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فيما يلي توضيح ألهم المصطلحات التي 
تم استخدامها في هذه الخطة.

الجهات
 المعنية

الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة والخاصــة وأفــراد المجتمــع 

الذيــن يؤثــرون ويتأثــرون بتنفيــذ المبــادرات االســتراتيجية المنبثقــة مــن 

ــكل  ــعودية بش ــة الس ــة العربي ــي المملك ــام ف ــة األيت ــتراتيجية رعاي اس

ــر. ــر مباش ــر أو غي مباش

الخطة
 االستراتيجية

ــداف  ــق أه ــر بتحقي ــكل مباش ــة بش ــنوات مرتبط ــددة الس ــة متع خط

إنشــاء المؤسســة، وتحتــوي علــى مشــاريع أو مبــادرات رأســمالية وغيــر 

ــث  ــم تحدي ــة. يت ــي المملك ــام ف ــع األيت ــين واق ــدف تحس ــمالية به رأس

ــا. ــن تواؤمه ــق م ــكل دوري والتحق ــتراتيجية بش االس

المشروع
ــاق  ــن نط ــة ضم ــة ونهاي ــة بداي ــاطات ذات نقط ــن النش ــة م مجموع

عمــل واضــح تهــدف إلــى الوصــول إلــى مخــرج يجّســد النتيجــة النهائيــة 

ــروع. للمش

المؤثرون في مواقع 
التواصل االجتماعي

مســتخدمو منصــات التواصــل االجتماعــي الذيــن يمتلكــون عــددًا كبيــرًا 

ــون  ــة ويمتلك ــم بالمصداقي ــن متابعيه ــون بي ــن ويحظ ــن المتابعي م

معــدل تفاعــل عــاٍل معهــم.
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أهداف الخطة اإلعالمية
الغايــة مــن وضــع الخطــة اإلعالميــة الســتراتيجية رعايــة األيتــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية هــو وضــع إطــار 

ــات  ــك الجه ــة تل ــة وهوي ــات المعني ــع الجه ــل م ــتوجب التواص ــي تس ــع الت ــة المواضي ــن ماهي ــح ع ــي وواض منهج

المعنيــة. الشــكل التالــي يوضــح أهــداف الخطــة اإلعالميــة الســتراتيجية رعايــة األيتــام فــي المملكــة العربيــة 

ــعودية:  الس

خصائص الخطة اإلعالمية
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الفئات المعنية باستراتيجية رعاية األيتام
تــم تحديــد الفئــات المعنيــة باســتراتيجية رعايــة األيتــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية بعــد دراســة منهجيــة 

لمــدى تأثرهــم بمبــادرات االســتراتيجية ومــدى تأثيرهــم عليهــا. كانــت الفئــات المعنيــة كمــا يلــي:

الجهات الحكومية

تعتبــر الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة أحــد أهــم الفئــات المعنيــة 
باســتراتيجية رعايــة األيتــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية نظــرًا 
ــة  ــة باإلضاف ــريعات الالزم ــع التش ــي وض ــة ف ــغ األهمي ــا بال لتأثيره
إلــى الــدور األساســي فــي تنفيــذ المبــادرات المرتبطــة بتنفيــذ 

ــا. ــاس أثره ــتراتيجية وقي االس

الجهات المانحة

ــتراتيجية  ــاح اس ــي إنج ــس ف ــكل رئي ــة بش ــات المانح ــهم الجه تس
رعايــة األيتــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتقديمهــا للمنــح 
الماليــة والماديــة ووضعهــا إلطــار منهجــي لتنســيق وتوحيــد آليــات 
ــة  ــي رعاي ــودة ف ــاذج الج ــا لنم ــى دعمه ــة إل ــح باإلضاف ــم المن تقدي

ــام. األيت

الجهات الخيرية
ــى  ــح عل ــام إلدارة المن ــر نظ ــي توفي ــة ف ــات الخيري ــهم الجمعي تس
دورهــا  إلــى  باإلضافــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مســتوى 
التقليــدي فــي توزيــع المنــح علــى األيتــام ودور الرعايــة فــي 

المملكــة.

دور رعاية األيتام
لــدور رعايــة األيتــام دور حيــوي فــي توفيــر الملجــأ والملبــس وأماكــن 
ــام  ــى األيت ــراف عل ــة واإلش ــة الصحي ــر الرعاي ــكن وتوفي ــوم والس الن
ــم  ــف مراحله ــي مختل ــك ف ــعودية وذل ــة الس ــة العربي ــي المملك ف

ــة. العمري

األسر الطبيعية 
والبديلة

تتولــى األســر الطبيعيــة والبديلــة توفيــر التغذيــة والمــأوى واللبــاس، 
إضافــة إلــى توفيــر الحاجــات النفســية واالجتماعيــة وحاجــات النمــو 

العقلــي باإلضافــة إلــى دعــم الحاجــات األخالقيــة.

المجتمع المحلي

حتــى وإن لــم يســهم المجتمــع المحلــي بشــكل مباشــر فــي 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــام ف ــة األيت ــتراتيجية رعاي ــادرات اس ــاح مب إنج
الســعودية، فــإن لــه دورًا أساســيًا فــي رفــع مســتويات تقبــل األيتــام 
ومجهولــي النســب ودمجهــم الفّعــال فــي المجتمــع والحــد مــن أي 

ــم. ــة له ــرة دوني نظ

قنوات التواصل المستخدمة
تــم فــي هــذه الخطــة االســتناد إلــى أفضــل الممارســات المتبعــة فــي إعــداد خطــط االتصــال الفّعــال مــع مختلــف 

الفئــات المعنيــة باالســتراتيجية، كمــا تــم فيهــا مراعــاة أحــدث وســائل االتصــال التكنولوجــي.
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مــن أهــم األســاليب الحديثــة التــي تتبعهــا هــذه الخطــة االســتعانة بمؤثــري اإلعــالم االجتماعــي 

فــي المملكــة، وهــو أولئــك الذيــن يقدمــون رســائل هادفــة ويحظــون بعــدد مرتفــع مــن المتابعين 

وزخــم مرتفــع مــن المشــاركة والتفاعــل مــن المتابعيــن.
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مجاالت التوعية

ســتتوزع جهــود التوعيــة والتواصــل باســتراتيجية رعايــة األيتام مــع المعنيين 
علــى ثالثــة مراحل:

التوعيــة بإطــالق االســتراتيجية:  بعــد انتهــاء تصميــم االســتراتيجية واعتمادهــا مــن 	 

الفئــات المعنيــة المختلفــة، ســيتم توعيــة مختلــف الجهــات بهــا.

ــادرات 	  ــاح مب ــتلزمات إنج ــب مس ــتراتيجية: تتطل ــادرات االس ــذ مب ــاء تنفي ــة أثن التوعي

ــف  ــا ولمختل ــة له ــة اإلعالمي ــر التغطي ــة توفي ــي المملك ــام ف ــة األيت ــتراتيجية رعاي اس

مبادراتهــا، مــا قــد يســتلزم تعزيــز الظهــور اإلعالمــي فــي مرحلــة مــا لتذكيــر مختلــف 

الفئــات المعنيــة باالســتراتيجية وأهدافهــا والرســالة النبيلــة التــي تحملهــا.

ــتراتيجية 	  ــازات االس ــً بإنج ــة دوري ــهم التوعي ــتراتيجية: ستس ــازات االس ــة بإنج التوعي

بتعريــف الجمهــور بهــا، مــا يزيــد مــن مســتويات وعيهــم ويقلــل مــن مقاومــة التغييــر 

الــذي قــد تتطلبــه االســتراتيجية.
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اإلطار الزمني لتنفيذ ا لمهام
20182019

123456789101112123456789101112

أوالً: التوعية بإطالق االستراتيجية
إعداد الموقع اإللكتروني للمبادرة

إعداد صفحات التواصل االجتماعي للمبادرة
حصر الجهات اإلعالمية والفئات المؤثرة على وسائل التواصل االجتماعي 

التواصل مع المعنيين ووضع إطار أولي للتعاون
عقد مؤتمر صحفي لإلعالن عن إطالق االستراتيجية

تنفيذ عدد من اللقاءات عبر اإلذاعات المحلية لإلعالن عن إطالق االستراتيحية
تنفيذ عدد من اللقاءات الصحفية لإلعالن عن إطالق االستراتيجية 

تنفيذ عدد من مؤثري اإلعالم االجتماعي في المملكة لحمالت للتعريف باالستراتيجية 

ثانياً: التوعية أثناء تنفيذ مبادرات االستراتيجية
تحديث الموقع اإللكتروني بمستجدات المبادرات

إطالق رسائل دورية لقواعد بيانات البريد اإللكتروني المتواجدة
إطالق نشرات توعوية

إعداد ونشر أخبار صحفية
تنفيذ لقاءات تلفزيونية للتعريف بمستجدات المبادرات

تنفيذ ملتقى مفتوح لوسائل اإلعالم
تنفيذ بث مفتوح عبر مواقع التواصل االجتماعي

20182019

123456789101112123456789101112

ثالثاً: التوعية بإنجازات االستراتيجية
إعداد التقرير نصف السنوي

نشر التقرير عبر الموقع اإللكتروني ومختلف وسائل التواصل االجتماعي
نشر أهم النتائج في الصحف المحلية
نشر أهم اإلنجازات في إعالنات إذاعية

التواصل مع وسائل اإلعالم المرئي وإعداد تقرير حول أهم اإلنجازات
التواصــل مــع جهــات دوليــة معنيــة برعايــة األيتــام وإعــداد تقريــر حــول التقــدم فــي رعايــة األيتــام 

فــي المملكــة
إعــداد فيديــو بأهــم اإلنجــازات ونشــره عبــر الموقــع اإللكتروـنـي الخــاص باإلضافــة إـلـى صفحــات 

مواقــع التواصــل االجتماعــي ذات الصلــة
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مؤشرات أداء قياس كفاءة وفاعلية األداء اإلعالمي الرئيسية : 

مؤشر وعي المجتمع 
باستراتيجية رعاية األيتام 

في المملكة العربية 
السعودية

ــة  ــتوى المملك ــى مس ــة عل ــة ممثل ــح لعيّن ــج مس ــى نتائ ــاًء عل ــابه بن ــم حس ــر يت مؤش
العربيــة الســعودية يتــم فيــه قيــاس معرفــة المواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة حــول 
اســتراتيجية رعايــة األيتــام فــي المملكــة بشــكل خــاص ومبــادرة رشــد لرعايــة األيتــام فــي 

ــام. ــكل ع ــة بش المملك

مؤشر قبول المجتمع 
لأليتام ومجهولي النسب

مؤشــر مركــب يتــم قياســه بنــاًء علــى عــدد مــن المدخــالت منهــا نتائــج مســح لعيّنــة ممثلة 
ــدى  ــول م ــؤالهم ح ــه س ــم في ــعودية يت ــة الس ــة العربي ــي المملك ــتوى مواطن ــى مس عل
ــي  ــة ف ــة واالجتماعي ــاة العملي ــي الحي ــب ف ــي النس ــام ومجهول ــاركة األيت ــم لمش تقبله
ــي  ــة بإجمال ــن مقارن ــب العاملي ــي النس ــام ومجهول ــبة األيت ــى نس ــة إل ــة باإلضاف المملك

ــم عدده

ومجهولــي  األيتــام  نســبة 
فــي  المحتضنيــن  النســب 
إجمالــي  مــن  بديلــة  أســر 
األيتــام ومجهولــي النســب 

المملكــة فــي 

مؤشــر يتــم قياســه بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة مثــل وزارة العمــل والتنميــة 
ــم  ــعودية، يت ــة الس ــة العربي ــي المملك ــام ف ــة األيت ــة برعاي ــات المعني ــة والجه االجتماعي
قيــاس المؤشــر بقســمة عــدد األيتــام ومجهولــي النســب الذيــن يتــم احتضانهــم مــن أســر 
بديلــة علــى إجمالــي عــدد األيتــام ومجهولــي النســب المســجلين لــدى الجهــات المعنيــة 

علــى مســتوى المملكــة.
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مؤشرات أداء قياس كفاءة وفاعلية المهام المنفذة
مؤشر األداءالمرحلة

أواًل: التوعية بإطالق االستراتيجية

الموقــع 	  إلطــالق  الزمنــي  باإلطــار  االلتــزام 
للمبــادرة اإللكترونــي 

ــرة 	  ــخصيات المؤث ــي الش ــدد متابع ــي ع إجمال
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي الذيــن 

ــتراتيجية ــن االس ــالن ع ــي اإلع ــهموا ف أس

ــالق 	  ــت إط ــي تداول ــة الت ــار الصحفي ــدد األخب ع
ــتراتيجية االس

فــي 	  المشــاركة  اإلعالميــة  الجهــات  عــدد 
االســتراتيجية إطــالق  مؤتمــر 

ثانيًا: التوعية أثناء 
تنفيذ مبادرات االستراتيجية

اإللكترونــي 	  الموقــع  تحديــث  مــرات  عــدد 
المبــادرات بمســتجدات 

ــع 	  ــي الموق ــادرات ف ــة المب ــارات جزئي ــدد زي ع
اإللكترونــي

ــد 	  ــر البري ــلة عب ــة المرس ــائل الدوري ــدد الرس ع
اإللكترونــي

فــي 	  المشــاركة  اإلعالميــة  الجهــات  عــدد 
اإلعالمــي الملتقــى 

لمبــادرات 	  اإلعالمــي  الظهــور  مؤشــر 
تيجية ا ســتر ال ا

ثالثًا: التوعية بإنجازات االستراتيجية

ــر 	  ــتكمال التقري ــي الس ــار الزمن ــزام باإلط االلت
ــنوي الس

ــر 	  ــى التقري ــول إل ــل والوص ــرات تحمي ــدد م ع
ــنوي الس

التعريفــي 	  الفيديــو  مشــاهدة  مــرات  عــدد 
باإلنجــازات

عدد المستعين إلى اإلعالن اإلذاعي	 

عدد مشاهدي اإلعالنات المرئية	 
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