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 :العمل الخاصة بــورشة 

 كرسً األمٌر نواف بن عبدالعزٌز 

 للتنمٌة المستدامة فً منطمة الجوف

افق  1441صفس  15ألاثنين   افق  1441صفس  15ألاثنين   2019أكحىبس  14املى  2019أكحىبس  14املى

 جامعة الجوف
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 :مقدمة

ومااا تناامنت  ماان تلمٌااك التنمٌااة المسااتدامة  2030ماان رةٌااة المملكااة العربٌااة السااعودٌة انطاللااا  

انبثمت فكرة كرسً علمً ٌعنى بالتنمٌة المستدامة التً تلمك االساتدامة مجتمعٌا  والتصادٌا  وبٌئٌا ، 

 .الجوفالمجتمعٌة وااللتصادٌة والبٌئٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة وخاصة بمنطمة 

جاءت هذه المبادرة لمعالجة عدد من المناٌا التً تهم منطمة الجوف و كٌفٌة عمال تنمٌاة مساتدامة 

فً العدٌد من المجاالت منها المجتمعٌة وااللتصادٌة والبٌئٌة لٌث المملكة تنتهج فاً ععاداد خططهاا 

 التنموٌة على المنهج التخطٌطً الشامل بأبعاده االلتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة، 

 -هللازحمه -جعسيفية عن كسس ي ألامير هىاف بن عبدالعزيز  آل سعىد هبرة 

 للحنمية املسحدامة بمنطقة الجىف  



 (ealfilali@reyadaoffice.com)عصام بن يحيى الفياللي  . د.أ 3

كما لرصت فً سٌاساتها على األخذ بمفهوم التنمٌة المستدامة كركٌازة سساساٌة علاى كافاة المساتوٌات 

واألنشطة التنموٌة فً البالد، لٌث ونعت االستراتٌجٌات والخطط الوطنٌاة لتلمٌمهاا، وساخرت الدولاة 

بكافة لطاعاتها فً سبٌل ذلن جمٌع اإلمكانات المادٌة والبشرٌة المدعومة باالتجهٌزات التمنٌاة والفنٌاة، 

وعاللة ذلن بالمةسسات التعلٌمٌة ودور الجامعة فً دمج االستدامة فً عملٌاة التعلاٌم والاتعلم والبلاث 

العلمً وخدمة المجتمع وتطوٌر البرامج عن طرٌك تعمٌم التعلٌم من سجال التنمٌاة المساتدامة بماا ٌناع 

الجامعات و خاصاة جامعاة الجاوف فاً ساالة األلاداث العالمٌاة والمنافساة بالمخرجاات علاى المساتو  

 .م2020م وبرنامج التلول الوطنً 2030المللً واالللٌمً والعالمً وتلبٌة متطلبات رةٌة 
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كرساً صاالا السامو الملكااً األمٌار ناواف بان عباادالعزٌز  ل " مان هناا جااءت فكارة عنشاااء 

بناء  علاى   2030طبما لرةٌة المملكة " الجوفللتنمٌة المستدامة بمنطمة  -رلم  هللا-سعود 

 .سمٌر منطمة الجوفعبدالعزٌز، توجٌ  من صالا السمو الملكً األمٌر فٌصل بن نواف بن 

هذا الكرسً سٌعنى بمناٌا التنمٌاة المساتدامة فاً الناوالً المجتمعٌاة وااللتصاادٌة والبٌئٌاة 

 .2030بالمملكة العربٌة السعودٌة وخاصة منطمة الجوف وفما لما تنمنت  رةٌة المملكة 
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 :الرةٌة

التمٌاز فااً البلااث العلماً واالستشااارات لتنمٌااة المجتماع التصااادٌا  وفكرٌااا  وبٌئٌاا  طبمااا  لرةٌااة 

 .2030المملكة 

 :الرسالة

عٌجاااد الللااول العلمٌااة والتنموٌااة المسااتدامة فااً تلمٌااك االسااتدامة المجتمعٌااة وااللتصااادٌة 

 .والبٌئٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة
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 سهداف الكرسً

تجااااه لنااااٌا التنمٌاااة المساااتدامة  2030تنطلاااك سهاااداف الكرساااً مااان سهاااداف رةٌاااة المملكاااة 

 :والنهوض بها على نوء ذلن ٌمكن ترجمة سهداف الكرسً كما ٌلً

تلمٌك التعلٌم العالً الشامل، العادل، ذو الجودة والنوعٌة العالٌة لجمٌع فئات المجتمع لبنااء •

 .رسس المال البشري الالزم لتلمٌك التنمٌة المستدامة

 .تشجٌع التعلٌم المستمر وتوفٌر الفرص للجمٌع•
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تلمٌاااك بنٌاااة تلتٌاااة متمكناااة فاااً لطاااال التعلاااٌم العاااالً للمسااااعدة فاااً تلمٌاااك سهاااداف التنمٌاااة •

 .المستدامة

رفااع مسااتو  اإلنتااار الفكااري والعلمااً لتكااوٌن رافااد ٌلمااك التااوازن مااع االسااتهالن للمااوارد •

 .الطبٌعٌة

 .نمان توافر المٌاه وخدمات الصرف الصلً للجمٌع وعدارتها عدارة مستدامة•

 .نمان لصول الجمٌع بتكلفة مٌسورة على خدمات الطالة اللدٌثة الموثولة والمستدامة•

 .توفٌر األمن الغذائً والتغذٌة السلٌمة وتعزٌز الزراعة المستدامة•

 .تعزٌز النمو االلتصادي المطرد والشامل للجمٌع والمستدام•
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 :الملاور

 .م2030م ورةٌة المملكة 2020دراسة عاللة التنمٌة المستدامة ببرنامج التلول الوطنً •

تفعٌل دور الجامعاات فاً دفاع مخرجاتهاا نلاو العالمٌاة واإلجاراءات التاً ٌنبغاً سن تتخاذ لاذلن •

 .لتطوٌر لدرات التعلٌم والتعلم والبلث العلمً من سجل التنمٌة المستدامة

 .تلمٌك االستدامة المجتمعٌة والبشرٌة•

 .تلمٌك االستدامة االلتصادٌة والبٌئٌة•



 (ealfilali@reyadaoffice.com)عصام بن يحيى الفياللي  . د.أ 9

 :سنشطة الكرسً

 :ٌلمك الكرسً العلمً سهداف  من خالل خطة سنوٌة تشتمل على عدد من األنشطة والبرامج منها

م والتاً تتطاابك ماع 2030دمج االساتدامة فاً جمٌاع تخصصاات الجامعاة لتلمٌاك تطلعاات الرةٌاة •

 .مفاهٌم التنمٌة المستدامة

علامة الندوات والمةتمرات والملانرات التً تساهم فً نشر مفاهٌم االستدامة فً المملكة العربٌة •

 .السعودٌة

 .علامة الدورات التدرٌبٌة التً تخدم التنمٌة المستدامة فً المجاالت المختلفة•

 .دعم األبلاث التً تخدم التنمٌة المستدامة فً مجال التنمٌة االلتصادٌة•
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 .دعم األبلاث التً تخدم التنمٌة المستدامة فً مجال التنمٌة البٌئٌة•

دعم األبلاث التً تخدم التنمٌة المستدامة فً مجال الشراكة المجتمعٌة والتً تسااهم فاً •

 .التنمٌة المستدامة

 .االستفادة من بٌت الخبرة العالمً للتنمٌة المستدامة فً كافة التخصصات•

دعم بلوث االستدامة فً الجامعة بما ٌمكان الباالثٌن فاً المشااركة فاً الماةتمرات التاً •

 .تخص التنمٌة المستدامة فً المجاالت االلتصادٌة والبٌئٌة والصلٌة وغٌرها

 .عمل شراكات مجتمعٌة و بلثٌة فً مجال التنمٌة المستدامة•
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 ما هي السؤية

 محاوز السؤية زكائز القىة

 مجتمع

 لٌوي

 التصاد

 مزهر

 وطن

 طموح

 ملور ربط

 المارات

 الثالث

 العمك العربً

 و االسالمً

 لوة

 استثمارٌة

 رائدة

 المملكة العربٌة السعودٌة

3 

 من سجل تعزٌز ركائز الموة لد  المملكة 2030ثالثة ملاور بُنٌت علٌها رةٌة المملكة العربٌة السعودٌة 

   

 لٌم  راسخة•
   

 بٌئت  عامرة•

 بنٌان  متٌن•

 فرص  مثمرة•

 استثماره فاعل•

 تنافسٌت  جاذبة•

   

 مولع  مستغل•

 لكومت  فاعلة•

 مواطن  مسةول•

   

   

   

   

 (:2)مقدمة فقسة 
   2030عالقة وزشة العمل هره ببرامج ثحقيق السؤية اململكة 

 وبخاصة بسهامج الححىل الىطني 
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 مجتمٌع لٌويٌ : الملور األول 
 توجهاتنا من سهدافنا

 مجتمعٌ 

 لٌوي

 لٌَُِم ُ 

ملٌون معتمر  30خدمة • راسخة

 سنوٌا

 نُسخر»

 طالاتنا وعمكاناتنا لخدمة

 «نٌوف الرلمن

 بٌئت ُ 

 عاِمرة

 «         ندعم الثمافة والترفٌ »

 بُنٌان ُ 

 َمتٌن

4 

   

 «         نطور مدننا»

 «          نلمك استدامة بٌئٌة» «          تعٌش لٌاة صلٌة»

 «          نبنً شخصٌات سبنائنا» «         نهتم بأسرنا»

 «          نرعى صلتنا» «          نمكن مجتمعنا»

 «          نلٌا وفك مبادئنا االسالمٌة»

 «         نعتز بهوٌتنا الوطنٌة»

ارتفال عنفاق األسر على •

الثمافة والترفٌ  داخل المملكة 

 % 6على 

زٌادة متوسط العمر المتولع •

 عاما( 80)على ( 74)من 

 وقد ثم صياغة الحىجهات العامة 
 لكل محىز من املحاوز الثالثة للسؤية
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 توجهاتنا من أهدافنا التصاٌد مزهرٌ : الملور الثانً

 التصادٌ 

 مزهرٌ 

فُرص  

 مثمرة

 ندعم منشآتنا الصغٌرة"

والمتوّسطة واألسر 

 "المنتجة 

نستمطا "

 الكفاءات التً

 "نلتار علٌها

 "نتعلم لنعمل"

 "ننمً فرصنا" 

 "نخصص خدماتنا اللكومٌة"

 "نعظم لدراتنا االستثمارٌة" «نطلك لطاعاتنا الواعدة»

 "نلسن بٌئة األعمال" "نةسس مناطك خاصة"

 "نعٌد تأهٌل المدن االلتصادٌة" "نرفع تنافسٌة لطال الطالة"

 "ننشئ منصة لوجستٌة ممٌزة"
 "نتكامل عللٌمٌا ودولٌا"

 "ندعم شركاتنا الوطنٌة"

تخفٌض معدل البطالة •

 %7على % 11.6من 

رفع لٌمة سصول صندوق •

االستثمارات العامة على ما 

 ترٌلٌونات لاير 7ٌزٌد على 

مساهمة المطال الخاص فً •

عجمالً الناتج المللً على 

65 % 

رفع نسبة الصادرات غٌر •

على % 50النفطٌة على 

األلل من عجمالً الناتج 

 المللً غٌر النفطً

 مولعُ ُ ُمستغل

 استثماُره

 فاِعل

 تنافسٌت 

 َجاِذبة
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 توجهاتنا من سهدافنا

 وطنٌ 

 طموحٌ 

 لكومتُ ُ 

 فاِعلة
 5الوصول على المراكز ال •

األولى فً مةشر اللكومات 

 اإللكترونٌة

 "ندعم المرونة"

 "نلافظ على مواردنا اللٌوٌة"

 ُمواِطن ُ 

 مسةول

 "نلتزم بكفاءة اإلنفاق وبالتوازن المالً"

 "نتفاعل مع الجمٌع"

 "ننتهج الشفافٌة"

 "نتلمل المسةولٌة فً سعمالنا"

 "نتلمل المسةولٌة فً لٌاتنا"

 "نتلمل المسةولٌة فً مجتمعنا"

ملٌون  1والوصول على •

متطول فً المطال غٌر 

 الربلً سنوٌا

 وطٌن طموحٌ : الملور الثالث
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 مستوٌات ثالث من األهداف 2030تنمنت رةٌة المملكة 

 سهداف 6المستو  األول 

 هدف 27المستو  الثانً 

 هدف 96المستو  الثالث 
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 بزنامج جودة الحياة

 البرامج التنفيذية 

بسهامج ثنمية 
 القدزات البشسية
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– 
 بسامج ثحقيق السؤية

ً والعرًب - 1.3.2•  المحافظة على تراث المملكة اإلسالم

ً والتعرٌف به•  والوطن

 تسهٌل الحصول على الخدمات الصحٌة - 2.1.1•

مة المحصلة من الخدمات الصحٌة - 2.1.2•  تحسٌن الٌم

ة ضد المخاطر الصحٌة - 2.1.3•  تعزٌز الولٌا

•2.2.2 –  ً مٌاً وعالمٌا ٌاضات إلٌل ً عدة ر ك التمٌز ف  تحٌم

ً المدن - 2.3.1•  االرتماء بجودة الخدمات الممدمة ف

ة - 2.3.2• ً المدن السعوٌد  تحسٌن المشهد الحضري ف

 تعزٌز السالمة المرورٌة - 2.3.4•

 الحد من التلوث بمختلف أنواعه - 2.4.1•

عٌة  - 2.4.2• ٌئة من األخطار الطٌب ة الب  (مثل التصحر)حمٌا

 

 

 

 وصف البرنامج

 لجنة البرنامج

 
 الجهات التنفيذية الداعمة لتنفيذ بزنامج التحول الوطني

 رئيس اللجنة

 عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

 وسيز الاقتصاد والتخطيط

ك  ة الالزمة لتحٌم ة التحٌت ً وتؤسٌس البٌن رة التنسٌك والعمل والتخطٌط  “ 2030رإٌة “ٌهدف البرنامج إلى تطوٌر العمل الحكوم ً العمل الحكومً، ورفع وٌت عاب طموحاتها ومتطلباتها، من خالل دعم المرونة ف واسٌت

ن الجهات العامة، و ة، والدفع نحو نمل الخبرات ٌب ٌات الوطٌن ٌات وابتكار الحلول إشرالمشترن، عبر تحدٌد بعض األهداف المشتركة للجهات العامة بناء على األولو ة تحدٌد التحد ً عمٌل ً ف ان المطاعٌن الخاص وغٌر الربح

ٌٌم األداء ً المتابعة وتم ذ، والمساهمة ف ب التموٌل والتنٌف  .وأساٌل

 سهداف المستو  الثالث ذات العاللة المباشرة

 حماٌة وتهٌئة المناطك الطبٌعٌة - 2.4.3•

 تعزٌز مشاركة األسرة فً التحضٌر لمستمبل أبنائهم - 2.6.1•

 تمكٌن المواطنٌن من خالل الخدمات االجتماعٌة - 2.6.4•

ة وكفاءة الخدمات االجتماعٌة - 2.6.5•  تحسٌن فعاٌل

 تسهٌل ممارسة األعمال - 3.1.1•

 إنشاء مناطك خاصة وإعادة تؤهٌل المدن االلتصادٌة - 3.1.7•

 تنمٌة االلتصاد الرلمً - 3.3.2•

 تطوٌر لطاع التجزئة - 3.3.5•

 تطوٌر لطاع السٌاحة - 3.3.6•

ً سوق العمل - 4.2.2•  زٌادة مشاركة المرأة ف

ً سوق العمل - 4.2.3•  تمكٌن اندماج ذوي اإلعالة ف

ٌادة مساهمة المنشآت الصغٌرة والمتوسطة فً - 4.3.2•  ز

 االلتصاد•

ً االلتصاد - 4.3.3• ٌادة مساهمة األسر المنتجة ف  ز

ن - 4.4.1•  تحسٌن الظروف المعٌشٌة للوافٌد

ن - 4.4.2•  تحسٌن ظروف العمل للوافٌد

ة - 4.4.3•  استمطاب المواهب العالمٌة المناسبة بفاعٌل

ً الحكومة - 5.2.3•  تحسٌن إنتاجٌة موظف

ة - 5.2.4•  تطوٌر الحكومة اإللكتروٌن

ن - 5.2.5•  االرتماء بجودة الخدمات الممدمة للمواطٌن

ً جمٌع المطاعات الحكومٌة - 5.3.1• ة ف  تعزٌز الشفاٌف

ن ومجتمع األعمال - 5.3.2•  دعم لنوات التواصل مع المواطٌن

ضمان تجاوب الجهات الحكومٌة لمالحظات  - 5.3.3•

 عمالئها

ك األمن التنموي والغذاًئ - 5.4.1•  ضمان تحٌم

ة - 5.4.2•  ضمان استفادة مستدامة من الموارد الماٌئ

 تعزٌز وتمكٌن التخطٌط الماًل - 6.1.1•

 تشجٌع العمل التطوعً - 6.1.2•

ٌاتها االجتماعٌة - 6.2.1• ٌام الشركات بمسإول  تعزٌز ل

تعزٌز اهتمام الشركات باستدامة االلتصاد  - 6.2.2•

 الوطًن

 دعم نمو المطاع غٌر الربحً - 6.3.1•

ك أثر  - 6.3.2• تمكٌن المنظمات غٌر الربحٌة من تحٌم

 أعمك
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 الهدف من الىزشة

 لحفعيلللللللل كسسللللللل ي ألاميلللللللر هلللللللىاف بلللللللن عبلللللللدالعزيز  آل سلللللللعىد ثمثلللللللل وزشلللللللة العملللللللل هلللللللره هقطلللللللة اهطلللللللال  زئ سلللللللة 
لححقيللللق أهدافلللله مللللن  للللالل املبللللادزات الللللىازدة  للللي بسهللللامج للحنميللللة املسللللحدامة بمنطقللللة الجللللىف   -زحملللله هللا-

 الححىل الىطني ذات العالقة بخنمية منطقة الجىف
لللللرلك سللللحكىن من جيللللة عمللللل الىزشللللة بللللىذن هللا جعللللال  هللللى الحعللللسف ع لللل  أهللللم املبللللادزات ذات العالقللللة بخنميللللة 

 :منطقة الجىف وابداء السأي  ي
 مدي ثحقق أهداف كل مبادزة من ثلك املبادزات   ي منطقة الجىف 1.
  الجىف ي منطقة املحىقع ثحقيقه من كل مبادزة 2.

 
 أن الىزشة 

ً
 :جسحعسض جميع املبادزات الىازدة  ي بسهامج الححىل الىطنيلن علما

افية أ سي    لكثرتها ولضيق وقد الىزشة وال حصاص بعض املبادزات بجهات مسكزية أو  بمناطق جغس
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 جدول ورشة العمل

 البرنامج الولت الٌوم

 األثنٌن

1441/2/15 

 معالً مدٌر الجامعة كلمة –افتتاح الورشة  9:30  -  9:20

 األولىالجلسة  11:45 – 9:30

 استرالة وصالة الظهر 12:15  -  11:45

 الثانٌةالجلسة  2:00  -  12:15

 التوصٌات -الجلسة الختامٌة  2:30  -  2:00

 الغداء -ورشة العمل  سعمالانتهاء  2:30


