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صورة جماعية لحفل تخريج وتوظيف الدفعة األولى من مركز األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتَّ أهيل
واالجتماعي في فندق الفيصلية ،سبتمبر 2022م
المهني
ّ
ّ

«صيتة االجتماعية»

مجلة اجتماعية دورية نصف سنوية
العدد الثاني ،السنة األولى 1444هـ 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
سكرتيرة التحرير :ريم الشاطري

للمشاركة يرجى إرسال المواضيع
والمرفقات من خالل صفحة اتصل بنا
(الموقع اإلكتروني للجائزة)

تقرؤون في هذا العدد:
ً
عاما من اإلنجازات والتحديات
• اليوم الوطني92 ..
• المـركــــز الوطنـــي للعملـيـات األمـنـيـة
• مستقبل واعد ..من شباب الوطن
• (كبار السن) ..التمكين والوفاء ألهل العطاء
• شخصية العدد رجل األعمال الشيخ  /عوض آل قريعة
• إمـــارات المناطـــق والتمكين االجتمــــــاعي للشباب
• مركز التنسيق االجتماعي ..وتكامل جهـود العمل االجتمـاعي
• ماذا تعرف عن الجوائز االجتماعية التابعة لجـائزة األميرة صيتــة
• الجوائز الوطنية في المملكة وأثرها المجتمعي
• لقاء العدد مع الفائز بجائزة (أم الجود) األستاذ سعيد السهيمي
• انطالق الدورة العاشرة

https://seetahaward.org/ar/contact.html

• تكريم الفائزين بالجوائز االجتماعية
• رزنامة صيتة لعام 2023
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(صيتة االجتماعية)
ويتــواصل العطــــاء

وهكـذا ،تواصـل جائـزة األميرة صيتـة
بنـت عبدالعزيز للتميز يف العمـل االجتماعي
تميزهـا يف تقديـم كل مـا مـن شـأنه خدمة
العمـل االجتماعـي يف اململكـة العربيـة
السـعودية وترسـيخ مفاهيمـه واالرتقاء به
وبمـا يتوافق مـع توجهات الوطـن ،آخذ ًة يف
االعتبـار كل املسـتجدات املحليـة والدوليـة.
ولعـ ّل املبـادرات النوعيـة التـي تبنّتهـا
جائـزة األميرة صيتـة أخيراً ،واملتمثلـة يف
جائـزة «املواطنة املسـؤولة» تـدل وبوضوح
على أن الجائـزة ال تألـو جهـدا ً يف البحـث
عـن كل ما يهـم الشـباب ويُنمـي قدراتهم،
وبالتـايل تسـعى إلشـباعه بداخلهـم مـن
خلال تشـجيع النـشء على االنخـراط يف
املبـادرات التطوعيـة املجتمعيـة ذات األثـر
اإليجابـي عليهـم وعلى مجتمعهـم.

كمـا يتزامـن إصـدار مجلـة صيتـة
االجتماعيـة يف نسـختها الثانيـة االحتفـال
بتكريـم الفائزيـن بجوائزهـا االجتماعيـة
واملتزامـن أيضـا ً مـع حفـل انطلاق الدورة
العـارشة للجائزة ،كمـا يُرافق العـدد الثاني
مـن مجلـة صيتـة ملحقـا ً خاصـا ً بمواهب
(ترسـيخ) ،وهـي القصـص الطفوليـة التي
تـم اختيارها مـن مسـابقة (ترسـيخ) التي
أُعلـن عنها يف وقت سـابق ،كنـوع من الدعم
لفئـة الشـباب يف كتابـة القصـص القصرية
التـي تُعنى بكل مـا يهم الشـأن االجتماعي.
جهود مشـكورة تبذلها الجائـزة بدع ٍم من
الدولـة -حفظهـا الله -ومن مجلـس أمنائها
لخدمـة أبنـاء وبنـات الوطـن ،وسـتظل
الجائـزة ذلـك الحاضـن الكبري لـكل ما من
شـأنه االرتقـاء بجـودة حيـاة املواطن.

االفـتـتــاحـيـــــة

أ.د .فهد بن حمد املغلوث
األمني العام لجائزة األمرية صيتة بنت
عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتماعي

والتوجـه اآلخـر الـذي تتبنـاه الجائـزة يف
االسـتفادة مـن الفائزيـن بجوائزهـا مـن
خلال تواصلهـا معهـم ملعرفـة جديدهـم
ومسـاعدتهم عىل توجيـه مبادراتهم لجهات
ومناطـق أخـرى أكثـر احتياجـا ً لتلـك
الخدمـات ،وهـذه داللـة قاطعـة عىل حرص
الجائـزة على التكامـل الحقيقـي والعملي
إلحـداث خدمـات اجتماعيـة نوعيـة.

اليوم الوطني..

ً
عاما من اإلنجازات والتحديات
92
حني يكون الحديث عن الوطن تأتي الكلمات
بنكهة الحب واإلخالص وروح االنتماء الصادق،
وتمتزج مشاعر الفرح األصيل برائحة الرتاب
وطعم العزة واالفتخار.
 92عاما ً مرت عىل ذكرى توحيد اململكة عىل يد
املؤسس امللك عبدالعزيز ،ويف كل عام تسجّ ل
السعودية إنجازات غري مسبوقة يف دفرت الحضور
تجسد واقعا ً
ّ
الوطني الرائع  ..هذا الحضور الذي
ملموسا ً يف رؤية اململكة . 2030

دم يسري
يظل الوطن في أعماقنا ٌ ،
في شراييننا.
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من أين نبدأ ؟
إن الحديث عن ذكرى اليوم الوطني هو أكرب من كل
الكلمات ،وال تحتويه مجرد عبارات ،فهو ليس مجرد
حدث عابر أو احتفاالت تقام هنا وهناك ،بل ذكرى
تحمل معها مسرية قيادة دفعت الغايل والنفيس من
أجل توحيد هذا الوطن ،وشعب وقف خلف هذه القيادة
الرشيدة لتحقيق تطلعات الوطن يف كل املجاالت ،وها
نحن اليوم نرى هذه اإلنجازات يف كل مكان ونتطلع إىل
مستقبل أكثر إرشاقا ً ووعدا ً ..

تبلغ غاياتها العظمى عرب خطط مدروسة وبرامج
علمية ،واسرتاتيجيات حديثة تلبي احتياجات الحارض
وتخاطب تطلعات املستقبل.

غايات كربى

لم يكن توحيد هذه البالد املباركة مجرد نزهة ،بل
جاء عرب تضحيات جسيمة جسد فيها السعوديون
أسمى معاني البطولة واالنتماء لهذا الرتاب ،وعىل
تفان
األجيال الحارضة إدراك هذه املعاني والعمل بكل ٍ
من أجل بلوغ الغايات الوطنية التي تليق باململكة
العربية السعودية بالداخل والخارج ،وأن ما تحقق من
مواقف بطولية
إنجازات باهرة يجب أن
يف هذا الوقت من كل عام
يكون موضع فخر يجعلنا
نسرتجع بكل فخر ما قدمه
أكثر قدرة عىل تقديم
اآلباء واألجداد من بطوالت
املزيد من أجل هذا الوطن
وأمجاد بقيادة املؤسس
املعطاه.
ّ
حينما توظف جهود الجهات الرسمية
امللك عبدالعزيز -رحمه
واألمنية لتبني املبادرات املجتمعية،
الله -طيلة ثالثني عاما ً من
فهذا يؤكد حتمية التكامل بني الجهات
الكفاح الوطني الصعب
قيادة ملهمة
لخدمة املجتمع.
حتى تحقق لهم حلم
إن اململكـة العربيـة
توحيد البالد تحت راية
السـعودية تحـت قيـادة
اململكة العربية السعودية،
خـادم الحرمين الرشيفني
وهي أول وحدة عىل
امللـك سـلمان بـن
خارطة التاريخ العربي
عبدالعزيـز وويل عهـده
الحديث ،وكان موعدها يف
عام  1351هجرية ،حيث تمددت الدولة السعودية عىل األمير محمد بـن سـلمان -حفظهما اللهّ -
تجسـد يف
أغلب مساحة الجزيرة العربية ،وكانت هذه الوحدة كل يـوم روح الوحـدة ،وتجعـل من االحتفـال باليوم
الوطنـي مناسـبة تسـتحق التوقف عندهـا ومراجعة
محل إعجاب وتعظيم لدى كل شعوب العالم.
ظروفهـا التاريخيـة وانعكاسـاتها يف الحارض وكيف
أن امللـك عبدالعزيـز بعـد أن حقـق الوحـدة بين
اإلمـارات املتفرقـة سـعى إىل تأسـيس دولـة حديثة
ملاذا نحتفل ؟
قائمـة عىل نشر املعرفـة والعلـم واسـتغالل املوارد
إن احتفالنا باليوم الوطني مناسبة مهمة ملراجعة
الطبيعيـة على التراب السـعودي ،وها هـي القيادة
مسرية الدولة السعودية الظافرة ،نرصد من خاللها
الحكيمـة تواصـل يف املسـار ذاتـه عرب رؤيـة وطنية
قائمة اإلنجازات ونضع أيدينا عىل السلبيات حتى
واعيـة تـدرك تماما ً متطلبـات الحـارض ،واحتياجات
تدرك األجيال الحارضة حجم التضحيات التي بذلها
املسـتقبل.
اآلباء واألجداد ويعملوا عىل مواصلة املسرية حتى
3

مقـــــال

جودة الحياة االجتماعية..

آمـــال وتطلعــات
ٌ

أ .عيل بن هادي اليامي
مدير التحرير

(جودة الحياة االجتماعية)
واحدة من املفاهيم الحديثة التي
أطلقها علماء االجتماع لتوصيف
حياة الفرد والجماعة استنادا ً عىل
معايري محددة ملعرفة مدى رضا
الناس بالواقع الذي يعيشون
فيه وقدرتهم عىل تطويره نحو
األفضل.
وقد ع ّرف خرباء الصحة العاملية
جودة الحياة أنها إدراك الفرد
لوضعه املعييش يف سياق الثقافة
والنسق القيمي ،الذي يعيش فيه
وعالقة هذا اإلدراك باألهداف
والتوقعات ومستوى االهتمامات.
ويع ّرف حبيب جودة الحياة
( )2006عىل أنها درجة إحساس
الفرد بالتحسن املستمر لجوانب
شخصيته يف النواحي النفسية
واملرضية واإلبداعية والثقافية
والرياضية والشخصية والجسمية
والتنسيق بينهما مع تهيئة املناخ
املزاجي واالنفعايل املناسبني
للعمل واإلنجاز والتعلم املتصل
4
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بالعادات واملهارات واالتجاهات،
وتبني منظور التحسن املستمر
لألداء كأسلوب حياة وتلبية
الفرد الحتياجاته ورغباته
بالقدر املتوازن واالستمرارية يف
توليد األفكار واالهتمام باإلبداع
واالبتكار .ونجد أن األحياء
العشوائية ظاهرة عمرانية خطرية
بقدر خطورتها االقتصادية
والحرضية واالجتماعية ،فهي
مناطق تصعب السيطرة عليها
وتهدد صحة الشعب وأمنه بسبب
األخطار البيئية املختلفة ودورها
يف ارتفاع معدل الجريمة .وما
يحدث اآلن من تطوير األحياء
العشوائية وإعادة تأهيلها ،من
أبرز أهدافها تحسني بيئة املناطق
العشوائية واملساهمة يف توفري

أفضل الخدمات لسكانها ،وهذا
هو تحسني جودة الحياة.
ورؤية اململكة  2030كان لها
اهتمام خاص بجودة الحياة
االجتماعية للمواطنني واملقيمني يف
السعودية ،وذلك من خالل تهيئة
البيئة الالزمة ملمارسة األنشطة
االجتماعية والثقافية والرتفيهية
والرياضية والسياحية وغريها
من أنماط الحياة األخرى ،التي
تساهم يف تعزيز جودة الحياة
للفرد واألرسة.
وقد أدى هذا االهتمام إىل
رفع مكانة املدن السعودية عىل
مؤرشات ترتيب جودة الحياة
العاملية ،وجاء إطالق هذا الربنامج
يف العام 2018م والذي هدف

من مؤشرات قياس جـــودة الحيـــاة:
• الرضا عىل املستوى الذاتي واملوضوعي.
• القدرة عىل تبني أسلوب حياة قادر عىل إشباع الرغبات
واالحتياجات لدى الفرد.
• الشعور الشخيص بالكفاءة الذاتية.
• القدرة عىل التعامل مع التحديات بجانب الرضا والسعادة
بمستوى الخدمات املادية واالجتماعية املقدمة ألفراد
املجتمع.
• مدى توفر الخيارات التي تعزز مشاركة هذا الفرد بصورة
إيجابية يف محيطه العام.
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إىل تحسني حياة سكان وزوار اململكة عرب استحداث
خيارات أكثر إيجابية تزيد من تفاعل املواطنني
واملقيمني مع املجتمع.
وقـد فتح هـذا الربنامج أمـام الجميع آفاقا ً واسـعة
أمامهـم يف مياديـن الرياضـة ،والثقافـة ،والفنـون،
والرتفيـه ،وغريها من الفعاليـات الرتفيهية والرياضية

وتنظيـم الفعاليـات االجتماعيـة العامليـة ،وإقامـة
املعـارض الثقافيـة ،واملهرجانـات املرتبطـة بتطوير
عامـل الفكـر االجتماعـي وغريهـا من األنشـطة التي
من شـأنها رفع نسـبة الوعي بين النـاس .كما اهتم
الربنامـج بإطلاق عـدد كبري مـن الفعاليـات املعنية
بتطويـر املواهـب الفردية يف مجـاالت صناعة األفالم،
وتطويـر القـدرات الرياضية ،ودراسـة فنون الطهي،
وفتـح أبـواب املنـح الدراسـية للطلاب والطالبـات
باملعاهـد واألكاديميـات العاملية.

ومـن املنتظـر أن يواصـل برنامـج جـودة الحيـاة
خلال املرحلـة املقبلـة جهـوده يف تمكين قطاعـات
الثقافـة والتراث والرياضـة والرتفيـه بجانـب
تشـجيع مجموعـات الهـواة وإصـدار تراخيـص
خاصـة بأنديتهـم وتطوير القطـاع البلـدي ،وبرامج
أنسـنة املـدن ،وتحسين املشـهد الحضري ،وغريها

مـن الربامـج التي تسـاهم يف رفـع مسـتودى جودة
الحيـاة يف اململكـة ،كمـا يحرص الربنامـج عىل وضع
السياسـات واألنظمـة الالزمـة لضمان اسـتدامة هذا
النشـاط وتنميتـه.

كمـا أوىل هـذا الربنامـج عنايـة خاصـة بتطويـر
القطـاع السـياحي يف اململكـة عبر فتـح التأشيرة
السـياحية ،وتطويـر املواقـع الرتاثيـة املدرجـة على
قائمـة اليونسـكو للتراث العاملـي ،وتوسـيع مواقع
اإليـواء وتفعيل دور القطـاع الخاص يف هـذا املجال،
وتنشـيط أعمـال املسـتثمرين ودعمهـم مـن خلال
إنشـاء صنـدوق اإلنمـاء الثقـايف ،وبرنامـج كفالـة
لتمويـل املشـاريع السـياحية.
5

منجزات وطنية

ألن املنجزات الوطنية من األهمية بمكان لكل فرد عىل هذا
فخر ،وألنها تمس حياة املواطن االجتماعية
الوطن ومصدر
ٍ
بشكل أو بآخر ،كان ال بد من تسليط الضوء عليها وإبرازها
نحو يليق بحجم الوطن.
عىل ٍ

المـركــــز الوطنـــي
للعملـيـات األمـنـية
ً
أمانا
سهر متواصل  ..لحياةٍ أكثر
ٌ

لعَ ـ ّل من تلـك املنجـزات التـي يفخر بهـا الوطن
واملواطـن ،يأتـي املركز الوطنـي للعمليـات األمنية،
أحـد قطــاعات وزارة الداخليـة املعنـي بمتابعـة
الحالـة األمنيـة يف كافـة أنحـاء اململكـة وتمريـر
وتبـادل املعلومـات األمنيـة بين قطاعـات وزارة
الداخليـة والقطاعـات العسـكرية األخـرى ،وكذلك
اإلدارات واملؤسسـات الحكوميـة واملدنيـة ذات
العالقـة ،وتلقـي كافـة البالغـات األمنيـة الـواردة
ملراكـز العمليـات األمنيـة املوحـدة من خلال الرقم
6
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املوحـد (  )911والتـي تُعـ ّد مـن أهـم املشـاريع
التـي نفذتهـا وزارة الداخلية بالتعاون مـع برنامج
جـودة الحياة ،أحـد برامج رؤية السـعودية ،2030
وتضـم هـذه املراكـز عـددًا مـن القطاعـات األمنية
والجهـات الخدميـة يف موقـع واحد ،ليسـهل تمرير
املعلومـات ومتابعتهـا لحين مبارشتهـا ومتابعـة
وتغطيـة كافة األحـداث الهامـة والحـاالت اليومية،
باإلضافـة لوجـود منظومـة كاميرات عاليـة الدقة
تعمل بالـذكاء االصطناعي ملتابعة املواقع واملنشـآت

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

والطـرق الحيويـة والهامـة ،وكذلـك األماكـن العامة
ورصـد املالحظـات األمنيـة وتمريرها مبـارشة لجهة
االختصـاص.

يمثِّـل فوز املركز الوطنـي للعمليات
األمنيـة  911لفـرع التميـز يف اإلنجـاز
الوطنـي لجائـزة األميرة صيتـة بنـت
عبدالعزيـز للتميز يف العمـل االجتماعي
يف دورتهـا التاسـعة دليلاً واضحـا ً عىل
أن املتميـز ال تُخطئه عين وعىل أحقيته
يف التكريم.

كما أسـهمت مراكـز ( )911يف دمـج ( )138غرفة
عمليـات تحت سـقف واحد وتخدم ( )3مدن رئيسـة
هـي (مكـة املكرمة والريـاض والدمام) وعـدد ()50
محافظـة تابعـة لها ،حيث يتـم اسـتقبال االتصاالت
خلال ثانيتني وإحالـة البالغـات للجهـات املختصة
لالسـتجابة بشـكل عاجل ،كما تعمـل مراكز ()911
عـال مـن التجهيـزات التقنيـة والكـوادر
بمسـتوى
ٍ
البرشيـة ذات الكفـاءة العاليـة ملواكبة العمـل األمني
املتطـور على مسـتوى العالـم واالنطلاق بالعمـل
األمنـي إىل آفـاق أرحب لخدمـة املواطنين واملقيمني
وزوار هـذا البلـد املعطـاء واإلسـهام بفاعليـة يف
تحسين جودة حيـاة املجتمع واملحافظـة عىل األرواح

واملمتلـكات وشـعور املسـتفيدين باألمـن واألمـان
والرضـا عـن مسـتويات الخدمة.

7

جيــل ُمبـــادر

يف زحمة انشغال الشباب يف السنوات األخرية بمغريات كثرية أدَّت
ودون قصد بالطبع ،إىل عزوف الكثري منهم عن املبادرات املجتمعية
يف الوقت الذي هم يف أمس الحاجة لها الستخراج مواهبهم الدفينة
وقدراتهم الكامنة التي من شأنها أن تخلق مواطنني فاعلني مع قضايا
املجتمع وهمومه وقادرين عىل إدارة ّ
كفته بكفاءة.

مستقبل واعد..
من شباب الوطن

ولقد التفتت الدولة  -حفظها الله  -لهذا الجانب
من خالل مؤسساتها الحكومية واألهلية ،فأوجدت
العديد من املبادرات املجتمعية التي يقبل عليها
الشباب والفتيات بشكل الفت ويدعو للفخر ،وليس
أد ّل من ذلك عىل ِ
تنامي الفرق التطوعية يف شتى
مناطق اململكة العربية السعودية ومشاركتها الفاعلة
يف ُكل املحافل واملناسبات يف صورة تُش ّكل ملحمة
إنسانية وطنية .وما مشاركة أبناء وبنات الوطن يف
مواسم الحج فقط ،إال دليل واضح عىل إنسانيتهم
ووطنيتهم ،ناهيك عن فرتة أزمة كورونا وما تخللها
من تداعيات ،كان للشباب دور كبري جدا ً يف التخفيف
منها من خالل مشاركاتهم التطوعية بالتنسيق مع
الجهات املعنية.
وما «املنصـة الوطنيـة للعمل التطوعـي» التابعة
لـوزارة املـوارد البرشيـة والتنميـة االجتماعيـة إال
صـورة أصيلـة ملـدى اهتمـام الدولـة بمبـادرات

8
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الشـباب التطوعيـة مـن خلال التنسـيق املهنـي
الـذي يسـعىوال شـك لالرتقـاء بالعمـل التطوعي
واملسـاهمة يف املبـادرات النوعيـة ذات االحتيـاج
املجتمعـي الحقيقـي.
وكذلـك منصـة التطوع الصحـي التابعـة لوزارة
الصحـة ومـا تحتويه مـن فرص تطوعية نشـطة يف
كل املجـاالت واملناسـبات وعىل مـدار العام.

وتأتـي جائـزة املواطنـة املسـؤولة التي دشـنتها
مؤسسـة جائـزة األميرة صيتـة بنـت عبدالعزيـز
للتميـز يف العمـل االجتماعـي لفئـة الشـباب مـن
عمـر  18-7سـنةكبدايـة حقيقية لرتسـيخ مفهوم
املبـادرات املجتمعية والتشـجيع على االنخراط فيها
ودعـم املشـاركنيفيهـا يف كل املجـاالت .وقد اتضح
هـذا جليا ً من خالل املشـاركات الكثرية يف املسـابقة
مـع تنـوع املجـاالت املشـاركةفيها.

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

مصطلحات
اجتماعيـــــة

نظرا ً ألهمية املسؤولية االجتماعية يف السنوات األخرية ،ومايمكن أن
تُضيفه للمجتمع من مساهمات وخدمات وإنجازات دائمة ملا تُقدمها
الدولة ،وبالتايل انعكاس ذلك عىل جودة حياة املواطن واالرتقاء باملجتمع
فإن هذه الصفحة تس ّلط الضوء عىل مفهوم املسؤولية االجتماعية
واملفاهيم املرتبطة بها كمساهمة بالتوعية العامة ألفراد املجتمع.

مفهـــوم االستدامــة أو التنميـــة
املستدامة:
اإلبقـاء باحتياجـات املجتمـع الحاليـة دون
الضرر باحتياجـات األجيـال القادمـة ،ولهـا ثالثة
أبعـاد وهي :االقتصـاد ،واملجتمع والبيئـة ،وتعريف
املسـؤولية االجتماعيـة للرشكات ضمن هذا السـياق،
أي أن تقـوم الشركات بمسـؤوليتها االجتماعيـة
تجـاه تحقيق أهـداف التنمية املسـتدامة االجتماعية
والبيئيـة واالقتصاديـة.
ويف الواقـع ،فـإن التنميـة املسـتدامة أو مـا عرفت
باالسـتدامة تعـد نتيجـة وأثـرا ً للممارسـة الجيـدة
للمسـؤولية االجتماعيـة للشركات ،لـذا فـإن أهداف
برامـج املسـؤولية االجتماعيـة للشركات تحقـق
التنميـة السـامية.

مفهوم املسؤولية االجتماعية:

وتُعرف يف عالم األعمال باملسؤولية االجتماعية للرشكات
()CSR). (Responsibility Social Corporate
وهي فكرة تقوم عىل أهمية أن توازن املؤسسات
والرشكات بني أنشطتها الربحية وتلك األنشطة التي
تعود بالفائدة عىل املجتمع يف تطويره سواء بالدعم
املايل للجهات غري الربحية ملساعدتها عىل تنفيذ
برامجها االجتماعية ،أو من خالل تبنّي تلك الرشكات
أنشطة أو برامج خاصة بها وتحت اسمها ويكون لها
صفة االستدامة عادة أو التنوع.
والهدف من تبني أقسام أو إدارات للمسؤولية
االجتماعية يف املؤسسات والرشكات هو إليجاد تأثري
إيجابي يف املجتمعوالعالم.

كما أن الفكرة الرئيسة وراء املسؤولية االجتماعية
للرشكات هو أن تسعى الرشكات لتحقيق أهداف
اجتماعية أخرى ،باإلضافة إىل لتعظيم األرباح.
مبررات تبني الشركات ملبادرات املسـؤولية
االجتماعية:
 .1إقبال املستهلكني عىل رشاء منتجات الرشكة
ذات املسؤولية االجتماعية.
 .2إنجاز املوظفني يكون أعىل ملشاركتهم يف
نشاطات املسؤولية الجماعية.
 .3رغبة الناس يف العمل لدى رشكات معطاءة.
 .4النشاط االجتماعي الجيد يعزز االبتكار
والتعاون.
 .5استخدام أسواق جديدة وتحسني عمليات
التشغيل من خالل بناء الرشكات وتقويتها.
 .6إمكانية زيادة فرص الحصول عىل رأس املال
الواحد.
 .7الواجب األخالقي للرشكة وانعكاس ذلك عىل
عن املنفعة االجتماعية من أي مؤسسة أو
منظمة خريية.

مفهوم قياس األثر
هـو تحليـل منتظم ملخرجـات الربنامج /النشـاط
ويُعنـى بتحديـد الفروقـات يف املعلومات مـا قبل وما
بعـد تنفيـذ الربنامـج  /النشـاط ،ومن ثم تفسيرها
باسـتخدام املعايير اإلحصائيـة والتحليليـة الالزمة.
كمـا أنـه يهـدف إىل فحـص الربامـج واألنشـطة
والعمليـات املرتبطـة بالهـدف االجتماعـي ودراسـة
نتائجهـا ومـا يرتتب عليها مـن العوائـد والفوائد عىل
املجتمـع أو الفئة املسـتهدفة.
9

مقـــــال

مؤسسة جائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

وتمكين العمل االجتماعي

بالمملكة العربية السعودية

د .سمية بنت عزت رشف آل رشف
املرشف العام عىل إدارة العمل التطوعي
واملسؤولية املجتمعية بجامعة أم القرى

جـاء تمكني العمـل االجتماعي
ضمـن محـاور الرؤيـة التـي
تشـكلت يف خلـق وطـن طمـوح
مـن خلال حكومـة فاعلـة
ومواطنة مسـؤولة .حيث يشارك
املواطـن يف تحمـل مسـؤولية
وطنـه وأعمالـه ومجتمعـه.
ويف سـبيل هـذا التمكني جاءت
أهـداف اململكـة معـززة لتطوير
العمـل االجتماعـي واملسـؤولية
املجتمعيـة ،وذلك مـن خالل رفع
مسـتوى تحمل املواطن ملسؤولية
وطنـه ،وضمـان مشـاركته
الفاعلـة يف العمـل التطوعـي
والخدمـة املجتمعيـة ،والتـي
بدورها تؤسـس جيلاً يؤمن بأن
العطـاء االنسـاني قيمـة خالدة،
وأن االنتمـاء الوطنـي يأتـي من
10
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خالل التعايش اإلنسـاني السليم
مـع األفـراد ،ومالمسـة قضايـا
املجتمـع وهمومـه واهتماماتـه
واحتياجاتـه املختلفـة .ويأتـي
كذلـك مـن خلال تحقيـق النمو
للقطـاع غير الربحـي إداريـا ً
ومجتمعيـا ً واقتصاديـاً.

إن االنتماء الوطني
يأتي من خالل التعايش
اإلنساني السليم مع
األفراد ،ومالمسة قضايا
املجتمع وهمومه
واهتماماته واحتياجاته
املختلفة.

وارتبـط بهـذا التمكين عـدد
مـن املـؤرشات االستراتيجية
املوضوعـة لقيـاس األثـر،
ومعرفـة حجـم التغير الحاصل
يف العمـل االجتماعـي والقطـاع
غير الربحـي ،ورصـد االحتيـاج
الحـايل ،وإدراك جوانـب القـوة
لتعزيزهـا ،ورصـد جوانـب

الضعـف التي تحتـاج إىل تطوير
بغـرض تنميتهـا ومتابعتهـا
ووضـع الخطـط املناسـبة
لعالجهـا .وتمثلـت املـؤرشات يف
رفع مسـاهمة املواطن السـعودي
يف العمـل التطوعـي بمـا يحقـق
مليون متطوع ،وتعزيز مسـاهمة
العمـل االجتماعـي وخاصـة من
القطـاع غير الربحـي ،وذلـك يف
إجمـايل الناتـج املحلي إىل أكثـر
مـن .% 5
إن التمكني الذي يشـهده اليوم
العمـل االجتماعـي يف القطـاع
العـام والخـاص وغير الربحـي
هـو نقلـة نوعيـة تعطـي طابعا ً
إثرائيا ً اجتماعيـا ً مختلفا ً للمملكة
العربيـة السـعودية ،ويشـجع
املواطنين واملقيمني عىل اإلسـهام
يف حـل قضايا املجتمـع ،وتحقيق
أفضـل املمارسـات املحليـة
والدوليـة إلنجـاز العمـل وفقـا ً
ألفضل معايري املمارسـة العاملية،
كما يشـجع القطـاع الخاص عىل
بذل الكثير من الجهـود لتحقيق
هذه املـؤرشات الطموحة ،ويحث
الجمعيـات واللجـان االجتماعيـة
على تحقيـق أفضـل معايير
الجـودة يف خدماتهـم.

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

للتمكني أنــواع كثـرية
منها:
• التمكني االجتماعي.
• التمكني التعليمي.
• التمكني االقتصادي.
• التمكني السيايس.
• التمكني النفيس.
• التمكني يف بيئة العمل.
وممـا سـبق يظهـر جليـا ً دور
مؤسسـة جائـزة األميرة صيتـة
بنت عبـد العزيز للتميـز يف العمل
االجتماعـي ،حيـث إنها مؤسسـة
تهتـم بتمكين كل مـا هـو ذي
أثـر اجتماعـي مسـتدام للمواطن
والوطـن ،وكل مـا يحقـق الدعـم
للمشـاريع والدراسـات البحثيـة
واالستشـارية ذات املجـاالت
املتعلقـة بالربامـج واملرشوعـات
والخدمـات واملبـادرات الوطنيـة
املجتمعيـة املتميـزة ،والريـادة يف
الشـؤون االجتماعيـة واإلنسـانية

والتطوعيـة ،واملسـاهمات الفعالة
يف املسـؤولية االجتماعيـة.
ومـن هنـا نظمـت أمانـة
الجائـزة العديد مـن ورش العمل
واملبادرات املختلفـة داخل مناطق
اململكـة وخارجهـا وبالتعاون مع
أمـراء املناطـق ،وذلـك تعزيـزا ً
منهـا ملفهـوم العمـل املجتمعـي
يف ضوء الشراكات االستراتيجية
التـي تتيـح للمؤسسـة فرصـة
أكبر للتعريـف عـن الجائـزة
وفروعهـا ومعايرهـا وأسسـها
التنظيمية ،باإلضافة إىل مشـاركة
املجتمـع بكافـة قطاعاتـه العامة
والخاصـة وغير الربحيـة
ومعرفـة احتياجاتهـم وتطلعاتهم
واملواضيـع التـي يرغبـون يف
تعزيزهـا ضمـن مجـاالت وفروع
الجائـزة.
وعكفـت املؤسسـة على دعـم
التميـز لـدى الرشائـح العمريـة
املختلفـة ،كمـا دعمـت أيضـا ً
املؤسسـات العامة والخاصة وغري
الربحيـة ذات الجـودة والتميز من
خلال فـروع الجائـزة املختلفة،
وال يُخفـى على الجميـع فـرص
التمكين التـي تقدمهـا الجائـزة

للمجتمـع مـن خلال املبـادرات
املختلفـة والفعاليـات املجتمعيـة
املتعـددة يف كافـة مناطـق اململكة
ومحافظاتهـا املرتاميـة ،والتـي
تقدمهـا املؤسسـة جائـزة األمرية
صيتـة بنـت عبدالعزيـز بشـكل
متزامـن مـع األحـداث الوطنيـة
والعامليـة.

يهدف التمكني
االجتماعي للمرأة
إىل تقوية العالقات
االجتماعية لها.
والتعريف بمساهماتها
وإنجازاتها االجتماعية
وزيادة مكانتها يف
الهياكل االجتماعية
مما يمنحها فرصة
أكرب خارج املنزل.

يعتقد كثريون أن التمكني Empowerment مرتبط باملرأة ،ولكنه ليس كذلك ،بل
هو يشمل كل األشخاص أو األعراق أو األديان أو األجناس املختلفة يف املجتمع بحيث
يجب أن يكونواقادرين عىل الحصول عىل مكانتهم املناسبة والالئقة يف املجتمع.

11

قرارات وزارية

(كبار السن)..

التمكين والوفاء ألهل العطاء

كبار السن ..فئة من الناس عركوا الحياة وعرفوا دروبها وأكسبتهم السنوات
خربات مرتاكمة ..وهم الذين مهدوا الطريق لألجيال الحارضة ،وأضحت بصماتهم
تجسد مساهماتهم املختلفة يف كل املجاالت ،لذلك استحقوا من الدولة واملجتمع
كل االهتمام الذي يراعي أحوالهم االجتماعية ،والصحية ،والنفسية ،وهذا عني ما
تحظى به هذه الفئة املجتمعية من مملكة الخري والوفاء.
جاء يف قرار تأسيس املجلس رقم ( )443وتاريخ:
1437/10/20هـ نص املادة السادسة أن يشكل
املجلس ما يلزم من لجان فنية عىل أن يكون من
بينها كبار السن ،وهي إحدى لجان مجلس شؤون
األرسة ،وتتكوّن من املختصني واملهتمني بكبار ِّ
الس ّن،
وتستهدف الفئة التي يبلغ أعمار أفرادها ( )60عامً ا
فما فوق للجنسني؛ بغض النظر عن حالته الصحية
أو االجتماعية أو املادية .وتتوىل اقرتاح ودراسة
األنظمة ،واللوائح ،والخطط ،واملرشوعات ،والربامج،
واملبادرات التي تهدف إىل تلبية مُتطلبات كبار ِّ
الس ّن؛
بما يتوافق مع األهداف والسياسات العامة ملجلس
شؤون األرسة.

مسارات عمل اللجنة :تتكون مسارات عمل لجنة
كبار السن من عرشة مسارات رئيسية ،وتتوافق هذه
املسارات مع اسرتاتيجية املجلس والتي تهدف إىل
تحقيق رؤية اململكة ( ،)2030كما تهدف إىل تفعيل
الرشاكة املجتمعية مع القطاع الخاص والقطاع

الرؤية :الريادة والتميّز يف توفري حياة كريمة آمنة،
تُ ّ
حقق احتياجات كبار ِّ
الس ّن ومُتط ّلباتهم.

اهتمـام خـاص مـن جائـزة األميرة
صيتـة..

الرسالة :تلبية احتياجات كبار ِّ
الس ّن يف مناحي
الحياة؛ للوصول إىل حياة كريمة تحفظ لهم حقوقهم
ومُتطلباتهم.

وملكانـة كبـار السـن وأهميتهـم يف
املجتمع واالسـتفادة مـن خرباتهم فقد
أفردت لهـم جائزة األميرة صيتة دورة
مسـتقلة بعنوان «التمكين االجتماعي
واالقتصـادي لكبـار السـن» ،وهـي
الـدورة الرابعة لعـام  ،2016وتقدم لها
 368وفـاز بهـا  7فائزيـن.

األهداف :متابعة تطبيق األنظمة والترشيعات
ا ُملتع ّلقة بكبار ِّ
الس ّن ،واقرتاح الجهات التي تتوىل
التنفيذ .بناء رشاكات مجتمعية مع القطاعات
واألفراد املهتمة بكبار ِّ
الس ّن .تفعيل املشاركة يف
املناسبات العاملية ذات العالقة بكبار ِّ
الس ّن .االطالع
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عىل أهم املمارسات الدولية يف مجال الرعاية والتأهيل
والتمكني ،وتشجيع تطبيقها؛ بما يتناسب مع قيم
املجتمع السعودي .إبراز جهود اململكة  -محليًّا
ودوليًّا -يف خدمة كبار ِّ
الس ّن .تفعيل العمل التطوعي
عرب الرشاكة مع الجهات ذات العالقة.
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الثالث للمساهمة يف التنمية االجتماعية ،وتتضمن
املسارات التالية :مسارات عمل اللجنة مهام اللجنة:
دعم الدراسات امليدانية ذات العالقة .إعداد تقارير عن
جهود اململكة نحو كبار ِّ
الس ّن .بناء قاعدة معلومات
وطنية عن كبار ِّ
الس ّن .املشاركة يف املؤتمرات والندوات
املحلية ،واإلقليمية ،والدولية ذات العالقة دراسة
اإلحاالت الواردة من أمانة املجلس .تمثيل األمانة يف
االجتماعات ،واللقاءات ،واألنشطة ذات االختصاص
بمهام اللجنة .اقرتاح أو دراسة األنظمة والترشيعات
ذات العالقة بكبار ِّ
الس ّن .تحديد األهداف االسرتاتيجية
للجنة ،وتحويلها إىل برامج وأنشطة .رصد االحتياجات
الس ّن يف املجتمع ً
لفئة كبار ِّ
وفقا للمُتغريات االجتماعية.
اقرتاح املبادرات والربامج الرائدة ا ُملقدّمة لكبار ِّ
الس ّن
ّ
ودعمها .التوعية بحقوق كبار ِّ
التحقق
الس ّن وواجباتهم.
من قيام الجهات الحكومية واألهلية ذات العالقة بكبار
الس ّن بأدوارها؛ بما ي ّ
ِّ
ُحقق األهداف املنشودة.
الفئة ا ُملستهدفة :هي الفئة التي تبلغ أعمار أفرادها
( )60عامً ا فما فوق من الجنسني؛ بغض النظر عن
حالته الصحية ،أو االجتماعية ،أو املادية.
الجهات ذات العالقة :القطاع الحكومي  -القطاع
الخاص  -القطاع الثالث  -األفراد الرشكاء وزارة
الصحة ،وزارة العمل ،والتنمية االجتماعية ،املؤسسة
العامة للتقاعد ،املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
جمعية وقار ،مركز امللك سلمان االجتماعي.

تصحيح املفاهيم
ربما يعتقد البعض أن األشخاص الذين تقدم بهم
العمر أصبحوا خارج دائرة الفعل التنموي والتأثري
اإليجابي داخل املجتمع ،إال أن هذه النظرة السلبية
هي فه ٌم قارص عن هذه الفئة وسوء تقدير ملا يمكن
أن يقدموه للمجتمع ،لذلك فإن تصحيح هذا املفهوم
هو املدخل الحقيقي الستيعاب كبار السن يف برامج
تتوافق مع توجهات الدولة االجتماعية.

وفاء مستحق
تويل حكومة خادم الحرمني الرشيفني تحت ظل امللك
سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -اهتماما ً بكل فئات
املجتمع السيما كبار السن والفئات الضعيفة ،وتسعى
الدولة إىل ضمان توفري حياة كريمة للرجال والنساء
الذين نذروا حياتهم وأيام شبابهم وقوتهم يف بناء
الدولة وتنميتها ،فاستحقوا عن جدارة أن ينالوا رعاية
خاصة نظري ما بذلوا من جهد وعرق ،ومن هنا كانت
املبادرات والربامج التي تساهم يف توفري الخدمات
املخصصة لكبار السن والحرص عىل دمجهم يف الربامج
واألنشطة التطوعية التي تناسب قدراتهم وظروفهم
الصحية ،مع الوضع يف االعتبار أن هذه الفئة تمتلك
من الخربات املهمة يمكن أن تساعد األجيال الحارضة
يف كثري من الجوانب  ..كما درجت الدولة عىل االحتفال
باليوم العاملي لكبار السن سنويا ً اعرتافا ً منها بما
قدمته هذه الرشيحة من عطاء لهذه البالد ،وهو وفاء
مستحق لهم يف هذه املرحلة من حياتهم.

أن تبلغ سنا ً متقدما ً
ال يعني أنك يجب أن
تتوقف عن العطاء ،بل
يف مثل هذه املرحلة يصل
اإلنسان إىل قمة الحكمة
التي تمكنه من قراءة
الواقع بصورة أكثر
نضجا ً وعقالنية.
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شخصية
العــــــدد

الشيخ
عوض آل قريعة

رجل أعمال ..
رئيس مجلس إدارة آل قريعة القابضة

تس ــلط ه ــذه الصفح ــة الض ــوء عل ــى لمح ــات س ــريعة لش ــخصية س ــعودية فري ــدة ب ــدأت
حياته ــا م ــن الصف ــر ،ولكنه ــا وصل ــت إل ــى القم ــة ترجم ــة حقيقي ــة لمعن ــى المس ــؤولية
االجتماعي ــة ولتش ــكل نموذج ـ ًـا رائع ـ ًـا ف ــي الب ــذل ،والعط ــاء ،وص ــدق االنتم ــاء.
ولعــل فــوز شــركة بــن قريعــة القابضــة عــن أعمــال خيريــة اجتماعيــة لألفــراد وقطاعــات
متنوعـــة .بفـــرع المســـؤولية االجتماعيـــة (الشـــركات الربحيـــة) فـــي دورتهـــا التاســـعة
فه ــو دلي ــل واض ــح عل ــى أحقيت ــه ف ــي التكري ــم.

إن كان لعصامية بعض
الرجال دور رائد ومفصيل يف
نجاحاتهم وإنجازاتهم ،فإن
الدور املجتمعي واإلنساني الذي
آمنوا به ش ّكل شخصية هؤالء
الرجال كقدوات تُحتذى يف العمل
اإلنساني والخريي ،استشعارا ً
منهم باملسؤولية االجتماعية
تجاه مجتمعهم ووطنهم.
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ومـن هـؤالء الرجـال الذيـن آمنـوا أن للوطن
عليهـم حقـا ً وأن دعـم برامـج املسـؤولية
االجتماعيـة هـو أولوية بالنسـبة لهـم كأقل
مـا يكـون الواجـب لوطـن أعطـى ومـا زال
الكثير لشـعبه.
مـن هـؤالء الرجـال ارتبـط اسـم عـوض آل قريعة
دائمـا ً باملواقـف الوطنيـة الخالصـة ،واألعمـال
اإلنسـانية واالجتماعيـة والخرييـة يف جميـع أنحـاء
اململكة ،السـيما يف مسـقط رأسـه نجران ،وكان وما
زال حـارضا ً وداعمـا ً يف كل املناسـبات والظـروف.
ولعـ ّل تخصيصـه الفندق الـذي يتبع لـه يف املنطقة
الرشقيـة ملـرىض كورونا وتسـليمه لـوزارة الصحة
خير شـاهد عىل مـا نقول.

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

قمة اإلنسانية

دعم سخي

ولـم تقتصر مسـاهمات عـوض بـن قريعـة على
الجوانـب الوطنيـة ،التدريبيـة ،واالجتماعيـة بل كان
لـه حضور إنسـاني غري مسـبوق يف مواقـف إصالح
ذات البين ،ومبادراتـه الخاصـة باملسـاجني ،ودفـع
الديـات للمواطنين واملقيمين على حد سـواء ،ولعل
القصـة التـي تناولتهـا الصحـف الهندية خير دليل
على ذلـك ،إذ قـام عـوض آل قريعـة بإنقـاذ عامـل
هنـدي قىض عرش سـنوات يف السـجن بسـبب اتهامه
بالقتـل الخطـأ وقـام بدفـع كل املبلـغ املسـتحق
ألصحـاب الدية.

ولعـوض آل قريعـة سـهم وافـر يف خارطـة األعمال
اإلنسـانية واالجتماعيـة ،وذلـك مـن خلال دعمـه
السـخي للجمعيات واملؤسسـات والكيانـات الخريية
ومراكـز التأهيـل ،واألنديـة الرياضيـة ،وغريهـا من
األعمـال يف نجران التي وصلت قيمتهـا إىل  20مليون
ريـال خلال السـنوات الخمـس املاضية.

تدريب نوعي
وظـل عـوض آل قريعـة يشـكل حضـورا ً رائعـا ً يف
مجـال األعمـال االجتماعيـة مـن خلال مؤسسـة
آل قريعـة لتدريـب الشـباب وتأهليهـم عبر برامـج
ومرشوعـات مختلفـة يف مجـاالت متعددة تسـاعدهم
على تطويـر قدراتهـم وتنميـة مهاراتهـم حتـى
يلتحقـوا بالعمـل يف الشركات واملؤسسـات الكربى.

استشعار املسؤولية تجاه املجتمع
وممّ ن كان للوطن فضل عليهم
بعد الله ،إنما هو املعنى الحقيقي
للمواطنة املسؤولة من أمثال هؤالء
املخلصني واألوفياء ألوطانهم.
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موضوع

إمـــارات المناطـــق

والتمكين االجتماعي
للشباب

طاقة إيجابية
آمنـت إمـارات املناطـق يف اململكـة العربيـة
السـعودية بالجانـب التنموي ضمـن خدماتها التي
تقدمهـا للمجتمـع وبأهميـة دور الشـباب لتحقيق
هـذه الغايـات النبيلـة ،ولذلـك وسـعت يف تنزيـل
أهدافهـا إىل أرض الواقـع عرب مجالس الشـباب ،من
خلال مبـادرات وبرامج وأنشـطة تخاطـب عقول
الشـباب وتحفـز الطاقـات اإليجابيـة لديهـم لنرش
ثقافـة السلام والتعايـش ومـد جسـور التواصـل
بين مختلـف فئـات املجتمـع ،وتوظيـف هـذه
الطاقـات لخدمـة الوطـن واملواطـن ،وكان الحـوار
وتبـادل اآلراء والخبرات هـو املدخـل األول لتحقيق
األهداف املنشـودة من تلـك الربامـج ،واضعة نصب
عينيهـا املبادئ األساسـية التـي قامت عليهـا الدولة
السـعودية منـذ عهـد املؤسـس امللـك عبدالعزيـز
وحتـى عهـد التحـوالت الكبرى تحت قيـادة خادم
الحرمين الرشيفين امللـك سـلمان بـن عبدالعزيـز
وويل عهـده األمير محمـد بن سـلمان.

أن تُخصص إمارات املناطق
وكاالت بداخلها للتنمية ،فهذا يدل
واع للمستقبل ورغبة
عىل انفتاح ٍ
صادقة يف التواصل مع املجتمع وتلبية
ً
ومواكبة للعرص.
احتياجاته
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نظرة اسرتاتيجية
وشـكلت االستراتيجية الوطنية للشباب منهجية
علميـة ونـواة عمليـة لتوجيـه طاقات الشـباب نحو
البنـاء واملشـاركة الفعليـة يف إدارة التنـوع الفكري
لصالـح خدمـة األولويـات الوطنيـة وفـق برامـج
متكاملـة لتنفيـذ تلـك الربامـج وتفعيـل قـدرات
الشـباب وتوسـيع دائـرة مسـاهمتهم يف صياغـة
مفردات الحـارض وصناعة أدوات املسـتقبل ،وكانت
إمـارة الريـاض رائـدة يف هـذا التوجـه الوطني ،ثم
تبعتهـا بقيـة مناطـق اململكـة يف هـذا االتجاه.

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

مبادرات وطنية
ولتحقيــق غايــات مســتهدفات الوطــن يف
تشــجيع وتمكــن الشــباب ،ادرجــت وزارة املــوارد
البرشيــة والتنميــة االجتماعيــة خمــس مبــادرات
تبنتهــا جميــع مناطــق اململكــة تحــت مظلــة (يــوم
التطــوع الســعودي) ،الــذي يســعى إىل تعزيــز قيــم
التطــوع داخــل املجتمــع الســعودي ،وتشــجيع
األفــكار الشــبابية يف هــذا املجــال.
وتبــذل إمــارات املناطــق جهــودا ً كبــرة لتحقيــق
هــذه الغايــة الوطنيــة العظمــى ،وســعت إمــارات
املناطــق مــن جانبهــا إىل تفعيــل دور مجالــس
الشــباب واحتضــان أفكارهــا ودعــم مبادراتهــا عرب
إنشــاء املراكــز وتنظيــم الفعاليــات املختلفــة التــي
تعــزز مــن مشــاركة الشــباب يف تحســن جــودة
الحيــاة عــر رفــع القــدرات ،وتطويــر املهــارات،
وتنميــة روح االبتــكار لــدى هــذه الفئــة ،وتمثــل
هــذا االهتمــام يف الدعــم غــر املحــدود مــن إمــارات
املناطــق ألصحــاب املشــاريع املنتجــة والباحثــن،
و املربمجــن والعاملــن يف اإلعــام وغريهــا مــن
املجــاالت الحيويــة ،وتعتــر خدمــة (بــادر) واحــدة
مــن أكــر األدوات لخدمــة هــذه املشــاريع التــي
تدعــم الخدمــات التطوعيــة املجتمعيــة يف مياديــن
الصحــة ،والبيئــة ،واالقتصــاد ،والثقافــة ،والتعليــم،
والسياســة ،والرياضــة ،واإلعــام ،والحقــوق
األساســية.

إمارات وجامعات
سـاهمت الشراكات بين إمـارات املناطـق
والجامعـات ومراكز البحـوث يف تطوير آفـاق العمل
االجتماعـي والتطوعـي واسـتيعاب طاقات الشـباب
داخـل منظومـة وطنيـة لهـا القـدرة على إحـداث
التغيير على املـدى القريـب واملتوسـط والبعيـد،
وكان التدريـب املسـتمر هـو حجـر الزاويـة يف هذه
الشراكات التـي تبلـورت من خلال لجان الشـباب
يف املراكـز واملحافظـات لتحمل املسـؤولية االجتماعية
وفـق أسـس علمية سـليمة ،ورصـد دقيـق لتفاصيل
العمـل املنهجـي واألداء الفعـال.

حينما تو ّ
ظف جهود الجهات
الرسمية واألمنية لتبني املبادرات
املجتمعية ،فهذا يؤكد حتمية التكامل
بني الجهات لخدمة املجتمع.
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أثر صيتة

مركز التنسيق االجتماعي ..

وتـكــــامـــــل جـهــــود
العـمـــل االجتمـاعـــي

د .أمل النجار
مديرة الربامج واملشاريع بمؤسسة
جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز يف العمل االجتماعي

يُشـ ِّكل مركـز التنسـيق االجتماعي الـذي أطلقته
جائـزة األميرة صيتـة بنـت عبدالعزيـز للتميـز يف
العمـل االجتماعي نقلـة نوعية يف العمـل االجتماعي
مـن حيـث الفكـرة واملضمـون والتوقيت.
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لتكامـل جهـود العمـل االجتماعـي مـع الجهـات
الحكوميـة واألهليـة واملنظمات غير الربحية املحلية
والخليجيـة املعنيـة بتقديـم برامـج وفعاليـات
وأنشـطة مختصـه بالعمـل االجتماعـي ،أو التـي
تقدمـه كجـزء مـن خدماتهـا بـأي شـكل كان.

فقـد أطلقتـه جائـزة األميرة صيتـة استشـعارا ً
منهـا بوجود مظلـة رسـمية مهنية تقـع تحتها كل
جهـود العمـل االجتماعـي أيـا ً كان نوعهـا وبغض
النظـر عـن الجهـة التـي تقدمهـا ،سـواء جهـات
حكوميـة أو أهليـة.

وتقـوم منصـة «تنسـيق» على روزنامـة تضـم
جميـع األحداث املرفقـة من قبل األعضـاء املعتمدين
يف املركز ،سـواء اليومية أو األسـبوعية أو الشـهرية،
وتتيـح هـذه الروزنامـة إمكانيـة تصفيـة األحداث
حسـب الدولـة ،املدينـة ،املجـال ،اليـوم ،الفئـة
املسـتهدفة ،كل ذلـك لتسـهيل وصول املسـتفيدين
مـن جهـات أو أفـراد لـكل جديـد يصـب يف خدمة
املجتمع وأفـراده.

وألن تلـك الربامـج االجتماعيـة املقدمـة مـن كل
الجهات من الكثرة والتشـعب والتكرار والعشـوائية
أحيانـا ً وعـدم القـدرة على الوصـول لها مـن قبل
املسـتفيدين بشـكل أو بآخر أطلق «مركز التنسـيق
االجتماعي».

كمـا يتضمن مركـز التنسـيق االجتماعـي العديد
مـن املزايا العامـة لجميـع األعضـاء املعتمدين مثل
التسـويق املجانـي لربامـج األعضـاء املشـاركني،
االطلاع على الربامـج واملبـادرات يف أي مـكان من
اململكـة العربيـة السـعودية ،والخليـج العربي.

واملركـز عبـارة عـن منصـة إلكرتونيـة تسـعى

كمـا تُتيح منصة «تنسـيق» نظام تجميـع النقاط
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ملنـح العضويـة الذهبيـة للجهـات األكثـر نشـاطا ً
وتميـزا ً يف املنصـة ،والتـي تمنح العديد مـن املميزات
اإلضافيـة مثـل تقديم الدعـم املادي ،حجـز مقعدين
يف برنامـج تدريبـي نوعـي مـن معهـد أو مركـز
تدريـب متخصـص يف تطويـر القطـاع الثالث الثنني
مـن منسـوبي الجمعيـة مدفـوع التكاليف مـن قبل
املركز للجهـات ا ُملتميزة ،منح الجهة ا ُملتميزة شـهادة
شـكر ،تخصيص دعوات لكبار الشـخصيات والرعاة
لحضـور املناسـبات الهامـة التـي تُنفذهـا جائـزة
األميرة صيتـة ،كل ذلـك وأكثـر لرفـع جـودة العمل
االجتماعـي وضمـان اسـتدامته على نحـو أفضل.

توفر البيانات حول الربامج
االجتماعية وتصنيفها ودقتها يُساهم
يف جودتها واالرتقاء بها وسهولة
الوصول إليهابل وتقييمها من حني إىل
آخر بغرض تزويدها.

تقرير اإلحصائيات الشامل ملركز التنسيق االجتماعي (تنسيق) 2022م
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موعد مع حصاد
ٍ
على

مركز األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتأهيل المهني واالجتماعي
حينما يقولون إن بداية الغيث قطرة  ،فهم محقون لح ٍد كبري ،ألن هذا ما نستشعره مع كل مبادر ٍة
تتبناها جائزة األمرية صيتة ،فالجائزة حينما استشعرت حسها اإلنساني ودورها الوطني ودشنت
مركز صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل املهني واالجتماعي يف مكة املكرمة ،كانت تعي تماما ً الدور
التكاميل مع الوطن ومع كل مؤسساته الحكومية واألهلية يف إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية
وما توقيع جائزة صيتة لعدة اتفاقيات ورشاكات مجتمعية مع عدة جهات ورشكات لتدريب
وتوظيف ما ال يقل عن  545متدربأ ً ومتدربة من أبناء الوطن إال بداية خري من أرض الخري
ودعم والة األمر الذين ال يألون جهدا ً يف مساندة كل ما هو يف صالح الوطن ورفاهية املواطن.
اليوم ،وتزامنا ً مع إطالق الجائزة لدورتها العارشة ،تهنئ الجائزة نفسها والوطن بتوظيف
( )70مواطنا ً ومواطنة من أصل ()545
يف مكة املكرمة والرياض ،الذين تم االتفاق
عىل تدريبهم وتوظيفهم مسبقا ً مع بعض
الرشكات يف املجال الفندقي والسياحي.
وألننا يف بلد الخري ،فدائما ً ما نُراهن عىل
مستقبل واعد وخري قادم بفضل الله ثم
بفضل الجهود املخلصة من أبناء وبنات
الوطن األوفياء الذين هم عماد املستقبل.
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أفضل الرهانات تلك التي تكون
يف استثماراتنا يف أبناء وبنات الوطن،
وتمكينهم من املهارات األساسية
والتوعية التي يحتاجها سوق العمل
وتجعلهم فاعلني ومنتجني لخدمة
وطنهم.
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مركز األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتَّ أهيل

المهني واالجتماعي في جامعة أم القرى

الدفعة األولى
يحتفي بتوظيف ُّ

برعاية سمو األمري سعود بن
فهد عضو مجلس األمناء ونائب
رئيس اللجنة التنفيذية؛ وبحضور
األمري منصور بن سعد آل سعود
األمني العام املساعد لرشكة الخزامى
لإلدارة؛ احتفى مركز األمرية صيتة
بجامعة أم القرى بتخريج الدُّفعة
األوىل ،وبلغ عددهم  31خريج
وخريجة تم توظيفهم يف فندق
الفيصلية.
وأوضح سمو األمري سعود بن فهد
حفظه الله فريق أهمية املركز البالغة
وارتباطه برؤية السعودية ، 2030
وتحقيقه ملبدأ (اعمل وتع َّلم)؛ واملبني
عىل سد متطلبات واحتياجات سوق
العمل املتجدِّدة ،وزيادة معدالت التَّوظيف ،بإإلضافة إىل تحقيقه ملستهدفات برنامج تنمية
القدرات البرشية.
وأضاف األمني العام أ.د .فهد بن حمد املغلوث :أن املركز يقدم مجموعة من الدراسات
االستشارية االجتماعية والربامج التدريبية املهنية املؤهلة لسوق العمل؛ واملبتدئة بالتوظيف
وذلك لفئة الشباب والشابات من أرس الضمان أو ذوي الدخل املحدود أو من األيتام واألرامل
واملطلقات وأ ُ َس شهداء الواجب.
وأشار عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية بجامعة أم القرى د.محمد الرشيف إىل
أن الخريجني تم توظيفهم وتدريبهم من خالل برنامج مهني يف الخدمات الفندقية ،ضمن
 3مسارات تدريبية رئيسية شملت املهارات االتِّصاليَّة اإلدارية املهنية ،بواقع  3,875ساعة
تدريبية بالتعاون مع فندق الفيصلية.
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الفندقية
بحضور مجموعة من المسؤولين ورجال األعمال ومدراء القطاعات
َّ
ومؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
القرى
أم ُ
َّ
واإلعالميين ووفد جامعة ِّ
ِّ

ميز في العمل االجتماعي وشركة الخُ زامى لإلدارة.
للتَّ ُّ
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ماذا تعرف عن الجوائز االجتماعية
التابعة لجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي؟

باإلضافـة للجائـزة الكبرى التـي تحتفـل بها جائـزة األميرة صيتة كل عـام برعايـة كريمة مـنخادم
الحرمين الرشيفين تُقـدّم الجائـزة أيضا ً أربـع جوائز أخـرى ال تقل أهميـة ،وتكرمأصحابهـا يف حفل آخر
مـن كل عام تحت مسـمى حفـل تكريم الجوائـز االجتماعية الـذي يتزامن مـعانطالقة الجائـزة لدورتها يف
أكتوبـر من كل عـام ،والجوائـز االجتماعيـة األربع هي:

 - 1جائزة أم الجود.
هـي جائـزة تكريميـة سـنوية تُقدمهـا جائـزة األمرية صيتـة بنت
عبدالعزيـز للتميز يف العمـل االجتماعي كإحـدى مبادراتها االجتماعية
َّ
واملخصصة ملسـتخدمي ونشـطاء مواقع ومنصـات التواصل
املتعدِّدة
االجتماعـي ممـن لهم بصمـات إيجابية واضحـة وملموسـة يف توعية
وراق
املجتمـع بقضايـاه املختلفـة ،مـن خالل طـرح محتوى هـادف ٍ
يف العديـد مـن املجـاالت االجتماعية واإلنسـانية والخرييـة والتطوعية
التـي حددتها الجائـزة وأق ّرتها.

 - 2جائزة املواطنة املسؤولة.
هـي جائزة وطنية سـنوية تتبناهـا وترعاها مؤسسـة جائزة األمرية
صيتـة بنـت عبدالعزيز للتميز يف العمـل االجتماعي ،تُعنى باكتشـاف
وتكريـم النشء مـن  18-7عامـاً ،من الطلبـة املبدعني من الجنسين
يف مراحـل التعليـم العـام املختلفـة ،بهدف غـرس وترسـيخ وتعزيز
قيـم العمـل االجتماعـي واإلنسـاني واملسـؤولية املجتمعيـة ودعـم
املواطنـة الصالحـة ،والتناغـم مع مسـتهدفات الوطـن وتوجهاته.
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يف ظل وجود الجائزة الكربى التي تحتفل بها جائزة األمرية صيتة
بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتماعي ،وبوجود الجوائز االجتماعية
للجائزة والفئات التي تخدمها ،تكون الجائزة قد قطعت شوطا ً كبريا ً
يف مسريتها اإلنسانية والوطنية ،وتكون أيضا ً قد شملت كل رشائح
املجتمع ويف كافة املجاالت وغطت كل املناطق داخل اململكة ،وهذا إن
دل عىل يشء ،فإنما يدل عىل عظمة هذا الوطن وخرييته ودعمه لكل
أوجه الخري ومواكبة الجائزة لكل أحداث ومناسبات الوطن والتفاعل
أجل تنمية عرصية شاملة
نحو يتناغم وتوجهات الوطن ،من ِ
معها عىل ٍ
ومستدامة.

 - 3جائزة التحفيز.
جائـزة سـنوية لتحفيـز وتكريـم أصحـاب املبـادرات الوطنيـة التي
تُقـدم يف اليـوم الوطنـي للمملكـة من قبـل الجهـات املختلفـة واألفراد
وتجويـد مخرجاتهـا وضمان اسـتدامتها.

 - 4جائزة تنسيق.
خصصـت جائـزة صيتـة جائـزة مسـتقلة باسـم «تنسـيق» ،ألفضل
جهـة تقـدم برامـج عمـل اجتماعيـة على مـدار العـام ووفـق املعايري
املعتمـدة مـن مركـز التنسـيق االجتماعـي ،إذ إن املرشـحني لجائـزة
«تنسـيق» هـم األعضـاء الفاعلـون بمركـز التنسـيق االجتماعـي.
ويأتـي هـذا التوجـه دعمـا ً مـن الجائـزة للجهـات األعضـاء يف مركـز
التنسـق االجتماعـي على جهودهـم البـارزة وبرامجهـم املميـزة طيلة
العـام ودفعهـم لتقديـم األفضـل واملميـز.

29

موضوع

مبادئ تؤمن بها

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺑﻔﺎﺋﺰﻳﻨﺎ
ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻤﺮ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ
ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻤﻟﺰﻳﺪ واﻷﻓﻀﻞ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.

30

ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻛﺜﺮﻴا ً اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﺗُﺤﺪﺛﻪ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﺎﺋﺰة ﰲ اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ
وﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ أو
اﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ.

ﻧُﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﻤﻟﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ ،واﻟﺬﻫﺎب
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎً ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺻﻮل اﻟﺨﺪﻣﺔ
إﻟﻴﻪ.

ﻧﺤﺮص ﻋﲆ ﺗﻨﻮع اﻤﻟﺒﺎدرات
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﻮي واﻟﻮﺻﻮل
ﻟﺠﻮدة ﺣﻴﺎة.

ﺟﺎﺋﺰة اﻷﻣﻴﺮة ﺻﻴﺘﺔ
ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻧﺤﺮص ﻋﲆ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ
ﻣ ً
ُﻠﺒﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎج ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ
وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ
ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻮﻃﻦ وﻣﺤﻘﻘﺔ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ.

ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﻤﻴﻊ ﴍاﺋﺢ
اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺤﻴﺎة.

ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﻖ
ﴍاﻛﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺗﺤﺴﻦﻴ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ.

ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﱪاﻣﺞ
وﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺠﻮﻳﺪ
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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الجوائز الوطنية

في المملكة العربية السعودية

وأثــــرها المجتمعي
تُعد الجوائز التقديرية أو التكريمية يف أي بلد وسيلة
لتشجيع املربزين يف كل املجاالت والعلوم وحثهم عىل
اإلبداع وتقديم املزيد من االنتاج الذي يخدم الوطن
واملجتمعات عموماً ،ويكفي هذه الجوائز إيجابية كونها
تخلق تنافسا ً رشيفا ً بني املبدعني واملكتشفني وأصحاب
العطاء الذين تمتلك قلوبهم إنسانية ويساهمون يف
خدمة مجتمعاتهم ك ٌل واستطاعته.
وحينما نتحدث عن الجوائز يف اململكة العربية
السعودية ،فإننا نتحدث عن دع ٍم ال متناهي لكل أنواع
التشجيع التي من شأنها أن تساهم يف نرش العلوم
واملعارف والبحوث واالبتكارات واالخرتاعات .فعىل
الصعيد الوطني هناك جوائز محلية قوية بأثرها
وحجم عطائها وسعة انتشارها ورصينة وتحظى
باحرتام املجتمع.

• جائزة األمري سلطان بن عبدالعزيز للمياه.
• جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العاملية للسنة
النبوية والدراسات االسالمية املعارصة.
• جائزة مجمع امللك سلمان العاملي للغة العربية.
وهذا فقط ٌ
غيض من فيض وعطاء ال ينضب من هذه
األرض املباركة التي ع َّم خريها الجميع.

ولعل الشيئ الالفت والذي يدعو للفخر أيضاً ،أنه
ال يكاد مجال من املجاالت يف اململكة يخلو من جوائز
خاصة به ،بما يف ذلك الجهات الحكومية أو األهلية
والجامعات وغريها.
وكي ال نهضم حق جهة دون األخرى من الجوائز
الوطنية بذكر واحدة ونسيان األخرى ،فإن دور جميع
الجوائز محل تقدير واحرتام بغض النظر عن نوعية
الجوائز املقدمة وحجمها أو مجالها .ولكننا ونحن
نتحدث عن الجوائز الوطنية ،فال يمكننا تجاهل تلك
الجوائز السعودية العاملية التي خرجت من رحِ م اململكة
العربية السعودية واحتلت موقعا ً متميزا ً عىل الصعيد
العلمي والثقايف ،ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص:
• جائزة امللك فيصل العاملية.
• جائزة خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز العاملية للرتجمة.

الجوائز التقديرية وسيلة أخرى لتقديم
الشكر واالمتنــان ألصحاب االنجــازات
اإلنسـانيــة ورواد العمــل االجتمــاعي
واملربزين يف كل حقل.
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لقاء العدد

مجلة صيتة االجتماعية …
تحاور الفائز بجائزة (أم الجود)
األستاذ  /سعيد السهيمي

الفـوز بإحـدى جوائـز مؤسسـة األميرة صيتـة بنـت عبدالعزيـز للتميـز يف العمـل
االجتماعـي ال يكمـن يف القيمـة املاليـة أو لحظـة التكريم وحسـب بل هو امتيـاز أدبي
ومعنـوي يحظى به وشـهادة على التميز تجعـل من الفائـز محط أنظـار كل املتابعني
ألعمـال جائـزة األميرة صيتة بنـت عبدالعزيـز للتميـز يف العمـل االجتماعـي ،ويكون
هـذا االمتيـاز أكثـر بعـدا ً إذا كانت تحقـق الفوز يف منافسـة جائـزة (أم الجـود )..
مجلـة صيتـة االجتماعيـة التقـت الشـاب
سـعيد السـهيمي ،الفائـز بجائـزة (أم الجـود)
يف دورتهـا الثانيـة مجـال التوعية باملسـؤولية
املجتمعيـة فكانـت هـذه املخرجـات:
 كيف استقبلت خرب فوزك بجائزة أم الجود؟كان يـوم غير اعتيـادي ،أوال ً كنـت أظـن أن
االتصـال خطـأ أو هـو مزحـة مـن أحـد األصدقاء
ولـم أكـن أتوقع فـوزي بجائـزة ملكيـة ،ولكن بعد
التأكـد كان ذلـك اليـوم يـوم ال ينسى يف حياتـي.
 مـا مـدى التفاعـل مع فـوزك بالجائـزة عىلموقـع تويرت؟
كان تفاعـل النـاس غري اعتيـادي ،الجميع أشـاد
وشـكر مؤسسـة جائـزة األميرة صيتـة للتميـز يف
العمـل االجتماعـي على اختيـاري ،ألنهـم يعرفون
نشـاطي ،وأنـي أسـتحق التكريم.
 ما أهمية هذه الجائزة بالنسبة لك؟هـي تعنـي يل الكثير يف مسيرتي الشـخصية
واملهنيـة ،كمـا أنها فتحـت يل أبوابا ً كثيرة يف مجال
اهتمامـي وهـو البيئة.
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 كيـف تـرى الجهـود التطوعيـة للمحافظـةعلى البيئـة يف مناطـق اململكـة؟
الجهود التطوعية نشـطت بشـكل كبري ،خصوصا ً
بعـد ظهـور جوائز ملكيـة كجائـزة األميرة صيتة
للتميـز يف العمـل االجتماعـي ،الـكل أصبح يسـعى
إلضافـة بصمة لوجـوده يف السـاحة اليوم.
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 مـا تقييمـك ملا تقوم بـه جائزة األميرة صيتةبنـت عبدالعزيـز للتميـز يف العمـل االجتماعـي
على صعيـد البيئة؟
بلا شـك كل مـن حصل عىل تلـك الجائزة سـيجد
نفسـه يتمتـع بمميزات غير عادية يف العمـل البيئي،
والجائـزة تسـعى لتكريـم كل مـن يخـدم البيئيـة،
وهـذا عمل يشـجع الجميع على تقديـم أعمال تصب
يف خدمـة البيئة.

الفرديـة والجماعيـة املؤثـرة ذات البُعـد الوطنـي
والبيئـي مـن خلال رسـائل موجهـة ومبـارشة عن
خدمـة البيئـة ومكافحـة التصحـر عبر وسـائل
التواصـل االجتماعـي.

 مـاذا تقـول للشـباب على وسـائل التواصـلاالجتماعـي فيمـا يخـص إصحـاح البيئـة؟
أقـول لهم حاربـوا التصحـر اعملوا بجهـد أكرب يف
هـذا املجال ،مـازال الطريق طويلاً ،وعلينا مضاعفة
الجهـود للحفاظ عىل بيئتنـا والحيـاة الفطرية داخل
اململكة.
 بعـد التفاعـل الكبير الـذي حظيـت بـه كيفيمكنـك توظيـف هـذا التفاعـل على مواقـع
التواصـل االجتماعـي؟
اليـوم أصبـح صوتـي مسـموعا ً بشـكل أكبر
بكثير مـن ذي قبـل ،وتأثريي على مواقـع التواصل
االجتماعـي أكبر بعـد الجائـزة ،ويمكننـي توظيف
هـذا االنتشـار لربامـج الصالـح العام ونشر مفاهيم
حفـظ البيئـة واالهتمـام بها.
 مـا الفوائـد التي جنيتهـا من الفـوز بالجائزةعىل مسـتوى اهتمامـك بالبيئة؟
فوائـد عظيمـة ،حيـث أن الجائـزة نقلتنـي نقلـة
نوعيـة ،وحظيـت بعدهـا بكثري مـن االتفاقيـات مع
الجهـات الرسـمية .وحصلـت أيضـا ً على الرخصـة
الدوليـة يف األعمـال االجتماعيـة.
 كيـف يمكـن توظيـف مواقـع التواصـلاالجتماعـي لخدمـة برامـج املحافظـة على
ا لبيئـة ؟

املجتمـع بخير -وللـه الحمـد -ويملك
مـن الطاقـات والقـدرات الشـبابية مـا
يجعله قـادرا ً على مواصلة عجلـة التنمية
بإقتـدار وتميز.
وألن وسـائل التواصـل االجتماعـي
تزخـر بأولئـك الشـباب املتميزيـن
واملخلصين لوطنهم والشـغوفني لخدمته.
فـإن جائزة األميرة صيتة بنـت عبدالعزيز
للتميـز يف العمـل االجتماعـي تنبهـت لهذا
الجانـبوخصصت جائزة لهـؤالء املؤثرين
يف مواقـع التواصـل االجتماعـي ودعمتهم
بالتكريـم مـن أجـل االسـتفادة منهـم يف
زيـادة نشر الوعي املجتمعـي ك ٌل يف مجاله
واهتمامـه.
ولقد أثمرت هذه الجهود -ولله الحمد-
يف معرفة نخبة مميزة من هؤالء املؤثرين
واملساهمة معهم يف خدمة املجتمع
والتعريف بقضايا ُه وهمومهُ ،ودعم
توجهات الوطن يف كل املجاالت.

يكـون ذلـك بنشر الوعـي املجتمعـي واملبـادرات
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أخبار صيتة

تحت عنوان :

اإلبــداع واالبتكـــــار

في العمل االجتمـاعي

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
تُ علن عن موضوع دورتها العاشرة

وتكشف عن هويتها بمناسبة مرور عشر سنوات
على تأسيسها وتميزها

ً
ً
وسـعيا منهـا لالنطلاق بـه إلـى
دعمـا مـن جائـزة األميـرة صيتـة للعمـل االجتماعـي،
ً
وتماشـيا
آفـاق أرحـب تُ عـزّ ز مـن قيمتـه وتتواكـب وروح العصـر بـكل تقنياتهـا الحديثة،
ٍ

واحتفاء من الجائزة بعامها العاشـر
مـع توجهـات الدولـة فـي الوصول لمجتمـع حيوي،
ً
ً
مصحوبا بموضوع الدورة العاشـرة
أعلنت الجائزة عن هويتها المقبلة لعامها العاشـر
وهـو« :اإلبـداع واالبتـكار فـي العمـل االجتماعـي» فـي خطـوة تجسـد المهنيـة

الخالصـة للجائـزة .ويمثـل شـعار الجائـزة المتزامـن مـع بلـوغ الجائـزة لعامهـا العاشـر :
ﺟ
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ﻲ واﻻ

ƠﺎﺋƠƠﺰة أم

ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺘﻤ
ﻓ

ﻤﻨﺎ

ﻃ

ﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻤﻞ اﻻ
ﻤﻖ ﻟﻠﻌ
أﻋ

زﻣ

ﻌﻤﻞ وا

ﻛﻤﺔ اﻟ

ﻧﺤﻮ ﺗﺤ

ﻴﺔ

ﺘﻜƠƠƠ

اﻟ

ﻬﺔ

ﻘﻴﻖ أﺛﺮ

ﻮاﺟ
ﻣ

ﺣﻮ

ﻨﻤ

واﻟ

ﻧ

ﺤƠƠƠ

ﻮ اﻟ

ﻟ

ﻲﺗ

ﻲ

اﻟ

ﻓ

اﻹﺑƠ

ƠƠƠƠﺪا

ع
واﻻﺑ

ﺎت

ﺬو

اﺣﺘ

ﻣƠﺒƠƠƠﺎ

اﻷ

ي

اﻹ

ﻋﺎ

ﺒﺎر

ﻜ

،ﻟ

ﻗﺔ

ﺴﻦ

ﻌƠƠƠﺎ

ﻟﻠﻤ

ﻄﻠﻘﺎ

ƠƠƠﺎن

ﻀƠƠƠƠ

درة

ﻃﺮ
ﻤﺨﺎ
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اﻟﻤ

تو

اﻣﻞ

اﻷر

ﻌﻠﻘﺎ

دﻋ

ﻓﻲ

ﻟﻤ

هـي إنجازاتها خالل مسيرتها يف العرش سـنوات
مـن عمـر املؤسسـة؛ مـن عناويـن دوراتهـا،
ومبادراتهـا ،ومراكزهـا ،وجوائزهـا االجتماعية.
وقـد اسـتوحيت فكـرة الشـعار مـن الشـمس
وأشـعتها كداللـة على نهـج األمرية صيتـة بنت
عبدالعزيـز -رحمهـا اللـه -التي امتـدت أياديها
بالخير ،والعطـاء ،والحـب للجميع.

رة
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يرمز إىل اسم األمرية صيتة بنت عبدالعزيز.
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كلمة صيتة:

اﻟﺘ

ة

ﺗﻨ

ﺴﻴ

ﻖا

يدل عىل عُ مر الجائزة منذ تأسيسها.
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جائزة صيتة تُ خصص
جائزة مستقلة باسم
«تنسيق»

وتكرم الفائزين بها في دورتها األولى
يف خطـوة تحمـل العديـد مـن املعانـي الوطنيـة ،خصصـت جائـزة صيتـة جائـزة مسـتقلة باسـم
«تنسـيق» ألفضـل جهـة تقـدم برامـج عمـل اجتماعيـة عىل مـدار العـام ووفـق املعايري املعتمـدة من
مركـز التنسـيق االجتماعي.
إذ إن املرشـحني لجائـزة «تنسـيق» هـم األعضـاء الفاعلـون بمركـز التنسـيق االجتماعـي.
ويأتـي هـذا التوجـه دعما ً مـن الجائـزة للجهـات األعضاء يف مركـز التنسـق االجتماعي على جهودهم
البـارزة وبرامجهـم املميـزة طيلة العـام ودفعهـم لتقديم األفضـل واملميز.
في جائزة «تنسيق» فرص فوزك كبيرة ،كل ما عليك هو االنضمام كعضو
في مركز التنسيق االجتماعي التابع لجائزة األميرة صيتة -إن لم تكن ُمنْ َظ ً
ما بعد-

وتكثيف برامجك وتنويعها على مدار العام .وفألك طيب بإذن الله.

الفائزون بجائزة تنسيق للدورة األولى 2022
جمعية تواد للتنمية األسرية
بمنطقة الجوف

جمعية التنمية األسرية
بمنطقة المدينة المنورة «أسرتي»
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جائزة أم الجود

تكرم الفائزين بدورتها الثالثة
ّ
لعام 2022

ك ّرمت جائزة «أم الجود» أصحاب املحتوى الهادف يف وسائل التواصل االجتماعي الذين
ساهموا وما زالوا يساهمون يف إثراء املحتوى املعريف ملواقعهم ونرش الوعي اإلنساني ونرش
ثقافة السالم والحب والتسامح ،حرصت الجائزة عىل السعي ُقدما ً يف دعم أصحاب تلك املواقع
الهادفة وتشجيع غريهم عىل الحذو حذوهم يف اإلرتقاء بمواقعهم اإللكرتونية من أجل محتوى
تواصل هادف لخدمة العمل االجتماعي الذي هو هدف الجميع.
مجال التوعيــة بالثقـــافـــــــــــــــة العامــــــــة الدكتور || عبدالله بن يـاسر العـــــالوي
مجال التوعيــــة بالصحـة العامـة والنفسية الدكتور || مشوح بن عبدالله المشـوح
مجال التوعية بالتقنيـة والمعرفة الرقمية األستاذ || خطـــاف بن صـــالح الخطــاف
مجال التوعيـة بالتطوير والتنمية البشرية األستاذ || سلطان بن وسمي الكليب
مجــــال التوعيـة باإلعــــالم المجـتـمــــعـــي األستاذ || مـــاجـــد بن جعفر الغـــامدي
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺟﺎﺋﺰة أم اﻟﺠﻮد ﺗُﻜ ّﺮم أﺻﺤﺎب اﻤﻟﺤﺘﻮى اﻟﻬﺎدف ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﰲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت ﻫﻲ:
أوﻻ ً  :اﻟﺘﻮﻋـﻴـــﺔ ﺑﺎﻷﺳـــﺮة واﻟﺘـﺮﺑـﻴـــﺔ

ﺛﺎﻧـﻴـﺎً :اﻟﺘــﻮﻋـﻴــــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌـﻠـﻴـــﻢ

ﺛـﺎﻟﺜـﺎً :اﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘــﺎﻓـــﺔ اﻟﻌــﺎﻣــــﺔ

راﺑﻌـﺎً :اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﺧﺎﻣﺴﺎً :اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺳﺎدﺳﺎً :اﻟـﺘـﻮﻋـﻴـﺔ ﺑﺎﻟـﺬوق اﻟـﻌـــﺎم

ﺳﺎﺑﻌﺎً :اﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ ﺑﺎﻤﻟﺴـﺆوﻟﻴــﺔ اﻤﻟﺠﺘﻤﻌـﻴـــﺔ

ﺛﺎﻣﻨـﺎً :اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻤﻟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺗﺎﺳﻌﺎً :اﻟﺘﻮﻋﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳـﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ

ﻋﺎﴍاً :اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋـــﻼم اﻤﻟﺠﺘـﻤﻌــﻲ

ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ دﻗﻴﻘﺔ.
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جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

جائزة المواطنة المسؤولة..
من المدرسة تنطلق األفكار المبدعة

منـذ تأسيسـها ..ظ َلت جائـزة األميرة صيتة بنت
عبـد العزيـز للتميـز يف العمـل االجتماعـي تُشـ ّكل
إطـارا ً جامعـا ً لإلبـداع واالبتـكار وتطويـر القدرات
وتنميـة الـذات لـدى الطلاب والشـباب املوهوبين،
ومـن رحِ ـم هـذه التجربة اإلنسـانية الناجحـة ُو ِلدت
فكـرة جائـزة (املواطنـة املسـؤولة) التـي أدرجتهـا
مؤسسـة صيتـة بنت عبـد العزيـز للتميـز يف العمل
االجتماعـي ضمـن سلسـلة مبادراتهـا النوعية.

ارتبط إعالن هذه الجائزة بمناسبة
وطنية كربى يف تاريخ هذه البالد22 ..
فرباير ذكرى تأسيس اململكة وتوحيدها
عىل يد امللك عبدالعزيز (رحمه الله) وإن
هذا العمق الوطني يكسب هذه الجائزة
بعدا ً يالمس هامة اإلبداع.

وتسـعى جائـزة املواطنـة املسـؤولة إىل تحقيـق
جملـة مـن األهـداف ،على رأسـها تطويـر القدرات
االجتماعيـة للطلاب والطالبـات وتشـجيعهم على
االبتـكار يف عـدد مـن املجـاالت اإلنسـانية واملهنيـة
حتـى يشـكلوا قاعـدة صلبـة تسـاهم يف خدمـة

األهـداف الكلية للوطـن ،وذلك من خالل اسـتهدافها
للطلاب السـعوديني وغري السـعوديني من الجنسين
يف أعمـار تتراوح بين  18-7عامـاً ،وحثهـم على
التنافـس الرشيـف وتوظيـف أوقـات فراغهـم فيمـا
هو أكثـر نفعـا ً لوطنهـم ومجتمعاتهـم وإذكاء روح
االبتـكار والتعلـم داخـل مؤسسـات التعليـم العـام.
يشـمل التنافس عىل هـذه الجائزة املجال
االجتماعـي والتعليمـي والثقـايف والصحي
والتقنـي والريـايض والبيئي ومجـال األمن
والسالمة.
وتجري املنافسـة يف  13منطقـة إدارية الختيار 18
فائـزا ً وفائـزة مـن كل منطقـة ،ليبلغ عـدد الفائزين
يف التصفيـات األوىل من الجائزة  234متنافسـا ً يصل
منهـم  6فائزيـن للتصفيـات النهائيـة يكرمـون يف
حفـل يليق باسـم الجائـزة والوطن.
إن جائـزة املواطنـة املسـؤولة تُعَّ ـد مسـاحة
جديـدة ومتجـددة للمبدعين مـن منتسـبي التعليم
العـام ،وفرصـة تقدمهـا جائـزة األمرية صيتـة بنت
عبدالعزيـز للتميـز يف العمـل االجتماعـي لخدمـة
العقـول األكثـر تميـزاً.
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جائزة المواطنة المسؤولة
تكرم الفائزين بدورتها األولى 2022
في تصفياتها األولية

اجتماعي  /جائزة األمرية صيتة تعلن التصفيات األولية للفائزين باملواطنة املسؤولة

السبت  1444/1/22هـ املوافق  2022/08/20م واس ،الرياض  22محرم  1444هـ املوافق  20أغسطس  2022م واس

أعلنت أمانة جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتماعي اليوم نتائج الطالب والطالبات
الفائزين بالتصفيات األولية من جائزة «املواطنة املسؤولة لجميع مناطق اململكة يف دورتها األوىل للعام ١٤٤٣
التي تم إطالقها يف العام املايض  22فرباير تزامنا ً مع يوم التأسيس.
وأكد األمني العام للجائزة الدكتور فهد املغلوث أن الجائزة كعادتها يف تلمس احتياجات املجتمع وبدعم مجلس
أمنائها تواصل تحقيق مستهدفات الوطن ،وتواصل مؤسسة جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف
جيل مُدرك لدوره
العمل االجتماعي دورها الوطني عرب جائزة «املواطنة املسؤولة» مسابقة هدفها صناعة ٍ
املجتمعي وقادر عىل املساهمة بفاعلية لخدمة الوطن من خالل مبادرات.
وأضاف« :أنها شملت الشباب والشابات من عمر  ٧وحتى  ١٨عاما ً من األبناء والبنات من كل مناطق اململكة،
وخصص لها مبلغ مليون ريال ليتنافسوا يف املجال االجتماعي ،والتعليمي ،والثقايف ،والصحي ،والريايض،
والتقني ،والبيئي ،واإلعالمي ،واألمن والسالمة.

الفائزون بمنطقة الرياض

38

العدد الثاني  -السنة األولى  -أكتوبر 2022

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

الفائزون بمنطقة نجران

الفائزون بمنطقة الجوف

املبادرات االجتماعية والتطوعية ال تُشغل وقت فراغ الطالب وحسب ،بل تُحّ يي بداخله
روح املنافسة الرشيفة وتع ّزز لديه روح الوالء الوطني.
الفائزون بمنطقة الحدود الشمالية

الفائزون بمنطقة الباحة
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الفائزون باملنطقة الرشقية

الفائزون بمنطقة القصيم

بناء القدرات الشبابية تعتمد عىل من يمتلك الشغف وروح املباردة واإلحساس
باملسؤولية ،وهذا ما هو متوفر يف شباب وفتيات الوطن.
الفائزون بمنطقة املدينة املنورة
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الفائزون بمنطقة تبوك

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

الفائزون بمنطقة جازان

الفائزون بمنطقة حائل

طاملا هناك شباب واعِ د كشبابنا مُحبٌ لوطنه غيو ٌر عليه ،مداف ٌع عنه ويسعى لالرتقاء به.

فمستقبل الوطن بخري بإذن الله.
الفائزون بمنطقة عسري

الفائزون بمنطقة مكة املكرمة
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سمو أمير نجران يرعى حفل تكريم الفائزين

بجائزة المواطنة المسؤولة

في التصفيات األولية بمنطقة نجران

التي نظمتها مؤسسة جائزة األميرة صيتة
رعـى صاحـب السـمو األمير
جلـوي بـن عبدالعزيـز بـن
مسـاعد أمير منطقـة نجـران
وبحضـور األمين العـام لجائزة
األميرة صيتة بنـت عبـد العزيز
للتميـز يف العمـل االجتماعـي،
وعـدد مـن املهتمين بالشـأن
االجتماعـي والعمـل التطوعـي،
اليـوم ،حفـل تكريـم الفائزيـن
بجائـزة املواطنـة املسـؤولة التي
تنظمهـا مؤسسـة األميرة صيتة
بنـت عبدالعزيز للتميـز يف العمل
االجتماعـي.
وأشـاد األمين العـام لجائـزة
األميرة صيتة بنـت عبـد العزيز
للتميـز يف العمـل االجتماعـي
الدكتـور فهـد املغلـوث خلال
الحفـل ،بالدعـم غير املحـدود
الـذي تحظى بـه أعمـال الجائزة
من سـمو أمير منطقـة نجران،
مشـيدا ً بالفائزيـن ومـا قدمـوه
من أفـكار اهلتهم للفـوز بجائزة
املواطنـة املسـؤولة يف مرحلتهـا
األوىل ,متمنيـا ً لهـم مزيـدا ً مـن
النجـاح خلال املراحـل القادمة.
وبهـذه املناسـبة أكـد سـمو
أمير املنطقـة أن هـذه الجائـزة
تجسـد روح العمـل اإلبداعـي
واإلسـهامات الشـبابية يف خدمـة
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املجتمـع ،مهنئـا ً الفائزيـن
على هـذا التكريـم ،مشـيدا ً
بمجهـودات الجائـزة يف كافـة
املجـاالت االجتماعيـة ،والثقافية،
والخرييـة.
ويف الختـام جـرى تكريـم
الفائزيـن وعددهـم  16مشـاركا ً
ومشـاركة.

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
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برعاية كريمة من سمو أمير الرياض بالنيابة
حفل تكريم الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة
بالتصفيات األولية بمنطقة الرياض
التي نظمتها مؤسسة جائزة األميرة صيتة
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جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

وبمنطقة حائل ..
حفل تكريم الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة

بالتصفيات األولية برعاية صاحب السمو أمير منطقة حائل

التي نظمتها مؤسسة جائزة األميرة صيتة
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وبمنطقة القصيم ..
كَ َّرم صاحب السمو أمير منطقة القصيم

الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة بالتصفيات األولية
التي نظمتها مؤسسة جائزة األميرة صيتة
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جائزة المواطنة المسؤولة

تعلن الفائزين بها في دورتها األولى 2022

في التصفيات النهائية على مستوى المملكة

ابتهاجا ً واحتفاال ً

باليوم الوطني ٩٢

للمملكة العربية السعودية،
جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز يف العمل االجتماعي ترفع عدد
الفائزين يف التصفيات النهائية بجائزة
«املواطنة املسؤولة» إىل

 ٩فائزين وفائزات

عىل مستوى اململكة لزيادة فرص الفوز .
وكل عام ووطننا بخري ولألفضل.
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اإلعالن عن انطالق

ملتقى دراية األول

العمــل االجتمــاعي بنكهة عصريـــة

ﻣﻠﺘﻘﻰ دراﻳـــﺔ
)ﻣﺎذا ﻟﻮ ..ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺼﺮف؟(
اﻟﻤـــﻜﺎن اﻷﻣﺜـــﻞ ﻟﻼﻟﺘﻘـــﺎء وﺟﻬـــ ًﺎ ﻟﻮﺟـــﻪ ﺑﺄﻣﻬـــﺮ وأﻛﻔـــﺄ
اﻟﻤﺨﺘﺼﻴـــﻦ ﻟﻺﺟﺎﺑـــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻛﻴﻔﻴـــﺔ اﻟﺘﺨﻠـــﺺ
واﻟﺘﻌــــﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤــــﻮاﻗﻒ اﻟﺤﻴـﺎﺗﻴــــﺔ اﻟﻤﻔـﺎﺟﺌﺔ
واﻟﺤﺮﺟـــــﺔ واﻟﺨﻄـــﺮة ﻟﻜﺎﻓـــﺔ أﻓـــﺮاد اﻷﺳـــﺮة وﺗﺜﻘﻴـــﻒ
اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت) .اﺟﺘﻤـﺎﻋﻴـ ًﺎ ،ﻧﻔﺴﻴ ًﺎ ،ﺻﺤﻴ ًﺎ،
إﺳﻌﺎﻓﻴ ًﺎ ،ﺗﻘﻨﻴ ًﺎ ،ﺗﺄﻫﻴﻠﻴ ًﺎ ،ﺣﻘﻮﻗﻴ ًﺎ ،أﻣﻨﻴ ًﺎ ،ﻣﺎﻟﻴ ًﺎ(.
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ﻣﺴﺎرات ﻣﻠﺘﻘﻰ دراﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺎر

اﻟﺼـــﺤـــــــــــــﻲ
اﻟﻤﺴﺎر

ﻣﺴﺎر

اﻷﻣــــــﻦ واﻟﺴــــــﻼﻣــــــــﺔ
ﻣﺴﺎر

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ

اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎﺗﻴــــــﺔ

ﻣﺴﺎر

اﻟﻤﺴﺎر

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤــــﺎﻟﻲ

اﻟﺤــﻘـــــــﻮﻗــــﻲ

ﻣﺴﺎر

اﻟﺒــــــﺮاﻋــــــــــﻢ
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إصدار «مواهب ترسيخ»

أحد مبادرات جائزة األميرة صيتة
يأتـي مفهوم تبسـيط وترسـيخ ونرش ثقافـة العمل
االجتماعـي للنشء كأولوية هامة بالنسـبة ملؤسسـة
جائـزة األميرة صيتـة بنـت عبدالعزيـز للتميـز يف
العمـل االجتماعي.
وألن أحـد أهـداف الجائـزة الرئيسـة هـو ترسـيخ
ثقافـة العمـل االجتماعـي والخيري واإلنسـاني
والتطوعـي وتعزيـز قيمـه النبيلـة ،وألن النـشء
الشـباب عىل وجـه التحديـد يمثلون رشيحـة كبرية
مـن املجتمـع ،وهـو عمـاد املسـتقبل ومـن يُعـوَّل
عليهـم يف بنـاء املجتمـع .كان البد مـن االلتفات لهم
وتخصيـص مبـادرة خاصـة بهـم يشـاركون فيها
ويطلقـون مـن خاللهـا مهاراتهـم ومواهبهـم.
ولهـذا السـبب ،كانـت مبـادرة «ترسـيخ» إحـدى
مبـادرات مؤسسـة جائـزة األميرة صيتـة بنـت
عبدالعزيـز للتميـز يف العمـل االجتماعـي ،وهـي
عبـارة عن مسـابقة دورية موجهه لألطفـال النشء

عمومـاً ،ككتابـة قصـص قصيرة أو عمـل أدبي أو
فنـي وفق جـدول زمنـي تحـدده الجائـزة ،تهدف
لتشـجيع العمـل االجتماعـي لديهـم كل حسـب
هوايتـه واهتماماتـه ويف أي مجـال مناسـب لـه،
وتُقـدّم للجائـزة وتُح ُّكـم وتنرش بأسـماء أصحابها
ليسـتفاد منهـا كنـوع مـن أنـواع املسـؤولية
االجتماعيـة للجائـزة.
وجائـزة األميرة صيتـة وهـي تُقـدم هـذه املبادرة
باإلضافـة ملبادراتهـا املجتمعيـة األخـرى ،إنمـا هي
تؤمـن بقـدرات الشـباب ومواهبهـم ،وتـدرك أنـه
متـى مـا تهيأت الظـروف والبيئـة املناسـبة للطفل
والشـاب فسـوف يبـدع ال محالـة ،كمـا تدعـو
الجائـزة الـكل للمشـاركة يف «ترسـيخ» ويف غريهـا
مـن مبـادرات الجائـزة مـن خلال التواصـل مـع
موقـع التواصـل االجتماعـي األخرى الخاصـة بها،
مـع أمنياتنـا بالتوفيـق للجميـع والتألـق للوطـن.

ﺑﻘﺼ ﻣﻠ
ﺤﻖ
ﺺ ﻣ ﺧﺎ
ﺒﺎدر ص
ة
ﺗﺮ
ﺳ
ﻴ
ﺦ

ﻣﻮاﻫﺐ ﺗﺮﺳﻴﺦ
ليس أفضل من االستثمار
يف أبناء وبنات الوطن ،إنه
االستثمار الحقيقي واملستدام
الذي يُعول عليه.

ا

ﻟﻌﻢ ﺣﺴﻦ ..ﺳﻘﺎ اﻟﺤﺎرة

اﻟﻔِﺨَ ﺎ ُخ اﻟﺘّﺎﺋﻬ ُﺔ

إ

ﻣﺒﺎدرة ﺗﺮﺳﻴﺦ

دادا ﻓﺎﻃﻤﺔ

ﺣﺪى ﻣﺒﺎ
درات ﺟﺎﺋﺰة اﻷﻣﻴﺮة
ﺻﻴﺘﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻧﺤﻮ ﺗﺒﺴ

ﻴﻂ وﺗﺮﺳﻴﺦ وﻧﺸﺮ اﻟﻌ

ﻣﻜﻌﺒﺎت اﻟﺜﻠﺞ
ﻋﺎزم ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻤﺔ
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ﻋﺎزم ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻤﺔ

ﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺶء

ﻋﺎزم ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻤﺔ

دادا ﻓﺎﻃﻤﺔ

اﻟﻌﻢ ﺣﺴﻦ ..ﺳﻘﺎ اﻟﺤﺎرة

اﻟﻔِﺨَ ﺎ ُخ اﻟﺘّﺎﺋﻬ ُﺔ

اﻟ

اﻟﻔِﺨَ ﺎ ُخ اﻟﺘّﺎﺋﻬ ُﺔ

ﻣﻜﻌﺒﺎت اﻟﺜﻠﺞ

ﻌﻢ ﺣﺴﻦ ..ﺳﻘﺎ اﻟﺤﺎرة

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

في جائزة األميرة صيتة يمكننا القول وبكل فخر إنها جائزة ال تعرف التثاؤب،

وليـس أدل علـى ذلـك مـن رزنامتهـا الثريـة علـى مـدار العـام ،وتنـوع برامجهـا

شـبر علـى أرض الوطـن الغالي ،لخدمة كل
ومبادراتهـا وجـدول أعمالهـا فـي كل
ٍ
ً
عطـاءات ال تنتهـي.
ٍ
وتأكيـدا علـى
حـب وشـغف ،
شـرائح المجتمـع بـكل ٍ

2022

 2022 /10 / 8م

 2022 /10 / 8م

اﻧﻄﻼق اﻟﺪورة اﻟﻌﺎﴍة
ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﱪى.

ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺟــﺎﺋﺰة أم اﻟﺠــــــﻮد

ﺟـﺎﺋـﺰة

ﺣﻴﺚ ﻧﻘﺎء اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﻌﺎﻧـﻖ ﻧ ُﺒﻞ اﻟﻤﻘﺼﺪ

اﻟﻤُ ﻮ َ
َاﻃﻨـــﺔ اﻟﻤﺴـﺆوﻟـــﺔ

»ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺶء«

ﺟـــﺎﺋﺰة ﺗﻨﺴﻴــﻖ

ﻧﺤﻮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺟـــﺎﺋﺰة ﺗﺤﻔﻴﺰ

ﻷﻓﻀﻞ ﻣﺒﺎدرة وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ

رزﻧﺎﻣﺔ ﺻﻴﺘﺔ
 2023 /1 /5-3م

 2023 /2 /22م

ﻣﻠﺘﻘﻰ دراﻳـﺔ.

ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺪء اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة
اﻤﻟﻮاﻃﻨﺔ اﻤﻟﺴﺆوﻟﺔ ﻟﺪورﺗﻬﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

2023

ﺟـﺎﺋـﺰة

اﻟﻤُ ﻮ َ
َاﻃﻨـــﺔ اﻟﻤﺴـﺆوﻟـــﺔ

 2023 /2م

 2023 /3 /12م

2023 /4 /22م

اﻤﻟﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﱪى
ﻟﻠﺪورة اﻟﻌﺎﴍة.

ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﱪى ﰲ دورﺗﻬﺎ
اﻟﻌﺎﴍة

ﻣـﻮﻋﺪ إﻏﻼق اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﲆ
ﺟﺎﺋﺰة اﻤﻟﻮاﻃﻨﺔ اﻤﻟﺴﺆوﻟﺔ
ﻟﺪورﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

2023 /5 /11م

 2023 / 9 / 23م

إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻷوﻟﻴﺔ
ﺟﺎﺋﺰة اﻤﻟﻮاﻃﻨﺔ اﻤﻟﺴﺆوﻟﺔ
ﻟﺪورﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

إﻋﻼن اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺟـﺎﺋـﺰة

اﻟﻤُ ﻮ َ
َاﻃﻨـــﺔ اﻟﻤﺴـﺆوﻟـــﺔ

ﺟـﺎﺋـﺰة

اﻟﻤُ ﻮ َ
َاﻃﻨـــﺔ اﻟﻤﺴـﺆوﻟـــﺔ

ﺟــﺎﺋﺰة أم اﻟﺠــــــﻮد

ﺣﻴﺚ ﻧﻘﺎء اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﻌﺎﻧـﻖ ﻧ ُﺒﻞ اﻟﻤﻘﺼﺪ

ﺟـﺎﺋـﺰة

اﻟﻤُ ﻮ َ
َاﻃﻨـــﺔ اﻟﻤﺴـﺆوﻟـــﺔ

»ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺶء«

ﺟـــﺎﺋﺰة ﺗﻨﺴﻴــﻖ

ﻧﺤﻮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺟـــﺎﺋﺰة ﺗﺤﻔﻴﺰ

ﻷﻓﻀﻞ ﻣﺒﺎدرة وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ

 2023 /10م

اﻧﻄﻼق اﻟﺪورة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩ
ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﱪى.
 2023 /10م

ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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إلى أن نلتقي ..

سنظل وبك
ل شغف نساهم في
صناعة حاضر هذا ا
لعمل االجتماعي وبناء
مستقبله على نح
و
را
ق
و
م
ٍ
ست
دا
م
ٍ
يح
ق
ق
طموحات هذا الو
طن الغالي وتطلعاته،
ويرتقي به إلى أ
على مراتب اإلنسانية.
وإلى ذلك الحين..

ف

ي حفظ الله ورعايته..
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الجائزة الكبرى

الجوائز االجتماعية

جائزة تنسيـق

جائزة أم الجـــود

املبــادرات

مبادرة ترسيخ

مبادرة تضامن

مبادرة احتضـان

املـراكـز

مركـز التنسيـق االجتمـــاعي

مركز األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتأهيل املهني واالجتماعي بجامعة أم القرى

مبادرة دعــــم

امللتقيات

ملتقى درايـــة

ﻣﺠﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دورﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﺋﺰة اﻷﻣﻴﺮة ﺻﻴﺘﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

+966 11 254 4470
seetahaward
info@seetahaward.org
www.seetahaward.org

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ

