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أهداف البرنامج

ما  وبعد  العالي،  التعليم  وزارة  مبادرة  عليها  قامت  التي  الثالثة  التطويرية  األسس  من  انطالًقا 
بصورة  والمساندة  المساعدة  محاولتهم  عند  المجتمع  أفراد  ببعض  أحاطت  أضرار  من  لمسناه 
الماضية  األعوام  التي وقعت خالل  البشرية،  واألزمات  الطبيعية،  الكوارث  حاالت  عشوائية في 
تنظيم  في  ورغبة  وغيرها(؛  الرياض،  في  الغاز  ناقلة  وحادثة  دار،  عين  حريق  جدة،  سيول  )كارثة 
في  ورغبة  بإنقاذهم،  يقومون  من  وأرواح  المتطوعين  المنقذين  أرواح  على  والحفاظ  الحشود 
تحسين جودة المساعدات اإلنسانية؛ بات من الضروري اتخاذ كل التدابير الممكنة إلعداد وتجهيز أكبر 
عدد ممكن من أفراد المجتمع لالستجابة لتلك المواقف الطارئة بطريقة مهنية، وفق أطر منهجية 
في  تسهم  مستدامة(  سالمة  )دروع  بمثابة  ليكونوا  متخصصة؛  تدريبية  ودورات  دقيقة،  علمية 
تقديم خدمات اإلغاثة وتفي بمعايير ومؤشرات االستجابة للكوارث، وتقف جنًبا إلى جنب مع أفراد 
الدفاع المدني للتصدي للكوارث الطبيعية واألزمات البشرية المحتمل وقوعها في أي وقت؛ ومن 
هنا جاءت أهمية المشروع لتحصين المجتمع بدروع سالمة بشرية تطوعية داعمة ومساندة ومكملة 

لجهود المديرية العامة للدفاع المدني لدفع األخطار في الحاالت الطارئة بإذن الله .
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فكرة البرنامج

تعود فكرة »دافع« إلى تاريخ 1/12/ 1433ه حينما أطلقت وزارة التعليم العالي آنذاك مبادرة 	 
تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعات السعودية.

فاستجابت جامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل بتقديم مبادرة دروع السالمة المستدامة »دافع، 	 
صلة، متاح« حيث يختص الدرع األول من )دروع السالمة المستدامة( من خالل برنامج »دافع« 
عدد ممكن من  أكبر  تدريب  عن طريق  بشرية،  بدروع سالمة  المجتمع  تحصين  إلى  الوطني 
الحشود في  وإدارة  وتنظيم  والممتلكات  األرواح  وحماية  األخطار  دفع  مهارات  على  األفراد 
التنمية  تلك  مواكبة  جاهدة في  الدولة  عملت  بأنه مهما  منها  ايمانًا  وذلك  الكوارث،  حاالت 
وتحقيق األمن واألمان، إال انه ال يمكن لها النهوض بذلك بمنأى عن مساندة وتكاتف المجتمع 
أفراد  كافة  ليشمل  »دافع«  برنامج  يمتد  حيث  وجامعات،  وزارات  هيئات،  وجماعات،  أفرادًا 
المجتمع في مدن وقرى وهجر المملكة العربية السعودية عن طريق مراكز األحياء والمدارس 
الحكومية واألهلية؛ عندها يكون هؤالء المتدربون دروع سالمة بشرية حصينة، مدربة ومتأهبة 

لالستجابة في حاالت الطوارئ وخير عون لرجال الدفاع المدني بإذن الله–
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الرؤية

برنامج »دافع« الوطني

الفئة المستهدفة

الرسالة

األهداف

يستفيد من البرنامج منسوبو جامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل من طالب، أعضاء هيئة التدريس، دروع سالمة بشرية تطوعية واعية، عالمية األفق، دولية الخبرة، وطنية التوجهات.
الحكومي  القطاعين  البرنامج  يستهدف  كما  المجتمع,  أفراد  جميع  إلى  باإلضافة  اإلدارية  والهيئة 

والخاص الراغبين بالتدريب على مهارات دفع األخطار لمنسوبيهم.

تحقيق الريادة في تحصين المجتمع بدروع سالمة بشرية وضمان السالمة المدنية بطرق امنة وفق 
معايير جودة عالمية.

الله- . 1 -بإذن  والحد  الكوارث  عن  الناجمة  البشر  للتخفيف من معاناة  الممكنة  التدابير  كل  اتخاذ 
المتوقعة؛ عن طريق تشكيل فرق ميدانية مدربة مزودة برخص معتمدة، تكون  من الخسائر 
بمثابة دروع سالمة بشرية تشارع في االستجابة في حاالت الطوارئ بطريقة إيجابية منظمة 

ومنضبطة .
المدربة عن طريق . 2 البشرية  المجتمع لالنضمام لدروع السالمة  التطوعي ألفراد  المجال  فتح 

حاالت  في  للتدخل  الالزمة  الدفاعية  المهارات  بعض  على  وتدريبهم  السالمة،  ثقافة  نشر 
الطوارئ - ال قدر الله - وذلك من خالل تفعيل دور مراكز األحياء، والمدارس الحكومية واألهلية 

للبنين والبنات.
بالجامعة، . 3 التعليمية  الهيئة  ألعضاء  العلمية  التطبيقية،والدراسات  األبحاث  مجاالت  توجيه 

السالمة،  بأعمال  المتعلقة  القضايا  أهم  وتحليل  لدراسة  العليا  الدراسات  وطالبات  وطالب 
والحماية المدنية، والتعامل مع الكوراث، واألخطار بطرق إيجابية فعالة.

حصر الفئة المستفيدة من برنامج دروع السالمة البشرية )دافع( وتحديد األولوية في االحتياج . 4
والتطبيق على المدى الطويل.

201520162017

مشروع دافع العلميمشروع دافع التطبيقيمشروع دافع التدريبي

مشروع دافع المؤسسيمشروع دافع الطالبي

مشروع دافع اإلبتعاثي

مشروع دافع اإلغاثي

مشروع دافع التأهيلي
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أهداف »دافع« للسالمة من الكوارثمراحل تنفيذ المشروع

مشروع »دافع«التدريبي:	 
تدريبية: برامج  ثالثة  إلى  بدوره  ينقسم  والذي  الوطني  »دافع«  برنامج  في  األولى   الخطوة 

»دافع« للسالمة من الكوارث:. 1
هو البرنامج التدريبي األول المختص بالتدريب الميداني على مهارات دفع إخطار الكوارث وحماية 

األرواح والممتلكات حيث يتم تمكين الملتحقين بهذا البرنامج من:
التعامل مع حاالت الصدمة والهلع.	 
مهارات التخطيط للطوارئ.	 
معرفة دور المتطوعين اثناء الكوارث.	 
معرفة طرق انقاذ المنكوبين الفائز بالمركز األول.	 
طرق حمل المصابين أثناء الكوارث.	 
أنواع الحرائق وطرق اخمادها.	 
تقديم اإلسعافات األولية والتنفس الصناعي.	 

و  طالبا  الفيصل  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  لمنسوبي  مجانا  األول  التدريبي  البرنامج  ُقدم  وقد 
إداريين و لموظفي األمن والسالمة في الجامعة وعدد من أفراد المجتمع بواقع 25 ساعة تدريبية 

لمدة خمسة ايام.

تعزيز الثقة بالنفس وسرعة االستجابة عند الصدمة األولى في حاالت الكوارث.	 
القدرة على التفكير المنطقي وإتخاذ القرار السليم لعمليات اإلخالء أثناء الكوارث.	 
اإللمام بالطرق السليمة إلخماد الحرائق الصغيرة والتعامل مع الحرائق الكبيرة.	 
التدريب على إنقاذ وتحرير المصابين بطريقة سليمة.	 
اإللمام بطرق التعامل مع اإلصابات الخفيفة وطرق نقل المصابين بشكل آمن.	 
زرع روح المواطنة والتطوع المهني كجزء من المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن.	 

مميزات »دافع« للسالمة من الكوارث

الريادة في البرامج التدريبية من هذا النوع.	 
حصول كل متدرب على حقيبة مهنية .	 
تدريب دروع دافع في مركز التدريب الرئيسي للدفاع المدني.	 
يتولد عن المشروع أفكار لمشاريع تطبيقية عن السالمة مؤهلة للحصول على براءة االختراع.	 
مهارات التعامل مع الفريق والتفكير خارج الصندوق.	 
الحصول على رخصة وطنية .	 
قياس معلومات المتدربين باستخدام األسلوب التقني الحديث.	 

»دافع« للسالمة المرورية

من  لتمكينهم  الجنسين  لكال  والميداني  النظري  بالتدريب  المختص  الثاني  التدريبي  البرنامج  هو 
الخاطئة  السلوكيات  المرورية وتعديل  الحوادث  أو منع وقوع  للحد من  الوقائية  معرفة اإلجراءات 

لضمان سالمة اإلنسان وممتلكاته، والحفاظ على أمن البالد ومقوماته البشرية واالقتصادية.
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»دافع« للسالمة المنزلية

مشروع »دافع« الطالبي

هو البرنامج التدريبي الثالث المختص بنشر الوعي والتثقيف حول المخاطر المحتمل حدوثها داخل 
المنزل أو حوله بسبب الجهل واإلهمال في شروط السالمة المنزلية وكذلك الوقوف على أهم 
لتقليل  أثناء وقوعها  السليم  التصرف  كيفية  الحوادث وعلى  تجنب  التي تساعد على  اإلرشادات 

الخسائر بقدر اإلمكان.

نادي طالبي ينظم له خريجو مشروع »دافع« التدريبي وذلك لإلسهام في رفع مستوى الوعي 
والسالمة في الجامعة والمجتمع حيث يهدف إلى:

استقطاب الطالب الذين لديهم خبرات في الحماية المدنية واالنقاذ واإلسعافات األولية.. 1
منح دورات متخصصة بالحماية المدنية واإلنقاذ واإلسعافات األولية ألعضاء النادي.. 2
رفع كفاءة أعضاء النادي في إدارة األزمات والكوارث.. 3
مشاركة الجهات المختصة ومساعدتهم في حاالت الكوارث.. 4
توعية طالب الجامعة بكيفية التصرف في حاالت الكوارث.. 5
توعية المجتمع بالحماية المدنية والسالمة.. 6

مشروع »دافع« التطبيقي

يتم من خالل هذا المشروع تطبيق المعلومات والتدريبات التي ألم بها دروع »دافع« خالل المشروع 
التدريبي، وتقديم أفكار خالقة ومشاريع تطبيقية مقترحة في المجاالت الحياتية المتعددة مؤهلة 

للحصول على براءة اإلختراع , ويهدف هذا البرنامج إلى :
اتاحة الفرصة لدروع دافع للمساهمة في تطوير أساليب حماية مجتمعهم .. 1
تشجيع دروع دافع على االبتكار واالبداع.. 2
استثمار الطاقات الوطنية الكامنة لدى منسوبي الجامعة لخدمة المجتمع.. 3
تعزيز حس االنتماء والوالء للوطن.. 4

مشروع »دافع« اإلبتعاثي

يقوم بابتعاث المرشحين من دروع »دافع« للتدرب في منظمات مناظرة لبرنامج »دافع« الوطني 
محليا ودوليا ويهدف إلى:

توسيع مدارك دروع دافع محليا ودوليا.. 1
تبادل الخبرات مع المنظمات المستضيفة، واستثمار فرص التطوير والتحسين للطرفين.. 2
تعزيز مبادئ الثقة واالعتماد على النفس، وتحمل المسؤولية الشخصية.. 3
اتاحة الفرصة لنشر وتسويق برنامج »دافع« الوطني على المستوى المحلي والدولي.. 4

مشروع »دافع« اإلغاثي

بالتعاون مع  المحلية وذلك  اإلغاثة  دروع »دافع« في بعض حمالت  المرشحون من  حيث يشارع 
الجهات اإلغاثية المختصة ويهدف المشروع إلى :

تعزيز مبدأ المسؤولية االجتماعية ومشاركة اآلخرين.. 1
تشجيع الطالب على األعمال المجتمعية الخيرية.. 2
استثمار الطاقات الوطنية الكامنة لدى منسوبي الجامعات وإغاثة المنكوبين.. 3
إغاثة . 4 المشاركة في حمالت  والخبرات من خالل  المهارات  لكسب  دافع  لدروع  الفرصة  اتاحة 

حقيقية.

مشروع »دافع« العلمي

وهو ملتقى لعرض التجارب والخبرات الرائدة لنشر الوعي في مجال إدارة الكوارث والتعامل معها 
والتدريب عليها ويهدف الملتقى إلى:

االقتصاد . 1 على  واثارها  وحجمها  والمتوقعة  الراهنة  واألزمات  الكوارث  أهم  على  التعرف 
والمجتمع والبيئة .

التعرف على أحدث االستراتيجيات وأفضل الممارسات في إدارة الكوارث واألزمات.. 2
بناء وتحسين وتطوير قدرات األفراد والمجتمعات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات . 3
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المجتمع المدني لمواجهة الكوارث واألزمات.
وضع الخطط لتأسيس بنية تحتية وقدرات مادية وبشرية وبناء نظم لمواجهة الكوارث واألزمات.. 4
حث المؤسسات والمنظمات على تبني الية اإلنذار المبكر للكوارث واألزمات.. 5
إتاحة الفرصة للخبرات المحلية والعالمية للتواصل وتبادل الخبرات حول الكوارث واألزمات.. 6
بناء شبكة عالقات مع الجهات األخرى المحلية والدولية المختصة بإدارة األزمات والكوارث. 7
الحصول على أفضل اآلراء من الخبراء فيما يتعلق بتكوين االستراتيجيات وتنفيذها.. 8
االستفادة والتعلم من التحديات والخبرات الناجحة لآلخرين. 9

  10. إتاحة الفرصة لنشر وتسويق برنامج »دافع« الوطني على المستوى المحلي والدولي.

مشروع »دافع« التأهيلي

يقدم دورات تدريبية متقدمة معتمدة لتأهيل مدربين معتمدين لمشروع »دافع« التدريبي ويهدف 
إلى :

ايجاد نخبة من المدربين المعتمدين للتدريب على مشروع دافع التدريبي.. 1
اتاحة الفرصة لدروع دافع لممارسة التدريب.. 2
توسيع دائرة التدريب لتشمل أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.. 3

مشروع »دافع« المؤسسي

مؤسسة تنموية مجتمعية مستقلة تحت مظلة جامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل، تضمن اتساع 
البرنامج وسيره بشكل منتظم ومستمر على المدى الطويل كما يساهم في حفظ حقوقه الفكرية 

وفق المبادئ والقيم والغايات التي أنشئ ألجلها وتهدف إلى :
نشر مفاهيم التنمية المستدامة لتحصين المجتمع بدروع سالمة بشرية.. 1
تدريب فئات المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص تحت إشراف نخبة من المدربين المعتمدين . 2

دوليا.
إعداد بحوث ودراسات متخصصة في مجاالت الكوارث.. 3
اقتراح البرامج واألنشطة المثيلة.. 4

التدريب على برنامج »دافع«

صورة-1
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مشاركة الدفاع المدني

صورة-3صورة-2
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التدريب على إطفاء الحرائق
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