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إحــدى  يشــّكل  الــذي  “الملتقــى”  ويهتــم 
بجــودة  صيتــة”،  األميــرة  “جائــزة  مبــادرات 
اجتماعيــة  بيئــة  توفيــر  خــال  مــن  الحيــاة، 
جاذبــة وإيجابيــة وتحســين ممارســات األفراد 
المختلفــة،  المجــاالت  كل  فــي  اليوميــة 
وتعزيــز دورهــم الفعــال فــي مواجهــة تقلبــات 
الحيــاة ومواقفهــا غيــر المتوقعــة، وكذلــك 
توفيــر الحلــول العلميــة الســليمة والتوعويــة 
بســبل الوقايــة وتحقيــق المعرفــة مــن خــال 

الحيــاة. مياديــن  فــي  الفاعلــة  المحــاكاة 

المواقف المفاجئة والخطرة

تطلــق جائــزة األميــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتميــز فــي العمــل المجتمعــي، اليــوم الثاثــاء 
ــو.. كيــف تتصــرف؟”، والــذي ُيعــد األول مــن نوعــه،  ــة “مــاذا ل ــام، ملتقــى دراي ــة أي ولمــدة ثاث
وُيعنــى بجــودة الحيــاة، ويقــدم بشــكل مجانــي للمجتمــع، حيــث ُتقــام فعالياتــه بمركــز الرياض 

الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض.

ويهتــم “الملتقــى” الــذي يشــّكل إحــدى مبــادرات “جائــزة األميــرة صيتــة”، بجــودة الحيــاة، 
مــن خــال توفيــر بيئــة اجتماعيــة جاذبــة وإيجابيــة وتحســين ممارســات األفــراد اليوميــة 
فــي كل المجــاالت المختلفــة، وتعزيــز دورهــم الفعــال فــي مواجهــة تقلبــات الحيــاة 
العلميــة الســليمة والتوعويــة  الحلــول  المتوقعــة، وكذلــك توفيــر  ومواقفهــا غيــر 
بســبل الوقايــة وتحقيــق المعرفــة مــن خــال المحــاكاة الفاعلــة فــي مياديــن الحيــاة.

ملتقى “دراية” ومساراته الـــ 7
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ويشــمل “ملتقــى درايــة”، الــذي ُيعــد أول مبــادرة مــن نوعها في المملكــة والتي تعنى 
بتقديــم كل مــا يســتلزم جــودة الحيــاة لألفــراد والمجتمــع، ويقــدم بصــورة مجانيــة 
مــن غيــر رســوم ماليــة، ويتطابــق بــدوره مــع مجموعــة مــن أهــداف الرؤيــة الطموحــة 
وغيــر  والخاصــة  العامــة  القطاعــات  مــن  متخصصــة  جهــة   60 مــن  أكثــَر   ،2030
الربحيــة؛ وذلــك لخدمــة المجتمــع وتوعيــة األفــراد المعرفيــة والمهاريــة، باإلضافــة 
إلــى التعلــم الفــوري والممارســة الفعليــة لتافــي الخطــر والمواقــف المحرجــة مــن 

خــال ممارســة تطبيقيــة واقعيــة.

تحقيــق  فــي  درايــة”  “ملتقــى  أهميــة  وتبــرز 
المختلفــة،  وبرامجهــا   2030 المملكــة  رؤيــة 
مثــل برنامــج جــودة الحيــاة والتحــول الوطنــي 
وغيرهــا، وتوفيــر نمــوذج لبيئــة مثاليــة وإيجابيــة 
فــي  األمثــل  الجيــد  االجتماعــي  للســلوك 
المواقــف المختلفــة، ومخاطبــة كافــة شــرائح 
المجتمــع فــي مختلــف األعمار، مــن خال توفير 
لمواجهــة  الازمــة  والمهــارات  المعلومــات 
المواقــف الحرجــة والخطــرة والطارئــة، وتوفيــر 
ــح  ــة عــن أهــم اللوائ قاعــدة معلومــات متكامل
المملكــة  فــي  المتبعــة  القانونيــة  واألنظمــة 
لتعزيــز قواعد الســلوك االجتماعي والتنظيمي 

فــي المواقــف المتنوعــة.

“رؤية المملكة” والمجتمع

الصحــي، ومســار  “المســار  هــي  7 مســارات يســتهدفها،  علــى  الملتقــى  ويشــتمل 
األمــن والســامة، والمســار االجتماعــي والنفســي، والتقنيــة والمعلومــات، واالقتصــاد 

والتخطيــط المالــي، والمســار الحقوقــي، والبراعــم”.

شمولية المسارات الـ7
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يهتم “الملتقـــى” بكيفية التصرف األمثل 
فـــي الحاالت الصحية الطارئـــة كـ”الصرع، 
واإلغمـــاء، والرعاف، واالختناق، والحروق، 
والربو، والتسمم، وتناول الدواء الخاطئ 
وانخفـــاض  وارتفـــاع  زائـــدة،  بجرعـــة  أو 
والجلطـــات،  الـــدم،  وضغـــط  الســـكر، 
ولدغـــات األفاعـــي واألســـماك الســـامة 

ق”. والغر
ويســـتهدف هـــذا المســـار التعـــرف على 
وكيفيـــة  الطبيـــة،  والخدمـــات  البرامـــج 
خـــال  مـــن  منهـــا  المثلـــى  االســـتفادة 
األوليـــة،  لإلســـعافات  عمـــل  ورش   4
ومعاييـــر  الرئـــوي،  القلبـــي  واإلنعـــاش 
الســـامة الصحية بالمنازل والمنشآت، 
األدويـــة  لتنـــاول  الخاطئـــة  واألســـاليب 
ومســـاحيق  الطبيـــة  والمســـتحضرات 
مـــن  العديـــد  وبمشـــاركة  التجميـــل، 

ذلـــك. فـــي  المتخصصـــة  الجهـــات 

المسار “الصحي” ورش
فـي “الصحي” 

4

وفي مســـار األمن والســـامة، يكشـــف “الملتقـــى” عن آليـــات التصرف األمثل 
فـــي حاالت األمـــن والســـامة داخل المنـــزل والعمـــل واألماكـــن العامة، مثل 
“التهديـــد، واالعتـــداء، التعقـــب، التحـــرش، انـــدالع الحريـــق، التيـــار الكهربائـــي، 
ومشـــاكل السيارات المفاجئة، ومخاطر أســـطوانات الغاز، والسيول الجارفة 
واألوديـــة”، عبـــر 3 ورش عمـــل حـــول إدارة المخاطـــر األمنية وثقافة الســـامة 

الصحيـــة والمهنية للمنشـــآت، والســـامة األمنية فـــي المنازل.

“األمن والسالمة” وآلياته
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الحرجة في “االجتماعي والنفسي”

وفـــي المســـار االجتماعـــي والنفســـي، يبحث 
المشـــاركون كيفيـــة التصـــرف فـــي المواقف 
الحرجـــة التـــي يتعـــرض لها الشـــخص، مثل: 
)التحـــرش، والعنـــف، والتنمـــر، وغيرهـــا(، عبر 
4 ورش عمـــل حـــول إدارة المخاطر واألزمات 
االجتماعيـــة، وإدارة االنفعـــاالت والمشـــاعر 
الســـلبية، والتـــدرج فـــي نقل األخبار الســـيئة، 
وورشـــة أساســـيات لغة اإلشـــارة. ويشارك 

بها نخبـــة مـــن المتخصصين.

وتشمل محاور مسار االقتصاد والتخطيط 
للتحليـــل  الطـــرق  وأكثـــر  أهـــم  المالـــي، 
المالـــي، وأفضـــل طـــرق التخطيـــط المالي، 
وأســـاليب التواصـــل مـــع الجهـــات الماليـــة 
واالســـتفادة مـــن خدماتها عبـــر ورش عمل 
إدارة المخاطـــر واألزمـــات الماليـــة، وحمايـــة 
الحســـابات البنكية مـــن االختـــراق والتحايل 
المالي، والتخطيـــط المالي الفعال، واإلبداع 
وذلـــك  المالـــي.  التخطيـــط  فـــي  واالبتـــكار 
بمشـــاركة جهات اقتصادية فـــي القطاعين 

والخاص. العـــام 

“االقتصاد والتخطيط” وأفضل الطرق
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وتشمل محاور مسار التقنية والمعلوماتية، كيفية التعامل مع االبتزاز اإللكتروني، 
وحمايـــة المعلومـــات واألجهـــزة اإللكترونية، وكيفيـــة توظيف الـــذكاء االصطناعي 
فـــي خدمة العمـــل االجتماعي، والتعامل األمثل مع الجرائـــم االقتصادية كاالحتيال 
المالـــي، والتزويـــر، وغســـيل األمـــوال، والتهريـــب، والتعـــرف علـــى تجربة الهندســـة 
االجتماعيـــة واالختراق، وكيفيـــة التعامل مع الواقع االفتراضـــي واأللعاب التقنية، 
عبـــر 4 ورش عمـــل عـــن التعامـــل مـــع االبتـــزاز اإللكترونـــي للكبـــار، والتعامـــل مـــع 
الجرائـــم اإللكترونيـــة، وتأميـــن األجهـــزة الشـــخصية، وتجربة الهندســـة االجتماعية 

بمشـــاركة جهات متخصصة في المســـار.

“التقنية 
والمعلومات” واالبتزاز

المسار الحقوقي وتحدي االستغالل

التعـــّرف  الحقوقـــي  المســـار  ويشـــمل 
علـــى كيفيـــة االســـتفادة مـــن الخدمات 
المدنيـــة  الحقـــوق  ومعرفـــة  العدليـــة، 
والشـــخصية فـــي حـــاالت االســـتغالل، 
والتعـــرف علـــى المنتجـــات التـــي تضـــر 
التعامـــل  وكيفيـــة  اإلنســـان،  صحـــة 
معهـــا، واإلبـــالغ عنهـــا )مســـتحضرات 
وبنـــاء  الغذائيـــة،  والمـــواد  التجميـــل، 

إنشـــائية مشـــكالت  دون  المنـــازل 

ورشــتي  المســار  هــذا  ويشــمل 
عمــل حــول إســتراتيجيات الحفــاظ 
والحفــاظ  اإلنســان،  علــى حقــوق 
علــى الحقــوق المهنيــة والفكريــة.

ورشــتي  المســار  هــذا  ويشــمل 
عمــل حــول إســتراتيجيات الحفــاظ 
والحفــاظ  اإلنســان،  علــى حقــوق 
علــى الحقــوق المهنيــة والفكريــة.
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ويشـــمل “مســـار البراعـــم” عـــدة 
حمايـــة  “كيفيـــة  منهـــا  محـــاور؛ 
والتنمـــر  التحـــرش  مـــن  الطفـــل 
الطفـــل  ومســـاعدة  واالبتـــزاز، 
غذائيـــة  عـــادات  اســـتخدام  علـــى 
اســـتخدامه  وتحســـين  صحيـــة، 
لألجهزة اإللكترونية، ومســـاعدته 
واحتـــرام  حقوقـــه  معرفـــة  علـــى 
 5 عبـــر  وذلـــك  اآلخريـــن”؛  حقـــوق 
ورش عمـــل تركز على المســـعف 
الصغيـــر والتاجر الصغيـــر، وتعلم 
األوليـــة،  النفســـية  اإلســـعافات 
والتعامل مـــع االبتزاز اإللكتروني، 
والتعرف على حقوقه”؛ بمشاركة 
فـــي  ومختصـــة  مهتمـــة  جهـــات 

المســـار

“البراعم” 
وحمايـــــة 
الطفـــــــل
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علــى خطــى 7 مســارت فاعلــة وأهــداف 
“درايــة”  ملتقــى  يحتضــن  متشــعبة، 
صيتــة  األميــرة  جائــزة  تطلقــه  الــذي 
العمــل  فــي  للتميــز  عبدالعزيــز  بنــت 
جهــة   60 مــن  أكثــر  المجتمعــي، 
متخصصــة مشــاركة مــن القطاعــات 
العامــة والخاصــة وغيــر الربحيــة؛ وذلك 
األفــراد  وتوعيــة  المجتمــع  لخدمــة 
إلــى  باإلضافــة  ومهاريــًا،  معرفيــًا 
ــة  ــم الفــوري والممارســة الفعلي التعل
المحرجــة  والمواقــف  الخطــر  لتافــي 
مــن خــال ممارســة تطبيقيــة واقعية.

وتتنــّوع مشــاركات القطاعــات العامــة والخاصة وغير الربحية في المســارات المتنوعة 
االجتماعــي  والمســار  والســامة،  األمــن  الصحــي، ومســار  “المســار  تشــمل  والتــي 
والنفســي، والتقنيــة والمعلومــات، واالقتصــاد والتخطيــط المالي، والمســار الحقوقي، 

والبراعــم”.

العديــد  الصحــي”  “المســار  فــي  وُيشــارك 
الصحــة،  “وزارة  وهــي:  الجهــات،  مــن 
والهــال األحمــر، وجمعيــة زهــرة لســرطان 
الثــدي، وجمعيــة األميــر فهــد بــن ســلمان 
الكلــوي  الفشــل  مرضــى  لرعايــة  الخيريــة 
العــوز  مــن  الوقايــة  وجمعيــة  “كانــا”، 
لدعــم  ســند  وجمعيــة  “مناعــة”،  المناعــي 
وجمعيــة  بالســرطان،  المرضــى  األطفــال 
وهيئــة  “حركيــة”،  للكبــار  الحركيــة  اإلعاقــة 
رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والجمعيــة 
السعودية الخيرية لمرضى الكبد بالقصيم، 
التدخيــن  لمكافحــة  الخيريــة  والجمعيــة 

مسارات برعاية من “جائزة األميرة صيتة7
“وزارات وهيئات ومنظمات غير ربحية”

“أمن وصحة وتقنية”..
 صــورة بانوراميــة عــن مشــاركة 60 جهــة متخصصــة بملتقى 
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وعلــى المســار االجتماعــي والنفســي، يحتضــن ملتقــى “درايــة” مشــاركة 
البشــرية  المــوارد  ووزارة  الصحــة،  “وزارة  ،هــي:  متخصصــة  جهــة   13
والتنميــة االجتماعيــة، وبرنامــج األمــان األســري، والمركــز الوطنــي لتعزيــز 
والجمعيــة  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  رعايــة  وهيئــة  النفســية،  الصحــة 
الســعودية الضطــراب فــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه “إشــراق”، وجمعيــة 
ــة للتوحــد، وجمعيــة  مــودة، وجمعيــة ماينــد، والجمعيــة الســعودية الخيري
المكفوفيــن األهليــة )كفيــف(، والجمعيــة الخيريــة لمتازمــة داون )دســكا(، 
للكبــار  الحركيــة  اإلعاقــة  وجمعيــة  الســعودية،  اإلشــارة  لغــة  وجمعيــة 

)حركيــة(”.

الجهــات  مــن  العديــد  يشــارك  المعلوماتيــة”  “التقنيــة  مســار  وفــي 
التخصصيــة فــي األمــن والحماية، منها: “جمعية أمن المعلومات )حماية(، 
وجمعيــة ارتقــاء، وجمعيــة التقنيــات المســاعدة لــذوي اإلعاقــة )تواصــل(، 
وجمعيــة الحوســبة الســحابية، وجمعيــة عــون التقنيــة، وجمعيــة األلعــاب 
الرقميــة، وجمعيــة األمــن الســيبراني )ســايبر كيــدز(، وبرمجيــات حاســوبية”.
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المالـــي”  والتخطيـــط  “االقتصـــاد  وبمســـار 
ُتشـــارك جهـــات متخصصـــة في طـــرق التحليل 
وتشـــرح  المالـــي،  التخطيـــط  وكذلـــك  المالـــي، 
أبـــرز الخدمـــات المالية، لـــوزارة الشـــؤون البلدية 
العامـــة  والمؤسســـة  واإلســـكان،  والقرويـــة 
للتأمينات االجتماعية، وبنك التنمية االجتماعية.

وعـــن المســـار “الحقوقـــي” ، تنضـــم 9 جهـــات 
متخصصـــة كمشـــاركة فـــي فعاليـــات الملتقى 
، وهـــي: “وزارة العـــدل، ووزارة التجـــارة، وديـــوان 
لإلغاثـــة  ســـلمان  الملـــك  ومركـــز  المظالـــم، 
واألعمـــال اإلنســـانية، وهيئـــة حقـــوق االنســـان، 
والهيئـــة العامـــة للمحاميـــن، وجمعيـــة حمايـــة 
ّفـــة(، 

ِ
)ك الحقوقيـــة  والمبـــادرة  المســـتهلك، 

وجمعية إحسان للخدمات القانونية )إحسان(”.

وأخيــًرا يحتضــن مســار “البراعــم” الخاص بتوعية 
بحقوقهــم  لديهــم  الوعــي  وزيــادة  األطفــال 
“هيئــة  كـــ:  الجهــات،  مــن  العديــد  وواجباتهــم، 
االجتماعيــة،  التنميــة  وبنــك  األحمــر،  الهــال 
والمركــز الوطنــي لتعزيز الصحة النفســية، وإدارة 
األلعــاب  وجمعيــة  عنيــزة،  بمحافظــة  التعليــم 
فهــد  بــن  محمــد  األميــر  وجمعيــة  الرقميــة، 
الخيريــة لرعايــة مرضــى الفشــل الكلــوي )كانــا(، 
بالســرطان  المرضــى  األطفــال  دعــم  وجمعيــة 
لــذوي  المســاعدة  التقنيــات  )ســند(، وجمعيــة 
اإلعاقــة )تواصــل(، وجمعيــة األمــن الســيبراني 

كيــدز(. لألطفــال )ســايبر  
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 يوميــة متزايــدة، وفــي 
ٍ

التحديــات وُأتخــم اإلنســان بضغــوط  كثــرت فيــه 
ٍ
فــي عصــر

 لــم يُعــد اإلنســان قــادرًا علــى التعامــل األمثــل مــع كميــة المشــاكل والمواقــف 
ٍ
عصــر

المفاجــأة والخطــرة التــي يتعــرض لهــا دون ســابق إنــذار، فضــًا عــن عــدم قدرتــه علــى 
امتــاك الحــد األدنــى مــن المهــارات المطلوبــة لمواجهــة تلــك المواقــف والخــروج 

بأقــل الخســائر،

وألن هــذه المواقــف الحياتيــة المنغصــة والخطــرة كثيــرة، فقــد فقــد تــم تقســيمها 
لســبع مســارات متخصصــة فــي المســار الصحــي واالجتماعــي والنفســي واألمنــي 
المعلوماتيــة  والتقنيــة  المالــي  والتخطيــط  واالقتصــادي  والحقوقــي  والســامة  

والبراعــم.

هذا باإلضافة لورش عمل وجلسات حوارية ومسابقات وجوائز وغيرها.

ومــا يجعلنــا ســعداء ونشــعر بالفخــر تجــاوب معظم الجهات الحكومية ومؤسســات 
الوطــن  تجــاه  االجتماعيــة  بمســؤوليتها  منهــا  استشــعارًا  المدنــي  المجتمــع 

والمواطــن.

أملنــا فــي هللا كبيــر فــي نجــاح الملتقــى وتحقيــق أهدافــه الســامية التــي تتماشــى مــع 
رؤيــة الوطــن ومســتهدفاته وتحقيــق جــودة حيــاة يطمــح لهــا الجميــع.

فشــكرًا للوطــن علــى كل عطاءاتــه وتضحياتــه، ولــوالة األمــر الذيــن يضعــون الوطــن 
ــا للجميــع ولكافــة أفــراد األســرة بالحضــور  والمواطــن نصــب أعينهــم تمامــًا. دعواتن

للملتقــى واالســتفادة مــن فعالياتــه.  والقــادم أفضــل بــإذن هللا.

أ.د. فهد بن حمد المغلوث
أمين جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي
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صاحبة السمو األميرة

صاحب السمو األمير

صاحب السمو األمير

عضو مجلس األمناء رئيس اللجنة التنفيذية

عضو مجلس األمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية

عضو مجلس األمناء

يأتــي ملتقــى درايــة اســتجابة إنســانية وطنيــة مــن جائــزة األميــرة صيتــة الحتياجــات 
للوصــول  الصادقــة  الوطــن  العصــر وتماشــيًا مــع تطلعــات  المجتمــع وتطــورات 

لجــودة حيــاة تجعــل مــن اإلنســان كيــان فاعــل ومتفاعــل مــع المجتمــع

والــدورات  الــورش،  مــن  مجموعــة  )درايــة(..  ملتقــى  مســارات 
لألفــراد  الوســائل  أفضــل  تقديــم  إلــى  تهــدف  التدريبيــة 
والمجموعــات لمعرفــة الحقــوق والواجبــات فــي مجــاالت الحيــاة

ــزة األميــرة صيتــة حضورهــا المســؤول  فــي كل يــوم تؤكــد جائ
ومســؤوليتها االجتماعيــة مــن خــال مبــادرات خّلاقــة كملتقــى 
دراية الذي يهدف إلى حماية اإلنسان من المفاجأة غير السارة 
والمواقف الحرجة والتوعية باألسلوب األمثل للتعامل معها

نوف بنت عبدهللا بن محمد بن سعود الكبير

سعود بن فهد بن عبدهللا بن محمد بن سعود الكبير 

فهد بن عبدهللا بن محمد بن سعود الكبير

“

“

“



ماذا لو .. كيف تتصرف 13العدد األول - 3 يناير 2023

صاحبة السمو األميرة

عضو مجلس األمناء

تهــدف جائــزة األميــرة صيتــة مــن خــال ملتقــى درايــة إلــى تحســين جــودة حيــاة اإلنســان 
مــن خــال االرشــاد الوقائــي وانســب الحلــول للمواقــف الحرجــة التــي تحــدث لإلنســان 

فــي أي وقــت ودون ســابق إنــذار، خطــوه موفقــه بــإذن هللا

عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود

“

صاحبة السمو األميرة

صاحب السمو األمير

عضو مجلس األمناء عضو اللجنة التنفيذية

عضو مجلس األمناء عضو اللجنة التنفيذية

يعتبــر ملتقــى درايــة الــذي تتبنــاه وترعــاه جائــزة األميــرة صيتــة نقلــة نوعيــة فــي العمــل 
االجتماعــي كونــه ُيســلط الضــوء علــى أهــم المهــارات الحياتيــة العمليــة التــي مــن 

ــاة اإلنســان ــة حي شــأنها حماي

األميــرة  جائــزة  مؤسســة  مبــادرات  أحــد   ) درايــة   ( ملتقــى 
االجتماعــي..  العمــل  فــي  للتميــز  العزيــز  عبــد  بنــت  صيتــة 
فكــرة غيــر مســبوقة لزيــادة الوعــي بوســائل حمايــة األفــراد 
والمجتمــع مــن المخاطــر الجســدية والنفســية واالجتماعيــة، 

واالقتصاديــة

نورة بنت عبدهللا بن محمد بن سعود الكبير

ســلمان بــن محمــد بــن ســلمان بــن محمــد 
بــن ســعود بــن فيصــل آل ســعود

“

“
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بأهــداف ورســائل متنوعــة تتضافــر مــع رؤيــة المملكــة وبرامجهــا للتحــول الوطنــي، 
خرجــت جائــزة األميــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتميــز فــي العمــل االجتماعــي للنــور قبــل 
11 عامــًا كصــرح ضخــم ومصــدر إشــعاع اجتماعــي وثقافــي كبيــر يحمــل العديــد مــن 

ــات ومراكــز وإصــدارات. ــادرات متفرعــة وملتقي ــة ويجمــع مب ــز فــي أفــرع متباين الجوائ

كانــت بدايــة إنشــاء جائــزة األميــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتميــز فــي العمــل االجتماعــي 
بموجــب األمــر الملكــي الكريــم رقــم )109/1( بتاريــخ 1433/05/20هـــ ، حيــث نــص نظــام 
الجائــزة علــى أن: “خــادم الحرميــن الشــريفين هـــو الرئيــس الفخــري للمجلــس ، وأن 
يديرهــا   ، المالــي  للربــح  هادفــة  غيــر  اعتباريــة مســتقلة  ذات شــخصية  المؤسســة 
مجلــس أمنــاء مدتــه أربــع ســنوات ، والمقــر الرئيــس لهــا هـــو مدينــة الريــاض مــع 

ــب لهــا فــي مــدن المملكــة”. ــة إنشــاء فــروع أو مكات إمكاني

الرؤية والرسالة 

وتتمثــل رؤيـــة جائــزة األميــرة صيتــة فــي دعــم التميــز فــي العمــل االجتماعــي محليــًا 
ودوليــًا ، ويضــم الهــدف العــام للجائــزة ترســيخ ثقافــة العمــل االجتماعــي والخيــري 
واإلنســاني والتطوعــي وتعزيــز قيمــه النبيلــة لــدى األفــراد والمنظمــات الحكوميــة 
ــة فهــي إذكاء روح التنافــس بيــن رواد العمــل  ــة ، وعــن الـرسـالـ ــر الربحي واألهليــة وغي

ومنظماتــه. االجتماعــي 

نشأت بأمر ملكـــي وتتفرع 
لمجــــــاالت وإصدارات ومراكز..

“جائزة األميرة صيتة”.. 
مبادرات تتهادى حبًا للوطن
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وتضــم أهــداف الجائــزة 10 محــاور هــي: “ترســيخ ثقافــة العمــل االجتماعــي والخيــري 
واإلنســاني والتطوعــي وتعزيــز قيمــه النبيلة ، وتأصيل الـعـمـــل المؤسســي االجتماعي 
ــر المتميزيــن مــن الجنســين فــي العمــل االجتماعــي  ــره ، وتقدي بجميــع صــوره وتطوي
وتشــجيعهم ، وتحفيــز الهيئــات الحكوميــة واألهليــة علــى التميــز واإلبــداع فــي العمــل 
االجتماعي ، ودعم الوقف اإلسامي وتشجيعه ليكون الرافد األول للعمـل االجتمـاعي 
، وإبــراز المبــادرات الرائــدة والمتميــزة ، وإبــراز الجوانــب المشــرقة والجهــود المضيئــة 
للعمـــل االجتماعـــي ، وحوكمــة منظـومـــة الـعـمـــل االجتماعــي بجميــع مجاالتــه ، وبنــاء 
إرث وطنــي فــي مفهــوم العمــل االجتماعــي ، وتشــجيع اإلنجــازات الوطنيــة والـــبرامج 

ــة المتميزة”. االجتماعيـ

أهداف الجائزة
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مجاالت الجائزةالجائزة الكبرى 

وهــي  ســنوية  الكبــرى  الجائــزة 
رواد  بتكريــم  وتعنــى  “األم”  الجائــزة 
العمــل االجتماعــي فــي ســتة فــروع، 
الوطنــي  اإلنجــاز  فــي  “التميــز  هــي: 
للجهــات الحكوميــة واألهليــة، التميــز 
للجهــات  اإلســامي  الوقــف  فــي 
الوقفيــة، التميــز فــي برامــج العمــل 
الربحيــة،   غيــر  للجهــات  االجتماعــي 
االجتماعــي  العمــل  لــرواد  التميــز 
االجتماعيــة  المســؤولية  لألفــراد،  
للشــركات للجهــات الربحيــة، التميــز 
للجهــات  البيئيــة  االســتدامة  فــي 

اد. واألفــر

“البرامـــج  الجائـــزة  مجـــاالت  وتضـــم 
المتميـــزة،  والخدمـــات  والمشـــروعات 
فـــي  والريـــادة  المتميـــزة،  والمبـــادرات 
واإلنســـانية  االجتماعيـــة  الشـــؤون 
المســـاهمات  والتطوعيـــة،  والخيريـــة 
الفعالـــة فـــي المســـؤولية االجتماعيـــة”.

درع وشهادة و500 ألف
وشـــعارها،  الجائـــزة  اســـم  يحمـــل  درع 
وشـــهادة تقديريـــة تتضمـــن اســـم الفائز 
ومســـوغات حصوله على الجائزة، ومبلغ 
نقـــدي قـــدره )500( ألـــف ريال لـــكل فرع 

مـــن فـــروع الجائزة.
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الجوائز االجتماعية 

المبادرات 

باإلضافــة للجائــزة الكبــرى التــي تحتفــل بهــا جائــزة األميــرة صيتــة كل 
عــام برعايــة كريمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين تقــدم الجائــزة أيضــًا 
أربــع جوائــز أخــرى ال تقــل أهميــة، وتكــرم أصحابهــا فــي حفــل آخــر مــن 
كل عــام تحــت مســمى حفــل تكريــم الجوائــز االجتماعيــة الــذي يتزامــن 
والجوائــز  عــام،  كل  مــن  أكتوبــر  فــي  لدورتهــا  الجائــزة  انطاقــة  مــع 
االجتماعيــة األربــع هــي: “جائــزة أم الجـــود حيــث نقــاء الوســيلة يعانــق 
قبــل المقصــد ، وجائــزة تنســيق نحــو تكامــل جهود العمــل االجتماعي، 
وجائــزة المواطنــة المســؤولة لتنميــة القــدرات االجتماعيــة للنــشء ، 

وجائــزة تحفيــز ألفضــل مبــادرة وطنيــة فــي اليــوم الوطنــي”.

وهي أربعة مبادرات تتبناها جائزة األميرة صيتة وتشمل:
1-مبــادرة دعــم “نحــو تمكيــن وتطويــر جهــود العمــل االجتماعــي” ، وتهــدف لتمكيــن 
األفــراد والجهــات مــن التخطيط والتنفيذ للمشــاريع والبرامج الريادية الداعمة للعمل 

االجتماعــي بتميــز واحترافيــة وهــي لألفــراد والجماعــات والمنظمــات غيــر الربحيــة.

المواهــب  لتمكيــن  وتهــدف   ، اجتماعيــا”  نوعــي  مجتمــع  “نحــو  احتضــان  مبــادرة   -2
االجتماعية الواعدة ودعم األفكار والمبادرات والمشــاريع وتطويرها وتبني الملتقيات، 
للوصــول ألفضــل النتائــج المثمــرة والمســتدامة التــي تمكــن من تكوين بيئــة مجتمعية 
قــادرة علــى مواجهــة التحديــات ، وتســتهدف األفــراد ومنظمــات القطــاع غيــر الربحــي.

للنــشء”، وهــي  االجتماعــي  العمــل  ثقافــة  تبســيط ونشــر  “نحــو  ترســيخ  3-مبــادرة 
عبــارة عــن مســابقة دوريــة موجهــة لألطفــال النــشء عمومــا لكتابــة قصــص قصيــرة 
أو عمــل أدبــي أو فنــي وفــق جــدول زمنــي تحــدده الجائــزة تهــدف لتشــجيع العمــل 
االجتماعــي لديهــم كل حســب هوايتــه واهتماماتــه، وفــي أي مجــال مناســب لــه، وتقــدم 
للجائــزة وتحكــم وتنشــر بأســماء أصحابهــا ليســتفاد منهــا كنــوع مــن أنــواع المســؤولية 

ــزة. ــة للجائ االجتماعي

4-مبــادرة تضامــن “نحــن لهــم عــون” ، وتهــدف للمســاهمة فــي تســهيل حيــاة ذوي 
االحتياجــات الخاصــة مــن معــارف ومهــارات ودورات تدريبيــة مــن أجــل دمجهــم فــي 
 ، معهــم  التواصــل  ســهولة  خــال  مــن  بهــم  المجتمــع  أبنــاء  وتعريــف  المجتمــع 

الخاصــة. االحتياجــات  وذوي  المجتمــع  أفــراد  وتســتهدف 
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المراكز 

الملتقيات 

اإلصدارات 

1-مركــز التنســيق االجتماعــي “)نحــو تكامــل جهــود العمــل االجتماعــي” ، وهــو منصــة 
إلكترونيــة تهــدف لربــط الجهات الحكومية واألهلية والمنظمات غير الربحية والقطاع 
الخــاص المعنيــة بالعمــل االجتماعــي، أو التــي تقدمــه كجــزء مــن خدماتهــا للمجتمــع 
بــأي شــكل كان إليجــاد نــوع مــن التنســيق والتنظيــم والتكامــل وخلــق بيئــة تنافســية 
خاقــة ومبدعــة فيمــا بينهــا، لرفــع جــودة العمــل االجتماعــي وضمــان اســتدامته علــى 

نحــو أفضــل.

2- مركــز األميــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتأهيــل المهنــي 
واالجتماعــي “اســتدامة مجتمعيــة لمســتقبل واعــد” ، 
ــم مجموعــة مــن الخدمــات االستشــارية  ويهــدف لتقدي
المؤهلــة  المهنيــة  والدبلومــات  التدريبيــة  والبرامــج 
الشــباب  لفئــة  بالتوظيــف  والمنتهيــة  العمــل  لســوق 
العاطليــن مــن الخريجيــن مــن التعليــم العــام أو العالــي 
ومــن أســر الضمــان أو ذوي الدخــل المحــدود مــن األيتــام 
واألرامــل والمطلقــات وأســر شــهداء الواجــب، ســعيا 

للتمكيــن االجتماعــي والمهنــي لألســر واألفــراد.

ملتقــى “درايــة” تحــت شــعاره )مــاذا لــو.. كيــف تتصــرف؟( لحيــاة أكثــر أمانــًا وحمايــة، 
وهــو المــكان األمثــل لالتقــاء وجهــا لوجــه بأمهــر وأكفــأ المختصيــن لإلجابــة العمليــة 
علــى كيفيــة التخلــص والتعامــل مــع مختلــف المواقــف الحياتيــة المفاجئــة والحرجــة 
والخطــرة لكافــة أفــراد األســرة وتثقيــف األطفــال في كل المجــاالت “اجتماعيًا، نفســيًا، 

صحيــًا، إســعافيًا، تقنيــًا، تأهيليــًا، حقوقيــًا، أمنيــًا، ماليــًا”.

ــزة األميــرة صيتــة : “ذاكــرة للتاريــخ” وهــو توثيــق لجهــود المملكــة  ومــن إصــدارات جائ
العربيــة الســعودية للتصــدي لجائحــة فيــروس كورونــا محليــا ودوليــا، و”الوطــن أوال” 
وهــو تغريــدات فــي الحــب والــوالء للوطــن، و”صيتــة االجتماعيــة” وهــي مجلــة إلكترونيــة 

دوريــة تعنــى بالعمــل االجتماعــي، ويســتمر العطــاء.
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اليوم األول
3 يناير 2023

 05-04
مســــــاء

 07-06
مســــــاء

 8:30 - 7:30
مســــــاء

إعالم المواقف .. ودبلوماسية المخارج

هل التمكين التقني يعيد ذوي اإلعاقة
إلى التعليم والعمل االستقاللي؟

التدخين

تقديم
د. تركي بن فهد العيار

د. سعيد بن صالح الغامدي

تقديم
د. فاطمة بنت عبدالباقي البيخت

أ. مرام راشد الرشود مع عدد من المختصين

تقديم
أ.د. فهد الخضيري

د، رؤى طالل
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اليوم الثاني
4 يناير 2023

11:30 - 10:00
صباحـــــــــــــــــــــًا

 1:00 - 12:00
ظهـــــــــرًا

 4:00 - 3:00
مســــــاء

الحقوق والواجبات

الصحة والسالمة النفسية والمهنية

السالمة السيبرانية

تقديم
د. أمل بنت يوسف النجار

د. سارة عبدالعزيز الفيصل

تقديم
د. ماجد بن سمير عبيد

د. سمية عزت شرف الدين

تقديم
أ. علي اليامي

أ. غادة سعد العجان
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 6:00 - 5:00
مســــــــــــــاء

 8:00 - 7:00
مســــــــــــــــاء

 10:00 - 9:00
مســـــــــــــــــــاء

ماذا لو كنت كاتبًا؟

وكيـــف  اإللكترونيـــة  التطبيقـــات  أنســـنة 
التقنيـــة حيـــاة اإلنســـان غيـــرت 

للتطبيقــــــــــات  السيبرانيــــــــــة  الضوابــــــــط 
ونيـــة اإللكتر

تقديم
أحمد عبدالهادي طابعجي

تقديم
أ. علي اليامي

د. فوزية حجاب الحربي

تقديم
أ. علي اليامي

م. صالح الناهي الشمري
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اليوم الثالث
5 يناير 2023

11:00 - 9:30
صباحــــــــــــــــــًا

 5:30 - 4:00
مســــــــــــــــــاء

 4:00 - 3:00
مســــــاء

كيف تروي قصتك؟

دعم وعالج ومفاهيم خاطئة حول 
اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

االبتزاز اإللكتروني 

تقديم
أحمد عبدالهادي طابعجي

تقديم
د. فاطمة بنت عبدالباقي البخيت

أ.د. هديل فخري بخش

تقديم
أ. علي اليامي

أ. عطالله فرحان العنزي
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اليــوم األول

الجهةورش العملالوقت

 06-04
مســــــاء

 09-07
مســــــاء

الهالل  األحمر السعوديكيف تصبح مسعفًا

أبناؤنا والفضاء السيبراني

كيف تحمي حقوقك كمستهلك

اإلسعافات النفسية األولية

كيف تحمي األنظمة السعودية األسرة

لجمعية أمن المعلومات

جمعية حماية المستهلك

جامعة أم القرى

وزارة العدل

بنك التنمية االجتماعيةنشر ثقافة العمل الحر

وزارة الصحةالمهارات االجتماعية وبناء الشخصية السوية

التواصل الفعال وإدارة االنفعاالت 
والمشاعر السلبية

منصور الدهيميان

3 يناير 2023 الثالثاء
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4 يناير 2023اليـوم الثاني األربعاء

 11:00-9:00
صباحــــــــــًا

6:00-4:00 
مســـــــــــاء

9:00-7:00
مســـــــــاء

الهالل  األحمر السعوديكيف تصبح مسعفًا

كيف تصبح مسعفًا

التخطيط المالي الشخصي

الرقابة لألبناء 

مهارات حل المشكالت الزوجية

سالمة الغذاء في المنزل 
المهددات األمنية والفكرية

د.مشوح عبدهللا المشوح

المهددات األمنية والفكرية

مفاهيم الصحة النفسية
المساعدة النفسية األولية

رئاسة أمن الدولة

المركز الوطني لتعزيز
 الصحة النفسية

التعامل االمن مع مستلزمات
التجميل وطرق االبالغ عنها

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهالل  األحمر السعودي

بنك التنمية االجتماعية

جمعية الحوسبة السحابية

جمعية مودة

بنك التنمية االجتماعيةجزيرة بال مال

جمعية الحوسبة السحابيةتأمين أجهزة الحاسوب

ماينداألسعافات النفسية األولية لألطفال 

الجهةورش العملالوقت
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5 يناير 2023اليـوم الثالث الخميس

 11:00-9:00
صباحــــــــًا

6:00-4:00 
مســــــــاء

9:00-7:00
مســـــــــاء

الهالل  األحمر السعوديكيف تصبح مسعفًا

كيف تصبح مسعفًا

نشر ثقافة العمل الحر

اإلسعافات النفسية األولية عند التعرض 
لأللزمات والمواقف الصعبة

الهالل األحمر السعودي

بنك التنمية االجتماعية

جمعية سند لدعم األطفال 
المرضى بالسرطان 

أنظمة التعطل عن العمل 
واالخطــــــــــــار المهنيـــــــــــــــــــة

المؤسسة العامة 
للتأمنيات االجتماعية

الروماتيزم واألعراض 
واألمراض والوقاية

الجمعية الخيرية لرعاية مرض 
الروماتبزم ) روماتيزم(

د،مشوم عبدهللا المشوحكيف تتسوق األغذية

جمعية األمن السيبراني كن حذرًا األلعاب االلكترونية
لألطفال “ سايبر كيدز “

جمعية ارتقاءكيف أحافظ على عمل حاسوبي

بنك التنمية االجتماعيةجزيرة بال مال

جامعة أم القرىإدارة الضغوط في بيئة العمل

جمعية إحسانكن حذر قبل توقيعك للعقد
 للخدمات القانونية

الجهةورش العملالوقت
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شكـــــــــرًا


