري في 
المجتم���ع والمحافظة عل���ى هويته ومس���لماته وثوابته الدينية وقيم���ه االجتماعية بحيث 
يتم االس���تفادة منهم بصفة مس���تمرة بالتدريب في جهاتهم وتوعية المجتمع عبر خطط 

معتمدة من اإلدارة العامة ومتابعة مستمرة ألنشطتهم.
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المنهجية:

تأهيل متدرج ومس���تمر لفريق س���فراء االعت���دال عبر منظوم���ة متكاملة من األدوات • 
والوسائل واألنشطة التخصصية )تدريب / محاضرات / حلقات نقاش(

تبني التعليم بالممارسة التطبيقية والمحاكاة )مشاريع / مبادرات( والعمل التراكمي.• 

االرتباط المباشر باإلدارة العامة والتواصل المستمر لتحقيق أهداف المشروع.• 

العائد:
تمكن من الممارسة التدريبية والتثقيفية لسفراء االعتدال.• 

إيجاد تفاعل إيجابي مع متطلبات األمن الفكري في المجتمع.• 

تنفيذ مبادرات مجتمعية تسهم في تحصين المجتمع ونشر الفكر الوسطي.• 

الهدف العام:

إع���داد فري���ق علمي متخصص في األمن الفكري ومكافحة التطرف بما يس���هم في رفع 
كفاءتهم وقدراتهم على تنفيذ برامج مستمرة لمواجهة التطرف بأساليب علمية

األهداف التفصيلية:

صناعة توجهات إس���تراتيجية لمواجهة التطرف ومبادرة علمية لفريق سفراء االعتدال . 1
في المجتمع.

تأهي���ل مجموع���ة م���ن المتخصصين ف���ي األمن الفكري بص���ورة منهجي���ة ومتكاملة . 2
لتحقيق األمن واالستقرار الفكري في المجتمع.

تعزي���ز التأصي���ل العلمي للمواد وأنش���طة البرام���ج بتقوية الثوابت باألدلة الش���رعية . 3
وفهم السلف في كل القضايا الفكرية لفريق سفراء االعتدال.

تنمي���ة مه���ارات التعزي���ز المتكامل من خالل التوس���ع ف���ي جوانب التأصي���ل العقدي . 4
والتطبيق���ات القيمي���ة باالس���تناد إل���ى األدل���ة الش���رعية وتطبيق الس���لف بعيدًا عن 

االجتهادات المخالفة أو اآلراء الشاذة ونحوها لكل مكونات البرنامج.

بن���اء آليات التحصين المس���تمر للفريق عن طريق تزويدهم بالمبادئ الش���رعية لتكون . 5
لديهم الملكة الفكرية الكاملة للتفريق بين النافع والضار.

تنمي���ة مه���ارات النق���د البن���اء لمختلف القضايا والمس���ائل نق���دًا علمي���ًا يبين خطرها . 6
وكيفية مواجهتها مع توضيح المفاهيم الخاطئة في واقع األمة اإلس���المية وحياتها 

المعاصرة.

إستراتيجية المشروع:

دراسة الفجوة وتشخيص الواقع.. 1
التأهيل العلمي.. 2
استقراء الممارسات الحالية لمواجهة الفكر المتطرف.. 3
تصميم مبادرات وحلول مستدامة.. 4
بناء األدوات المناسبة للتوعية العلمية.. 5
تطوير األداء.. 6
تنفيذ قياس األثر والمعالجة المستمرة.. 7

الفئة المستهدفة: 

المتخصصون والمهتمون باألمن الفكري• 

العاملون في مجال التوعية الفكرية• 

الدعاة • 

األكاديميون• 

مخرجات المشروع:

)60( مدربًا ومدربة فاعلين ومتميزين من المختصين في مجال األمن الفكري.. 1

)60( ملف إنجاز للمشاركين يحتوي على مبادرات ومشاريع لمواجهة التطرف.. 2

)60( مبادرة مجتمعية يتم تطبيقها من قبل المشاركين المؤهلين في البرنامج.. 3
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األنشطة التأسيسية4 أسابيع

3 أسابيع
الفعاليات التطبيقية 

للتوسع والتعزيز

أسبوه واحد
تقييم المشاريع 

واالختتام

2/4: الحقائب التدريبية

في إطار س���عي األكاديمية إلى تجويد منتجاته���ا تتم المراجعة الدورية للحقائب التدريبية 
وتحديثه���ا وترجمته���ا، باإلضافة إلى اس���تحداث حقائب جديدة وف���ق االحتياجات التدريبية 

للجهات، ومن ذلك:

تطوير حقيبة مهارات االتصال في الحوار وترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية• 

تطوير حقيبة الحوار األسري وترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية• 

تطوير حقيبة الحوار في بيئة العمل• 

تطوير حقيبة الحوار الرياضي وترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية • 

تطوير حقيبة الحوار الحضاري• 

تطوير حقيبة الحوار الفكري• 

ترجمة حقيبة تبيان• 

ترجمة مقياس الحوار العام• 

ترجمة مقياس الحوار الزوجي• 

ترجمة مقياس الحوار التربوي )المعلم(• 

ترجمة مقياس الحوار التربوي )الطالب( • 

3/4: عضوية المدربين 

تمثل عضوية المدربين اإلجراء الرسمي لتمكين المدربين المعتمدين من ممارسة التدريب 
عل���ى برام���ج األكاديمية وتحت مظلتها، كم���ا تمنح العضوية المدربي���ن امتيازات الحصول 

على الحقائب والشهادات والدعم اللوجستي والمادي لتنفيذ التدريب االحترافي.

مدة المشروع:

منهجية المشروع:

التهيئة
التأهيل
التفعيل
التطوير

التحسين

60 مدرب فاعل
60 مبادرة مجتمعية

60 ملف إنجاز

المشاركون في 
البرنامج

المدخالت

المخرجات

العمليات
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رسم بياني رقم )1( يوضح أعداد المسجلين في عضوية المدربين حسب 

توزيعها على مناطق المملكة خالل العام 
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4/4 المشاريع والفعاليات

ف���ي إط���ار عناية المركز بتفعيل الش���راكة المجتمعية، وبناء جس���ور التواص���ل مع الجهات 
المختلفة نفذت األكاديمية عددًا من المشاريع والمبادرات، ومنها:

1/4/4 مشروع سفراء حوار اإلنسانية )النسخة الثانية( 

يتصدر الحوار قائمة المهارات التي تتطلع الدول والمجتمعات إلى تش���جيع أفرادها على 
ممارستها في العصر الحالي من حيث أهميتها وازدياد الحاجة إليها. 

وُيعد التدريب من أفضل الوس���ائل التي تمكِّن المش���اركين من اكتس���اب مهارات الحوار 
وأدواته، ومن ثم ممارستها. لتصبح منهجًا لهم وأسلوبًا في حياتهم.

ونظ���رًا إلى أهمية التعليم ودوره الحيوي في النهوض بالمجتمع نحو ذرا التقدم والريادة 
فقد تبنت مؤسس���ة الوليد اإلنس���انية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 
ووزارة التعليم مشروعًا طموحًا باسم )سفراء حوار اإلنسانية(؛ لنشر ثقافة الحوار الحضاري 
���اء بي���ن الطالب والمعلمي���ن مما يمكنهم م���ن إدارة الحوار مع الثقاف���ات والحضارات  البنَّ
المختلفة، ويمنحهم القدرة على مواجهة االختالف في الثقافات والحضارات والتواصل 
مع أتباع األديان بفكر حضاري مبني على تعزيز العمل اإلنس���اني والقواس���م المش���تركة 

لعمارة األرض ونشر ثقافة التسامح ورسالة السالم.

أهداف المشروع

الهدف العام: 

إكس���اب المش���اركين مهارات الحوار الحضاري من خالل تعزيز مبادئ الوسطية والتعايش 
وترسيخ القيم اإلنسانية المشتركة.

األهداف التفصيلية:

 ُيتوقع في نهاية البرنامج أن يتمكن المشاركون من:

تطبيق مهارات االتصال والحوار األساسية بكفاءة.• 

���ل الثقاف���ات والحضارات األخ���رى، والوعي بأهمية المش���تركات اإلنس���انية في •  تقبُّ
تحقيق التعايش المجتمعي والسالم العالمي.

االعتزاز بالهوية واالنتماء الوطني.• 

تكوين اتجاهات إيجابية نحو تقبل اآلخر.• 

التعاون مع األطياف األخرى بفكر حضاري يحقق التالحم الوطني واألمن الفكري.• 

القدرة على التأثير اإليجابي وقيادة مبادرات فاعلة.• 

المستهدفون:

طالب المرحلة الثانوية وطالباتها.• 

معلمون ومعلمات.• 

أبناء شهداء الواجب.• 

ذوو االحتياجات.• 

مجاالت التدريب

تنمية مهارات 
االتصال في الحوار

تنمية مهارات 
االتصال في الحوار

الحوار الفكري

الحوار الحضاري

الحوار المجتمعي

الحوار المجتمعي

مسارات التدريب للمعلمين والمعلمات

مسارات التدريب للطالب والطالبات
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المعلمون

المعلمات

الطالب

الطالبات

ثانويات بنين

ثانويات بنات

50

50

200

200

6

6

مخرجات البرنامج: 

المرحلة األولى: 
تدريب عدد )100( من المشرفين والمشرفات على حقيبة )مهارات االتصال والحوار( • 

تدري���ب ع���دد )400( طال���ب وطالب���ة في )11( مدرس���ة عل���ى برنامج )تنمي���ة مهارات • 
االتصال(

المرحلة الثانية:
تدريب عدد )100( من المشرفين والمشرفات على حقيبة )الحوار الفكري( • 

تدريب عدد )400( طالب وطالبة في )11( مدرسة على برنامج )الحوار الحضاري(.• 

المرحلة الثالثة: 
تدريب عدد )100( من المشرفين والمشرفات على حقيبة )الحوار المجتمعي( • 

تدريب عدد )400( طالب وطالبة في )11( مدرسة على برنامج )الحوار المجتمعي(• 

المرحلة الرابعة:

عقد لقاء بعنوان: )التواصل من أجل الس���الم( بين المرش���حين والمرش���حات من س���فراء 
الح���وار وط���الب وطالب���ات من م���دارس عالمي���ة وأجنبية وط���الب وطالبات من جنس���يات 
مختلف���ة كخط���وة تمهيدي���ة لالبتعاث إلى المملك���ة المتحدة، إضافة إلى المرش���حين من 

المشرفين والمشرفات.

أعداد المستفيدين:
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لقاءات )سفير(:

يتم إقامة لقاءات حوارية بين الطالب المتقنين للمهارات في جلس���ات حوار مفتوح تركز 
على إبراز القواسم المشتركة بين الحضارات والتعريف بالذات والوطن بصورة الئقة مع 

ل االختالف، حيث تم خالل العام: إبراز الهوية الخاصة واالعتزاز بها وتقبُّ

ابتعاث الطالب المتميزين إلى الخارج من أجل تطوير مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية، • 
وإكسابهم مهارات في مجال تطوير الذات والتواصل الحضاري.

ابتع���اث مجموع���ة من المعلمي���ن والمعلمات من أج���ل تطوير مهاراته���م في اللغة • 
اإلنجليزية، وإكسابهم مهارات في مجال تطوير الذات.

2/4/4 نحن أبناء كوكب األرض )السعودية كوكبي( 

الهدف:

تعزيز االنتماء الوطني لدى األطفال ومس���اعدتهم عل���ى التعبير عن وطنهم واالنتماء له 
بشكل إيجابي.

الفكرة:

سلس���لة من األنش���طة التفاعلية التي يمارس���ها مجموعة من األطفال من الجنسين من 
الفئة العمرية 8 - 12 سنة تضم تنوعًا يحكي مناطق المملكة واالختالف والتنوع الثقافي 
والث���راء الجغراف���ي للمملك���ة، بحي���ث يقدم األطف���ال صورة وطنه���م وعادات���ه وتقاليده، 
ويضع���ون بصمة انتماء بإعداد الجواز الوطني والهوي���ة الوطنية ويحملها كل طفل بحب 

مرددًا: )أنا سعودي(.

3/4/4 مشروع المسابقة الوطنية للحوار الطالبي )حاور( 

بالتع���اون بين أكاديمية الحوار للتدرب مع مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم ٌنفذ مش���روع 
)المس���ابقة الوطنية للحوار الطالبي( والذي يهتم بدعم رؤية المملكة 2030 في مس���يرة 
التحول من اقتصادها المعتمد على النفط إلى اقتصاد معرفي من خالل بناء اإلنس���ان 
السعودي بما يجعله منتجًا للمعرفة مسهمًا في بناء ذاته ووطنه. وذلك من خالل تأهيل 

نخبة من شباب الوطن في التعليم الثانوي السيما الموهوبين منهم على مهارات الحوار 
والتناظر حول مختلف القضايا وتمكينهم من اكتس���اب المهارات والس���لوكيات الضرورية 
للتعبير عن األفكار واإلسهام في إنشاء مجتمع متطور مع تعزيز الحياة الثقافية والحفاظ 

على الهوية.

فكرة المشروع:

تنطلق فكرة )مس���ابقة الح���وار الطالبي( من أهمية توفير أماكن وفض���اءات لتوجيه حوار 
الش���باب لصالحهم وصالح وطنهم من خالل تنظيم )مباريات حوارية( للطالب والطالبات 
بالمرحلة الثانوية والجامعية، بحيث تمنحهم التدريب الالزم إلتقان مهارات الحوار والتناظر، 
وإكس���ابهم الخبرة الكافية إلدارة: الحوارات والتعبير عن األفكار بأسلوب علمي، من خالل 
مباري���ات حواري���ة للمدارس على مجموعتي���ن مع وضد حول موض���وع محدد يدخل ضمن 
المشاريع المشتركة بين مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم وأكاديمية الحوار و التي تنفذ 
ف���ي المناط���ق و الجامعات لفئة الش���باب، و تعتم���د على طرح قضية للح���وار و النقاش 
اس���تنادًا إل���ى المنطق و الحجة و البحث العلمي و االس���تقصاء لألف���كار ضمن فريق من 
الط���الب يتكون من )4( أش���خاص، بحيث تنفذ مباريات حوارية بي���ن فريقين حول القضية 
نفس���ها بأس���لوب )مع أو ضد( على عدد من المس���تويات و المراحل المتدرجة ابتداء من 
اإلدارة التعليمية أو الجامعة و انتهاًء بتمثيل المنطقة على مستوى المملكة، بحيث يمثل 
كل إدارة تعليمي���ة فري���ق من البنات وآخر من البنين و تبدأ أنش���طة المباريات الحوارية مع 

انطالقة العام و تختتم التصفيات نهاية العام الدراسي .
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 تنفذ المباراة
 الختامية بين

 فريقين ويتوج
 أحدهما بالمركز

األول

 إقامة مباراتان
 تنتهي بترشيح

 فريقين متأهلين
للنهائي

8 فرق تنفذ 4 
مباريات تنتهي 
بترشح 4 فرق 

تتأهل للدور الرابع

 إقامة ثمان
  مباريات بين 15

 فريق تنتهي
 بترشح 8 فرق
للدور الثالث

 تدريب المشاركين
 على آلية

 المناظرات من
قبل المدربين

 إقامة 15 مباراة
 للطالب و 14 مباراة

 للطالبات تنتهي
 بترشيح عدد 7 فرق

للدور الثاني

 المرحلة
السادسة

 المرحلة
الخامسة

 المرحلة
الرابعة

 المرحلة
الثالثة

 المرحلة
الثانية

 المرحلة
األولى

أهداف المشروع:

الهدف العام:

تمكي���ن الش���باب من إتق���ان مهارات الح���وار والتناظر بأس���اليب علمية توفر فض���اء حواريًا 
يمكنهم من رؤية القضية من مختلف الزوايا.

األهداف التفصيلية:

االرتقاء بلغة الحوار بين صفوف الشباب.. 1

تمكين الشباب من تطبيق أدوات المناقشة والحوار بطريقة علمية صحيحة.. 2

غرس عادات الطرح العلمي للقضايا على أساس الحجة والبرهان العلمي.. 3

تفعيل الحوار وسلوكياته بشكل علمي في الميدان التربوي.. 4

اإلسهام في إنشاء جيل يجيد مهارات الحوار وفنون اإللقاء والتناظر العلمي.. 5

اإلستراتيجيات والخطوات التنفيذية لتحقيق األهداف:

أواًل: تهيئة الفرق المشاركة وتدريبها.

ثاني���ًا: تعزي���ز دور مدرب���ي الح���وار في تدري���ب الش���باب وتطويرهم كجزء من المس���ؤولية 
االجتماعية.

ثالثًا: تعزيز الش���راكات بين مختلف الجهات لتطوير المهارات ومنح الش���باب أفضل فرص 
لتطوير مهاراتهم.

النواتج والمكتسبات:

1 . اكتساب مهارات اإللقاء والعرض العلمي لألفكار.

2 . التوظيف الجيد لفنون اللغة العربية.

3 . تطبيق مهارة الحوار والمناظرة.

4 . الثقة بالنفس والوقوف أمام الجمهور.

5 . اكتساب مهارات تحليل األفكار وتمحيصها وفق أسس التفكير الناقد.

6 . بناء قاعدة كبيرة من الجيل المحاور في جميع مناطق المملكة.

تفاصيل المشروع:

مدة المشروع   4  أيام بمعدل 5 ساعات

عدد المستفيدين   )90( طالبًا  )86( طالبة

النطاق   )47( إدارة تعليمية بمختلف مناطق المملكة

الفئة المس���تهدفة   الش���باب من الجنس���ين من طالب المرحلة الثانوية بمدارس 
التعليم العام بجميع اإلدارات التعليمية في المملكة.

المخرج���ات   تمكين الش���باب من إتقان مهارات الحوار والتناظر بأس���اليب علمية توفر 
فضاء حواريًا يمكنهم من رؤية القضية من مختلف الزوايا.

مخطط المسابقة:
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الهدفالبيانالمحورم

تقني1
األلعاب اإللكترونية  بين اإليجابيات 

والسلبيات
إكساب المستهدفين قيمة التوازن واالعتدال 

بين اللعب والترفيه وتحقيق الفائدة.

رياضي2
التعصب الرياضي  فكرة مقبولة أم سلوك 

مرفوض؟
توعية المستهدفين بطبيعة التعصب 

الرياضي والمفارقات بين الفكرة والسلوك.

اجتماعي / فكري3
شبكات التواصل االجتماعي  إثراء للمعارف 

أم صناعة المشاهير؟

توعية المستهدفين بطبيعة شبكات التواصل 
االجتماعي ومحتوياتها من أجل تنمية 

المعارف وتطوير الذات.

اجتماعي4
خصائص األجيال بين تطوير الخبرات 

والمحافظة على الموروث االجتماعي

تشجيع الشباب على تفهم ثقافة الجيل األكبر 
واالستفادة من قيمهم بما يساعد على 

الجمع بين األصالة والتطوير.

ريادة األعمال  إرادة ذاتية أم نظام اجتماعي؟اقتصادي معرفي5

تنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى 
المستهدفين وتحفيزهم على إبداء أفكار 

عملية بثقة وتوضيح أن الريادة فكرة شخصية 
وليست مسؤولية حكومية.

إعالمي6
التأثير اإلعالمي  اإلعالم المرئي والمقروء: 

أيهما أكثر تأثيرًا؟
تشجيع المستهدفين على تقويم المحتوى 

اإلعالمي.

وطني إبداعي7
تنمية الموهبة  مسؤولية فردية أم مسؤولية 

مؤسسات؟
تحفيز المستهدفين على إبراز مواهبهم 

واالعتماد على أنفسهم في تنميتها.

وطني سلوكي8
المحافظة على الممتلكات العامة  سلوك 

حضاري جماعي أم مسؤولية السلطات 
الرسمية؟

تنمية المشاركة الفردية في المحافظة 
على الممتلكات العامة وتعزيز قيم الشراكة 

المجتمعية.

جدول رقم )10( يوضح تفاصيل موضوعات المشروع المنفذ خالل عام 2018م
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سفراء الحوار + 1 بنات + 1 بنين

على مستوى المملكة
48 فريق بنات + 48 فريق بنين وفريق الجامعة

فرز األسماء وترشيح األكثر في الدرجات وتشكيل الفرق 
المنافسة على مستوى المناطق

التسجيل عبر رابط عام
عدد الفرق غير محدود بحسب عدد المدارس المشتركة

على مستوى المناطق
إجراء المنافسات بين الفرق وترشيح فريق للبنين وآخر للبنات 

من كل إدارة تعليمية وكذلك من الجامعات بالمنطقة

23 مجموعة 
عمل

إحصائية عامة للمشروع: هيكل مراحل المسابقات الحوارية:

4 ساعات عمل

151 مشارك 
ومشاركة

28 مبادرة
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1/5الوفود الزائرة

يستقبل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في كل عام عددًا من الوفود والشخصيات 
الزائرة، حرًصا من المركز على التعريف بتجربته في تعزيز قنوات التواصل والحوار الفكري 
وتطويره���ا بين أف���راد المجتمع وفئاته ومؤسس���اته، ويس���عى المركز إل���ى توفير البيئة 
المالئم���ة والداعم���ة للحوار الوطني وترس���يخ مبادئ���ه لدى كل األطياف الفكرية بوس���ائل 
متعددة، بما يس���هم في تعزيز وترس���يخ قيم التعايش المجتمعي والتسامح والوسطية 
واالعتدال، والمحافظة على التالحم الوطني المستمد من العقيدة اإلسالمية. ويهدف 
البرنام���ج إلى اس���تقبال عدد من الوفود والش���خصيات الزائرة، س���واء م���ن الداخل أو من 
الوفود األجنبية الزائرة للمملكة؛ للوقوف على تجربة المركز، والبرامج التي ينفذها ومدى 

تأثيرها في المجتمع، وبحث أوجه التعاون مع المركز.

ومن أبرز الوفود التي زارت المركز خالل العام الماضي:

5/4 الملتقيات:

نفذت األكاديمية عددًا من الملتقيات، ومنها:

1 . sketch( الملتقى الموسمي الثالث للمدربين )مهارات استخدام فن التدوين البصري
note( ف���ي التدري���ب( واس���تضاف الدكت���ورة / عبير مناظ���ر ’ أس���تاذ المناهج وطرائق 
التدريس المساعد بجامعة الملك سعود ’ واألستاذ: بندر سليمان، أكاديمي ومدرب 

معتمد حصري على مهارة السكيتش نوتس وبمشاركة )220( مدربًا و)110( مدربة 

الملتقى الموس���مي الرابع للمدربين )كاريزما المدرب( واستضاف المهندس سعيد . 2
العمودي، والمهندس سمير بنتن، وبمشاركة )109( مدرب و)286( مدربة.

الملتقى الموسمي الخامس للمدربين )جذب االنتباه في التدريب – اإللقاء المؤثر( . 3
واس���تضاف المهن���دس عادل الجهيم���ان، والمهندس محمد القحطاني، وبمش���اركة 

)244( مدربًا و)203( مدربة.

5 - الشراكات والعالقات الثقافية
إيماًن���ا بمبدأ الش���راكة وبناء االتفاقيات اإليجابية، فقد ُعن���ي المركز بالتواصل الفعال مع 

الجهات المختلفة، وبناء عالقة تعاون، وتشارك مع عدد من الجهات، ومنها:

الجهات التي تم توقيع مذكرات واتفاقيات معها خالل هذا العام:

•  مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة في التعليم

•  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

•  المعهد الدولي للتسامح في دولة اإلمارات العربية المتحدة

•  جامعة مانشستر متروبوليان بالمملكة المتحدة البريطانية

•  مركز األمير خالد الفيصل لإلعتدال

•  جامعة تبوك

•  جامعة الجوف

•  مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم

•  الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الـــــوفــــد

وفد من الكونجرس االمريكي

وفد نائب وزراء جمهورية كوسوفو

وفد االتحاد األوربي 

زيارة السفير النرويجي 

زيارة سفير مبعوثية االتحاد األوربي

زيارة سفير بلجيكا 

زيارة سفير البحرين

زيارة سفير اإلمارات 

زيارة سفراء الخليج 

زيارة وفد إعالمي ماليزي 

زيارة وفد مركز البحوث والتواصل المعرفي 
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6 - برامج مشرفي المناطق ومشرفاتها
يس���عى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطن���ي إلى توطيد أواصر المجتمع من خالل مد 
جس���ور التواص���ل بين المواط���ن وصانع القرار بكثي���ر من األدوات والوس���ائل التي تمثل 
دورًا رئيسًا، ومرتكزًا أساسيًا في عمل المركز، ومن أبرز ها ما يقوم به مشرفو المناطق 
لتحقيق أهداف المركز ورؤيته المس���تقبلية في تعزيز للتعايش ودعم للس���لم االجتماعي 
والوح���دة الوطني���ة، ويأت���ي هذا الع���رض امتدادًا لل���دور الذي يقوم به مش���رفو المناطق 
في المرحلة الماضية للوقوف على أبرز المنجزات ذات العالقة بالتوجهات المس���تقبلية 

للمركز. 

البوابة اإللكترونية: 

يس���عى المرك���ز من خالل البواب���ة اإللكترونية إلى إع���داد قاعدة بيانات خاصة بمش���رفي 
المناطق ومشرفاتها، المدربين والمدربات مع بياناتهم الخاصة في جميع المناطق، ومن 
خالل البوابة ترفع الخطط السنوية لكل مشرف ومشرفة، وترفع تقارير الصرف وطلبات 

الحقائب واإلصدارات وغيرها. 

جدول رقم )11( يوضح إحصائية البرامج المنفذة لمشرفي 

المناطق ومشرفاتها خالل العام 2018م

البيانالمحورم

103برامج تدريبية1

12ورش عمل 2

7 محاضرات تثقيفية وندوات حوارية3

15أركان تعريفية4

16ملتقيات ومقاٍه حوارية5

25زيارات تعريفية6

20أخرى7

)198( برنامجًاإجمالي عدد البرامج

2/7 البرامج الشبابية:

تعد ش���ريحة الشباب من الش���رائح التي يس���تهدفها المركز بالكثير من البرامج واألنشطة 
الش���بابية الت���ي تعال���ج القضايا مح���ل االهتمام، إذ إن الش���باب هم العنصر األساس���ي 
لتحقي���ق رؤي���ة المملكة 2030م، وفي هذا الجانب نفذ المركز عدة برامج موجهة إلى هذه 

الفئة كان من أبرزها:

1/2/7 إثنينية الحوار: 

تعد اإلثنينية من المبادرات الشبابية التي يتبناها المركز بوصفها مشروعًا شبابيًا أسبوعيًا 
مستدامًا، لتعزيز ثقافة الحوار، وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش المجتمعي، التي ُتثري 
النسيج االجتماعي المتنوع انطالقًا من ثوابت الشباب السعودي الدينية والوطنية. وقد 
أقي���م ه���ذا العام عدد من اإلثنيني���ات التي تحدثت عن موضوعات عدة تهم الش���باب من 

خالل استضافة عدد من الشخصيات المؤثرة تبرز من خالل الجدول اآلتي:

 7 - البرامج الموجهة إلى الشباب
إيمان���ًا بأهمي���ة الدور الذي تقوم به الش���باب ف���ي المجتمع فقد ُعن���ي المركز ممثاًل في 
البرامج الشبابية بتمكين الشباب والشابات من الفئة العمرية )16 – 30( سنة، وإشراكهم 
وتفعي���ل طاقته���م ف���ي مجاالت العم���ل التطوع���ي وتعزيزها، وتفعيل مش���اركتهم في 
أنش���طة المركز المختلفة، من خالل مناقش���ة الموضوعات التي تهم الشباب وتخصهم، 
كما تس���هم البرامج الش���بابية في تحقيق أهداف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، 
ونش���ر رس���الته بين الفئات الشابة من خالل عقد اجتماعات شبابية، وجمع أكبر قدر ممكن 
من الش���باب تحت مظلة واحدة إليجاد مس���احة للحوار، وتبادل الخبرات في كل المجاالت، 
وعق���د اتفاقي���ات مع بعض أندية جامعات المملكة للتعاون المس���تقبلي لتحقيق أهداف 
رؤية المملكة 2030م، وقد تنوعت األنش���طة من مش���اركات إلى برامج موجهة للش���باب 

على النحو اآلتي: 

1/7: مشاركات الشباب المحلية والدولية:

تش���ارك البرام���ج الش���بابية عب���ر متطوعيه���ا في كثير م���ن المحاف���ل المحلي���ة واإلقليمية 
والدولي���ة، حي���ث يخضع المتطوع���ون لعدد من البرام���ج التثقيفية والتدريبي���ة بهدف رفع 

كفاءة المشاركين في المؤتمرات لتمثيل المملكة.
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عنوان اإلثنينيات

األفالم وصناعة الصورة 
شباب الوطن إنجازات وطموحاتصناعة اإللهامالتطوع والخدمة المجتمعيةالذهنية

تحفيز االستعداد لتحقيق 
النجاح

رحلة قارئ
الحمالت االجتماعية في 

اإلعالم الجديد
أمل وأمان

جوهر الهوية وتعدد الثقافاتالجودة الشخصيةثقافة الصورة. ثقافة العصر
األدوات التقنية في ريادة 

األعمال

المرأة في المال واألعمال
المسؤولية االجتماعية: الواقع 

والرؤية
دور منظومة القيم في 

تحقيق رؤية 2030
لصوص المال

أهمية األدب والفكر في 
صناعة المجتمع

التواصل مفتاح النجاحالفرق التطوعية قوة ناعمةالتمكين الذاتي في رحلة التغيير

إتيكيت الحوار مع اآلخر
تعزيز الصحة النفسية 

و #رؤية_المملكة_2030
الشخصية اإليجابية وصناعة 

النجاح في العمل
قيم المجتمع الحيوي في ظل 

رؤية المملكة 2030

الحج تنوع وتعايشاألسرة والتنشئة الحقوقية للطفلمهارة التعامل مع اآلخر
المسؤولية االجتماعية الرؤية 

والتطبيق

سمات القادةقوة التطوع في رؤية 2030
مفهوم إدارة التغيير في 

الهوية الوطنية في ظل الرؤية رؤية 2030
التقدمية 2030

تنقلي بأمانالتفكير اإلبداعي
دور المجتمعات التقنية في 

بناء الوطن وتحقيق الرؤية

جدول رقم )12( يوضح اإلثنينيات المنفذة خالل العام 2018م 
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2/2/7 مقهى الحوار:

 مجلس حواري دوري يقام في أحد األماكن العامة، يكون فيه الحوار حول موضوع يختاره 
الشباب يدار من قبل شخصية إعالمية ذات خبرة في إدارة الحوار، أو يستضيف شخصية 

مشهورة ومؤثرة وإقامة الحوار معها. 

3/2/7 التطوع )قاعدة بيانات بيادر إلدارة الجهود التطوعية(:

ه���و برنام���ج لتفعي���ل الدور التطوعي في نش���ر ثقاف���ة الحوار في المجتم���ع، حيث يقوم 
عل���ى منح فرص التطوع في إدارات المركز ليس���هم المتطوع���ون من خالل أعمالهم في 
نش���ر ثقافة الحوار، وقد بلغ عدد المتطوعين في المركز ما يزيد على 2062 ش���اًبا وشابة 
يش���اركون في كل أنش���طة المركز وفعالياته، حيث تم إش���راك المتطوعي���ن بعد تدريبهم 

وإكسابهم المهارات الالزمة في المناشط اآلتية: 

المعارض والمؤتمرات.• 

برنامج إثنينية الحوار.• 

مقهى الحوار.• 

رسم بياني رقم )2( يوضح إحصائية عدد المتطوعين في المركز 

للعام 2018 م
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متطوعي اإلدارة

الذكوراإلناث

4/2/7 برنامج سفير للحوار الحضاري: 

يه���دف البرنام���ج إل���ى تحقيق التفاهم بين الش���عوب من خ���الل تفهم الثقاف���ات األخرى 
وتقبله���ا، والعمل على تعزيز المبادئ المش���تركة وتجن���ب الخالفات، وذلك عبر تنفيذ عدد 
من البرامج الحوارية واللقاءات التعريفية بين ش���رائح المجتمع الس���عودي على المستوى 
الوطني ونظرائهم من أفراد المجتمعات األخرى التي تعيش داخل المملكة أو الزائرة لها.

أهداف البرنامج

التعري���ف بمرك���ز الملك عب���د العزيز للحوار الوطني، وبرنامج س���فير للح���وار الحضاري • 
ودوره في فتح قنوات التواصل مع اآلخر.

احترام ثقافات األفراد وحضارات الشعوب وتعزيز القيم المشتركة فيما بينها.• 

م���د جس���ور المعرفة والتواصل م���ع الثقافات األخ���رى بما يحقق المعرف���ة للمجتمع • 
السعودي.

إبراز صورة المملكة الحقيقية نظرًا إلى أنها مهد اإلسالم وقبلة المسلمين.• 

إكس���اب مه���ارات الحوار اإليجابي وتس���خيرها ف���ي التبادل المعرفي بي���ن الثقافات • 
المختلفة.

وقد عقد المركز خالل هذا العام لقاء سفير للحوار الحضاري وهو »لقاء يجمع بين الشباب 
الس���عودي وأبناء الثقافات األخرى« بحضور )20( ش���خصًا من )12( جنس���ية، بالتعاون مع 
برنامج القيادات الشابة للحوار العالمي التابع لمشروع سالم للتواصل الحضاري ويهدف 
هذا اللقاء  إلى تحقيق التفاهم بين الشعوب من خالل تفهم الثقافات األخرى، والعمل 
عل���ى تعزي���ز المبادئ المش���تركة وتجْنب الخالفات، حي���ث التقى المش���اركون في برنامج 
تأهيل القيادات الش���ابة س���الم للحوار العالمي بالوفود األجنبية من خالل جلس���ة حوارية 

تحدثوا فيها عن التعايش ودور المملكة في إرساء السالم العالمي.
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رسم بياني رقم )3( يوضح إحصائية السير الذاتية حسب المؤهل العلمي 

للعام 2018 م

رسم بياني رقم )4( يوضح التوزيع الجغرافي للسير الذاتية لعام 2018 م

دكتوراه

ماجستير

باكالوريوس 

أخرى

5/2/7 فعاليات:

ندوة )الشباب وحماية النزاهة( هدفت إلى تسليط الضوء على المبادرات التطوعية • 
لفئ���ة الش���باب في مجال حماي���ة النزاهة، وذلك من خالل مناقش���ة مج���االت حماية 
النزاهة في المجتمع وآفاق العمل المؤسسي مع الشباب في مجال حماية النزاهة، 

باإلضافة إلى التعرف إلى تجارب الشباب في مجال حماية النزاهة.

ملتقى التطوع والحوار والذي يس���عى إلى نش���ر أهمي���ة دور العمل التطوعي في • 
بن���اء المجتم���ع وتحفيزهم على االنخراط ف���ي العمل التطوعي، وذلك عبر مش���اركة 
الجمعي���ات واألندية التطوعية، وجمع المهتمين بالعمل التطوعي تحت مظلة واحدة 
إليجاد مس���احة للحوار وتبادل الخبرات واإلس���هام في تطوير العمل التطوعي لدعم 

ثقافة التطوع.

المش���اركة ف���ي اليوم الوطني الس���عودي من خ���الل إقامة فعاليات ش���بابية )لقاء، • 
معرض، جلسات حوارية(.

8 - قاعدة بيانات حوار
سعى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إلى إنشاء قاعدة بيانات ِحوار لتشمل أسماء 
وعناوين وس���ير ذاتية للعلماء وأصحاب الفضيلة والمفكرين واألكاديميين واالقتصاديين 
واالجتماعيين من الجنس���ين لالستئناس بآرائهم واالس���تفادة من جهودهم ومشاركتهم 
في العديد من البرامج واألنشطة واللقاءات الِحوارية الوطنية التي يقيمها المركز، حيث 

تضم قاعدة بيانات حوار ما يقارب )5100( سيرة ذاتية.

الهدف من إنشاء قاعدة البيانات:
توفير قاعدة بيانات متكاملة عن العلماء والمفكرين والمثقفين والمهتمين بثقافة الحوار 
بالتعايش المجتمعي والتنوع الثقافي والتالحم الوطني والمؤثرين وشرائح مختلفة من 
فئات المجتمع وتقديم هذه الخدمة بالدقة والس���رعة المطلوبة لالستفادة منها من ِقبل 

إدارات المركز والجهات ذات العالقة. 
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األهداف الجزئية: 
توفير قاعدة بيانات ُتمثل عينات من فئات المجتمع كافة.. 1

سرعة استرجاع معلومات السير الذاتية في الوقت المناسب.. 2

دقة بيانات السير الذاتية وتحديثها دوريًا. . 3

دعم أنشطة المركز بالشخصيات المطلوب مشاركتها في أي نشاط.. 4
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9 - البرامج االتصالية
يش���كل اإلع���الم والنش���ر في مركز المل���ك عبد العزيز للح���وار الوطني حلق���ة الوصل بين 
المركز والمجتمع، لترس���يخ الوعي بأهمية الحوار، وبث رس���ائله إلى كل األطياف الفكرية. 
ويه���دف النش���اط اإلعالمي إلى إبراز الجه���ود التي يبذلها المركز في مجال نش���ر ثقافة 
الح���وار، من خالل وس���ائل اإلعالم بمختل���ف قنواتها المرئية، والمس���موعة، والمقروءة، 
وتعري���ف المجتمع باألنش���طة والفعالي���ات والمؤتمرات واللقاءات الت���ي ينظمها المركز، 
والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز مفاهيم التعايش والتنوع، وترس���يخ قيم الوسطية 

واالعتدال، ونشر ثقافة الحوار بما يسهم في دعم التالحم الوطني.

1/9 مجلة الحوار: 

تعبر مجلة الحوار عن الفضاء الحواري الذي يشكله مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، 
وه���و فض���اء يرتكز عل���ى جملة من األس���س التي تجعل م���ن مبادئه وقيمه س���بياًل إلى 
التفاع���ل والتالح���م والتعايش المجتمع���ي، فيما تؤكد تعزيز اللحمة الوطنية، والتمس���ك 
بالمب���ادئ والثواب���ت الوطنية، وذلك عبر استش���راف الرؤى والتصورات التي يس���هم بها 
���اب عب���ر موضوعات المجل���ة ومضامينها المتعددة من مق���ال، أو تقرير،  المفك���رون والكتَّ
أو ق���راءة ف���ي إص���دار فكري، أو حوار م���ع أحد المعنيي���ن باألفق الحواري فك���رًا ومفهومًا 

وممارسة. 

إن مجل���ة الحوار بمنزلة الصوت اإلعالمي والثقافي الذي يحمل الرس���الة الحوارية للمركز 
اء بمختلف شرائحهم. ويقدمها في صيغة مكثفة عبر إصدار فصلي يتواصل معه القرَّ

وق���د أخ���ذت المجلة منذ تدش���ينها ف���ي الع���ام 1428ه�، حيث ص���در الع���دد األول منها، 
عل���ى عاتقها، إيصال رس���الة المرك���ز الحوارية إلى مختل���ف القراء المتطلعي���ن إلى قراءة 
الظاهرة الحوارية قراءة منهجية معبرة عن آليات الحوار بالمملكة، وعن الفعاليات والبرامج 

واألنشطة التي يقوم بها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. 

وتص���در المجلة س���نويًا )4( أعداد متضمنة على األغلب، التغطي���ات والمتابعات اإلخبارية 
لفعالي���ات المركز وبرامجه وأنش���طته، وتقدم كذلك عددًا من الملف���ات الثقافية والفكرية 
التي تناقش قضايا الحوار في أبرز صوره ومعانيه، والبحث عن حلول منهجية يطرحها كبار 
الكت���اب في المملكة والوطن العربي، كما أنه���ا تتضمن جملة من الرؤى الفكرية المعبرة 

عن المشهد الفكري العالمي. 

وتطبع مجلة الحوار )5( آالف نس���خة من كل ع���دد من أعدادها الفصلية، وتقوم بإيصالها 
إل���ى مختل���ف ال���وزارات والهيئات الوطني���ة، وإم���ارات المناطق، واألندي���ة األدبية، وإلى 
اب والمفكرين، وقد نشرت خالل العام 2018م مجموعة كبيرة  المسؤولين والعلماء والكتَّ
من المقاالت والدراسات واالستطالعات والملفات والتقارير اإلخبارية والحوارات الخاصة 

بالحوار. 

وقد وزع من المجلة هذا العام ما يزيد على )18( ألف نس���خة على الجهات والمؤسس���ات 
الرس���مية بمختل���ف مناطق المملكة، وفي الندوات التي يعقده���ا المركز والحقائب التي 

توزع على الوفود الزائرة، وكذا في معارض الكتب وغيرها. 

ورك���زت مجل���ة الح���وار في أعدادها الت���ي تتنوع فيها األب���واب بين الحوار، واالس���تطالع، 
والمقال���ة، والدراس���ة، وع���روض الكت���ب، على تقديم م���ادة ثقافية نوعية ما بي���ن الكتابة 
النخبوية والكتابة المباش���رة التي تصل إلى مختلف شرائح القراء، وقد روعي في المادة 
المقدمة التنوع الثقافي والفكري، والتركيز على القضايا الحوارية واالجتماعية والثقافية. 
وته���دف المجلة إلى نش���ر قيم الحوار وثقافته وآدابه بي���ن قرائها، والتواصل مع مختلف 

النخب واألطياف الفكرية في المملكة العربية السعودية والعالم العربي. 

جدول رقم )13( يوضح بيان توزيع مجلة الحوار على الوزارات 

والمؤسسات لعام 2018م

العددالجهةم

22الوزارات1

29الجامعات2

13إمارات المملكة3

36جهات أخرى4
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2/9 اإلعالم الجديد:

تلخص عبارة »اإلعالم الجديد« القفزة الكبيرة في تقنيات التواصل ومش���اركة األفكار عبر 
الوس���ائط الرقمي���ة بمختلف منصاتها، فمتلقي اليوم لي���س كمتلقي األمس، فهو اآلن 
يبح���ث ع���ن دور في الحوار والمش���اركة والتفاعل م���ع ما يطرح. وهذا ما دف���ع المركز إلى 
تأسيس وحدة متخصصة في اإلعالم الجديد، يقوم عملها على ركيزتين أساسيتين هما: 

النشر، ودراسة الرأي العام. 

قنوات النشر في الشبكات االجتماعية:

يهدف المركز إلى الوصول إلى أكبر ش���ريحة مجتمعية من خالل االس���تفادة من منصات 
وسائل التواصل االجتماعية األتية:

 :)Twitter( حساب المركز على

تتنوع المواد المنشورة على حساب المركز على النحو اآلتي: 

التغطيات المباشرة بالصوت والصورة للقاءات والفعاليات التي يعقدها المركز• 

 •.)Twitter( إنشاء مكتبة الفيديو الخاصة بحساب المركز الرسمي على

اس���تخدام الرسوم المعلوماتية)اإلنفوجرافيك( إلظهار نتائج استطالعات الرأي العام • 
التي أعدها المركز.

بث رسائل توعية بأهمية ثقافة الحوار.• 

نسب عدد المتابعيناسم الحساب
عدد التغريداتالمتابعين

Kacnd76919
ذكور %64 إناث 

36%
11793

جدول رقم )14( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب المركز في )Twitter( لعام 2018م

رسم بياني رقم )5( يوضح مقارنة بين 

تغريدات عام 2017 م وعام 2018 م

رسم بياني رقم )6( يوضح مقارنة بين المشاهدة 

للتغريدة في عام 2017 م وعام 2018 م

جدول رقم )14( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب المركز على Twitter للعام 2018م:

التغريدات:

ت���م التغريد بحس���اب المركز لع���ام 2018 م ما مجموعه )993( تغريدة، بمتوس���ط ))82.75 
تغري���دة ش���هريًا، أي ما يعادل )3( تغريدات يوميًا، ويع���د التغريد بمعدل 3 تغريدات يوميًا 

هو في النطاق المتوسط لتغريدات الحساب حسب اإلحصاءات المتعلقة بذلك.

التأثير )التفاعل مع التغريدة(:

يقاس التأثير )المشاهدة للتغريدة والتفاعل معها( بمعدل اإلطالع على التغريدات، وبما 
أن معدل التغريد المتوسط حسب ما ذكر في النقطة السابقة فستكون إحصاءات التأثير 
)المش���اهدة للتغريدة والتفاعل معها( متوس���طًا نس���بيًا، وهذا ما حققه المركز خالل عام 

2018 م، حيث بلغت نسبة المشاهدة للتغريدة بشكل عام هو: 13101000 مشاهدة.

بمتوسط )1091750( مشاهدة.     بمعدل يومي )36392( مشاهدة.

مليونمليون
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رسم بياني رقم )7( يوضح مقارنة بين 
زيارات الملف الشخصي في عام 2017 م 

وعام 2018 م

رسم بياني رقم )9( يوضح مقارنة بين 

المتابعين الجدد في عام 2017 م وعام 

2018 م

رسم بياني رقم )8( يوضح مقارنة بين التفاعل 

في عام 2017 م وعام 2018 م

جدول رقم )15( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب المركز في )Instagram( لعام 2018م:

جدول رقم )16( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب المركز في )YouTube( للعام 2018م

جدول رقم )17( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب المركز على Facebook للعام 2018م:

جدول رقم )18( يوضح بيانات وتفاصيل لحساب المركز على LinkedIn للعام 2018م:

التفاعل:

التفاعل على حساب )Twitter( يقصد به المنشن )بحيث يقوم شخص بمراسلتك أو ذكر 
اسم حسابك في تغريداته( وقد حصل المركز على:

10552 تفاعاًل خالل العام.

زيارات الملف الشخصي:

ال يخلو أي حس���اب في ش���بكات التواصل االجتماعي )Social Media( من اهتمام الناس 
بالبحث عنه واالطالع على الملف الشخصي وعلى ما يكتبه الحساب، وهذا يعكسه عدد 
مرات زيارة الملف الشخصي للحساب، وقد بلغ عدد الزيارات للحساب خالل عام 2018 م 

)680300(.     بمعدل 56692 »زيارة شهريًا« بما معدله 1890 زيارة يوميًا.

المتابعون الجدد:

وقد حصل المركز على عدد من المتابعين الجدد، حيث بلغ عدد نمو المتابعين للمركز خالل 
العام )8519( متابعًا، بمعدل متوسط)23( متابعًا يوميًا.

 :)Instagram( حساب المركز على
وتطبي���ق )Instagram( متخص���ص في الصور وكتاب���ة التعليقات عليه���ا، وقد ُوظف هذا 
التطبيق في نشر الصور الخاصة بالمركز، مثل: الصور التوعوية والتعريفية بنشاط المركز 

وبرامجه التي تنشر ثقافة الحوار.

  :)YouTube( حساب المركز على
أطلق المركز قناة على موقع اليوتيوب ُتعنى بالتوثيق المرئي لجميع أنشطة المركز.

عدد المنشوراتعدد المتابعيناسم الحساب

Kacnd4525761

عدد المتابعينعدد اإلعجاباتاسم الحساب

Kacnd 15787 15718 

عدد الفيديوهاتعدد المشتركينعدد المشاهداتاسم الحساب

kingdomdialogues7488431354253

عدد الفيديوهاتعدد المشتركينعدد المشاهداتاسم الحساب

 مركز الملك عبد 
445139800 697العزيز للحوار الوطني

 :)Facebook( حساب المركز على

 :)LinkedIn( حساب المركز على
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10 - معرض الحوار
 دش���ن المركز نهاية العام المنصرم 2018م معرض الحوار؛ والذي إنش���يء ليكون داعمًا 
للمركز في ترسيخ ثقافة الحوار من خالل ما يحتويه من وسائل تفاعلية واستخدام أحدث 
التقنيات التي تقدم للزائر تجربة فريدة عبر اثنتي عشرة محطة يستمد في كل منها تجربة 
مختلفة تسهم في فهم ثقافة الحوار وترسيخها. كما يهدف المعرض إلى توثيق الصلة 
بين المركز وطالب المدارس والجامعات لتعلق رسالته التي يسعى إليها في نشر ثقافة 
الح���وار وترس���يخ قيم التس���امح والتعايش في المجتمع، حيث أع���د المحتوى وفق معايير 
مختارة بعناية. ويستهدف المعرض من حيث الفئة العمرية من الثانية عشرة عامًا فأعلى.

11 - المشاركات المحلية والدولية 
يح���رص المركز على تفعيل دوره من خالل المش���اركة والحضور الفاعل في كل المحافل، 
والفعالي���ات عل���ى الصعي���د المحلي والخارجي، س���واء من خالل تقدي���م أوراق عمل في 
المؤتم���رات تطل���ب تمثيل المركز، أو من خ���الل زيارة الهيئات والمنظم���ات ذات العالقة، 

ومن أبرز هذه المشاركات:

ورق���ة علمية بعنوان: )دور وس���ائل التواصل االجتماعي في تعزيز ثقافة التس���امح( • 
قدمت إلى القمة العالمية للتسامح التي عقدت في اإلمارات العربية المتحدة. 

المش���اركة بتقدي���م ورق���ة عم���ل ح���ول دور المركز ف���ي تعزي���ز الوس���طية والتعايش • 
المجتمعي والتواصل الحضاري في مصر.

المش���اركة ف���ي ن���دوة: )الثقافة بوصفها ق���وة ناعمة( والتي نظمها ن���ادي المنطقة • 
الشرقية.

ورق���ة علمية بعنوان: )دور مركز الملك عبد العزيز في تعزيز ثقافة التس���امح( قدمت • 
إلى المؤتمر العلمي )دعم وتش���جيع ثقافة الحوار( المقام في جامعة نايف العربية 

للعلوم األمنية. 
جهات حكومية

لجنة الدعوة في إفريقيا

وزارة الشؤون البلدية والقروية

أعضاء برنامج القيادات الشابة

مركز اعتدال

معرض مشكاة

هيئة الطيران

الجامعات

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

جامعة الملك سعود

جامعة شقراء

جامعة دار العلوم

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

المدارس
متوسطة الرواد األهلية

متوسطة 190

جدول رقم )19( يوضح أبرز الزيارات التي تمت للمعرض خالل 

األيام األولى من افتتاحه:

المش���اركة بتقدي���م ورقة علمية ف���ي القمة العالمية للتس���امح بعن���وان: )مدى تأثير • 
وسائل التواصل االجتماعي( »تويتر، فيسبوك، يوتيوب« على المجتمعات اليوم.

ورق���ة علمية بعنوان: )دور مرك���ز الملك عبد العزيز في تعزيز الوحدة الوطنية( قدمت • 
إل���ى المؤتم���ر الثاني ع���ن الوح���دة الوطنية )دور المؤسس���ات التعليمي���ة في تعزيز 

الوحدة الوطنية( الذي أقيم في جامعة الجوف.

المش���اركة بتقدي���م ورقة عمل عن جهود المركز ف���ي مواجهة التطرف في جامعة أم • 
القرى.
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1/11 المعارض واألركان التعريفية 

تجس���يًدا ل���روح المش���اركة المجتمعي���ة مع مختل���ف أطياف المجتم���ع والجه���ات الحكومية 
واألهلي���ة والجامعات، من خالل الحضور الفاعل في المناس���بات والفعاليات والمعارض 
واألركان الت���ي تنظمه���ا يحرص المركز على الحضور والمش���اركة فيه���ا من خالل معارض 
خاص���ة ب���ه، وتقديم المعلومات التي ينش���دها الزوار، والتي تس���لط الضوء على برامجه 
وأنش���طته وإصداراته المتع���ددة، وأيًضا الجهود التي بذلها، والت���ي تهدف في مجملها 
إلى تعزيز مفاهيم التعايش والوس���طية واالعتدال، ونش���ر ثقافة الحوار، وتعزيز التالحم 
الوطني، ومن أبرز تلك المعارض واألركان التعريفية التي شارك فيها المركز خالل العام: 

المهرجان الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية 33(. . 1

معرض الرياض الدولي للكتاب.. 2

معرض الكتاب بجامعة األميرة نورة.. 3

معرض جدة الدولي للكتاب.. 4
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مرئيات المركز 
حول التعامل مع 

المعوقات
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يواجه المركز صعوبة في التعاون والتكامل مع الجهات ذات الصلة بأهداف المركز في تنفيذ األنشطة والبرامج وتفعيل الشراكات واالتفاقيات. 
ل���ذا س���عى المركز الى تنس���يق الجهود وتوحيدها م���ع الجهات ووضع خطط تفصيلي���ة هادفة للعمل وتحديد البرامج واألنش���طة واألدوار لبناء 

شراكات هادفة ومتنوعة ومستمرة.

كما يواجه المركز صعوبات في تغطية احتياجه من الكوادر المختصة في بعض المجاالت التي يحتاجها والتي تتطلب قدرات وخبرات تتماشى 
مع متطلبات العمل في المرحلة القادمة باإلضافة إلى ارتفاع في نس���بة التس���رب الوظيفي لموظفيه. ولذلك يعمل المركز على استقطاب 

الكفاءات المتميزة وإيجاد نظام فعال للمحافظة على الكوادر البشرية تكامل وتهيئة البيئة المناسبة لهم.

كما ان المالءمة المالية من الصعوبات التي تحول دون تنفيذ المركز لعدد من البرامج واألنش���طة أو االس���تمرار في تنفيذها. فالمركز يس���عى 
إلى إعداد استراتيجية مالية طويلة المدى لدعم المركز ماليًا، وكذلك العمل على إدارة األصول إدارة فاعلة لرفع العوائد وخفض التكاليف وإيجاد 

مصادر متنوعة لتمويل أنشطة المركز.

مرئيات المركز حول 
التعامل مع المعوقات
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خـــاتـــمـــة
س����ّلط ه�ذا التقري�ر الض�وء عل�ى م�ا ش����هده مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني خ�الل الع�ام 1439ه� / 2018م 
م����ن إنج����ازات ش���ملت جملة من النش���اطات والبرامج الت���ي نفذها طوال ع���ام كامل وف�ق منهجية مدروس���ة تم 
إجراؤها باستخدام المنهج الوصفي الكمي، واعتمادا على متابعة ورصد دقيق وتقويم لكل ما تم إنجازه وما هو 
قيد اإلنجاز وفق خطة المركز الس���نوية ليكون واضحًا وبش���كل تفصيلي،  وصوال إلى العديد من النتائج التي تم 
ذكرها في المالحق المرفقة في نهاية التقرير والتي لقيت ردود أفعال طيبة وإيجابية بين كافة أطياف وش���رائح 

المجتمع. 

ويؤك�د المركز على مستوى رئاسة وأعضاء مجلس أمنائه وأمانته العامة،   على االستمرار ف�ي ب�ذل كاف�ة الجهود 
وتس�خير كاف�ة اإلمكانيات لمواصلة البناء على ما سبق، والسعي الستشراف إقرار خطته االستراتيجية الجديدة 
التي سيبدأ تنفيذها خالل هذا العام  2019 / 1440ه لتشكل انطالقة متجددة للمركز لمواكبة خطط رؤية المملكة 
2030 وما يتصل بها من تحديات وآفاق، بما يحقق تطلعات ورؤى خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن 
عبد العزيز آل س���عود وس���مو ولي عهده األمين صاحب الس���مو الملكي األمير محمد بن س���لمان بن عبد العزيز، 
حفظهما الله، مرحبين بكل المالحظات والنقد اإليجابي الذي من شأنه تطوير العمل وتحسينه، وه�ذا م�ا نصب�و 

لتحقيق�ه، سائلين المولى أن يكّلل جهودنا بالتوفيق والنجاح.
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المالحق
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ملحق رقم ) 1 (
ملخص موجز لورش عمل اإلستراتيجية الوطنية للطفولة

عرض موجز ألبرز النقاط التي تناولتها الورش ال�ُمختلفة، التي اتفق عليها من 
ِقبل الخبراء وال�ُمختصين.

 ةيسفنلا ضارمألا لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )6(و ،ءاربخ لاجر )6( مهنم ،اًكراشم )12( روضحلا ددع م2018 ويام 13 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 ةيـــــسفنلا تابارطـــــضالاب ةباـــــصإلا يف ظوحلملا عافترالا .1
 )4( لك نم دحاو صخش باصُي ثيح ؛ملاعلا ىوتسم ىلع
 نم )%50( وحن نأو ،ةـــيـــــــسفنلا ضارمألاـــب صاـــخـــــــشأ
 ةـــلوفطلا لـــحارم يف ثدـــحت ةـــيـــــــسفنلا تاـــبارطـــــــضالا
 .ةقهارملاو

 يف اهريثأتو ،اهعّونتو ،ةيـــــسفنلا تابارطـــــضالا راثآ دّدعت .2
 .ةرسألا وأ درفلل ةفلتخملا ةايحلا بناوج

 ،اــهنم ّدــحلاو ضارمألا كــلت جالعل داــجلا لــمعلا نم ّدــب ال .3
 ةيدؤملا بابـــــسألا ضعب نم ِّدحلل ةلودلا تاعاطق هيجوتو
 .ةيسفنلا تابارطضالا ىلإ

 ةـــثالـــث مـــهأ
 باــــــبـــــــــــسأ
 ةــيـــــساـــــــسأ
 ءاربخلا اـهدّدـح
 ةـــلـكــــــشمـلـل
 ةحورطملا

 تابارطـضالا يف يثارولا ريثأتلا تاـساردلا تتبثأ :ةينيجلا ةثارولا .1
 ،ماـــــــصفلا( :ةـتواـفتم تاـجردـب اـهروهظو ،ةـفلتخملا ةـيـــــــسفنلا
 ،دّحوتلاو ،ةكرحلا طرفو ،بطقلا يئانث ينادجولا بارطـــــضالاو
 .)بائتكالاو

 ةـقالعلا ةـيملعلا تاـــــــساردـلا تـتبثأ :لاـمهإلاو ءاذـيإلاو ،فنعلا .2
 لـكاـــــــشملاو تاـبارطـــــــضالا روهظو ،ءاذـيإلاو فنعلا نيب ةـلادـلا
 .ةيسفنلا

 .مهترسأ دارفأ دحأل وأ ،مهتاذ لافطألل ءاوس ،تارّدخُمـلا يطاعت .3

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 تاـبارطـــــــضالل ينطولا جماـنربلل عباـتلا يئاـقولا جماـنربلا .1
 .ةيئامنلا

 .كولسلاو ومنلا تابارطضال ينطولا لجِّسلا جمانرب .2
 قّلعتي اميف ميعطتلا لحارم لالخ نم رِّكبُمـــــــــــلا حــــسملا .3

 .ةحصلا ةرازو هتّنبت يذلا ،ةيسفنلا تابارطضالاب
 .يرسألا نامألا جمانرب .4
 .ةيعامتجالا نوؤشلا هتنبت يذلا ،لفطلا ةيامح جمانرب .5

 ةـــثالـــث مـــهأ
ـــس  لخدتلل لبُ
 ببــسلل اًقفو
 يساسألا

ـــــــس يف يكولـــــــسلا ميوقتلا نيمـــــــضت .1  بالطلا ةـــعباـــتم لـــجِ
 .)رِّكبُمـلا لُّخدَّتلاو فاشتكالا ىلع ةدعاسملل(

 نم ةرداــــــــصلا ريراـقتلا داـمتعاـب ةـيموكحلا تاـهجلا ىلع دـيكأـتلا .2
 .ةصاخلا تاعاطقلا

 ؛اهمادختــسا ىلع نيملعملا بيردتو ،تانابتــساو ،تاودأ ءاــشنإ .3
 نأو ،ىرخألا ةيـــسفنلا لكاـــشملاو يطاعتلا لكاـــشم فاـــشتكال
 .يرود لكشب نوكت

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

ـــــس يف يكولـــــسلا ميوقتلا نيمـــــضت .1  بالطلا ةعباتم لجِ
 .)رِّكبُمـلا فاشتكالا ىلع ةدعاسملل(

 ةــيئاــمنلا تاــبارطـــــــضالا يف سرادــملاــب ةــيوعوت جمارب .2
 .ةيسفنلاو

 .هذيفنتو لفطلا ةيامح جمانرب ليعفتل ةيلآ عضو .3
 نم ةرداصلا ريراقتلا دامتعاب ةيموكحلا تاهجلا ىلع ديكأتلا .4

 .ةصاخلا تاعاطقلا
 لافطألاب ةقِّلعتُمـــــــلا تاصصختلا يف ةيبيردت جمارب داجيإ .5

 ةــيئاــــــــصخأ( ةــيـــــــسفنلا تاــجالعلا ميدــقتل ؛نيقهارملاو
 .)ءابطأو ،ةيعامتجاو ،ةيسفن

 ةـــصاخ مهليهأتو نينمدملا جالعل ماـــسقأ وأ زكرم ءاـــشنإ .6
 .نيقهارملاب

 نوكت نأو ،تارّدـخُمــــــــــــــلا رطخ لوح ةـيوعوت جمارب ريوطت .7
 .ةحصلاو ميلعتلاو مالعإلا ةلظم تحت ةمظتنم

 لـــمـعـلا طـطـخ
 يتلا ةــلاــعفلا

 يف مهـستـس
 ذــــــيــــــفــــــنــــــت
 تاردابُمـــــــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 بيردتو ،ةيكولـــسلا تابارطـــضالا نع فـــشكلل ةنابتـــسا ميمـــصت .1
 .اهمادختسا ىلع نيملعملا

 سرادملا يف ةردابُمـلا لوح ةيوعوت لئاسو لالخ نم يعولا رشن .2
 .تاعّمجملاو قاوسألاو

 .ةيوعوت تاودنو تارضاحم ميدقت .3
 ريراقتلا ىلع ةقفاوملاب رارق رادـــصإل ؛ةيلخادلا ةرازو عم قيـــسنتلا .4

 .صاخلا عاطقلا نم ةرداصلا
 .ةيبطلا ريراقتلا ةباتك ةيفيك يف ءابطألل تارود ميدقت .5
 يطاعتلا تالاح فاـــشتكال ؛ةقالع تاذ ةنّنقُم سياقم نع ثحبلا .6

 .ةيسفنلا ضارمألاو
 يفي اـم دـجوي مل نإ سيياـقم ءاـنبو ،ةـيبنجألا سيياـقملا بـيرعت .7

 .ضرغلاب
 هذه ةمدخل ةيـسفنلا وأ ةماعلا تايفـشتـسملا يف ماـسقأ حاتتفا .8

 .زكارملا هذهل ةلهؤملا رداوكلا ريفوتو ،ةئفلا
 ضارمألاو تارّدخُمـلا نع ةيوعوت داومل ةيساردلا جهانملا نيمضت .9

 .ةيسفنلا
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 ةئيبلا ىلع ظافحلا ةفاقث لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )5(و ،ءاربخ لاجر )6( مهنم ،اًكراشم )11( روضحلا ددع م 2018 ويام 13 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 اهب لمعلا سرغو ،ةئيبلا ىلع ظافحلا ةفاقث رـشن ةرورـض .1
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف بابشلاو لافطألا ىدل

 يعولا ىوتـــــــسمب ءاــــقترالل لــــثمألا قيرطلا نع ثــــحبلا .2
 ةــكلمملا يف باــبـــــــشلاو لاــفطألا ىدــل ةــيئيبلا ةــفاــقثلاو
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ،ةــمظنألا ريوطتل ةــلعاـف تاــيجيتارتـــــــسإ عـــــــضو ةرورـــــــض .3
 اهب لومعملا ةيلاحلا تابوقعلاو ،تاعيرــشتلاو ،نيناوقلاو
 .يئيبلا لاجملا يف

 ةـــثالـــث مـــهأ
 باــــــبـــــــــــسأ
 ةــيـــــساـــــــسأ
 ءاربخلا اـهدّدـح
 ةـــلـكــــــشمـلـل
 ةحورطملا

  .اهليعفت فعضو ،ةيئيبلا تاعيرشتلاو ةمظنألا فعض .1
 تائف عيمجل ةّمدقُمــــــــــــلا ةيئيبلا ةيعوتلاو ةيبرتلا جمارب فعـــــض .2

 ةـــلماـــكتم ةـــحيحـــــــص ةـــيملع ســـــــسأ ىلع ةـــينبملا ،عمتجملا
 .ةمادتسمو

 ةيموكحلا تاهجلا نيب يــــــســــــسؤملا لمعلا قيــــــسنت فعــــــض .3
 لـمعلا فعـــــــضو ،ةـيعاـمتجالا ةـيلوؤـــــــسملا باـيغو ،ةـــــــصاـخلاو
 .يعوطتلا

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 .ةيئيبلا ةطرشلاو ةئيبلل لماشلا ماظنلا ءاشنإ .1
 .)نمأ انلك( قيبطتب ةيئيبلا تافلاخُمـلا طبر .2
 .ةمادتسُمـلا ةيمنتلاو ةيئيبلا ةيعوتلل ينطو زكرم ءاشنإ .3
 .ةيئيبلا ةحايسلا ليعفت .4
 لاجم يف ةحجانلا ةيملاعلا تاردابُمـــــــــــلا نم ةدافتــــسالا .5

 .ةئيبلا

 ةـــثالـــث مـــهأ
ـــس  لخدتلل لبُ
 ببــسلل اًقفو
 يساسألا

  :اهليعفت فعضو ،ةيئيبلا تاعيرشتلاو ةمظنألا فعض :دنب تحت
  .ةئيبلل لماشلا ماظنلا ءاشنإ .1
  .)نمأ انلك( قيبطتب ةيئيبلا تافلاخُمـلا طبر .2
  .تايافنلا ةرادإل يميظنتو يماظن راطإ عورشم سيسأت .3
 عيمجل ةمّدقُمـــــــــلا ةيئيبلا ةيعوتلاو ةيبرتلا جمارب فعـــض :دنب تحت
 :عمتجملا تائف
  .ةمادتسُمـلا ةيمنتلاو ةيئيبلا ةيعوتلل ينطو زكرم ءاشنإ .1
  .ةيئيبلا زئاوجلاو تاقباسملا .2
  .)مادتسُمـلا دجسملا( يئيبلا يحلا سرادمو دجاسم .3
 ةـيموكحلا تاـهجلا نيب يـــــســـــسؤملا لـمعلا فعـــــض :دـنب تـحت
 :ةصاخلاو
  .ةمادتسُمـلا ةيمنتلاو ةيئيبلا ةيعوتلل ينطو زكرم ءاشنإ .1
 .ةئيبلا لاجم يف ةحجانلا ةيملاعلا تاردابُمـلا نم ةدافتسالا .2

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

  .)نمأ انلك( قيبطتب ةيئيبلا تافلاخُمـلاو مئارجلا طبر .1
  .ةئيبلل لماشلا ماظنلا ليعفت .2
 تايافنلا ةرادإل يميظنتو يماظن راطإ عورــــــشم عــــــضو .3

  .)رامثتسا – ةيعوت – ةمكوح(
  .هليعفتو يئيبلا يحلا دجاسمو سرادم ءاشنإ .4
  .ةمادتسُمـلا ةيمنتلاو ةيئيبلا ةيعوتلل ينطو زكرم ءاشنإ .5
 ةئيبلا ءاملع جمانربو ةيئيبلا زئاوجلاو تاقباــــــسملا ليعفت .6

  .راغصلا
 .ةمادتسُمـلا ةيمنتلاو ةيئيبلا ةيعوتلل ينطو زكرم ءاشنإ .7

 لـــمـعـلا طـطـخ
 يتلا ةــلاــعفلا

 يف مهـستـس
 ذـــــيـــــفـــــنـــــت
 تاردابُمـــــــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 .ةيئيبلا تافلاخُمـلاو مئارجلا لمشيل ؛)نمأ انلك( قيبطت ثيدحت .1
 نيمتهملاو يموكحلاو صاـخلا عاـطقلا عم تاـكارـــــــش سيـــــــسأـت .2

  .يئيبلا لاجملاب
  .زكرملل يلام معد ريفوتل ؛ةئيبلل قودنص ءاشنإ .3
 ةيئيبلا تابــسانملاب اهطبرو ،ةيئيبلا تاقباــسملا عيــضاوم ديدحت .4

 .ةيملاعلا
ـــعجرم هـــفـــــــصوب ،تاـــمولعم زكرم ءاـــــــــشنإ .5 ـــقوثوم اً ـــقلعتم اً  اً

  .ةيئيبلا تامولعملاب
ــــــصختملا ةربخلا تويبب ةناعتــــــسالا .6  تاــــــساردلا لمع يف ةــــــصّ

  .ةيئيبلا ةيحسملا
 ةداـفإلل يئيبلا لاـجملا يف ةـحجاـنلا ةـيلودـلا براـجتلا مهأ دـيدـحت .7

 .اهنم
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 ةيرورملا ثداوحلا ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )4(و ،ءاربخ لاجر )6( مهنم ،اًكراشم )10( روضحلا ددع م 2018 ويام 13 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 ةيداملاو ،)بابــشلاو لافطألا( ةيرــشبلا رئاــسخلا مجح ام .1
ــيونـــــــس ةــلودــلا اــهدـــبكتت يتلا ةـــفلتخملا  هذــه ةـــجيتن اًّ
 دلبلا لبقتـــسم يف رئاـــسخلا هذه رثؤُت فيكو ؟ةلكـــشملا
 ،ةــــيـعاــــمـتـجالاو ،ةــــيداــــــــــصتـقالا :يـحاوـنـلا عـيـمـج يـف
  ؟ةيحصلاو

 :يهو ،ةيرورملا ةمالــــسلا تانّوكم ىلع زيكرتلا ةرورــــض .2
 .ةيتحتلا ةينبلا-٣ .ةبكرملا-٢ .قئاسلا-١

 ماـظنلا ّبـح ىلع مهتئـــــــشنتو ةـمداـقلا لاـيجألا ةـيبرت نإ .3
 لـكاـــــــشملا بـلغأ ّلـح يف ةـيرهوجو ةـيـــــــساـــــــسأ ةـطقن
 .ةيرورملا

 ةـــثالـــث مـــهأ
 باــــــبـــــــــــسأ
 ةــيـــــساـــــــسأ
 ءاربخلا اـهدّدـح
 ةـــلـكــــــشمـلـل
 ةحورطملا

 بايغو ،لافطألا ىدل يرورملا يعولا فعــــــض :لوألا ببــــــسلا .1
  .ةنسحلا ةودقلا

 يف لافطألل ةيرورملا ةمالـسلا لئاـسو فعـض :يناثلا ببـسلا .2
  .ةيويحلا قطانملا

 .ةيرورملا ةمظنألاب دّيقتلا مدع :ثلاثلا ببسلا  .3

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

ـــــــساـملا ةـجاـحلا دـيكأـت  هـيلإ تـلـــــــصوت اـم ثدـحأ ىلع عالطالل ةّ
 جمارب نم ،لافطألل ةيرورملا ةمالسلا يف ةمّدقتُمـــــلا لودلا
 تاــبكرملا يقئاــــــــسو ،مهيوذو لاــفطألل تارداــبُمو ةــيوعوت
 .اًّيلحم اهنم ةدافإلل ؛مهريغو

 ةـــثالـــث مـــهأ
ـــس  لخدتلل لبُ
 ببــسلل اًقفو
 يساسألا

 رومألا ءايلوأ فدهتـــست ةيرورملا ةمالـــسلل ةيبيردت زكارم ءاـــشنإ .1
  .لافطألاو ةيسردملا تالفاحلا يدئاقو

 ةرازو مازلإ قيرط نع ،لافطألل يرورملا يعولا ىوتــــــسم ةدايز  .2
 ةمظنأ لافطألا ميلعتو ،لافطألل ةيبيردت جمارب عـــــضوب ميلعتلا
 .اًّيلمع كلذ قيبطتو ،اهجهانم لالخ نم ريسلا

 حراـــــــسمو ،عومـــــــسملاو يئرملا مالعإلا لـئاـــــــسو نم ةداـفإلا .3
 .يعامتجالا لصاوتلا جمارب ريهاشمو ،لافطألا

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

 ةرازو فارــــــشإ تحت ،بالطلا نم ةيعوطت قرف ليكــــــشت .1
  .رورملا ةرادإو ميلعتلا

 ةــيرورملا ميقلا زيزعتل ؛ةــينورتكلإ باــعلأ جمارب ميمـــــــصت .2
  .لافطألا ىدل

 ثداوحلا نم ِّدــحلل ؛ةــماــع ةــيرورم ةــيوعوت ةــلمح ميظنت .3
 مادختساب ،صاخلاو يموكحلا عاطقلا ةكراشمب ،ةيرورملا
 .ةثيدحلا مالعإلا لئاسو

 ةيبيردت ةرود روضحب )ةرطخلا تافلاخُمــلا( نيفلاخملا مازلإ .4
  .ةدايقلا يف

- رورملا ةرادإ( صاصتخالا تاذ تاهجلا نيب ينقتلا طبرلا .5
 قّلعتي اميف ،)تارّدخُمــــــــــــــلا ةحفاكم ةرادإ-ةحـــــــصلا ةرازو
 تاعونمملا قاطن يف ةيرورملا ثداوحلاو صخُّرلا ديدجتب
 .ةيسفنلا ضارمألاو

 لـــمـعـلا طـطـخ
 يتلا ةــلاــعفلا

 يف مهـستـس
 ذـــــيـــــفـــــنـــــت
 تاردابُمـــــــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 لمعلل ةمظنُمـــــلا ةئيبلا ريفوتو ،نيعوطتملا بالطلا باطقتسا .1
 .يعوطتلا

 .ةيعوطتلا لامعألا يف رومألا ءايلوأ ةكراشم .2
  .ةيوعوتلا جماربلا ليومتل ةاعُر باطقتسا .3
  .قطانملا ةفاكب يلآلا دصرلا ةزهجأ بيكرت .4
 .ةديدجلا تافلاخُمـلا نع ةيوعوت ةلمح ميمصت .5
  .قرطلل ةبوغرملا ةيئاشنإلا تافصاوملا عضو .6
  .ةبسانم ةيبيردت ةئيب داجيإو ،ةدايقلا سرادم ريوطت  .7
 .قيرطلا مدختسم عم يلاثملا لماعتلا ىلع رورملا لجر بيردت .8
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 ةطرفملا ةنمسلا لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )5(و ،ءاربخ لاجر )6( مهنم ،اًكراشم )11( روضحلا ددع م 2018 ويام 13 خيراتلا

 رـــكُذ اـــم زرـــبأ
 روــحــم تـــحــت
 ةـــماـــع ةـــحمل
 ةلكـــشملا نع
 جئاتنلاو

 فلتخم اـهنم يناـعت ،ةـيملاـع ةـمزأو ةـلكـــــــشم ةـنمـــــــسلا .1
 اًرطخ لـّثمُت نهارلا تـقولا يف تـحبـــــــصأو ،بوعـــــــشلا
 هذه فقول عيرـــس لخدت ىلإ ةجاحب نحنف هيلعو ؛اًّينطو
  .اهلحو ةلكشملا

ـعف تـناـك نإو ةـيعوتلا .2  ةـبـــــــسن الإ لـّكـــــــشُت ال اـهنكل ؛ةـلاّ
 ّلحلا صّخلتيو ،دارفألا ىدل تاداعلا رييغت يف ةطيـــسب
 .ةرسألاب ةايحلا طمن رييغت يف ةلكشملا هذهل يرذجلا

 فيقثتلا يف سيئرلاو يروـحـملا يـحـــــــصلا زكرـملا رود .3
 يئاـــصخأ رفاوت ةرورـــضو ،ةنمـــسلا ةعباتمو ،يحـــصلا
 .ةيحصلا زكارملا يف هرود ليعفتو ةيذغتلا

 ةـــثالــث مــهأ
 باــــبـــــــــسأ
 ةيـــــساـــــسأ
 اــــــــهدّدــــــــح
 ءارـــــبـــــخـــــلا
 ةـــلكـــــشملل
 ةحورطملا

 ريغ ةــيئاذــغلا تاداــعلاو ،يندــبلا لومخلا( يحـــــــصلا ريغ ةاــيحلا طمن .1
 .)ةيحصلا

  .ةلكشملاب ةقِّلعتُمـلا ةمظنألاو ،تايجيتارتسإلاو ،تاسايسلا فعض .2
 ،درفلا ىدل ةنمـــــسلا نم ةياقولاب ةينعملا تاراهملاو يعولا فعـــــض .3

 .عمتجملاو ،ةرسألاو

ــــمــــلا  تارداــــبُ
 جـــــمارـــــبـــــلاو
 ةـــيـــموـــكـــحـــلا
 ،ةــــيــــلاــــحــــلا
 تاسسؤملاو
 ،ةـيموكحلا ريغ
 عاـــــطـــــقـــــلاو
 صاخلا

 دـنع اـهنم ةداـفإلا نكمي يتلا ةـمئاـقلا جماربلا مهأ دـيدـحت مت
 ،ةلوفطلل ةينطولا ةيجيتارتــسإلا مدخت ةديدج جمارب سيــسأت
 جماـــنربو ،)بـــجع( جماـــنرب ةرداـــبمو ،)ةـــبجو( ةرداـــبُم :اـــهنمو
 .اهريغو ،ةيكلملا ةئيهلا ةردابمو ،)رداق(

 ةـــثالــث مــهأ
ـــــــــــس  لــــــبُ
 لــــخدــــتــــلــــل
ـــــــــقـــــــــفو  اً
 بـــبــــــــسلـــل
 يساسألا

 ءانثأ ةيندبلاو ةيحصلا ةطشنألا ليعفتو ،لافطألل يندب داحتا ءاشنإ .1
  :اهليعفتو ةيلاتلا جماربلا نم لك قيبطت اذه لمشيو ،تازاجإلا
  .ةعّسوم ةروصب )ACEV( جمانرب قيبطت •
  .ةكلمملا لخاد )PPP( لبرت جمانرب قيبطت •
  .)ةيلزنملا تارايزلا( ةضرمملا تارايز جمانرب قيبطت •
  .هقيبطت بّلطتي يذلا ،يقايللا يندبلا لجسلا ليعفت .2
  .ةضايرلا ةلوازمل ةرسألا دارفأ لكو بألاو مألل ةبسانملا ةئيبلا ريفوت •
  .ةيندبلا ةسرامملا لجأ نم ندملا ريوطت •
  .ةرسألل مّدقت ةفلتخم جمارب لالخ نم هتيعوتو ركفلا رييغت •
 :يف مهسُت ؛يحصلا يعولل ةصصخم تاقيبطت ءاشنإ .3
 .ةيسردملا ةيذغتلا ريوطت •
 .لافطألل ةهّجومـلا ةيحصلا ريغ ةمعطألل تانالعإلاو قيوستلا نم ّدحلا •
 .لافطألل ةديفملا ةينقتلا ليعفت •

 تاردابُمــــــــــلا
ــعفلا  يتلا ةــلاّ

 مـهــــــستــــــس
 لــــــح يــــــف
 ةـــلــكـــــــشمــلا
 ةحورطملا

  .ةيسردملا ةيذغتلا ماظن ريوطت .1
  .ةيئوضلا ةراشإلا ماظن ليعفت .2
  .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةردابُم ليعفت .3
 ةـيـــــــساردـلا جهاـنملا ريوطتو ،ةـيندـبلا ةـطـــــــشنألا لـيعفت .4

  .ةيحصلا ةفاقثلا نّمضتتل
  .ةنمسلا يف اًعجرم نوكي ينورتكلإ عقوم ءاشنإ .5
 .ةنمسلا ةحفاكمل فيقثتو ةيعوت زكرم ءاشنإ .6

 لمعلا ططخ
 ةــــلاــــعــــفــــلا
 يـــــــــتـــــــــلا

 مهــــستــــس
 ذـــيـفـنـت يـف
 تاردابُمـــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 .ةيحص ةيذغت مّدقت ةيسردم معاطم ةئيهت .1
  .ةمظنألاب ةيسردملا ةيذغتلا ةبقارم ماظن ريوطت .2
 .ةيلودلا براجتلا نم ةدافتسالل ينطو لمع قيرف ليكشت .3
 .يندبلا طاشنلا ةسراممل ةيفاضإ زكارم ثادحتسا .4
 .ةطشنألا ذيفنتل ةبسانم ةيسردم ةئيب ريفوت .5
 بـــــــسانم صاخ رقم ليهأتو ،ةيباجيإ ةقيرطب ءاـيحألا زكارم راـمثتـــــــسا .6

  .ةنمسلاب ةقِّلعتُمـلا تامدخلا ميدقتل
 كلت يف يــــضاير بردمو ،يحــــص فقثمو ،ةيذغت يئاــــصخأ نييعت .7

 .زكارملا
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 ةيرسألا لكاشملا لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )7(و ،ءاربخ لاجر )6( مهنم ،اًكراشم )13( روضحلا ددع م 2018 ويام 13 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 بجي ثيح :ةكلمملا يف تاحلطـصملا ديحوت ةرورـض .1
 نم ةءاـــسإلا موهفمل حـــضاوو ددحم فيرعت عـــضو
 نم هيلع قافتالا متي ،ءاذيإلا نم ةيامحلا ماظن لبِق
  .ةصتخملا فارطألا عيمج لبِق

 ،ةيحـــــسمو ةيئاـــــصقتـــــسا تاـــــسارد ءارجإ ةرورـــــض .2
 يف لـيوطلا ىدـملا ىلع ةـيلوط ةـيعبتت تاـــــــساردو
 ديدحتلا اهلالخ نم متي ،ةيدوعــــسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ءاذيإلا وأ ،ةءاــــسإلا وأ ،لامهإلا ىوتــــسمل قيقدلا
  .لافطألل

 لوح ةددحم نيناوقو ةحــضاو تاعيرــشت دوجو مدع .3
 رفاوتو دوجو ةيدودحم يف مهسيس ؛لفطلا ةيامح
 امو ،ءادتعالا بــــسن لوح ةقيقد تامولعمو تانايب
 .اههاجت ططخ نم هلمع نكمي

 ةـــثالـــث مـــهأ
 باــــــبـــــــــــسأ
 ةــيـــــساـــــــسأ
 ءاربخلا اـهدّدـح
 ةـــلـكــــــشمـلـل
 ةحورطملا

 ،ًالوأ لـفطلل ةءاـــــــسإلا نم عمتجملا فقومو ،نيدـلاولا ةـفاـقث فعـــــــض
 قيبطت فعـــــضو ،نيدتعملاو اياحـــــضلل ةمّدقُمـــــــــــــلا تامدخلا فعـــــضو
 ىلإ ةفاـــضإلاب ،اهذافنإو لفطلا ةيامحب ةقِّلعتُمــــــــــلا ةمظنألاو نيناوقلا

 تاـمولعملاو تاـــــــساردـلا ّحـــــــشو ،ةـيداـملاو ةـيرـــــــشبلا تاردـقلا فعـــــــض
 .ةيضقلا هذهب ةقِّلعتُمـلا تانايبلاو

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 دـنع اـهنم ةداـفإلا نكمي يتلا ةـمئاـقلا جماربلا مهأ تدّدـُح
 ةــينطولا ةــيجيتارتـــــــسإلا مدــخت ةدــيدــج جمارب سيـــــــسأــت
 ،جاوزلا ىلع نيلبقُمـــلا تارود عورشم :اهنمو ،ةلوفطلل
 تاراـيزلا جماـنربو ،)ACEV( جماـنربو ،ةـيدـلاولا نع جماـنربو
ـعفلا ةـيدـلاولا( )PPP( لـبرت جماـنربو ،ةـيلزنملا  اـهريغو ،)ةـلاَّ
 .ةلاَّعفلا جماربلا نم

 ةـــثالـــث مـــهأ
ـــس  لخدتلل لبُ
 ببــسلل اًقفو
 يساسألا

 جمانربو ،)(PPP لبرت جمانربو ، (ACEV) جمانرب لمـــــشتو :ةيدلاولا جماربلا
 عفرو ،هذاــفنإو ماــظنلا قيبطتو ،)ةــيلزنملا تاراــيزلا( ةــــــــضرمملا تاراــيز
 .ةيضقلاب يعولا ىوتسم

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

 ةيـضقب رـسألاو عمتجملا دارفأ ىدل يعولا ىوتـسم عفر
  :لالخ نم اذه متيو .لافطألل ةءاسإلاو فنعلا

  .هعاونأو فنعلاب عمتجملاو نيدلاولا يعو ةدايز .1
  .اهقيبطتو ةفلتخملا ةيدلاولا جماربلا ليعفت .2
 تاهجلا لبِق نم لفطلاب ةقِّلعتُمــلا نيناوقلا ليعفت .3

  .اهذافنإو ،اهقيبطتو ،ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا
 تايحالـصلا اهؤاطعإو ةيلماكتلا ةيامحلا زكارم ريوطت .4

  )ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيئاعرلا( ةيمدخلاو ةينوناقلا
 متهت ،ةـــيذـــيفنت ةـــــــــصتخم ةـــهج حارتقا وأ دـــيدـــحت .5

 عوــــضومب ةينعملا ةفلتخملا تاهجلا نيب قيــــسنتلاب
 .لافطألا ىلإ ةءاسإلا

 لـــمعلا طـطخ
 يتلا ةــلاــعفلا

 يف مهستس
 ذـــــيـــــفـــــنـــــت
 تاردابُمـــــــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 حئارـــــش عيمج فدهتـــــست ةيمالعإو ةيوعوت تالمح ءاـــــشنإ ةرورـــــض .1
 ،نيرثؤملا /ريهاـــشملا /ةودقلا رود ليعفت اهلالخ نم نكمي ،عمتجملا
 ،ةفلتخملا ةيــسردملا جهانملا ىلإ ةءاــسإلاو فنعلا اياــضق ةفاــضإو
 ددــحمو حـــــــضاو فيرعت لاــخدإو ،سرادــملا يف ةــيفـــــــص ال جماربكو
 دوجوب ةيعوتلا ىلإ ةفاــــــضإلاب ،جهانملا كلت يف ةءاــــــسإلاو فنعلل
  .عمتجملا يف لفطلل ةدناسملاو ةيامحلا تامدخ

 تايلآ عـضوو ،ةفاك عمتجملا دارفأ ىدل تابجاولاو قوقحلا ةفاقث رـشن .2
 لـكل ةـلماـــــــش ةـيلآ دوجو عم ،ةـهج لـك يف نيناوقلا ذـيفنتل ةـحـــــــضاو
  .ةينعملا تاهجلا

 لبِق نم همعدو دوجوملا ريوطت وأ ،لفطلا ةدناـــسمل مقر صيـــصخت .3
 ،ةءاــفك رثكأ ةروـــــــصب هــتمهم ءادأ ىلع اًرداــق هــلعجي اــمم ؛ةــلودــلا
 فيقثت يف يعامتجالا لــــــصاوتلاو مالعإلا لئاــــــسو لك رامثتــــــساو
  .هعم لماعتلاو مقرلا اذه ةيمهأب عمتجملا

 فلتخم يف رــــسألا لكل اهمعدو ةلوفطلا ةيمنتل ةددعتُم زكارم ريفوت .4
 .ةكلمملا قطانم
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 ةركبملا ةلوفطلا ةيمنت لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )6(و ،ءاربخ لاجر )6( مهنم ،اًكراشم )12( روضحلا ددع م 2018 ويام 13 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 ةحــضاو ةمظنأو ،نيناوقو ،تاعيرــشت دوجو ةيمهأ .1
 يف لفطلا قوقح ىلع ظافحلا يف مهـــسُت ةيوقو
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةركبملا ةلوفطلا لحارم

 ،نيـــــــصتخملاو ،ةرـــــــسألا لبِق نم يعولا ةرورـــــــض .2
 ةرـكـبـمـلا ةــــلوـفـطـلا ةــــلـحرـم ةــــيـمـهأــــب نـيـمـلـعـمـلاو
 تاهجلا لبِق نم داجلا لمعلا ةرورــــضو ،اهتابلطتُمو
 .مهيدل يعولا ىوتسم عفر يف ةصتخملا

 لـفطلا قوقحب ةــــــــصاـخلا ةـحئاللا سيردـت ةرورـــــــض .3
 .تاعماجلاب ةصتخملا ماسقألا يف اهدونب عيمجو

 ةـــثالــث مــهأ
 باــــبـــــــــسأ
 ةيـــــساـــــسأ
 اــــــــهدّدــــــــح
 ءارـــــبـــــخـــــلا
 ةـــلكـــــشملل
 ةحورطملا

  .لفطلا قوقحب ةصاخلا نيناوقلا قيبطت فعض .1
  .لافطألا ىدل ةينطولا ةيوهلا زيزعت .2
 .لفطلل لماشلا ومنلا معدل يدلاولا يعولا ىوتسم عفر .3

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 اـهنم ةداـفإلا نكمي يتلا ةـمئاـقلا جماربلا مهأ دـيدـحت مت
 ةينطولا ةيجيتارتـــــسإلا مدخت ةديدج جمارب سيـــــسأت دنع
 لاــفطألا ضاــيرو تاــناــــــــضحلا جمارب :اــهنمو ،ةــلوفطلل
ـــيلاـــح اـــهب لومعملا  عباـــتلا نيبوهوملا ةـــياـــعر جماربو ،اً
 جمانربو ،نيبوهوملا ةياعرل زيزعلا دبع كلملا ةــســسؤمل
 ةياعرل ةيدوعـــــــسلا ةيملعلا ةيعمجلاو ،يرـــــــسألا نامألا
 .َهرون ةريمألا ةعماج يف لفطلا

 ةـــثالــث مــهأ
ـــــــــــس  لــــــبُ
 لــــخدــــتــــلــــل
ـــــــــقـــــــــفو  اً
 بـــبــــــــسلـــل
 يساسألا

 :يلاتلاك يهو ،لفطلا قوقح دنب تحت لخدتلل لبُس ةثالث مهأ
  .ةقاعإلا يوذ نم نيبوهوملا ةياعر جمانرب ينبت .1
  .ةيدوعسلا ندم عيمج ىلع )وكمارأ( ءارثإ ةبرجت ميمعت .2
 .ةفدهتسُمـلا تائفلا طسو لفطلا قوقح ةفاقث رشنل ةردابُم ءاشنإ .3
 :يلاتلاك يهو ،ةينطولا ةيوهلا دنب تحت لخدتلل لبُس ةثالث مهأ

  .سرادملا يف ةيعادبإ ةيكولس ةقيرطب ميقلا ليعفتل ةردابُم قالطإ .1
  .نطولا ءاحنأ لك يف ءالولاو ةينطولا ةيلوؤسملا ةلمح قالطإ .2
 زيزعتو ،ةـيبرعلا ةـغللا ةرداـبُم قالطإل ميلعتلاو مالعإلا ةرازو نيب ةرداـبُم .3

 .)يتيوه يتغل(
 :يلاتلاك يهو ،تارّدخُمـلا يطاعت دنب تحت لخدتلل لبُس ةثالث مهأ

 ةـيلعاـفت ةـئيب داـجيإ يف مهـــــــسُت ؛فيقثتلل ةـفداـه بـعل زكارم ءاـــــــشنإ .1
  .اهلفطو مألا نيب ةيوبرت

ـسلا نيمـضت .2  ةيكولـسلا لكاـشملا لحل اهتءارقو مألا ميوقت يحـصلا لجِّ
 .لفطلل ةيفطاعلاو

 ةـفلتخملا ةـثيدـحلا مالعإلا لـئاـــــــسو لالخ نم ّثـبت ةـيوعوت مالفأ جاـتنإ .3
 .تاراطملاو ةيموكحلا رئاودلا يف راظتنالا تاشاشو

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

  .)يتيوه يتغل( ةردابُم قيبطت .1
  .ةينطولا ةيلوؤسملا ةلمح ليعفت .2
 ةـــيكولـــــــس ةـــقيرطب ميقلا لـــيعفتل ةرداـــبُم قالطإ .3

  .سرادملا يف ةيعادبإ
 ررقملا لـــيعفتو ،لـــفطلا قوقحل ةـــمظنألا ةاـــعارم .4

 )3( ىلإ ةدالولا نم لاـــفطألا تاـــناـــــــــضحك ،اـــهنم
  .تاونس

 لمعلا ططخ
 ةــــلاــــعــــفــــلا
 يـــــــــتـــــــــلا

 مهــــستــــس
 ذـــيـفـنـت يـف
 تاردابُمـــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 ميهافملا ضعب زيزعت ىلإ ةفداهلا ،)رختفأو يدوعــــــس( :ةلمح ءاــــــشنإ .1
  .ةيباجيإلا ميقلاو

 .ةيبرعلا ةغللا زيزعتل ؛)ةينويزفلت( :جمارب عم نواعتلا .2
  .ةلقنتملا ةبتكملا جمانربو ،)يتيوه يتغل( :جمانرب قالطإ .3
 ةرــــسألا دارفأ هيف كراــــشُي ،عمتجملا ةمدخل يعوطت :جمانرب ميمــــصت .4

 .ةفاك
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ــيداــم رـــــــسألا تاــناــكمإو تاردــق زيزعت .5 ــيوعوتو اًّ  ؛اًّ
  .لفطلا قوقح نامضل

  .يحصلا لجّسلا دونب ليدعت .6
 .ةيضقلاب ةقِّلعتُمـلا ةيوعوتلا مالفألا جاتنإ .7

 ضاـيرو سرادـملا يف ضرعُت ةـيعادـبإ ةـيميق ةـينطو :جمارب ميمـــــــصت .5
  .لافطألا

 ىتحو ةـــلوفطلا ةـــلحرم نم ةـــفلتخملا جهاـــنملا يف ميقلا نيمـــــــضت .6
  .ةيوناثلا

 يف مهــسُتو ،ةفدهتــسُمــــــــــلا ميقلا نّمــضتت ةينورتكلإ ةــصنم ءاــشنإ .7
  .اهرشن

 ةرـــــــسألاو لـفطلل ةـمّدـقُمــــــــــــــلا تاـمدـخلل ةـيميوقتلا ريياـعملا رـــــــصح .8
  .اهريوطتو

 .لفطلا قوقح نامض عم ضراعتت يتلا ةمظنألا ديدحت .9
  .لفطلا قوقحب ةرسألا يعو ىوتسم عفرل جمارب ميمصت .10
 تاـمدـخلاو فداـهلا بـعللاـب ةـــــــصتخم زكارم حبـــــــصتل يحلا زكارم ةـئيهت .11

  .ةيوبرتلا
  .ومنلا بناوج عيمج لمشت ثيحب يحصلا لجِّسلا دونب ليدعت .12
 .اهلوح ىوتحملا ةباتكو ،ىوصقلا ةيمهألا تاذ اياضقلا رصح .13
 يف ةيئاضفلا تاونقلا يف اهـضرعو ،اهميكحتو ةيوعوتلا مالفألا جاتنإ .14

 .ةورذلا تاقوأ
  

 

 ةركبملا ةلوفطلا ةيمنت لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )6(و ،ءاربخ لاجر )6( مهنم ،اًكراشم )12( روضحلا ددع م 2018 ويام 13 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 ةحــضاو ةمظنأو ،نيناوقو ،تاعيرــشت دوجو ةيمهأ .1
 يف لفطلا قوقح ىلع ظافحلا يف مهـــسُت ةيوقو
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةركبملا ةلوفطلا لحارم

 ،نيـــــــصتخملاو ،ةرـــــــسألا لبِق نم يعولا ةرورـــــــض .2
 ةرـكـبـمـلا ةــــلوـفـطـلا ةــــلـحرـم ةــــيـمـهأــــب نـيـمـلـعـمـلاو
 تاهجلا لبِق نم داجلا لمعلا ةرورــــضو ،اهتابلطتُمو
 .مهيدل يعولا ىوتسم عفر يف ةصتخملا

 لـفطلا قوقحب ةــــــــصاـخلا ةـحئاللا سيردـت ةرورـــــــض .3
 .تاعماجلاب ةصتخملا ماسقألا يف اهدونب عيمجو

 ةـــثالــث مــهأ
 باــــبـــــــــسأ
 ةيـــــساـــــسأ
 اــــــــهدّدــــــــح
 ءارـــــبـــــخـــــلا
 ةـــلكـــــشملل
 ةحورطملا

  .لفطلا قوقحب ةصاخلا نيناوقلا قيبطت فعض .1
  .لافطألا ىدل ةينطولا ةيوهلا زيزعت .2
 .لفطلل لماشلا ومنلا معدل يدلاولا يعولا ىوتسم عفر .3

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 اـهنم ةداـفإلا نكمي يتلا ةـمئاـقلا جماربلا مهأ دـيدـحت مت
 ةينطولا ةيجيتارتـــــسإلا مدخت ةديدج جمارب سيـــــسأت دنع
 لاــفطألا ضاــيرو تاــناــــــــضحلا جمارب :اــهنمو ،ةــلوفطلل
ـــيلاـــح اـــهب لومعملا  عباـــتلا نيبوهوملا ةـــياـــعر جماربو ،اً
 جمانربو ،نيبوهوملا ةياعرل زيزعلا دبع كلملا ةــســسؤمل
 ةياعرل ةيدوعـــــــسلا ةيملعلا ةيعمجلاو ،يرـــــــسألا نامألا
 .َهرون ةريمألا ةعماج يف لفطلا

 ةـــثالــث مــهأ
ـــــــــــس  لــــــبُ
 لــــخدــــتــــلــــل
ـــــــــقـــــــــفو  اً
 بـــبــــــــسلـــل
 يساسألا

 :يلاتلاك يهو ،لفطلا قوقح دنب تحت لخدتلل لبُس ةثالث مهأ
  .ةقاعإلا يوذ نم نيبوهوملا ةياعر جمانرب ينبت .1
  .ةيدوعسلا ندم عيمج ىلع )وكمارأ( ءارثإ ةبرجت ميمعت .2
 .ةفدهتسُمـلا تائفلا طسو لفطلا قوقح ةفاقث رشنل ةردابُم ءاشنإ .3
 :يلاتلاك يهو ،ةينطولا ةيوهلا دنب تحت لخدتلل لبُس ةثالث مهأ

  .سرادملا يف ةيعادبإ ةيكولس ةقيرطب ميقلا ليعفتل ةردابُم قالطإ .1
  .نطولا ءاحنأ لك يف ءالولاو ةينطولا ةيلوؤسملا ةلمح قالطإ .2
 زيزعتو ،ةـيبرعلا ةـغللا ةرداـبُم قالطإل ميلعتلاو مالعإلا ةرازو نيب ةرداـبُم .3

 .)يتيوه يتغل(
 :يلاتلاك يهو ،تارّدخُمـلا يطاعت دنب تحت لخدتلل لبُس ةثالث مهأ

 ةـيلعاـفت ةـئيب داـجيإ يف مهـــــــسُت ؛فيقثتلل ةـفداـه بـعل زكارم ءاـــــــشنإ .1
  .اهلفطو مألا نيب ةيوبرت

ـسلا نيمـضت .2  ةيكولـسلا لكاـشملا لحل اهتءارقو مألا ميوقت يحـصلا لجِّ
 .لفطلل ةيفطاعلاو

 ةـفلتخملا ةـثيدـحلا مالعإلا لـئاـــــــسو لالخ نم ّثـبت ةـيوعوت مالفأ جاـتنإ .3
 .تاراطملاو ةيموكحلا رئاودلا يف راظتنالا تاشاشو

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

  .)يتيوه يتغل( ةردابُم قيبطت .1
  .ةينطولا ةيلوؤسملا ةلمح ليعفت .2
 ةـــيكولـــــــس ةـــقيرطب ميقلا لـــيعفتل ةرداـــبُم قالطإ .3

  .سرادملا يف ةيعادبإ
 ررقملا لـــيعفتو ،لـــفطلا قوقحل ةـــمظنألا ةاـــعارم .4

 )3( ىلإ ةدالولا نم لاـــفطألا تاـــناـــــــــضحك ،اـــهنم
  .تاونس

 لمعلا ططخ
 ةــــلاــــعــــفــــلا
 يـــــــــتـــــــــلا

 مهــــستــــس
 ذـــيـفـنـت يـف
 تاردابُمـــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 ميهافملا ضعب زيزعت ىلإ ةفداهلا ،)رختفأو يدوعــــــس( :ةلمح ءاــــــشنإ .1
  .ةيباجيإلا ميقلاو

 .ةيبرعلا ةغللا زيزعتل ؛)ةينويزفلت( :جمارب عم نواعتلا .2
  .ةلقنتملا ةبتكملا جمانربو ،)يتيوه يتغل( :جمانرب قالطإ .3
 ةرــــسألا دارفأ هيف كراــــشُي ،عمتجملا ةمدخل يعوطت :جمانرب ميمــــصت .4

 .ةفاك

 

 ةركبملا ةلوفطلا ةيمنت لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )6(و ،ءاربخ لاجر )6( مهنم ،اًكراشم )12( روضحلا ددع م 2018 ويام 13 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 ةحــضاو ةمظنأو ،نيناوقو ،تاعيرــشت دوجو ةيمهأ .1
 يف لفطلا قوقح ىلع ظافحلا يف مهـــسُت ةيوقو
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةركبملا ةلوفطلا لحارم

 ،نيـــــــصتخملاو ،ةرـــــــسألا لبِق نم يعولا ةرورـــــــض .2
 ةرـكـبـمـلا ةــــلوـفـطـلا ةــــلـحرـم ةــــيـمـهأــــب نـيـمـلـعـمـلاو
 تاهجلا لبِق نم داجلا لمعلا ةرورــــضو ،اهتابلطتُمو
 .مهيدل يعولا ىوتسم عفر يف ةصتخملا

 لـفطلا قوقحب ةــــــــصاـخلا ةـحئاللا سيردـت ةرورـــــــض .3
 .تاعماجلاب ةصتخملا ماسقألا يف اهدونب عيمجو

 ةـــثالــث مــهأ
 باــــبـــــــــسأ
 ةيـــــساـــــسأ
 اــــــــهدّدــــــــح
 ءارـــــبـــــخـــــلا
 ةـــلكـــــشملل
 ةحورطملا

  .لفطلا قوقحب ةصاخلا نيناوقلا قيبطت فعض .1
  .لافطألا ىدل ةينطولا ةيوهلا زيزعت .2
 .لفطلل لماشلا ومنلا معدل يدلاولا يعولا ىوتسم عفر .3

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 اـهنم ةداـفإلا نكمي يتلا ةـمئاـقلا جماربلا مهأ دـيدـحت مت
 ةينطولا ةيجيتارتـــــسإلا مدخت ةديدج جمارب سيـــــسأت دنع
 لاــفطألا ضاــيرو تاــناــــــــضحلا جمارب :اــهنمو ،ةــلوفطلل
ـــيلاـــح اـــهب لومعملا  عباـــتلا نيبوهوملا ةـــياـــعر جماربو ،اً
 جمانربو ،نيبوهوملا ةياعرل زيزعلا دبع كلملا ةــســسؤمل
 ةياعرل ةيدوعـــــــسلا ةيملعلا ةيعمجلاو ،يرـــــــسألا نامألا
 .َهرون ةريمألا ةعماج يف لفطلا

 ةـــثالــث مــهأ
ـــــــــــس  لــــــبُ
 لــــخدــــتــــلــــل
ـــــــــقـــــــــفو  اً
 بـــبــــــــسلـــل
 يساسألا

 :يلاتلاك يهو ،لفطلا قوقح دنب تحت لخدتلل لبُس ةثالث مهأ
  .ةقاعإلا يوذ نم نيبوهوملا ةياعر جمانرب ينبت .1
  .ةيدوعسلا ندم عيمج ىلع )وكمارأ( ءارثإ ةبرجت ميمعت .2
 .ةفدهتسُمـلا تائفلا طسو لفطلا قوقح ةفاقث رشنل ةردابُم ءاشنإ .3
 :يلاتلاك يهو ،ةينطولا ةيوهلا دنب تحت لخدتلل لبُس ةثالث مهأ

  .سرادملا يف ةيعادبإ ةيكولس ةقيرطب ميقلا ليعفتل ةردابُم قالطإ .1
  .نطولا ءاحنأ لك يف ءالولاو ةينطولا ةيلوؤسملا ةلمح قالطإ .2
 زيزعتو ،ةـيبرعلا ةـغللا ةرداـبُم قالطإل ميلعتلاو مالعإلا ةرازو نيب ةرداـبُم .3

 .)يتيوه يتغل(
 :يلاتلاك يهو ،تارّدخُمـلا يطاعت دنب تحت لخدتلل لبُس ةثالث مهأ

 ةـيلعاـفت ةـئيب داـجيإ يف مهـــــــسُت ؛فيقثتلل ةـفداـه بـعل زكارم ءاـــــــشنإ .1
  .اهلفطو مألا نيب ةيوبرت

ـسلا نيمـضت .2  ةيكولـسلا لكاـشملا لحل اهتءارقو مألا ميوقت يحـصلا لجِّ
 .لفطلل ةيفطاعلاو

 ةـفلتخملا ةـثيدـحلا مالعإلا لـئاـــــــسو لالخ نم ّثـبت ةـيوعوت مالفأ جاـتنإ .3
 .تاراطملاو ةيموكحلا رئاودلا يف راظتنالا تاشاشو

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

  .)يتيوه يتغل( ةردابُم قيبطت .1
  .ةينطولا ةيلوؤسملا ةلمح ليعفت .2
 ةـــيكولـــــــس ةـــقيرطب ميقلا لـــيعفتل ةرداـــبُم قالطإ .3

  .سرادملا يف ةيعادبإ
 ررقملا لـــيعفتو ،لـــفطلا قوقحل ةـــمظنألا ةاـــعارم .4

 )3( ىلإ ةدالولا نم لاـــفطألا تاـــناـــــــــضحك ،اـــهنم
  .تاونس

 لمعلا ططخ
 ةــــلاــــعــــفــــلا
 يـــــــــتـــــــــلا

 مهــــستــــس
 ذـــيـفـنـت يـف
 تاردابُمـــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 ميهافملا ضعب زيزعت ىلإ ةفداهلا ،)رختفأو يدوعــــــس( :ةلمح ءاــــــشنإ .1
  .ةيباجيإلا ميقلاو

 .ةيبرعلا ةغللا زيزعتل ؛)ةينويزفلت( :جمارب عم نواعتلا .2
  .ةلقنتملا ةبتكملا جمانربو ،)يتيوه يتغل( :جمانرب قالطإ .3
 ةرــــسألا دارفأ هيف كراــــشُي ،عمتجملا ةمدخل يعوطت :جمانرب ميمــــصت .4

 .ةفاك
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 لمعلا قوس جايتحاو تاراهملا نيب ةوجفلا لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 ،تاريبخ ءاسن )7(و ،ءاربخ لاجر )6( مهنم ،اًكراشم )13( روضحلا ددع م 2018 ويام 14 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 يف بولطم وه اــمو تاراــهملا نيب ةريبك ةوُهو ةوجف دوجو .1
 تلتحا دق ةيـــــصخـــــشلا تاراهملا ةوجف لعلو ،لمعلا قوـــــس
 .ددصلا اذه يف ربكألا بيصنلا

 ةـيـــــــضقلا هذـه جالعل ةدوقفملا تاراـهملا نع ثـحبلا ةرورـــــــض .2
 ؛ركفلا قيمعتو ،دـهجلا ةـفعاـــــــضم ىلإ جاـتحت يتلا ،ةـكئاـــــــشلا
 ؛تاراهملا ديزيو ،تاءافكلا نم عفري يرذج ٍّلح ىلإ لوـــــصولل
 .للخلا ّدسو جايتحالا ةيطغتل

 ،ةلكـشملا ّلحل ةـصتخملا تاهجلا لبِق نم داجلا لمعلا ةرورـض .3
 يف ةلّثمتُمــــــــــلاو ،نأـــشلا اذه يف روـــصقلا بناوج ةجلاعمو
 ،لمعلا هاجت ةيعمتجملاو ةيرــــــسألا ةئــــــشنتلا ةفاقث فعــــــض
 فعـــــضو ،تاراهملا ةيمنت يف ةماعلا ةـــــسايـــــسلا فعـــــضو
 .لمعلا قوسو ميلعتلا تاجرخُم نيب ةمءاوملا

 ةـــثالــث مــهأ
 باــــبـــــــــسأ
 ةيـــــساـــــسأ
 اــــــــهدّدــــــــح
 ءارـــــبـــــخـــــلا
 ةـــلكـــــشملل
 ةحورطملا

 عــضول ةيموكحلا تاــسايــسلاو تايجيتارتــسإلا مغانت فعــض .1
 .صاخلا عاطقلا معدي امب ةسيئرلا اهفادهأ

 .لمعلا هاجت ةيعمتجملاو ةيرسألا ةئشنتلا ةفاقث فعض .2
 .ميلعتلا لحارم عيمج يف ينهمو يفيظو داشرإ رفاوت مدع .3

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 سلجملا ةياعرب مئاق عورـشم وهو :م2030 ةيؤر ذيفنت بتاكم .1
 عوـــــــضومب ةرـــــــشاـــبم ةـــقيرطب طبترم ،)ءادأ( يداـــــــــصتقالا
  .لمعلا قوس معدت اهرودب يتلا ،ةيموكحلا تاسايسلا

 ماـع تـئـــــــشنُأ ةـيريخ ةـمئاـق ةـيعمج يه :ةـلوفطلا ةـياـعر ةـيعمج .2
 ةـيبرعلا ةـكلمملا يف ةـلوفطلا معدـل ؛ةـيدرف دوهجب )م2011(
 موـــــــسرو تاـعّربتلا ىلع اـهليومت يف دـمتعتو ،ةـيدوعـــــــسلا
   .ةيوضعلا

 ةكارـشلاب مئاق جمانرب وهو :فـسينويلاو ميلعتلا نيب ةكارـشلا .3
  .ةرسألا نوؤش سلجمو ميلعتلا ةرازو نيب

 ةـــينعملا ةـــيمـــــــسرلا ةـــهجلا ُّدـــعت :ةـــلوفطلل ةـــينطولا ةـــنجللا .4
  .اًّيجراخ اهل ةلّثمُمـلاو ،اًّيلخاد ةلوفطلاب

ـس ةردابُم .5  نم نييدوعـسلا نيكمتل "فده" تاردابُم ىدحإ :لبُ
 ءاــنب قيرط نع ،لــــــــضفأ ةــينهم تاراــيخو مّلعت تاراــيخ ذاــختا
 لكل ينهملا داـــشرإلاو فيقثتلا تامدخ نم ةلماكتم ةموظنم
 ،لــمع نع نيثحاــبلاو ،ءاــكرـــــــشلاو ،نيملعملاو ،بالطلا نم
 .نيفظوملاو ،لمعلا باحصأو

 ةيلحم تاكارــــش اهل سيــــسأتلا ةلحرم يف ةردابُم يهو :ريدج .6
 ىـلـع مـيدــــقـتـلاو ،لــــمـع صرـف رـيـفوـت ىـلإ فدــــهـت ،ةــــيـلودو
  .)ةلماش فيظوت تامدخ( رّفوت يهف فئاظولا

 ةـــثالــث مــهأ
ـــــــــــس  لــــــبُ
 لــــخدــــتــــلــــل
ـــــــــقـــــــــفو  اً
 بـــبــــــــسلـــل
 يساسألا

 ،ةـيلاـتلا ةـحرتقُمــــــــــــــلا جماربلا ءاـنب لـمـــــــشتو :ةـيموكحلا جماربلا .1
  :اهقيبطتو ،اهليعفتو
 .نيديفتسملاو ةيؤرلا قيقحت بتاكم نيب نواعتلا ليعفت •
 .رثألا ةسارد ىلع زيكرتلا ةرورض •
 امب ةيموكحلا تاسايسلا ةعجارمل ؛تاعاطقلا عيمج نيب قيسنتلا •

 .صاخلا عاطقلا تاسايس عم مءاوتي
 :كلذ لمشيو ،ةيرسألاو ةيعمتجملا ةئشنتلا ةفاقث معد .2
  .ةيرسألا ةئشنتلا يف نيدلاولا لعافت ىوتسم عفر •
 .ةينهملا فرِحلا ةيمهأو ،يعمتجملا يعولا عفر •
 .مالعإلا لئاسول يباجيإلا رودلا ليعفت •
 تاردابُمـلا لالخ نم كلذ متيو ،ينهم يفيظو داشرإ ريفوت .3

  :ةيلاتلا
 .تاعماجلا يف ينهملا داشرإلل راسم ءاشنإ •
 .ةسردم لك يف ينهم داشرإ تادحو ءاشنإ •
 .ةيرمعلا تائفلا بسح تاراهملل ليلد ريفوت •
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7. GLOW WORK)(: فيظوتلا تاونق نمـــــــض ةـــمئاـــق ةرداـــبُم 
 عم لمعلا صرف بـسانت ىلإ فدهت ،ةيرـشبلا دراوملل ةعباتلا
 .نيبسانملا صاخشألا

 وحن ةرازولا تاهّجوت معدل :وكـــــسنويلاو ميلعتلا نيب ةكارـــــشلا .8
 رـيوـطـتو ،ةرـكـبـمـلا ةــــلوـفـطـلا ةــــلـحرـم يـف مـيـلـعـتـلا ةدوـج زـيزـعـت
 نيفرطلا فادـهأ مدـخي اـمب اـهميوقتو جماربلاو تاـــــــساـيـــــــسلا
 .مهتايجيتارتسإو

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

 تاـــــــساـيـــــــسلا ةـعجارمل ؛تاـعاـطقلا عيمج نيب قيـــــــسنت لـمع .1
 .صاخلا عاطقلا تاسايس عم مءاوتي امب ةيموكحلا

 .نيديفتسملا كارشإو ةيؤرلا قيقحت بتاكم ليعفت .2
 .ةينهملا فرِحلا ةيمهأب يعمتجملا يعولا عفر .3
  .مالعإلا لئاسول يباجيإلا رودلا ليعفت .4
 هاجت ةيرـــــــسألا ةئـــــــشنتلا يف نيدلاولا لعافت ىوتـــــــسم عفر .5

 .لمعلا
  .ةيرمعلا تائفلا بسح تاراهملا ليلد ريفوت .6
 .ةيميلعت ةسسؤم لك يف ةينهم تادحو ءاشنإ .7
 .تاعماجلا يف ينهملا داشرإلل راسم ءاشنإ .8

 لمعلا ططخ
 ةــــلاــــعــــفــــلا
 يـــــــــتـــــــــلا

 مهــــستــــس
 ذـــيـفـنـت يـف
 تاردابُمـــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 .لمعلا قوس يف ةرثؤملا تاسايسلا رصح .1
 .ةوجفلا صيلقت يف تاسايسلا هذه ريثأت ىدم ةسارد .2
 هذـــه ةـــغاـــيـــــــص ةداـــعإ يف ةـــفلتخملا تاـــعاـــطقلا كارـــــــشإ .3

 .تاسايسلا
 .ةينعملا تاهجلا يف ةيؤرلا قيقحت بتاكم ثادحتسا .4
 .بتاكملا هذه ليعفتل ةبسانملا ةيفيظولا تاءافكلا رايتخا .5
 .ةيلودلا تاسرامملا ىلإ فّرعّتلاو ،عقاولا صيخشت .6
 نيلثمم نيذفنُم كارشإ عم ،ةذّفنُمـــــــلا تاهجلل ناجل ليكشت .7

 .ةديفتسملا تاهجلا نم
 جايتحالا ديدحتو ،ةيميلعتلا تاــــــســــــسؤملا عــــــضو ةــــــسارد .8

 .)تاسسؤملا ةبسن /بالطلا ةبسن( تادحولل
 ديدحتل ؛يدوعـسلا عمتجملا عم اهفييكتو تاجرخُمـــــــــلا نييعت .9

 .اهتمءالم
  

 لمعلا قوس جايتحاو تاراهملا نيب ةوجفلا لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 ،تاريبخ ءاسن )7(و ،ءاربخ لاجر )6( مهنم ،اًكراشم )13( روضحلا ددع م 2018 ويام 14 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 يف بولطم وه اــمو تاراــهملا نيب ةريبك ةوُهو ةوجف دوجو .1
 تلتحا دق ةيـــــصخـــــشلا تاراهملا ةوجف لعلو ،لمعلا قوـــــس
 .ددصلا اذه يف ربكألا بيصنلا

 ةـيـــــــضقلا هذـه جالعل ةدوقفملا تاراـهملا نع ثـحبلا ةرورـــــــض .2
 ؛ركفلا قيمعتو ،دـهجلا ةـفعاـــــــضم ىلإ جاـتحت يتلا ،ةـكئاـــــــشلا
 ؛تاراهملا ديزيو ،تاءافكلا نم عفري يرذج ٍّلح ىلإ لوـــــصولل
 .للخلا ّدسو جايتحالا ةيطغتل

 ،ةلكـشملا ّلحل ةـصتخملا تاهجلا لبِق نم داجلا لمعلا ةرورـض .3
 يف ةلّثمتُمــــــــــلاو ،نأـــشلا اذه يف روـــصقلا بناوج ةجلاعمو
 ،لمعلا هاجت ةيعمتجملاو ةيرــــــسألا ةئــــــشنتلا ةفاقث فعــــــض
 فعـــــضو ،تاراهملا ةيمنت يف ةماعلا ةـــــسايـــــسلا فعـــــضو
 .لمعلا قوسو ميلعتلا تاجرخُم نيب ةمءاوملا

 ةـــثالــث مــهأ
 باــــبـــــــــسأ
 ةيـــــساـــــسأ
 اــــــــهدّدــــــــح
 ءارـــــبـــــخـــــلا
 ةـــلكـــــشملل
 ةحورطملا

 عــضول ةيموكحلا تاــسايــسلاو تايجيتارتــسإلا مغانت فعــض .1
 .صاخلا عاطقلا معدي امب ةسيئرلا اهفادهأ

 .لمعلا هاجت ةيعمتجملاو ةيرسألا ةئشنتلا ةفاقث فعض .2
 .ميلعتلا لحارم عيمج يف ينهمو يفيظو داشرإ رفاوت مدع .3

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 سلجملا ةياعرب مئاق عورـشم وهو :م2030 ةيؤر ذيفنت بتاكم .1
 عوـــــــضومب ةرـــــــشاـــبم ةـــقيرطب طبترم ،)ءادأ( يداـــــــــصتقالا
  .لمعلا قوس معدت اهرودب يتلا ،ةيموكحلا تاسايسلا

 ماـع تـئـــــــشنُأ ةـيريخ ةـمئاـق ةـيعمج يه :ةـلوفطلا ةـياـعر ةـيعمج .2
 ةـيبرعلا ةـكلمملا يف ةـلوفطلا معدـل ؛ةـيدرف دوهجب )م2011(
 موـــــــسرو تاـعّربتلا ىلع اـهليومت يف دـمتعتو ،ةـيدوعـــــــسلا
   .ةيوضعلا

 ةكارـشلاب مئاق جمانرب وهو :فـسينويلاو ميلعتلا نيب ةكارـشلا .3
  .ةرسألا نوؤش سلجمو ميلعتلا ةرازو نيب

 ةـــينعملا ةـــيمـــــــسرلا ةـــهجلا ُّدـــعت :ةـــلوفطلل ةـــينطولا ةـــنجللا .4
  .اًّيجراخ اهل ةلّثمُمـلاو ،اًّيلخاد ةلوفطلاب

ـس ةردابُم .5  نم نييدوعـسلا نيكمتل "فده" تاردابُم ىدحإ :لبُ
 ءاــنب قيرط نع ،لــــــــضفأ ةــينهم تاراــيخو مّلعت تاراــيخ ذاــختا
 لكل ينهملا داـــشرإلاو فيقثتلا تامدخ نم ةلماكتم ةموظنم
 ،لــمع نع نيثحاــبلاو ،ءاــكرـــــــشلاو ،نيملعملاو ،بالطلا نم
 .نيفظوملاو ،لمعلا باحصأو

 ةيلحم تاكارــــش اهل سيــــسأتلا ةلحرم يف ةردابُم يهو :ريدج .6
 ىـلـع مـيدــــقـتـلاو ،لــــمـع صرـف رـيـفوـت ىـلإ فدــــهـت ،ةــــيـلودو
  .)ةلماش فيظوت تامدخ( رّفوت يهف فئاظولا

 ةـــثالــث مــهأ
ـــــــــــس  لــــــبُ
 لــــخدــــتــــلــــل
ـــــــــقـــــــــفو  اً
 بـــبــــــــسلـــل
 يساسألا

 ،ةـيلاـتلا ةـحرتقُمــــــــــــــلا جماربلا ءاـنب لـمـــــــشتو :ةـيموكحلا جماربلا .1
  :اهقيبطتو ،اهليعفتو
 .نيديفتسملاو ةيؤرلا قيقحت بتاكم نيب نواعتلا ليعفت •
 .رثألا ةسارد ىلع زيكرتلا ةرورض •
 امب ةيموكحلا تاسايسلا ةعجارمل ؛تاعاطقلا عيمج نيب قيسنتلا •

 .صاخلا عاطقلا تاسايس عم مءاوتي
 :كلذ لمشيو ،ةيرسألاو ةيعمتجملا ةئشنتلا ةفاقث معد .2
  .ةيرسألا ةئشنتلا يف نيدلاولا لعافت ىوتسم عفر •
 .ةينهملا فرِحلا ةيمهأو ،يعمتجملا يعولا عفر •
 .مالعإلا لئاسول يباجيإلا رودلا ليعفت •
 تاردابُمـلا لالخ نم كلذ متيو ،ينهم يفيظو داشرإ ريفوت .3

  :ةيلاتلا
 .تاعماجلا يف ينهملا داشرإلل راسم ءاشنإ •
 .ةسردم لك يف ينهم داشرإ تادحو ءاشنإ •
 .ةيرمعلا تائفلا بسح تاراهملل ليلد ريفوت •
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 ةيعمتجملا ملعتلا ةئيب فعض لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )9( و ريبخ لجر )1( مهنم )10( روضحلا ددع م2018 ويام 14 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 نع لفطلا هبـــــستكي يذلا ،يمـــــسرلا ريغ ميلعتلا ةيمهأ .1
 ،مالعإلاو ،ءاــــقدــــــــــصألاو ،عمتجملاو ،ةرـــــــسألا قيرط
 ةايحلا قيرط نع ميلعتلا( ةيمـــــسرلا ريغ تاـــــســـــسؤملاو
 ةكلمملا يف ميلعتلا اذه لثم قيبطت فعـــضو ،)ةيمويلا
  .ةفلتخم بابسأل ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يمـــــسرلا ريغ ميلعتلا موهفم عمتجملا دارفأ كاردإ مدع .2
  .ةميلس ةئشنت لافطألا ةئشنت يف هتيمهأو

 عونلا اذـه لــثم مّدــقت يتلا تاــهجلاو نكاـمألا ةـيدودــحم .3
 ةــهّجوملا ةــطـــــــشنألاو ،اــهتدوج فعـــــــضو ميلعتلا نم
 ،ةفيعـــضلا اهتاجرخمو ،ةعفترملا اهفيلاكتو ،اهيف لفطلل
 ىوتحم نود ةـيلـــــــستلاو هـيفرتلا لوح رودـت اـم اـًبلاـغ يتلا
 .ديج

 ةـــثالـــث مـــهأ
 باــــــبـــــــــــسأ
 ةــيـــــساـــــــسأ
 ءاربخلا اـهدّدـح
 ةـــلـكــــــشمـلـل
 ةحورطملا

 مـّلـعـتـلا قاــــطـن يـف اــــهـلـيـعـفـتو تاــــعـيرـــــــشتـلاو حـئاوـلـلا باــــيـغ .1
  .يجهنماللاو يعمتجملا

 ميلعتلا موهفمل يعمتجملاو يرـــسألا كاردإلاو يعولا فعـــض .2
  .يجهنماللاو يعمتجملا

 .ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو يسسؤملا عوطتلا فعض .3

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 تاردابُم ّدعت ةيلحم تاردابُم نم دجوي ام نأ ءاربخلا ىري
 ،قيض لاجم يف ذّفنُتو ،ةننقم ريغو ةمظنم ريغ ةيصخش
 :اهنمو
 يرصبلا ثولتلا ةلازإ يف ضايرلا ةنامأ نم تمّدُق ةردابُم .1

 .ضايرلاب
 لــئاــــــــسو لــيعفت يف ةــنلعملاو ةــيدرفلا دوهجلا ضعب .2

 .مالعإلا
 قئارطو ةـــيقالخألاو ةـــيناـــــــــسنإلا ميقلا زيزعتل ةرداـــبُم .3

 .)دلبلا لايع( اهقيبطت
 تاهجلا ضعب لبِق نم ةذّفنُمــلا ةيعوطتلا لامعألا ضعب .4

  .ةفلتخملا

 ةـــثالـــث مـــهأ
ـــس  لخدتلل لبُ
 ببــسلل اًقفو
 يساسألا

 مت ةسيئر بابسأ ةثالث مهأل اًقفو لخدَتلل لبُس ةعست ديدحت مت
  :يهو ،اهديدحت
                            .يجهنماللا مّلعتلل ةيجيتارتسإو ةسايس دادعإ .1
                       .هيفرتلاب مّلعتلا يف ةبّردُم ةيوبرت ةيرشب رداوك ريفوت .2
 عاـطقلل ةـيزيفحت صرف داـجيإو ،ةـمظنألاو تاـعيرـــــــشتلا ةـعجارم .3

 .يعمتجملا ميلعتلاب ماهسإلل صاخلا
 يجهنماللا ملعتلا ةـيمهأـب عمتجملاو ةرـــــــسألل ةـيوعوتلا جماربلا .4

 .هيلع دئاعلا رثألاو
 .اهقيبطت قئارطو تايقالخألاو ةليصألا ةيناسنإلا ميقلا زيزعت .5
 .يجهنماللا مّلعتلا معدت ةيهيفرت ةطشنأ .6
                               .يمسرلا ميلعتلا يف ةيعمتجملا ةمدخلاو عوطتلا جاردإ .7
 قوقحو ،هتالاجمو يعوطتلا لمعلا موهفم دّدحُي عيرـــــشت داجيإ .8

             .هتايلوؤسمو عّوطتملا
 تاهجلاو نيعوطتملا نيب طبرت قيــــسنتلل ةينورتكلإ ةــــصنم داجيإ .9

 .عّوطتلل ةمّدقُمـلا

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

 دـيدـحتو ،يجهنماللا ميلعتلا عاـطق يف عقاولا ةـــــــسارد .1
 .ةوجفلا

 مّلعتلا فدـــهتـــــــست جمارب ذـــيفنتل ةـــينطو رداوك لـــيهأـــت .2
 .هيفرتلاب

  .هيفرتلاب ّملعتلل ريياعمب يملاع دمتعم جمانرب دادعإ .3

 لـــمـعـلا طـطـخ
 يتلا ةــلاــعفلا

 يف مهـستـس
 ذـــــيـــــفـــــنـــــت
 تاردابُمـــــــــــلا
 ةحرتقُمـلا

  .يعمتجملا مّلعتلل ةماع ةسايس داجيإ .1
 مّلعتلا تايلمع ليهـــــستل ؛ةينعملا تاهجلا نم تاعيرـــــشت داجيإ .2

 .يعمتجملا
 .يجهنماللا ميلعتلا لاجم يف ومنلا سايقل ةادأ داجيإ .3
  .هيفرتلاب مّلعتلل ةصتخم ةيميداكأ داجيإ .4

 صرف ريفوت ىلع صاخلا عاطقلا تاـــــســـــسؤم عيجـــــشت .4
  .بابشلل يجهنماللا مّلعتلا

 ىدــل يجهنماللا ملعتلا ةــيمهأــب يعولا ىوتـــــــسم عفر .5
  .رسألا

  .يجهنماللا ميلعتلا يف هيفرتلا فيظوت .6
 يف عمتجملاب ةينعملا تاهجلا عيمج ماهــــسإ ةبــــسن عفر .7

 .يجهنماللا مّلعتلا عيراشم

 صرف ميدـــقت يف ةـــيلاـــعف رثكألا تاـــهجلل زيمتلل ماـــظن داـــجيإ .5
 .بابشلل ميلعتلاو بيردتلل

 ىلإ فدهت تايلاعف ةفاــضتــسا يف ةيهيفرتلا عقاوملا رامثتــسا .6
 .يجهنمال مّلعت

 .هيفرتلاب ملعتلا لاجم يف نيرمثتسم باطقتسا .7
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 ةيندملا ةيلوؤسملا فعض لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )6( و ءاربخ لاجر )2( مهنم )8( روضحلا ددع م 2018 ويام 14 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 تامّوقمو رــــصانع ريفوت ىلع دمتعت ةينطولا ةيلوؤــــسملا نإ .1
 ةوق نم دـيزت ةـيندـملا ةـيلوؤـــــــسملا نإو ،اـهقيقحتل ةـلوفطلل
 ةـلوفطلا جماربب ماـمتهالا ىدـم نأ اـمك ،هداـــــــصتقاو عمتجملا
 .دلبلا روطت ىدم ىلع ُّلدي ةمومألاو

 يهو ،ناـمـــــــض ىلإ جاـتحت الو ةـيعوط ةـيندـملا ةـيلوؤـــــــسملا .2
 ،سفنلا بــحو ،ميقلاو ،ئداــبملا ىلع ةــمئاــق ةــيتاذ ةرداــبُم
 هتاـــــسرامم نع ًالوؤـــــسم صخـــــشلا نوكي نأ ينعتو .دلبلاو
 .هلامعأو

 ،ةيندملا ةيلوؤــسملا ىلع ءوــضلا طّلــسُت يتلا تاــساردلا ةلق .3
 اذـهب متهت يتلا حئاوللاو ةـمظنألا فعـــــــض ىلإ ةـفاـــــــضإلاـب
 .هل ةيعجرم دوجو مدعو ،لاجملا

 ةـــثالـــث مـــهأ
 باــــــبـــــــــــسأ
 ةــيـــــساـــــــسأ
 ءاربخلا اـهدّدـح
 ةـــلـكــــــشمـلـل
 ةحورطملا

 .ةيعمتجملا ةئشنتلا فعض .1
 ةــــيعجرم ةــــهج دوجو مدــــعو ،نيناوقلاو ةــــمظنألا باــــيغ .2

 .ةيندملا ةيلوؤسملل
 .ةيندملا ةيلوؤسملا ةفاقث فعض .3

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 ةكراــشملاب رمألا يلول تحمــس يتلا تارانملا ةــسردم ةردابُم .1
  .ةئراطلا رومألاو بالطلا تايكولس ّلحل ؛ةسردملا رارق يف

 ريغو ةحجان يهو ،ةيلوؤسملا زيزعتل ؛كسمو وكمارأ تايلاعف .2
 .ةمادتسُم

 قرفو ،ةفاـــشكلا ماظنو ،ةيناـــسنإلا ميقلل زّزعُمـــــــــــلا جمانربلا .3
  .ميلعتلا ةرازول ةعباتلا ةيعوطتلا لمعلا

 .بابشلل يعوطتلا لمعلا معدت يهو فتاكت ةيعمج .4
 .ميلعتلا ةرازول عبات ،يباجيإلا كولسلل ةزّزعُمـلا سرادملا .5
 ريغ يهو ،تاردابُمــــــــلا معدت يهو ،دونعلا ةريمألا ةـسـسؤم .6

 .ةمادتسم
  .زيزعلا دبع كلملا ةبتكم .7
 .)يطيحمو انأ( :ةردابمل ةيدوعسلا زاجنإ ةكرش جمانرب .8

 ةـــثالـــث مـــهأ
ـــس  لخدتلل لبُ
 ببــسلل اًقفو
 يساسألا

 .ءايحألا يف ةمئاقلا ناجللاو ،زكارملاو ،ةيدنألا ريوطت .1
 .ةيعمتجملا ةئشنتلا يف مهسُت ةينورتكلإ ةصنم ءانب .2
  .عمتجملا يف ةيندملا ةيلوؤسملا ةفاقث زيزعت .3
 .)نطو ريفس( :ةردابُم .4
 .ةينطولا ةيلوؤسملل ينطو قاثيم ءانب .5

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

 .ةينطولا ةيلوؤسملل ينطو قاثيم ءانب .1
 معد يف ةيرـــشب رداوكو تآـــشنمو ةمئاقلا قفارملا رامثتـــسا .2

 .اهزيزعتو ةيندملا ةيلوؤسملا
 ،اـــــضرلا ةدايزل ؛يلحملا عمتجملا يف تامدخلا ىوتـــــسم عفر .3

 .ةيندملا ةيلوؤسملا زيزعتو
 .ةيندملا ةيلوؤسملا لاجم يف يلحملا ىوتحملا ءارثإ .4
 .ةينقتلا ربع ةفدهتسُمـلا ةئفلل ةيندملا ةيلوؤسملا ةميق عفر .5
 .ةيندملا ةيلوؤسملا زيزعتل ةيلعافت ةئيب ريفوت .6
 لخادتلا بّنجتو ،اهتمظنأو ةيندملا ةيلوؤــسملا تاءارجإ ديحوت .7

 .ةفلتخملا تاهجلا نيب ةيجاودزالاو

 لـــمـعـلا طـطـخ
 يتلا ةــلاــعفلا

 يف مهستس
 ذـــــيـــــفـــــنـــــت
 تاردابُمـــــــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 ،ةــيندــملا ةــيلوؤـــــــسملا مدــخت يتلا جماربلا دادــعإو دــيدــحت .1
 .مهعم قيسنتلاو نيلمتحملا ءاكرشلا ديدحتو

 ةـــيندـــملا ةـــيلوؤـــــــسملا نع ةـــيلاـــحلا ةـــمظنألا عالطتـــــــسا .2
 .اهتساردو

 يـف ةــــيـمـيـلـقإلاو ةــــيـمـلاــــعـلا براــــجـتـلا نـم ةداــــفـتـــــــسالا .3
 .ةيندملا ةيلوؤسملا

 .ةيندملا ةيلوؤسملا يف ثاحبألا جئاتن نم ةدافتسالا .4
 .ةهج يأ ءانثتسا مدعو ،ةقالعلا تاذ تاهجلا عيمج كارشإ .5
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 تارّدخُمـلا يطاعت لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )4(و ،ءاربخ لاجر )5( مهنم ،اًكراشم )9( روضحلا ددع م 2018 ويام 13 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 )تارّدخُمـــــلا يطاعت( نم اهناونعو ةشرولا ىمسم رييغت .1
 هنأ ىلإ ًارظن ؛)ةيلقعلا تارثؤملاو تارّدخُمـلا ةيضق( ىلإ
 متي فوـــس يذلا ةـــشرولا ىوتحم نع قيقد لكـــشب رّبعُي
 .هتشقانم

 ىلع يهو ،ةــسيئرلا بابــسألا ديدحت بجي ةيــضقلا ّلحل .2
 ةفرعم ًالوأ بجيو ،)ةيدعاق –ىطــسو-ىربك( :تايوتــسم
 ديدحتو ،هيمحن فيكو ،تارّدخُمــــــلا يف لفطلا عقي فيك
 اـهتجلاـعم سيلو ،قمعأ ةـقيرطب ةـيـــــــضقلا ةـجلاـعمل لولح
 .طقف ةيحطس ةجلاعم

 تارّدخُمــــــلاب ةقِّلعتُمــــــلا مئارجلل ةليدب لولح داجيإ ةرورض .3
 رود يف ةركبم ٍّنـــــس يف لفطلا عـــــضوف ،نجـــــسلا ريغ
 عمتجملا مامأ هتايح يف راع ةمــــــصو دعي ؛ثادحألا ةياعر
 .يطاعتلل هجتيف ،اًبلس هيف رثؤي امم ؛اهرييغت نكمي ال

 ةـــثالـــث مـــهأ
 باــــــبـــــــــــسأ
 ةــيـــــساـــــــسأ
 ءاربخلا اـهدّدـح
 ةـــلـكــــــشمـلـل
 ةحورطملا

 تابارطضالا-ب .ةيتايحلا تاراهملا فعض-أ :ةيصخشلا لماوعلا .1
 .ةيصخشلاو ،ةيلقعلاو ،ةيسفنلا

 .ةيرسألا ةيئاقولا تاراهملا فعض :ةيرسألا لماوعلا .2
 .ةيجالعلاو ةيئاقولا جماربلا ليومت فعض :ةيئيبلا بابسألا .3

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 .)ساربن( تارّدخُمـلا نم ةياقولل ينطولا عورشملا .1
 .ميلعتلا ةرازول عباتلا ،ملعتملا يحلا زكارم .2
 .لمعلا ةرازول ةعباتلا ،ةيعامتجالا ةيمنتلا زكارم .3
 .ميلعتلا ةرازو نم يبالطلا داشرإلا .4
 ىلإ فداهلا ،ميلعتلا ةرازو نم مّدقُمــــــــلا ،ساربن جمانرب .5

 .تارّدخُمـلا رارضأب ةيعوتلا
 .)لعاف ريغ( .تارّدخُمـلا نم ةياقولا مولبد جمانرب .6
 .لمألا تاعمجمل ةحصلا ةرازو ةينازيم .7
 ،ةـياـقو :تاـيعمج :لـثم ،ثـلاـثلا عاـطقلا نم تارداـبُم دوجو .8

 .ساربنو ،دشرو

 ةـــثالـــث مـــهأ
ـــس  لخدتلل لبُ
 ببــسلل اًقفو
 يساسألا

 :"ةيصخشلا لماوعلا" ةعومجم تاردابُم .1
 .ةيمالعإلا ةيفاقثلا جماربلا ليعفت •
 .اهجمدو زكارملاو جماربلا ليعفت •
 .ةيليهأتلاو ةيجالعلا جماربلا يف عّسوتلا •
 :"ةيرسألا لماوعلا" ةعومجم تاردابُم .2
 .لفطلا ةيامحب ةقالعلا تاذ ةمظنألا ةعجارم •
 .ةيئاقولا تاراهملا ةيمنتو فيقثتلا جمانرب •
 .بابشلاو ،تاهمألاو ،ءابآلا فيقثت •
  :"ةيئيبلا بابسألا" ةعومجم تاردابُم .3
 ةمظنألا ليهستو ،ليهأتلاو جالعلا لاجم يف رامثتسالا عيجشت •

 .لاجملا اذه يف
 ،جالعلاو ،ةياقولا لاجم يف "يريخلا" ثلاثلا عاطقلا كارشإ •

 .ليهأتلاو

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

 .جالعلاو تارّدخُمـلا ةلكشم لوح ةسارد دادعإ .1
 ةيـــــضقل ةيرذج لولح عـــــضول ةيلمع ةيجيتارتـــــسإ عـــــضو .2

 .تارّدخُمـلا يطاعت
 .ةيليهأتلاو ةيجالعلا زكارملا ءاشنإ يف عّسوتلا .3
  .ةيتايحلا تاراهملا ةيوقتو ةيصخشلا تاراهملا ءانب .4
 ةــيوعوتلاو ةــيعاــمتجالا ناــجللاو زكارملاو جماربلا لــيعفت .5

 .اهجمدو

 لـــمـعـلا طـطـخ
 يتلا ةــلاــعفلا

 يف مهـستـس
 ذـــــيـــــفـــــنـــــت
 تاردابُمـــــــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 .جالعلاو تارّدخُمـلا ةلكشم لوح ةفّثكم تاسارد دادعإ .1
 ةـلكـــــــشملا لوح تاـهمألاو ءاـبآلل ةـيفيقثتو ةـيبيردـت ةـلدأ ريفوت .2

  .اهلح قئارطو
 .نييرسألا نيدشرُمـلا تاردق زيزعت جمانرب رارقإ .3
 .ءادألا ميوقت /يرسألا معدلا ميدقتل لخدت قرف ءاشنإ .4
 ةقِّلعتُمــــــلا ةيلودلاو ةيميلقإلا ةمظنألا عم ةيعجرم ةنراقم ءارجإ .5

  .ةيضقلاب
 ةــيئاــقولا تاراــهملا ةــيمنتو ،يفيقثتلا جماــنربلا لــيعفت .6

  .ةيرسألا
  .ليهأتلاو جالعلا لاجم يف رامثتسالا عيجشت .7
 مّدقُت يتلا ،اهمعدو ةرسألاو ةلوفطلا ةيمنت زكارم ءاشنإ .8

 .ةيوعوتو ةيئاقو جمارب
 اذه يف رامثتـــــــسالل ةزّفحملا ةمظنألاو نيناوقلا ّنـــــــس .9

 .لاجملا
 رـــــــصحو ،لاـفطألا ةـياـمحب ةـقالعلا تاذ ةـمظنألا ةـعجارم .10

 .جايتحالاب اهتنراقمو ةقالعلا تاذ ةمظنألا
 .اهباطقتساو ةصّصختُمـلا رداوكلا ريفوت .11

 ءابآلل ةيرــسألا ةياقولا لاجم يف ءارظنلا فيقثت جمانرب ميمــصت .6
 .ةدحتملا ممألا ءارظن ليلد ريياعم قفو تاهمألاو

 ددع دـصرو ،ءارظنلا ءادأ ةبقارمل ةبـسانم ةينقتو لمع ةيلآ عـضو .7
 .ةطبترملا تاظحالملاو نيديفتسملا

 .جمانربلا اذه زيزعتل ةيوعوت ةلمح قالطإ .8
 جالعلا لاجم يف رامثتـــــسالل ةزّفحملا ةمظنألاو نيناوقلا ِّنـــــس .9

 .ليهأتلاو
 .لاجملا اذه يف يبنجألا رامثتسالا لاجم حتف .10

  



100

 نارقألا فنع لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )6(و ،ءاربخ لاجر )6( مهنم ،اًكراشم )12( روضحلا ددع م 2018 ويام 13 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 يناودعلا كولـسلا ىلإ لوألا ماقملا يف نارقألا فنع ىزعُي .1
 اـمل ،ةـيعمتجم ةرهاـظ ىلإ لّوحتي نأ لـبق هـتجلاـعم بـجي يذـلا
 وأ ،هــليلقتو كولـــــــسلا كــلذ فيفخت يف رود نم ةرـــــــسألل
 .سكعلا

 املكف ،ةيدــسجلا تالكــشملاو فنعلا نيب ةيدرط ةقالع كانه .2
 ضارمأب ةباـــــصإلا ةبـــــسن تداز فنعلل ضّرعتلا ةبـــــسن تداز
 ىندأ ٍّدحك ةئيـس براجت عبرأل ضّرعتي صخـش لك نأو .ةيدـسج
 نإ ثيح ؛ةيدــسجو ةيــسفن ضارمأب هتباــصإ ةيلامتحا هيدل ديزت
ـــــــضوت ماــقرألاو ةــيببـــــــسلا ةــقالعلا  يف ريبكلا رثألا كــلذ حّ
 .ال وأ دصقب ناك ءاوس ،فنعلا ةجيتن صخشلا

 حيــــضوتو ،رّمنتلاو نارقألا فنع حلطــــصم نيب قرفلا حيــــضوت .3
 ،)يسنجو ،يدسجو ،يـسفنو ،يظفل( ةفلتخملا رَّمنَّتلا عاونأ

 ةيعامتجالا تاكبـــشلا قيرط نع مأ رـــشابم لكـــشب ناكأ ءاوـــس
 ،ديازتم لكشب رهظي أدب ريخألا نإ ثيح ؛ينورتكلإلا لصاوتلاو
 .ثانإلاو روكذلا نيب ةفلتخم بسنبو

 ةـــثالــث مــهأ
 باــــبـــــــــسأ
 ةيـــــساـــــسأ
 اــــــــهدّدــــــــح
 ءارـــــبـــــخـــــلا
 ةـــلكـــــشملل
 ةحورطملا

 .)ةرسألا لخاد لفطلا( ةيرسألا ةئيبلا .1
 .)تاسايسلاو تاءارجإلا فعض( ةيسردملا ةئيبلا .2
 يعولاو ،ةـقّبطُمــــــــــــــلا نيناوقلا فعـــــــض( ةـيعمتجملا ةـئيبلا .3

 .)يعمتجملا فقوملاو ،يعمتجملا

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 ةرازو نيب نواعتلاو ةكارـــشلا( ةيمالعإو ةيوعوت جمارب ميمـــصت .1
 .)مالعإلا ةرازوو ميلعتلا

 راوحلاو ،كولـــــــسلا( يف ةـــيفيقثت ةـــيبيردـــت جمارب ميمـــــــصت .2
ـــبقتلاو ،عازنلا ضفو ،رعاـــــــــشملا نع ريبعتلاو ،يرـــــــسألا  ،لّ
 فُّرَعَّتلاو ،رَّمنَّتلا تارــشؤُم ىلإ فُّرَعَّتلاو ،ةيرــسألا ةئــشنتلاو
 ضرـعـتـلا يـف لــــخدــــتـلاو ،ةــــياــــمـحـلا عـقاوـمو تاــــقـيـبـطـت ىـلإ
 .)ءاذيإلل

 .مهرسأو لافطألل ةدناسملا طوطخلا معد .3
 .جاوزلا يثيدحو جاوزلا ىلع نيلبقُمـلل ةيئاقو جمارب .4
 .)فارشإو بيردت( ةيلزنملا تارايزلا جمارب .5
 رـــسألاو ،ةبرطـــضملا رـــسألا( ةيعامتجالا تامدخلا لّخدت جمارب .6

 .)ضفخنملا لخدلا تاذ
 .)يحلا يداون( بابشلاو لافطألل معد زكارم ءاشنإو ريوطت .7

 ةـــثالــث مــهأ
ـــــــــــس  لــــــبُ
 لــــخدــــتــــلــــل
ـــــــــقـــــــــفو  اً
 بـــبــــــــسلـــل
 يساسألا

 .مهرسأو لافطألل ةدناسملا طوطخلا معد .1
 ةرازو نواــعت( ةــيمالعإو ،ةــيبيردــتو ،ةــيوعوت جمارب ميمـــــــصت .2

 .)مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو عم ميلعتلا
 .)يحلا يداون( بابشلاو لافطألل معد زكارم ءاشنإو ريوطت .3

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

 تايجيتارتـسإ عـضوو ،م2030 ةيؤر نمـض ةدناـسملا طخ جاردإ .1
 .هذيفنتل

 ةياعرلا يمدقمو لافطألا نيب ةيعوتلاو يعولا ىوتـــــسم عفر .2
 .ةكلمملا ىوتسم ىلع لفطلا ةدناسم طخب

 لمعلا ططخ
 ةــــلاــــعــــفــــلا
 يـــــــــتـــــــــلا

 مهــــستــــس
 ذـــيـفـنـت يـف

 عيمج يف ةـيوعوتلا تالمحلاـب ماـيقلل يلاـملا معدـلا ميدـقت .1
 .ماعلا رادم ىلعو ،ةكلمملا قطانم

 بألا – )Dan Olweus( يجيورنلا سيولأ ناد جماـنرب داــمتعا .2
 .سرادملا يف رَّمنَّتلا لوح ثاحبألل سسؤملا

 ةلكـــشمب ةيعوتلل ةكلمملا ءاحنأ لك يف ةيئاقو تالمح ميظنت .3
 .ةدناسملا طخ لالخ نم رّمنتلا

 ةــيمالعإ داوم ينبت يف مالعإلاو ةــفاــقثلا ةرازو عم نواــعتلا .4
 .لفطلا ةدناسم طخ نع ةيعوتلاب موقت

 ،هلاكــــشأو ،هتالكــــشمو ،رَّمنَّتلا موهفمب ةرــــسألا يعو ةيمنت .5
 .هتحفاكمل ةيعمتجملاو ةيسردملا دوهجلاو ،هتاريثأتو

 رَّمنَّتلا هـــيلع عقو يذـــلا لـــفطلا معد ىلع ةرـــــــسألا بـــيردـــت .6
 .هتدعاسمو

 وأ ةـلوؤـــــــسملا تاـهجلا عم لـــــــصاوتلا ىلع ةرـــــــسألا بـيردـت .7
 .رَّمنَّتلا ةلكشم ّلحل ؛ةسردملا

 تاردابُمـــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 لاح يف رــــسألا ةدعاــــسم ىلإ فداهلا ،)kiva( جمانرب دامتعا .3
 ىلع وأ مهيلع طغــضلا نم ديزت دق ؛مهيلع ةيلام ءابعأ دوجو
 .ةيسفنلا هتحص يف رثؤتو ،لفطلا

 ةيفيقثتو ةيوعوت داوم يأ رــشنل مالعإلا لئاــسوب ةناعتــسالا .4
 .رَّمنَّتلا كولس لوح

 ،سفنلاـب ةـقثلا عيجـــــــشتل ؛)cool connection( جماـنرب ةـبرجت .5
 يفرعملا ىنحنملا لالخ نم ةــيلقعلا ةــحـــــــصلاو ةــنورملاو
 .يكولسلا

 ضفو ،رخآلا لّبقتو راوحلا( لوح ةفّثكم تارود ميدقتو دادعإ .6
 .)عازنلا

 ةيامح وأ رَّمنَّتلا ليلقتل ؛ةـسردملاو ةرـسألا نيب ةقالعلا زيزعت .7
 .ةيحضلا

  



101 2018

 يعامتجالا لصاوتلا عقاوم رطاخم لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .ءاربخ لاجر )2(و ،تاريبخ ءاسن )8( مهنم ،اًكراشم )10( روضحلا ددع م 2018 ويام 14 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 اهنوك ؛يعامتجالا لـصاوتلا لئاـسو رطاخم ةيـضق ةيمهأ .1
  .لفطلا ةايح يف رشابم لكشب رثؤت

 يوحت يعامتجالا لـصاوتلا تاكبـش نأ ىلع ءاربخلا قفتا  .2
 قئاللا ريغ ىوتحملاو ،ةـــطولغملا تاـــمولعملا نم ًاريثك
 يف ًاــيبلـــــــس ًاريثأــت رثؤي اــمم ؛يدوعـــــــسلا عمتجملا نع
 .ةيدوعسلاب لافطألا

 يدوعـــسلا بابـــشلا مادختـــسا لدعم يف ريبكلا عافترالا .3
ـماـع )24 -18( رمع نم  يعاـمتجالا لـــــــصاوتلا لـئاـــــــسو اً
 براـقي اـم هـمادـختـــــــسال ةـبـــــــسن ىلعأ تـغلب ثـيح ؛اًّـيموي

  .(Whatsapp) جمانربل اًديدحتو ،95%
 لاـــفطألا اـــههجاوي يتلا صرفلاو رطاـــخملا زربأ دـــيدـــحت .4

 تاكبـــــش مهمادختـــــسا ببـــــسب يدوعـــــسلا بابـــــشلاو
 يبلـــسلا ريثأتلا يف ةلّثمتُمــــــــــلاو ،يعامتجالا لـــصاوتلا
 يف اهريثأتو ،غامدلا ومنو ةيـسفنلاو ةيندبلا ةحـصلا يف
 ،)ةـــينورتكلإلا مئارجلا( نمألاو ةـــينهملا جئاـــتنلاو ميلعتلا
 نيب يمقرلا لعافتلا ليهـستب كلذو ،ةيندملا ةكراـشملاو
 .نينطاوملاو ةيموكحلا ةزهجألا

 ةـــثالـــث مـــهأ
 باــــــبـــــــــــسأ
 ةــيـــــساـــــــسأ
 ءاربخلا اـهدّدـح
 ةـــلـكــــــشمـلـل
 ةحورطملا

 قيبطت فعـــضو ،ةينورتكلإلا مئارجلا تاعيرـــشت نيب ةوجف دوجو .1
 .ةدوجوملا تاعيرشتلا

 لئاـــــسو رطاخمب ةيعوتلا يف ةـــــسردملاو ةرـــــسألا رود فعـــــض .2
 .يعامتجالا لصاوتلا

 تاكبــــش يف ريهاــــشملل ةرثؤمو ةديج ريغ تاودقو جذامن دوجو .3
 .يعامتجالا لصاوتلا

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 ةـــينقت يف يقالخألا ىوتحملا نينقتل ةـــينطولا ةـــنجللا .1
 .تامولعملا

  .لفطلا ةيامح ماظنو ،ةيتامولعملا مئارجلا ةحفاكم ماظن .2
  .ينورتكلإلا رشنلا ةحئال .3
 .نطف جمانربو ةينورتكلإلا تاغالبلا ماظن .4
 .يركفلا يعولا جمانرب .5
  .لفطلاو مألا فيقثت جمانرب .6
 جاتحي ،يــسنجلا لالغتــسالا نم لافطألا ةيامح تايلاعف .7

 .ةيلاعفلا راركت ىلإ
 لــــــصاوتلا لئاــــــسو رطاخمب ةيوعوت لمع شروو تارود .8

 .يعامتجالا
 .ةينورتكلإلا باعلألل يرمعلا فينصتلا .9

 ةـــثالـــث مـــهأ
ـــس  لخدتلل لبُ
 ببــسلل اًقفو
 يساسألا

 ةـيتاـمولعملا مئارجلا ةـحفاـكم ماـظن يف ةـيماـظن صوـــــــصن جاردإ .1
 لاـفطألل ةـئيـــــــسم داوم رـــــــشن ىلع ةـبترتملا تاـبوقعلاـب ّصتخت
 .يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع

 ةــمظنألا قيوـــــــستل ؛سرادــملا يف ةــيوعوت تاــيلاــعف ةــماــقإ .2
 تاـكبـــــــشو تـنرتنإلا عقاوم ىلع لاـفطألا ةـياـمحب ةــــــــصتخملا
 .يعامتجالا لصاوتلا

 ىلع لافطألا ةيامحب ةـــصتخملا ةمظنألاب ةيعوتلل ةردابُم قالطإ .3
 .يعامتجالا لصاوتلا عقاومو ،تنرتنإلا عقاوم

 مادـختـــــــسالا قئارط )ةـيـــــــساردـلا( ةـفلتخملا جهاـنملا نيمـــــــضت .4
 .يعامتجالا لصاوتلا لئاسول يباجيإلا

 مهدعاــــــست يتلا تاقيبطتلا نأــــــشب نيدلاولل ينف معد ميدقت .5
 .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مهئانبأ مادختسا يف مّكحتلا ىلع

 لــــــصاوتلا لئاــــــسو مادختــــــسال حيحــــــصلا بولــــــسألاب ةيعوتلا .6
 .نيدلاولا لبق نم يعامتجالا

 لــــصاوتلا لئاــــسو يف نيرثؤملل صخر رادــــصإل نيناوق ّنــــس .7
 .يعامتجالا
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 لــــــــصاوتلا لــئاــــــــسو يف نييباــجيإلا نيرثؤملل ةزئاــج عـــــــضو .8
 .يعامتجالا

 ريغ جذامنلا فيـــضتـــست الأ مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو عم قيـــسنتلا .9
 .ريهاشملا نم ةديجلا

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

 مئارجلا ةـــحفاـــكم ماـــظن يف ةـــيماـــظن صوـــــــصن جاردإ .1
 داوم رـــشن ىلع ةبترتملا تابوقعلاب صتخت ،ةيتامولعملا
 .يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع لافطألل ةئيسم

 ةــياــمحب ّصتخت يتلا ةــمظنألاــب ةــيعوتلل ةرداــبُم قالطإ .2
 لــــــــصاوتلا تاــكبـــــــشو مالعإلا لــئاــــــــسو ربع ،لــفطلا
 .يعامتجالا

 ةمظنألا قيوـــــستل سرادملا يف ةيوعوت تايلاعف ذيفنت .3
 ،تـــنرتنإلا عقاوم ىلع لاـــفطألا ةـــياـــمحب ةـــــــــصتخملا
 .يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو

 ةـمظنألاـب لاـفطألا ةـيعوتل ؛تاـقيبطتو باـعلأ ميمـــــــصت .4
 لـــــــصاوتلا تاـكبـــــــش ىلع لاـفطألا ةـياـمحب ةـــــــصتخملا
 .يعامتجالا

 .ةمظنألاو تاعيرشتلا لك مضت ةينورتكلإ ةصنم لمع .5
 مادختــسالا قئارط )ةيــساردلا( ةفلتخملا جهانملا نيمــضت .6

 .يعامتجالا لصاوتلا لئاسول يباجيإلا
 لئاـــسو مادختـــسال حيحـــصلا بولـــسألاب نيدلاولا ةيعوت .7

 .يعامتجالا لصاوتلا
 تاكبش ىلع نالعإلل ةراجتلا ةرازو لبِق نم طباوض عضو .8

 .يعامتجالا لصاوتلا
 لــــصاوتلا لئاــــسو يف نييباجيإلا نيرثؤملل ةزئاج عــــضو .9

 .يعامتجالا

 لـــمـعـلا طـطـخ
 يتلا ةــلاــعفلا

 يف مهـستـس
 ذـــــيـــــفـــــنـــــت
 تاردابُمـــــــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 ،ةـحورطملا تارداـبُمــــــــــــــلا نم ةرداـبُم لـكل سيئرلا فدـهلا دـيدـحت .1
  .ذيفنتلل ينمز راطإ عضوو ،ةردابُمـلا نم ةفدهتسُمـلا ةئفلاو

 دراوملا باطقتساو ،ةردابُمــــلا ليومتل ةيلاملا دراوملا صيصخت .2
 .ةردابُم لك ذيفنت تاوطخ ميوقتو ،اهليهأتو ةيرشبلا

 

  

 يعامتجالا لصاوتلا عقاوم رطاخم لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .ءاربخ لاجر )2(و ،تاريبخ ءاسن )8( مهنم ،اًكراشم )10( روضحلا ددع م 2018 ويام 14 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 اهنوك ؛يعامتجالا لـصاوتلا لئاـسو رطاخم ةيـضق ةيمهأ .1
  .لفطلا ةايح يف رشابم لكشب رثؤت

 يوحت يعامتجالا لـصاوتلا تاكبـش نأ ىلع ءاربخلا قفتا  .2
 قئاللا ريغ ىوتحملاو ،ةـــطولغملا تاـــمولعملا نم ًاريثك
 يف ًاــيبلـــــــس ًاريثأــت رثؤي اــمم ؛يدوعـــــــسلا عمتجملا نع
 .ةيدوعسلاب لافطألا

 يدوعـــسلا بابـــشلا مادختـــسا لدعم يف ريبكلا عافترالا .3
ـماـع )24 -18( رمع نم  يعاـمتجالا لـــــــصاوتلا لـئاـــــــسو اً
 براـقي اـم هـمادـختـــــــسال ةـبـــــــسن ىلعأ تـغلب ثـيح ؛اًّـيموي

  .(Whatsapp) جمانربل اًديدحتو ،95%
 لاـــفطألا اـــههجاوي يتلا صرفلاو رطاـــخملا زربأ دـــيدـــحت .4

 تاكبـــــش مهمادختـــــسا ببـــــسب يدوعـــــسلا بابـــــشلاو
 يبلـــسلا ريثأتلا يف ةلّثمتُمــــــــــلاو ،يعامتجالا لـــصاوتلا
 يف اهريثأتو ،غامدلا ومنو ةيـسفنلاو ةيندبلا ةحـصلا يف
 ،)ةـــينورتكلإلا مئارجلا( نمألاو ةـــينهملا جئاـــتنلاو ميلعتلا
 نيب يمقرلا لعافتلا ليهـستب كلذو ،ةيندملا ةكراـشملاو
 .نينطاوملاو ةيموكحلا ةزهجألا

 ةـــثالـــث مـــهأ
 باــــــبـــــــــــسأ
 ةــيـــــساـــــــسأ
 ءاربخلا اـهدّدـح
 ةـــلـكــــــشمـلـل
 ةحورطملا

 قيبطت فعـــضو ،ةينورتكلإلا مئارجلا تاعيرـــشت نيب ةوجف دوجو .1
 .ةدوجوملا تاعيرشتلا

 لئاـــــسو رطاخمب ةيعوتلا يف ةـــــسردملاو ةرـــــسألا رود فعـــــض .2
 .يعامتجالا لصاوتلا

 تاكبــــش يف ريهاــــشملل ةرثؤمو ةديج ريغ تاودقو جذامن دوجو .3
 .يعامتجالا لصاوتلا

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 ةـــينقت يف يقالخألا ىوتحملا نينقتل ةـــينطولا ةـــنجللا .1
 .تامولعملا

  .لفطلا ةيامح ماظنو ،ةيتامولعملا مئارجلا ةحفاكم ماظن .2
  .ينورتكلإلا رشنلا ةحئال .3
 .نطف جمانربو ةينورتكلإلا تاغالبلا ماظن .4
 .يركفلا يعولا جمانرب .5
  .لفطلاو مألا فيقثت جمانرب .6
 جاتحي ،يــسنجلا لالغتــسالا نم لافطألا ةيامح تايلاعف .7

 .ةيلاعفلا راركت ىلإ
 لــــــصاوتلا لئاــــــسو رطاخمب ةيوعوت لمع شروو تارود .8

 .يعامتجالا
 .ةينورتكلإلا باعلألل يرمعلا فينصتلا .9

 ةـــثالـــث مـــهأ
ـــس  لخدتلل لبُ
 ببــسلل اًقفو
 يساسألا

 ةـيتاـمولعملا مئارجلا ةـحفاـكم ماـظن يف ةـيماـظن صوـــــــصن جاردإ .1
 لاـفطألل ةـئيـــــــسم داوم رـــــــشن ىلع ةـبترتملا تاـبوقعلاـب ّصتخت
 .يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع

 ةــمظنألا قيوـــــــستل ؛سرادــملا يف ةــيوعوت تاــيلاــعف ةــماــقإ .2
 تاـكبـــــــشو تـنرتنإلا عقاوم ىلع لاـفطألا ةـياـمحب ةــــــــصتخملا
 .يعامتجالا لصاوتلا

 ىلع لافطألا ةيامحب ةـــصتخملا ةمظنألاب ةيعوتلل ةردابُم قالطإ .3
 .يعامتجالا لصاوتلا عقاومو ،تنرتنإلا عقاوم

 مادـختـــــــسالا قئارط )ةـيـــــــساردـلا( ةـفلتخملا جهاـنملا نيمـــــــضت .4
 .يعامتجالا لصاوتلا لئاسول يباجيإلا

 مهدعاــــــست يتلا تاقيبطتلا نأــــــشب نيدلاولل ينف معد ميدقت .5
 .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مهئانبأ مادختسا يف مّكحتلا ىلع

 لــــــصاوتلا لئاــــــسو مادختــــــسال حيحــــــصلا بولــــــسألاب ةيعوتلا .6
 .نيدلاولا لبق نم يعامتجالا

 لــــصاوتلا لئاــــسو يف نيرثؤملل صخر رادــــصإل نيناوق ّنــــس .7
 .يعامتجالا
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 ملعتلا تابوعص لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )6(و ،ءاربخ لاجر )5( مهنم ،اًكراشم )11( روضحلا ددع م 2018 ويام 13 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 ىلإ )ملعتلا تاـبوعـــــــص( ةـيـــــــضقلا ىّمـــــــسُم لـيدـعت .1
 ؛)مهليهأــتو ةــقاــعإلا يوذ ميلعت تاــقّوعم( ىّمـــــــسُم
 ةيـــــــضقلا ىوتحم نع ًاقيقد ًاريبعت رّبعُي ال هنأ ىلإ ًارظن
 .شقانت فوس يتلا

 يتلا ةيميلعتلاو ةيوبرتلا تامدخلا ىوتــــــسم تابث مدع .2
 ديدــشلا روــصقلاو ،ةقاعإلا يوذل ميلعتلا ةرازو اهمّدقت
 ةمّدقُمــــلا تامدخلا فعضو ،رّكبُمــــلا لخدتلا جمارب يف
 .ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ةرازو نم

 ؛ةـقاـعإلا يوذ ميلعت هـجاوت يتلا تاـقّوعملاو تاـيدـحتلا .3
 ةـــينطو سيياـــقم دوجو مدـــع ىلع عاـــمجإلا مت ثـــيح
 تاهجلا نيب تامدخلا قيــــــسنت فعــــــضو ،صيخــــــشتلل
 ،ةــحـــــــصلا ةرازوو ،ميلعتلا ةرازو :نم لــك يف ةــينعملا
 .ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ةرازوو

 ةـــثالــث مــهأ
 باــــبـــــــــسأ
 ةيـــــساـــــسأ
 اــــــــهدّدــــــــح
 ءارـــــبـــــخـــــلا
 ةـــلكـــــشملل
 ةحورطملا

 .صيخشتلا ىوتسم فعض .1
 .ةيميلعتلا تامدخلاو رِّكبُمـلا لخدتلا ىوتسم يندت .2
 .ةيليهأتلاو ةيلاقتنالا تامدخلا بايغ .3

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 ةدناسملا تامدخلاو صيخشتلا زكارم .1
 لافطألا ضاير سرادم يف رِّكبُمـــــــــــلا لخدتلا عورــــشم .2

 .)ميلعتلا ةرازو(
 فرـــــــشُتو ،ماـعلا ميلعتلا سرادـم عم جمدـلا عورـــــــشم  .3

 .ميلعتلا ةرازو هيلع
 ةرازو هـيلع فرـــــــشُتو ،ةـيميلعتلا مئاـــــــسقلا عورـــــــشم .4

  .ميلعتلا
 لــمعلا ةرازو هــيلع فرـــــــشُتو ،ةــيراــهنلا ةــياــعرلا زكارم .5

 .ةيعامتجالا ةيمنتلاو

 ةـــثالــث مــهأ
ـــــــــــس  لــــــبُ
 لــــخدــــتــــلــــل
ـــــــــقـــــــــفو  اً
 بـــبــــــــسلـــل
 يساسألا

 :صيخشتلا ىوتسم فعض :لوألا يرذجلا ببسلل ةحرتقُمـلا تاردابُمـلا
  .اهنينقتو ةينطو سيياقم ءانب .1
 .تارازولا عيمجل ةمّظنم ةدّحوم ةينطو ريياعم ءانب .2
 .ةقاعإلا يوذل ينطولا لجِسلا ءانب .3
 لخدتلا ىوتـسم يندت :يناثلا يرذجلا ببـسلل ةحرتقُمــــــــلا تاردابُمــــــــلا
 :ةيميلعتلا تامدخلاو رِّكبُمـلا

 .لماشلا ميلعتلا عورشم .1
 .)3-0( نم ةيرمعلا ةئفلل رِّكبُمـلا لُّخدَّتلا جمانرب .2
 .اهنينقتو ةيميلعت ةمظنأ ءانب .3
 ةيلاقتنالا تامدخلا بايغ :ثلاثلا يرذجلا ببسلل ةحرتقُمــــــلا تاردابُمــــــلا
  :ةيليهأتلاو
 .ةيلاقتنالا تامدخلا جمانرب .1
 .ةقاعإلا يوذل ينهملا ليهأتلل ريياعم ءانب .2
 .ةدناسملا تامدخلا ميدقتل نرم جذومن ءانب .3

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

 ةيدوعـــــسلا ةئيبلا عم بـــــسانتت اهنينقتو سيياقم ءانب .1
 .ةفلتخملا تالاجملا يف ةقاعإلا يوذ صيخشتل

 .صيخشتلا لاجم يف نيلماعلا ةءافك ىوتسم عفر .2
 تاذ تاـهجلل راودألاو ،تاـيلوؤـــــــسملاو ،ماـهملا عيزوت .3

 .مهليهأتو ةقاعإلا يوذ ميلعتب ةقالعلا
 يوذل ةمّدقُمـــلا تامدخلا ضعب يف قافنإلا ةءافك عفر .4

  .ةقاعإلا
 .ةيليهأتلاو ةيميلعتلا تامدخلا ةدوج ىوتسم عفر .5

 لمعلا ططخ
 ةــــلاــــعــــفــــلا
 يـــــــــتـــــــــلا

 مهــــستــــس
 ذـــيـفـنـت يـف
 تاردابُمـــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 تاــهجلل يلعفلا جاــيتحالا ةـــــــــساردو ،ةــيلاــحلا سيياــقملا رـــــــصح .1
 .ةديفتسملا

 .ىرخألا لودلا يف ةمدختسُمـلا سيياقملا ىلع عالطالا .2
 .ةردابُمـلا ذيفنتل لمع قرف ءانب .3
 تاــهجلا يف سيياــقملا قيبطت ىلع مهليهأــتو نيلماــعلا بــيردــت .4

 .ةفدهتسُمـلا
 .اهتيلعاف ىدمو ةردابُمـلل ةيرودلا ةعجارملا .5
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 ةيلاملا ةفاقثلا فعض لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )3(و ،ءاربخ لاجر )7( مهنم ،اًكراشم )10( روضحلا ددع م 2018 ويام 13 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 عمتجملا دارفأ ىدــل ةــيلاــملا ةــفاــقثلا فعـــــــضو يندــت .1
 ةرورـــــــضو ،ةـيدوعـــــــسلا ةـيبرعلا ةـكلمملا يف لاـفطألاو
 دارفأ ىدل يلاملا يعولا ىوتـــسم عفر ىلع داجلا لمعلا
  .عمتجملا

 ةرورـــــــضب مهئاـنبأ ةـيعوت هاـجت ةرـــــــسألل فيعـــــــضلا رودـلا .2
  .ءانبألا عم ةيلاملا رومألا ةشقانم مدعو ،يلاملا يعولا

 درفلا لهؤت ال يتلا ةيميلعتلا ةموظنملل فيعــضلا رودلا .3
 اذه يف تاررقملا فعضو ،ةايحلا بناوج نم ءيش يأل
  .بناجلا

ـــــــصفملا ةــمظنألا داــقتفا ُّدــعي .4  مدــعو ،ةــحـــــــضاولاو ةــلّ
 بايغو ،دئاوفلا ةبـــــسن عافتراو ،رطاخملا يف ةكراـــــشملا
 ةيلاملا ةفاقثلا يندتل ةـــسيئر تاببـــسُم ؛اًمومع فيقثتلا
 .اهبايغ وأ

 ةـــثالـــث مـــهأ
 باــــــبـــــــــــسأ
 ةــيـــــساـــــــسأ
 ءاربخلا اـهدّدـح
 ةـــلـكــــــشمـلـل
 ةحورطملا

 عمتجملا يف يلاــــملا يعولل ةــــلمـتـكـملا ةــــموـظـنـملا فـعـــــــض .1
 .يدوعسلا

 ةفاقثلا ىوتــــسم عفر ىلع عّجــــشملا يميظنتلا راطإلا فعــــض .2
 .ةيلاملا

 ةــيلاــملا ةـفاــقثلا عفر يف يميلعتلا ماــظنلا ماــهـــــــسإ فعـــــــض .3
 .اهزيزعتو

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 .راخدالل ينطولا نايكلا ةردابُم .1
 .لوادت نم يعوب رمثتسا جمانرب .2
 .ةيلاملا قوسلا ةئيه نم يكذلا رمثتسملا جمانرب .3
 قوــــــسلا ةئيه عقوم يف رمثتــــــسملا ةيعوت زكرم ةردابُم .4

 .ةيلاملا
 .دقنلا ةسسؤم يف ءالمعلا ةيامح ةرادإ ةردابُم .5
  .وكساس نم يلاير جمانربو ،نطاوملا باسح ةردابُم .6
 .نوص ةردابمو ،ةلاصح ةردابُم .7
 اـــهتمظن يتلا راـــخدالاو ريفوتلا ةـــلمحو ،اـــهرّفو ةرداـــبُم .8

 ةـقطنم ةراـمإ يف ةـيعمتجملا ةـيمنتلل ةـيئاـــــــسنلا ةـنجللا
 .ضايرلا

 ةـــثالـــث مـــهأ
ـــس  لخدتلل لبُ
 ببــسلل اًقفو
 يساسألا

 ةفاقثلا عفر يف يميلعتلا ماظنلا ماهــــسإ فعــــض :لوألا ببــــسلا
 :اهزيزعتو ةيلاملا

 .ميقلا ءانبل يميلعتلا ىوتحملا يف ةيلاملا ةفاقثلا نيمضت .1
 ةكارــش ةماقإ( ةيلاملا تاــســسؤملاو ميلعتلا ةرازو نيب ةكارــشلا  .2

 نم عفرت جمارب ذـيفنتل ؛ةـيموكحلاو ةـيلاـملا تاـــــــســـــــسؤملا عم
 .)ةيلاملا ةفاقثلا

 .يلاملا بناجلا يف ميلعتلا عاطق ةءافك عفر .3
 ىوتـسم عفر ىلع عّجـشملا يميظنتلا راطإلا فعـض :يناثلا ببـسلا
 :ةيلاملا ةفاقثلا

 ينامتئالا لجّسلا ىلع دامتعالاو ،نيفظوملا بتاور نهر فقو .1
 .ضرتقُمـلل

 ةبترتملا ةيلاملا رطاخملا زاربإب تاـــســـسؤملا مزلت ةمظنأ عيرـــشت .2
 .)دقعلا يف لوخدلا دنع ةيلام رطاخم( لمعلا عيقوت ءانثأ يف

 ةيلام تاراـــشتـــسا ميدقتب ةيلاملا تاـــســـسؤملاو تاهجلا مازلإ .3
 .رطاخملاب مهتيعوتل ؛دارفألل ةيوعوت

 يف يلاـملا يعولل ةـلمتكملا ةـموظنملا فعـــــــض :ثـلاـثلا بـبـــــــسلا
 :يدوعسلا عمتجملا

 .يكولسلا داصتقالا موهفم ىلع ةينبم تاحول ءاشنإ ةردابُم .1
ــــــصنم ءاــــــشنإ ةردابُم .2  تامولعملا لوانتت تاردابمو ،جماربو ،تاّ

 .اهرعسو ةحاتملا ةيلاملا صرفلا ةدوج لوح
 يملاعلا مويلا عم قفاوتي تباث يونــــــس ةيعوت عوبــــــسأ قالطإ .3

 .تاعاطقلا عيمج عم ةكراشم راخدالل

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

  .ميقلاو ةيلاملا ةفاقثلا زيزعتل ؛يميلعتلا جهنملا ريوطت .1
 تاـــســـسؤملاو ميلعتلا تاـــســـسؤم نيب جمارب ميمـــصت .2

 .ةيلاملا ةفاقثلا زيزعت فدهتست ؛ةيلاملا
 لــيومتلا دوقع اــيازمب )ضرقلا بــلاــط( لّومتملا فيرعت .3

 .اهرطاخمو
 .يئاضقلا لصفلا ناجل ىلإ ءوجللا لامتحا ليلقت .4

 لـــمـعـلا طـطـخ
 يتلا ةــلاــعفلا

 يف مهـستـس
 ذـــــيـــــفـــــنـــــت
 تاردابُمـــــــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 .ريوطتلل ةفدهتسُمـلا ةيساردلا تاررقملا ديدحت .1
 ةيلاملا ةفاقثلا ميهافم باعيتــسا معدت ةيفــصال جمارب ميمــصت .2

 .اهتاقيبطتو
 .ةيلاملا ةفاقثلا ىوتسم سيقي رشؤم ءانب .3
 ؛ةيلاملا تاــســسؤملاو ميلعتلا ةرازو نيب ةكارــش ةيقافتا عيقوت .4

 ةفاقثلا ةيمنت يف لاّعف رودب تاــــــســــــسؤملا مايق فدهتــــــست
 .ةيلاملا

 ضرعب ةيلاملا تاجتنملل ةمّدقُمــــــــــــــلا تاهجلا مزلي ماظن نــــــس .5
  .ةمظنملا ةهجلا اهدّدحت ةبسانم جذامن قفو جتنملا تامولعم

 نيراـشتـسم نييعتب ةيلاملا تاـسـسؤملل ةمزلم تاميلعت رادـصإ .6
 رايتخا ىلع ةفدهتـسُمـــــــــلا تاهجلا ةدعاـسمل ؛نيلقتـسم نييلام
 .بسنألا يلاملا جتنملا
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 يركفلا نمألا لمع ةشرو يف دصُر ام زربأ
 لمعلا ةشرو تامولعم

 .تاريبخ ءاسن )3(و ،ءاربخلا لاجرلا نم )12( مهنم ،اًكراشم )15( روضحلا ددع م 2018 ويام 14 خيراتلا

 تـحت ركُذ اـم زربأ
 ةـــحـــمـــل روـــحـــم
 نـــــع ةـــــماـــــع
 ةـــلـــكــــــــشمـــلا
 جئاتنلاو

 ةيبرعلا ةكلمملا بابــــشل يركفلا نمألا عوــــضوم ةــــشقانم دنع .1
 نأ بجي ؛ةيلبقتــسملا ططخلا عــضو دنعو ،اهلافطأو ةيدوعــسلا
 لبقُي الو ،نييدوعـس ططخلا كلت ءانب يف نيلماعلا عيمج نوكي
ـخدـت لاـح يأـب  كـلت حاـجن ناـمـــــــضل ؛كـلذ يف ةـيبنجأ تاـئف يأ لّ
  .ططخلا

 ةرازول عباـتلا ةـينمألا تاـــــــساردـلا زكرم هـمّدـقي اـمم ةداـفإلا نكمي .2
 ةـفلتخم ريراـقت مهيدـلف ،يركفلا نمألا عوـــــــضوم لوح ةـيلخادـلا
 دـنع نيـــــــصتخملا مدـخت نأ نكمي ؛ةـينطو تاءاـفك دـي ىلع تّدـعُأ
 .ةيجيتارتسإلا هذه ءانب

 جلاــعُت ،قيبطتلل ةــلباــق تارداــبمو عيراــــــــشمب جورخلا ةرورـــــــض .3
 ،ةكلمملا يف بابـــــشلاو لافطألا ىدل يركفلا نمألا عوـــــضوم
 ةطقن نم سيلو ،لاجملا اذه يف نورخآلا ىهتنا ثيح نم أدبت
 .رفصلا

 ةـــثالــث مــهأ
 باــــبـــــــــسأ
 ةيـــــساـــــسأ
 اــــــــهدّدــــــــح
 ءارـــــبـــــخـــــلا
 ةـــلكـــــشملل
 ةحورطملا

 .ةينطولا ةيوهلا ىلإ ءامتنالا فعض .1
 .ةيعمتجملا ةكراشملا تاونق فعض .2
 .ةفلتخملا اهتاسسؤمب ةيعامتجالا ةئشنتلا يف روصقلا .3

ـــــمـــــلا  تارداـــــبُ
 جـــــــمارـــــــبـــــــلاو
 ةــــيــــموــــكــــحــــلا
 ،ةــــــيــــــلاــــــحــــــلا
 تاـــســـسؤملاو
 ،ةـــيـموـكـحـلا رـيـغ
 صاخلا عاطقلاو

 .ينطولا راوحلا جمانرب .1
 ؛سرادـملا بالطل هـّجوم يـــــــسارد جماـنرب :ةـينطولا ةـيبرتلا ررقم .2

  .ةينطولا ةيوهلاو ةنطاوملا ميق زيزعتل
 تاراــمإ هــميقت يلاــفتحا جماــنرب :ةــينطولا تاــبـــــــساــنملا جماــنرب .3

 ةــيبرعلا ةــكلمملا ندــم نم ةــنيدــمو ةــقطنم لــك يف قطاــنملا
  .ةيدوعسلا

 :ةـيفئاـطلاو ةـيرـــــــصنعلا بـيوذـتو ،ةـينطولا ةـمحللا ةداـيز جماـنرب .4
  .مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو هميقت جمانرب

 ةـــئفلل مّدـــقُي ،ميقم ريغ يلحم جماـــنرب :ةـــيدـــلاولا نع جماـــنرب  .5
 ،ةفلتخم تاهج نم معدب ينب ،يناجم لكـــشب ةفدهتـــسُمــــــــــلا
 نوؤـــــــشلاو لــــمعلا ةرازوو ،ةــــلوفطلا ةــــياــــعر ةــــيعمج :لــــثم
 .اهريغو ،ةيعامتجالا

 توافتمو فيعــــض لكــــشب اهنكلو ؛ةدوجوم يهو بيردت زكارم .6
 .بيردتلا ةدوج لبق ةيداملا رومألاب اهبلغأ متهيو ،اهتدوج يف

 اًردانو ،فيعــــضو يدرف لكــــشب موقت ،ةيعوطتلا ةيدنألا جمانرب .7
 .ةعجارم ىلإ جاتحتو ،رمتست ام

 ؛زكارملاو دجاــــــسملا ضعب يف ةدوجوم ظيفحتلا تاقلح جمانرب .8
  .ةدودحم تاناكمإ تاذ اهنكلو

ـــــــشكلا جماـنرب  .9  هرازو هـيلع فرـــــــشُت يلحمو يملاـع جماـنرب :ةـفاّ
  .ميلعتلا

 ةـــثالــث مــهأ
ـــــــــــس  لــــــبُ
 لــــخدــــتــــلــــل
ـــــــــقـــــــــفو  اً
 بـــبــــــــسلـــل
 يساسألا

 .ةينطولا ةيوهلا ىلإ ءامتنالا ةيوقت .1
 .ةيعمتجملا ةكراشملا تاونق زيزعت .2
 اهتاـــــســـــسؤمب ةيعامتجالا ةئـــــشنتلا يف روـــــصقلا ةجلاعم .3

 .ةفلتخملا

 ىلإ لوــصولا ةلوهــسل ديدهت ردــصم ّدعُت :ديدجلا مالعإلا جمارب .10
 .ةفلتخم تاهج نم مّدقُيو ،يقلتملا

 تارداـــبـُمـــــــــــــلا
ـــعـفـلا  يـتـلا ةـــلاّ

 يف مهـــستـــس
 ةـلكـــــشملا لـح
 ةحورطملا

 ةــيعمتجملا تاــمدــخلاــب ءاــقترالاو ،فالتخالا هــقف ةــميق زيزعت .1
  .ةلوفطلاب ةقِّلعتُمـلا

 ةـيميق طباوـــــــض قفو ةـينطولا تاـبـــــــساـنملاـب لاـفتحالا ريوطت .2
 .ةئشانلا ىدل ءامتنالا زّزعُي امم ؛ةينيدو

 هـب ماـق يذـلا رودـلا اـهيف اـمب ،ينطولا خيراـتلا بـتك ىوتحم ريوطت .3
 خيراــت ميدــقتو ،ةــكلمملا دــيحوت يف-هــللا هــمحر- ســـــــسؤملا
 .اًّينفو اًّينقت رصعلا عم بسانتي قئاش بولسأب ةكلمملا

ـــمحت يف رـــــــسألا معدو ،نطولا ىلإ ءاـــمتنالا زيزعت .4  تاـــعبت لّ
 .ةلودلا ةموظنم نم ءزج هنأب لفطلا راعشإو ،ةايحلا

 نيطوتلاو ةيعوتلا فيثكتو ،مالعإلا يف يميقلا ىوتسملا عفر .5
 لــمعلا يف ةــيقالخأ قيثاوم داــجيإو ،مالعإلا تالاــجم لــك يف
 .ةينطولا ةيوهلل ززعملا ىوتحملا نم ديزملا عنصو ،يمالعإلا

 لمعلا ططخ
 ةــــلاــــعــــفــــلا
 يـــــــــتـــــــــلا

 مهــــستــــس
 ذـــيـفـنـت يـف
 تاردابُمـــــــلا
 ةحرتقُمـلا

 ةـكراـــــــشمب خيراـتلا بـتك ىوتحم ريوطتل ةـلماـكتم ةـطخ دادـعإ .1
 .ًايفارتحا ًاجارخإ اهجارخإو داوملا ميمصتو ،نيصتخم ءاربخ

 نيماـــضم لمحت بتكو ،تاياورو صـــصقو ،دئاـــصق دادعإ .2
 داوملا جاتنإ دانــــسإو ،ةيرمع ةلحرم لك بــــساني امب ةينطو
 :تالاجملا يف ةيلاع ةينطو ةءافك تاذو ةنّكمتم تاهج ىلإ
  .ةيوبرتلاو ،ةينفلاو ،ةيفاقثلاو ،ةيبدألاو ،ةيركفلا

 زّزعُي اــــمب ؛اــــهريوطتو ةــــينطولا فحاــــتملا لــــمع لــــيعفت .3
  .تالافتحالل ندملا يف ةزيمم نكامأ صيصختو ،اهتيبذاج

 ةميق زيزعتو ،بلاطلا ةيـصخـش ءانبب ىنعُت جمارب ثادحتـسا .4
 .ةينطولا ةيوهلا

 .دقانلا ريكفتلا تاراهم سرغب ىنعُت جمارب ثادحتسا .5
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ملحق رقم ) 2 (
الرصـــــــد الخــــام لمحاور ورشـــة عمل حوار مع كبار الســـن 

»الواقع والتطلعات«

المحور األول: أبرز التحديات التي تواجه كبار السن في 
المجاالت المختلفة.

وفيه ركز على عرض أبرز تلك التحديات في خمسة مجاالت مختلفة وفقًا لما يلي:

أوال: أبرز التحديات االجتماعية التي تواجه كبار السن:

طرح الخبراء والمختصون والمهتمون تحت هذا المحور مجموعة من التحديات التي تواجه 
كبار الس���ن والمتعلقة بالمجال االجتماع���ي، والمحيط الذي يعيش فيه هؤالء الكبار، وقد 
ج���اء الرصد الخ���ام لألفكار المطروحة من قب���ل المجموعات كافة داخل الورش���ة حول هذه 

النقطة كما يلي:

 ثانيا: أبرز التحديات االقتصادية التي تواجه كبار السن:

ط���رح الخب���راء والمختص���ون والمهتمون تحت ه���ذا المح���ور مجموعة م���ن التحديات التي 
تواجه كبار الس���ن والمتعلقة بالمجال االقتصادي والم���ادي، وقد جاء الرصد الخام لألفكار 

المطروحة من جميع أفراد المجموعات داخل الورشة حول هذه النقطة كما يلي:
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 150من  128الصفحة 

 
 ثالثا: أبرز التحديات القانونية التي تواجه كبار السن:

جاء الرصد الخام للفكار  القانوني، وقدن تحت هذا المحور مجموعة من التحديات التي تواجه كبار السن والمتعلقة بالمجال ون والمهتموء والمختصطرح الخبرا

 يلي:أفراد المجموعات داخل الورشة حول هذه النقطة كما  جميع المطروحة من

 
 رابعا: أبرز التحديات الصحية التي تواجه كبار السن:

جاء الرصد الخام للفكار  الصحي، وقدن تحت هذا المحور مجموعة من التحديات التي تواجه كبار السن والمتعلقة بالمجال ون والمهتموطرح الخبراء والمختص

 يلي:أفراد المجموعات داخل الورشة حول هذه النقطة كما  جميع المطروحة من
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عدم وجود برامج توعوية 

فقدان االمتيازات المادية

ضعف الدخل المادي 

عدم وجود تسهيالت مادية 

قلة  الخدمات االقتصادية المقدمة لكبار السن

ارتفاع تكاليف المعيشة 

ضعف أدوار البنوك 

االقتصاديالجانبفيالخبراءآلراءالرئيسةاألبعاد
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غياب أو ضعف األنظمة والتشريعات

قلة البرامج المختصة بكبار السن

قصور الوعي القانوني

عدم مالءمة األنظمة والقوانين

عدم وجود تسهيالت داخل القطاعات الخدمية

القانونيالجانبفيالخبراءآلراءالرئيسةاألبعاد

األبعاد الرئيسة آلراء الخبراء في الجانب االقتصادياألبعاد الرئيسة آلراء الخبراء في الجانب االجتماعي
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ثالثا: أبرز التحديات القانونية التي تواجه كبار السن:

طرح الخبراء والمختصون والمهتمون تحت هذا المحور مجموعة من التحديات التي تواجه 
كب���ار الس���ن والمتعلق���ة بالمجال القانوني، وقد ج���اء الرصد الخام لألف���كار المطروحة من 

جميع أفراد المجموعات داخل الورشة حول هذه النقطة كما يلي:

 

رابعا: أبرز التحديات الصحية التي تواجه كبار السن:

طرح الخبراء والمختصون والمهتمون تحت هذا المحور مجموعة من التحديات التي تواجه 
كبار السن والمتعلقة بالمجال الصحي، وقد جاء الرصد الخام لألفكار المطروحة من جميع 

أفراد المجموعات داخل الورشة حول هذه النقطة كما يلي:
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 ثالثا: أبرز التحديات القانونية التي تواجه كبار السن:

جاء الرصد الخام للفكار  القانوني، وقدن تحت هذا المحور مجموعة من التحديات التي تواجه كبار السن والمتعلقة بالمجال ون والمهتموء والمختصطرح الخبرا
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 رابعا: أبرز التحديات الصحية التي تواجه كبار السن:

جاء الرصد الخام للفكار  الصحي، وقدن تحت هذا المحور مجموعة من التحديات التي تواجه كبار السن والمتعلقة بالمجال ون والمهتموطرح الخبراء والمختص
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خامسا: أبرز التحديات النفسية التي تواجه كبار السن:

طرح الخبراء والمختصون والمهتمون تحت هذا المحور مجموعة من التحديات التي تواجه 
كبار السن والمتعلقة بالمجال النفسي، وقد جاء الرصد الخام لألفكار المطروحة من جميع 

أفراد المجموعات داخل الورشة حول هذه النقطة كما يلي:

 

 150من  129الصفحة 

 
 السن:خامسا: أبرز التحديات النفسية التي تواجه كبار 

وقد جاء الرصد الخام للفكار  النفسي،ن تحت هذا المحور مجموعة من التحديات التي تواجه كبار السن والمتعلقة بالمجال ون والمهتموطرح الخبراء والمختص

 :ل الورشة حول هذه النقطة كما يليأفراد المجموعات داخ جميعالمطروحة من 

 
 

 تسهم في تحقيق احتياجات كبار السن وتمنحهم حقوقهم وتسهل حياتهم.المحور الثاني: البرامج واألنشطة التي 

ن تحررت هررذا المحررور مجموعررة مررن البرررامج واألنشررطة الترري تسررهم فرري تحقيررق احتياجررات كبررار السررن وتمررنحهم حقرروقهم ون والمهتمرروطرررح الخبررراء والمختصرر

 يلي:مجموعات داخل الورشة حول هذه النقطة كما أفراد الجميع جاء الرصد الخام للفكار المطروحة من  حياتهم، وقدوتسهل 
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ضعف تهيئة العنصر البشري 
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قلة الخدمات التي تعزز جوانب الرعاية النفسية

إصابة كبار السن باألمراض النفسية 

عدم منحهم تسهيالت خدمية

النفسيالجانبفيالخبراءآلراءالرئيسةاألبعاد

 150من  129الصفحة 

 
 السن:خامسا: أبرز التحديات النفسية التي تواجه كبار 

وقد جاء الرصد الخام للفكار  النفسي،ن تحت هذا المحور مجموعة من التحديات التي تواجه كبار السن والمتعلقة بالمجال ون والمهتموطرح الخبراء والمختص

 :ل الورشة حول هذه النقطة كما يليأفراد المجموعات داخ جميعالمطروحة من 
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المحور الثاني: البرامج واألنشطة التي تسهم في تحقيق 
احتياجات كبار السن وتمنحهم حقوقهم وتسهل حياتهم.

ط���رح الخب���راء والمختصون والمهتمون تحت هذا المحور مجموعة من البرامج واألنش���طة 
التي تس���هم في تحقيق احتياجات كبار الس���ن وتمنحهم حقوقهم وتس���هل حياتهم، وقد 
ج���اء الرص���د الخام لألفكار المطروحة من جميع أفراد المجموعات داخل الورش���ة حول هذه 

النقطة كما يلي:
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 المحور الثالث: الخدمات المقدمة لكبار السن

باإلضرافة إلرى الخردمات المقترحرة  تطروير،ن تحت هذا المحور مجموعة من الخدمات المقدمة لكبار السن والتي تحتاج إلرى ون والمهتموطرح الخبراء والمختص

أفراد المجموعرات  جميعجاء الرصد الخام للفكار المطروحة من  حياتهم، وقدالتي يرون ضرورة وجودها من أجل تحقيق احتياجات كبار السن المختلفة وتسهيل 

 :التاليعلى النحو داخل الورشة حول هذه النقطة كما 

 
 ى تطويرالتي تحتاج إلالخدمات المقدمة  أوال:

اتفق الخبراء على  الشأن، حيثالمقدمة لكبار السن في المجال االقتصادي والحقوقي يأتي كأولوية )المرتبة األولى( في هذا  يرى الخبراء أن تطوير الخدمات

ت الخردمات المقدمرة فري ءجرا وأخيرراً  الثراني(،الخدمات المقدمة في الجانب الصحي والترفيهي )جاءت في الترتيرب  الجانب، يليهاسبع نقاط رئيسة في هذا 

لما لهرذا الجانرب مرن ترأثير كبيرر  ،حالياً الجانب اإلعالمي لفئة كبار السن والتي يرى الخبراء ضرورة تطويرها وتفعيل ما وجد منها بصورة أكبر مما هو معمول به 

 ال يمكن إغفاله. جداً 
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يبهمتصميم برامج وأنشطة لتثقيف كبار السن وتدر

اإلفادة من كبار السن كمورد وطني

أنشطة وبرامج تقدم خدمات عامة

إنشاء نواٍد ومجالس أحياء

أخرى

بهاتسخير اإلعالم لمعالجة قضايا المسنين والتوعية

استحداث وسن قوانين وأنظمة خاصة بالمسنين 

في الجامعات( طب المسنين)تدريس تخصص خاص 

السنبكبارتعنىالتيالبرامجأهمحولالخبراءآلراءالرئيسةاألبعاد

األبعاد الرئيسة آلراء الخبراء في الجانب النفسياألبعاد الرئيسة آلراء الخبراء في الجانب القانوني

األبعاد الرئيسة آلراء الخبراء حول أهم البرامج التي تعنى بكبار السناألبعاد الرئيسة آلراء الخبراء في الجانب الصحي
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المحور الثالث: الخدمات المقدمة لكبار السن

ط���رح الخب���راء والمختصون والمهتمون تحت هذا المحور مجموعة من الخدمات المقدمة لكبار الس���ن والتي تحت���اج إلى تطوير، باإلضافة إلى الخدمات المقترحة التي يرون ضرورة وجودها 
من أجل تحقيق احتياجات كبار السن المختلفة وتسهيل حياتهم، وقد جاء الرصد الخام لألفكار المطروحة من جميع أفراد المجموعات داخل الورشة حول هذه النقطة كما على النحو التالي:

أوال: الخدمات المقدمة التي تحتاج إلى تطوير

يرى الخبراء أن تطوير الخدمات المقدمة لكبار الس���ن في المجال االقتصادي والحقوقي 
يأتي كأولوية )المرتبة األولى( في هذا الشأن، حيث اتفق الخبراء على سبع نقاط رئيسة 
ف���ي ه���ذا الجانب، يليها الخدم���ات المقدمة في الجانب الصح���ي والترفيهي )جاءت في 
الترتي���ب الثاني(، وأخي���رًا جاءت الخدمات المقدمة في الجانب اإلعالمي لفئة كبار الس���ن 
والت���ي ي���رى الخبراء ضرورة تطويرها وتفعيل ما وجد منها بصورة أكبر مما هو معمول به 

حاليًا، لما لهذا الجانب من تأثير كبير جدًا ال يمكن إغفاله.

 150من  131الصفحة 

 
  مقدمةال غير ثانيا: الخدمات   

أتي كأولوية )المرتبة األولى ( في هذا الشأن ،حيث ت(  القطاعات لالخدمات غير  المقدمة لكبار السن في المجال الخدمي )خدمات عامة في كيرى الخبراء  أن 

 غيررت الخدمات ءالمقدمة في الجانب اإلعالمي  )جاءت في الترتيب الثاني ( ،كما جاغير نقاط رئيسة في هذا الجانب ،يليها الخدمات  اتفق الخبراء على خمس

فجاءت في  ،بالمرتبة الثالثة ،أما الخدمات المتعلقة بالمجال التعليمي والتي يرى الخبراء ضرورة سنها وتفعيلهاَ  المقدمة في الجانب الصحي  لفئة كبار السَن 

قبرول كمرا عبرر عنره الخبرراء ،فحترى كبرار السرن ذيل ترتيب الخدمات المرغوب إيجادها لتسرهيل حيراة المسرنين فري المملكرة العربيرة السرعودية، وهرو أمرر غيرر م

 لديهم طموحات وخطط متعلقة بالمجال التعليمي ال ينبغي إغفالها من مقدمي الخدمات التعليمية المختلفة .  
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1

012345678

خدمات متعلقة بالجانب االقتصادي والحقوقي

خدمات متعلقة بالجانب الترفيهي

خدمات متعلقة بالجانب الصحي

خدمات متعلقة بالجانب اإلعالمي

تطويرإلىتحتاجالتيالمقدمةالخدماتأبرز

 150من  132الصفحة 

 
 مقترحة قرارات-منح امتيازات لكبار السن  المحور الرابع:

ومجموعررة مررن المبررادرات والقرررارات المقترحررة  السررن،ن تحررت هررذا المحررور مجموعررة مررن االمتيررازات الواجررب منحهررا لكبررار ون والمهتمرروطرررح الخبررراء والمختصرر

أفرراد المجموعرات داخرل الورشرة حرول هرذه النقراط كمرا  جميع المطروحة منجاء الرصد الخام للفكار  ، وقدحياتهموتسهيل  المقدمة لحل مشكالت كبار السن

 يلي:
 متيازات لكبار السن.: منح اأواًل 

اتفق الخبرراء علرى  الشأن، حيثيرى الخبراء أن االمتيازات الواجب تقديمها لكبار السن في المجال االقتصادي والمالي تأتي كأولوية )المرتبة األولى( في هذا 

الصرحي )جراءت فري  المتعلقرة بالجانربيليها االمتيازات  ،واقتصادياً  تتفق جمعيها على تسهيل حياة المسنين مالياً  الجانب،في هذا  نقطة رئيسة ةعشر ىحدإ

 منها.أجمع الخبراء على ثالث نقاط رئيسة في كل جانب  أخرى(، حيثفي مجاالت خدمية ) افرهاتوبالتشارك مع االمتيازات الواجب  الثاني(الترتيب 
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2

2

0123456

خدمات متعلقة بالجانب الخدمي

خدمات متعلقة بالجانب اإلعالمي

خدمات متعلقة بالجانب الصحي

خدمات متعلقة بالجانب التعليمي 

أخرى

مقدمةغيرالخدمات

ثانيا: الخدمات غير المقدمة 

يرى الخبراء  أن الخدمات غير  المقدمة لكبار السن في المجال الخدمي )خدمات عامة في 
كل القطاعات(  تأتي كأولوية )المرتبة األولى ( في هذا الش���أن ,حيث اتفق الخبراء على 
خمس نقاط رئيس���ة في هذا الجانب ,يليها الخدمات غير المقدمة في الجانب اإلعالمي  
)ج���اءت ف���ي الترتي���ب الثاني ( ,كم���ا جاءت الخدم���ات غي���ر المقدمة في الجان���ب الصحي  
لفئة كبار الس���َن والتي يرى الخبراء ضرورة س���نها وتفعيلهَا بالمرتب���ة الثالثة ,أما الخدمات 
المتعلقة بالمجال التعليمي، فجاءت في ذيل ترتيب الخدمات المرغوب إيجادها لتسهيل 
حياة المس���نين في المملكة العربية الس���عودية, وهو أمر غير مقبول كما عبر عنه الخبراء 
,فحتى كبار الس���ن لديهم طموحات وخطط متعلقة بالمجال التعليمي ال ينبغي إغفالها 

من مقدمي الخدمات التعليمية المختلفة .  

 

أبرز الخدمات المقدمة التي تحتاج تطوير

الخدمات غير المقدمة
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 150من  133الصفحة 

 
 (3ملحق رقم )

 المجتمعية الظواهر لمواجهة الوطنية المعامل عمل لورشة التحليلي الرصد
 (م29/10/2018 بتاريخ الجوفمنطقة  في والمنفذة األولى الورشة)

 المحور األول: أبرز الظواهر المجتمعية الحالية والمستقبلية المتوقعة التي تواجه المنطقة نتيجة للمستجدات في المجاالت التالية:
 السلوكية: 1-1

حيررث بلررغ معرردل  ،تركررز أبرزهررا علررى أن اإلدمرران اإللكترونرري مررن أكثررر الظررواهر االجتماعيررة المنتشرررة فرري الجانررب السررلوكي مشرراركة (44بلررغ عرردد المشرراركات )

( تكررارات، وهنراك 3األسري من أبرز الظواهر المجتمعية السرلوكية بمعردل ) وضعف الترابط االجتماعية العالقات أن تدني همبعضيرى في حين (، 4تكراراتها )

 ن.يعدل كل منهما تكرارحيث بلغ م ،التنمر اإللكتروني وظاهرة التسول من الظواهر المجتمعية التي تواجهها المنطقة من يرى أن

11

3

3

024681012

خدمات متعلقة بالجانب االقتصادي

خدمات متعلقة في المجال الصحي

أخرى

السنلكبارمنحهاالواجباالمتيازات

المحور الرابع: منح امتيازات لكبار السن -قرارات مقترحة

طرح الخبراء والمختصون والمهتمون تحت هذا المحور مجموعة من االمتيازات الواجب منحها لكبار السن، ومجموعة من المبادرات والقرارات المقترحة المقدمة لحل مشكالت كبار السن 
وتسهيل حياتهم، وقد جاء الرصد الخام لألفكار المطروحة من جميع أفراد المجموعات داخل الورشة حول هذه النقاط كما يلي:

منح امتيازات لكبار السن.

يرى الخبراء أن االمتيازات الواجب تقديمها لكبار السن في المجال االقتصادي والمالي تأتي كأولوية )المرتبة األولى( في هذا الشأن، حيث اتفق الخبراء على إحدى عشرة نقطة رئيسة في 
هذا الجانب، تتفق جميعها على تس���هيل حياة المس���نين ماليًا واقتصاديًا، يليها االمتيازات المتعلقة بالجانب الصحي )جاءت في الترتيب الثاني( بالتش���ارك مع االمتيازات الواجب توافرها 

)في مجاالت خدمية أخرى(، حيث أجمع الخبراء على ثالث نقاط رئيسة في كل جانب منها.

االمتيازات الواجب منحها لكبار السن
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 1-2 النفسية:

بل���غ ع���دد المش���اركات )38( مش���اركة تركز أبرزه���ا عل���ى أن االضطرابات النفس���ية )القلق 
واالكتئاب( من أكثر الظواهر المجتمعية النفس���ية، حيث بلغ معدل تكراراتها )6(، في حين 
ي���رى بعضه���م أن االنفصام الش���خصي هو األخطر، حي���ث بلغ مع���دل تكراراتها)4(، ويرى 

آخرون أن العزلة األسرية من أبرز الظواهر المجتمعية النفسية بمعدل تكرارين. 

 

ملحق رقم ) 3 (
الرصد التحليلي لورشة عمل المعامل الوطنية لمواجهة 

الظواهر المجتمعية

الورشة األولى والمنفذة في منطقة الجوف بتاريخ 2018/10/29م

المحور األول: أبرز الظواهر المجتمعية الحالية والمستقبلية 
المتوقعة التي تواجه المنطقة نتيجة للمستجدات في المجاالت 

التالية:

1-1 السلوكية:

بلغ عدد المشاركات )44( مشاركة تركز أبرزها على أن اإلدمان اإللكتروني من أكثر الظواهر 
االجتماعي���ة المنتش���رة ف���ي الجانب الس���لوكي، حيث بلغ مع���دل تكراراته���ا )4(، في حين 
ي���رى بعضه���م أن تدني العالقات االجتماعية وضعف الترابط األس���ري م���ن أبرز الظواهر 
المجتمعية الس���لوكية بمعدل )3( تكرارات، وهن���اك من يرى أن التنمر اإللكتروني وظاهرة 
التس���ول م���ن الظواه���ر المجتمعية الت���ي تواجهها المنطق���ة، حيث بلغ مع���دل كل منهما 

تكرارين.

 )3( مقر قحلم

 ةيعمتجملا رهاوظلا ةهجاومل ةينطولا لماعملا لمع ةشرول يليلحتلا دصرلا

 )م29/10/2018 خيراتب فوجلا ةقطنم يف ةذفنملاو ىلوألا ةشرولا(

 :ةيلاتلا تالاجملا يف تادجتسملل ةجيتن ةقطنملا هجاوت يتلا ةعقوتملا ةيلبقتسملاو ةيلاحلا ةيعمتجملا رهاوظلا زربأ :لوألا روحملا

 :ةيكولسلا 1-1
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 ينورتكلإلا نامدإلا

  تاردخملا

 يرسألا طبارتلا فعضو ةيعامتجالا تاقالعلا يندت

 ةماعلا قفارملاو تاكلتمملاو لاملا فالتا ةرهاظ

 ةاكاحملاو ديلقتلا ةرهاظ

 لوستلا ةرهاظ

 يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو تاعماجلاو سرادملا يف هعاونأ عيمجب رمنتلا

 ينورتكلإلا رمنتلا

 ةحارلل ةليسو سيلو ةياغ هلعجو يكالهتسإلا بناجلا ىلع زيكرتلا

 يكولسلا لاجملا يف ةقطنملا هجاوت يتلا ةيعمتجملا رهاوظلا زربأ

 :ةيسفنلا 1-2

 

 

 

 :ةيركفلا 1-3
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 بائتكالاو قلقلا ةيسفنلا تابارطضإلا

 يصخشلا ماصفنالا

 سفنلاب ةقثلا و ةيصخشلا فعض ةرهاظ

 زاجنإلا ةيعفاد يندت

 ةيرسألا ةلزعلا

  عقاولا ضفرو ينورتكلإلا لصاوتلا

 ةيئاوطنالاو ةلزعلا

 يسفنلا لاجملا يف ةقطنملا هجاوت يتلا ةيعمتجملا رهاوظلا زربأ
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 فرطتلاو يركفلا فارحنالا

  درفلا ىدل ميقلاو تادقتعملا ةشاشه

 ينطولا ءامتنالا موهفمب لهجلا

 تاعاشإلا راشتنا

 بصعتلا

 يركفلا لاجملا يف ةقطنملا هجاوت يتلا ةيعمتجملا رهاوظلا زربأ

 :ةيسفنلا 1-2

 

 

 

 :ةيركفلا 1-3
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 بائتكالاو قلقلا ةيسفنلا تابارطضإلا

 يصخشلا ماصفنالا

 سفنلاب ةقثلا و ةيصخشلا فعض ةرهاظ

 زاجنإلا ةيعفاد يندت

 ةيرسألا ةلزعلا

  عقاولا ضفرو ينورتكلإلا لصاوتلا

 ةيئاوطنالاو ةلزعلا

 يسفنلا لاجملا يف ةقطنملا هجاوت يتلا ةيعمتجملا رهاوظلا زربأ
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 فرطتلاو يركفلا فارحنالا

  درفلا ىدل ميقلاو تادقتعملا ةشاشه

 ينطولا ءامتنالا موهفمب لهجلا

 تاعاشإلا راشتنا

 بصعتلا

 يركفلا لاجملا يف ةقطنملا هجاوت يتلا ةيعمتجملا رهاوظلا زربأ

أبرز الظواهر المجتمعية التي تواجه المنطقة في المجال السلوكي

أبرز الظواهر المجتمعية التي تواجه المنطقة في المجال النفسي

أبرز الظواهر المجتمعية التي تواجه المنطقة في المجال الفكري

1-3 الفكرية:

بلغ عدد المش���اركات )34( مش���اركة تركز أبرزها على أن االنحراف الفكري والتطرف من أبرز 
الظواهر المجتمعية )الفكرية(، حيث بلغ معدل تكراراتها)4(، ويرى بعضهم أن هناك جهاًل 

بمفهوم االنتماء الوطني بمعدل تكرارين.
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المحور الثاني: تحديد األسباب الرئيسة لبروز هذه الظواهر 
بمنطقة الجوف:

بلغ عدد المش���اركات )72( مش���اركة ترك���ز أبرزها على أن قلة األماك���ن والمحاضن التربوية 
والترفيهي���ة المتميزة والمواكبة للتغيرات العصرية من أس���باب ب���روز هذه الظواهر، حيث 
بلغ معدل تكراراتها )5(، في حين يرى بعضهم أن ضعف المسؤولية المجتمعية والبطالة 
وغياب الفرص المفتوحة للش���باب من أسباب بروز هذه الظواهر بمعدل )3( تكرارات لكل 

منها.

 

 :فوجلا ةقطنمب رهاوظلا هذه زوربل ةسيئرلا بابسألا ديدحت :يناثلا روحملا

 
 

  .ةلمتحملا رهاوظلل ةحرتقملا لولحلا لضفأ :ثلاثلا روحملا

 ،دودحلا سرحو كرامجلا لاجر ىلع ديدـــشتلا ةرورـــض اهزربأ نم ناك رهاوظلا هذه جالعل ةحرتقملا لولحلا نم ًاريثك تلوانت ةكراـــشم )62( تاكراـــشملا ددع غلب

 .نيراركت لدعمب يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو ةيمسرلا ذفانملا لالخ نم ةيمالعإلا ةيعوتلا ةرورض مهضعب ىري نيح يف ،)3( اهتاراركت لدعم غلب ثيح
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2

01234

 بابشلل صرفلا بايغو ةلاطبلا

 ةالابماللاو ةيلاكتالا

  ينيدلا عزاولا فعض

 ئدابملاو ميقلاب مامتهالا مدع

 مالعإلا

 ةرسألا رود فعض

  رهاوظلا هذه زوربل ةسيئرلا بابسألا

3

2

2

2

2

2

2

01234

 دودحلا سرحو كرامجلا لاجر ىلع ديدشتلا

 كرتشملا روضحلاب حمسي لكشب عيمجلا اهجاتحي يتلا ةطشنألا لكل تانضاح داجيإ

 يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو ةيمسرلا ذفانملا لالخ نم ةيمالعإلا ةيعوتلا

 )ةسردملاو لزنملا( اهريوطتو ةيوبرتلا ةيعوتلا

 ةيباجيإ ةزفحم تاقادص بسك ىلع صرحلا

 ينطولا ءامتنالاب روعشلا ةيوقت

 تابوقعلا ليعفتو ةدجتسملا رهاوظلل ةمظنأ نس

  ةلمتحملا رهاوظلل ةحرتقملا لولحلا لضفأ

األسباب الرئيسة لبروز هذه الظواهر

المحور الثالث: أفضل الحلول المقترحة للظواهر المحتملة. 

بلغ عدد المش���اركات )62( مش���اركة تناولت كثيرًا من الحلول المقترحة لعالج هذه الظواهر 
كان من أبرزها ضرورة تشديد رجال الجمارك وحرس الحدود، حيث بلغ معدل تكراراتها )3(، 
ف���ي حي���ن يرى بعضهم ض���رورة التوعية اإلعالمية من خالل المنافذ الرس���مية ووس���ائل 

التواصل االجتماعي بمعدل تكرارين.

 

 :فوجلا ةقطنمب رهاوظلا هذه زوربل ةسيئرلا بابسألا ديدحت :يناثلا روحملا

 
 

  .ةلمتحملا رهاوظلل ةحرتقملا لولحلا لضفأ :ثلاثلا روحملا

 ،دودحلا سرحو كرامجلا لاجر ىلع ديدـــشتلا ةرورـــض اهزربأ نم ناك رهاوظلا هذه جالعل ةحرتقملا لولحلا نم ًاريثك تلوانت ةكراـــشم )62( تاكراـــشملا ددع غلب

 .نيراركت لدعمب يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو ةيمسرلا ذفانملا لالخ نم ةيمالعإلا ةيعوتلا ةرورض مهضعب ىري نيح يف ،)3( اهتاراركت لدعم غلب ثيح
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 بابشلل صرفلا بايغو ةلاطبلا

 ةالابماللاو ةيلاكتالا

  ينيدلا عزاولا فعض

 ئدابملاو ميقلاب مامتهالا مدع

 مالعإلا

 ةرسألا رود فعض

  رهاوظلا هذه زوربل ةسيئرلا بابسألا
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 دودحلا سرحو كرامجلا لاجر ىلع ديدشتلا

 كرتشملا روضحلاب حمسي لكشب عيمجلا اهجاتحي يتلا ةطشنألا لكل تانضاح داجيإ

 يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو ةيمسرلا ذفانملا لالخ نم ةيمالعإلا ةيعوتلا

 )ةسردملاو لزنملا( اهريوطتو ةيوبرتلا ةيعوتلا

 ةيباجيإ ةزفحم تاقادص بسك ىلع صرحلا

 ينطولا ءامتنالاب روعشلا ةيوقت

 تابوقعلا ليعفتو ةدجتسملا رهاوظلل ةمظنأ نس

أفضل الحلول المقترحة للظواهر المحتملة  ةلمتحملا رهاوظلل ةحرتقملا لولحلا لضفأ

المحور الرابع: التعرف إلى أبرز التحديات لمواجهة الظواهر المجتمعية 
بالمنطقة :)عوائق ثقافية واجتماعية – عوائق تنظيمية وإدارية(.

بلغ عدد المش���اركات )50( مش���اركة تركز أبرزها على أن عدم اختيار الكفاءات في القيادات 
اإلداري���ة في المنطق���ة من أبرز التحديات الت���ي تقف أمام مواجه���ة الظواهر المجتمعية 
في المنطقة بمعدل )3( تكرارات، ويرى بعضهم أن هناك قلة في الدعم المادي لبعض 

المشروعات الحيوية بمعدل تكرارين.
 .)ةيرادإو ةيميظنت قئاوع – ةيعامتجاو ةيفاقث قئاوع(: ةقطنملاب ةيعمتجملا رهاوظلا ةهجاومل تايدحتلا زربأ ىلإ فرعتلا :عبارلا روحملا

 
 

  

3

2

2

2

2

2

0123

  ةقطنملا يف ةيرادإلا تادايقلا يف تاءافكلا رايتخا مدع

  ةيباجيإلا ةيعمتجملا رهاوظلل زيزعتلا ةلق

  ةيويحلا تاعورشملا ضعبل يداملا معدلا ةلق

 ديلاقتلاو تاداعلا ميوقت

 بيعلا ةفاقث راشتنا

 ةملوعلا نم فوخلا

أبرز التحديات لمواجهة الظواهر المجتمعية بالمنطقة ةيعمتجملا رهاوظلا ةهجاومل تايدحتلا زربأ

 المحور الخامس: الدور المأمول من النخب في مواجهة 
الظواهر المحتملة/ الحلول وآليات التواصل المقترحة للتغلب 

على العوائق والتحديات، )مبادرات مقترحة(. 

حددت مجموعة من المبادرات )13( مبادرٍة مع ذكر وصف مختصر لكل مبادرة ومس���وغات 
تنفيذه���ا، باإلضاف���ة إلى وضع أهداف المبادرة ووس���ائل تحقيق األهداف، كذلك حددت 

الفئات المستهدفة والتأثير المتوقع ووضع مؤشرات لقياس األداء.
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)الورشة الثانية والمنفذة في مدينة جدة بتاريخ 2018/11/13م(

المحور األول: الظواهر المجتمعية التي تواجه المنطقة:

1-1 االجتماعية:

بلغ عدد المش���اركات )68( مش���اركة جاء اإلدمان على وس���ائل التواصل االجتماعي في مقدمة الظواهر المجتمعية االجتماعية بمعدل )3( تكرارات، في حين رأى بعضهم أن غياب الوعي 
الحضاري في التعامل مع الممتلكات العامة والمرافق: كالمنش���آت الترفيهية والمرافق الحكومية: كالمدارس والمستش���فيات من أبرز الظواهر المجتمعية بمعدل )4( تكرارات، وكان هناك 

كثير من اآلراء التي تخص االحتياجات التنموية، من أكثرها أهميًة ضرورة تفعيل دور مراكز األحياء وإيصال صوتها إلى الجهة المسؤولة.

 

 )م13/11/2018 خيراتب ةدج ةنيدم يف ةذفنملاو ةيناثلا ةشرولا(

 :ةقطنملا هجاوت يتلا ةيعمتجملا رهاوظلا :لوألا روحملا

 :ةيعامتجالا 1-1

 
 
 

 

 

 

 

4

3

3

3

2

2
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2

2

2

2

1

1

1

012345

 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع نامدإلا

 قالطلا ةيسن عافترا

 ةماعلا تاكلتمملا عم لماعتلا يف يراضحلا يعولا بايغ

 ءايحألا زكارم رود ليعفت

 ةرسألا دارفأ نيب راوحلا ةلقو ةباقرلا بايغ

 ةلامعلا ىلإ ةينودلا ةرظنلا

  ةيفرحلا نهملا ضعب ىلإ ةينودلا ةرظنلا

 ةيرصنعلا

  ةيجوزلا ةنايخلا

  يعامتجالا لصاوتلا لئاسو يف رمنتلا

 ناردجلا ىلع قيلعتلاو مسرلا نم يرصبلا ثولتلا

 ةيبرعلا ةغللا مادختسا يف ةءافكلا ةلق

 رخآلا يأرلا لبقت فعض

 جيوزتلا يف لضعلا

 ةقطنملا هجاوت يتلا ةيعامتجالا رهاوظلا
الظواهر االجتماعية التي تواجه المنطقة
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1-2 االقتصادية:

بل���غ ع���دد المش���اركات )27( مش���اركة اتج���ه أبرزه���ا إل���ى أن البطال���ة م���ن أه���م الظواه���ر 
االقتصادي���ة، وكذلك عدم توافق مخرجات الجامعة مع متطلبات س���وق العمل، حيث بلغ 
معدل تكراراتها )4(، وتباينت اآلراء حول ضعف الوعي المالي وس���وء اإلدارة المالية إلى 

المبالغة والمباهاة، حيث بلغ معدل تكراراتها )2( لكل منها.

 

1-3 القانونية:

بلغ عدد المشاركات )13( مشاركة تركز أبرزها على أن غياب الثقافة القانونية، مثل: الحقوق 
وااللتزام���ات لألف���راد من أبرز الظواهر المجتمعية القانونية، فقد بلغ معدل تكراراتها )5(، 

حيث يرى األغلب ضرورة وجود تثقيف قانوني نموذجي.

1-4 الصحية:

بلغ عدد المش���اركات )17( مش���اركة ترك���ز أبرزها على أن ضعف الوع���ي الصحي من أهم 
الظواه���ر المجتمعي���ة )الصحية(، فقد بلغ معدل تكراراته���ا)3( ويرى بعضهم أن هناك قلة 
ف���ي األماك���ن المخصص���ة لرياضة المش���ي و رك���وب الدراجة بمع���دل تكراري���ن، كما اتجه 
بعضه���م إل���ى أن الوعي الصح���ي في المجتمع أصبح أفضل, كما أض���اف بعضهم كثيرًا 

من االحتياجات الضرورية في المجال الصحي.

 

 :ةيداصتقالا 1-2

 
 :ةيحصلا 1-4

 ىريو )3(اهتاراركت لدعم غلب دقف ،)ةيحـــــصلا( ةيعمتجملا رهاوظلا مهأ نم يحـــــصلا يعولا فعـــــض نأ ىلع اهزربأ زكرت ةكراـــــشم )17( تاكراـــــشملا ددع غلب

 يف ةيرورــضلا تاجايتحالا نم ًاريثك مهــضعب فاــضأ امك ،نيراركت لدعمب ةجاردلا بوكر و يــشملا ةــضايرل ةــصــصخملا نكامألا يف ةلق كانه نأ مهــضعب

 .يحصلا لاجملا

 
 :ةيسفنلا 1-5

4

2

2

2

2

012345

 لمعلا قوس تابلطتم عم ةعماجلا تاجرخم قفاوت مدعو ةلاطبلا

  دارفألا ىدل ةيلاملا ةرادإلا ءوس

 .ةاهابملاو ةغلابملا ةيولوألا

 جاوزلا نع بابشلا فزع ىلإ توأ ةيعامتجالا تابسانملا يف ةغلابملا

 يلاملا يعولا فعض

 ةقطنملا هجاوت يتلا ةيداصتقالا رهاوظلا

3

2
2

1

01234

 ةيحصلا زكارملا نم ةدافتسالا لبسب يحصلا يعولا فعض

 نيجاتحملاو نسلا رابكل ةيبطلا ةيلزنملا ةياعرلا تاءارجإ ةبوعص

 .ةجاردلا بوكر و يشملا ةضايرل ةصصخملا نكامألا ةلق
 .هجالع يف ةصصختملا زكارملا ةلق و دحوتلا ضرم راشتنا

 ةقطنملا هجاوت يتلا ةيحصلا رهاوظلا

 :ةيداصتقالا 1-2

 
 :ةيحصلا 1-4

 ىريو )3(اهتاراركت لدعم غلب دقف ،)ةيحـــــصلا( ةيعمتجملا رهاوظلا مهأ نم يحـــــصلا يعولا فعـــــض نأ ىلع اهزربأ زكرت ةكراـــــشم )17( تاكراـــــشملا ددع غلب

 يف ةيرورــضلا تاجايتحالا نم ًاريثك مهــضعب فاــضأ امك ،نيراركت لدعمب ةجاردلا بوكر و يــشملا ةــضايرل ةــصــصخملا نكامألا يف ةلق كانه نأ مهــضعب

 .يحصلا لاجملا

 
 :ةيسفنلا 1-5

4

2

2

2

2

012345

 لمعلا قوس تابلطتم عم ةعماجلا تاجرخم قفاوت مدعو ةلاطبلا

  دارفألا ىدل ةيلاملا ةرادإلا ءوس

 .ةاهابملاو ةغلابملا ةيولوألا

 جاوزلا نع بابشلا فزع ىلإ توأ ةيعامتجالا تابسانملا يف ةغلابملا

 يلاملا يعولا فعض

 ةقطنملا هجاوت يتلا ةيداصتقالا رهاوظلا

3

2
2

1

01234

 ةيحصلا زكارملا نم ةدافتسالا لبسب يحصلا يعولا فعض

 نيجاتحملاو نسلا رابكل ةيبطلا ةيلزنملا ةياعرلا تاءارجإ ةبوعص

 .ةجاردلا بوكر و يشملا ةضايرل ةصصخملا نكامألا ةلق
 .هجالع يف ةصصختملا زكارملا ةلق و دحوتلا ضرم راشتنا

 ةقطنملا هجاوت يتلا ةيحصلا رهاوظلا

الظواهر االقتصادية التي تواجه المنطقة

الظواهر الصحية التي تواجه المنطقة

1-5 النفسية:

بل���غ عدد المش���اركات )14( مش���اركة اتجه بعضها إلى أن العيش ف���ي العالم االفتراضي 
من أبرز الظواهر المجتمعية )النفسية( بمعدل تكرارين، ويرى بعضهم أن القلق والخوف 
من المس���تقبل خاصة لدى الفئة الجامعية من أبرز الظواهر المجتمعية النفس���ية بمعدل 

تكرارين.

 

 
 

 

  :ةيعمتجملا رهاوظلا بابسأ زربأ :يناثلا روحملا

 
 

 

 

2

2

0123

 يضارتفالا ملاعلا يف شيعلا

 ةيعماجلا ةئفلا ىدل ةصاخ لبقتسملا نم فوخو قلق

 ةقطنملا هجاوت يتلا ةيسفنلا رهاوظلا

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

01234

 .ةيداملا ةيلالقتسالل ئطاخلا موهفملا :ةسونعلا بابسأ

 ينيدلا عزاولا فعض

 .ةروهشم ةحلاص تاودق دوجو مدع 

 .عالطتسالاو لوضفلا بحو هيجوتلا مدع 

 .يرسألا ككفتلا

 ةرسألاو درفلل يلاملا يعولا ةفاقث بايغ

  ةلامعلاب ةيفرحلا نهملا نم ريثك ةلوازم طابترا

 عمتجملا رهاوظ ىلع ةبترتملا ةينوناقلا ةبوقعلاب لهجلا

 ءشنلا دنع ةيوغللا تاراهملا سيسأت فعض

 .حيحص لكشب هترادإ و ةرسألا دارفأ نيب ءاّنبلا شاقنلا ىلع دوعتلا مدع

 .يدقنلا ريكفتلا بايغ

 .ةيملاعلا تافاقثلا زربُي ىوتحمب ةيساردلا جهانملا ضعب معد ةلق

 ةيعمتجملا رهاوظلا بابسأ زربأ

الظواهر النفسية التي تواجه المنطقة

المحور الثاني: أبرز أسباب الظواهر المجتمعية: 

بلغ عدد المش���اركات )83( مش���اركة تناولت كثيرًا من اآلراء واألسباب للظواهر المجتمعية 
التي قد تؤثر في س���لوك الفرد، كان من أبرز أس���باب هذه الظواهر العنوسة، والطالق، 
والتح���رش الجنس���ي، واالنحراف الفكري الس���لوكي، وكثير من األس���باب التي تؤثر في 
سلوك األفراد، حيث يرى بعضهم أن من أسباب العنوسة والطالق عدم معرفة الحقوق 
والواجب���ات ل���كال الطرفين، حي���ث بلغ معدل تكراراته���ا)3(، ويرى بعضه���م أن غياب ثقافة 
الوع���ي المالي للفرد واألس���رة من أس���باب الظواه���ر المجتمعية بمع���دل تكرارين، واتجه 

بعضهم إلى أن من أبرز أسباب التحرش الجنسي: التفكك األسري بمعدل تكرارين.
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المحور الثالث: أفضل الحلول المقترحة للظواهر المحتملة. 

بل���غ عدد المش���اركات )56( مش���اركة تناولت كثيرًا من الحلول المقترح���ة للحد من الظواهر 
المجتمعي���ة، وق���د تنوع���ت الحلول بين حل���ول إعالمية وحل���ول اجتماعية وحل���ول متعلقة 

بالقانون، كما ذكر بعضهم حلواًل متعلقة بتعزيز الهوية الوطنية عبر كثير من الخطط. 

 

 
 

 

  :ةيعمتجملا رهاوظلا بابسأ زربأ :يناثلا روحملا
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2
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 يضارتفالا ملاعلا يف شيعلا

 ةيعماجلا ةئفلا ىدل ةصاخ لبقتسملا نم فوخو قلق

 ةقطنملا هجاوت يتلا ةيسفنلا رهاوظلا

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

01234

 .ةيداملا ةيلالقتسالل ئطاخلا موهفملا :ةسونعلا بابسأ

 ينيدلا عزاولا فعض

 .ةروهشم ةحلاص تاودق دوجو مدع 

 .عالطتسالاو لوضفلا بحو هيجوتلا مدع 

 .يرسألا ككفتلا

 ةرسألاو درفلل يلاملا يعولا ةفاقث بايغ

  ةلامعلاب ةيفرحلا نهملا نم ريثك ةلوازم طابترا

 عمتجملا رهاوظ ىلع ةبترتملا ةينوناقلا ةبوقعلاب لهجلا

 ءشنلا دنع ةيوغللا تاراهملا سيسأت فعض

 .حيحص لكشب هترادإ و ةرسألا دارفأ نيب ءاّنبلا شاقنلا ىلع دوعتلا مدع

 .يدقنلا ريكفتلا بايغ

 .ةيملاعلا تافاقثلا زربُي ىوتحمب ةيساردلا جهانملا ضعب معد ةلق

 ةيعمتجملا رهاوظلا بابسأ زربأ
أبرز أسباب الظواهر المجتمعية

المحور الرابع: المبادرات المقترحة التي تساعد على إيجاد حلول 
للظواهر المجتمعية:

ح���ددت مجموعة من المبادرات )20( مبادرة مع ذكر وصف مختصر لكل مبادرة ومس���وغات 
تنفيذه���ا، باإلضاف���ة إلى وضع أهداف المبادرة ووس���ائل تحقيق األه���داف، كذلك حددت 

الفئات المستهدفة والتأثير المتوقع ووضع مؤشرات لقياس األداء.

المحور الخامس: الدور المأمول من النخب في مواجهة الظواهر 
المحتملة/ الحلول وآليات التواصل المقترحة للتغلب على 

العوائق والتحديات والمبادرات الفردية.

بلغ عدد المش���اركات )50( مش���اركة تناولت كثي���رًا من الحلول واآللي���ات المقترحة لمواجهة 
الظواه���ر المجتمعي���ة، وقد تنوعت ه���ذه الحلول لتش���مل كثيرًا من المب���ادرات المجتمعية 

وإنشاء المواقع والمراكز التي تسهم في معالجة هذه الظواهر.

  .ةلمتحملا رهاوظلل ةحرتقملا لولحلا لضفأ :ثلاثلا روحملا

 
 تاـيدـحتلاو قئاوعلا ىلع بـلغتلل ةـحرتقملا لــــــصاوتلا تاـيلآو لولحلا /ةـلمتحملا رهاوظلا ةـهجاوم يف بـخنلا نم لومأـملا رودـلا :سماـخلا روحملا

 .ةيدرفلا تاردابملاو

 
 

 

 

3

1

1

1

1

1

01234

 عمتجملا دارفأ نيب يعولا ىوتسم عفر

 ةيرسألا ةيعوتلا

 ةيفرحلا نهملل بابشلا بذجل تاردابم ميدقتو زفاوح داجيإ

 ةيئادتبالا سرادملا يف بالطلا دادعأ ليلقت

 ماظنلا - ينيدلا عزاولا ةيوقت

 .ءشنلا سوفن يف عضاوتلا ةفاقث سرغ

  ةلمتحملا رهاوظلل ةحرتقملا لولحلا لضفا

2

1

1

1

1

1

0123

 … رهاوظلا جلاعي امب عمتجملا يف نيزرابلا نيرثؤملاو بخنلا باطقتساب ءايحألا زكارم ليعفت

 .راوحلا ءارفس ةردابم

 .عمتجملا ةيعوتل ةيعوطت قرف لمع

 .عمتجملا مدخت يتلا تاردابملا ميدقت ىلع مهتالاجم فلتخمب ةبخنلا عيجشت

 .ةكم ةقطنم ةرامإب يومنتلا لماكتلا زكرم رارغ ىلع يعامتجالا لماكتلل زكرم ءاشنإ

 .)نيئدتبملا نييفحصلا باّتكلا ةنضاح( ءاشنإ

 ةيعمتجملا رهاوظلا ةهجاومل ةحرتقملا تايلآلاو لولحلا

  .ةلمتحملا رهاوظلل ةحرتقملا لولحلا لضفأ :ثلاثلا روحملا

 
 تاـيدـحتلاو قئاوعلا ىلع بـلغتلل ةـحرتقملا لــــــصاوتلا تاـيلآو لولحلا /ةـلمتحملا رهاوظلا ةـهجاوم يف بـخنلا نم لومأـملا رودـلا :سماـخلا روحملا

 .ةيدرفلا تاردابملاو
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1

1

01234

 عمتجملا دارفأ نيب يعولا ىوتسم عفر

 ةيرسألا ةيعوتلا

 ةيفرحلا نهملل بابشلا بذجل تاردابم ميدقتو زفاوح داجيإ

 ةيئادتبالا سرادملا يف بالطلا دادعأ ليلقت

 ماظنلا - ينيدلا عزاولا ةيوقت

 .ءشنلا سوفن يف عضاوتلا ةفاقث سرغ

  ةلمتحملا رهاوظلل ةحرتقملا لولحلا لضفا

2

1

1

1

1

1

0123

 … رهاوظلا جلاعي امب عمتجملا يف نيزرابلا نيرثؤملاو بخنلا باطقتساب ءايحألا زكارم ليعفت

 .راوحلا ءارفس ةردابم

 .عمتجملا ةيعوتل ةيعوطت قرف لمع

 .عمتجملا مدخت يتلا تاردابملا ميدقت ىلع مهتالاجم فلتخمب ةبخنلا عيجشت

 .ةكم ةقطنم ةرامإب يومنتلا لماكتلا زكرم رارغ ىلع يعامتجالا لماكتلل زكرم ءاشنإ

 .)نيئدتبملا نييفحصلا باّتكلا ةنضاح( ءاشنإ

 ةيعمتجملا رهاوظلا ةهجاومل ةحرتقملا تايلآلاو لولحلا
أفضل الحلول المقترحة للظواهر المحتملة

 الحلول واآلليات المقترحة لمواجهة الظواهر المجتمعية
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الورشة الثالثة والمنفذة في المنطقة الشرقية بتاريخ 2018/12/04م 

المحور األول: أبرز الظواهر المجتمعية الحالية والمستقبلية المتوقعة التي تواجه المنطقة نتيجة للمستجدات في المجاالت التالية:

1-1 االجتماعية:

بلغ عدد المش���اركات )39( مش���اركة تركز أبرزها على أن التأثير الس���لبي لمواقع التواصل االجتماعي واإلدمان على األجهزة اإللكترونية من أهم الظواهر المجتمعية )االجتماعية( بمعدل )4( 
تكرارات، في حين يرى بعضهم أن الفجوة بين أفراد األسرة هي األبرز، حيث بلغ معدل تكراراتها )3(.

 

  1-2 االقتصادية:

بلغ عدد المشاركات )32( مشاركة تركز على أن أبرز الظواهر المجتمعية في الجانب االقتصادي هي غياب ثقافة االدخار واالستثمار وعدم اإلحساس بقيمة المال، حيث بلغ معدل تكراراتها 
)5( في حين يرى بعضهم أن قلة الوعي االستهالكي يعد من أهم الظواهر االقتصادية بمعدل تكرارين.

 

 

 )م04/12/2018 خيراتب ةيقرشلا ةقطنملا يف ةذفنملاو ةثلاثلا ةشرولا(

 :ةيلاتلا تالاجملا يف تادجتسملل ةجيتن ةقطنملا هجاوت يتلا ةعقوتملا ةيلبقتسملاو ةيلاحلا ةيعمتجملا رهاوظلا زربأ :لوألا روحملا

 :ةيعامتجالا 1-1

 
 

 :ةيداصتقالا 1-2  

 ةميقب ساـسحإلا مدعو رامثتـسالاو راخدالا ةفاقث بايغ يه يداـصتقالا بناجلا يف ةيعمتجملا رهاوظلا زربأ نأ ىلع زكرت ةكراـشم )32( تاكراـشملا ددع غلب

 .نيراركت لدعمب ةيداصتقالا رهاوظلا مهأ نم دعي يكالهتسالا يعولا ةلق نأ مهضعب ىري نيح يف )5( اهتاراركت لدعم غلب ثيح ،لاملا

 
 

 

 

4

3

2

2

2

012345

 تيبلا ةيلوؤسم كرتو ةايحلا بح ةيلوؤسملا بايغ

  ةرسالا دارفا نيب ةوجفلا

 يحصلاو يئاذغلا ماظنلا لالتخا

  ةيبرغلا تابسانملا-3 تالافتحالا-2 يعامتجالا خذبلا-1

  يلبقلا بصعتلا

 ةيعامتجالا رهاوظلا زربأ

5

2

0123456

 لاملا ةميقب ساسحإلا مدعو رامثتسالاو راخدالا ةفاقث بايغ

 يكالهتسالا يعولا ةلق

  ةيداصتقالا رهاوظلا زربأ

 

 )م04/12/2018 خيراتب ةيقرشلا ةقطنملا يف ةذفنملاو ةثلاثلا ةشرولا(

 :ةيلاتلا تالاجملا يف تادجتسملل ةجيتن ةقطنملا هجاوت يتلا ةعقوتملا ةيلبقتسملاو ةيلاحلا ةيعمتجملا رهاوظلا زربأ :لوألا روحملا

 :ةيعامتجالا 1-1

 
 

 :ةيداصتقالا 1-2  

 ةميقب ساـسحإلا مدعو رامثتـسالاو راخدالا ةفاقث بايغ يه يداـصتقالا بناجلا يف ةيعمتجملا رهاوظلا زربأ نأ ىلع زكرت ةكراـشم )32( تاكراـشملا ددع غلب

 .نيراركت لدعمب ةيداصتقالا رهاوظلا مهأ نم دعي يكالهتسالا يعولا ةلق نأ مهضعب ىري نيح يف )5( اهتاراركت لدعم غلب ثيح ،لاملا

 
 

 

 

4

3

2

2

2

012345

 تيبلا ةيلوؤسم كرتو ةايحلا بح ةيلوؤسملا بايغ

  ةرسالا دارفا نيب ةوجفلا

 يحصلاو يئاذغلا ماظنلا لالتخا

  ةيبرغلا تابسانملا-3 تالافتحالا-2 يعامتجالا خذبلا-1

  يلبقلا بصعتلا

 ةيعامتجالا رهاوظلا زربأ

5

2

0123456

 لاملا ةميقب ساسحإلا مدعو رامثتسالاو راخدالا ةفاقث بايغ

 يكالهتسالا يعولا ةلق

  ةيداصتقالا رهاوظلا زربأ

أبرز الظواهر االجتماعية

أبرز الظواهر االقتصادية

1-3 القانونية:

بل���غ عدد المش���اركات)23( مش���َاركة ركز أبرزها عل���ى أن ضعف الوعي القانوني بالحقوق والواجبات عند أفراد المجتمع هو أهم الظواه���ر المجتمعية في الجانب القانوني، فقد بلغ معدل 
تكراراته )10(.
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1-4 الصحية:

بلغ عدد المش���اركات )32( ركز أبرزها على أن ضعف ثقافة المجتمع بالتغذية الصحية يعد 
م���ن أه���م الظواه���ر المجتمعية ف���ي الجانب الصحي، حي���ث بلغ معدل تكرارات���ه )3(، في 
حين يرى بعضهم أن غياب الوعي الصحي والس���لوك الغذائي غير الصحي من الظواهر 

المجتمعية الصحية، حيث بلغ معدل تكرار كل منهما تكرارين.

1-5 النفسية:

بلغ عدد المشاركات )31( مشاركة تركز أبرزها على تزايد حاالت االكتئاب في المجتمع من 
أه���م الظواه���ر المجتمعية في الجانب النفس���ي، حيث بلغ مع���دل تكراراته )7(، في حين 
يرى بعضهم أن هناك افتقارًا إلى كيفية التعامل مع األمراض النفسية بمعدل تكرارين.

المحور الثاني: تحديد األسباب الرئيسة لبروز هذه الظواهر 

بالمنطقة الشرقية:

بل���غ ع���دد المش���اركات )49( مش���اركة رك���ز أبرزها عل���ى أن ضعف دور األس���رة في تكوين 
ش���خصية األبناء من أهم أس���باب بروز الظواهر المجتمعية في المنطقة الش���رقية، حيث 
بلغ معدل تكراراته )4(، ويرى بعضهم أن انتشار وسائل التواصل االجتماعي وتأثيرها يعد 

من أهم األسباب بمعدل تكرارين.

 :ةيحصلا 1-4

 
 

 :ةيقرشلا ةقطنملاب رهاوظلا هذه زوربل ةسيئرلا بابسألا ديدحت :يناثلا روحملا

 
 .)ةيرادإو ةيميظنت قئاوع – ةيعامتجاو ةيفاقث قئاوع(:ةيقرشلا ةقطنملاب ةيعمتجملا رهاوظلا ةهجاومل تايدحتلا زربأ ىلإ فرعتلا :عبارلا روحملا

 
 

3

2

2

01234

  ةيحصلا ةيذغتلاب عمتجملا ةفاقث فعض

  ةضايرلا ةيمهأ لوح يعولا بايغ

 يحصلا ريغ يئاذغلا كولسلا

 ةيحصلا رهاوظلا زربأ

4

2

2

2

2

2

012345

 يعمتجملاو يرسألا يعولا فعض

 ءانبألا ةيصخش نيوكت يق هرسألا رود فعض

  هعاوناب مالعالا رود فعض

 ديلاقتلاو تاداعلا

 )ةيداصتقا ةرهاظ( لخدلاب طبترم هنم ءزج قالطلا

 ينيدلا عزاولا فعض

 ةقطنملاب رهاوظلا زوربل ةسيئرلا بابسالا

4

2

012345

  يرشبلاو يداملا معدلاو دراوملا ةلق

  ةيجالعلا جماربلاو ططخلا عضول ةقالعلا تاذ تاهجلا نيب قيسنتلا

  ةقطنملاب ةيعمتجملا رهاوظلا ةهجاومل تايدحتلا زربأ

 :ةيحصلا 1-4

 
 

 :ةيقرشلا ةقطنملاب رهاوظلا هذه زوربل ةسيئرلا بابسألا ديدحت :يناثلا روحملا

 
 .)ةيرادإو ةيميظنت قئاوع – ةيعامتجاو ةيفاقث قئاوع(:ةيقرشلا ةقطنملاب ةيعمتجملا رهاوظلا ةهجاومل تايدحتلا زربأ ىلإ فرعتلا :عبارلا روحملا

 
 

3

2

2

01234

  ةيحصلا ةيذغتلاب عمتجملا ةفاقث فعض

  ةضايرلا ةيمهأ لوح يعولا بايغ

 يحصلا ريغ يئاذغلا كولسلا

 ةيحصلا رهاوظلا زربأ

4

2

2

2

2

2

012345

 يعمتجملاو يرسألا يعولا فعض

 ءانبألا ةيصخش نيوكت يق هرسألا رود فعض

  هعاوناب مالعالا رود فعض

 ديلاقتلاو تاداعلا

 )ةيداصتقا ةرهاظ( لخدلاب طبترم هنم ءزج قالطلا

 ينيدلا عزاولا فعض

 ةقطنملاب رهاوظلا زوربل ةسيئرلا بابسالا

4

2

012345

  يرشبلاو يداملا معدلاو دراوملا ةلق

  ةيجالعلا جماربلاو ططخلا عضول ةقالعلا تاذ تاهجلا نيب قيسنتلا

  ةقطنملاب ةيعمتجملا رهاوظلا ةهجاومل تايدحتلا زربأ

 150من  146الصفحة 

 
 النفسية: 1-5

حيرث بلرغ معردل  ،الظرواهر المجتمعيرة فري الجانرب النفسري هرماالكتئراب فري المجتمرع مرن أ تزايرد حراالت( مشراركة تركرز أبرزهرا علرى 31بلغ عدد المشاركات )

 .ينإلى كيفية التعامل مع األمراض النفسية بمعدل تكرار اً أن هناك افتقار همبعضيرى  في حين(، 7تكراراته )

 
 تحديد األسباب الرئيسة لبروز هذه الظواهر بالمنطقة الشرقية: :الثاني المحور

 

المنطقرة برروز الظرواهر المجتمعيرة فري أسرباب  هرمة فري تكروين شخصرية األبنراء مرن أاألسرر دور ( مشاركة ركز أبرزها على أن ضعف49بلغ عدد المشاركات )

 .يناألسباب بمعدل تكرار هممن أوتأثيرها يعد االجتماعي  التواصل أن انتشار وسائل همبعض(، ويرى 4ث بلغ معدل تكراراته )حي ،الشرقية

3

2

2

00.511.522.533.5

ضعف ثقافة المجتمع بالتغذية الصحية 

غياب الوعي حول أهمية الرياضة 

السلوك الغذائي غير الصحي

الصحيةالظواهرأبرز

7

2

2

012345678

انتشار االكتئاب في المجتمع 

الضغط التحكمي الذي تواجهه المجتمعات

االفتقار الى كيفية التعامل مع األمراض النفسية

النفسيةالظواهرأبرز

أبرز الظواهر الصحية

أبرز الظواهر النفسية

األسباب الرئيسة لبروز الظواهر بالمنطقة

 

المحور الثالث: أفضل الحلول المقترحة للظواهر المحتملة. 

بلغ عدد المشاركات )34( مشاركة تناولت أفضل الحلول المقترحة لمواجهة هذه الظواهر، 
وقد تنوعت الحلول بين حلول اجتماعية وحلول اقتصادية وحلول تعليمية.

 المحور الرابع: التعرف إلى أبرز التحديات لمواجهة الظواهر 
المجتمعية بالمنطقة الشرقية:)عوائق ثقافية واجتماعية – 

عوائق تنظيمية وإدارية(.

بلغ عدد المش���اركات )34( مش���اركة تناولت أبرز التحديات التي تواجه الحلول المقترحة كان 
من أهمها مقاومة المجتمع للتغيير، حيث بلغ معدل تكراراته )4(، ويرى بعضهم أن نقص 
الكوادر المتخصصة المؤهلة الختيار المحتوى المناسب لتقديمه إلى الفئات المستهدفة 
يعد من أهم التحديات التي تواجه الحلول المقترحة للظواهر المجتمعية. بمعدل تكرارين.

 

المحور الخامس: أهم المبادرات لمواجهة الظواهر المجتمعية:

حددت مجموعة من المبادرات )19( مبادرة مع ذكر وصف مختصر لكل مبادرة ومس���وغات 
تنفيذه���ا، باإلضاف���ة الى وضع أهداف المبادرة ووس���ائل تحقيق األهداف، كذلك حددت 

الفئات المستهدفة والتأثير المتوقع ووضع مؤشرات لقياس األداء.

 :ةيحصلا 1-4

 
 

 :ةيقرشلا ةقطنملاب رهاوظلا هذه زوربل ةسيئرلا بابسألا ديدحت :يناثلا روحملا

 
 .)ةيرادإو ةيميظنت قئاوع – ةيعامتجاو ةيفاقث قئاوع(:ةيقرشلا ةقطنملاب ةيعمتجملا رهاوظلا ةهجاومل تايدحتلا زربأ ىلإ فرعتلا :عبارلا روحملا

 
 

3

2

2

01234

  ةيحصلا ةيذغتلاب عمتجملا ةفاقث فعض

  ةضايرلا ةيمهأ لوح يعولا بايغ

 يحصلا ريغ يئاذغلا كولسلا

 ةيحصلا رهاوظلا زربأ

4

2

2

2

2

2

012345

 يعمتجملاو يرسألا يعولا فعض

 ءانبألا ةيصخش نيوكت يق هرسألا رود فعض

  هعاوناب مالعالا رود فعض

 ديلاقتلاو تاداعلا

 )ةيداصتقا ةرهاظ( لخدلاب طبترم هنم ءزج قالطلا

 ينيدلا عزاولا فعض

 ةقطنملاب رهاوظلا زوربل ةسيئرلا بابسالا

4

2

012345

  يرشبلاو يداملا معدلاو دراوملا ةلق

  ةيجالعلا جماربلاو ططخلا عضول ةقالعلا تاذ تاهجلا نيب قيسنتلا

أبرز التحديات لمواجهة الظواهر المجتمعية بالمنطقة  ةقطنملاب ةيعمتجملا رهاوظلا ةهجاومل تايدحتلا زربأ
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ملحق رقم ) 4 (
نشر نتائج االستطالعات العامة في وسائل اإلعالم

استطالع آراء أفراد المجتمع حول ظاهرة الشهادات الوهمية
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استطالع آراء أفراد المجتمع حول رسائل التواصل االجتماعي
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استطالع آراء أفراد المجتمع حول اإلعالنات التسويقية لمشاهير التواصل االجتماعي
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استطالع آراء أفراد المجتمع حول الحمالت اإلعالمية الموجهة ضد المملكة
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