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«صيتة االجتماعية»

مجلة اجتماعية دورية نصف سنوية
العدد األول ،السنة األولى 1443هـ 2022 -م
تُ عنى بترسيخ مفاهيم العمل االجتماعي
تصدر عن مؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت
عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
المشرف العام ورئيس التحرير:
أ .د .فهد بن حمد المغلوث
مدير التحرير :علي بن هادي اليامي
للمشاركة يرجى إرسال المواضيع
والمرفقات من خالل صفحة اتصل بنا
(الموقع اإلكتروني للجائزة)
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(صيتة االجتماعية)..
صوت العمل اإلنساني

تصـدر مجلـة (صيتـة االجتماعيـة) يف وقت
تشـهد فيـه اململكـة تحـوالت غري مسـبوقة يف
جميـع املجـاالت ،تحت قيـادة خـادم الحرمني

تجـوال رحـب مع
يف هـذا العـدد نذهـب يف
ٍ
عناويـن شـتى لنجاحـات تحققـت ،وأخـرى
تنتظـر ..نسـتفتي أهل الـرأي وأصحاب الفكر
حول مسيرة الجائـزة ،ونتوقف عنـد محطات
مهمـة عبر هـذه الرحلـة الرائعـة ..قصـص
وحـوارات وإفـادات وتقارير ،وزوايـا خاصة،
ومبـادرات ،وباقـات متنوعة مـن قوالب العمل
الصحفـي الـذي يثـري تجربـة الجائـزة،
ويسـهم يف انطالقتهـا الجديـدة ورسـالتها
املتجددة.
مـن هنـا نبـدأ عبر الكلمـة الصادقـة،
والصـورة املعبرة ،واملعلومـة املفيـدة ،ويبقى
اإلبـداع دائمـا ً هـو سـقف تطلعاتنـا غير
املحـدودة ..بكـم ومعكـم على طريـق الخير
نسير سـوياً ،لنفتح آفـاق التميز واسـعة أمام
الجميـع ،ونجـدد العهـد على أن نكـون دائما ً
عند حسـن توقعاتكـم يف هذا الوطـن الجميل.

األمين العام للجائزة

أ.د .فهد بن حمد المغلوث

االفـتـتــاحـيـــــة

يتواصـل عطـاء جائـزة األميرة صيتـة
للتميـز يف العمـل االجتماعـي سـجاال ً ال يعرف
التعـب يف سـبيل خدمـة الوطـن ،وتلبيـة نداء
العمل اإلنسـاني والعطـاء الخيري ،واملجهود
التطوعـي يف جميـع مناطـق اململكـة بدعـم
سـخي مـن قيادتنـا الرشـيدة ،ومسـاندة كل
محبـي الخير يف بالد الخير ..وهـا نحن نطل
عليكـم اليـوم عبر هـذه النافـذة الجديـدة
مجلـة (صيتـة االجتماعيـة) نرفـع األهـداف
ذاتهـا ،ونفتـح أبـواب األمـل مـن أجـل غـ ٍد
أكثـر إرشاقـاً ..نشرع صفحـات هـذه املجلة
يف عددهـا األول لنسـجل عربهـا خالصـات
مـن مسيرة حافلـة بالعطـاء املتميز ،وسيرة
مرصعـة بالفخـر واالعتـزاز بهـذا الوطـن
الغـايل ..مسيرة بلغت الجائـزة فيهـا دورتها
التاسـعة ،وهي اليوم أكثر طموحـا ً وقدر ًة عىل
طـرح املبـادرات الوطنيـة ،ورعاية وتشـجيع
املوهوبين واملتميزيـن مـن جميـع مناطـق
ً
متوشـحة بثـوب التجرد
اململكة دون اسـتثناء،
ونكـران الذات ،ومسـتندة عىل عقـول متفتحة
وقلـوب تسـع الجميـع..

الرشيفني امللك سـلمان بـن عبدالعزيز -حفظه
اللـه -وسـمو ويل عهده األمني صاحب السـمو
امللكـي األمير محمد بن سـلمان ،ونحـن اليوم
أكثـر طموحـا ً لتقديـم كل الدعـم واملسـاندة
لشـبابنا مـن الجنسين ،لتحقيـق تطلعـات
الوطـن واملواطن.
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موجز عن حيـــاة

األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
 -رحمها الله -

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

ولدت صاحبة السمو األمرية صيتة بنت عبدالعزيز بن
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود بالرياض
يف كنف والدها املغفور له بإذن الله امللك عبدالعزيز
آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة ،ووالدتها
األمرية فهده بنت عايص الرشيم الشمري.

لها مـن األشـقاء خـادم الحرمين الرشيفين امللك
عبداللـه بـن عبدالعزيز رحمه الله وصاحبة السـمو
امللكـي األمرية نـوف بنـت عبدالعزيز رحمهـا الله.

تزوجـت مـن صاحـب السـمو األمير عبداللـه بن
محمـد بـن سـعود الكبير ولهـا ثالثـة أبنـاء ،هم
فهـد ،بنـدر وتركي ،ولهـا ابنتـان هما نـورة ونوف.

ترعرعـت يف قصر الحكـم بالريـاض ،واكتسـبت
ثقافتهـا مـن مدرسـة والدهـا امللـك املؤسـس
عبدالعزيـز طيـب الله ثـراه ،وكان لذلـك أث ٌر كبري
يف بنـاء شـخصيتها والتـي اسـتمدت أسسـها من
تعاليـم الدين اإلسلامي مـن واقع تعلمهـا القرآن
الكريـم والسـنة النبوية.

اشـتهرت رحمها الله بالـورع والتقـى وحبها للخري
ورجاحـة العقل ،وحرصـت عىل جمع شـمل أرستها
والتواصـل معهـم واالسـتماع ملشـاكلهم ،وأسسـت
لذلـك صندوق الوئـام ،وكانت األميرة صيتة رحمها
اللـه قـد سـنَّت عـاد ًة حميـد ًة بجمـع نسـاء عائلـة
آل سـعود بمختلـف فروعهـا يف لقـاء عائيل سـنوي
بمنزلهـا ،لتضيـف مزيـدا ً مـن الرتابط بين األرسة.
واسـتمر هـذا اللقـاء السـنوي حتـى بعـد وفاتهـا
رحمهـا اللـه لحرصهـا عىل لـ ّم شـمل عائلتها.

حرصـت األميرة صيتـة على فتـح منزلهـا لـكل
فئات الشـعب واالجتماع بهم واالسـتماع ملشـاكلهم
ومحاولـة إيجـاد حلـول لهـا ومسـاعدتهم ماليـا ً
ومعنوياً ،ووظفـت رحمها الله مختصين ومتابعني
لشـبكات التواصـل االجتماعـي ملعرفـة معانـاة
املواطـن ،وأسسـت ملتقـى نسـاء آل سـعود مـن
بنـات العائلـة املالكـة برئاسـتها وإرشافهـا املبارش
للعمـل على إيجـاد حلـول لهـذه املشـاكل ،وحتى
بعـد مماتهـا الزال امللتقـى يعمـل على نهجهـا.

توفيـت األميرة صيتة بنـت عبدالعزيـز بالرياض
يف 1432/5/10هــ املوافـق 2011/4/13م،
رحمهـا اللـه وأسـكنها فسـيح جناته.

من مقوالت أم الجود:

• تمسككم بمبادئكم وأخــالقكم اللي نفخر بها تعكس تربيتكم.
• حــافظوا على كل شيء في وطنـكـم ألنــــكم بـدونه وال شئ.
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(أم الجود) ..صاحبة األيادي البيضاء
بقلم صاحب السمو األمير
فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير
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عضو مجلس األمناء

يرحـل اإلنسـان وال يبقـى مـن أثـره شـيئا إال
الذكـرى العطـرة يف قلـوب الناس ،واألعمـال الطيبة
التـي تحمـل يف طياتهـا معانـي الخير ومحبـة
اآلخريـن ،ويـا لـه مـن ميراث عظيـم األثـر.
وهكـذا كانـت شـخصية الراحلـة األميرة صيتة
بنـت عبد العزيز آل سـعود رائدة العمـل االجتماعي
واإلنسـاني وصاحبـة األيـادي البيضـاء والقلـب
ا لكبري .
فمتـى ذكـر اسـمها  -رحمهـا  -كان مقرونـا
بالعطـاء و السـخاء غير املحـدود ،والتفكير يف
اآلخريـن بغـض النظـر عـن مكانتهـم االجتماعية،
ولونهـم ،وفكرهـم.
نعـم  ..كانـت األميرة صيتـة نموذجـا ً حيـا ً يف
التعامـل مـع املواقـف اإلنسـانية ،ومثـاال ً نـادرا ً
للعطـاء املتجـرد ،ومصـدر إلهـام لخدمـة املجتمع
ونشر مفاهيـم التسـامح والفضيلـة والخير .
كانـت  -رحمها الله -رمـزا ً صادقـا ً يف مجال العمل
االجتماعـي واإلنسـاني ورحيلهـا لم يزد اسـمها إال
سـموا ً وبريقاً.
وهــا هــي األمــرة صيتــة باقيــة بيننــا مــن
خــال مؤسســتها االنســانية « مؤسســة جائــزة
األمــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتميــز يف العمــل
االجتماعــي « التــي اســتمدت مرشوعيتهــا بصــدور
األمــر الســامي الكريــم رقــم ( أ ) ١٠٩/بتاريــخ
1433/5/20هـــ املوافــق 2012/4/11م الــذي
قــى بإنشــاء مؤسســة جائــزة األمــرة صيتــة
بنــت عبدالعزيــز للتميــز يف العمــل االجتماعــي
تخليــدا ً وإكرامــا ً مــن شــقيقها امللــك الراحــل
عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز – رحمــه اللــه – ألم
الخــر صيتــة بنــت عبــد العزيــز –رحمهــا اللــه-

وحظيــت ومــا زالــت تحظــى بالرعايــة امللكيــة
الكريمــة منــذ التاســيس وحتــى اليــوم .
وظلـت الجائـزة منـذ انطالقتهـا األوىل تحافـظ
على تقاليد راسـخة يف املهنية واإلنسـانية والوطنية،
األمـر الذي جعلهـا تتبوأ مكانـة كبرية واسـما ً بارزا ً
ومميـزا ً على مسـتوى الجوائـز يف مجالها.
ويكفينـا كأبناء لهـا ،أن تكون لنا قدوة ونرباسـا ً
يضيـئ طريقنا نحـو دروب الخير ،فاللهـم اجعلنا
خير خلف لخري سـلف.

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

ماذا قال األمراء والمسؤولين

عن صيتة بنت عبد العزيز؟

لـم تكـن الراحلـة صاحبـة السـمو امللكـي
األميرة صيتـة بنـت عبدالعزيـز آل سـعود طيبـة
الذكـر ،ومحـل امتنـان واحتفـاء مـن قبـل الذين
امتـد إليهـم خريهـا يف حياتهـا وحسـب ،بل ظلت
ومازالـت تحظـى بالثنـاء املسـتحق ،والوفـاء
الجزيـل ،والتقديـر واالحترام مـن جانـب األمراء
واملسـؤولني السـابقني والالحقني ومـن كل الذين
يعرفـون فضلهـا وكريـم سـجاياها النبيلـة..
يف هـذه املسـاحة نقتطـف بعضا ً مـن الكلمات
التـي قالهـا أصحـاب السـمو األمراء واملسـؤولني
يف حـق صيتـة بنـت عبدالعزيـز ،وهـي كلمـات
صادقـات وشـهادات حـق عـن سـموها جديـرة
بالتسـجيل والتدويـن ،والتوثيـق.
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تثمين المشاركات الخيرية للجائزة
نـوه صاحـب السـمو امللكي االمير فيصل بن بنـدر بـن عبدالعزيز آل
سـعود باملسـتوى والتميـز التي وصلـت له جائـزة األميرة صيتة بنت
عبدالعزيـز للتميـز يف العمـل االحتماعـي  .واملسـاهمات التـي تقدمها
مـن خلال مبادراتهـا الوطنيـة الرائـدة يف مجـال العمـل االجتماعـي
واملشـاركات الخرييـة ،مثمنا ً جهـود القائمين عليها والدعـم والتعاون
الـذي تقدمه.

أميرة اإلنسانية
(هـي أمرية القلـوب واإلنسـانية ،وصاحبـة القلب الذي وسـع الجميع)،
هكـذا وصـف أمير منطقـة القصيـم صاحـب السـمو امللكـي األمير
الدكتور فيصل بن مشـعل بن سـعود بـن عبدالعزيز آل سـعود الراحلة
األميرة صيتـة ،وأضـاف سـموه أن األمرية صيتـة كانت شـخصية غري
عاديـة اسـتطاعت أن تدفـع اآلخريـن لحـب الخير والعمـل التطوعي
واإلنسـاني ،وظلـت تحمل هذه الرسـالة حتـى لحظة رحيلهـا ،ومازالت
تعيـش بيننـا بأعمالها العظيمـة ومآثرهـا التي ال تحصى وال تعد.

العطاء الممتاز
قــال عنهــا أمــر منطقــة عســر صاحــب الســمو امللكــي األمــر
تركــي بــن طــال بــن عبــد العزيــز آل ســعود ،إنهــا كانت معشــوقة
امللــك عبــد العزيــز ،وحبيبــة امللــك عبــد اللــه  -رحمهــم اللــه -وهــي
شــخصية دونــت اســمها مــن نــور عــى صفحــات العطــاء املمتــاز،
فعاشــت بــن النــاس رغــم رحيلهــا.

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

الملهمة
أمــر منطقــة الحــدود الشــمالية صاحــب الســمو امللكــي األمــر
فيصــل بــن خالــد بــن ســلطان بــن عبــد العزيــز وصفهــا بأمــرة
الخــر ،وبــاب الحكمــة ،وصاحبــة العطــاء غــر املحــدود  ،وملهمــة
اآلخريــن ،كيــف يكــون نكــران الــذات والتجــرد مــن أجــل خدمــة
الجميــع.

الكلمات عاجزة

يقول األمري جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمري منطقة نجران ،إن الراحلة
األمرية (صيتة) جسدت يف حياتها أرفع معاني اإلنسانية قوال ً وفعالً ،وبعد
رحيلها ظلت روحها الطاهرة ترفرف لتنثر املحبة والخري عرب جائزة األمرية
صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتماعي ،كمؤسسة هدفها رفع لواء
الوطن ،وتكريس عملها لصالح املواطن  ..ويزيد األمري قائالً :ال نستطيع أن نعرب
بالكلمات املجردة عن شخصية (صيتة) ألنها كانت إنسانة تحمل يف داخلها حب
الجميع ،وتسعى  -دائما ً – إىل ترسيخ روح التكافل ،والتعاون ،وصدق االنتماء
لهذا الوطن ،ومهما تحدثنا عن سموها سنظل مقرصين تجاهها وعاجزين عن
الوفاء لها  ..نسأل الله تعاىل أن يرحمها رحمة واسعة ،ويجعل أعمالها الطيبة
يف موازين حسناتها.

مبادرات الجائزة نوعية
اشـاد صاحب السـمو امللكـي األمري عبدالعزيز بن سـعد بـن عبدالعزيز
بـدور جائـزة األمرية صيتة بنـت عبدالعزيز للتميز يف العمـل االجتماعي
ومبادراتهـا النوعية يف اململكة.
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الجائزة حاضرة بلغة العمل االحتماعي والخيري
نـوه صاحب السـمو امللكـي األمري فيصـل بن سـلمان بـن عبدالعزيز،
أمير منطقة املدينـة املنـورة ،باملبادرات الوطنيـة الرائدة التـي تقدمها
جائـزة االميره صيتـة بنـت عبدالعزيـز آل سـعود للتميـز يف العمـل
االجتماعـي يف مجـال العمـل االجتماعـي والخريي.

حولت العمل اإلنساني إلى أسلوب حياة
ّ

أكد رئيس جامعة امللك خالد األسـتاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السـلمي
أن املغفـور لهـا صاحبـة السـمو امللكي األميرة صيتة بنـت عبدالعزيز
آل سـعود طيـب اللـه ثراها  ،حوّلـت العمل اإلنسـاني إىل أسـلوب حياة
وسـلوك حضـاري تتناقلـه األجيـال .وهـذا مـا نلمسـه اآلن مـن خالل
األدوار املتعـددة ألعمـال جائـزة األميرة صيتة بنـت عبدالعزيـز للتميز
يف العمـل االجتماعي.

نستحضر أعمال الراحلة في نوعية الجائزة
قـال مديـر تعليـم نجـران األسـتاذ فهـد عقـاال ،إن العمـل االجتماعي
الـذي قدمتـه جائـزة األمرية صيتـة بنـت عبدالعزيز للتميـز يف العمل
االجتماعـي ،نتيجـة طبيعيـه الهتمام الدولـة بكل عمل يخدم اإلنسـان،
نسـتحرض منه يف هـذه املجلة االجتماعية ما شـكلته الجائـزة والراحلة
صاحبـة السـمو امللكي األميرة صيتـة بنـت عبدالعزيز آل سـعود من
إنطالقـة حية ومُتجـددة نحو املسـتقبل واالسـتدامة االجتماعية بخطى
حثيثـة ومُتسـارعة وراسـخة يف جميـع مناطـق اململكـة ،وخاصـة
الطرفيـة وعلى قواعد متينـة من الفكـر اإلداري والقيـادي والحضاري
والتنمـوي ،التـي تقوم على اإلبـداع واملبـادرة واالبتكار.

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

(األميرة صيتة)..
معيــن خيــــر
ُ
صاحبة السمو األميرة
نورة بنت عبدالله بن محمد
بن سعود الكبير

عضو مجلس األمنــاء  -عضو اللجنة التنفيذية

العمـل الخريي والفعل التطوعـي يف مفهومه العام،
هـو قيمـة إنسـانية نبيلـة ،وسـمة برشيـة فطرية ال
يختلـف عليها إثنـان ،وعملية التعـاون والتكاتف بني
أفـراد املجتمـع قديمـة منـذ األزل .إال أن هـذا العمـل
يصبـح أكثر أهمية حينمـا يرتبط بالجوانـب الروحية
لإلنسان.
ومجموعـة القيم واألعـراف يف مجتمعنا السـعودي
تبنـت فكـرة العمـل االجتماعـي والتطوعـي والعطاء
اإلنسـاني مسـتندة إىل ميراث غنـي بمعانـي العطف
واإلحسـان والتجـرد ،ومنـه كانـت األميرة الراحلـة
صيتـة عالمـة إنسـانية راقيـة تجسـدت فيهـا كل
تلـك املعانـي اإلنسـانية مسـتلهمة طاقـة العطاء غري
املحـدود مـن والدهـا امللك عبـد العزيز -رحمـه الله-
ومواصلـة لنهـج الدولـة السـعودية حتى يومنـا هذا.
وقـد نـذرت األميرة صيتـة سـنوات حياتهـا
املباركـة مـن أجـل سـعادة اآلخريـن ،ولـم تدخـر
جهـدا ً أو مـاال ً أو فكرا ً لنصرة ومسـاندة الضعفاء
واحتضان أصحـاب الحاجات يف عطـاء وتجرد تام،
وكانـت املـرأة على رأس أولوياتهـا ،بمواقفهـا
اإلنسـانية النـادرة لهـا يف سـعيها لتمكينهـا ،وإن
كانـت الوالـدة االنسـانة (أم الجـود) قـد رحلـت،
إال أن عطاءهـا املمتـد مـا زال باقيـاً ،وحضورهـا
النبيـل زاهيـا ً ومجسـما ً مبنـى ومعنـى يف جائـزة
األميرة صيتـة بنـت عبـد العزيـز للتميـز يف العمل
االجتماعـي ..هـذه الجائـزة التـي تسـتمد فعلهـا
اإلنسـاني مـن ذاك النبـع الطيـب الذي لـم ينقطع
تدفقـه رغـم رحيـل صاحبـة االسـم والرسـم.
رحمها الله وأسكنها الجنان.

الجائزة ..حصاد على
مسـتوى التطلعـات
صاحب السمـو األمير
سعود بن فهد بن عبد الله
بن محمد بن سعــود الكبير

عضو مجلس األمناء  -نائب رئيس اللجنة التنفيذية

منـذ انطالقتهـا املباركـة يف  2012ظلـت جائـزة
األميرة صيتـة بنـت عبدالعزيـز للتميـز يف العمـل
االجتماعـي حريصـة عىل اسـتكمال منهـج صاحبتها
اإلنسـاني الـذي ّ
رسـخته طـوال حياتهـا ،كمـا تبنّت
املبـادرات ،واألفـكار التـي تخـدم املجتمـع ،وتسـهم
يف تطويـر أدوات العمـل التطوعـي واإلنسـاني ،كمـا
أن الجائـزة كانـت وال زالـت حـارضة بقـوة يف جميع
السـاحات الوطنيـة والظروف االسـتثنائية ،مشـاركة
بفاعليـة واحرتافيـة يف مسـاندة جهـود الدولـة ذات
العالقـة بمجـال عملها.
أمـا على صعيـد رعايـة واحتضـان املواهـب
واملبدعين ،فقـد تَبَنـت الجائـزة مجموعـة املبـادرات
النوعيـة التـي طرحتهـا خلال دوراتهـا السـابقة،
فكانـت إنجـازات الجائزة خري شـاهد على نجاحاتها
الباهـرة ،بدعم مـن القيادة الرشـيدة لجميع خطواتها
املباركـة ،وهـا نحـن على أعتـاب الـدورة التاسـعة
للجائـزة والعطـاء يتواصـل أفقيـا ً ورأسـيا ً وفـق
خطـط مدروسـة ،وبرامـج منهجيـة تخاطـب قضايا
املجتمـع املختلفـة ،بمشـاركة الجهـات ذات الصلة يف
جميـع قطاعـات الدولـة ،مـع اصطحـاب نخبـة من
أهـل الخبرة والعلمـاء واملختصني يف شـتى املجاالت،
وإفسـاح الطريق أمام الشـباب والشـابات للمشاركة
يف جميـع األنشـطة التـي تنظمهـا الجائـزة ،ويف كل
مـرة يأتـي الحصـاد وفيرا ً على قـدر التطلعات..
دائماً ..ما تكون اإلنجازات املميزة بقدر
التطلعات الطموحة التي ال تعرف حدوداً.
وما حدث لجائزة األمرية صيتة خالل التسع
سنوات املاضية يدفعنا لعدم الركون وتقديم
األفضل.
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(صيتة االجتماعية) في حوار شامل مع
صاحبة السمو األميرة
نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود الكبير
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عضو مجلس األمناء  -رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة

ً
شامال مع صاحبة السمو األميرة نوف بنت عبدالله
حوارا
أجرت مجلة (صيتة االجتماعية)،
ً

آل سـعود -عضـو مجلـس األمنـاء -رئيـس اللجنـة التنفيذيـة لجائـزة األميـرة صيتـة بنـت
العزيـز للتميـز فـي العمـل االجتماعـي تنـاول مسـيرة الجائـزة الحافلـة باإلنجـازات ،إضافـة

إلـى حزمـة متنوعـة مـن قضايا العمل اإلنسـاني والتطوعـي في المملكـة ،وجاءت ردود
ً
–دائما– دقيقة وناجعة ومبشـرة بمسـتقبل
فعـل صاحبـة السـمو الملكـي كما عهدناهـا

أفضـل لـدور العمـل االجتماعـي فـي كل السـاحات ،فإلـى محصلـة هـذا الحوار:

بعـد تسـع دورات مـن مسيرتها الوطنيـة
ومبادراتهـا اإلنسـانية ،كيـف تقيّم سـمو األمرية
نـوف بنت عبـد الله آل سـعود مجهـودات جائزة
األميرة صيتة بنـت عبد العزيـز للتميـز يف العمل
االجتماعـي؟
ال شـك أن مرور تسـع سـنوات على عمـر الجائزة
يُعـد إنجـازا ً يف حـد ذاتـه كونـه مواصلـة لألعمال
الخرييـة التـي كانـت تقـوم بهـا األميرة صيتـة
رحمهـا اللـه– ودليلاً على إرصارنا للمضي قدما ًيف مواصلـة نهـج األميرة صيتـة اإلنسـاني ليكـون
بمثابـة أثـر مسـتدام ليسـتفيد منـه الجميع.
الجانـب اإلنسـاني يتصـدر جميـع مبـادرات
وأعمـال الجائزة  ..هـل يمكننا القـول أن الراحلة
األميرة صيتـة بنـت عبـد العزيـز ،رغـم غيابهـا
الجسـدي مـا زالـت حـارضة بقيمهـا ومبادئهـا
عبر هـذه األعمـال إىل يومنـا هـذا؟
إن املتأمل يف مبادرات جائزة األمرية صيتة يالحظ،
وهذا غري مستغرب -وجود الجانب اإلنساني والذينحرص عليه ونؤكد عىل تواجده وكأنها موجودة
بروحها وأثرها الطيب رغم غيابها الجسدي .وهذا
الجانب هو ما يُضفي عىل إنجازات الجائزة الربكة من
الله سبحانه وتعاىل ،كونه يصنع سعادة ويُحيي أمالً
ويجعل من كل شئ بسيط له قيمة كبرية وأثر مستدام.

مـن خلال جـوالت متعـددة سـجلتها الجائـزة
يف مناطـق اململكـة املختلفـة يف نجـران ،وعسير،
والحـدود الشـمالية ،واملدينـة املنـورة ،ومنطقـة
مكـة املكرمـة ،والريـاض ،يظهر كل مـن التقيناهم
مـن أمـراء ومسـؤولني تقديـره واحرتامـه وفخره
واعتـزازه بصاحبـة االسـم األميرة الراحلـة صيتة
بنـت عبـد العزيـز آل سـعود  ..بمـاذا تعلقين عىل
مثـل هـذه املشـاعر اإلنسـانية؟
إن مـا تحظى بـه األميرة الراحلة صيتة مـن تقدير
واحترام مـن أمـراء ومسـؤولني ،وحتى ممّ ـن عمل
معهـا عن ُقـرب ،إنمـا هو فضل مـن الله سـبحانه
وتعـاىل ،بحكـم مـا قدمتـه للمجتمـع مـن خدمات
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إنسـانية ووطنيـة ما زلنـا نجهل الكثري منهـا ،بدليل
أننـا ومـن خلال زياراتنا لبعـض املناطق نكتشـف
أن لهـا أيادٍ بيضـاء عىل بعض املحتاجين واملعرسين
وغريهـم ،و ال أحـد يعـرف عنها شـيئاً ،وهـذا إن د َّل
على يشء فإنمـا يـدل على أن األثـر الطيـب يبقـى
حتى بعـد رحيـل صاحبه.
ظلـت ومـا زالـت جائـزة األميرة صيتـة بنـت
عبدالعزيـز للتميـز يف العمـل اإلعالمـي ،تشـكل
منصـة وطنيـة مهمـة يف دعـم برامـج وتوجهـات
الدولـة يف شـتى املجـاالت ،وكان لهـا إسـهامات
مبـارشة يف هذا الخصـوص ،آخرهـا التفاعل الكبري
الـذي أظهرته مـع جهـود الدولة ملكافحـة جائحة
كورونـا  ...مـاذا تقولين يف هـذا الجانـب؟
جائـزة األميرة صيتـة هـي جائـزة وطـن يف املقـام
األول ،والوطـن لـه حـق عليهـا ،وكل مـا تسـهم بـه
الجائـزة مـن مبـادرات إنمـا تكـون متناغمـة مـع
مسـتهدفات الوطـن وتوجهاتـه ،ناهيـك عـن أن
الجائـزة كقطـاع ثالـث إنمـا هـي رشيـك للدولة يف
دعـم برامجهـا التنمويـة.
ولذلـك ،حينما وثقـت الجائزة جهود اململكـة العربية
السـعودية ملكافحـة جائحـة كورونـا والتصـدي لها
محليـا ً ودوليـا ً مـن خلال كتـاب «ذاكـرة للتاريخ»
إنمـا كانـت تـدرك تمامـا ً أهميـة هـذه املرحلـة من
عمـر الدولـة ،ورضورة توثيـق تلك الجهـود الجبارة
التـي نفخـر بهـا جميعـا ً ونُثمّ نهـا للوطـن ،بـل إن
الجائـزة لـم تكتـف باملشـاركة بهـذا الكتـاب فقط،
بـل كانـت لهـا برامـج توعويـة يف كافـة مناطـق
اململكة ،للتوعيـة بأهمية الجوانـب االحرتازية لتفادي

الجائزة هي رشيك للدولة يف دعم برامجها
التنموية.
ورسع
اإلصابـة بفيروس كورونـا ،حمانـا الله منـه ّ
مـن انتهائه.
حرصـت الجائـزة يف جميـع أعمالها عىل االنتشـار
األفقـي والـرأيس ،مسـتصحبة يف ذلـك املناطـق
الحرضيـة والريفيـة والقـرى والهجـر  ..كيـف
تنظريـن إىل هـذه التجربـة ،ومـا مـدى نجاحها يف
تحقيـق أهـداف الجائـزة حتـى اآلن؟
التنميـة االجتماعية كمـا نعرفها هي تنميـة متكاملة،
ومـن األهمية بمـكان أن تُغ ّ
طـي املناطـق الجغرافية
بشـكل عـادل نوعـا ً ما كـي تُحقـق الهدف املنشـود
منهـا .وهـذا التوجه هـو ما حرصـت عليـه الجائزة
يف كل برامجهـا ومبادراتهـا بحيـث تُغطـي املناطق
الحرضيـة والريفيـة والقـرى والهجـر باإلمكانـات
املتوافـرة لديهـا .ولذلك ّ
خصصت الجائـزة يف دورتها
التاسـعة موضوعـا ً عن «العمـل االجتماعـي يف تنمية
املناطـق الطرفية» ،وبـدأت فعليا ً يف تفعيـل برامجها
لتلـك املناطـق ،مـن خلال الزيـارات وامللتقيـات
واملؤتمـرات وورش العمـل ،كمـا هـو الحـال مـع
نجـران وحائـل وينبع وعسير وعرعر وغريهـا ،وفق
برنامـج زمنـي محدد.
مؤسسـة جائـزة األميرة صيتـة بنـت عبدالعزيـز
للتميـز يف العمـل االجتماعي أصبحـت واجهة وطنية
كربى الكتشـاف املواهب واحتضـان املتميزين ،ودعم
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املبـادرات واملشـاريع االجتماعيـة بصـورة عامة ..
إىل أي مـدى اسـتطاعت املؤسسـة تلبيـة األهـداف
التـي تسـعى إىل تحقيقهـا يف هـذه املجاالت؟
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جـزء ال يتجـزأ مـن أهـداف الجائـزة هـو اكتشـاف
املميزيـن يف العمل االجتماعي ودعمهم ،وألن الشـباب
ركيـزة أساسـية مـن ركائـز املجتمع ،فقـد حرصت
الجائـزة عىل اكتشـاف املوهوبين واحتضانهم ودعم
مبادراتهم ،مـن خالل املسـابقات وامللتقيات .ونعتقد
أن مثـل هـذا التوجـه بحاجـة لوقـت ،ألن املواهـب
وللـه الحمد كثيرة وبحاجة لتسـليط الضـوء عليها،
واسـتثمار قدراتهـا يف خدمـة العمـل االجتماعي.
املؤتمـرات واملنتديـات وامللتقيـات وجميع أشـكال
العمـل الجماهيري املبـارش أدوات مهمـة للعمـل
االجتماعـي الـذي تقـوم بـه مؤسسـة الجائـزة ...
حدثينـا عـن أهميـة هـذا الجانب.
إن طبيعـة عمـل الجائـزة هـي طبيعـة إنسـانية
يف املقـام األول ،ويرتبـط عملهـا أساسـا ً بالعمـل
االجتماعـي ،والجائـزة تهـدف للوصـول إىل كل
بيـت لتوصيـل أهدافهـا السـامية ،وتوسـيع نطاق
الوعـي املجتمعـي بالعمـل االجتماعـي ،ومواكبتـه
لـكل أوجه التنمية ،مؤمنني أن الجــائزة يف سـعيها
املبـارك هذا ،إنمـا تُ ِ
كمل جهـود القطاعـات األخرى
الحكوميـة واألهليـة التي تبـذل جهودا ً مشـكورة يف
هذا الشـأن.
لـم تعُ ـد تجربة جائـزة األمرية صيتـة محصورة يف
داخـل اململكـة ،بـل امتد عطاؤهـا إىل آفـاق أرحب
بـدول الخليـج العربـي  ..مـا أهميـة الحضـور
الخارجـي يف رأي سـموك حـارضا ً ومسـتقبالً؟
الجائـزة بحمـد اللـه منفتحـة على املجتمـع ،وأي
أفـكار عملية وواعـدة تخـدم املجتمع ،فإنهـا ال تألو
جهـدا ً يف دعمهـا ،وفيما يخـص الحضـور الخارجي
للجائـزة ،فـإن الجائـزة ال تمانع من حيـث مبدأ هذا
التوجـه ،بـل تـم طرحه داخـل أروقـة األمانـة ،وتم
االتفـاق على أن يكـون الرتكيـز يف املرحلـة الحاليـة
على الداخـل ،لكـون اململكـة العربيـة السـعودية
مرتاميـة األطراف ،وبحاجـة ملثل تلـك الخدمات التي
تُقدمهـا الجائزة.

تهدف الجائزة للوصول إىل كل بيت لتوصيل
أهدافها السامية ،وتوسيع نطاق الوعي
املجتمعي بالعمل االجتماعي.
حسـب متابعة سـموك لعمـل الجائـزة يف مجاالتها
املختلفـة ،كيـف ترين مسـتقبل العمـل االجتماعي
واإلنسـاني يف اململكـة عموماً؟
بـكل موضوعية وتجـ ُّرد ،ومن خلال متابعتي لواقع
العمـل االجتماعـي يف اململكة ،أرى أنه مسـتقبل واعد
ومبشر بالخير ،لعدة أسـباب منها عىل سـبيل املثال
ال للحرص:
• تنامي عدد املؤسسات والجمعيات الخريية.
• التوســع يف الجمعيـــات التخصصيــة.
• كثرة الربامج االجتماعية املقدمة من تلك الجهات.
• الدعـم الكبير الـذي يلقـاه العمـل االجتماعـي من
قبـل الدولة.
واالهـم مـن ذلـك ،هـي القوانين واألنظمـة الجديدة
التـي أُقِ ـ ّرت يف السـنوات األخيرة لضبـط العمـل
االجتماعـي ،وتضمـن حوكمتـه وشـفافيته وجودته.

كلمـة أخيرة توجههـا سـمو األميرة نـوف إىل كل
العاملين يف مجـال العمـل التطوعـي واإلنسـاني.
إن كان مـن كلمـة أخيرة ،فهـي الدعـوات الصادقة
لـكل العاملين يف مجـال العمـل االجتماعـي ،بـأن
يوفقهـم الله ويعينهم على أداء عملهـم يف هذا العمل
الخيري ،وأن يوفقنـا جميعـا ً لـكل مـا فيـه صالـح
الوطـن واملواطـن ،وسـنعمل يف جائزة األميرة صيتة
–رحمهـا اللـه– عىل االسـتمرار يف نهجها اإلنسـاني
والخيري ،يـدا ً بيد مـع الدولـة حفظهـا الله.
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له منافع شتى...

بذل وعطاء
العمل التطوعيٌ ..
أصبــح العمــل التطوعــي بجميــع مســمياته
معيــارا ً معــارصا ً لتقــدم األمــم ،فكلمــا زاد
عــدد املشــاركني يف هــذا العمــل كان دليـاً عــى
الرقــي األخالقــي والتقــدم الحضــاري ،كمــا
يعــد العمــل التطوعــي مطلبــا ً حياتيــا ً مهمــا ً
يف تنميــة املجتمعــات ،وانتشــار الخدمــات يف
مختلــف القطاعــات ،وقبــل هــذا وذاك فــإن
العمــل التطوعــي والخــري مــؤرش عــى حــب
الخــر ،والرتابــط بــن أفــراد املجتمــع الواحــد
وهــو ممارســة إنســانية فطريــة تجلــب
منافــع كبــرة لألفــراد واملجموعــات.

منافع وفوائد
إن المشاركة في
أنشطة العمل
التطوعي هي
عطاء إنساني
متجرد ،يعود على
صاحبه بالعديد من
الفوائد المباشرة
وغير المباشرة
نذكر منها:

تعريف..

التطــوّ ع هــو العمــل أو الجهــد الــذي يُقـدّم دون مقابل أو
عــوض مــادي ،بدافــع تحمــل مســؤولية معينــة وتقديــم
خدمــة إنســانية للمجتمــع أو البيئــة ،واملتطــوع هــو
ّ
يســخر نفســه طواعيــة ودون إكــراه
الشــخص الــذي
ملســاعدة ومــؤازرة اآلخريــن ،بقصــد القيــام بعمــل
يتطلــب الجهــد الجماعــي يف موضــوع معـ ّ
ـن .ويســعى
العمــل التطوعــي لخلــق روح إنســانية تعاونيــة بــن
أفــراد املجتمــع الواحــد واملجتمعــات املختلفــة ،فالتطــوع
هــو ممارســة تتطلــب ثقافـ ً
ـة ووعيــا ً بمــا يقــدم لنــا
ولآلخريــن ،ألن التطــوع هــو منــا وألجلنــا ،وهــو نابــع
مــن خلــق العطــاء العظيــم ،ويعتــر عمــاً ســاميا ً
وفعــاً إنســانيا ً راقيــاً.

االستغالل
األمثل لوقت
المتطوع
من الشباب
والشابات
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03

02

ترسيخ معاني
التكافل والتعاون
والتالحم
المجتمعي وحب
البذل والعطاء
دون مقابل

اإلسهام
في خلق
جيل فعال
يشارك بقوة
في تطوير
مجتمعاته

مساندة
المؤسسات
الحكومية
والجمعيات
األهلية في
تقديم ما
ينفع الناس

استشعار
المسؤولية تجاه
الشرائح الضعيفة
ومساعدتهم على
تجاوز الظروف
الصعبة في حياتهم

05

04
06

اكتساب
الخبرات
في العمل
الجماعي الذي
يستهدف
اإلنسان في
كل مكان
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أبناء شهداء الواجب

وأحقيــة التكريم
14

يف خِ ّضـم انشـغاالتها بربامجهـا ومبادراتهـا
الوطنيـة يف مناطـق اململكة ،لم تنسى جائزة األمرية
صيتة بنـت عبدالعزيـز للتميز يف العمـل االجتماعي
ً
ِبحِ ِّسـها اإلنسـاني ً
غاليـة على قلـوب الجميع،
فئـة

وهـي أبنـاء وبنـات شـهداء الواجـب تقديـرا ً مـن
الجائـزة للأدوار البطوليـة آلبائهـم الذيـن ضحوا
بأرواحهـم الغاليـة فـدا ًء للوطـن ،وإيصال رسـالة
صادقـة بـأن الوطـن لـم ينسـهم أبداً.
ومـن أجـل هذا ،بـادرت الجائـزة وبالتنسـيق مع
إمـارة منطقة نجـران بتكريـم أبناء وبنات شـهداء
الواجـب بمكافـآت ماليـة برعايـة أمير منطقـة
نجـران يف حفـل خاص ممـا كان له األثـر الطيب يف
نفـوس األبناء.

تفاعل متواصل مع األيام الدولية والعالمية
ٌ
إيمانـا ً مـن جائـزة األميرة صيتـة بنـت عبدالعزيز
للتميـز يف العمـل االجتماعـي بـأن العالـم أضحـى
ً
قريـة صغيرة ،وأن مـا يحـدث يف أقىص بقـاع األرض
رسعـان مـا تسـمع عنـه وتُشـاهده يف نفـس اللحظة،
بمعـزل عمـا يحـدث حولهـا
وألن الجائـزة ال تعيـش
ٍ
ً
ً
ّ
مـن أحـداث ،وحريصـة على أن تكـون ُمطلعـة على
ٍ
مناسـبات وتتفاعـل
كل مـا يـدور يف العالـم مـن
ُ
معهـا بلغـة العقـل والحكمـة وتسـاهم يف نرشهـا
ً
مسـاهمة منهـا يف زيـادة التوعيـة املجتمعيـة،
لهـذا السـبب ،حرصت جائزة األميرة صيتة ومن خالل
مواقـع تواصلهـا االجتماعـي املختلفة عىل املشـاركة يف
األيـام الدوليـة والعاملية املعتمـدة من الجمعيـة العامة
لألمـم املتحـدة والتـي تحتفي بها اليونسـكو لتسـليط
الضـوء عىل بعـض الجوانـب الهامة يف حياة اإلنسـانية
وتاريخها.
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تفاعال مع األمر الملكي بتخصيص يوم  22فبراير من كل
ً
ً
ً
واستشعارا
يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية،
عام
لمسؤوليتها االجتماعية ..

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في
العمل االجتماعي تُ طلق:

اطنــة المسؤولــة»
«الم َو َ
جائزة
ُ

أعلنـت جائـزة األميرة صيتـة بنـت عبدالعزيـز
للتميـز يف العمـل االجتماعـي عـن إطلاق جائـزة
(ا ُملوَا َ
طنَـة املسـؤولة) الخاصـة باملبدعني مـن النشء
مـن  8وحتـى  18عامـا ً مـن الطلاب والطالبـات يف
مراحـل التعليـم العـام ،وذلـك بهـدف ترسـيخ قيم
العمـل االجتماعي واإلنسـاني يف املجتمـع ،ودعم روح
املواطنـة مـن خلال املبـادرات التطوعيـة النوعيـة.
وقـال األمين العـام لجائـزة األميرة صيتـة بنـت
عبدالعزيـز للتميز يف العمـل االجتماعـي أ .د .فهد بن
حمـد املغلـوث ،إن الطالب والطالبات على موعد مهم
الكتشـاف قدراتهـم ودعـم مواهبهـم يف كل املجاالت،
حتـى يكونـوا أكثـر تفاعلاً وانفعـاال ً مـع القضايـا
ا لوطنية .
وأشـار أن كافـة التفاصيـل املتعلقة بهـذه الجائزة
موجـودة عىل موقـع الجائزة ،داعيا ً األرس إىل تشـجيع
أبنائها للمشـاركة يف هـذه الجائزة الوطنيـة املهمة.

اطنــة المسؤولة ..
الم َو َ
ُ
تعني المحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته.
اطنــة المسؤولة ..
الم َو َ
ُ
ً
ً
إيجابيا لخدمة وطنه.
مبادرا
كل منا
تعني أن يكون ٌ
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أ.د .فهد بن حمد املغلوث
األمني العام لجائزة األمرية صيتة بنت
عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتماعي

إن تنامـي العمـل االجتماعـي
يف اململكـة العربيـة السـعودية يف
السـنوات األخيرة والـذي هـو يف
األسـاس عمـ ٌل إنسـاني وخيري
وتطوعـي ،إنمـا يـدل داللـة
واضحـة على مـا يحظـى بـه
العمـل التطوعي من دع ٍم سـخي
ومتواصل مـن قِ بل الدولـة ،كونه
رافـدا ً أساسـيا ً من روافـد التنمية
االجتماعيـة ،كمـا يـدل أيضا عىل
تلـك الخريية املتأصلة يف الشـعب
السـعودي النابعـة مـن تربيـة
دينيـة أصيلـة منـذ الصغـر.
وألن العمـل االجتماعـي
بطبيعتـه هـو عمـ ٌل ممنهـج
ويقتضي مهنيـة عاليـة تضمـن
جودتـه ووصولـه ملسـتحقيه
بطريقـة الئقـة وراقية وتتناسـب
وتوجهـات الدولـة الرامية لجودة
الحيـاة يف كل الخدمـات املقدمـة
للمواطـن ،كان ال بـد مـن معايري
عالية تُحقـق هذا الهـدف النبيل.
وال شـك أن وجـود جهـات
ومؤسسـات ومنظمات غري ربحية

متخصصـة يف تقديـم جوائـز
تخصصيـة لتكريـم رواد العمـل
االجتماعـي والجهـات الفاعلـة
فيـه كحوافـز عملية وتشـجيعية
قـد سـاهمت مـع مـرور الوقـت
يف االرتقـاء بالعمـل االجتماعـي
وتشـجيع املمارسين فيـه على
تقديـم األفضـل والحـرص على
املبـادرات االجتماعيـة الخالقـة
التي مـن شـأنها أن تُوجد قدوات
نموذجيـة يُقتـدى بهـا يف إدارة
املؤسسـات االجتماعيـة وربطهـا
باالحتياجـات الحقيقيـة للمجتمع
ووفـق منظومـة مهنيـة متكاملة
تضمن عـدم االزدواجية يف تقديم
الخدمـات والتنسـيق فيمـا بينها.
من أهداف العمل االجتماعي:
• العمل مع الناس وتمكينهم
من تحقيق أفضل مستويات
ممكنـــة من الرفـاهيــة
الشخصية واالجتماعية.
• وأيضا ً العمل عىل تحقيق
العدالة االجتماعية من خالل
التنمية االجتماعية والتغيري
االجتماعي.
إن الشيء الجميـل يف تلـك
املؤسسـات غير الربحيـة ا ُملكمّ لة
لبعضهـا يف خدماتهـا للمواطـن،
أنهـا لـم تكتـف بالتكريـم ،بـل
أصبـح لهـا مبـادرات نوعيـة
خاصـة بهـا ومعايير دقيقـة

تحتكـم إليهـا وتشترطها على
كل مـن يتقـدم إليهـا دون أي
مجاملات أو اعتبـارات أخـرى،
كالتميـز والحوكمـة والشـفافية
واالسـتدامة والتطـوع وغريهـا،
األمـر الذي أوجـد تنافسـا ً رشيفا ً
بين كل الجهـات الحكوميـة
واألهليـة واألفـراد عىل ح ٍد سـواء.
والحقيقـة أن تلـك الجهـات
التكريميـة لـرواد العمـل
االجتماعـي تسـتحق الشـكر
والتقديـر على جهودهـا كونهـا
ومنـذ أن بـدأت وهـي تُسـاهم
مـع الدولـة يف جـودة الخدمـات
االجتماعيـة يف كل املجـاالت ،كمـا
أنهـا رشيـك أسـايس وفاعـل مع
الدولـة يف تقديـم خدمـات أفضل
وأرقـى مـع الحرص عىل سـهولة
الحصـول عليهـا والوصـول
إليهـا ،ومـا املواقـع والتطبيقـات
اإللكرتونيـة التي تسـتخدمها تلك
الجوائـز وتحديثهـا أوال ً بـأول إال
دليل قاطـع عىل املسـتوى الرفيع
الـذي وصلت إليـه تلـك الجوائز.
ونسـتطيع القـول ودون أدنى
مبالغـة ،أن العمـل االجتماعـي يف
ظل دعـم الدولة املتواصـل وهذه
املؤسسـات التكريميـة املتميـزة
للعمـل االجتماعـي ،ويف ظـل
الجوائـز والحوافـز التـي تُقـدّم
من بعـض الجهـات ،قـد جعلتنا
نطمنئ على مسـتقبله ،وأن ننظر
إليـه بعيـون األمـل والتفاؤل.
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العمل االجتماعي..
قيمة إنسانية ال تعرف الحدود
العمــل االجتماعــي هــو القيمة التي تتجــاوز كل الحواجز العرقيــة ،واالختالفات
الفكريــة ،والتباينــات الجهويــة ألنــه قيمــة راقيــة هدفهــا اإلنســان أينمــا كان
وحيثمــا ُوجــد ،ونهــج حضــاري ال يعتــرف بالحــدود ( ..صيتــة االجتماعيــة أجــرت
ـتطالعا مصغـ ً
ً
ـرا بيــن عــدد مــن طــاب الجامعــات حــول الــدور الــذي تلعبــه
اسـ
مؤسســات العمــل االجتماعــي و المجهــود الخيــري والتطوعــي).

قيمة حضارية

إن العمـل االجتماعي يف كافة صوره املعروفة اليوم يشـكل
ركيـزة حضارية داخـل املجتمعات الحرضيـة والريفية يف
جميـع أنحـاء العالم ،وقـد شـهدت اململكة خلال العقود
املاضيـة تطورا ً كبيرا ً يف مجال العمـل التطوعي والخريي،
عبر مجموعـات متعـددة مـن املؤسسـات التطوعيـة
والجمعيـات الخرييـة املنتشرة يف جميـع مناطـق اململكة،
مـن أبرزهـا مؤسسـة األميرة صيتـة بنـت عبـد العزيـز
للتميـز يف العمـل االجتماعـي ،حيـث تتجسـد يف الـدور
الكبير الـذي تلعبه بجانـب القطاعات الحكوميـة يف تنمية
املجتمعـات ،وتقديـم الحلـول لعدد مـن املشـاكل بجانب
اإلسـهام يف تطوير القدرات واملهارات للشـباب والشـابات.

التـي تقدمهـا منظمـات املجتمـع املدنـي هي أكبر دليل
على أهميـة الخدمـة االجتماعيـة ،إضافـة إىل الربامـج
التدريبيـة وبرامـج تطويـر القـدرات املختلفـة التـي ال
يمكـن االسـتغناء عنها لـدى الشـباب والشـابات يف عالم
ا ليوم .
تضامن وتكافل

إن العمـل االجتماعـي ترجمـة حقيقيـة للقيم اإلنسـانية،
وتجسـيد ملعانـي التضامـن والتكافـل بني أفـراد املجتمع
يف أي زمـان ومـكان ،وال يمكـن االسـتغناء عـن الخدمات
والربامـج التـي تقدمهـا مراكـز ومؤسسـات العمـل
االجتماعـي ،التـي أصبحت تشـكل اليوم واجهـات رائعة
للرتابـط االجتماعـي واإلنسـاني ،وإن مـا تقوم بـه جائزة
ال غنى عنه
إن العمـل االجتماعي أصبـح رضورة حياتيـة يف املجتمع ،األميرة صيتـة بنـت عبـد العزيـز مـن أدوار مهمـة يف
ورافـدا ً قويـا ً لربامـج التنميـة املسـتدامة على مسـتوى تحفيـز وتشـجيع املبدعين يف مجـال العمـل االجتماعي،
األفـراد والجماعـات ،وأن الخدمـات اإلنسـانية والتطوعية وتبنـي املبـادرات يف هـذا املجال.
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أحمد بن سليمان الراجحي
رئيس مجلس أمناء
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

ً
ً
ً
ومنفتحــا بفكــره وعقلــه
ومتفاعــا مــع اإلعــام،
مرحبــا
دائمــا
كمــا عهدنــاه
ً
ً
ودقيقــا فــي
علــى كل مــا يخــدم القضايــا اإلنســانية والتطوعيــة والخيريــة،
كلماتــه ومهتمــا بالتفاصيــل ..إنــه معالــي المهنــدس أحمــد ســلمان الراجحــي..
والعلــم ال يعــرف ..التقتــه مجلــة (صيتــة االجتماعيــة) فــي هذه المســاحة الحرة
وخرجــت مــن صحبتــه الطيبــة بهــذه الخالصــات المهمــة..
العمـل اإلنسـاني أصبـح يشـكل عالمـة مميـزة يف
سياسـة اململكـة الداخليـة والخارجيـة ،وقـد ظهر
هـذا التوجـه جليـا ً خلال التعامـل مـع جائحـة
كورونـا ..كيـف تنظـرون إىل هـذا الجانـب؟
توجـه قيادتنـا الرشـيدة -حفظهـا الله -توجـه ّ
خي
نحـو شـعبها ونحـو اإلنسـانية جمعـاء ،والسياسـة
الداخلية معلومـة للجميع وتاريـخ اململكة خري برهان
على ذلك ،وهـذا النهـج انعكـس جليا ً خلال جائحة
كورونـا فقـد كان اإلنسـان مـن أوىل أولويـات خادم
الحرمين الرشيفين وسـمو ويل العهـد رعاهمـا الله،
وقـد قدمـا الغـايل والنفيـس بمـا يضمـن أن يحظى
جميـع مـن هـو على هـذه األرض املباركـة بالـدواء
والغذاء.
كما أن للسياسـة الخارجية للمملكـة يف العمل الخريي
دورا ً رياديـا ً يف ذلـك ،فتحـركات مركـز امللك سـلمان
لإلغاثـة على الصعيد الـدويل اإلنسـاني تشـهد بهذا،
ونحـن نعلـم جميعـا ً أن اململكـة مـن أوائـل الـدول

املانحـة لـدواء فيروس كورونا على الصعيـد العاملي
للـدول الفقيرة واألشـد فقـراً ،وقـد أتاحتـه محليـا ً
مجانـا ً لجميـع القائمين على أرضهـا مـن مواطنني
ومقيمين ،بـل وحتى مخالفـي نظام اإلقامـة والعمل،
ألن منظـور القيـادة اإلنسـاني منظور دينـي وقيمي
بالدرجـة األوىل ،وألن اململكـة بلـد يسـعى بالخير
لجميـع النـاس .وجهود اململكـة اإلنسـانية الخارجية
تتجـاوز هـذا ومـن الجميـل التطـرق لهـا ،فاإلغاثـة
الطبيـة املتنقلـة عبر مركـز امللـك سـلمان الخيري
أيضـاً ،للتصـدي للجائحة عـن طريق اإلغاثـة الطبية
إىل اإلخـوة العـرب يف تونـس واألردن واليمـن ،وكذلك
حملات مكافحـة العمـى يف أفريقيـا وغريهـا ،كلهـا
شـواهد على توجهـات اململكة اإلنسـانية.
مـن خلال موقعكم على رأس مجلـس أمناء مؤسسـة
جائـزة األميرة صيتـة بنـت عبـد العزيـز كيـف تـرى
مسـتقبل العمـل التطوعـي والخيري واإلنسـاني يف
اململكـة؟
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العمـل التطوعـي يف اململكـة العربيـة السـعودية
والخيري واإلنسـاني ليس وليد سـنوات قليلـة ماضية
بـل هو منهـج متأصـل يف كل مواطـن ،وهو جـزء من
تعاليـم ديننـا اإلسلامي الحنيـف الـذي يحـث على
البـذل والعطـاء يف كل أوجـه اإلنسـانية.
ولقد سـعت اململكـة العربية السـعودية منذ تأسيسـها
إىل تأصيـل هـذا العمـل التطوعـي والخيري ودعمـه
بشـتى الطرق والوسـائل ملا لـه من أثـر مجتمعي كبري
ويحقـق مسـاعي التكافـل االجتماعـي ،واألكثـر مـن
ذلـك ،أن الدولة ممثلة بـوزارة املوارد البرشيـة والتنمية
االجتماعيـة وضعـت كل الضوابـط وكفلـت كل األنظمة
التـي تضمـن شـفافية العمـل التطوعـي والخيري
وحوكمتـه وتحقيقـه ألهدافـه السـامية واالسـتفادة
القصـوى منـه ،وهـذا مـا شـهدناه اليـوم مـن خلال
املنصـات الوطنيـة اإللكرتونيـة مثـل املنصـة الوطنيـة
للعمـل التطوعـي ومنصـات التربعـات الرسـمية مثـل
منصـة «إحسـان» ،و «جـود» ،و «تبرع» ،والتي نفخر
اليـوم بمـا تحققه من نجاحـات ففي عـام  2021أكثر
مـن  480متطوعـا ً ومتطوعـة وثقوا أعمالهـم التطوعية
يف املنصـة ،ومـن خلال منصـة إحسـان بلـغ حجـم
التربعـات أكثـر مـن مليـار ريـال ،كمـا اسـتفاد مـن
منصـة «تربع» أكثر من  2.8مليون مسـتفيد ،واسـتفاد
مـن منصة جـود املعنية بتأمني املسـاكن للفئات األشـد
حاجـة أكثر مـن  33ألـف مسـتفيد .وهذا يعكـس أننا
نعيـش مـع قيـادة وشـعب بـاذل ومعطـاء ،فأكثر من
 % 81مـن املجتمـع السـعودي تبرع ملرة واحـدة عىل
األقـل يف عـام  2021وفقا ً ملـؤرش العطـاء الوطني .كل
هـذا كان لـه أثـر اجتماعـي واقتصـادي وطنـي عظيم
نسـأل اللـه للباذلين األجـر والثواب.
الجائـزة بلغت دورتها التاسـعة وحققـت من خاللها
إنجـازات ضخمة على كل املسـتويات ..مـا رس هذه
النجاحـات يف رأيكم؟
النجاحـات التـي حققتهـا جائـزة األميرة صيتـة بنت
عبـد العزيـز للتميـز يف العمـل االجتماعي أتـت نتيجة
للنهـج اإلنسـاني ّ
الخي الذي كانت تسير عليـه األمرية
صيتـة -رحمهـا الله -الـذي تمثل يف السـعي للوصول
إىل املحتـاج حيثمـا كان ،وكذلـك تناغـم إنجازاتهـا
ومواكبتهـا ملسـتهدفات الوطـن ورؤيتـه إضافـة إىل
االستراتيجيات الواضحـة بعيـدة املـدى التـي تتبعها
الجائـزة ،والتـي بنيـت على الشـفافية والحوكمة.

مؤخـرا ً ركـزت أمانـة الجائـزة على تكثيـف أعمال
الجمعيـة يف املناطـق الريفية والطرفية ..مـا الغايات
مـن هـذا التوجه؟
توجـه جائـزة األميرة صيتـة نحـو املناطـق الطرفية،
توجـه ذكي وذو دالالت اجتماعيـة واقتصادية ووطنية،
ألن كل بقعـة على أرض الوطـن غاليـة على الجميـع،
فهنـاك مناطـق طرفيـة ربمـا تحتـاج لخدمـات أكثر
بحكـم موقعهـا الجغرايف .
والجائـزة حينمـا تصـل لتلـك املناطـق ،تسـهم مـع
الدولـة يف إحداث تنمية شـاملة ومسـتدامة؛ ملـا للقطاع
الثالـث الـذي تمثلـه الجائـزة مـن دور كبير يف هـذا
الخصـوص ،ويمكن أن يُحـدث فرقا ً يف نـوع الخدمات
االجتماعيـة املقدمـة لتلـك املناطق.
االهتمـام بالشـباب يشـكل محـور اهتمـام جائـزة
األميرة صيتـة بنـت عبـد العزيـز للتميـز يف العمل
االجتماعـي ..حدثنـا عـن هـذا الجانـب وأهميتـه؟
االهتمـام بالشـباب يف كل مناحـي التنميـة مطلـب
أسـايس ،ألن فئة الشـباب تشـكل الغالبيـة العظمى من
سـكان اململكة.
وجائـزة األميرة صيتـة حينمـا تـويل الشـباب هـذه
األهميـة وتتلمـس احتياجاتهـم وتصـل إليهـم حيـث
مـا كانـوا ،وتكتشـف مواهبهـم وتدعمهـم وتتبنـى
إبداعاتهـم ،فهـي تسـهم يف تحقيـق رؤيـة الوطـن
وجـد تنافسـا ً إيجابيا ً بني الشـباب ،األمر
الطموحـة ،وتُ ِ
الـذي ينعكـس على عطاءاتهـم ويخلـق جيلاً واعـدا ً
ومبدعـا ً ومنتجـاً.

 ما تقوم به املنصات الوطنية اإللكرتونيةاليوم بكل أنواعها لخدمة العمل االجتماعي
اإلنساني إنما هو يشء يدعو للفخر ويدل
عىل دعم الدولة للعمل االجتماعي ومؤازرتها
له.
الشراكات التـي أقامتهـا الجائـزة مـع الجهـات
الحكومية والخاصة شـكلت قفزة نوعيـة يف برامجها
اإلنسـانية والتطوعيـة ..إىل أي حـد يمكـن تطويـر
هـذه الشراكات خلال الفترة املقبلـة؟
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تؤمـن الجائزة كغريها مـن مؤسسـات املجتمع املدني
أو القطـاع الثالـث بأهميـة الشراكات املجتمعية ،لذا
عقـدت العديـد مـن الشراكات النوعيـة مـع بعـض
الجهـات الحكوميـة واألهليـة من أجل تكامـل الجهود
والتنسـيق لخدمـة العمـل االجتماعـي واالرتقـاء بـه
وتعمـل الجائـزة بشـكل دوري على التطويـر بمـا
يضمـن تشـجيع العمـل الخيري ودعـم توجهاته من
خلال العديـد مـن املبـادرات والتـي تضمـن تحقيق
األثـر األعمق.

الرهـان على عق ّليـة املواطـن الواعيـة يف
تكريـس جهـده ومالـه ووقتـه لخدمـة
وطنـه إضافـة إىل ما تلقاه مـن دعم الدولة
يجعلنـا نشـعر أن الوطـن بخير.
كيـف تقيمـون أداء وتأثري العمـل االجتماعي يف ظل
التحـوالت الكربى التي تشـهدها اململكـة حالياً؟
أعظـم قيمـة نجدهـا للعمـل االجتماعـي يف مجتمعنا
تتمثـل يف التنميـة االجتماعيـة التـي هـي منطلـق
ومنظـور قيـادي لـدى قيادتنـا –حفظها اللـه -حيث
تسـعى بـكل إمكاناتها للوصـول بالعمـل االجتماعي
املتمثـل يف املؤسسـات االجتماعية الحكوميـة من دور
ومراكـز إىل كل مـا من شـأنه خدمة املواطـن العزيز،
أضف إىل هـذا النمـاء االجتماعي الكبري عىل املسـتوى
الخدمـي للفئـات املسـتحقة للضمـان االجتماعـي
والرعايـة الصحيـة ،وهـذه -وللـه الحمـد -توجهات
مثلى للقيـادة منـذ عهـد اململكـة األول إىل اليوم.
وأمـا األثـر ،فنجـده امتـد إىل عقليـة املواطـن الـذي
يسـعى بمالـه وجهـده وفكـره للريـادة يف مجـاالت
العمـل االجتماعـي ،مسـتمدا ً هـذا النهج مـن قيادته،
وهـذه -بلا شـك -تحـوالت مبهجـة -نحمـد اللـه-
عليهـا وعلى رسـوخها يف مجتمعنـا.
كيـف تنظـرون إىل دور اإلعلام يف تطويـر العمـل
اإلنسـاني؟
دور اإلعلام يف تطويـر وتنظيم العمل اإلنسـاني مهم
للغايـة ،فاإلعلام من خلال منصاتـه الحديثة خاصة
وكذلـك القديمـة يسـهم يف تنميـة العمل اإلنسـاني يف
أذهـان الناس ،ويعمل على صلتهم بالوسـائل املمكنة

ملمارسـة العمـل اإلنسـاني ،ويوثـق الجهـود الحثيثة
للقائمين عليـه وعلى حوكمته .فالـدور الكبير الذي
تضطلـع به املنصـات اإلعالمية يف هذا الشـأن ال يخفى
على أحـد ،ونحـن مـن منطلـق إدراكنـا لهـذا ،عملنا
على حوكمة العمـل اإلنسـاني والخيري يف بالدنا من
خلال منصتـي «إحسـان» و «تبرع» التطوعيتين،
ونجـد اإلعالم بوسـائله كلها يخدمنـا يف توجه حوكمة
البـذل والعطاء يف وطننـا ليصل إىل مسـتحقيه.
هل تـرى أن مجلة (صيتـة االجتماعيـة) التي تنوي
جائـزة األميرة صيتـة بنـت عبدالعزيـز للتميـز يف
العمل االجتماعـي إصدارها ضمن دورتها التاسـعة
سـوف تكـون إضافة مهمـة لعمـل الجائزة؟
«صيتـة االجتماعيـة» سـوف تكـون إضافـة مهنيـة
وإعالميـة جيدة تسـ َّلط الضـوء عىل برامـج وفعاليات
الجائـزة للمجتمـع واملهتمين ،كمـا أنها سـوف تربز
جهـود اململكـة االجتماعيـة ،ومنهـا جهـود وزارة
املـوارد البرشيـة والتنميـة االجتماعية املتزايـدة والتي
تحظـى بدعم مـن الدولة وللـه الحمـد .ونتطلع إىل أن
تكـون املجلـة إضافة إعالميـة حقيقية إلبـراز الجهود
االجتماعيـة املضيئة.
كلمـة أخيرة تُوجِّ هُ هـا إىل العاملني يف مجـال العمل
التطوعـي واإلنسـاني يف اململكة:
العاملـون يف مجـال العمل التطوعي يظهـرون جهودا ً
إنسـانية عظيمـة ،ويظهـرون كذلـك الوجـه املرشف
للمواطـن السـعودي الـذي جُ ِبـل على حـب الخير
والعطـاء للمحتـاج مـن أهلـه وذويـه وغريهـم ،مـن
منطلـق القيـم الدينيـة والرتبويـة والشـيم العربيـة
األصيلـة ،وهـذه -ولله الحمـد -مفخرة مـن مفاخرنا
بكياننـا االجتماعـي العظيـم.

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

العمل اإلنساني
أهـــداف ســامية
ومعـــاني نبيلـــة
صاحبة السمـو األميرة
أ .د /مشاعل بنت محمد بن
سعود آل سعود
عضو مجلس األمنــاء

لم تأتـي أهميـة العمـل االجتماعي ودعـم الدولة
مـن فـراغ ،بـل إليمـان الدولـة قيادتهـا برسـالة
اإلنسـانية العظيمة والسـامية وما يمكـن أن يحدثه
مـن تحـول إيمـان يف تحسين جـودة حياتهم.
فالعمـل التطوعـي وسـيلة أداة نبيلة من وسـائل
النهـوض يف املجتمعـات وسـلوك دينـي وحضاري
تتجسـد فيـه كل معانـي القيـم السـامية التـي
ترتقـي بها حيـاة الفـرد والجماعة ،ويشـكل ذروة
التكافـل والتكاتف واإليثار والتعـاون بني أفراد بني
مكونـات املجتمـع بمختلـف رشائحهـم ،وفئاتهـم،
وانتماءاتهـم العرقيـة ،والفكريـة ،والدينيـة .لذلـك
فـإن العمـل التطوعـي هـو لغـة إنسـانية عاملية ال
تعـرف الحـدود وال تعترف بالفـوارق االجتماعية.
ومـن تلـك املفاهيـم الراقيـة تشـكلت أهـداف
وغايـات الجائـزة ،وانطلقـت برامجهـا لخدمـة
املجتمـع على مختلـف املسـتويات واضعـة يف
حسـاباتها أهميـة تطويـر العمـل التطوعـي بمـا
يتناسـب مـع االحتياجـات اإلنسـانية تحـت كل
الظـروف واألحـوال.
وحرصت الجائـزة عىل طرح املبـادرات التطوعية
والخرييـة التـي تسـاهم يف تنمية املهـارات وتطوير
األداء لـدى العاملين يف قطـاع العمـل االجتماعـي.
والجائـزة بهـذه األعمـال االنسـانية واملبـادرات
االجتماعيـة إنمـا تكـون ذراعـا ً قويـا ً لدعـم برامج
الدولـة التنمويـة والنهـوض باملجتمـع عىل أسـاس
تكا ميل .

(صيتة االجتماعية)
نقــــلـة نـــوعـيـــــة..
في مسيرة الجائزة
صاحب السمـو األمير
ســلـمــــــان بن محـمـــــــد بن
سلمان بن محمد بن سعود
عضو مجلس األمنــاء  -عضو اللجنة التنفيذية

إيمانـا ً منهـا بأهمية اإلعلام كوسـيلة فعالة لنرش
برامـج العمـل االجتماعـي وتطويـر أدواتـه ،ظلت
جائـزة األميرة صيتة بنـت عبـد العزيـز للتميز يف
العمـل االجتماعـي ومـا زالت تـويل اإلعلام والنرش
اهتمامـا خاصـا يف جميـع برامجهـا االجتماعيـة،
والتطوعيـة ،واإلنسـانية ،لذلك جاءت فكـرة إصدار
مجلـة (صيتـة االجتماعيـة) منسـجمة تمامـا ً مـع
هـذا التوجه الـذي آمنـت به الجائـزة منـذ البداية.
ويأتـي صـدور العـدد األول مـن مجلـة (صيتـة
االجتماعيـة) متزامنا مـع الدورة التاسـعة للجائزة،
حيـث يضم بني صفحاتـه جملة مـن العناوين التي
تجسـد مالمـح الوطن وتعبر عن تطلعـات املواطن
يف ظل نهضـة تنموية شـاملة.
إن صـدور (صيتـة االجتماعيـة) ويف هـذه املرحلة
بالذات يشـكل دفعة نوعية يف مسيرة جائـزة األمرية
صيتـة بنت عبـد العزيز للتميز يف العمـل االجتماعي،
بـل تعتبر نقلـة مهمـة يف التوثيـق ألعمـال الجائزة
ومبادراتهـا اإلنسـانية املختلفـة التـي أضحت محل
تقديـر وفخر.
النقلـة النوعيـة يف خدمـة العمـل
االجتماعـي ال تأتـي دفعـة واحـدة ،بـل
تنميـة جهـد ومبـادرات وخبرات تراكمية.
وهـذا مـا جعل مـن جائـزة األميرة صيتة
عنوانـا ً بـارزا ً يف التميـز املؤسسي.
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(جائزة األميرة صيتة)..
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حاضنة الملتقيات وداعمة المبادرات

واصلــت جائــزة األميــرة صيتــة للتميــز فــي العمــل االجتماعــي خــال العــام
الماضــي  2021والعــام الجــاري  2022نشــاطها المعهــود فــي دعــم
الموهوبيــن والموهوبــات وتنشــيط مبــادرات العمــل االجتماعــي التــي
احتضنتهــا وقامــت بتنظيمهــا تحــت غطــاء إعالمــي واســع واهتمــام متعاظــم
مــن القيــادات والمســؤولين فــي الدولــة فــي عــدد مــن مناطــق المملكــة،
وكان لهــذه الملتقيــات صــدى طيــب وســط الشــباب والشــابات والمهتميــن
بالشــأن اإلنســاني والتطوعــي داخــل المملكــة وخارجهــا ،وشــهدها عــدد
كبيــر مــن الشــخصيات المهمــة ،والخبــراء ،والمختصيــن ،واإلعالمييــن وأهــل
الــرأي ،والداعميــن مــن رجــال األعمــال والخيريــن.
محطات مهمة
«ملتقـى الوطن لإلبداع السـعودي» الذي شـهدته
نجـران خلال ديسـمرب ،كان ضمـن سـلة حصـاد
الجائـزة خلال العـام املنصرم ،وقـد حظـي هـذا
امللتقـى باهتمـام غري مسـبوق بفضل رعاية سـمو
أمير منطقـة نجـران األمري جلـوي بـن عبدالعزيز
بـن مسـاعد ،واهتمـام سـمو نائبه األمير تركي بن
هذلـول ،بجانب مشـاركة عـدد مقدر مـن الرشكات
الراعيـة وجهـات حكوميـة مختلفة.

ويف نقلـة نوعية مـن الجنـوب إىل الشـمال ،كانت
املحطـة الثانيـة «ملتقـى املواهـب الشـابة» الـذي
احتضنتـه منطقة الحدود الشـمالية ،والـذي انتظم
خلال الفترة مـن  2وحتـى  5ينايـر  ،2022وكان
بمثابـة مهرجـان كبير للمبدعين واملبدعـات مـن
الشـباب والشـابات على صعيـد واحـد ،وبـروح
وطنيـة عاليـة ،أفرزت طيفا ً واسـعا ً مـن املوهوبني،
وجـاءت نتائـج امللتقـى كمـا كانـت التوقعات.

امللتقـى شـهد تنظيـم منصـات حواريـة نوعيـة
تحـدث فيهـا عـدد مـن الخبراء واإلعالميين ،كمـا
تضمـن برنامـج امللتقى فعاليـات أخرى مـن بينها
تكريـم أبنـاء وأرس شـهداء الواجـب ،ورواد العمـل
االجتماعـي.

وقبـل ذلـك كان التواجـد يف حائـل حيـث ملتقى
حائـل السـنوي لإلبـداع يف الفترة مـن 24- 22
مـارس 2021م ،وأيضـا ً «ملتقـى خربشـات»
بمنطقـة الجوف وملتقـى اإلبداع االجتماعـي بينبع.
واملسـتقبل واعـد باإلنجـازات.
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تكرم الفائزين بجائزتها في الدورة التاسعة
ّ
24

لعام  2022 - 2021تحت عنوان:

«العمل االجتماعي في تنمية المناطق الطرفية»
واكبـت الجائزة كعادتها مسـتهدفات
الوطـن ،كانـت ومـا زالـت تـدرك
أهميـة مسـؤوليتها االجتماعيـة
كقطـاع ثالـث وذراع أسـايس لـه
دور محوري وفاعل يف املشـاركة يف
العملية التنموية أسـو ًة بالقطاعات
األخـرى غير الربحيـة.
وثمنـت الجائـزة كل جهـد
مبـذول لخدمـة املجتمـع مـع
تقديـر جهـود والة األمـر الذين
بذلـوا الغـايل والنفيـس من أجـل االرتقـاء بالوطن
وإسـعاد املواطن ،مـع تمنياتهـا بالتوفيق للجميع
ودوام التألـق والنجـاح للوطـن.
واألمانـة العامـة لجائـزة األميرة صيتـة بنـت
عبدالعزيـز للتميـز يف العمل االجتماعي ،إذ تشـكر
أعضـاء وعضـوات مجلـس األمنـاء واللجنـة
التنفيذيـة على دعمهـم ألنشـطة الجائـزة ،فإنها
أيضـا ً تتقـدم بالتهانـي للفائزيـن وتشـكر لجـان
االختيـار وكل مـن سـاهم يف إنجـاح هـذا الحـدث
الكبير.
نسـأله تعـاىل أن يُمـ َد العاملين يف أمـور الخير
بالتوفيـق .وكل عـام والوطـن بخري وسـؤدد وأمن
ـق وازدهـار .والسلام عليكـم ورحمة
وأمـان وتأ ُّل ٍ
اللـه وبركاته.
وكرمـت الجائـزة الفائزيـن يف فروعهـا السـتة
حسـب التـايل:
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اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻓﺮع اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻮﻃﻨﻲ

)ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ(

ً
ُ
ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ:

 - 1وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ

 - 2وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻋﻦ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ«

ﻋﻦ »ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ «911

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﺮع اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ

)ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ(

ً
ُ
ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ:

 - 1أوﻗﺎف ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺟﺤﻲ

 - 2ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻋﻦ »وﻗƠƠƠƠﻒ اﻟﻘﻄƠƠƠƠƠƠƠﺎع اﻟﺰراﻋƠƠƠƠƠﻲ«

ﻋﻦ »اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ«

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﺮع اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

)ﻟﻠﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ(

ً
ُ
ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ:

 - 1ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺄوى ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ُ ﱠ
 - 2ﻣﺮﻛﺰ دﻟﻨﻲ ﻟﻸﻋﻤƠƠƠƠƠƠƠﺎل

ﻋﻦ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻟﻸﺳﺮ اﻷﺷﺪ ﺣﺎﺟﺔ«

ﻋﻦ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ«

ّ
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :ﻓﺮع اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﺮواد اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

)ﻟﻸﻓﺮاد(

ً
ُ
ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻨﻔﺮدة ﻟ: ƠƠ

اﻟﺸﻴﺦ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺨﻀﻴﺮ

اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﻓﺮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

)ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ(

ً
ُ
ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻨﻔﺮدة ﻟ: ƠƠ

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻦ ﻗﺮﻳﻌﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »أﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد وﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ«

اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس :ﻓﺮع اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

)ﻟﻠﺠﻬﺎت واﻷﻓﺮاد(

ً
ُ
ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻨﻔﺮدة ﻟ: ƠƠ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب )إرواء(

ً
ﻋﻦ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺷﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«
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ظلــت مؤسســات التعليــم العالــي فــي المملكــة تشــكل منابــر مهمــة للتحــوالت
اإليجابيــة فــي المجتمــع ،وتمثــل منصــات أساســية لنشــر الوعــي بضــرورة تطويــر
أســاليب العمــل االجتماعــي القائــم علــى الدراســات المنهجيــة والخطــط المدروســة .

(صيتــة االجتماعيــة) أجــرت هــذا االســتطالع مــع عــدد مــن المهتميــن بالشــأن
التطوعــي والعمــل اإلنســاني لمعرفــة أهميــة إســهام الجامعــات ومؤسســات
التعليــم العالــي فــي هــذا الخصــوص.
مبادرات مهمة
يقــول وكيــل جامعــة املســتقبل األســتاذ هشــام
املشــيقح ،إن دور الجامعــات يف مجــال العمــل
االجتماعــي هــو عامــل رئيــس عــى خارطــة التنميــة
املســتدامة ،بــل هــو الكلمــة املفتاحيــة للمبــادرات
املجتمعيــة التــي يمكــن خاللهــا االنطــاق بعيــدا ً يف
هــذا املجــال ،عــر سلســلة مــن البحــوث والدراســات
النظريــة وامليدانيــة التــي تســهم يف تجويــد األداء
وتحقيــق أهــداف الدولــة الخاصــة بربــط مؤسســات
التعليــم الجامعــي بقضايــا املجتمــع ،مشــرا ً يف هــذا
الخصــوص إىل املبــادرات املختلفــة التــي تطلقهــا
الجامعــات الســعودية ،بالرشاكــة مــع الجهــات
العاملــة يف هــذا امليــدان ،ودعــا املشــيقح إىل رضوريــة
التواصــل املســتمر بــن الجامعــات واملجتمــع وفــق
خطــط محكمــة تســتوعب متطلبــات الحــارض وتلبــي
أهــداف املســتقبل.
قوة المعرفة
يقــول مديــر األكاديميــة األوملبيــة
بدبــي الدكتــور عبــد امللــك جانــي :إن
الجامعــات تمتلــك األدوات البحثيــة،
والطواقــم البرشيــة الالزمــة لرتقيــة
أداء العمــل االجتماعــي ،وزيــادة
فاعليــة تأثــره يف جميــع املســتويات
بمــا تمتلكــه مــن قــوة معرفيــة
مســنودة بالتطــور التقنــي الكبــر
الــذي يمكــن تســخريه ملصلحــة

جــودة الحيــاة وتطويــر القــدرات التــي مــن شــأنها
رفــع كفــاءة الفــرد واملجتمــع ،وأعــرب جانــي عــن
إعجابــه بالــدور الــذي تلعبــه الجامعــات الســعودية
يف مســاندة جهــود الدولــة الراميــة إىل تنميــة املجتمــع
عــر برامــج مختلفــة يف هــذا املجــال.
شراكات استراتيجية
يــرى الباحــث االجتماعــي الدكتــور محمــد نــارص
أن الجامعــات ليســت جــزرا ً معزولــة عــن املجتمــع،
بــل هــي ســاحات رحبــة يمكــن خاللهــا تطويــر
آليــات العمــل االجتماعــي وتنويــع برامجــه ،حتــى
يــؤدي دوره املطلــوب إلحــداث نقلــة حقيقيــة داخــل
املجتمعــات الحرضيــة والريفيــة ،داعيــا ً إىل فكــرة
بنــاء رشاكات اســراتيجية بــن مراكــز البحــوث يف
هــذه الجامعــات والجمعيــات التــي تعمــل يف املجــال
التطوعــي والخــري إلنتــاج برامــج متكاملــة تصــب يف
مصلحــة الوطــن واملواطــن.
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جائزة األميرة
صيتة بنت عبدالعزيز
وتنمية العمل الخيري
اسـتطاعت جائـزة األميرة صيتـة
بنـت عبدالعزيـز -رحمهـا اللـه-
أن تؤسـس قاعـدة راسـخة للتميـز
يف العمـل االجتماعـي عبر امتـداد
سـنواتها التسـعة ،وذلـك بفضل الله
ثـم بفضـل الرؤيـة الواضحـة التـي
قامـت عليهـا منـذ تأسيسـها لدعـم
التميـز يف العمل االجتماعـي ،وإذكاء
الـروح املعطـاءة يف خدمـة املجتمع،
وشـحذ الهمـم للمسـاهمة الفعالة يف
التغيير االجتماعـي اإليجابـي.
اسـتمد نهـج الجائـزة صفـات
صاحبـة السـمو امللكـي األميرة
صيتـة بنـت عبدالعزيـز -رحمهـا
اللـه -ومسيرتها خلال حياتها التي
اتسمت بتسـخري مكانتها وإمكاناتها
ملسـاعدة أفراد املجتمع لتحقيق حياة
كريمـة ،ودعـم املبـادرات االجتماعية
الراميـة إىل حفـظ كرامـة املحتاج يف
إيصـال الخدمـات إليه وتهيئة سـبل
العيـش واالعتمـاد على النفـس.
لقـد أسـس هـذه الجائـزة امللـك
عبداللـه بن عبدالعزيـز -رحمه الله-
بعـد وفـاة شـقيقته إلحيـاء ذكراها،
وتأكيـد دورها يف األعمال اإلنسـانية،
وقناعاتهـا يف تحقيـق العدالـة
االجتماعيـة واالكتفـاء االقتصـادي،
وتعزيـز جـودة حيـاة اإلنسـان.

ممـا ال شـك فيـه أن وجـود جائزة
للتميـز يف العمـل االجتماعـي يحفـز
تنميـة العمـل املجتمعـي ويسـهم
يف تسـليط الضـوء على املشـاريع
االجتماعيـة املتميـزة ،وتكريـم
املبـادرات الناجحـة يف خدمـة
املجتمـع ،إضافـة إىل إبـراز القدوات
الحسـنة يف االسـتثمار املجتمعـي.

صاحبة السمو الملكي األميرة

عـــادلــة بنــت عبدالله بـــــن
عبدالعزيز
عضو مجلس األمناء

ويف اسـتعراض دورات الجائـزة
التسـع نجـد أنهـا تواكـب تطـورات
املجتمـع ،وتسـتحدث فروعـا ً جديدة
لتلبيـة متطلبـات التنميـة املجتمعية،
وتطلـق مبادرات تسـهم يف تشـجيع
املزيـد مـن املسـاهمة املجتمعيـة.
إن خدمـة املجتمـع واجـب وطني،
واإلحسـاس باملسـؤولية تجـاه
املجتمـع أرقـى مـؤرشات التحضر
يف املجتمعـات ،والحمـد للـه بقيمنـا
اإلسلامية الفاضلـة وعاداتنـا
العربيـة األصيلـة تأصـل مجتمعنـا
على التكاتـف والرتاحـم ومسـاعدة
اآلخرين ،وسيسـتمر بـإذن الله بمثل
هـذه املبـادرات القيّمـة يف تعزيـز
االنتمـاء والـوالء واملشـاركة يف تنمية
املجتمـع.

إن األحساس باملسؤولية
املجتمعية يقتيض أن تكون
الخدمات االجتماعية
املقدمة مواكبة لتطورات
املجتمع ،وذات أثر مستدام
عىل أفراده.
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من مبـــــادرات الدولــة

ظلــت جائــزة األمــرة صيتــة بنــت
عبدالعزيــز للتميــز يف العمــل االجتماعــي
ومــا زالــت تشــكل مظلــة وطنيــة واســعة
تحتضــن املواهــب واملبدعــن ،وتقــدم
املبــادرات االجتماعيــة الخالّقــة ،مســتلهمة
يف ذلــك توجهــات الدولــة يف مجــال العمــل
التطوعــي واإلنســاني ،وكان تفاعــل الجائــزة

يف الحيـاة  ..هنـاك قلـوبٌ
كبيرة تُعطـي بأريحيـة دون
انتظـار مُقابـل ،وتمُـ ُّد أياديهـا
البيضـاء بـكل حـب إلسـعاد
ِ
البسـمة
مـا حولهـا ورسـم
على شـفاهها ،معهـم تشـعر
أن الدنيـا بخير وأن الغـد واعد.
وهـذا هو املؤمَّل منـك ،أن تكون
ذلـك القلـب وتلـك األيـادي.

غــر املحــدود مــع مبــادرة (الســعودية
الخــراء) وتخصيــص فــرع خــاص بهــذه
املبــادرة تحــت مســمى «االســتدامة البيئيــة»
شــاهدا ً عمليــا ً عــى صــدق توجــه الجائــزة
واهتمامهــا الكبــر بأهميــة البيئــة ،وقدرتهــا
عــى مواكبــة جميــع املبــادرات التــي تطرحها
القيــادة الرشــيدة التــي تســتهدف املســتقبل.

حينما تُرافقنا إنسانيتنا
ووطنيتنـا يف كل ترصفاتنـا
وأعمالنـا  ،وحينمـا يكـون
الخير والنوايـا الطيبة هما
مـا يُغلفانهـا  ،حينها فقط
تُصبـح إنجازاتنـا مُميّـزة
ومباركـة وذات أثـر .

أجمـل مبادراتنا
للوطـن ،تلـك التـي
تؤكــد حبنــا لـه
وتُحيــي فينـا األمل
للغـــد والتفــاؤل
با ملسـتقبل .
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حوكمة المنظمات غير الربحية

وأثرها على جودة العمل االجتماعي
مــع ازديــاد املنظمــات واملؤسســات غــر الربحية
الفاعلــة يف مجــال العمــل االجتماعــي ،ويف ظــل
التذمُّ ــر املالحــظ مــن عــدم وجــود مهنيــة عمــل
منظمــة تضمــن جــودة العمــل وتحقيقــه ألهدافــه
الســامية املرســومة ويف ظــل عــدم التنســيق بــن
عمــل املنظمــات غــر الربحيــة وكثــرة االجتهــادات
الشــخصية التــي تؤثــر ســلبا ً عــى املخرجــات
النهائيــة للعمــل االجتماعــي.

حيــث شــملت املعايــر املطــوّرة جوانــب الســامة
املاليــة واالمتثــال وااللتــزام باألنظمــة واللوائــح
باإلضافــة إىل جانــب الشــفافية واإلفصــاح.

إن مثــل كل األدوات واملعايــر إذا مــا طبّقــت
بالطريقــة ا ُملثــى ومــن قبــل متخصصــن مؤهلــن،
ســوف تُم ِّكــن الــوزارة والجهــات املرشفــة
وأصحــاب املصلحــة مــن داعمــن ومتربعــن مــن
التعامــل بطريقــة مهنيــة عاليــة مــع كل الجهــات
وفــق التزامهــا باملعايــر
يف ظــل هــذا كلــه وربمــا
الحوكمـــة تعني :
املذكــورة ،ألن التــزام تلــك
يف أمــور كثــرة متداخلــة،
الجهــات بتلــك املعايــر
أصبحــت الحاجــة ملحــة
بالطريقــة الصحيحــة،
لوجــود آليــة دقيقــة
السالمـة املاليــة االمتثـال وااللتزام
ســوف يمنحهــا فرصــة
كحوكمــة كل املنظمــات
باألنظمة واللوائح
أكــر للحصــول عــى الدعم
واملؤسســات غــر الربحيــة
ســواء مــن الــوزارة أو مــن
ومتابعــة ســر عملهــا
الشـفـافـيــــة اإلفـصـــــــاح جهــات مانحــة أخــرى.
أوال ً بــأول ،للتأكــد مــن
واألكثــر مــن ذلــك ،إن يف
أنهــا تســر يف الطريــق
هــذا االلتــزام بــكل املعايري،
الصحيــح نحــو تحقيــق
أهدافهــا التنمويــة ،وللتأكــد أيضــا ً مــن حســن ســوف يُضاعــف فــرص فوزهــا بالجوائــز
إدارتهــا ملواردهــا املاليــة التــي هــي عصــب كل االجتماعيــة التــي تشــرط هــذه املعايــر كقبــول
للرتشــح.
منظمــة ورشيانهــا.
ولقــد أحســنت وزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة
االجتماعيــة حينمــا بــادرت بتطويــر أدوات اإلرشاف
وقيــاس الفاعليــة للجمعيــات واملؤسســات األهليــة،

وهــذا مــن شــأنه بالطبــع أن يســاعد كل الجهات
الخرييــة مــن تحقيــق أدوارهــا االجتماعيــة يف
املجتمــع.

• صناعـة نمـاذج عربيـة مُرشقـة رائدة لبناء إنسـان ،تسـاعد يف رقـي اإلنسـانية وخلق بيئة
عمل صالحـة للعمـل االجتماعي.
• أن تمنـح النـاس الثقـة بأنفسـهم وتُشـعرهم بأهميتهـم وحاجـة املجتمع لهـم ،فتلك أوىل
خطـوات التمكين االجتماعي.
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في دعم
العمل التطوعي
الكتـاب هـو أصـل املعرفة وأسـاس التعليـم يف كل
زمـان ومـكان ،ورغم التطـور الرقمي الكبير يف عالم
اليـوم إال أن الكتـاب مـا زال يحتفظ بأهميتـه وبريقه
وقدرتـه على تغذية العقـول وتنمية املهـارات وزيادة
القـدرات ،لذلـك فـإن املكتبـات العامـة والخاصـة
تظـل رافـدا ً رئيسـيا ً لـكل تقـدم نشـهده يف العالـم.
واملكتبـات ليسـت بعيدة عن مجـال العمـل التطوعي
واالجتماعـي ،بـل تشـكل وقودا ً مسـتداما ً لـه بفضل
آالف املصنفـات والدراسـات والكتـب التـي تضمهـا
رفوف هـذه املكتبات وتحمـل عناوين تتعلـق بالعمل
التطوعـي .يف هـذا االسـتطالع توقفـت مجلـة (صيتة
االجتماعيـة) مـع مجموعـة مـن املهتمين بالشـأن
املعـريف لتسـتوضح أكثـر العالقـة بين املكتبـات
والعمـل التطوعي.
جذور عميقة
يقـول رئيـس مجلـس إدارة مركـز جمعـة املاجـد
للثقافـة والتراث الشـيخ جمعـة املاجـد إن كل جهـد
إنسـاني أساسـه فكـرة ،والكتاب هـو الوعـاء الجامع
لألفكار يف كل املجـاالت ،وإن التأليف يف ميادين العمل
التطوعـي والخيري واالجتماعـي له جـذور عميقة يف
مسيرة الثقافـة العامليـة وتوفر هـذا الكـم الهائل من
األعمـال املعرفيـة داخل املكتبات ال شـك أسـهم بقوة
يف تطـور مجـاالت العمـل االجتماعي وفتح مسـارات
متنوعـة للتفكري املنهجـي الذي بدوره أنتـج منظمات
عمالقـة يف العمـل اإلنسـاني والعطاء الخيري ،فكان
هـذا املجهود هـو األرضيـة الحقيقية لنمـاذج العمل،
االجتماعـي املنظـم الذي يمارس يف جميـع دول العالم
ودول الخليـج لـم تكـن اسـتثنا ًء مـن هـذا التطـور
الكبير والسـعودية على وجـه التحديد كانت سـباقة
يف هـذا املجال اإلنسـاني.

زيادة الوعي
ويـرى رئيـس الكليـة الجامعيـة للأم واألرسة يف
عجمـان الدكتور خليفـة الشـعايل ،أن املكتبات عنرص
فعـال ومهم لتطـور جميع قطاعات الحيـاة يف املايض
والحـارض واملسـتقبل ،وال يمكـن االسـتغناء عنهـا يف
كل الظـروف واألحـوال ،وهي جزء محـوري يف ثقافة
العمـل التطوعي واالجتماعي والتخطيط اإلستراتيجي
يف إدارة جـودة هـذا العمـل وزيـادة الوعـي بأهميته
لـكل رشائـح املجتمـع ،وأن تأثير املكتبـات يف العمل
االجتماعـي هو اآلخـر رهني بجـودة املـادة املقدمة يف
هـذه الكتب ،والتـي ينبغي أن تواكب التطور املسـتمر
الـذي يحـدث يف ميادين العمـل التطوعي واإلنسـاني
املختلفـة ،مـن حيث النـوع والكـم ،و يؤكد الشـعايل
أهمية املكتبـات يف ترقية مهارات العاملني يف القطاعني
الخريي واإلنسـاني أسـوة باملجـاالت التنموية األخرى،
مشيرا ً يف هـذا الخصـوص إىل املؤلفـات والدراسـات
املتنوعـة التـي تنتجهـا املكتبـات األجنبيـة والعربيـة
يف مجـال العمـل التطوعـي ،واالهتمـام الكبير الـذي
تحظـى بـه هـذه املؤلفات مـن جانب الشـباب.
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العمل االجتماعي
رســــالة إنسانيـــة
ســـاميـــــــــة
الدكتورة
هدى بنت محمد العميل
عضو مجلس األمنــاء

العمـل التطوعـي وسـيلة نبيلـة مـن وسـائل
النهـوض باملجتمعـات ،وسـلوك دينـي وحضـاري
تتجسـد فيـه كل معاني القيـم السـامية التي ترتقي
بها حيـاة الفـرد والجماعـة ،ويشـكل ذروة التكافل
والتكاتـف واإليثـار والتعـاون بين أفـراد ومكونات
املجتمـع بمختلـف رشائحهـم وفئاتهـم ،وانتماءاتهم
العرقيـة والفكريـة والدينيـة ،لذلـك فـإن العمـل
التطوعـي هـو لغة إنسـانية عاملية ال تعـرف الحدود
وال تعترف بالفـوارق االجتماعيـة.
واململكـة العربيـة السـعودية حينمـا أُطلـق عليها
«مملكـة اإلنسـانية» فهـو لـم يُطلـق من فـراغ ،بل
كانـت نتيجة طبيعيـة لتلـك الجهود اإلنسـانية التي
تُقدمهـا داخل اململكـة العربية السـعودية وخارجها
النابـع مـن قناعتهـا ومبادئهـا الدينيـة التـي تدعو
إىل مسـاعدة املحتـاج دون النظـر ألي اعتبـارات
أخـرى كون مـا تقدمه واجـب ديني يف املقـام األول.
ومن تلـك املفاهيم الراقية ،تشـ ّكلت أهـداف وغايات
جائـزة األميرة صيتـة بنـت عبدالعزيـز للتميـز يف
العمـل االجتماعـي ،وانطلقـت برامجهـا لخدمـة
املجتمـع على مختلـف املسـتويات يف كل مناطـق
اململكة العربية السـعودية ومحافظاتهـا وفق جدول
زمنـي مـدروس .واضعة يف حسـاباتها أهمية تطوير
العمـل التطوعـي بمـا يتناسـب مـع االحتياجـات
اإلنسـانية تحـت كل الظـروف واألحـوال .وحرصت
الجائـزة على طـرح املبـادرات التطوعيـة والخريية
التـي تسـهم يف تنميـة املهـارات وتطويـر األداء لدى
العاملين يف قطـاع العمـل االجتماعـي.

ترسيخ مفهوم

العمل االجتماعي
الدكتور
بندر بن عبدالمحسن القناوي
عضو مجلس األمنــاء

حينما يرتبط الحديث عن العمل االجتماعي يف اململكة
العربية السعودية ،فهذا يعني أننا أمام سجل حافل
باإلنجازات اإلنسانية والخريية التي عُ رفت بها اململكة
العربية السعودية منذ توحيدها عىل يد املغفور له
بإذن الله -امللك عبدالعزيز وسار عىل نهجه أبناؤه.ويف موضوع كهذا ،يصعب اإلحاطة بكل األعمال
االجتماعية التي أوجدتها ودعمتها الدولة -حفظها
الله -وال يكاد يخلو جهاز حكومي إال وبداخله
إدارة اجتماعية تعنى بتقديم الخدمات االجتماعية
بشكل أو بآخر وك ٌل يف مجاله .ففي
ملنسوبيها
ٍ
املستشفيات -عىل سبيل املثال ال الحرص -تقف أقسام
الخدمة االجتماعية شاهدة عىل تلك الخدمات الجليلة
التي تقدمها وتدعمها الدولة من أجل خدمة املرىض
وأرسهم إضافة إىل توجه كثري من القطاع الخاص
(الرشكات) إىل تبني أقسام مستقلة للمسؤولية
االجتماعية ،استشعارا ً منها بأهمية دورها يف املجتمع.
وعند الحديث عن العمل االجتماعي تحديداً ،تنربي
جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل
االجتماعي كمؤسسة رائدة يف هذا املجال من حيث
أهدافها السامية ،وعىل رأسها ترسيخ مفهوم العمل
االجتماعي بني أفراد املجتمع ومؤسساته ،وإحداث
نقلة نوعيه فيه ويف طريقة تقديمه وتكريم رواده،
والتأكيد عىل حوكمته وشفافيته وجودته وفق معايري
مهنية وعلمية عالية تحظى باحرتام الجميع.
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لخدمة العمل االجتمــاعي

جائــزة األميرة صيتـة تبرم اتفاقيات وشراكات
32

استراتيجية مع قطاعات مختلفـة

يف إطـار سـعيها لخدمة العمـل االجتماعـي واالنفتاح على املجتمع وتلبيـة احتياجاته من
واقـع حقيقي ،واالسـتفادة مـن الجهـات ذات العالقة بالعمـل االجتماعي ،أبرمت مؤسسـة
جائـزة األميرة صيتة بنـت عبد العزيـز للتميـز يف العمل االجتماعـي خالل األعـوام - 2020
2021م العديـد مـن اتفاقيات التعـاون والرشاكات االستراتيجية ،ومنها:

اتفاقية تعاون مشرتك
2022/1/25
تهـدف إىل تطويـر وتعزيـز العالقـات بين منسـوبي
الهيئـة والجائـزة وبما يضمـن تحقيق املصالح املشتركة
لهمـا ،وبالشـكل الـذي يـؤدي إىل تطويـر العمـل املنـاط
بهمـا ،واسـتثمار الخبرات والكفـاءات املتوفـرة لـدى
الجهتين.
مذكرة تفاهم
2021/12/21
تهـدف إىل تفعيـل املسـؤولية االجتماعيـة والتكامـل
بين البنك والجهـات ذات العالقـة واسـتدامة قطاع األرس
املنتجـة وزيـادة معـدالت التوظيـف الذاتـي يف مشـاريع
األرس املنتجـة ونسـبة مشـاركتها يف االقتصـاد املحلي.
مذكرة تفاهم
2021/9/10
تهـدف لوضـع إطـار لتعزيـز التعـاون والتكامـل بني
الـوزارة واملراكـز التابعـة لهـا والجائـزة التـي تعمل عىل
نرش ثقافـة العمـل االجتماعـي وتحفيز الجهـات واألفراد
على الحفاظ على البيئـة وتعزيز املمارسـات التـي تدعم
اسـتدامة البيئة.
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اتفاقية تعاون خماسية
2021/8/30
كل من:
بني ٍ
 - 1مؤسسـة جائـزة األميرة صيتـة بنـت عبدالعزيـز
للتميـز يف العمـل االجتماعـي
 - 2مركـز امللـك عبدالعزيـز للحـوار الوطنـي فـرع
منطقـة نجـران
 - 3اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران
 - 4جامعة نجران
 - 5مجلس شباب نجران

هدفهـا تسـخري إمكانيـات كل الشركاء
وقدراتهـم املاليـة والبرشيـة يف سـبيل
النهضـة باملواطـن وتنميته وإحـداث حِ راك
اجتماعـي وثقـايف بمنطقـة نجـران.
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مذكرة تفاهم
2021/3/15
تهـدف إىل تحقيـق األهـداف املشتركة بين الطرفين،
حيـث تدعـم الـوزارة وتشـجع روح االبتـكار يف مجـال
الرعايـة الصحيـة باململكـة وتعمـل جائزة األميرة صيتة
عىل نشر ثقافة العمـل االجتماعـي وتوليد أفـكار إبداعية
تسـاهم بفاعليـة هـذه األعمـال بين أفـراد املجتمع.

اتفاقية تعاون
2020/12/8
تهـدف لتعزيـز الجهـود وتظافرهـا وتحقيـق تعـاون
مثمـر يف جميـع املجـاالت املشتركة بمـا يدعـم املصلحة
العامـة وخدمـة شـباب منطقـة حائـل.

مذكرة تعاون
2020/2/20
تهدف لتأطري وتعزيز التعاون والتكامل بما يخدم
األهداف الوطنية للجهتني .وتشجيع روح املنافسة بني
بني الجمعيات األهلية املتميزة لتحفيز العمل االجتماعي
واستدامته والتنسيق والتعاون بني الجائزة واملجلس لدعم
الجمعيات األهلية الواعدة وإبراز ونرش التجارب واملشاريع
الناجحة يف مجال العمل االجتماعي لهذه الجمعيات.

مذكرة تعاون
2020/1/26
تهـدف لتأطري التعاون بين الجهتني وتحقيـق األهداف
املنشودة.

مجلس الجمعيات األهلية
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قرارات وزارية
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ذات مدلوالت اجتماعية
يف خطـوات عمليـة ومتواصلـة تدل داللـة واضحة عىل اهتمـام الدولة بالشـأن االجتماعي
وبمـا ينعكـس على جـودة حيـاة اإلنسـان ورفاهيتـه ،ترصـد مجلـة «صيتـة االجتماعية»
لبعـض القـرارات الوزاريـة ذات املدلـوالت االجتماعيـة الهامـة والتـي سـيكون لهـا بـإذن
نحو
اللـه األثـر اإليجابـي يف حيـاة املواطـن والرفع مـن مسـتوى التنميـة االجتماعية على ٍ
مسـتدام ،ومنها:

نظام حقوق كبري السن ورعايته
موافقة مجلس الوزراء ( )1443/5/1عىل نظام
حقوق كبري السن ورعايته .والذي يستهدف حفظ

حقوق كبار السن ورعايتهم ورفع جودة حياتهم.
ويهدف نظام حقوق كبري السن ورعايته إىل:

البقاء بصحة جيدة والشعور بأن الشخص
يف أفضل حاالته أمر مهم للغاية يف أي سن،
ومع التقدم يف العمر يواجه الشخص عددًا
متزايدًا من التغيريات الرئيسة يف الحياة مما
يؤثر يف صحته النفسية (بما فيها :التغريات
الوظيفية ،والتقاعد ،وفقدان األحبة) والتعامل
السليم مع هذه التغريات يُعد مفتاح البقاء
بصحة جيدة.

والبيئـة املحيطة واملسـاجد لتكون مناسـبة لكبار
السن.

• منـح كبير السـن امتيـازات خاصـة ويحفـظ
حقوقـه االجتماعيـة واملاليـة والقانونيـة.
• عقوبـات صارمـة بغرامات مالية أو السـجن تجاه
مـن يسـيئ لكبير السـن ويسـتغل أمواله سـواء
كان مـن األفـراد أو الجهـات االعتبارية.
• ضمـان إجـراء الدراسـات والبحـوث وتوفير
البيانـات الالزمـة لتطويـر الخدمـات الخاصـة
بكبـار السـن.
• دعم األنشطة التطوعية.
• تأهيـل املرافق العامة والتجارية واألحياء السـكنية

وأكد النظام عىل أن من حق كبري السن العيش مع
أرسته وعليها إيوائه ورعايته وفق تسلسل الرعاية وأال
يجوز لدور الرعاية إيواء كبري السن إال بعد موافقته
أو صدور حكم قضائي بذلك .كما يمنح النظام كبري
السن بطاقة امتياز من الوزارة تمكنه الحصول عىل
الخدمات واالمتيازات.

ألن الحياة ال تخلو من مُلهيات تُنسينا من لهم
ٌ
ٍ
ٍ
وقت آلخر بمن
بحاجة من
حق علينا  ،فإننا
يُذكرنا بواجباتنا تجاه والدينا علينا بالسؤال
عنهم واالطمئنان عليهم واالعتناء بهم يف كل
الظروف.
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منصة إحسان
منصة رسمية تم تأسيسها بناء عىل األمر السامي
 ،48019وتاريخ (13/08/1441هـ) لتعمـل علـى
استثمار البيانات والذكاء االصطناعي لتعظيم أثر
املشاريع والخدمات التنموية واستدامتها ،من خالل
تقديم الحلول التقنية املتقدمة وبناء منظومة فاعلة
عرب الرشاكات مع القطاعات الحكومية والخاصـة
وغري الربحية ،بهدف تعزيـز دور اململكة العربية
السـعودية الريادي يف األعمال التنموية والخريية،
ورفع مسـاهمة القطاع غيـر الربحي فـي إجمالـي
الناتـج املحلـي.
وتضم لجنة ارشافية مكونة من إحدى عرش جهة
رسمية ،تشمل:

املنصة الوطنية للعمل التطوعي
هـي حاضنة سـعودية للعمل التطوعـي توفر بيئة
تخـدم وتنظـم العالقة بين الجهات املوفـرة للفرص
التطوعيـة واملتطوعني يف اململكة العربية السـعودية.
وتوفـر العديـد مـن أعمـال التطـوع سـواء كان
صحـي أو مجتمعـي ،كمـا أنهـا تسـتمد طاقتها من
األفـراد املتطوعني الذين تنطبق عليهـم رشوط العمل
التطوعـي ،كمـا يمكـن للمتطـوع أن يقـوم بعمليـة
التطـوع يف املـكان والزمـان واملجـال الذين يناسـب
خربتـه ومهاراته ،كمـا تتيح املنصة توثيق السـاعات
وإصـدار الشـهادة التطوعيـة إلكرتونيـاً ،ومـن أهم
املميـزات والخصائـص هـو حصـول املتطـوع عىل
الفرصـة التطوعيـة بـكل سـهولة ويرس.

وزارة الداخلية ،وزارة املالية ،وزارة الصحة ،البنك
املركزي السعودي ،وزارة التعليم ،وزارة املوارد
البرشية والتنمية االجتماعية ،وزارة العدل ،وزارة
الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ،رئاسة أمن
الدولة ،الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي
(سدايا) ،هيئة الحكومة الرقمية.
أهداف املنصة:
• تهدف إىل تمكني القطاع غري الربحي والتنموي.
• تعزيـز قيم االنتماء الوطني واملسـؤولية االجتماعية
لدى أفراد املجتمع ومؤسسـاته.
• املوثوقية والشفافية والسهولة يف تقديم التربعات.
• تكريم املتميزين يف العطاء الخريي والتنموي.

تحتـوي املنصـة الوطنيـة للتطوع على ثالثة
حسابات.
يقوم كل منها بمهام مختلفة:
• الجهـة املرشفـة وهـو حسـاب مخصـص للجهات
املرشفـة على املوفريـن للفـرص (وزارات  -هيئات
 أمـارات  -مراكـز تنمية)• الجهـة املوفـرة وهو حسـاب مخصـص للموفرين
للفرص .
• املتطوع وهو حساب مخصص للمتطوعني.
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مجالس شباب المناطق..
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أدوار وطنية لخدمة القضايا االجتماعية
الوعي واالستعداد

الشــباب هــو بعــض الحــارض وكل املســتقبل ..
وال يمكــن ألمــة أن ترتقــي يف ســلم املجــد دون أن
يكــون الشــباب محــور اهتمامهــا ،ألن الشــباب
قــوة يف كل يشء ،وهــو الفئــة العمريــة صاحبــة
الطاقــة القصــوى ،التــي إذا تــم توظيفهــا
بصــورة جيــدة يمكنهــا أن تحــدث الفــارق
الحضــاري والتنمــوي واالقتصــادي يف أي بلــد...
حســب اإلحصــاءات الســكانية تعتــر اململكــة
العربيــة مــن البلــدان الفتيــة ،إذ يشــكل الشــباب
نســبة معتــرة مــن املجمــوع الــكيل للســكان يف
اململكــة .ومــن هنــا كان االهتمــام الكبــر الــذي
توليــه الدولــة لهــذه الرشيحــة املجتمعيــة عــى
مختلــف املســتويات والحــرص عــى مشــاركتهم
يف الحيــاة العامــة مــن خــال مجالــس الشــباب
التــي تنتظــم كل مناطــق اململكــة ،هــذه املجالــس
التــي تلعــب أدوارا ً محوريــة يف البنــاء القاعــدي
ملكونــات العمــل التنمــوي فائقــة األهميــة يف
دائــرة الفعــل االجتماعــي اإليجابــي التــي جعلــت
الشــباب مســتهدفا ً رئيســا ً لهــا ضمــن أهدافهــا
القريبــة والبعيــدة.

أصبح الشباب السعودي أكثر وعيا ً
بأهمية العمل االجتماعي.

إن مجالــس الشــباب املنتــرة يف جميــع مناطــق
الســعودية أصبحــت تشــكل ركائــز مهمــة يف
خدمــة العمــل التطوعــي واإلنســاني ،وقــد ظهــر
ذلــك جَ لِيـا ً مــن خــال املشــاركات الكبــرة التــي
تقــوم بهــا هــذه الفئــة داخــل املجتمعــات الريفية
والحرضيــة واملناطــق الطرفيــة ،واملســاهمات
املســتمرة للشــباب مــن الجنســن يف كل املجــاالت
العامــة ،وحســب الدراســات فــإن الشــباب
الســعودي أصبــح أكثــر وعيــا ً بأهميــة العمــل
االجتماعــي ،وأكثــر اســتعدادا ً لتقديــم املبــادرات
التــي تخــدم املشــاريع اإلنســانية القــادرة عــى
تغيــر نوعيــة الحيــاة يف هــذه املجتمعــات.
خطط إسرتاتيجية
اســتطاعت مجالــس الشــباب بتكويناتهــا الحالية،
وبدعــم مبــارش مــن القيــادة وأمــراء املناطــق
املختلفــة ،تجــاوز أشــكال العمــل النمطــي والبناء
التقليــدي الــذي كان ســائدا ً يف الســابق ،وأصبحــت
الخطــط التــي تضعهــا أكثــر حيويــة ومواكبــة
ملتطلبــات املرحلــة الحاليــة ،مســتعينة يف برامجهــا
عــى اســراتيجيات وخطــط تســتهدف الحــارض
واملســتقبل القريــب والبعيــد ،مــع تركيزهــا
عــى تطويــر آليــات وأســاليب العمــل الحديثــة
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ومؤتمــرات منفــردة ،أو بالرشاكــة مــع جهــات
حكوميــة وخاصــة ،مــن بينهــا جائــزة األمــرة
صيتــة بنــت عبــد العزيــز للتميــز يف العمــل
االجتماعــي ،وقــد أفــرزت تلــك الفعاليــات قيــادات
شــبابية يف التنظيــم واإلعــداد والتنفيــذ ،بجانــب
مجموعــات مــن املواهــب الشــابة واملبدعــن
واملبدعــات يف شــتى مجــاالت العمــل التطوعــي
والبنــاء االجتماعــي واملجهــود اإلنســاني.

اكتشاف عدد كبري من املواهب من
خالل امللتقيات يف حائل ونجران
والحدود الشمالية وغريها من املناطق.
يف مخاطبــة القضايــا االجتماعيــة ،ممــا جعــل
دور هــذه املجالــس أكثــر فاعليــة عــى املســتوى
القاعــدي والــرأيس ،وذلــك نتيجــة تزايــد معــدالت
الوعــي الوطنــي داخــل هــذه الرشيحــة الحيويــة،
وامتالكهــا أدوات التغيــر الالزمــة ،متــى مــا
أتيحــت لهــا فرصــة املشــاركة يف أي عمــل يخــدم
املجتمــع والوطــن.

رشاكات فاعلة
ظلــت جائــزة األمــرة صيتــة بنــت عبــد العزيــز
للتميــز يف العمــل االجتماعــي تــرى يف مجالــس
شــباب املناطــق طاقــة حيويــة يجــب توجيههــا
وتوظيفهــا لصالــح خدمــة الوطــن واملواطــن ،مــن
خــال مبــادرات نوعيــة أطلقتهــا الجائــزة يف عــدد
مــن املناطــق ،بالتعــاون مــع مجالــس شــباب
هــذه املناطــق ،حيــث جــرى إحــداث حــراك ثقــايف
واجتماعــي عــر هــذه الفعاليــات ،وتــم اكتشــاف
عــدد كبــر مــن املواهــب عــر هــذه امللتقيــات يف
حائــل ،ونجــران ،والحــدود الشــمالية ،وغريهــا مــن
املناطــق.

نماذج حية
خــال العامــن املاضيــن ظهــرت نمــاذج مرشفــة
ألعمــال مجالــس الشــباب ،قامــت بــأدوار محوريــة
يف العمــل االجتماعــي يف مناطقهــا ،ونذكــر عــى
ســبيل املثــال ال الحــر هنــا مجالــس شــباب
القصيــم ،ونجــران ،وحائــل والحــدود الشــمالية،
هــذه املجالــس تمكنــت مــن تنظيــم ملتقيــات
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الوقف
اإلسالمي..
وتفعيل
المسؤولية
االجتماعية

مـن أهـم الوظائـف للوقف،
هـي قدرتـه على تعزيـز
املسـؤولية االجتماعيـة بني
أفـراد املجتمعـات ،وتقديـم
كافة أشـكال املسـاعدة لكل
أفـراد املجتمـع الذيـن هـم
ٍ
بحاجـة مايـة لهـا .

يف ضــوء تبنــي الــركات برامــج فعالــة
للمســؤولية االجتماعيــة مُراعيــة يف ذلــك ظــروف
املجتمــع وتحدياتــه املتزايــدة يوم ـا ً بعــد يــوم ،ويف
ضــوء املــوارد املاليــة او املكانيــة غــر ا ُملســتثمرة يف
املجتمــع مــن قِ بَــل الكثــر مــن الجهــات الحكوميــة
واألهليــة والتــي مــن شــأنها أن تُحــدث فرقــا ً يف
العمليــة التنمويــة وتُضاعــف مــن الدخــل وتســاهم
يف توجيــه الربامــج واألنشــطة إىل املســتفيدين
واملســتحقني.
وتخفيفــا ً عــى عــبء الدولــة التــي مــا فتئــت
تدعــم الربامــج واملشــاريع التــي أصبحــت مــع
مــرور الوقــت تشــكل عبئــا ً مضاعفــا ً عليهــا .ويف
ظــل هــذه الظــروف واملســتجدات ،أصبــح التفكــر
يف الوقــف اإلســامي رضورة ملحــة.
نعــم  ..الوقــف اإلســامي ليــس بالــيء
الجديــد عــى املجتمــع ،فتاريخــه قديــم جــدا ً
لكــن وجــوده اآلن بطريقــة عرصيــة يمكــن أن
يلعــب دورا ً مهمــا ً يف تفعيــل مبــدأ املســؤولية
االجتماعيــة للــركات ،وربمــا غريهــا.
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فالوقــف مــن الن ُ ُ
ظــم الدينيــة التــي أصبحــت يف
ظــل اإلســام مؤسســة عظمــى لهــا أبعاد متشــعبة
دينيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة وإنســانية،
وال شــك أن الوقــف إذا مــا أُحســن اســتثماره
ووَجــد إدارة مســؤوله ومتفتحــة ســوف يســاهم يف
العديــد مــن اإليجابيــات يف املجتمــع.
ويتميّــز الوقــف بصفــة الشــمولية واملرونــة يف
العمــل واملمارســة  ،وكــذاك قدرتــه عــى النمــاء
واالســتدامة يف حــال تهيّــأت الظــروف املناســبة لــه
وتــم تطبيقــه كمــا يجــب

تتّضح معالم دور الوقف يف االقتصاد
واملجتمع من خالل قدرته عىل تأسيس
كيانات وقفية كاملؤسسات والرشكات
الوقفية والصناديق واملحافظ الوقفية
وغريها من البنوك الوقفية التي تُسهم
بدورها يف تمويل املرشوعات الوقفية ،
وتسهيل ّ
تنقل األموال الوقفية يف دول
العالم.

من أهم فوائد الوقف اإلسالمي للمجتمع:
• تحقيق التنمية املستدامة.
• تشجيع الرشكات عىل عمل وقفيات مختلفة.
• التوســع يف عمــل الربامــج واملشــاريع ذات البعــد
االقتصــادي واالجتماعــي للمجتمــع.
• تخفيــف العــبء عــن كاهــل الدولــة ،وغريهــا
الكثــر.
ولكــي تنجــح الــركات يف إدارة الوقــف بشــكل
جيــد ،البــد مــن:
• تضمــن الــركات رســالة واضحــة تحــدد
مســؤوليتها االجتماعيــة تجــاه املجتمــع.
• وضع القواعد املنظمة للعمل وااللتزام بها.
• التزام الرشكات بتلبية احتياجات العمالء.
• تدريب القائمني عىل الوقف بشكل مستمر.
• تبــادل الخــرات والتجــارب مــع الجهــات ذات
العالقــة للوصــول ألفضــل األســاليب الوقفيــة
التــي تخــدم املجتمــع.

يُمثِّـل الوقـف مصـدرا ً
ماليـا ً واقتصاديـا ً تنبعث منه
روح التعـاون والتكاتـف بني
أفـراد املجتمع.
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في زمن جائحة كورونا كانت جائزة األميرة صيتة
حاضرة بقوة من خالل كتاب:

«ذاكرة للتاريخ»

وهو كتاب وثائقي يرصد جهود المملكة العربية السعودية خالل فترة جائحة كورونا
ً
ً
ودوليـا .كتـاب لـم يتـرك شـاردة أو واردة إال وتناولهـا بالتفصيـل وبالتاريـخ،
داخليـا

ليـؤرخ لمرحلـة حرجـة مـن عمـر المملكـة العربيـة السـعودية ،وكيـف اسـتطاعت تجـاوز

األزمـة بحكمـة ونجـاح وبأقـل الخسـائر وللـه الحمـد.

وبمناسبة اليوم الوطني91
صدر كتاب:
أوال»
«الوطن ً
سـتجد فـي هـذا الكتـاب مـاذا يعنـي الوطـن ،مـا الـذي
ً
ً
مواطنـا ،ومـاذا
مميـزا ،ومـاذا يعنـي أن أكـون
يجعلـه
يمكننـي أن أفعـل ألجعـل مـن هـذا الوطـن األجمـل

واألفضـل واألقـوى.
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أخبار الجائزة ..

جائزة أم الجود

تكرم الفائزين بدورتها الثانية
ّ
لعام 2021

ك ّرمــت جائــزة «أم الجــود» أصحــاب املحتــوى الهــادف يف وســائل التواصــل االجتماعــي
الذيــن ســاهموا ومــا زالــوا يســاهمون يف إثــراء املحتــوى املعــريف ملواقعهــم ونــر الوعــي
اإلنســاني ونــر ثقافــة الســام والحــب والتســامح ،حرصــت الجائــزة عــى الســعي ُقدمـا ً
يف دعــم أصحــاب تلــك املواقــع الهادفــة وتشــجيع غريهــم عــى الحــذو حذوهــم يف اإلرتقــاء
بمواقعهــم اإللكرتونيــة مــن أجــل محتــوى تواصــل هــادف لخدمــة العمــل االجتماعــي
الــذي هــو هــدف الجميــع.
يف مجال التوعية بالتعليم
الدكتور || وايف بن عبداهلل املطيري

مجال التوعية بالـذوق العــام
األستاذ || خالد بن محمد الصفيان

يف مجال التوعية بالصحة العامة والنفسية
الدكتور || صالح بن سعد األنصاري

مجال التوعية باملسؤولية املجتمعية
األستاذ || سعيد بن محمد السهيمي

يف مجال التوعية بذوي االحتياجات
والظروف الخاصة
الدكتور || عدنان بن ناصر الحازمي

مجال التوعية بالتطوير والتنمية البشرية
األستاذ || عبداهلل بن محمد القاسم
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مركز تنسيق

كرم األعضاء المتميزين
ُي ّ

خالل النصف األول لعام 2021
تكريــم أعضــاء مركــز التنســيق االجتماعــي (تنســيق) املميزيــن واألكثــر تفاعـاً خــال
النصــف األول لعــام 2021م ،مــن خــال الربامــج االجتماعيــة املعلنــة عــى موقع تنســيق
االجتماعــي ،وهم:

جمعية التنمية األسرية باملنطقة الشرقية
«وئام»

جمعية رعاية متعايف السرطان الخيرية
«متعايف» بمدينة الرياض

جمعية البحرين للعمل التطوعي
بمملكة البحرين

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
بمنطقة مكة املكرمة

إحصائية مركز التنسيق االجتماعي (تنسيق)خالل الربع األول من عام 2022م
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ﻣﺠƠƠƠƠƠﺎﻻت اﻷﻋﻀƠƠƠﺎء

616

إﺟﻤƠﺎﻟﻲ اﻷﺣƠƠﺪاث

اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
www.seetahscc.org

اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻠﺠﻬﺎت

اﻷﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ
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اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 249
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8
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ﻓƠƠƠﺮق وﻣﺠﻤﻮﻋƠƠﺎت
ﺗﻄƠƠƠﻮﻋﻴƠﺔ

3
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ﻫﻴﺌƠƠƠƠƠƠﺎت

3
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اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
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اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺰوار

ﻣﺒƠƠƠﺎدرات

76

اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻨﺠﺰة

29

أﺧƠƠƠƠﺮى

اﻟﻠﺠﺎن اﻷﻫﻠﻴﺔ
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻗﻄﺎع ﺧﺎص

0%

ﻣﻌﺪل اﻷﺣﺪاث
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

41

ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ

ﻣﻌﺪل اﻷﺣﺪاث
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ

1

ﺟﻤﻌﻴﺎت
وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ

353 109 93 34 14 13
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إطالق جائزة تحفيز

قدم في اليوم الوطني
ألفضل مبادرة وطنية تُ َّ
للمملكة العربية السعودية

استشـعارا ً ملسؤوليتها املجتمعيــــــة ،واستـمرارا ً
لنهجهــا الوطني يف تكريم رواد العمل االجتمـــاعي
وأصحـــاب املبـادرات الوطنيـة واإلنسـانية التـي
ترتقـي بالوطـن وتسـاهم يف التعريـف بمنجزاتــه
وتحقيق مستهدفــاته ،جــائزة األمرية صيتــة بنت

عبــدالعزيز للتميـز يف العمـل االجتمـــاعي تُطلـق
جائـزة سـنوية جديـدة باسـم «تحفيـز» .كإحـدى
مبادراتهـا النوعيـة ،وتُهيـب بالجميع املشـاركة فيها
عبر موقـع الجائـزة ومواقـع التواصـل الخاصـة
بالجائزة.

هــي جائــزة ســنوية تقدمهــا جائــزة األمــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتميــز يف العمــل
االجتماعــي لتحفيــز وتكريــم أصحــاب املبــادرات الوطنيــة التــي تُقــدم يف اليــوم الوطنــي
للمملكــة مــن قبــل الجهــات املختلفــة واألفــراد وتجويــد مخرجاتهــا وضمــان اســتدامتها.

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺠﺎﺋﺰة

ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻘﻨﻲ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ

اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻋﻼﻣﻲ

ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ

أﻫـــــﺪاف اﻟﺠـﺎﺋـــﺰة
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﺎدرات
اﺣﺘﻔﺎﻻ
وﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻗﺔ
ً
ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرات اﻟﻔﺮﺣﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ.

ﺧﻠﻖ ﺗﻨﺎﻓﺲ وﻃﻨﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت ﻟﺘﺠﻮﻳﺪ
ﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ وﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺣﻮﻛﻤﺘﻬﺎ.

ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ واﻟﺨﺮوج
ﺑﻤﺒﺎدرات ﻧﻮﻋﻴﺔ ذات
ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﺪام.
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للتــأهيل المهـنـي واالجتمـــاعي
بجامعة أم القرى

تزامنــا ً مــع إطــاق جائــزة األمــرة صيتــة
بنــت عبدالعزيــز للتميــز يف العمــل االجتماعــي
لدورتهــا التاســعة ،وبالرشاكــة مــع معهــد
البحــوث والدراســات االستشــارية بجامعــة أم
القــرى ،جائــزة األمــرة صيتــة بنــت عبدالعزيز
تُ ِّ
دشــن مركــز األمــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز
للتأهيــل املهنــي واالجتماعــي بمكــة املكرمــة
برعايــة أمــر منطقــة مكــة املكرمــة ومستشــار
خــادم الحرمــن الرشيفــن األمــر خالــد
الفيصــل ّ
وتوقــع حزمــة مــن االتفاقيــات مــع
العديــد مــن الــركات لتدريــب وتوظيــف 545
شــابا ً وشـ ً
ـابة للمســاهمة يف تحقيــق رؤيــة الوطــن
 ،2030ومواكبـ ً
ـة إلطــاق برنامــج تنميــة القــدرات
البرشيــة الــذي أطلقــه ويل العهــد لتطويــر قــدرات
املواطــن ملهــارات املســتقبل واملنافســة عامليــاً.
مؤسســة جائــزة األمــرة صيتــة بنــت
عبدالعزيــز للتميــز يف العمــل االجتمـــاعي
توقــع عــددا ً مــن العقـــود االستشــارية
للتأهيــل والتوظيــف بالرشاكــة مــع
معهــد البحــوث والدراســات االستشاريـــة
بجامعــة أم القــرى لتحقيــق مســتهدفات
رؤيــــة الوطــن.

يُقــدِّم مركــز األمــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز
للتأهيــل املهنــي واالجتماعــي مجموعــة مــن
الخدمــات االستشــارية والربامــج التدريبيــة
والدبلومــات املهنيــة املؤهلــة لســوق العمــل
واملنتهيــة بالتوظيــف لفئــة الشــباب والشــابات
العاطلــن مــن الخريجــن مــن التعليــم العــام
أو العــايل ومــن أرس الضمــان ،وذوي الدخــل
املحــدود ،واأليتــام وذوي االحتياجــات الخاصــة،
واألرامــل واملطلقــات وأرس شــهداء الواجــب ،وذلــك
ســعيا ً للتمكــن االجتماعــي واملهنــي ،ونقلهــم
مــن حيــز االحتيــاج إىل حيــز اإلنتــاج ،واملســاهمة
يف توطــن الوظائــف ،والتقليــل مــن مشــكالت
البطالــة ومســبباتها وتمكــن املواطــن اجتماعي ـا ً
وماليــا ً واقتصاديــا ً وتحقيــق جــودة الحيــاة.
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باكورة مشاريع املركز:
 .1تقديــم دراســات استشــارية لتطويــر وتأهيــل
الكــوادر الوطنيــة وتوظيفهــم يف مجموعــة عــر
اململكــة الســعودية القابضــة ،باإلضافــة إىل برامــج
تطويــر مهنــي لتأهيــل  50موظفـا ً بالرشكــة لعــام
.2022
 .2إبــرام مذكــرة تفاهــم لتقديــم دراســات
استشــارية لتطويــر وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة
وتوظيفهــم يف رشكــة نســما املحــدودة ،باإلضافــة
إىل برامــج تطويــر مهنــي لتوظيــف  100موظــف
بالرشكــة لعــام .2022
 .3تقديــم دراســـات استشــــارية لتطويــر وتأهيل
الكـوادر الوطنيــــة وتوظيفهم يف سلسلة فنـــادق
ورقـــــان ،باإلضافــة إىل برامــج تطويــر مهنــي
لتوظيــف  150موظف ـا ً بالرشكــة لعــام .2022
 .4تقديــم دراســات استشــارية لتطويــر وتأهيــل
الكــوادر الوطنيــة وتوظيفهــم بسلســلة فنــادق
ســناف ،باإلضافــة إىل برامــج تطويــر مهنــي
لتوظيــف  90موظفــا ً بالرشكــة لعــام .2022

 .5تقديــم دراســات استشــارية لتطويــر وتأهيــل
الكــوادر الوطنيــة وتوظيفهــم يف رشكــــة عبدالغني
الصــــائغ ،باإلضــــافة إىل برامــج تطويــر مهنــي
لتوظيــف  20موظــف بالرشكــة لعــام .2022
 .6تقديــم دراســات استشــارية لتطويــر وتأهيــل
الكــوادر الوطنيــة وتوظيفهم يف رشكــــة عبدالصمد
القــريش ،باإلضــــافة إىل برامــج تطويــر مهنــي
لتوظيــف  100موظــف بالرشكــة لعــام .2022
 .7تقديــم دراســات استشــارية لتطويــر وتأهيــل
الكــوادر الوطنيــة وتوظيفهــم بفنــدق الفيصليــة،
باإلضافــة إىل برامــج تطويــر مهنــي لتوظيــف 15
موظــف بالفنــدق لعــام .2022
 .8إبــرام مذكــرة تفاهــم لتقديــم دراســات
استشــارية وأبحــاث علميــة لخفــض نســب
الجريمــة والحــد مــن انتشــار املخدرات واملشــكالت
االجتماعيــة املصاحبــة لهــا بمنطقــة مكــة املكرمــة
بالتعــاون مــع رشطــة منطقــة مكــة املكرمــة.

اﻟﻌﻘﻮد اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ

اﻟﺪراﺳﺎت
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻄﻮرة

ﻋﻘﻮد اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

دراﺳﺎت

ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻮﻇﻴﻒ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

6

3

545
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ملتقى دراية

العمل االجتماعي بنكهة عصرية
إحدى مبادرات مؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

وكما نعيشها،
فالحيـاة مليئـة باملفاجـآت غير السـارة واملواقـف
املحرجـة التي تحدث بشـكل مفاجئ وغير متوقع،
وتحتـم علينـا التعامـل معهـا يف ذات اللحظـة دون
تـردّد وبحكمـة وهـدوء ،وإال ّ أصبحنـا يف خطـر
حقيقـي قـد يـؤدي بحياتنـا وحيـاة من هـم معنا
وحولنـا يف نفـس املوقـف .وهذه املواقـف تحدث لنا
مبـارشة عىل حني غـرة ،وقـد تحدث لشـخص آخر
أو أشـخاص آخريـن على مرأى منـا ،وتحتَّـم علينا
التدخـل الفـوري إلنقـاذ املوقـف ،وبالتـايل إنقـاذ
ا لشخص .

وألن املواقــف الحرجــة التــي يتعــرض لها اإلنســان
الصغــر والكبــر أصبحــت يوميــة ومتكــررة
بحيــث تحتــاج إىل مواجهــة عمليــة تســتند إىل
طــرق علميــة ومهنيــة للتعامــل معهــا بحكمــة
وموضوعيــة وبرسعــة ،وألن اإلرشــاد الوقائــي هــو
أنســب الحلــول ملثــل تلــك املواقــف الحرجــة التــي
قــد تحــدث لإلنســان يف أي وقــت ودون ســابق
إنــذار ،والتــي تجعــل منهــا مصــدر قلــق وخطــر
وتهديــد للحيــاة اإلنســانية املســتقرة.
لهــذه األســباب مجتمعــة ،كان «ملتقــى
درايــة».

ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻠﺘﻘﻰ دراﻳﺔ
ﻣﺠـــــﺎل

اﻟﻤﺠـــــﺎل

اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﺠـــــﺎل

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ

ويهدف ملتقى دراية إىل:
 - 1تمكين األفـراد مـن امتلاك الحـد األدنـى مـن
املهـارات للتعامـل مع املواقـف املفاجئـة والخطرة
بـكل ثقـة واقتدار.
 - 2التعريـف بالحقـوق النظاميـة والتـي تُ ّقرهـا
اململكـة العربيـة السـعودية للمؤسسـات واألفـراد.

اﻟﻤﺠـــــﺎل

اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻟﺘﻮﻋﻮي
ﻣﺠـــــﺎل

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻻﺳﺘﺸﺎرات

 - 3إبـراز جهـود الجهـات ذات العالقـة بالتعامل مع
املواقـف الخطرة لالسـتفادة منها.
 - 4املسـاعدة يف إيجاد الحلول املناسـبة ملواقف التهديد
اليوميـة املختلفة (الجلطات الدماغيـة  /اختطاف /
ابتـزاز  /تهديد إرهابـي  /رسقة ..إلخ.).
 - 5مسـاعدة األفراد عىل إدارة انفعاالتهم ومشـاعرهم
السـلبية أثناء املواقف املفاجئـة والخطرة والحرجة.
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لتكن على دراية..
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مفهوم وأهداف
برامج المسؤولية االجتماعية
املســؤولية االجتماعيــة رضورة إنســانية يف حيــاة النــاس أيــا كان وطنهــم أو جنســهم
أو دينهــم أو انتماؤهــم املذهبــي ،فهــي مســؤولية تتمثَّــل يف تحمَّ ــل القادريــن مــن
أبنــاء املجتمــع لكثــر مــن األعبــاء املاديــة واملعنويــة التــي تنــوء الفئــات األخــرى عــن
احتمالهــا وبالــذات يف أوقــات الشــدائد التــي تمــر بهــا بعــض املجتعــات.
كمـا أن هناك عـدة تعريفات للمسـؤولية االجتماعية
للشركات تختلـف باختالف وجهة النظـر يف تحديد
شـكل هذه املسؤولية.

املستدامة لكل أفراد املجتمع من خالل الرقي بمستوى
معيشتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا  ...الخ
ودعم املجتمع ومساندته.

فالبعض ،يراها تذكري للرشكات بمسؤولياتها
وواجباتها تجاه مجتمعها الذي تنتسب إليه  ،حتى
ال يكون تحقيق الربح املادي عىل حساب املسؤوليات
االجتماعية واألخالقية لها كونها مصدر رئيس للثروة
والتحديث وتوليد فرص العمل ألفراد املجتمع.

 - 3مهمة رقابية:

بينما يرى البعض اآلخر أن مُقتىض هذه املسؤولية ،ال
يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الرشكات
صاحبة هذا الشان بإرادتها املنفردة تجاه املجتمع.
وهذا ما نراه يف الكثري من تلك الرشكات بسبب غياب
وجود صناديق املسؤولية االجتماعية لديها التي تعترب
من أهم آليات عمل تحقيق الرشكات ملسؤولياتها
االجتماعية.
كما يرى آخرون ،أنها صورة من صور املالءمة
االجتماعية الواجبة عىل الرشكات.
وبغض النظر عن تلك التعريفات ،إال أنها تكاد تتفق
عىل قضايا مُهمّ ة تتمثَّل يف:
 - 1مهمة داخلية:
ترتبط بالعاملني يف تلك الرشكات والسعي لتحسني
ظروف عملهم واإلرتقاء بستوى معيشتهم.
 - 2مهمة خارجية:
متمثلة يف مساهمة تلك الرشكات يف تحقيق التنمية

وترتبط بأداء الرشكات ألعمالها بما ال يرض باملجتمع
الذي تعمل فيه.

مجاالت املسؤولية االجتماعية
كثرية هي املجاالت التي يمكن للمسؤولية االجتماعية
أن تساهم فيها وتثُريها  ،بل أن ما يميز املسؤولية
االجتماعية هو عدم اقتصارها عىل مسؤولية الفرد
تجاه نفسه وأرسته ،بل شمولها لكل ما فيه مصلحة
املجتمع وأفراده.
ومن تلك املجاالت املتعددة ملسؤولية االجتماعية:
• مسؤولية الفرد تجاه نفسه يف كل ما يتعلق بحياته
واالهتمام بها واملحافظة عليها.
• مسؤوليته تجاه أرسته ومن يعول من أب وأم
وزوجة وأطفال وأقارب.
• مسؤوليته تجاه الجريان والقبيلة والحي.
• مسؤوليته تجاه زمالئه وأصدقائه.
• مسؤوليته تجاه وطنه ،عىل إعتبار أنه رمز كرامة
اإلنسان و ِع َّزته ،ومن ذلك املساهمة يف تنميته
ومضاعفة انتمائه له واملحافظة عىل مقدراته
ومكتسباته.
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• مسؤوليته تجاه دينه وعدم التهاون أو التفريط فيه
أو املساومة عليه.
• مسؤوليته تجاه العالم املحيط به والكون الذي يعيش
فيه بما يف ذلك البيئة التي يعيش فيها االهتمام به
واملحافظة عليه.
يُمكـن القـول أن هناك وجهتـي نظر حول
أهـداف برامـج املسـؤولية االجتماعيـة
ودوافعهـا .حدهمـا مـن وجهـة نظـر
الشركات أنفسـها واألخـرى مـن وجهـة
نظـر املجتمـع الـذي تعمـل فيـه هـذه
الشركات ،ويمكـن توضيـح وجهتـي
النظـر تلـك مـن خلال النقـاط التاليـة
(املصـدر :مجلـس املسـؤولية االجتماعيـة ،تحريـر
مفهـوم املسـؤولية االجتماعيـة):

 - 2تحسني مستوى الحياة املعيشية ألفراد املجتمع.
 - 3التزام كل أفراد املجتمع بتحقيق التنمية املستدامة.
 - 4تنمية املهارات لدى أفراد املجتمع.
 - 5مساندة الدولة يف تحقيق األهداف التنموية.
 - 6تشجيع القطاع الخاص يف البحث عن حلول شاملة
وصديقة للبيئة.
ويمكن إجمـال أهـداف املسؤولية االجتمـاعية
فيما ييل:
 - 1تحسني العالقة مع املجتمع املحيل.
 - 2تحسني مستوى العالقة مع الجهات الحكومية.
 - 3تحسني مستوى رشاء املجتمع املحيل مصدر
التوظيف املفضل للرشكة.
 - 5افتخار املجتمع املحيل بالرشكة.
 - 6تحسني صورة الرشكة البيئية.

أوالً :من وجهة نظر الرشكات
 - 1اكتساب ثقة الجمهور ورضا املستهلكني بما
يساعد يف خدمة األهداف االقتصادية للرشكات.
 - 2رعاية شؤون العاملني وتحقيق الرفاهية
واالستقرار النفيس لهم ،سيجعل منهم أكثر إنتاجية
من خالل تنمية قدراتهم الفنية واإلنتاجية ،وتوفري
األمن الوظيفي والرعاية الصحية واالجتماعية لهم.
مما ينعكس بدوره عىل خدمة نشاط الرشكة.
 - 3حصول الرشكات عىل عائد مستمر لفرتات طويلة
املدى.
 - 4السمعة الحسنة للرشكات كميزة تنافسية .وقد
أظهرت الدراسات أن عددا كبريا من املستهلكني
( )86%يُفضلون الرشاء من رشكات لديها دور يف
خدمة املجتمع (نائلة عطار.)2009 ،
 - 5تحسني الصورة العامة ألصناف املنتجات
والخدمات وزيادة حجم املبيعات.
ثانياً :من وجهة نظر املجتمع

 - 7زيادة الوعي عن العمل يف الرشكة وعند املرشحني
للعمل.
 - 8توفري بيئة عمل آمنة.
 - 9توفري الدعم املايل واملعنوي لتعليم املوظفني
وتدريبهم.
 - 10تحسني رشوط التعاقد مع املوظفني.
 - 11توفري فرص توظيف عادلة ومتساوية لكال
الجنسني.
 - 12االستخدام األمثل للطاقة.
 - 13التعاقد مع املوردين املحليني.
 - 15دعم املبادرات يف املجتمع املحيل
 - 16رشاء املنتجات من الرشكات التي تلتزم بمعايري
عادلة للتعامل مع العمالة.
 - 18تبني املبادرات اإليجابية التي تخدم املجتمع عىل
كافة املستويات.
 - 19تبني املبادرات اإليجابية التي تخدم املجتمع عىل
كافة املستويات.

 - 1زيادة التكافل االجتماعي بني مختلف رشائح
املجتمع.
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شركـاء
النجــــاح..

وتقدير خاص
ألن نجـاح أي عمـل يعتمـد بعـد اللـه على
التكامـل بيـن الجهـات ،فإن جائـزة األميرة
صيتـة بنـت عبدالعزيـز للتميز في العمل
االجتماعي حرصت على توقيع شراكات
نوعيـة مـع بعـض الجهـات الحكوميـة
واألهليـة مـن أجل تعزيـز وتطوير العمل
االجتماعـي واالرتقـاء بـه .وقـد كان لـكل
الشـراكات بعـد تنفيذهـا األثـر الكبيـر
فـي إثـراء مجـاالت العمـل االجتماعـي
وإحـداث تنافـس شـريف بيـن العامليـن
فيه .

فكل الشكر والتقدير لهم

دعـــوة
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«صيتــة االجتماعيـة» مـ
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إثــراء محتــوى
المجلــة وتنــوع كُ تَ ابهــا.

بتكـاتفنـــا نــرتقـي..
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