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ملتقى مكة الثقافي

مقدمة
يأتي ملتقى م َّكة الثقايف ضمن المبادرات الجديدة والمشاريع الفكر َّية ،التي تنسجم
مع الرؤية الشاملة لمنطقة م َّكة المك َّرمة ،التي تبناها صاحب السمو الملكي ،األمير
خالد الفيصل ،مستشار خادم الحرمين الشريفين ،أمير منطقة م َّكة المك َّرمة المتمثلة
يف إستراتيج َّية (بناء اإلنسان وتنمية المكان) يف منطقة مكة المكرمة ،وهي
إستراتيج َّية تضع يف مق ِّدمة أولوياتها أهم َّية بناء اإلنسان السعودي المؤمن القوي،
القادر عىل الرقي بوطنه وحضارة بالده.
ويسعى ملتقى م َّكة الثقايف يف نسخته األوىل إىل دعم الجهود التنموية يف المنطقة
لبناء اإلنسان فكرياً وثقافياً وتوعوياً ،عبر إقامة وتنظيم مجموعة متناغمة من
البرامج واألنشطة والفعاليات طيلة العام ،ويف مختلف محافظات المنطقة ومراكزها،
وذلك بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكوم َّية والخاصة واألهلية يف منطقة م َّكة
المك َّرمة.
وما يم ِّيز ملتقى م َّكة الثقايف هو تبني شعار سنوي تقتبس منه الفعاليات واألنشطة
والبرامج روحها وهويتها؛ لتوحيد الرسائل الموجهة إلنسان المنطقة ،وسيكون الشعار
الذي يتبناه الملتقى لهذا العام (كيف نكون قدوة؟)؛ لبناء نموذج القدوة المم َّيزة يف
المجتمع وتعزيز مفهومها.
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الرؤية:
ريادة ثقاف َّية ،وتم ُّيز يف بناء اإلنسان وتنمية قدراته ،يف بيئة إبداع َّية مح ِّفزة.

الرسالة:
تقديم برامج متنوعة ،لالرتقاء بتنمية إنسان المنطقة؛ ليبلغ وصف القوي األمين.

األهداف :
1.1التكامل التنموي بالمنطقة؛ لتقديم برامج ثقاف َّية وفعاليات معرف َّية متم ِّيزة تسهم يف
بناء اإلنسان وتنمية قدراته.
2.2استثمار المقومات الثقاف َّية والطاقات اإلبداع َّية يف المنطقة؛ لتنمية المجتمع والفرد
وتطوير العمل الثقايف والفكري والمعريف.
3.3إيجاد بيئة تنافس َّية إبداع َّية ِّ
محفزة؛ لتطوير العمل الثقايف والبرامج المعرف َّية.
4.4رفع كفاءة منظومة العمل الثقايف والمعريف للجهات الحكوم َّية ومؤسسات المجتمع المدني
بالمنطقة والتحسين المستمر لألداء ،ورفع مستوى جودته.
5.5تكريم الجهات والمؤسسات واألفراد بالمنطقة المتم ِّيزة يف المجاالت الثقاف َّية والفكر َّية
والمعرف َّية المختلفة.

الفئة المستهدفة :
األسرة
الشباب والفتيات
مسؤولو الجهات الحكومية واألهلية
اإلعالميون
أئمة المساجد والخطباء
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المعلمون
أساتذة الجامعات
طلبة المدراس والجامعات
رجال األمن
المثقفون

الهيكل التنظيمي :

اللجنة اإلشرافية

اللجنة التنفيذية

لجنة تقييم البرامج

إدارة الملتقى

لجنة متابعة
البرامج والفعاليات

لجنة اإلعالم
واالتصال

لجنة التطوير
والشراكات

لجنة الجوائز
والمسابقات

لجنة األسبوع الثقافي
والحفل الختامي
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اللجان والمهام :
 -١اللجنة اإلشرافية :

١
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

8

صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل
معايل مستشار أمير منطقة مكة المكرمة
معايل مدير جامعة الملك عبدالعزيز
معايل مدير جامعة أم القرى
معايل مدير جامعة الطائف
معايل مدير جامعة جدة
سعادة المستشار والمشرف العام عىل وكالة اإلمارة للتنمية
سعادة مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم باإلمارة
سعادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة
سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة
سعادة مدير عام فرع وزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بمنطقة مكة المكرمة
سعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة
سعادة مدير عام التعليم بمحافظة جدة
سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة الطائف
سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة القنفذة
سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث
سعادة مدير عام هيئة اإلعالم المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة
سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
سعادة رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقايف األدبي
سعادة رئيس مجلس إدارة النادي األدبي بجدة
سعادة رئيس مجلس إدارة النادي األدبي بالطائف
سعادة مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة مكة المكرمة  /جدة
سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ
سعادة رئيس تحرير صحيفة المدينة
سعادة رئيس تحرير صحيفة مكة

ملتقى مكة الثقافي

رئيساً
أمينا ً
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا

مهام اللجنة :
1.1اإلشراف العام عىل فعاليات وبرامج الملتقى.
2.2اعتماد السياسات العا َّمة ألنشطة الملتقى وفعالياته.
3.3اعتماد أنظمة الملتقى ولوائحه.
4.4اعتماد الخطط والبرامج والفعاليات والتأكد من تنفيذها.
5.5اعتماد مسابقات الملتقى وجوائزه وشروطها ونتائج التحكيم.
6.6مراجعة نتائج التقارير الدور َّية للملتقى واعتمادها.
7.7اعتماد الميزانيات والحسابات الختام َّية.
8.8قبول المنح والتب ُّرعات لدعم برامج الملتقى وأنشطته.
 .٢اللجنة التنفيذية :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

معايل مستشار أمير منطقة مكة المكرمة
سعادة وكيل جامعة الملك عبدالعزيز
سعادة وكيل جامعة أم القرى
سعادة وكيل جامعة الطائف
سعادة وكيل جامعة جدة
سعادة مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم باإلمارة
سعادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة
سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة
المكرمة
سعادة مدير عام فرع وزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بمنطقة
مكة المكرمة
سعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة
سعادة مدير عام التعليم بمحافظة جدة
سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة الطائف
سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة القنفذة
سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث
سعادة مدير عام هيئة اإلعالم المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة
سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة

رئيساً
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
عضو ًا
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17
18
19
20
21
22
23
24

عضو ًا
سعادة رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقايف األدبي
عضو ًا
سعادة رئيس مجلس إدارة النادي األدبي بجدة
عضو ًا
سعادة رئيس مجلس إدارة النادي األدبي بالطائف
سعادة مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة مكة المكرمة  /جدة عضو ًا
عضو ًا
سعادة المشرف عىل جائزة مكة للتميز
عضو ًا
سعادة المشرف عىل مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال بجامعة الملك
عبدالعزيز
سعادة المشرف عىل كرسي األمير خالد الفيصل الحترام النظام بجامعة عضو ًا
الطائف
عضو ًا
سعادة رئيس جمعية شباب مكة للعمل التطوعي

مهام اللجنة :
1 .اإلشراف والمتابعة عىل فعاليات وبرامج الملتقى والتأكد من تنفيذها.
2 .اقتراح الخطط التشغيل َّية للبرامج والفعاليات.
3 .التنسيق بين الجهات لضمان تنسيق فعاليات الملتقى وبرامجه.
4 .تحديد االحتياجات الالزمة لبرامج الملتقى وفعالياته المختلفة.
5 .اقتراح البرامج واألنشطة والفعاليات وأساليب تقييمها ومتابعتها.
6 .مراجعة مستوى جودة البرامج واقتراح طرق تحسين األداء.
7 .تقديــم المقترحــات والــرؤى لتطويــر أداء اللجنــة؛ بإضافــة أو حــذف أو تعديــل يف مهامهــا
الموضحــة.
8 .تقديم تقرير شامل عن أعمال اللجنة.
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 -3لجنة تقييم البرامج والفعاليات :

مهام اللجنة :
1 .وضع دليل موحد للبرامج والفعاليات.
2 .التحقق من انسجام البرامج والفعاليات مع شعار الملتقى كل عام.
3 .تقييم الخطط التشغيل َّية للبرامج والفعاليات يف بداية كل ملتقى.
4 .متابعة ورصد تنفيذ الخطط التشغيل َّية.
5 .اقتراح التعديل عىل الخطط والبرامج التفصيل َّية أثناء التنفيذ عند الحاجة.
6 .االســتفادة مــن نتائــج التغذيــة الراجعــة للمســتفيدين مــن الملتقــى والفئــات المســتهدفة
لتطويــر البرامــج والخطــط المســتقبل َّية للملتقــى.
7 .إعــداد التقاريــر يف نهايــة كل ملتقــى يتضمــن الســلبيات واإليجابيــات واآلراء والمقترحــات
والــدروس المســتفادة.
8 .تقديــم المقترحــات والــرؤى لتطويــر أداء اللجنــة؛ بإضافــة أو حــذف أو تعديــل يف مهامهــا
الموضحــة.
9 .تقديم تقرير شامل عن أعمال اللجنة.
 -٤إدارة الملتقى :

المهام:
.
.
.
.
.
.

1اإلشــراف العــام عــى الملتقــى؛ وفق ـاً لتوجيهــات اللجنــة اإلشــراف َّية والخطــط المعتمــدة
منهــا.
2التنســيق مــع اللجنــة التنفيذ َّيــة للملتقــى؛ لمتابعــة تنفيــذ البرامــج والفعاليــات والخطــط
التشــغيل َّية.
3اإلشــراف عــى تنفيــذ كافــة البرامــج واألنشــطة والفعاليــات المقــ َّررة وفقــاً للخطــط
المعتمــدة للملتقــى.
4اإلشراف والمتابعة عىل لجان الملتقى ومتابعة أدائها.
5تقديــم المقترحــات والــرؤى لتطويــر أداء اللجنــة؛ بإضافــة أو حــذف أو تعديــل يف مهامهــا
الموضحــة.
6تقديم تقرير شامل لبرامج الملتقى وفعالياته.
1438هـ 2017 /م
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 -٥لجنة البرامج والفعاليات :

مهام اللجنة :
1 .اإلشراف عىل برامج وفعاليات الملتقى وتطويرها.
2 .إعداد دليل متكامل بالبرامج والفعاليات وتنسيق تنفيذها.
3 .إعــداد خطــة شــاملة للبرامــج والفعاليــات الســنو َّية واقتــراح مجاالتهــا وموضوعاتهــا،
والجهــات المســؤولة عــن تنفيذهــا ،واألشــخاص المشــاركين يف إقامتهــا وتنظيمهــا.
4 .التنســيق مــع الجهــات المشــاركة حــول نوع َّيــة البرامــج وأهدافهــا وأســلوب تنفيذهــا،
لتحقيــق رؤيــة الملتقــى ورســالته المحــ َّددة.
5 .إعداد ميزان َّية مقترحة لتنفيذ أعمال اللجنة ومهامها.
6 .تقديــم المقترحــات والــرؤى لتطويــر أداء اللجنــة؛ بإضافــة أو حــذف أو تعديــل يف مهامهــا
الموضحــة.
7 .تقديم تقرير شامل عن أعمال اللجنة.
 -٦لجنة اإلعالم واالتصال :

مهام اللجنة :
كاف.
1 .إعداد خطة إعالم َّية شاملة للملتقى قبل بدء برامجه وفعالياته بوقت ٍ
2 .التواصــل مــع وســائل اإلعــام المختلفــة إليصــال رســالة الملتقــى إىل الجمهــور بفئاتــه
المختلفــة.
3 .إثــراء المحتــوى الثقــايف والمشــهد الفكــري الســعودي بمخرجــات البرامــج واألنشــطة
والفعاليــات الصــادرة عــن الملتقــى.
4 .اإلشراف عىل أعمال التوثيق والرصد لجميع فعاليات الملتقى وبرامجه.
5 .إعداد الملف الصحفي اليومي لبرامج وفعاليات الملتقى.
6 .إعداد المطبوعات والكتيبات والرسائل النص َّية المتعلقة بالملتقى.
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7 .اإلشراف عىل الموقع اإللكتروني وإدارة وسائل التواصل االجتماعي للملتقى.
8 .تزويــد الصحــف والشــركات اإلعالم َّيــة والقنــوات التلفزيون َّيــة واإلذاع َّيــة بأخبــار الملتقــى
وفعالياتــه.
9 .تقديم مبادرات وبرامج إعالم َّية تخدم أهداف الملتقى ورسالته.
	10.تقديــم المقترحــات والــرؤى لتطويــر أداء اللجنــة؛ بإضافــة أو حــذف أو تعديــل يف مهامهــا
الموضحــة.
	11.تقديم تقرير شامل عن أعمال اللجنة.
 -٧لجنة التطوير والشراكات:

مهام اللجنة :
1 .وضع معايير جودة لبرامج وفعاليات الملتقى وتطوير آليات عملها.
2 .اقتــراح أســاليب للتحســين المســتمر ألداء الكفــاءات المشــاركة يف الملتقــى ورفــع مســتوى
اإلنتاج َّيــة.
3 .اإلســهام يف بنــاء شــراكات فاعلــة مــع الجهــات الحكوم َّيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي
لتحقيــق أهــداف الملتقــى ورســالته.
4 .التواصل الفاعل مع الشركاء والرعاة وتسهيل جميع إجراءاتهم.
5 .التنسيق المستمر مع لجنة تقييم البرامج والفعاليات لضمان الجودة وتطوير األداء.
6 .تقديــم المقترحــات والــرؤى لتطويــر أداء اللجنــة ؛ بإضافــة أو حــذف أو تعديــل يف مهامهــا
الموضحــة .
7 .تقديم تقرير شامل عن أعمال اللجنة .

1438هـ 2017 /م

13

 -8لجنة الجوائز والمسابقات:

مهام اللجنة :
1 .اإلشراف عىل جوائز الملتقى ومسابقاته.
2 .وضع دليل شامل لشروط ومعايير الجوائز والمسابقات.
3 .اقتراح أسماء المسابقات والجوائز ومجاالتها واعتمادها من سمو رئيس اللجنة اإلشراف َّية.
4 .اقتراح أسماء المح ِّكمين وتشكيل اللجان التحكيم َّية.
5 .تسليم المشاركات يف المسابقات والمرشحين للجوائز للجان التحكيم المتخصصة بكل حياد َّية
وسر َّية تا َّمة.
6 .التواصل مع الفائزين وإشعارهم بفوزهم بعد اعتمادها من سمو رئيس اللجنة اإلشراف َّية.
7 .تقديم المقترحات والرؤى لتطوير أداء اللجنة؛ بإضافة أو حذف أو تعديل يف مهامها
الموضحة.
8 .تقديم تقرير شامل عن أعمال اللجنة.
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 -9لجنة األسبوع الثقافي والحفل الختامي :

مهام اللجنة :
1 .اإلشراف العام عىل األسبوع الثقايف وبرامج الحفل الختامي وفعالياته.
2 .التأكــد مــن اكتمــال جميــع التجهيــزات الخاصــة بمواقــع إقامــة األســبوع الثقــايف ومقــر
إقامــة الحفــل الختامــي للملتقــى.
3 .التنســيق الفاعــل مــع كافــة الشــركاء ولجــان الملتقــى إلنجــاز األهــداف المح ـ َّددة وتوفيــر
بيئــة عمــل مم َّيــزة.
4 .تقديــم خطــة متكاملــة لفعاليــات وبرامــج ومعــارض األســبوع الثقــايف وتحديــد جميــع
االحتياجــات الالزمــة لذلــك.
5 .تنســيق اســتقبال الضيــوف والمدعويــن والزائريــن لفعاليــات األســبوع الثقــايف والحفــل
الختامــي للملتقــى.
6 .اقتــراح برامــج وفعاليــات الحفــل الختامــي للملتقــى ،والتنســيق مــع جميــع اللجــان المشــاركة
يف التنظيم.
7 .إعداد ميزان َّية مقترحة لتنفيذ أعمال اللجنة ومهامها.
8 .تقديــم المقترحــات والــرؤى لتطويــر أداء اللجنــة؛ بإضافــة أو حــذف أو تعديــل يف مهامهــا
الموضحــة.
9 .تقديم تقرير شامل عن أعمال اللجنة.
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الجهات المشاركة :

تشــارك كافــة القطاعــات الحكوميــة والخاصــة واألهليــة ذات العالقــة بمنطقــة مكــة المكرمــة
يف برامــج ملتقــى مكــة الثقــايف وفعالياتــه المختلفــة ،ومنهــا:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

16

شرطة منطقة مكة المكرمة
المديرية العامة للجوازات بمنطقة مكة المكرمة
المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة
مرور العاصمة المقدسة
مرور محافظة جدة
أمانة العاصمة المقدسة
أمانة محافظة جدة
أمانة محافظة الطائف
اإلدارة العامة للبيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة
الغرفة التجارية الصناعية بمكة
فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة
فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة
فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف
البريد السعودي بمنطقة مكة المكرمة
هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة
مطار الملك عبد العزيز الدويل بجدة
ميناء جدة االسالمي
فرع هيئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة
المديرية العامة للشئون الصحية بمكة المكرمة
مديرية الشئون الصحية بجدة
فرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة
فرع وزراة الشئون اإلسالمية والدعوة و اإلرشاد بمنطقة مكة المكرمة
الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي
وكالة وزارة الحج والعمرة
فرع وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

فرع وزارة التجارة واإلستثمار بمنطقة مكة المكرمة
فرع األحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة
جامعة الملك عبد العزيز
جامعة أم القرى
جامعة جدة
جامعة الطائف
جامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية
جامعة دار الحكمة
جامعة عفت
جامعة األعمال والتكنولوجيا
جامعة الفيصل
إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة
إدارة التعليم بمحافظة جدة
ادارة التعليم بمحافظة الطائف
إدارة التعليم بمحافظة القنفذة
إدارة التعليم بمحافظة الليث
فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة مكة المكرمة
مجلس التدريب التقني والمهني بمكة
األمانة العامة لتنمية قطاع الشباب بمنطقة مكة المكرمة
االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
فرع وزارة الثقافة و اإلعالم بمنطقة مكة المكرمة
فرع هيئة اإلعالم المرئي والمسموع بمنطقة مكة المكرمة
هيئة اإلذاعة و التلفزيون
نادي مكة الثقايف األدبي
النادي األدبي بجدة
النادي األدبي بالطائف
جمعية الثقافة والفنون بجدة
جمعية الثقافة والفنون بالطائف
الخطوط الجوية العربية السعودية
القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء
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البرامج والفعاليات :
يضــم ملتقــى م َّكــة الثقــايف مجموعــة متن َّوعــة مــن البرامــج والفعاليــات ،التــي ُ
يخصــص لهــا
شــعار ســنوي تنطلــق منــه جميــع هــذه الفعاليــات والبرامــج واألنشــطة ،بإشــراف ومتابعــة مــن
إمــارة منطقــة م َّكــة المك َّرمــة ،وبالتعــاون والتنســيق مــع جميــع القطاعــات الحكوم َّيــة والخاصة
واألهليــة ،ويمكــن رســم المالمــح العا َّمــة لهــذه البرامــج والفعاليــات عبــر النقــاط اآلتيــة:
أنواع البرامج و الفعاليات:

العامــة :وهــي برامــج وفعاليــات تضــم مجموعــة مــن المحاضــرات
البرامــج والفعاليــات
َّ
والنــدوات والمعــارض وورش العمــل والــدورات التدريب َّيــة وحلقــات النقــاش ،وتقــوم بتنفيذهــا
القطاعــات المختلفــة بالمنطقــة تحــت اشــراف اإلمــارة ،وذلــك طيلــة العــام وحتــى اختتــام
الفعاليــات الســنو َّية يف حفــل الملتقــى الختامــي.
األســبوع الثقافــي :وهــو أســبوع ثقــايف تشــرف عــى تنفيــذه وتنظيمــه إمــارة منطقــة
م َّكــة المك َّرمــة بالتعــاون مــع قطاعــات المنطقــة المختلفــة ،و ُيقــام قبــل الحفــل الختامــي
للملتقــى ،ويضــم العديــد من المعــارض والبرامــج والفعاليــات (المحاضرات والنــدوات والمعارض
وورش العمــل والــدورات التدريب َّيــة وحلقــات النقــاش).
الجوائــز والمســابقات :وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المســابقات والجوائــز التــي
يهــدف الملتقــى مــن خاللهــا إىل تحفيــز المشــاركين وتشــجيعهم عــى اإلبــداع والقــدرة عــى
اإلنجــاز يف مجــال الموضــوع الســنوي للملتقــى وشــعاره المحــ َّدد.
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اختيار البرامج والفعاليات :

يســعى ملتقــى م َّكــة الثقــايف إىل تحقيــق معاييــر الجــودة واألداء يف اختيــار البرامــج والفعاليات
الفاعلــة والمم َّيــزة التــي تخــدم أهــداف الملتقــى ،وتتــاءم مــع موضوعــه وشــعاره الســنوي،
ولذلــك فــإ َّن اختيــار هــذه البرامــج والفعاليــات يمـ ُّر بمجموعــة مــن المراحــل واإلجــراءات ،ويمكــن
توضيحهــا عبــر الخطــوات اآلتيــة:
1 .تقــوم الجهــات المشــاركة يف الملتقــى بإرســال البرامــج والفعاليــات إىل اللجنــة اإلشــراف َّية
للملتقــى قبــل بــدء انطالقتــه.
2 .تتضمــن عناصــر عــرض البرامــج والفعاليــات :عنــوان الفعال َّيــة ،تاريــخ ومــكان تنفيذهــا،
األشــخاص المشــرفون عليــه  ،الفئــة المســتهدفة ،رســالة ورؤيــة وأهــداف الفعاليــة ،آل َّيــة
التنفيــذ ،والمخرجــات المتوقعــة ،وارتبــاط الفعال َّيــة بالملتقــى وموضوعــه الســنوي.
3 .تُرســل البرامــج والفعاليــات بعــد ذلــك إىل لجنــة البرامــج والفعاليــات لدراســتها؛ تمهيــد ًا
لعرضهــا عــى اللجنــة اإلشــراف َّية للملتقــى.
4 .يف بدايــة العــام تُعــرض بعــد ذلــك البرامــج والفعاليــات للملتقــى ،التــي تمــت دراســتها عــى
اللجنــة اإلشــراف َّية العتمادهــا وبــدء تنفيذهــا.
5 .يتــم إرســال خطابــات مــن إدارة الملتقــى للجهــات بالموافقــة عىل تنفيــذ البرامــج والفعاليات
المعتمــدة من اللجنــة اإلشــراف َّية للملتقى.
6 .تقــوم الجهــات بعــد تنفيــذ البرامــج والفعاليــات بإرســال محتــوى البرامــج والفعاليــات،
ال ســيما المحاضــرات والنــدوات وتوصيــات حلقــات النقــاش وورش العمــل ،ومحتويــات
المعــارض؛ لتصميمهــا وطباعتهــا وإصدارهــا ضمــن مطبوعــات الملتقــى ،وإرســالها لوســائل
اإلعــام وللجهــات الحكوم َّيــة والمؤسســات الثقاف َّيــة والفكر َّيــة ،ونشــرها عــى الموقــع
اإللكترونــي للملتقــى ،للتعريــف بهــذه الجهــود وإبرازهــا واســتفادة المجتمــع منهــا.
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