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الدورة الثانية

الُمَواَطنـة المسـؤولةلجائزة المواطنة المسؤولة
جـائـزة

22 فبراير
يوم التأسيس

تاريخنا المشرق وماضينا العريق

السعودية
انطالق الحملة الشعبية لمساعدة 
المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

انطالق
ملتقى درايـة

وملحق تفصيلي خاص بملتقى دراية

حفل تكريم
الدورة العاشرة

لجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز



»صيتة االجتماعية«
مجلة اجتماعية دورية نصف سنوية 

العدد الثالث، السنة الثانية 1444هـ - 2023م

ُتعنى 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(

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

تقرؤون في هذا العدد:

• الحياد الصفري.. وجودة الحياة

• التوعية الغذائية.. جهد مضاعف وعمل ال ينتهي

• عمرها ثالثة قرون... المملكة .. تحديات وتضحيات وإنجازات

• من الجوانب اإلنسانية في تاريخ الملك عبدالعزيز

• كيف نصنع جياًل مبادرًا

• قانون النفع

• 23 مارس.. األبعاد والمضامين

• كيف سيكون اإلعالم بعد 30 عامًا ؟

• جائزة األميرة صيتة والرقمنة

• لقاء العدد.. األمير سلمان وحديث من القلب

• التطور الرقمي في المملكة العربية السعودية

• السعودية.. ملكًا وشعبًا مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا 

• انطالق الدورة العاشرة وحفل الجوائز االجتماعية

• إحصائيات الجائزة الكبرى خالل 10 أعوام
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)10 أعوام من العطاء(
ويستمر األثــــر ..

االجتماعية  صيتة  مجلة  من  الثالث  العدد  يأتي 
صيتة  األمرية  لجائزة  العارشة  الدورة  مع  متزامناً 
بنت عبد العزيز للتميز يف العمل االجتماعي، والتي 

تمثل بلوغ الجائزة عامها العارش بحمد الله.

عظيماً  مغزى  يمثل  التاريخ  هذا  أن  شك  وال 
لتقديم  كبري  تحٍد  يف  ويجعلها  للجائزة،  بالنسبة 

األفضل واألميز عىل صعيد العمل االجتماعي.

يف  وهي  تأسيسها  بداية  ومنذ  والجائزة  ال؟  ِلَم 
التي  النبيلة  أهدافها  لتحقيق  الزمن  مع  سباق 
عبدالعزيز  بنت  صيتة  األمرية  صاحبتها،  رسمتها 

-رحمها الله-.

واألكثر  النبيل.  اإلنساني  منهجها  عىل  والسري 
من ذلك، حرصها الشديد عىل مواكبة رؤية الوطن 

ومستهدفاته.

العارش وتكريمها  الجائزة عامها  اليوم ومع بلوغ 
للفائزين بدورتها العارشة أثبتت أنها جائزة الوطن 
التي  ومبادراتها  املتنوعة  برامجها  خالل  من  بحق 
وتعّرف  الغايل،  الوطن  أرجاء  بها  تجوب  زالت  ما 
من  بها  الجميع  إرشاك  وتحاول  الجليلة،  بخدماتها 
خالل منهجية مهنية مدروسة للوصول لكل رشائح 
الوطن، والعمل عىل رشاكات  املجتمع يف كل مناطق 
كل  من  واالستفادة  األطراف  جميع  تفيد  نوعية 
املجتمع  ومؤسسات  الحكومية،  املجتمع  إمكانيات 
والرشكات واألفراد من أجل خلق بيئة تكاملية تضمن 

تكامل جهود العمل االجتماعية، واستفادة الجزء من 
الكل وفق منظومة مهنية عالية.

واملتتبع ملسرية الجائزة طيلة عمرها، وبالذات منذ 
خمس سنوات األخرية يالحظ تنوعاً وثراًء يف الربامج 
املقدمة، وال يكاد يمر عام دون اإلعالن عن مبادرة 
الجوائز  ألخواتها  تضاف  جديدة  جائزة  أو  جديدة 
أوجدت  بل  بذلك،  تكتف  لم  وأيضاً  واملبادرات، 
الوطن  أبناء  لخدمة  تخصصية  اجتماعية  مراكز 
من  واالقتصادية،  االجتماعية  معيشتهم  وتحسني 
للتأهيل  عبدالعزيز  بنت  األمرية صيتة  مركز  خالل 
املهني واالجتماعي بمكة املكرمة الذي يُعنى بتدريب 
عن  ناهيك  الخاصة،  الظروف  أصحاب  وتوظيف 
يف  اململكة  لجهود  توثق  مختارة  نوعية  إصدارات 
املثال ال  العمل االجتماعي، ومنها عىل سبيل  مجال 
جهود  يوثّق  الذي  للتاريخ«،  »ذاكرة  كتاب  الحرص 
كورونا  جائحة  أثناء  السعودية  العربية  اململكة 
األطفال  تهم  إلصدارات  باإلضافة  ودولياً.  داخلياً 
والوصول لطلبة املدارس من خالل جائزة »املواطنة 

املسؤولة«.

وهو  الجائزة  نفذته  الذي  األكرب  الحدث  ولعلَّ   
ملتقى دراية، دليالً عملياً عىل تنوع مجاالت برامجها 
رشائح  لكل  الوصول  عىل  وحرصها  ومبادراتها 
املجلة  أفردت  فقد  دراية،  ألهمية  ونظراً  املجتمع. 
ملحقاً تفصيلياً خاصاً به ملزيد من االطالع واملعرفة.

والجائزة من خالل وصولها لهذه املرحلة املهنية 
الهامة يف حياتها، فإنها تدرك أن ما تقدمه للمجتمع، 
إنما هو غيٌض من َفيِض عطاءات هذا الوطن الكبري 
الذي ما زال يُغدق عىل شعبه الكثري من أجل أن يراه 

كبرياً وعظيماً وشامخاً ومستقالً يف كل يشء.

مسرية  أن  عليه،  ونؤكد  نلخصه  أن  نستطيع  وما 
الخري والعطاء والتنمية ستظل مستمرة بإذن الله طاملا 
األمرية  نهج  وأن  إنسانية،  ينبض  هناك وطن كوطننا 

الراحلة صيتة اإلنساني سيظل متواصالً بإذن الله. 

وعىل الخري نلتقي دائماً بحول الله وقوته.
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أ.د. فهد بن حمد املغلوث
األمني العام لجائزة األمرية صيتة بنت 
عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتماعي
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الحياد الصفري.. وجودة الحياة

األخـرية مصطلـح  اآلونـة  يف  سـمعنا  مـا  كثـرياً 
»الحياد الصفـري« أو »الحياد املناخي« أو »الكربون 
الصفـري«، ولكـن ربمـا الكثـريون ال يعرفـون بعد 
ماهيـة هـذا املصطلـح عىل وجـه التحديـد، وعالقته 

بجـودة الحيـاة وتحسـني ظـروف البرش.

وملزيد مـن التوضيح، نسـتطيع القـول إن الحياد 
الصفـري يُقصـد بـه التحـول إىل اقتصـاد بصـايف 

»صفـر« مـن انبعاثـات الغـازات الدفينة.

وحسـب  أدق،  وبشـكل   
»مـاي  مؤسسـة  تعريـف 
السـويرسية،  كاليمـت« 
فإنه يعنـي أن أي انبعاثات 
ناجمـة عـن حـرق الوقـود 
األحفـوري تقابلها إجراءات 
األشـجار  زراعـة  مثـل 
التـي تمتـص ثاني أكسـيد 
الكربـون. وبعبـارة أخـرى 
فـإن األنشـطة االقتصاديـة 
لثانـي  محايـدة  تصبـح 
لـم  إن  الكربـون  أكسـيد 

للمنـاخ. ضغطـاً  تشـكل 

 السعودية ودورها يف حفظ االنبعاثات 

أدركـت اململكـة العربيـة السـعودية منـذ وقـت 
مبكـر التحديـات الكبرية التـي تواجـه العالم، وعىل 

رأسـها التلـوث البيئـي بكل أشـكاله.

 كمـا أدركـت أن عليهـا مسـؤولية كبـرية أيضـاً 

يف  املتمثـل  التحـدي  لهـذا  للتصـدي  املسـاهمة  يف 
الضـارة. الدفينـة  االنبعاثـات 

وبشكل  جادة  اململكة  سعت  املنطلق،  هذا  ومن   
الجادة  املبادرات  من  العديد  تبني  إىل  وفوري  علمي 
الالزمة  واآلليات  التقنيات  تطوير  إىل  تهدف  التي 

إلدارة وتخفيض االنبعاثات ملواجهة تحديات املناخ.

»السـعودية  مبـادرة  جـاءت  الشـأن،  هـذا  ويف 
الخـراء« ومبـادرة »الـرشق األوسـط األخـر«. 
العهد  اللتـان أطلقهمـا ويل 
حـرص  لتؤكـد  السـعودي 
السـعودية  العربية  اململكـة 
الجـاد ألخـذ زمـام املبادرة 
يف  العمليـة  للمسـاهمة 
وصوالً  الصفـري،  التحـول 
انطالقـاً  الحيـاة،  لجـودة 
مـن اململكة وخدمـة لكوكب 

األرض.

ولعـل ما يجـري عىل قدٍم 
وسـاق يف اململكـة العربيـة 
السـعودية مـن تنفيـذ عمـي ملبـادرة »السـعودية 
الخـراء« وأيًضا جهـود اململكـة يف إرشاك املجتمع 
الـدويل يف تفعيـل »الـرشق األوسـط األخـر« مـن 
عـىل  واضحـة  داللـة  وغريهـا،  املؤتمـرات  خـالل 
مسـرية التحـول السـعودي نحـو مجتمـع أخـر 
آمـن يسـاهم يف الحفـاظ عـىل االنبعاثـات الدفينـة 
والوصـول للحيـاد الصفري الذي هـو هدف الجميع 
مـن أجـل حمايـة البيئة من خـالل مبـادرات عملية 

لبعضها. معـززة  تكامليـة 

متفائلون جداً باستهداف اململكة 
للوصول للحياد الصفري من خالل 

نهج االقتصاد الدائري الكربوني 
الذي سيساهم بخفض ما يقارب 

من 278 مليون طن انبعاثات 
سنوياً بحلول 2030.

جودة الحياة ليست مجرد كلمة جميلة نرددها ونتفوَّه بها، إنها 

ومؤسسات  واألهلية  الحكومية  الجهود  جميع  تضافر  يتطلب  أمل 

املجتمع املدني واألفراد لتحقيقها.
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جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

حينمـا نتحـدث عـن مسـرية خـري متنقلـة عـرب 
السـنوات، فإننـا نتحـدث عن جائـزة األمـرية صيتة 
بنـت عبد العزيـز للتميـز االجتماعـي، تلـك الجائزة 
اإلنسـانية  معانـي  كل  يف مضامينهـا  تحمـل  التـي 
واملضامـني الوطنيـة وبشـائر الخـري والعطـاء التي 
أوجـدت لتكريس نهج األمـرية صيتة -رحمهـا الله- 
صاحبة األيـادي البيضاء، وتكريمـاً لعطاءاتها طوال 

حياتها. مسـرية 

مسـرية خـرّية نبتـت مـن أرض مباركـة، نـذرت 
نفسـها لتلمـس احتياجات الناس والوقـوف بجانبهم 
وحـل مشـكالتهم والتأكـد مـن عيشـهم بكرامـة يف 
وطـن يعرف قيمـة اإلنسـان ويُقدر كرامته ويسـعى 

. ملصلحته

ونحـن كأبنـاء األمـرية صيتـة فخـورون جـداً بما 
تحقـق للجائـزة مـن إنجازات إنسـانية تؤكـد منهج 
الراحلـة األمـرية صيتـة، وتكـون صدقة جاريـة لها 

الله. بـإذن 

فهـا نحـن اليـوم نـرى بأعيننـا تلـك اإلنجـازات 
اإلنسـانية التـي تحققـت للجائـزة، وها نحن نسـمع 
بأذاننـا الدعـوات الصادقـة مـن املخلصـني بالرحمة 
لهـا والثـواب ومواصلـة نهجهـا الخـرّي عـرب أبنائها 

وأحفادهـا، ومـن خـالل مؤسسـتها الرائدة.

كلنـا وفـاء لهـذا النهـج املبـارك ولهـذه املسـرية 
الخـرية لجائزة األمـرية صيتة ودعواتنا لهـا بالتوفيق 

والنجـاح والعطـاءات التـي ال تعرف حـدوداً.

صيتة مسيرة خير
األمير فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير 

عضو مجلس األمناء
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التوعية الغذائية
جهد مضاعف وعمل ال ينتهي ال

ـــــ
مق

الغذائــي  الوعــي  إن نــر 
ــراض،  ــن األم ــراً م ــد كث يح
املتعلقــة بالغــذاء والتغذيــة، 
جهــداً  يتطلــب  وهــذا 
بــن  متبــادالً  واهتمامــاً 
ــاته،  ــع ومؤسس ــراد املجتم أف
ــري  ــي غ ــام الغذائ ــث أن النظ حي
ــي  ــاط البدن ــة النش ــي وقل الصح
مــن أبــرز املخاطــر العامليــة 
ــب  ــة، ويج ــدد الصح ــي ته الت
ــرشكات  ــه ال ــا ترّوج ــذر مم الح
الربحيــة باســتخدام عبــارة غــذاء 
صحــي لتســويق منتجاتهــا التــي 
ــراض  ــة بأم ــؤدي لإلصاب ــد ت ق
ومضاعفــات خطــرية، كمــا أن 
الجهــود يجــب أن تتضافــر ضــد 
مــا يروجونــه يف مواقــع التواصــل 
معلومــات  مــن  االجتماعــي 
مغلوطــة لألســف بشــكل مكثــف 
يتطلــب جهــداً كبــرياً للــرد عليــه. 

الغذائيــة  املمارســات  إن 
الصحيــة يجــب أن نبــدأ بهــا 
مبّكــرة،  ُعمريــة  مرحلــة  يف 

تعــّزز  الطبيعيــة  فالرضاعــة 
وتحّســن  الصحــي  النمــو 
ــد  ــا فوائ ــريف، وله ــور املع التط
ــّد  ــدى، كالح ــة امل ــة طويل صحي
مــن خطــر زيــادة الــوزن أو 
باألمــراض  واإلصابــة  البدانــة 
ــة  ــة عمري غــري الســارية يف مرحل
الحقــة، واالســتمرار كذلــك يف 
تعزيــز صحــة األطفــال باملدارس 
التغذيــة  مــن خــالل برامــج 
الجيــدة املدروســة وليس اإلشــباع 
ــون  ــدرات والده ــط بالكربوهي فق

واأللــوان واملــواد الحافظــة.

ــاس،  ــن الن ــان م ــاك فريق هن
ــد  ــذي يعتق ــو ال ــق األول ه الفري
ــىل  ــاد ع ــباع واالعتم ــرة اإلش بفك
مــلء البطــن بغــض النظــر عــن 
ــف  ــذا لألس ــام، وه ــة الطع نوعي

يــؤدي إىل الســمنة وزيــادة الوزن 
واألمــراض املرتبطــة بهــا، ابتــداًء 
بمتالزمــة األيــض، ألنــه ال يعــرف 
كيــف يــوازن متطلبــات جســمه .

فهــو  اآلخــر،  الفريــق  أمــا 
ــي  ــام ه ــة الطع ــد أن نوعي يعتق
األســاس وليــس الكميــة، ويؤمــن 
أن الغــذاء الصحــي يَُعــّد الركيــزة 
الجيــدة  للصحــة  األساســية 
ــراض،  ــن األم ــايل م ــد الخ والجس
ولــه أهميــة كبــرية يف تقويــة 
مناعــة الجســم وقدرتــه عــىل 
مقاومــة األمــراض برسعــة أكــرب. 
ــة  ــن اإلصاب ــي م ــاً يق ــو أيض وه
باألمــراض، املزمنــة والشــائعة 
بشــكل كبــري، كالســكر والضغط، 
ــرول يف  ــبة الكولس ــاع نس وارتف
ــذه  ــب، وه ــراض القل ــدم وأم ال

د. مشوح بن عبد الله املشوح
أمني جمعية الغذاء والتغذية السعودية 

مستشار إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة
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ــام  ــداً بالنظ ــاً وطي ــة ارتباط ــا مرتبط ــراض كله األم
الغذائــي املتبــع، فمثــالً يبــدأ يســأل نفســه فيقــول: 
ــة، وهــي  ــاج جســمي مــن أشــياء رضوري مــاذا يحت
)أوالً: الطاقــة رضوريــة للحركــة والنشــاط وألجهــزة 
الجســم الداخليــة(، وينبغــي أن تكــون الطاقــة 
املســتهلكة )الســعرات الحراريــة( متوازنــة مــع 

ــب  ــة لتجنّ ــة املبذول الطاق
غــري  الــوزن  زيــادة 
يجــب  كمــا  الصحيــة، 
النســبة  تتجــاوز  ال  أن 
الكليــة للدهــون 30 % من 
ــة  ــول الطاق ــايل مدخ إجم
مــا  نســبة  تكــون  وأن 
يتــم تناولــه مــن الدهــون 
ــن 10 %  ــل م ــبّعة أق املش
مدخــول  إجمــايل  مــن 
يســتبدل  وأن  الطاقــة، 
املشــبّعة  الدهــون 
إىل  املتحّولــة  والدهــون 
ــبّعة،  ــري املش ــون غ الده
مــع العلــم أن الجســم 
ــا  ــون أيض ــاج للده يحت
لبنــاء جــدران الخاليــا 

والهرمونــات وغريهــا مــن العمليــات األخــرى، وأيضــاً 
ــن 10 %  ــل م ــون أق ــب أن تك ــرة يج ــكريات الح الس
ــن 5 %  ــل م ــة أو أق ــول الطاق ــايل مدخ ــن إجم م

ــة. ــة إضافي ــد صحي ــق فوائ لتحقي

ــة  ــراءة البطاق ــخص بق ــوم الش ــح أن يق يُنص
الغذائيــة ملعرفــة كميــة الســكريات األصليــة 

ــة. ــكريات املضاف ــج و الس باملنت

ــاً  ــاج بروتين ــاً: أحت ــرى )ثاني ــرة أخ ــأل م ــم يس  ث
واألجهــزة  والجلــد  والعضــالت  جســمي  لبنــاء 
ــه  ــة و لل ــات متنوع ــادر الربوتين ــة(، ومص الداخلي
الحمــد ابتــداًء مــن البيــض ومختلــف أنــواع اللحــوم 
ــه  ــادر نباتي ــن مص ــني م ــروراً بالربوت ــماك، م واألس
مثــل: الفــول والحمــص واألنــواع األخــرى مــن 
ــاذا  ــرى م ــرة أخ ــأل م ــود، ويس ــم يع ــات، ث البقولي
ــاج جســمي غــري الطاقــة والربوتــني، ثــم تأتــي  يحت

اإلجابــة بــكل بســاطة )ثالثــاً: أحتــاج إىل فيتامينــات 
املناعــي ومكافحــة  وأمــالح(  لتعزيــز جهــازي 
ــة  ــلطات املتنوع ــاول الس ــن تن ــي م ــراض، وتأت األم
ــوان(  ــة أل ــل خمس ــىل األق ــزح ) ع ــوان ق ــاً  بأل يومي
ــر  ــر، واألخ ــم أو بنج ــون طماط ــر يك ــالً األحم فمث
خــس أو جرجــري، وباقــي األلــوان، وأخــرياً يجــب أن 
يكــون امللــح املســتهلك 
عنــد أقــل مــن 5 غرامــات 
يف اليــوم الواحــد، للوقايــة 
مــن ارتفــاع ضغــط الــدم 
ــل  ــؤدي إىل التقلي ــا ي مم
القلــب  أمــراض  مــن 
ــدى  ــة ل ــكتة الدماغي والس

ــني. البالغ

إن التــوازن الغذائي مهم 
ــان،  ــاة اإلنس ــداً يف حي ج
ــىل  ــذاء ع ــتمل الغ وأن يش
جميــع العنــارص الغذائيــة 
الكربوهيــدرات  مــن 
والدهــون  والربوتينــات 
والفيتامينــات  الصحيــة 
واألمــالح املعدنيــة واملــاء، 
ــم  ــض بالجس ــات األي ــاء رضوري لعملي ــث إن امل حي
ومســاعدة الجســم بالتخلــص مــن تراكمــات الســموم 
وطردهــا مــن خــالل الــكىل، كمــا أنــه رضوري 
ــه يف  ــة إىل أهميت جــًدا للهضــم واالمتصــاص، باإلضاف
ــق  ــن طري ــم ع ــرارة الجس ــة ح ــىل درج ــة ع املحافظ

ــرق. الع

ــا  ــا حكومتن ــي تبذله ــود الت ــى الجه ــرياً ال نن وأخ
الرشــيدة يف املحافظــة عــىل صحــة املواطنــني، حيــث 
ــة  ــة الصحي ــىل الرعاي ــارات ع ــة امللي ــرصف الدول ت
ــة  ــاتنا الخاطئ ــج ممارس ــىل نتائ ــرصف ع ــا ت وأغلبه
ومنهــا التغذويــة، حيــث يتــم عــالج أمــراض يمكــن 

ــة. ــة املمنهج ــا بالتوعي ــة منه الوقاي

وكلنــا أمــل يف تكثيــف التوعيــة وإنشــاء هيئــة 
ــع  ــاكل املجتم ــدرس مش ــة ت ــة بالتوعي متخصص
ــة وذات  ــرة ونافع ــة مؤث ــج توعوي ــدم برام وتق

ــها. ــن قياس ــة ويمك مصداقي

أن  يجب  الصحية  الغذائية  املمارسات  أن 

فالرضاعة  مبّكرة  عمرية  مرحلة  يف  بها  نبدأ 

وتحّسن  الصحي  النمو  تعّزز  الطبيعية 

التطور املعريف ولها فوائد صحية طويلة املدى 

البدانة  أو  الوزن  زيادة  خطر  من  الحّد  مثل 

مرحلة  يف  السارية  غر  باألمراض  واإلصابة 

عمرية الحقة.

عىل  الغذاء  يشتمل  وأن  جدا  مهم  التوازن 

الكربوهيدرات  من  الغذائية  العنارص  جميع 

والفيتامينات  الصحية  والدهون  والربوتينات 

واألمالح املعدنية واملاء.
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عمرها ثالثة قرون...
المملكة ..

تحديات وتضحيات وإنجازات ية
طن

 و
ت

جزا
من

مــرت الدولــة الســعودية خــالل تكوينهــا بمراحــل 
ــة  ــزة مهم ــكلت ركي ــا ش ــة منه ــالث، كل مرحل ث
ــا  ــعودية وبنياته ــة الس ــة العربي ــيس اململك يف تأس
السياســية، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة،  والروحيــة 
ــي  ــا ه ــة إىل م ــالد املبارك ــذه الب ــت ه ــى وصل حت
عليــه اليــوم مــن رفعــة وســمو تحــت قيــادة خــادم 
ــك ســلمان بــن عبدالعزيــز  الحرمــن الريفــن املل
آل ســعود وويل عهــده صاحــب الســمو امللكــي 

ــه.  ــا الل ــلمان- حفظهم ــن س ــد ب ــر محم األم
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يـد  عـىل  األوىل  اللبنـة  كانـت 
اإلمـام محمد بن سـعود - رحمه 
تتشـكل  بـدأت  حيـث   – اللـه 
االجتماعيـة  الحيـاة  مالمـح 
والسيـاسيــة واالقتصـاديـــة 
والثقافيـة الحديثـة يف الجزيـرة 
حكـم  تحـت  آنـذاك  العربيـة 
ثـم  األوىل،  السـعودية  الدولـة 
اإلمـام  حكـم  إىل  األمـر  انتقـل 
تركـي بـن عبداللـه بـن محمـد 
 – اللـه  رحمـه   – سـعود  بـن 
الثانيـة  السـعودية  الدولـة  يف 
وبعدها دخلت السـعودية عرصاً 

جديـداً  يف عهـد  امللـك عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن 
الفيصـل آل سـعود - رحمـه اللـه - عـام ١٣١٩هـ 
)١٩٠٢م(، وهـو املؤسـس  للدولة السـعودية االثالثة 
وموحـد اململكـة العربيـة السـعودية، ومن ثم سـار 
أبنـاؤه امللـوك مـن بعده عـىل نهجـه يف تعزيـز بناء 
هـذه الدولـة ووحدتهـا وتطـور إمكاناتهـا يف جميع 

املجـاالت.

منـذ التأسـيس األول وحتـى هـذا العهـد امليمـون 
بقيـادة خـادم الحرمـني الرشيفـني امللك سـلمان بن 
عبـد العزيـز ظلـت الدولـة السـعودية خـالل ثالثة 

ترسـيخ   عـىل  تعمـل  قـرون 
قواعـد الحكـم الرشـيد والنظام 
املتماسـك،  وجعلت أمن املجتمع 
يف مقدمـة اهتماماتهـا مع خدمة 
وتحقيـق  الرشيفـني  الحرمـني 
العيـش للمجتمـع وسـط  رغـد 
عمـق  لكـن  كثـرية،  تحديـات 
التالحـم بني أبنـاء الوطن الواحد 
جعل مـن هـذه الدولـة املباركة 
بـني  يربـط  اسـراتيجياً  عمقـاً 
ثالث قـارات، وحولـت الصحراء 
القاحلـة إىل واحـات ومدن كربى 
كل  مـن  النـاس  إليهـا  يهـوي 
العالـم، كمـا رسـمت طريقـاً واضحـاً يف السياسـة 
الحكيمـة، واالقتصـاد القـوي، والعالقـات اإلقليميـة 
والدوليـة املتوازنـة، بجانب انتمائهـا العربي األصيل.

إن ذكـرى تأسـيس اململكـة ليـس مجـرد حـدث 
عابـر، بل هـو مسـرية حافلـة بالتضحيات الجسـام 
واإلخـالص للقيـادة والوطن عـرب مراحلهـا املختلفة، 
وهـذا التأسـيس لـم يكن مجـرد صدفـة، إنمـا كان 
وليـد رحلـة طويلـة وتحديـات جسـام جعلـت مـن 
اململكـة العربيـة السـعودية اليـوم دولـة ال يمكـن 

تجاوزهـا يف جميـع املحافـل اإلقليميـة و الدوليـة.
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من الجوانب اإلنسانية
في تاريخ الملك عبدالعزيز

فعل  كل  فيها  نرى  التي  الصادقة  مرآتنا  هو  تاريخنا 
كل  فيها  تظهر  مرآة  الوطن،  بناء  يف  جماعة  أو  لفرد 
فعل  من  أنواعها  وحتى  املختلفة،  بأحجامها  الصور 
حتى  وثقايف،  واجتماعي  واقتصادي  وسيايس  حربي 
الجوانب اإلنسانية بكل منعطفاتها وأشكالها وأدوارها. 
وهو أيضاً مرآة تظهر فيها مواقف وأخالقيات ابن هذه 

األرض وما جبل عليه من صفات كريمة. 

أ. د. دالل بنت مخلد الحربي
أستاذة التاريخ الحديث واملعارص

عضو مجلس الشورى

ال
ـــــ

مق
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امللك  مواقف  من  إنسانية  صورة  واستعيد  انظر 
يف  الجارة  مع  هي  املرة  وهذه  الكثرية،  عبدالعزيز 
اململكة  باسم  تعرف  كانت  والتي  اليمن،  الجنوب 
امللك  اهتمام  بجالء  يظهر  واملوقف  املتوكلية،  اليمنية 
عبدالعزيز بقضايا العرب واملسلمني ومساندته لها يف 
أنحاء املعمورة.. ويعود املوقف إىل فرة الحرب العاملية 

الثانية.

العاملية  الحرب  قبيل  اليمنية  الهجرة  ازدادت  فقد 
الثانية وخاللها بعد ظهور الكساد والركود يف اقتصاد 
اليمن، ولم تفلح سياسة العزلة التي خطها اإلمام يحيى 
حميد الدين حاكم اليمن وقتها لبالده ورعاياه يف منع 
املئات من اليمنيني الفقراء من الهجرة سنوياً، وكانت 
عدن منطقة الجذب األوىل لهم، كما كانت محطة عبور 
لهؤالء املهاجرين إىل رشقي أفريقيا الجنوبية آسيا وإىل 
أوروبا والواليات املتحدة األمريكية، حيث كانت تتوافر 

فرص العمل. 

املهاجرين  مواطنيه  رعاية  يحيى  اإلمام  أراد  وقد 
دبلومايس  تمثيل  وجود  عدم  أن  إال  اليمن  خارج 
ورفض  بالخارج  عالقاته  تضييق  بسبب  له  خارجي 
بما  العالم  دول  جميع  مع  الدبلومايس  التمثيل  تبادل 
فيهم بريطانيا التي كانت بالقرب من حدوده الجنوبية 
يف عدن ومحمياتها وكان التوتر يشوب العالقة بينهما 
أساساً  باملحميات  مطالبه  من  يحيى  اإلمام  جعل  إذ 
من  كثرياً  بريطانيا  وواجهت  بريطانيا  مع  عالقته  يف 
يف  اليمنية  االدعاءات  مقاومة  أجل  من  الصعوبات 

املحمية وعدن وصد غاراتها، عدا صدامات الحدود بني 
الطرفني.

يحيى  اإلمام  عالقة  فيه  كانت  الذي  الوقت  ويف 
اململكة  مع  عالقاته  كانت  الربيطانيني  مع  متوترة 
املعاهدة  توقيع  أدى  فقد  هادئة،  السعودية  العربية 
إىل  ١٣5٢هـ/١٩٣4م  عام  يف  السعودية  اليمنية 
استقرار األمور بني اململكتني، وعىل الرغم من محاولة 
االغتيال التي تعرض لها امللك عبدالعزيز يف حج عام 
هذه  أن  إال  يمنيني  ثالثة  يد  عىل  ١٣5٣هـ/١٩٣5م 
ما  البلدين، ورسعان  بني  العالقة  يف  تؤثر  لم  الحادثة 

أغفلت تلك الحادثة وتبادل أبناء البلدين الزيارة.

ويف إطار العالقة الطيبة بني اململكة واليمن اضطر 
اإلمام يحيى يف أثناء الحرب العاملية الثانية إىل البحث 
يف  خاصة  اليمن  خارج  مواطنيه  لرعاية  وسيله  عن 
العربية  اململكة  نحو  توجهه  كان  هنا  ومن  بريطانيا 
السعودية إذ طلب رعاية مصالح اليمنيني يف بريطانيا 
امللك  وبادر  السعودية  العربية  اململكة  قبل  من 
عبدالعزيز باملوافقة ضارباً املثل عىل أريحية يف التعامل 
ال  عربية  أقلية  معالجة مشكالت  يف  رغبة صادقة  مع 

تملك من يمثلها دبلوماسياً.

قيام  عىل  تدل  معلومات  عىل  تحتوي  وثائق  وهناك 
اتصاالت بني حكومة عدن الربيطانية ووزارة الخارجية 
السعودية يف جده حول هذا املوضوع، وزيادة يف اهتمام 
خاصة  برقية  أرسل  اليمني  بالطلب  عبدالعزيز  امللك 
إىل حافظ وهبه سفريه يف لندن يوصيه بالحرص عىل 
متابعة الرعايا اليمنيني يف بريطانيا، وقد بادر السفري 
إىل القيام برحلة إىل سواحل بريطانيا التي يقيم فيها 
بحاره،  كان  معظمهم  أن  باعتبار  اليمنيون  الرعايا 
معالجة  عىل  العمل  ثم  ومن  وضعهم  عىل  للتعرف 

مشكالتهم اعتماداً عىل اللقاء املبارش بهم.

عليها  كان  التي  اإلنسانية  حجم  يتبني  سبق  مما 
اليمنيني  أوضاع  قبوله رعاية  عبدالعزيز فمجرد  امللك 
عىل الرغم من وجود خالف مع حكومة اليمن نفسها 
كان  فعله  ما  وأن  إنسانياً  حساً  يحمل  كان  أنه  يؤكد 
أيضاً بدافع انتمائه اإلسالمي العميق وعروبته تؤكدها 
اإلخاء  صالح  يف  تصب  كانت  كثرية  أخرى  مواقف 

اإلسالمي واإلنساني.

رعايـة أوضـاع اليمنين عـىل الرغم 
من وجـود خالف مـع حكومـة اليمن 
عبدالعزيـز  امللـك  أن  يؤكـد  نفسـها 
حسـاً  يحمـل  كان  اللـه-  -رحمـه 
أيضـاً  كان  فعلـه  مـا  وأن  إنسـانياً 
العميـق  اإلسـالمي  انتمائـه  بدافـع 
أخـرى  مواقـف  تؤكدهـا  وعروبتـه 
كثـرة كانـت تصـب يف صالـح اإلخاء 

واإلنسـاني. اإلسـالمي 
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قبل أن تصنع مبادرة 
تملك  أنك  تأكد  خالقة.. 
املبادر  مقومات  كل 
عىل  حتى  الناجحة 
لم  الشخيص،  املستوى 
بما  يعد النجاح مقروناً 
إمكانيات.  من  نملكه 
بما  أو  أو برشية  مادية 
مناصب  من  به  نحظى 
إن  بل  وإدارية،  علمية 
يقاس  أصبح  النجاح 
اإلنسان  كون  بمدى 

مبادراً من عدمه. 

سرية  يف  تمعنا  ولو 
املجاالت،  كل  ويف  العالم  أرجاء  كل  من  الناجحني 
لوجدنا القاسم املشرك يف كل نجاحهم وتفوقهم عىل 
الصعيد الشخيص والعمي. هو عنرص املبادرة لديهم.

نعم.. عنرص املبادرة تلك االسراتيجية التي تحقق 
نتائج استثنائية من خالل تنفيذ اسراتيجيات سعة 
وكما  الحواجز.  لتجاوز  باستمرار  واملبادرة  الحيلة 
يتميز  الذي  »النهج  بأنه  كويف«  آري  »ستيفن  يعرفه 
االعراف  هو  األخطاء،  أحد  مع  للتعامل  باملبادرة 

بالخطأ فوراً وتصحيحه والتعلم منه«.

 فماذا يعني أن تكون مبادراً..؟ أنه يعني هو 
باختصار وبوضوح:

 أوالً: أن تتحمل مسؤولية حياتك، فال تلقي باللوم 

عىل كل يشء وعىل من حولك من األوضاع والظروف 
فيه  من  أنت  ما  أنها سبب  الوراثية عىل  العوامل  أو 

ضياع أو تشتت أو فشل.

 نحن لسنا نتائج ظروفنا، بل نتاج قراراتنا.

أنهم  املبادرين  هؤالء  يميز  ما  فإن  آخر،  بمعنى 
يعرفون أنهم يختارون سلوكياتهم.

ثانياً: إن الذي يميز الشخص املبادر، أنه قادر عىل 
االستجابة ويستخدم لغة ُمبادرة مثل: »أنا أستطيع« 
»ال  مثل:  انفعالية  لغة  يستخدم  وال  »سأفعل«  أو 

يمكنني« أو »سأضطر لفعل ذلك« وهكذا..

كيف نصنع جياًل مبادرًا

در
ـــا

ُمب
ل 

أدَّت جيــ يف زحمة انشغال الشباب يف السنوات األخرة بمغريات كثرة 
املجتمعية  املبادرات  عن  منهم  الكثر  عزوف  إىل  بالطبع،  قصد  ودون 
الدفينة  مواهبهم  الستخراج  لها  الحاجة  أمس  يف  هم  الذي  الوقت  يف 
وقدراتهم الكامنة التي من شأنها أن تصنع مواطنن فاعلن مع قضايا 

املجتمع وهمومه وقادرين عىل إدارة كّفته بكفاءة.

 لم يعد النجاح 

مقروناً بما نملكه من 

إمكانيات. مادية أو 

برية أو بما نحظى 

به من مناصب علمية 

وإدارية، بل إن النجاح 

أصبح يقاس بمدى 

كون اإلنسان مبادراً 

من عدمه.
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ت
حا

طل
ص

م
ــة

يـــ
اع

تم
اج

مواطنة الراكات: 

املؤسسـات  تتبعهـا  التـي  االسـراتيجيات  هـي 
التـي تتضمـن قيـم ورسـالة املؤسسـة التـي تحّكم 
عملهـا وتؤثـر عـىل قراراتها التـي تتعلق بأنشـطتها 
للمسـؤولية  السـعودية  )الشـبكة  االجتماعيـة  املسـؤولية 

االجتماعيـة(. 

مبادرات اجتماعية: 

َكثُـر اسـتخدام هـذا املصطلـح يف اآلونـة األخـرية 
وأصبـح عىل كل لسـان، ورغـم كثرة اسـتخدامه، إال 
أنـه مـا زال هنـاك تداخـل يف اسـتخدامه مـع أمور 
كثـرية، ولتوضيحـه بشـكل صحيـح، وكـي يُحقـق 
هدفه نسـتطيع أن نقـول إن املبادرة بشـكل عام هي 
»أي نشـاط أو برنامـج متخصـص وبشـكل واضـح 
لتلبيـة أهداف محددة سـبق تحديدها مـن قبل جهة 
مـا أو فرد مـا متعلقـة باملسـؤولية االجتماعية تجاه 

 . » ملجتمع ا

مقارنة معيارية: 

معيـار يمكـن قياسـه أو مقارنـة أداء أو إنجاز به، 
وهـذا املعيـار يكـون عـادة أداًء تَحقـق يف السـابق 
عـرب مؤسسـة أو أكثـر أو قـد يكـون توقعـاً معقوالً 
ال يمكـن تحقيقـه يف ظـروف معينة )الشـبكة السـعودية 

للمسـؤولية االجتماعيـة(. 

االستثمار االجتماعي املسؤول: 

ومعايـري  االجتماعيـة  املسـؤولية  معايـري  أحـد 
االسـتدامة إىل جانـب املعايـري املاليـة التقليدية، ومن 
أجـل هـذا النـوع مـن االسـتثمار يلجـأ املـدراء إىل 
خدمـات مخصصة )الشـبكة السـعودية للمسـؤولية االجتماعية(.

التوريد األخالقي:

يتمثـل هـذا املصطلـح يف أسـلوب اختيـار الرشكة 
ملنتجاتهـا التـي تأخذهـا يف االعتبار تجـاه موظفيها 
وحقوق اإلنسـان يف كافة سالسـل توريداتها املختلفة

الكفاءة االجتماعية:

وتعنـي أن الرشكات تقوم بصنـع منجاتها بطريقة 
االجتماعيـة  الكفـاءة  وتـزداد  مسـؤولة،  اجتماعيـة 
عندمـا تـزداد التأثـريات اإليجابيـة، وتقـل التأثريات 
السـلبية لنشـاطات الرشكة عـىل املوظفـني واملجتمع 

)الشـبكة السـعودية للمسـؤولية االجتماعية(.

 نظراً ألهمية املسؤولية االجتماعية يف السنوات األخرة، وما  يمكن أن 
تُقدمها  ملا  دائمة  وإنجازات  للمجتمع من مساهمات وخدمات  تُضيفه 
الدولة، وبالتايل   انعكاس ذلك عىل جودة حياة املواطن واالرتقاء باملجتمع 
االجتماعية  املسؤولية  مفهوم  عىل  الضوء  تسّلط  الصفحة  هذه  فإن 

واملفاهيم املرتبطة بها كمساهمة بالتوعية العامة ألفراد املجتمع.

املسؤولية االجتماعية، ليست ُمجّرد 

وعود نُطلقها هنا وهناك، أو كلماٌت 

نتباهى بها لدى هذا وذاك. املسؤولية 

االجتماعية أفعاٌل عىل األرض تؤكد 

حقيقة إنسانيتنا ووالئنا لهذا الوطن 

العظيم الذي نفتخر به.
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قانـونالنفـــع

ا َما يَنَفُع النَّاَس َفيَْمُكُث يِف األَْرِض﴾ ﴿َوأَمَّ

املكـوث واالسـتمرارية هـو مصـر أي عمـل 
نافـع وال يـزول كاملـاء ولو توقف سـقوطه، إال 

أنـه يمكـث يف األرض ويبقـى أثره. 

املؤسسـات  هـي  النافعـة  األعمـال  رأس  وعـىل 
الوقفيـة التـي يوقفهـا أصحابهـا للنفـع والعمـل 
الصالـح الذي يبقـى أثره بعـد غيابهم بأجسـادهم 

ويبقـى ذكرهـم حيـاً يـزداد عامـاً بعـد عـام.

لطاملـا كنـت أسـتغرب من هـذه األنفـس املانحة 
الباذلـة ألموالهـا وأوقاتهـا يف األعمـال الخريية.

وأجـدر بنـا أن نبحث عـن هذه 
األنفـس التـي تغيـب بأجسـادها 
ويبقـى ذكرهـا واسـمها ونفعهـا 

يتزايـد عامـاً بعـد عام.

لطاملا كنـا ننظر بعـني اإلعجاب 
ألشـخاص حولنا أيديهـم ممدودة 
بـدون  وتعطـي  رشوط  بـدون 

مـردود. انتظار 

ويقدمـون  ويحتـوون  يحبـون 
إضافـات بـدون توقـف.

﴿إِنََّمـا نُْطِعُمُكـْم ِلَوْجـِه اللَّـِه الَ نُِريـُد ِمنُكـْم 
َجـَزاًء َواَل ُشـُكوًرا﴾

وعطاءاتـه  وبعيـداً  عنـا  غائبـاً  يكـون  أن  لكـن 
مسـتمرة بل متزايـدة ومتضاعفة مـع الوقت، فذلك 

النظر. أحـق بالتفكـري وإعـادة 

خطابـي هـذا موجـه لسـمو األمـرية صيتـة بنت 
عبدالعزيـز آل سـعود رحمها اللـه الغائبة الحارضة

سمو األمرة..

أريـد أن أخربك يا سـمو األمـرية أنني أحـد الذين 
طالهـم عطاءك غـري املحدود.

أريـد أن أخربك بأننـي ارتويت من كـرم ضيافتك 
وعشـت يف حفاوة استقبالك.

أريد أن أخربِك بما رأيت...

رأيـت فريق عمل تشـع عيونهم بالنفـع واإلصالح 
وتقديم املسـاعدة والخري.

رأيـت مؤسسـة خرييـة كأنهـا شـجرة عمالقـة 
عظيمـة جذورهـا ناميـة أطرافهـا مثمـرة غصونها 
أبنـاؤك يـا أم  يـأكل مـن ثمرهـا 

السـعوديني. وأم  الجـود 

ظلهـا  تحـت  يسـتظل  شـجرة 
ويسـري تحـت نسـيم أوراقهـا كل 
من عمـل يف طريـق يضيف شـيئا 

لهـذا البلـد العظيـم.

وأحفــــادك  أبـنـــاءك  رأيت 
يتـــواجدون يف هــذه املناسبــة 
وكأنهـم يشـعرون أن هـذا ما كنِت 

إليه. تبحثـني عنـه وتهدفـني 

ال
ـــــ

مق

أ. سلطان وسمي
كاتب ومدرب تنمية برشية

مدير تنفيذي يف رشكة قطاع خاص

ما أجمل تلك األرواح 

الطاهرة الغائبة 

بأرواحها الحارضة 

بعطاءاتها اإلنسانية، وما 

أجملنا ونحن نحتذي بها 

يف حياتنا ونرتك أثراً طيباً 

بعد رحيلنا. السعادة 

عطاء
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أريـد أن أخـربك أن جائـزة األمرية صيتـة أصبحت 
تنمـو وتعلـو عاماً بعـد عام.

لقـد عجـزت أبحـث عـن العظمـاء يف العطـاء 
وهم أحيـاء، فكيف يفهم من غابوا بأجسـادهم 
وأن عطاءهـم ومحبتهـم تـزداد عامـاً بعد عام.

يشء أخـري أريـد أن أخـربك بـه يـا والدتـي سـمو 
األمـرية صيتـة..

إني محـب لهذا االسـم »صيتـة« ألنه اسـم والدتي 
كذلـك رحمهـا اللـه تعـاىل، وازداد حبـي حبـاً بـأم 

أخـرى يل..

أكرمتني وتفضلت عيّ وشجعتني يف رسالتي.. 

أردت أن أخربك بما سـبق ولكنـي أعلم أن كل يشء 

يصلـك اآلن، ويف كل حـني خريه ونفعـه ودرجاته وال 
به. اتَصالك  ينقطـع 

فبمـا أنـه يصلك خريه، فالبـد أن يصـل إليك كذلك 
. ِعلمه

﴿أَْحيَـاٌء ِعنْـَد َربِِّهـْم يُْرَزُقـوَن﴾ مـن تـرك نفعاً 
خلفـه وأنـار طريقـاً يسـتفيد منـه الناس.

ا َما يَنَفُع النَّاَس َفيَْمُكُث يِف األَْرِض﴾ ﴿َوأَمَّ

كانـت تلـك هـي جائزتـك يـا سـمو األمـرية وتلك 
هـي مؤسسـتك الخرييـة التي تعمـل بقانـون النفع 

يف األرض واملكـوث.

جائـزة سـمو األمـرية صيتـة بنـت عبدالعزيـز آل 
سـعود رحمهـا اللـه الغائبـة الحـارضة.

علينا دائماً مهما كانت ظروفنا أن نزرع األمل يف قلوب الناس ونحييه يف نفوسهم 

من حن آلخر، تماماً كما نغرس البذرة يف األرض ونتعهدها بالرعاية والسقيا، فالناتج 

يف النهاية وإن طال الوقت ،  كل ما عليك هو أن تغرس بذرة الخر أينما حللت  هي 

الخر للناس والنفع للمجتمع .
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23 مارس
األبعاد والمضامين

يف كل مرة تبهرنا هذه السعودية بمبادراتها 
النوعية التي تؤكد حضورها اإلنساني املرشف 
يف كل املحافل وعىل كافة األصعدة، ولعل آخر 
تلك املبادرات هو موافقة مجلس الوزراء بأن 
الثالث والعرشون من شهر مارس من  يكون 
كل عام يوماً للمسؤولية االجتماعية يف اململكة 
العربية السعودية، فماذا يعني هذا القرار؟ وما 
باختصار  يعني  أنه  ومضامينه؟  أبعاده  هي 
وعي وتقدير القيادة الرشيدة للمملكة العربية 
يف  االجتماعية  املسؤولية  بأهمية  السعودية 
يف  الحيوي  ودورها  واملجتمع  اإلنسان  حياة 
ومساعدة  املستدامة  التنمية  تحقيق  دعم 
مختلف فئات املجتمع ورشائحه وأيضاً دورها 
الرائد يف برنامج جودة الحياة التي تعد إحدى 
املستهدفات املهمة يف رؤية 2030. كما يعني 
املسؤولية  برامج  لكل  دعماً  التخصص  هذا 

وتحفيزاً  استثناء  دون  القطاعات  لكافة  االجتماعية 
لكل القطاعات وبالذات القطاع الخاص عىل أن يكون 
املسؤولية  االهتمام بربامج  وعمي عىل  بارزاً  له دوراً 

االجتماعية. ودعمها يؤكد الوالء للدولة وحب الوطن 
وأن هذا أقل يشء تقدمه تلك الجهات لوطن أعطاها 

الكثري ومازال يُغدق عليها من خرياته. 

ية
زار

 و
ت

ارا
قر

تخصيص الثالث والعرين 

من شهر مارس من كل عام يوماً 

للمسؤولية االجتماعية خطوة ذكية 

وعملية ورسالة واضحة للكيانات 

واألفراد بأهمية اإلسهام يف دعم برامج 

املجتمع وأنشطته وتطوير خدماته 

واملساهمة يف كل قضاياه.
كثرة هي أنواع الشكر، ولعل أقلها 

االمتنان ألصحاب الفضل.

استشعار املسؤولية االجتماعية 

للمجتمع دليل نضج وحب ووالء 

للمجتمع.
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كيف سيكون اإلعالم
بعد 30 عامًا ؟

أثناء دراستي لإلعالم يف الواليات املتحدة األمريكية، 
درسُت مادة بعنوان: )اإلعالم الجديد(، وكان مرشوع 
التخرج لها اإلجابة عىل هذا السؤال: ما هو استرشافك 

لإلعالم الجديد يف عام 2050م ؟

 حقيقة لم يرق يل العنوان للوهلة األوىل.. ولكن وبعد 
اختلفت  املرشوع  هذا  من  املراد  الربفيسور  رشح  أن 

النظرة تماماً.. 

وقف أمامنا الربفيسور )جوي( وقال:

 أريد إثارة الخيال لديكم..

 أريد خياالً غري موضوعي.. أريدكم أن تكونوا حاملني 
يف هذا املرشوع .. ال تقيس أفكارك عىل الواقع الحايل.. 
أفكارك يف هذا  ال تقارن.. فّكر بجنون.. عندما تكون 
غري  املتغري  اإلعالمي  للمستقبل  االسترشايف  املرشوع 

منطقية فاعلم أنك يف الطريق الصحيح ..

إذا كانت أطروحاتك غري واقعية، فسوف تحصل عىل 
درجة أعىل ..

يا طالبي األعزاء: كونوا حاملني ..

املستقبل ونسترشفه  يف  نفّكر كثرياً  أن  نحتاج  فعالً 
بجميع الوسائل والطرق.. الحاملة والحقيقية أيضاً..

املوضوعي  الواقعي  التفكري  بني  نجمع  أن  نحتاج 

إىل  الجامح  بالخيال  ونُصاحبه  القريب  املستقبل  يف 
عرشات السنني املستقبلية..

للتفكري  والخياالت  األحالم  آفاق  نفتح  بأن  أمل  كي 
الجميلة..  التطلعات  له  نرسم  اإلعالمي..  املستقبل  يف 
لدينا  الوطن.  تبني  التي  اإليجابية  األفكار  له  ونُعّد 
تمأل  وتصنعه،  املستقبل  تسترشف  طموحة  رؤية 
اإلعالم بشغف التحفيز، وروح اإلبداع، وهنا يأتي دور 
اإلعالم يف تعزيز مستهدفات الرؤية وأننا نسري يف رحلة 

الطموح ملستقبل واعد.

األخالق  أجل  من  ننطلق..  2030م  رؤية  إىل  نعم.. 
تنتج  التي  التطويرية  ولألفكار  نسعى..  الفاضلة 
وذاك  هذا  ويف  نطمح..  للوطن  التنموية  املشاريع 
بأدوات  املتطّور  العرص  هذا  يف  وسيلتنا  هو  فاإلعالم 

التقنية الكثرية..

سيكون  كيف  حني  كل  بي  تجنح  األفكار  ومازالت 
اإلعالم بعد عرشات السنني؟ 

ومضة   »الخيال نصف املعرفة« أفالطون
ال

ـــــ
مق

أ.  ماجد بن جعفر الغامدي
وتلفزيون  إذاعة  جهاز  يف  إعالمي  مستشار 
الخليج ملجلس التعاون لدول الخليج العربية
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خر
اآل

ي 
لرأ

ماذا قالوا عنا
جائزة األميرة صيتة في انطالق  

 دورتها العاشرة؟

يف هذه املساحة رصدنا لكم  بعض  اآلراء واالنطباعات التي أجابت عن السؤال األهم:

كيف ترى  جائزة األمرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز يف العمل االجتماعي بعد 
مرور ١٠ أعوام عىل انطالقها؟

رصيد وافر 
املالك إن جائزة األمرية  السعوديني، األستاذ خالد  يقول رئيس هيئة الصحفيني 
صيتة بنت عبد العزيز للتميز يف العمل االجتماعي ولدت عمالقة واستطاعت خالل 
التطوعي  العمل  مجال  يف  جديدة  فلسفة  تريس  أن  عمرها  من  العرش  السنوات 
وأشار  املجال،  هذا  يف  الرائدة  السعودية  املؤسسات  من  أصبحت  حتى  واإلنساني 
املالك إىل الرصيد الوافر من املؤتمرات، وامللتقيات، واملنتديات التي نظمتها الجائزة 
هيئة  شجعت  الخالصة  الوطنية  الجهود  هذه  أن  إىل  مشرياً  الفرة،  هذه  خالل 
الصحفيني السعوديني عىل إبرام رشاكة مع أمانة الجائزة لخدمة برامجها املتنوعة.

عطاء ممتاز 
أن إجابة هذا  الصيني فريى  الدكتور عثمان  أما رئيس تحرير صحيفة )الوطن( 
السؤال تتلخص يف ما قدمته الجائزة خالل دوراتها املختلفة الذي تجسد بالفعل يف 
عنوان الدورة العارشه)اإلبداع واالبتكار يف العمل االجتماعي(، حيث إن جائزة األمرية 
صيتة بنت عبد العزيز للتميز يف العمل االجتماعي استطاعت فعالً وليس قوالً تجسيد 
للموهوبني،  واحتضانها  برعايتها، وتحفيزها،  أعمالها  الكبري يف جميع  العنوان  هذا 
واملبدعني ودعم املبادرات واملشاريع الوطنية واالجتماعية وفتح أبواب التدريب وترقية 

املهارات أمام الشباب والشابات، وتأتي الدورة العارشة ملواصلة هذا العطاء املمتاز.

ترك احتفال جائزة األمرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتماعي بانطالق 

نسختها العارشة مؤخراً انطباعات مهمة لدى الذين حرضوا يف الحفل أو الذين تابعوا 

الحدث من خالل وسائل اإلعالم املختلفة، وجاءت ردود الفعل لتشكل حالة اتفاق واسع 

عىل أن الجائزة ساهمت بقوة عرب مسرتها الحافلة يف تعزيز قيم الخر، واحتضان املواهب 

 واملبدعن يف مجال العمل التطوعي واإلنساني يف جميع مناطق اململكة. 
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مهمة صعبة 
يقول رئيس مركز )أوان( للدراسات، األستاذ خالد دراج إن مهمة تقييم أعمال 
السنوات  االجتماعي خالل  العمل  يف  للتميز  العزيز  عبد  بنت  األمرية صيتة  جائزة 
العرش من عمرها مهمة صعبة تتجاوز حدود الكلمات العادية، ألن الجائزة تجاوزت 
أمام  بالسقف  الطموح  أبواب  وأرشعت  برامجها  يف جميع  التقليدي  العمل  حدود 
الدورة العارشه)اإلبداع واالبتكار يف  املتنافسني يف برامجها ومبادراتها وأن عنوان 
العمل االجتماعي( هو انعكاس طبيعي ملا قدمته وما ستقدمه الجائزة يف مجالها، 
وأعرب دراج عن رضاه وإعجابه التام باحتفال الجائزة بانطالق نسختها العارشة 

وما تضمنه من فقرات نالت استحسان الجميع.

رعاية خاصة 
أما عضو مجلس الشورى، الدكتور هادي اليامي فريى أن انطالق الدورة العارشة 
يحظى  واإلنساني  التطوعي  والجهد  االجتماعي  العمل  أن  عىل  تأكيد  هو  للجائزة 
العزيز  عبد  بنت  صيتة  األمرية  جائزة  استطاعت  وقد  الدولة  من  خاصة  برعاية 
للتميز يف العمل االجتماعي أن ترجم هذا التوجه يف كل برامجها خالل هذه الفرة، 
األمر الذي جعلها صاحبة القدح املعىل يف هذا املجال، وليس غريباً عىل الجائزة أن 
ترتبط انجازاتها باإلبداع واالبتكار، وهي التي ظلت تحتفل بالتميز يف كل عام، وعرّب  
الدكتور اليامي عن شكره لكل من ساهم خالل هذا الحفل ولجميع الذين يقفون 

وراء نجاحات الجائزة. 

خارج الحدود
لم يتوقف الحديث عن الجائزة وانطالق دورتها العارشة عند حدود اململكة بل 
الجامعية لألم واألرسة  الكلية  أعرب مدير  الخليج، حيث  اشقائنا يف دول  إىل  امتد 
بمتابعة  البالغ  رسوره  عن  الشعايل  خليفة  اللواء  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة 
انطالق هذه النسخة العارشة، مثمناً الدور الكبري الذي تلعبه جائزة األمرية صيتة 
بنت عبد العزيز يف ميدان العمل االجتماعي واإلنساني، وقال الشعايل إن مبادرات 
الجائزة ومشاريعها تتحدث عن نفسها ليس داخل اململكة وحسب بل ويف جميع 

دول الخليج، متمنياً مزيداً من التقدم للجائزة يف أعمالها.
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يف عـرص تتصارع فيـه الدول املتقدمـة والجهات 
الكبـرية إىل التحـول للرقمنـة، أو التحـول الرقمـي   
تحويـل  بعمليـة  يسـمى  مـا  أو   digitalization
معالجتهـا  أجـل  مـن  رقمـي  شـكل  إىل  البيانـات 

اإللكرونـي.  الحاسـوب  بواسـطة 

وألهميـة الرقمنـة يف الوقت الحـارض وحتميتها يف 
ضـوء مزاياهـا التي تـم ذكرهـا آنفاً. لتوجـه الدولة 
الحكوميـة  القطاعـات  جميـع  وتشـجيع  الرقمـي 

تبنيها.  يف  واألهليـة 

يف ضـوء ذلك كلـه، ومنذ وقـٍت مبكر فقد سـعت 
جائـزة األمـرية صيتـة بنـت عبدالعزيـز للتميـز يف 
العمـل االجتماعي إىل تحويل كل أرشـيفها وبياناتها 
لتصبـح كل بياناتها رقمية. مـع العمل عىل تحديثها 
أوالً بـأول من خالل اسـتخدام كل التقنيات الحديثة 
ذات العالقـة، ولعـل اعتمـاد جائـزة األمـرية صيتة 
الرشـح لجوائزهـا عن طريـق موقعهـا اإللكروني 
الرسـمي ومتابعة كل أعمال املرشـحني واملحكمني. 
ومنشـوراتها إلكرونيـاً إال دليـل واضـح عـىل وعي 
الجائـزة بـكل املسـتجدات الحديثة التي من شـأنها 
تسـهيل وتيسـري أعمالهـا وفـق منظومـة إلكرونية 
متقدمـة، مـع األخـذ باالعتبـار كل وسـائل الحماية 
التـي تضمـن املحافظة عـىل رسية املعلومـات وعدم 

اخراقها.

جائزة األميرة صيتة 
والرقمنة وع

ض
مو

ويف ظـل املزايـا العديـدة التـي توفرها 
الرقمنـة التـي تتضمن:

سهولة البحث والحصول عىل املعلومة.  •

املحافظة عـىل الوثائق األصليـة من التلف   •

وسهولة اسـتفادة املسـتفيدين منها.

سـهولة الوصول للملفـات والوثائق. أكثر   •

مـن جهـة أو فـرد يف وقـت واحد عـن بعد.

التـي يتطلبهـا األرشـيف  قلـة املسـاحة   •

والبيانـات. الوثائـق  لحفـظ  اإللكرونـي 

سـهولة التنقل بـني البيانـات واختيار ما   •

منها. يناسـب 

الوصـول  يف  املسـتخدم  الوقـت  قلـة   •

منهـا. واالسـتفادة  البيانـات  واسـتخراج 

البـرشي  الطاقـم  توفـري  عـن  ناهيـك   •

ممكـن. عـدد  أقـل  واسـتخدام 
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حينما يقترن العمل
بمبادئ سامية

10 سنوات
لجائزة األميرة صيتة 

تعني لنا الكثير 

اإلنسان  بها  يحتفل  التي  املناسبات  هي  جميلٌة 
مغزى  ذات  إنجازات  أو  حياته  يف  مهمة  للحظات 
بالنسبة له ويُريد استحضارها لتأكيد معاني جميلة يف 
مسريته العلمية والعملية أو حتى الحياتية بشكل عام. 

العادية  وإذا كان هذا مهماً وجميالً مع املناسبات 
التي تتكرر يف حياة اإلنسان بشكل يومي، فإنها مع 
جائزة  إنشاء  عىل  سنوات   10 مرور  بحجم  ذكرى 
العمل  يف  للتميز  عبدالعزيز  بنت  صيتة  األمرية 

االجتماعي، فهذا الشك يعني الكثري للجائزة 

واليوم ونحن نحتفل بمرور 10 سنوات عىل إنشاء 
كيان عزيز عىل قلوبنا هو »جائزة األمرية صيتة بنت 
عليها  نرحم  أن  سوى  نملك  ال  فإننا  عبدالعزيز«، 
ومسريتها  خطاها  عىل  للسري  ونسعى  لها  وندعو 

العطرة. 

أننا يداً  املناسبات واملحافل  كما نؤكد دائماً يف كل 
يف  واملساهمة  توجهاته  ودعم  الوطن  لحماية  واحدة 

تحقيق تطلعاته. 

األمري  جائزة  بها  تؤمن  التي  املبادئ  عىل  املطلع 
االجتماعي،  العمل  يف  للتميز  العزيز  عبد  بنت  صيتة 
وتسري عليها يُدرك حقيقة السبب الرئيس خلف هذا 
هو  الذي  والرقي  الجائزة  إليه  وصلت  الذي  التميز 

سمة من سماتها.

منها ألدركنا  أو بعضاً  املبادئ  بتلك  وإذا ما تعمقنا 
من  تملكه  بما  ليس  جائزة  أي  نجاح  أن  حقيقة 
إمكانيات مادية أو قدرات برشية، بل بما تؤمن به من 
والحرص  الواقع،  أرض  عىل  وتطبقها  سامية  مبادئ 
عىل استمرار العالقات مع الرشكاء والتأكيد عىل البُعد 
الفائزة  املبادرات وأثر األعمال  التعامي معُهم، وتنوع 
مجتمعياً وتركيز املساهمة يف تنمية املجتمع والحرص 
الربامج  وتلبية  الجهات  جميع  مع  التكامل  عىل 
الحتياجات املجتمع وااللتزام بمبدأ الحوكمة واملساهمة 

يف تنمية املناطق الطرفية. وانتهاًء بالتنمية الشاملة.

ونحن يف جائزة األمرية صيتة سعداء جداً ملا وصلت 
العارش  عامها  بلوغها  نوعية حتى  إنجازات  من  إليه 

واملديد بإذن الله.

الله يف  القادم أفضل بمشيئة  بأن  أمل أيضاً  وكلنا 
ظل أرسة واحدة هي أمانة الجائزة وبكل منسوبيها.

صاحبة السمو األميرة
نورة بنت عبدالله بن محمد 

بن سعود الكبير
عضو مجلس األمنــاء - عضو اللجنة التنفيذية

صاحبة السمو األميرة
نوف بنت عبدالله بن محمد 

بن سعود الكبير
عضو مجلس األمنــاء - رئيس اللجنة التنفيذية

ووطنية  إنسانية  معاني  ذات  عميقة  دالالت  وله 
بنت  صيتة  األمرية  الراحلة  لنهج  بنا  تعود 
اإلنسانية  ومآثرها  الله–   –رحمها  عبدالعزيز 
أينما حّلت  لم تكن يوماً سوى غيمة تمطر  التي 
ألبناء  منها  حباً  البيضاء  وأياديها  الكبري  بقلبها 
واستشعاراً  أرضها  لراث  وعشقاً  وطنها  وبنات 

ملسؤوليتها االجتماعية تجاه مجتمعها. كل ذلك وال شك، يؤكد حقيقة واحدة أن مؤسسات 
املجتمع املدني عىل اختالف خدماتها؛ بحاجة ملثل 
بالعمل  وترتقي  برامجها  يف  لتتميز  املبادئ  تلك 
االجتماعي عىل نحٍو يتوازى مع طموحات الوطن.
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صاحب السمو األميرل
سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل آل سعود

عضو مجلس األمناء – عضو اللجنة التنفيذية 

بداية سمو األمر سلمان سجلت مؤسسة 
للتميز  عبدالعزيز  بنت  صيتة  األمرة  جائزة 
عىل  بارزاً  حضوراً  االجتماعي  العمل  يف 
الساحة االجتماعية ساهم يف االرتقاء بالعمل 
عىل  تعليقكم  ما  أسهمه،  ورفع  االجتماعي 

ذلك؟ 

أن كل ما تحققه جائزة األمرية صيتة من  ال شك 
نجاح وانتشار هو من فضل ربي، ولكن ما أود أن أُشري 
إليه هو أن تسجيل الحضور يف املناسبات االجتماعية 

لم يعد شيئاً مميزاً يف حد ذاته، إذ قد يكون الحضور 
تكراراً ملا تم تقديمه يف املرات واملناسبات السابقة، ويف 
لذلك  املضافة  القيمة  هو  الحقيقي  التميز  أن  نظرنا 
الحضور، أو بمعنى آخر، ما هو الجديد الذي تقدمه 
فارقة  عالمة  ويُعترب  مناسبة  كل  أو  مشاركة  كل  يف 
تُحسب لك، وهذا ما تحرص عليه جائزة األمرية صيتة 
يف كل حضور تشارك فيه وفق معايري دقيقة تراعي 
احتياجات املجتمع وتطلعات الوطن ورؤية والة األمر 

والتجديد يف املادة أو الخدمات املقدمة.  

يف حديث ممتع ال يخلو من الرصاحة، وبعفويته املعهودة، يتحدث سمو األمر 
سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل آل سعود، عضو مجلس األمناء 
وعضو اللجنة التنفيذية الفاعل عن مسرة جائزة األمرة صيتة بعد هذه السنوات العر 

التي أمضتها يف إنجازات كبرة متوالية تُحسب لها كقطاع ثالث غر ربحي ودورها يف 
ترسيخ العمل االجتماعي واالرتقاء به، وعن طموحات الجائزة ومشاريعها املستقبلية.

وحديث من القلب
عن مسيرة جــائزة 

األميرة صيتـة 
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رعيتم سموكم حفل تخريج املتدربن ملركز 
املهني  للتأهيل  عبدالعزيز  بنت  صيتة  األمرة 
واالجتماعي، كيف ترون هذه املبادرة املتمثلة 
يف مركز األمرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل 

املهني واالجتماعي؟ 

مركز األمرية صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل املهني 
أحد  املكرمة هو  بمكة  القرى  أم  بجامعة  واالجتماعي 
إىل  يهدف  الذي  املباركة،  األمرية صيتة  جائزة  ثمرات 
تدريب وتوظيف أصحاب الظروف الخاصة وتأهيلهم 
لهذا  الجميلة  وامليزة  بكرامة،  للعيش  العمل  لسوق 
تدريب  يوم  أول  من  يعترب موظفاً  املتدرب  أن  املركز، 
عىل  الجائزة  مع  بعقود  التزمت  التي  الرشكة  لدى 
تدريبه وفق املؤهالت واملهارات التي تحتاجها ضماناً 
الستمراره يف العمل، ولهذا الغرض فقد تم توقيع ست 
 545 وتوظيف  لتدريب  كربى  رشكات  مع  اتفاقيات 
الوظيفة  يف  بدبلوم  الشاب  منها  يتخرج  وشابة  شاباً 
أكثر من  الله توظيف  تم بحمد  بها. وقد  التحق  التي 
)70( مستفيداً حتى اآلن. واملسرية مستمرة مع البقية 
بإذن الله، فنحن كقطاع ثالث غري ربحي نعمل سوياً 
مع الدولة لخدمة املواطن واالرتقاء بالوطن كمسؤولية 

مجتمعية. 

الحقائق واألرقام التي حققها ملتقى دراية 
من عدد الزوار الذي تجاوز 4000 زائر وحجم 
جهة   60 تجاوزت  التي  املشاركة  الجهات 
العمل  ورش  وعدد  للمتطوعن  واستقطابه 
تفرسها  كيف  املنفذة،  الحوارية  والجلسات 

سموكم؟ 

يف  الله  بفضل  مكتسبات  من  تحقق  ما  أن  الواقع 
له  التحضري  تم  فما  مستغرباً،  يكن  لم  دراية  ملتقى 
دعم  عن  ناهيك  واإلمكانيات،  مسبقاً  استعدادات  من 
الخربة  إىل  إضافة  التنفيذية  ولجنتها  الجائزة  أمانة 
التي اكتسبتها الجائزة يف مثل هذه املحافل أهلها لهذا 
للملتقى،  األوىل  النسخة  هي  هذه  بأن  علماً  النجاح، 
وهذا جعلنا يف الجائزة يف تحٍد وإرصار عىل أنه ال خيار 
لنا سوى النجاح. والشك أن كل ما تم سواء يف دراية 

أو غريها من مبادرات هدفه االرتقاء بالعمل االجتماعي 
توجهات  مع  تتماىش  متقدمة  ملراحل  به  والوصول 

الدولة. 

األعوام  يف  جديدكم  هو  ما  األمر،  سمو 
السنوات  يف  تحقق  ما  عىل  عطفاً  القادمة 

العر املاضية؟ 

ال أخفيكم أن الجائزة يف حالة تجدد دائم، ومن يّطلع 
عىل إنجازات الجائزة يف العرش سنوات املاضية، سوف 
الجائزة  أن  الحية  والشواهد  واألرقام  بالحقائق  يرى 
تقدم جديداً كل عام، وهذا من فضل الله، ورغم كل ما 
الذي ستقدمه  الكثري  الجائزة يف جعبتها  فإن  تحقق، 
لهذا الوطن الغايل، ومن ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، 
النطالقة  التحضري  يف  البدء  يف  الجائزة  رشعت  فقد 
الدورة الثانية لجائزة املواطنة املسؤولة يف كافة مناطق 
اململكة بعد نجاح النسخة األوىل منها. كما أن الجائزة 
بنسخته  دراية  مللتقى  أيضاً  التحضري  يف  البدء  بصدد 
الثانية وبأفكار جديدة بعد انتهاء مرحلة تقييم الدورة 
األخرى  مبادراتها  يف  املواصلة  إىل  إضافة  منه،  األوىل 

التي هي عىل مدار العام.  

سموك  إضافتها  تود  كلمة  من  هناك  هل 
لهذه املسرة الخّرة للجائزة؟ 

نحن سعداء جداً بما وصلت له جائزة األمرية صيتة 
وسعداء  ووطنية،  إنسانية  إنجازات  من  حققته  وما 
التي  املقدمة  الخدمات  يف  والرقي  الثري  العطاء  بهذا 
تعكس الوجه الحضاري املرّشف للدولة –حفظها الله- 

ومتطلعني للمزيد واألفضل بإذن الله. 
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التطور الرقمي
في المملكة العربية السعودية

وقت  منذ  اململكة  يف  الرقمي  التطور  مسرية  بدأت 
بالرسعة  آخذة  الرقمنة  وتائر  أن  امللفت  لكن  طويل، 
بشكل كبري؛ فاململكة تتجه نحو األتمتة ورقمنة جميع 
االشياء تقريبًا برسعة واضحة لألنظار بشكل الفت. 
الدرجة  اململكة وبهذا  الرقمي يف  التحول  أن  وال شك 
 2030 رؤية  نتائج  أحد  هو  إنما  تالحظها  التي 
قد  الرقمية  عمليات  كانت  وإن  كذلك،  ومشتمالتها 

بدأت قبل ذلك من غري شك.

ويف اتجاه مغاير فإن التحول الرقمي يف اململكة تم 
بغية  الالزمة؛  والتنظيمية  الترشيعية  باألُطر  دعمه 
تنظيم أهم الجوانب فيه مثل: الهوية الرقمية والتوقيع 
البياني  والتشغيل  البيانات  تبادل  وأيضاً  الرقمي، 
والحماية للبيانات، وأمن املعلومات وبيانات مفتوحة 
الحكومي  باإلنفاق  والشفافية  للمعلومات  والحرية 
االصطناعي  )كالذكاء  حديثة  تقنيات  تنبي  كذلك 

وسلسلة اإلمداد وأنرنت األشياء والبيانات الكبرية(.

ومع التطور الكبري يف عالم التقنية وسعي الحكومات 
الخدمات  كل  يف  الرقمنة  نحو  لالتجاه  واملؤسسات 
السعودية عىل  العربية  اململكة  تقدمها حرصت  التي 
خالل  من  الحكومي؛  الرقمي  التحول  مفهوم  تبني 
استبدال العمليات الرقمية بتلك التقليدية، مع وضع 

خطط واسراتيجية خمسية؛ من أجل ضمان تحقيق 
االهداف بجودة وكفاءة؛ حيث تسعى اململكة للوصول 
إىل حكومة رقمية كاملة وشاملة تيرس كافة الخدمات 

للمستفيدين.

اململكة  يف  الرقمي  التحول  علميات  أنتجت  وقد 
التي  الحكومية  الريادة  لجائزة  السعودية  بحصول 
منحها االتحاد الدويل لقطاع االتصاالت املتنقلة، وهي 
تلك التي تسعى إىل تبني أفضل سياسات وتنظيمات 
لالستثمار  والتحفيز  الرقمي،  لالقتصاد  داعمة 
الخاصة  األهداف  تحقيق  يف  واملساهمة  واالبتكار، 

بالتنمية املستدامة.

يتوافق  بشكل  الرقمي  التحول  تحقيق  أجل  ومن 
املنظمات والهيئات  العنارص يف  أهدافه ال بد لكافة  مع 
التضامن وإدراك مفهوم التحول الرقمي والتعرف عىل 
األبعاد واألهداف الخاصة به والعمل عىل تحقيقها كنظام 

متكامل وموحد وخاصة يف مجال العمل األكاديمي.  

إذا  إال  يتحقق  أن  يمكنه  ال  الرقمي  التحول  إن 
التحول  أهمية  تفهم  أن  بأكملها  املنظمة  استطاعت 
به  الخاصة  والعنارص  الثقافة  وتحتضن  الرقمي 
وتعمل عىل فهم أهدافه، فالتحول الرقمي ليس مجرد 
استعمال للتقنيات أو مشكلة تقنية بل يرتبط بالبنى 

التحتية واألشخاص وهياكل التنظيم. 

من مخارج  مهماً  الرقمي مخرجاً  التحول  ويشكل 
التطور التكنولوجي املعارص، ووسيلة لتعزيز جودة 
أصبح  وتحول  املستدامة  التنمية  وتحقيق  الخدمات 
ملا  وذلك  املنظمات،  إليه  تهدف  التي  الثانويات  من 

أ. خطاف بن صالح الخطاف
ماجستري طرق التدريس

مختص يف التسويق اإللكروني

استعمال  مجرد  ليس  الرقمي  التحول 
للتقنيات أو مشكلة تقنية بل يرتبط بالبنى 

التحتية واألشخاص وهياكل التنظيم. 
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يوفره من سمات وتسهيالت تفيد توفر الوقت والجهد 
واملال يف كثري من األوقات، إذ تهدف هذه املنظمات إىل 
شكلها  من  للجمهور  تطرحها  التي  خدماتها  تحويل 
التقليدي إىل صورة إلكرونية، الذي يضمن لها تأمني 
من  أكرب  ولرشيحة  أقل،  وبجهد  أطول،  وقت  الخدمة 
التقديم  نقلة نوعية يف وسيلة  يعد  إنه  إذ  املستفيدين، 
للخدمات الحكومية، وال يتوقف األمر عىل توفري الخدمة 
تمكينها  ثم  وجودها،  وأيضا  وإنتاجها،  توليدها  بل 

لالستخدام. 

مفهوم التحول الرقمي

مواد  تحويل  »عملية  بأنه  الرقمي  التحول  يُعرف 
مطبوعة، و/أو مخزنة عىل ميكروفيلم أو ميكروفيش، 
ومواد ذات شكل تناظري والتي من مظاهرها األرشطة 
الصوتية، واألرشطة الخاصة بالفيديو، وذلك عن طريق 
اإلدخال ملواد ذات شكل  إعادة  الضوئي، و/أو  املسح 
يتعامل  أن  للحاسب  يمكن  الذي  الشكل  وهو  رقمي، 
معه. وذلك عن طريق تنسيقها إىل وحدات منفصلة من 
Bytes« وتخزن عىل وسائط التخزين  البيانات تدعى 
كأقراص  خارجية  و/أو  صلبة،  كأقراص  الداخلية 

ليزرية. 

ألن  الرقمي  للتطور  مثبتاً  تعريفاً  هناك  ليس 
ومن  كثرة  لعوامل  الكثرون  يستعمله  املفهوم 
نواٍح كثرة لدرجة أنه بات مفهوماً عاماً يستعمل 
يف الصناعة، والتجارة، والتعليم والصحة والكثر 
الباحثن  من  العديد  حسمه  لذلك  املجاالت  من 

بالتعريف وفيما ييل نوضح ذلك:

فمنهم من أشار إليه عىل أنه »التطويرات التي تسعى 
إليها التكنولوجيا الرقمية أو تؤثر فيها عىل كافة نواحي 

الحياة البرشية«.

تم  كما   Digitization الرقمي  التطور  أو  الرقمنة 
ذكره يف القاموس ODLIS يعرف عىل أنه عملية تحول 
بواسطة  معالجتها  بغية  رقمي  شكل  إىل  البيانات 
الحاسب اإللكروني، ويف إطار نظم املعلومات، وتشري 
إىل  الصور  أو  املطبوعة  النصوص  تغيري  إىل  الرقمنة 
باستعمال   »Signals Binary« ثنائية  رقمية  إشارة 

 .Scanning نوع ما من نظم املسح الضوئي

كمــا تعترب عملية التحــول عملية انتقــال البث 
التلفزيوني واإلذاعي من نظام إشارات بث تناظري إىل 
بث رقمي أريض، ويصوغ لإلشارة الرقمية حجماً أقل 
يف الفضاء من الشارات التناظرية، وهذا يشري إىل توافر 
مساحة أوسع عىل الطيف املوجي عند البث. وسيمنح 

هذا األمر قنوات تلفزيون وإذاعة أكثر بالعمل. 

كما يمكن أن يعرب التحول الرقمي عن صيغة تطبيق 
باستعمال  الفعلية  للمنظمة  متقاربة  ومهام  وظائف 
تكنولوجيا االتصال اإللكروني التي يعرف استعمالها 
املنظمة،  أعمال  الصلة يف  من قبل كافة األطراف ذات 
العديد  التكنولوجية  الطرق  استعمال  تأثري  ويعاون 
من الربامج واألدوات اإللكرونية، باإلضافة إىل وسائل 
االتصال بالشبكات العاملية واملحلية، وما ينطوي عليها 
أو  بمكان  التنظيم  عمليات  ارتباط  غري  من  سبل  من 

زمان محددين.

الرقمي  التحول  أن  نجد  ذلك  عىل  واستناداً 
للعديد  االستجابة  عىل  يساعدها  قد  للمؤسسات 
من السمات التي تميزها عن غرها من املنظمات 

التقليدية، ومن أهم تلك السمات ما يأتي:

تتسم  التي  العمل  بيئة  مع  التكيف  عىل  القدرة   •
برسعة التطور والتباين. 

التفرد  معدالت  كافة  لديها  يكون  حيث  التميز   •
املهمة لإلمكانية التنافسية. 

• التنمية العالية: إذ أنها تملك تقنية معلومات عاملية 
الرتيب. 

• التخطي للحدود: حيث تلقي الخدمات الخاصة بها 
بنسخة متكاملة يمكن االنتفاع منها يف كافة املؤسسات 

واألفراد حول العالم. 

• توفر تصميم تنظيمي شبكي نتيجة طبيعة عملها 
وتعلقها بالكثري من املنظمات واألفراد محلًّياً ودولياً. 

بيـان  نتيجـة  والنزاهة  الوضـوح  أسس  تضع   •
من  الكثري  وإصدار  والغايـات  واألدوار  املسؤوليات 
القرارات بشكل يومي دون االستناد إىل تدرج هرمي 

تقليدي.
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السعودية.. ملكًا وشعبًا
مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا 

هكذا هي السعودية .. دائماً 
هدفه  عمل  كل  يف  موجودة 
زمان  كل  يف  اإلنسان  خدمة 

ومكان.

يف  الريـادي  دورهـا  ويتعاظـم 
أوقـات الشـدة والكـوارث، حيـث 
تكـون اململكـة العربية السـعودية 
يف مقدمة الجميع، وقد تجسـد هذا 
الدور مـن خالل الوقفة املشـهودة 
سـوريا  شـعبي  مـع  للمملكـة 
وتركيـا عقـب كارثة الـزالزل التي 
رضبـت البلديـن مؤخـراً، والـذي 
 46 إىل  ضحايـاه  عـدد  وصـل 
ألـف قتيـل وعـرشات اآلالف مـن 
املترريـن،  وماليـني  املصابـني 
هـذا فضـالً عـن الخسـائر املادية 

القطاعـات الحيويـة.  يف جميـع 

لوقـوع  األوىل  اللحظـات  منـذ 
الحرمـني  خـادم  ـه  وجَّ الكارثـة 
بـن  سـلمان  امللـك  الرشيفـني 
األمـري  عهـده  وويل  عبدالعزيـز 
محمـد بن سـلمان بتسـيري جرس 
يف  األشـقاء  إىل  عاجـل  إغاثـي 
سـوريا وتركيـا، حيـث وصلت إىل 

هناك حتـى اآلن 11 طائرة محملة 
آالف األطنـان مـن املـواد االغاثية 
الالزمة، كما  الطبيـة  واالحتياجات 
وصلـت فرق اإلنقاذ السـعودية إىل 
مواقـع ضحايا الـزالزل يف البلدين 
وأدوات  أجهـزة  بـكل  مجهـزة 
تحـت  العالقـني  عـن  البحـث 
ودعـم  إرشاف  تحـت  األنقـاض 
مبـارش مـن مركـز امللك سـلمان 
لإلغاثـة واألعمـال اإلنسـانية الذي 
مثـل  يف  عامليـاً  نموذجـاً  يشـكل 

اإلنسـانية. الظـروف  هـذه 

وعىل جانب مواٍز انطلقت حملة 
وبنات  أبناء  من  كربى  شعبية 
املايل  الدعم  لتقديم  السعودية 
تركيا  يف  الزلزال  من  للمتررين 
وسوريا عرب تطبيق )ساهم(، حيث 

بلغت جملة التربعات حتى اللحظة 
سعودي،  ريال  مليون   440 إىل 
وهذه ردة فعل غري مستغربة عىل 
هذه  مثل  يف  السعودي  الشعب 
األحوال، وهو موقف جسدته حالة 
أبناء  من  املسبوقة  غري  التضامن 
سوريا  يف  أشقائهم  مع  اململكة 
التواصل  وسائل  عرب  وتركيــا 

االجتماعي املختلفة.

اململكة  استجابة  جاءت 
كما  السعودية-  العربية 
العهد بها - رسيعة و شاملة 
وبعيدة عن أي موقف  غر 

هدفها اإلنساني املجرد.
نعـم هي السـعودية عند 
امللمـات حضـوراً اليعـرف 
الـرتدد تقـف مع اإلنسـان 

كان.. أينما 
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جائزة األميرة صيتة

والحضور الالفت

هذا الحضور الالفت لجائزة األمرية صيتة الذي تسجله يف كل 
مناسباتها. وتلك االختيارات الدقيقة للمبادرات التي تُطلقها يف 

كل مناطق اململكة.

أفراد  ِقبل  من  اإليجابية  واالنطباعات  الطيب  الصدى  وذلك 
املجتمع لربامجها.

فخورين  الجائزة  أمانة  يف  يجعلنا  وغريها،  األشياء  تُلك  كل 
جائزة  تمارسه  الذي  الرائد  واإلنساني  الوطني  الدور  بهذا 
األمرية صيتة تجاه مجتمعها، بل تجعلنا أكثر حرصاً عىل انتقاء 
ويتطلع  املجتمع  يحتاحه  بما  وعياً  وأكثر  املستقبلية  مبادراتنا 

إليه.

نقول ذلك وأكثر، ألن جائزة األمرية صيتة هي جائزة وطنية 
حريصة عىل أن كل ما تقدمه البد أن يكون بحجم هذا الوطن 
الكبري الذي أعطى ومازال يُعطي الكثري، وأن ما نقدمه له هو 

واجب االبن البار.

من  للجائزة  نوعية  إنجازات  من  تحقق  ما  ضوء  ويف  اليوم.. 
اململكة وملتقيات تخدم  جوائز فاعلة ومبادرات يف كل مناطق 
كل رشائح املجتمع وغريها من برامج وأنشطة، كل ذلك يُحّملنا 
التميز ونواصل  املستوى من  نُحافظ عىل هذا  أن  يف  كبرياً  عبئاً 
التقدم واالرتقاء بالعمل االجتماعي يف اململكة، وأن نكون عوناً 
أجل  من  الطموحة  وبرامجها  رؤيتها  تحقيق  يف  الدولة  مع 

الوصول سوياً لجودة حياة..

ونحن عىل ثقة بأننا سنواصل هذه املسرية الخرية التي بدأها 
املؤسس -رحمه الله- وتابع مسريتها األبناء، وسنظل عىل هذا 

النهج املبارك بإن الله.

صاحب السمـو األمير 
سعود بن فهد بن عبد الله 
بن محمد بن سعــود الكبير 
عضو مجلس األمناء - نائب رئيس اللجنة التنفيذية
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التي  بالفرحة  ُمفعمٍة  أجواٍء  ووسط  بهيج  حفٍل  يف 
تعودت جائزة األمرية صيتة أن تبثها وترسمها عىل ُمحيّا 
كل محبيها، احتفلت الجائزة بانطالق الدورة العارشة 
االجتماعي«،  العمل  يف  واالبتكار  »اإلبداع  بعنوان: 
الفائزين  بتكريم  الجائزة  احتفال  مع  تزامن  والذي 

يوم  وذلك  األوىل.  نسختها  يف  االجتماعية  بجوائزها 
2022/10/8 بفندق الفيصلية بالرياض، وبحضور 
التنفيذية، وعىل  واللجنة  األمناء  أعضاء مجلس  بعض 
رأسهم عضو اللجنة التنفيذية سمو األمرية نـوف بنت 
عبدالله بن محمد بن سعود الكبري، وسمو األمرية نورة 
بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبري، وسمو األمري 
سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبري، 
وسمو األمري سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن 

سعود، وبعض املسؤولني املهمني.

ولقـد كانت بحـق ليلة وفـاء جميلـة امتزجت فيها 
مشـاعر الحـب للوطـن والتقدير إلنجـازات املكرمني 
الذيـن كّرمـوا بصحبـة أحبائهـم وأرسهـم يف أجواء 

. ئلية عا

االجتماعية  الجوائز  حفل  أن  بالذكر،  الجدير 
الجائزة  دورة  انطالقة  مع  إقامته  تزامن  الذي 
لكل عام، هو الحفل الثاني للجائزة بعد الجائزة 
يتضمن  كونه  خاصة،  بأهمية  ويحظى  الكربى 

تكريم عدة جوائز ذات قيمة.

وقد لقي حفل التكريم صدى كبراً من وسائل 
اإلعالم املرئي واملقروء واملسموع.

إنطـالق الــدورة العاشرة
لجائزة األميرة صيتــة
وحفل الجوائز االجتماعية
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أوالً: الفائزون بجائزة »املواطنة املسؤولة«:

التي تُعنى بفئة الطالب من 7 إىل ١8 أعوام يف التعليم العام، الذين 
كرموا بحضور أولياء أمورهم وأتوا من مناطق مختلفة من اململكة، كما 

تم تكريم املدارس التي فاز طالبها يف التصفيات النهائية وهي:

المرحلة االبتدائية
المركز األول || عايد محمد عايد الرويلي

مدرسة أبي موسى األشعري بطريف بمنطقة الحدود الشمالية

المركز الثاني || ريما خليل عبدالرحمن الفارس 
مدارس التربية النموذجية الريان بمنطقة الرياض

المركز الثالث || هشام سالم دخيل اهلل العرفي
مدرسة عامر بن الربيعة بمنطقة المدينة المنورة

المرحلة المتوسطة
المركز األول || سالي مشل حمود الحربي

المتوسطة األولى بالقوارة بمنطقة القصيم

المركز الثاني || أديب عصام أمين خداوردي
مدارس دار البشر بمنطقة مكة المكرمة

المركز الثالث || نوره عائض صالح الوادعي
المتوسطة الثانية عشر بمنطقة نجران

المرحلة الثانوية
المركز األول || سميرة خالد خليفه المغلوث

مدارس األنجال األهلية باألحساء بالمنطقة الشرقية

المركز الثاني || هنادي سعيد كراني
الثانوية السابعة واألربعون بمنطقة المدينة المنورة

المركز الثالث || عمرو وليد عبده البراق
مدارس جازان األهلية بمنطقة جازان
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ثانياً: تكريم الفائزين بجائزة »تنسيق«:

املخصصة ألبرز الجهات األعضاء الفاعلني يف مركز التنسيق االجتماعي 
عىل مدار العام، وممن لهم جهود واضحة يف تفعيل برامج العمل االجتماعي 

وهم:

جمعية التنميــة األسريـــة
بمنطقة المدينة المنورة »أسرتي«

جمعية تواد للتنمية األسرية
بمنطقة الجوف
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ثالثاً: تكريم الفائزين بجائزة »أم الجود«:

من نشطاء مواقع التواصل االجتماعي الذين لهم محتوى هادف 
يف خدمة املجتمع وهم:

مجال التوعيــة بالثقـــافـة العامـة
الدكتور || عبداهلل بن يـاسر العــالوي

مجال التوعية بالصحة العامة والنفسية
الدكتور || مشوح بن عبداهلل المشـوح

مجال التوعية بالتقنيـة والمعرفة الرقمية
األستاذ || خطـــاف بن صالح الخطــاف

مجال التوعيـة بالتطوير والتنمية البشرية
األستاذ || سلطان بن وسمي الكليب

مجال التوعية باإلعــالم المجـتـمعـــي
األستاذ || مـــاجـــد بن جعفر الغـــامدي
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مركز األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتأهيل المهني واالجتماعي

ف 125 مواطنًا ومواطنة خالل 2022م يوظِّ

د. سمية بنت عزت رشف آل رشف
املشـرف العــام عىل مشــاريع مركز 
للتَّأهيل  عبدالعزيز  بنت  صيتة  األمرية 
املهني واالجتماعي يف جامعة أمِّ القرى

انطلقـت مبادرة مركـز األمرية 
صيتـة بنـت عبدالعزيـز للتَّأهيل 
برعايـة  واالجتماعـي  املهنـي 
ـموِّ  السُّ صاحـب  مـن  كريمـة 
امللكـي األمري خالـد الفيصل، أمري 
منطقـة مكَّـة املكرَّمة، مستشـار 
يف  يفـني  الرشَّ الحرمـني  خـادم 
التَّاسـع عـرش من أغسـطس عام 
٢٠٢١م؛ وذلك من خالل دراسـة 
مـت  صـة ُصمِّ استشـاريَّة متخصِّ
أمِّ  جامعـة  ِقبَـل  مـن  ـذت  ونُفِّ
الُقـرى، ممثَّلة يف معهـد البحوث 

االستشـاريَّة.  والدِّراسـات 

ي احتيـاج  ويأتـي املركـز ليُلبِـّ
منطقـة  يف  والتَّوظيـف  التَّأهيـل 
خـاّص،  بشـكل  املكرَّمـة  مكَّـة 
ة  العربيّـَ اململكـة  وبمناطـق 
ـعوديَّة بشـكل عـام، ويقدِّم  السُّ
مجموعـة مـن الربامـج التَّدريبيَّة 
لة لسـوق  بلومات املهنيَّة املؤهِّ والدُّ

العمل، واملبتدئـة بالتَّوظيف لفئة 
الخرجـني  ـابَّات  والشَّ ـباب  الشَّ
العـايل؛  أو  العـام  التَّعليـم  مـن 
ذوي  أو  مـان،  الضَّ أرَُس  مـن: 
الدَّخـل املحـدود، أو مـن األيتام، 
وأرَُس  واملطلَّقـات،  واألرامـل، 
سـعيًا  وذلـك  الواجـب؛  شـهداء 
إىل التَّمكـني االجتماعـي واملهنـي 
لـألرس واألفـراد ذوي االحتيـاج، 
ز االحتيـاج إىل  ونقلهـم مـن حيِـّ

ز اإلنتـاج.  حيِـّ

التَّمكـني  إىل:  املركـز  ويهـدف 
التَّعليـم  مـن  للخرِّجـني  املهنـي 
العـام أو العـايل ؛ وذلك من خالل 
الوظائـف  توطـني  يف  املسـاعدة 
بأيـٍد سـعوديَّة متمكِّنـة وماهرة؛ 
ايل تنميـة املهـارات املهنيَّة  وبالتّـَ
واالجتماعيَّة لديهـم، والتَّقليل من 
ومسـبِّباتها،  البطالـة  مشـكالت 
ـعودي:  السُّ املواطـن  وتمكـني 

ا، واقتصاديًّا(،  ا، وماليّـً )اجتماعيّـً
الحيـاة،  جـودة  وتحقيـق 

املحـي.  اإلنتـاج  يف  واملسـاهمة 

املركـز عـىل منهجيَّة  ويسـتند 
واضحـة يف بناء برامـج التَّطوير 
املهنـي للقطـاع الخـاص؛ وذلك 
ة  التَّحليليّـَ الدِّراسـة  مـن خـالل 
ورصـد  ة،  املهنيّـَ الفجـوة  لسـدِّ 
بالوظائـف  الخـاص  االحتيـاج 
ومـن  املسـتفيدة،  القطاعـات  يف 
ة  ثـم تصميـم الربامـج التَّدريبيّـَ
م  تُقيّـَ التَّقديـم  ة، وبعـد  واملهنيّـَ
ة بـني  ة التَّدريبَّيـة املمتـدَّ العمليّـَ
الجانبـني: )النَّظـري و العمـي(؛ 
املعرفـة وصناعـة  نقـل  بهـدف 

وتجويـده.  األثـر 

ولقـد وظَّـف ودرَّب املركز حتى 
اآلن ١٢5 مواطنـاً سـعودياً؛ حيث 
تـم تأهيلهـم وتدريبهـم يف: )مكَّة 
املكرَّمـة، وجـدة، والطائـف(، وتم 
توظيفهـم بالتَّعـاون مـع رشكـة 
مـد القـريش، ورشكـة عرب  عبدالصَّ
اململكـة، ورشكـة عبدالغني للذَّهب 

واملجوهرات. 

وبلـغ عـدد سـاعات التَّدريـب 
ما يقـارب 45٢ سـاعة تدريبيَّة؛ 
 ١٢ تقديـم  خـالل  مـن  وذلـك 
ًصـا  متخصِّ ا  تدريبيّـً برنامًجـا 
والّسـياحة،  الفندقـة  مجـال:  يف 
والتسـويق واملبيعـات يف الذَّهـب 
واملجوهـرات والعطـور، وغريها.

تم تأهيل وتدريب، 

وتوظيف ما يقارب ١٢٥ 

مواطناً بالتَّعاون مع 

مد القريش،  رشكة عبدالصَّ

ورشكة عرب اململكة، 

ورشكة عبدالغني للذَّهب 

واملجوهرات. 
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أضواء كاشفة على المؤتمر الصحفي 
إلعالن أسماء الفائزين بجائزة األميرة صيتة بنت 

عبدالعزيز في دورتها العاشرة

كلمة ترحيب 

يف بدايـة املؤتمـر ألقـى عضـو مجلـس األمنـاء، 
ونائـب رئيـس اللجنـة التنفيذيـة للجائـزة األمـري 
سـعود بـن فهـد بـن عبدالله بـن محمد بن سـعود 
الكبـري كلمـة رحـب فيهـا بالحضـور، وقـال: إن 
باإلنجـازات  أن تحتفـل سـنوياً  اعتـادت  الجائـزة 
واالبداعـات الوطنية واإلنسـانية التـي تعكس حجم 
عطاء اإلنسـان السـعودي يف شـتى املجاالت تحقيقا 
ألهـداف رؤيـة 2030 وطموحـات أبنائـه، وأضاف 
قائـالً:  )هـا نحـن نصـل إىل عـر سـنوات من 
عمـر جائـزة األمـرة صيتـة بنـت عبـد العزيز 
أثبتـت  وقـد  االجتماعـي،  العمـل  يف  للتميـز 

الجائـزة نجاحاتهـا يف كل الربامـج واملبـادرات 
التـي نظمتهـا خالل هـذا العقد مـن الزمان( .. 
بعدهـا أعلن األسـتاذ الدكتـور فهد املغلـوث، األمني 
العـام للجائـزة عـن أسـماء  الفائزيـن بالجائزة يف 
هـذه الـدورة، مقدمـاً لهـم التهنئة عىل هـذا اإلنجاز 

 . لكبري ا

مراحل وتصفيات 

خـالل املؤتمـر قـدم األمني العـام لجائـزة األمرية 
صيتـة بنت عبـد العزيز للتميز يف العمـل االجتماعي 
أ.د. فهـد بـن حمـد املغلـوث رشحـاً مفصـالً عـن 
وأعـداد  الـدورة  هـذه  بهـا  مـرت  التـي  املراحـل 
املرشـحني و اللجان التي قامـت بعملية فرز وتقييم 

وسط حضور مقدر كماً ونوعاً بفندق فورسيزون بالرياض أعلنت جائزة األمرة 

صيتة بنت عبد العزيز للتميز يف العمل االجتماعي عرب مؤتمر صحفي فوز ١٢ من 

املرتشحن بجوائزها السنوية لدورتها العارشة التي حملت عنوان: )اإلبداع واالبتكار 

يف العمل االجتماعي (، وكانت هذه الدورة قد انطلقت يف أكتوبر املايض.
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املشـاركني، وأشـار د . املغلـوث إىل أن فرة الرشـيح 
لهـذه الـدورة امتدت ألكثر مـن 80 يومـاً، وبلغ عدد 
األعمال املرشـحة خاللهـا 640 طلباً، وجـرى  النظر 
يف هـذه الطلبـات عـرب ثالث لجـان متخصصـة هي: 
لجنـة الفرز والتدقيـق، ولجنتا التقييـم العلمي األوىل 
والثانيـة، وتـم تصفيـة الطلبـات إىل 164 ثـم 131 
امليدانيـة  الزيـارات  بـدأت مرحلـة  طلبـاً، وبعدهـا 
للوقـوف عـىل تأثـري األعمـال املرشـحة عـىل الواقع 
االجتماعـي واإلنسـاني، ومدى إتسـاقها مـع أهداف 
الجائـزة، وخلصت لجنـة التحكيم بعدهـا إىل اختيار 

12 فائـزاً مـن بني املرشـحني.

بعدهـا تـم إعالن قائمـة الفائزيـن بالجائـزة لهذه 
الدورة حسـب الفـروع السـتة املطروحة.

أصداء واسعة

حظـي املؤتمـر الصحفي إلعـالن أسـماء الفائزين 
بجائـزة األمـرية صيتـة بنـت عبـد العزيـز للتميز يف 
العمـل االجتماعـي بردود فعل واسـعة عىل مسـتوى 

اململكة. مناطـق 

نُبــــارك للفــائزين
بالدورة العارشة 2022 - 2023م

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.
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جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل أ
االجتماعي

تكّرم الفائزين بجائزتها في الدورة 
العاشرة

لعام 2022 - 2023 تحت عنوان:
»اإلبـداع واالبتكــار في العمـل االجتمـاعي«

واكبـت الجائزة كعادتها مسـتهدفات 
الوطن، كانـت وما زالت تـدرك أهمية 
كقطـاع  االجتماعيـة  مسـؤوليتها 
ثالـث وذراع أسـايس لـه دور محوري 
العمليـة  يف  املشـاركة  يف  وفاعـل 
التنمويـة أسـوًة بالقطاعـات األخرى 

غـر الربحيـة.

مبـذول  جهـد  كل  الجائـزة  وثمنـت 
لخدمـة املجتمـع مـع تقديـر جهـود 
والة األمـر الذين بذلـوا الغايل والنفيس 
مـن أجـل االرتقـاء بالوطن وإسـعاد 

املواطـن، مـع تمنياتهـا بالتوفيـق للجميـع ودوام التألـق والنجـاح 
. طن للو

واألمانـة العامـة لجائـزة األمـرة صيتـة بنـت عبدالعزيـز للتميـز يف 
األمنـاء  مجلـس  وعضـوات  أعضـاء  تشـكر  إذ  االجتماعـي،  العمـل 
واللجنـة التنفيذية عـىل دعمهم ألنشـطة الجائزة، فإنهـا أيضاً تتقدم 
بالتهانـي للفائزين وتشـكر لجان االختيـار وكل من سـاهم يف إنجاح 

هـذا الحـدث الكبر.

نسـأله تعـاىل أن يُمـَد العاملـن يف أمـور الخـر بالتوفيـق. وكل عـام 
والوطـن بخر وسـؤدد وأمن وأمـان وتألُّـٍق وازدهار. والسـالم عليكم 

ورحمـة اللـه وبركاته.

وكرمت الجائزة الفائزين يف فروعها الستة حسب التايل:
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فرع التميز في اإلنجاز الوطني (للجهات الحكومية)

 بين كل من:
ً

ُمنحت الجائزة لهذا العام مناصفة

فرع التميز في الوقف اإلسالمي (للجهات الوقفية)

 بين كل من:
ً

ُمنحت الجائزة لهذا العام مناصفة

اد العمل االجتماعي (لألفراد)
ّ

فرع التميز لرو

فرع التميز في برامج العمل االجتماعي (للجهات غير الربحية)

 بين كل من:
ً

ُمنحت الجائزة لهذا العام مناصفة

 بين كل من:
ً

ُمنحت الجائزة لهذا العام مناصفة

فرع المسؤولية االجتماعية للشركات (للجهات الربحية)

فرع االستدامة البيئية (للجهات واألفراد)

 بين كل من:
ً

ُمنحت الجائزة لهذا العام مناصفة

هيئƠƠƠƠƠƠة التƠƠƠƠراث بƠƠوزارة الثقƠƠƠافƠƠƠƠƠƠƠة
عن مبادرة: « البيƠƠƠوت الحرفيƠƠƠƠة »

وزارة االتصƠƠاالت وتقنية المعلومات
عن مبادرة: « تحفيز االستثمار في البنية التحتية الرقمية »

أوقاف الجمعية الخيرية لرعاية األيتام - إنسان
عن: « وقف كفالة دائمة بصندوق إنسان الوقفي »

جمعية تكافل الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة المدينة المنورة

عن: « وقف نخيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠل اليتƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠامى »

مؤسسة مجتمع جميل األهلية
عن مبادرة: « مجتمƠƠƠƠع جميƠƠƠƠƠل »

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)
عن: « العيادات االستشارية التطوعية »

الشيخ || محمد مرعي محمد آل خريمالمهندس || عثمان بن حمد الخويطر

شركة الƠفƠƠƠƠƠƠƠƠوزان القابضƠƠƠƠƠƠة
عن مبادرات: « برنامج الفوزان لخدمة المجتمع »

شركة صالح حسين آل سالمƠƠƠƠة
عن: « دعم المشاريع غير الربحية »

مؤسسة عالم صƠافƠƠƠوال
هƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠا"

ٌ
قƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠدر

ُ
عن برنامج: " ن

����
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إحصائيات جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي خالل 10 أعوام

فروع
الجـائــزة

دورة
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

3 1
41

الفائزون
14بالجـــائــــــزة

180
قيمة

لایر10الجـوائــز
ن 

يو
مل

الفائزون
وفق الجهات

قطاع8أفراد
قطـــــاع4خيـــري

2حكومي

فروع
الجـائــزة

دورة
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

3 3
44

الفائزون
20بالجـــائــــــزة

قطاع11أفراد
9خيـــري

175
قيمة

مليون لایر8الجـوائــز
فروع

الجـائــزة
دورة

الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

3 2
53

الفائزون
31بالجـــائــــــزة

قطاع21أفراد
قطـــــاع6خيـــري

الدراسات 1حكومي
العلميــــــة

واألبحـــــــاث
2

153
قيمة

لایر10الجـوائــز
ن 

يو
مل

فروع
الجـائــزة

دورة
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

3 4
59

الفائزون
7بالجـــائــــــزة

قطاع4أفراد
3خيـــري

368
قيمة

لایر10الجـوائــز
ن 

يو
مل

الدورة األولى

الدورة الثالثة

الدورة الثانية

الدورة الرابعة

مع مرور )10( أعوام عىل تأسيس جائزة األمرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل 

االجتماعي، يرس الجائزة أن تختزل هذه املسرة املباركة من خالل نر أنفوجرافيك عن 

كل دورات الجائزة الكربى لألعوام العرة.
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فروع
الجـائــزة

دورة
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

4 5
33

الفائزون
5بالجـــائــــــزة

قطاع1أفراد
قطـــــاع1خيـــري

قطاع2حكومي
1خـــــاص

440
قيمة

مليون لایر2الجـوائــز
فروع

الجـائــزة
دورة

الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

4 7
22

الفائزون
6بالجـــائــــــزة

قطاع1أفراد
قطـــــاع2خيـــري

قطاع2حكومي
1خـــــاص

570
قيمة

لایر2.5الجـوائــز
ن 

يو
مل

فروع
الجـائــزة

دورة
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

6 9
19

الفائزون
9بالجـــائــــــزة

قطاع1أفراد
قطـــــاع4خيـــري

قطاع2حكومي
2خـــــاص

340
قيمة

ماليين لایر3الجـوائــز

فروع
الجـائــزة

دورة
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

4 6
16

الفائزون
4بالجـــائــــــزة

قطاع1أفراد
قطاع1خيـــري

2خـــــاص

801
قيمة

مليون لایر2الجـوائــز

فروع
الجـائــزة

دورة
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

5 8
17

قطاع1أفراد
قطـــــاع2خيـــري

قطاع2حكومي
2خـــــاص

408
الفائزون

قيمة7بالجـــائــــــزة
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جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

تكرم رؤساء مجلس أمنائها 
في حفـل دورتهــا العاشرة 2023

تة
صي

ار 
خب

أ

تعودنا يف مؤسسة جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز للتميز 
شخص  كل  مع  وأوفياء  كرماء  نكون  أن  االجتماعي  العمل  يف 
ساهم بوقته وعلمه يف مسرية هذا الكيان الكبري الذي يحمل اسم 

»صيتة«، ال ليشء سوى أّن من ال يشكر الناس ال يشكره الله. 

سنّنته  الذي  ومنهجها  صيتة  األمرية  جائزة  ديدن  هو  وهذا 
صاحبتها صيتة. وما زلنا نحن كأبنائها وأحفادها نسري عليه، 
وجائزة األمرية صيتة دائماً سبّاقة لنسب الفضل ألهله. وما ذكر 
الوفاء  صور  من  صورة  إال  لهم  والدعاء  ومحاسنهم  أفضالهم 

واالمتنان. 

بعامها  تحتفل  وهي   – الله  رحمها   – صيتة  األمرية  وجائزة 
أمنائها  مجلس  رؤساء  بامتنان  تذكر  أن  إال  يمكن  ال  العارش 
ومقّدرة  واضحة  بصمة  لهم  كانت  ممن  والحاليني،  السابقني 
التطور  انعكس يف هذا  والذي  والوطنية،  اإلنسانية  يف مسريتها 

واالرتقاء الذي تمر به الجائزة وما زالت تواصله بحمد الله.

 )10( قلوبنا وبمناسبة مرور  العزيزة عىل  املناسبة  ويف هذه 
رؤساء  نكرم  أن  الجائزة  أمانة  يف  يرسنا  إنشائها،  عىل  سنوات 
مجلس أمنائها كلمسة وفاء من الجائزة نظري ما قدموه وساهموا 
والتقدير  الشكر  فكل  لها  أمانتهم  فرة  طيلة  الجائزة  تجاه  به 

لهم.

صاحبة السمو األميرة
نورة بنت عبدالله بن محمد بن 

سعود الكبير
عضو مجلس األمنــاء - عضو اللجنة التنفيذية

والقادم أفضل وأجمل بإذن الله
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يف ملسة وفاء ُمقّدرة وغر مستغربة من جائزة األمرة صيتة 
كريمة  لفتة  ويف  االجتماعي  العمل  يف  للتميز  عبدالعزيز  بنت 
تنم عن عميق الشكر والتقدير واالمتنان ملن كانت لهم بصمة 
جميلة ذات يوم يف مسرة الخر والعطاء لجائزة األمرة صيتة 
سنوات   10 مرور  وبمناسبة  الجائزة  كرمت  عبدالعزيز،  بنت 

عىل إنشاءها رؤساء مجلس أمنائها وهم: 

معايل الدكتور/ يوسف بن أحمد العثيمن

رئيس مجلس األمناء )سابقاً(

معايل الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي

رئيس مجلس األمناء )سابقاً(

معايل الدكتور/ عيل بن نارص الغفيص 

رئيس مجلس األمناء )سابقاً( 

معايل األستاذ/ سليمان بن سعد الحميّد 

رئيس مجلس األمناء )سابقاً(

معايل الدكتور/ مفرج بن سعد الحقباني

رئيس مجلس األمناء )سابقاً(

معايل املهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي

)رئيس مجلس األمناء الحايل( 
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يقصدها  عاملية  وجهة  السعودية..  العربية  اململكة 
الناس من جميع بقاع الدنيا ويف كل يوم تقدم نموذجاً 
آخر يف تسهيل اإلجراءات وتبسيط سبل الدخول إليها، 
هذا فضالً عن حسن االستقبال، وكرم الضيافة ونعمة 
األمن واألمان واالستقرار.. ومن بني كل زوار اململكة 
بمعاملة  واملعتمرين  الحرام  الله  بيت  حجاج  يحظى 
بعد  خاصة تتطور وسائلها وتتجدد تفاصيلها عاماً 
عام، وآخرها أن الجهات املختصة باململكة تعمل حالياً 
الحجاج  دخول  إجراءات  كل  نقل  فكرة  تنفيذ   عىل 
وبنقالديش،  وإندونيسيا،  باكستان،  من  اململكة  إىل 
وماليزيا، واملغرب  مبارشة دون الحاجة إىل تسجيل 
الدول  بهذه  وقنصلياتها  اململكة  سفارات  إىل  زيارة 

الخمس.

بفتح  اململكة  يف  املختصة  الجهات  قامت  حيث 
مكاتب لها بمطارات هذه الدول مزودة بكافة األجهزة 
والكوادر الالزمة ملنح تأشرية الدخول إىل اململكة عرب 
شبكة أنرنت آمنة مع خدمات شحن األمتعة وحجز 
الفنادق وتأمني رحالت التنقل داخل السعودية. وكل 
إجراءات  أي  دون  رمزية  ومصاريف  برسوم  ذلك 

معقدة.

تسعى  واإلنسانية  الخري  أرض   .. السعودية  إنها 
كافة  وتوفري  واملعتمرين  الحجاج  لراحة  دائماً 
متطلبات راحتهم تحت رعاية واهتمام خادم الحرمني 
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ويل عهده 

األمري محمد بن سلمان- حفظهما الله.

السعودية ترحب بكم في دياركم .. 

مبــــادرة طريق مكـــة
مكاتب خاصة للحجاج في مطارات دولهم

واإلنسانية  الخر  أرض  السعودية.. 

تسعى دائماً لراحة الحجاج واملعتمرين 

وتوفر كافة متطلبات راحتهم
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وسنين عشر
من العطـــاء

ذات  أنها  للمؤسسة  األساس  النظام  تضمن  وقد 
املادي،  للربح  اعتبارية مستقلة غري هادفة  شخصية 
خادم  أن  عىل  للمؤسسة  األسايس  النظام  نص  كما 
للمجلس،  الفخري  الرئيس  هو  الرشيفني  الحرمني 
مدينة  يف  للمؤسسة  الرئيس  املقر  يكون  أن  وعىل 
الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل 
أمناء  مجلس  لها  ويكون  املجلس.  من  بقرار  اململكة 

محدد.

منذ ذلك التاريخ، انطلقت املؤسسة يف رحاب عمل 
مؤسيس متميز غري مسبوق، وال أبالغ إذا قلت أن هذه 
أنموذج  عليها  والقائمني  أمنائها  بمجلس  املؤسسة 
فريد وحديث يف )الوقف الخريي( حرٌي به أن يعمم 

ويحتذي. 

لكنه  وقف،  اسم  يحمل  أن  دون  كوقف  ظهر  فقد 
حمل اسم أمرية الخري واملبادرات، األمرية صيتة بنت 
عبدالعزيز ونهجها يف العمل الخريي وشموليته وعدم 

حرصه يف نمط واحد. 

ولذا ظـّل مجلس األمنـاء والقائمني عىل املؤسسـة 
يف سـعي دؤوب للتحديـث يف العمـل والبحـث عـن 
إىل  فبـادروا  دعـم  إىل  تحتـاج  اجتماعيـه  مجـاالت 
قولبـة هذا االحتيـاج وإظهـاره كمبـادرة اجتماعية 

تنهـض بها املؤسسـة.

يشارك يف هذا العمل الجبار األبناء والبنات واألحفاد،  
إال ووجدته يحمل هم املؤسسة  فما تكاد تجد واحداً 

وينابع عملها بدقة.

التـي وضعتهـا  ومـن خـالل أهـداف املؤسسـة 
للوصـول إىل تحقيقهـا، وفروع الجائـزة ومجاالتها، 
وتكريمهـا  وتحفيزهـا  دعمهـا  املؤسسـة  غطـت 

الحكومـي واملؤسـيس واألفـراد. للقطـاع 

أنها وقف إسالمي  إليها عي  أنظر  ولذا فهي بحق 
شامل وحديث ،، 

وأُْكرِب يف أبنائها وأحفادها هذا التسابق عىل الرب )بأم 
الجود(، من خالل العمل عىل تنفيذ برامج املؤسسة.

واحيي القائمني عليها عي هذا االخالص والتفاني. 

ويف هذا املجال فليتنافس املتنافسون...

رحم الله صاحبة السمو امللكي األمرية صيتة بنت 
عبدالعزيز، وبارك يف عقبها إىل يوم الدين.

د. نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ
رئيسـة مجلـس إدارة جمعيـة دعـم 
لرعايـة األرامـل واملطلقـات وأبنائهن 

املكرمة بمنطقـة مكـة 

ال
ـــــ

مق

الكريم  امللكي  املرسوم  صدور  منذ 
جائزة  ملؤسسة  الرتخيص  باملوافقةعىل 
األمرة صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها الله- 
1433/5/20هـ  بتاريخ  )أ/109(  برقم 
جائزة  )مؤسسة  إنشاء  عىل  باملوافقة 
األمرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل 
االجتماعي( وفقاً لنظامها األساس، وتكوين 
سنوات،  أربع  ملدة  املؤسسة  أمناء  مجلس 
تشجيع  عىل  وأخالص  بجٍد  تعمل  وهي 
إىل  تهدف  التي  االجتماعية  الخرية  األعمال 

بذل العون واملساعدة للمحتاجن.
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ملتقى درايـة 1
)مـــاذا لـــو.. كيف تتصـــــرف؟(
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ملحق تفصيلي خاص بملتقى دراية

)مـــاذا لـــو.. كيف تتصـــــرف؟(

ويحتوي عىل:

- مقدمة )حينما تتضافر الجهود لخدمة املجتمع .. تكون دراية(.

- ملتقى دراية مبادرة استثنائية وتظاهرة غر مسبوقة.

- دراية .. أهداف ومقاصد.

- دراية .. حقائق وأرقام.

- دراية والحملة اإلعالمية.

- دراية .. مسارات ومحاور.

- جائزة األمرة صيتة تكرم املشاركن يف ملتقى دراية.

- رئاسة أمن الدولة .. مشاركة نوعية فاعلة.

- النيابة العامة حضور مهم بملتقى دراية.

- منصات حوارية.

 - ورش نوعية.

- فعاليات مصاحبة جوائز وزوار.

- براعم عنيزة تنمو يف دراية.

 - ملتقى دراية بعيون األطفال.

- املركز اإلعالمي مللتقى دراية .. تغطية عالية الجودة.

- دراية .. حقائق وأرقام.
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حينما تصفو النوايا وتتضافر الجهود، 

ويكون الجميع عىل قلٍب واحد يكون التميز، 

وهذا ما كام مع ملتقى دراية..
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حينما تتضافر الجهود
لخدمة المجتمع .. تكون دراية

بقلم: أ. د. فهد بن حمد املغلوث

لم تكن فكرة ملتقى دراية وليدة اليوم، بل كانت نتيجة خربات تراكمية تمخضت يف 
نهاية األمر بهذا العمل االجتماعي الضخم الذي جمع تحت سقفه أكثر من ٦٠ جهة 
بأعمالها وبرامجها حسها  أثبتت  وأهلية ومؤسسات مجتمع مدني، جهات  حكومية 
أثبتت أن مجتمعنا قلباً  الوطني ومسؤوليتها االجتماعية تجاه الوطن، جهات رائعة 
واحداً بكل كياناته يعمل من أجل الوطن واملواطن تحت منظومة رائعة اسمها اململكة 

العربية السعودية . أعماالً مجتمعية أثبتت أن الوطن بخري.

كان الرهان عىل دراية منذ البداية ، ألننا كنا وما زلنا نعلم أن حياة كل فرد من أفراد 
املجتمع غالية ، وأن تقلبات املواقف الحياتية الخطرة واملفاجأة تحدث يف كل وقت ويف 
أي مكان دون سابق إنذار، وقد تخلف وراءها مفاجآت غري سارة تقلب حياة اإلنسان 
رأساً عىل عقب وتؤثر عليه سلباً وتفقده أعز وأغىل ما يملك من نفٍس ومال وحقوق 
وغريها يف حال لم يُحِسن الترصف معها يف حينها وأثناء حدوثها أو تردد أو تأخر يف 

التعامل معها.

تم  فقد  لذا،  منها.  مختلفة  جوانب  إنه  للحياة،  واحداً  وجهاً  ليست  دراية 
والنفيس،  االجتماعي  املسار  أساسية:  مسارات  سبعة  أساس  عىل  تصنيفه 
الصحي، األمن والسالمة، الحقوقي، التقنية املعلوماتية، االقتصاد والتخطيط 

املايل، الرباعم.

أفراد  من  فرٍد  لكل  الطيبة  والنوايا  الله  من  بتوفيق  دراية  تنفيذ  تم  أنه  صحيح 
مؤسسة جائزة األمرية صيتة، إال أن طموحنا أكرب مما تم تنفيذه، طموح يظل معلقاً 
حتى الدورة الثانية من دراية، والتي نحاول أن نغطي فيها ما يُسعفنا الحظ لتغطيته 

وبصورة أجمل وأفضل بإذن الله.

وألن الحدث كبري بحجم طموح الوطن وتطلعاته، أردنا توثيق أغلب تفاصيله يف هذا 
امللحق املميز ملزيد من املعرفة والفائدة. 

امللتقى  سماء  أضاءت  التي  الوطنية  جهودها  عىل  املشاركة  للجهات  الشكر  فكل 
بعلمها وتجاربها الثرية ، وكلنا أمل يف أن تتواصل اللقاءات الخرية واملفيدة التي تخدم 
الوطن وتُساهم يف توعيته ووقايته من كل ما من شأنه اإلرضار به وأفراده من خالل 

برامج تفاعلية نوعية كما هو الحال مع ملتقى دراية.

وفقنا الله جميعاً لخدمة الوطن.
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يف دراية..
الكل ينهل من العلم
والكل يُسِعد اآلخر.

ليس أجمل من أن 

يجتمع عىل الخر ويف 

خدمة الوطن.
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نيابة عن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لقطاع 

التنمية االجتماعية األستاذ/ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي

ملتقى )دراية( .. عمل وطني متفرد يساهم في 
تحسين جودة الحياة لألفراد وجميع شرائح المجتمع

إنها لفرصة طيبة أن يتجدد اللقاء بكم يف موعد آخر 
و عطاء متجدد مع جائزة األمرية صيتة بنت عبد العزيز 
تحمل  نوعية  مبادرة  يف  االجتماعي  العمل  يف  للتميز 
القيادة وحكومة  2030 وتوجهات  رؤية  معها روح 
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان وطموحات ويل 
عهده األمري محمد بن سلمان- حفظهما الله- نلتقي 
يف ملتقى )دراية( والذي يحظى بدعم ورعاية معايل 
ويهدف  االجتماعية  والتنمية  البرشية  املوارد  وزير 
الناتجة عن  األرضار  واملجتمع من  األفراد  إىل حماية 
عرب  الخطرة،  والترصفات  املحسوبة  غري  املواقف 
الحوارية  املسارات، والورش واملنصات  مجموعة من 
بمشاركة نخبة من الخرباء، واملختصني واملستشارين 
يف املجاالت االجتماعية،  والصحية،  والنفسية، واملالية 
 60 من  أكثر  مع  بالتعاون  وذلك  بالتقنية  واملهتمني 

جهة حكومية وأهلية وغري ربحية.

امللتقى واململكة تشهد تطورات مذهلة  ويأتي هذا 
يف كل املجاالت، ومن هنا تسعى جائزة األمرية صيتة 
بنت عبد العزيز للتميز يف العمل االجتماعي أن تكون 
وطنية  أعمال  عرب  اململكة  يف  يجري  ما  لكل  مواكبة 

لألفراد  الحياة  جودة  تحسني  يف  تساهم  متفردة 
وجميع رشائح املجتمع.

االجتماعية،  والتنمية  البرشية  املوارد  وزارة  إن 
فاعل  برشي  ككائن  باملواطن  اهتمامها  منطلق  ومن 
يف القيمة البرشية، لتؤكد حرصها الشديد عىل كل ما 
باإلنسان ويحمي حقوقه ويسهل  االرتقاء  يساهم يف 
أمور حياته من خالل إرشافها عىل كل الجهات ذات 
هذه  تحقق  التي  املبادرات  من  العديد  وتبني  الصلة 
األهداف الشاملة والتي تهدف لتحقيق جودة الحياة. 
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كانت الغاية األوىل من تنظيم هذا امللتقى هي حماية الفرد واملجتمع التي بدورها تنعكس إيجاباً عىل تحسني 
جودة الحياة من خالل توفري حلول عملية وخيارات علمية لكيفية التعامل مع املواقف التي يتعرض لها 
وتطوير  املحسوبة  غري  والظروف  املخاطر  ملواجهة  الطرق  وأفضل  اليومية،  حياتهم  ممارسة  يف  الناس 

مهارات املستهدفني ملواجهة تلك املواقف حماية من الجوانب الصحية، والنفسية، واالجتماعية، واملالية.

دراية.. أهداف ومقاصد 
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درايـة..
حقائق وأرقام..

لزيارات  أو موقع  عابر،  دراية مجرد حدث  يكن ملتقى  لم 
سياحة  على  ركز  حدثًا  بالحياة.  ينبض  حدثًا  كان  بل  عادية، 
العقول وواحة المعرفة، وهذه أهم الحقائق واألرقام عنه..

إحدى مبــادرات
مؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي

الجهات المشاركة

60 جهة
المستهدف 60 جهة

زوار الملتقى

4283 زائرًا
المستهدف 3000 زائرًا

المتطوعون

268متطوعًا ومتطوعة

ورش العمل المنفذة

31 ورشة

% 79

% 100

% 125

% 140

% 83
مدربون الورش 39 مدربًا

المستهدف 31 مدربًا

المستفيدون من الورش

734 مستفيدًا
المستهدف 930 مستفيدًا

الجلسات الحوارية

12 جلسة
الساعات الحوارية

14 ساعة

المستفيدون من الجلسات

300 مستفيد
المستهدف 360 مستفيدًا

مسارات الملتقى

7 مسارات
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زوار ملتقـى دراية.. القوا 
حضـوراً الفتاً  يسـتحقون 

عليه الشـكر.
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المركز اإلعالمي لملتقى دراية

ت
ورا

شـــــ
ـنـــ

مـ
 ال

دد
ــــــ

عــــ

تويتر

فيديوانفوجرافيكصورتغريدات

1721826128

فيديوانفوجرافيكصور

1826127

مشاهدة
اليوم األول

مشاهدة
اليوم الثاني

مشاهدة
اليوم الثالث

9,82213,50019,500

انستغرام

سناب شات

243,000مرة ظهور الحمالت اإلعالنية

ظهور الحمالت اإلعالنية2,977,408مرة

15,400,000مرة
ظهور التغريدات
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النشرات اإلعـــالميـــة اليوميـــة
خـــالل ملتقى درايــــــــة

قنوات تلفزيونية

إذاعات

خبر صحفي
108األخبار الصحفية

ي
الم

ــــــ
عــــ

اإل
ور 

هــــ
ظ

ال
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دراية ..
القوة اإلعالنية الدافعة 

يف  للتميز  عبدالعزيز  بنت  صيتة  األمرية  جائزة  نظمته  الذي  )دراية(  ملتقى  كان 
الشكل  من حيث  تفاصيله  يف جميع  استثنائياً  املايض  الشهر  أوائل  االجتماعي  العمل 
النتايج  النجاح فجاءت  البداية كل عنارص  امللتقى منذ  لهذا  واملضمون، حيث توفرت 

عىل قدر الطموح.

حرصت أمانة الجائزة قبل موعد امللتقى عىل تسويق الفعالية بصورة احرافية حتى 
تضمن انتشاراً رأسياً وأفقياً لهذا الحدث داخل األوساط املهتمة، وكانت رضبة البداية 
االستباقية بتنفيذ برنامج إعالمي ضخم بهدف الرويج للملتقى، وتمثل ذلك يف عقد 
مؤتمر صحايف جامع شهد حضوراً كبرياً لوسائل ووسائط اإلعالم التقليدي والحديث 
من صحف، وإذاعات، وقنوات فضائية، ووكاالت أنباء وكبار اإلعالميني والصحفيني،  
ورواد التواصل االجتماعي، ويف هذا املؤتمر تحدث األمني العام للجائزة؛ أ.د. فهد املغلوث 

وتناول  املختلفة  ومساراته  امللتقى  أهداف  عن 
بالرشح كيفية تنفيذ هذه املسارات وفق منهجية 
املؤتمر  هذا  فكان  محددة،  ورشوط  مدروسة 
امللتقى،  لنجاح  الحقيقي  املدخل  هو  الصحفي 
مسبوقة  غري  إعالمية  حملة  إطالق  تم  بعدها 
وسائل  عرب  باملناسبة  التعريف  شملت  للملتقى 
اللوحات  عىل  إعالنات  ونرش  املختلفة،  اإلعالم 
الضوئية يف أهم شوارع العاصمة الرياض جعلت 
من  واسعة  قطاعات  لدى  اهتمام  محل  امللتقى 
الناس، وتزامن هذا الجهد مع عمل متواصل عىل 
مستوى وسائل اإلعالم يف شكل لقاءات وحوارات 

مبارشة مع مسؤويل الجائزة وأوضحوا من 
ومساراته  امللتقى  برامج  تفاصيل  خاللها 

واملشاركني فيه.

يف  أفضت  املتواصلة  الجهود  تلك  كل 
التي  اإلبداع  لوحة  اكتمال  إىل  النهاية 
تجسدت يف ملتقى دراية داخل مقر مركز 
واملعارض  للمؤتمرات  الدويل  الرياض 
خالل الفرة من ٣-5 يناير ٢٠٢٣م، الذي 
شهد كل من كان حارضاً بأنه عمل فاق كل 
التصورات ونقلة نوعية عىل صعيد تنظيم 

مثل هذه الفعاليات باململكة.
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الطرق واملجمعات التجارية، كان لها نصيب كبر من الخطة التسويقية مللتقى دراية.
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اشتملت أعمال ملتقى دراية عىل سبعة محاور أساسية تمثلت يف:

مسارات ومحاور 

مسارات
ملتقى
درايـــة

المسار
االجتماعي
والنفسي

المسار
الحقـوقي

المسار
الصحــــي

مسار
األمــــــن
والسـالمة

مسار
التقنيـــة

المعلوماتية

مسار
االقتصاد
والتخطيط
مسارالمالي

البراعـم
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جائزة األميرة صيتة
ُتكّرم المشاركين 
 في ملتقى دراية 

جائزة  كرمت  والتقدير،  الشكر  عن  تنم  كريمة  لفتة  يف 
االجتماعي  العمل  يف  للتميز  عبدالعزيز  بنت  صيتة  األمرية 
كبري يف  دراية«، وسط حضور  »ملتقى  املشاركني يف  جميع 
افتتاح امللتقى يوم ١-٣/ ١ / ٢٠٢٣ بمركز الرياض الدويل 
البرشية  املوارد  وزير  معايل  برعاية  واملعارض،  للمؤتمرات 
الوزير لقطاع  نائب  االجتماعية، ونيابة عنه معايل  والتنمية 

التنمية االجتماعية األستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي.
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األمن أساس أية دولة ومصدر استقرار الحياة فيها 
االقتصادية،  أراضيها ومواطنيها ومكتسباتها  وأمان 

واالجتماعية، والتنموية.

أمن  املنطلق؛ كانت مشاركة رئاسة جهاز  من هذا 
معنى  من  أكثر  يحمل  الذي  دراية  ملتقى  يف  الدولة 
ومدلول، وأضافت هذه املشاركة النوعية بُعداً وطنياً 
الدولة  مؤسسات  تكامل  بجالء  د  جسَّ للمناسبة 
نهج  وهو  واألحوال،  الظروف  كل  يف  وانسجامها 
عبدالعزيز  امللك  املؤسس  عهد  منذ  خالص  سعودي 
قيادة  تحت  املبارك  العهد  هذا  وحتى  الله-  -رحمه 
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود وويل عهده األمري محمد بن سلمان. 

الدولة  أمن  جهاز  رئاسة  مشاركة  حظيت  كما 
باستحسان ورضا كل حضور امللتقى، وجاءت كلمات 
سعادة  اللواء مهندس بسام عطية معربة عن وقوف 
الوطن  اسم  يحمل  عمل  كل  مع  الدولة  أمن  جهاز 
املجتمع  داخل  الحياة  جودة  تحسني  ويستهدف 

السعودي وعكست نظرية األمن الشامل لدى حكومة 
خادم الحرمني الرشيفني.. 

2030 شعارها  إنها السعودية يف عرص رؤية  نعم 
بنت  األمرية صيتة  وأن جائزة  للجميع، السيما  األمن 
عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتماعي خالصة أهدافها 
وتحفيز  مقدراته  وترقية  املجتمع  تحصني  يف  تتمثل 
الطاقة اإليجابية لدى كل من يعيش عىل أرض اململكة.

والتي القت صدًى إيجابياً كبرياً من زوار امللتقى عىل 
امتداد أيامه الثالثة.

اليوم.. ال صوت يعلو فوق صوت أمن الدولة وحفظ 
ممتلكاتها وصون مكتساباتها، فأمن الدولة من أمن 
املواطن، وأمن املواطن من أمن املجتمع، وهكذا تكتمل 

منظومة السعادة واألمان.

هذه  عىل  الدولة  أمن  جهاز  رئاسة  جزيالً  شكراً 
اللفتة الوطنية الكريمة واملشاركة النوعية الفاعلة.

رئاسة أمن الدولـة

مشاركة نوعية فاعلة 
بملتقى دراية ..
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جيل املستقبل وشغفه عىل 

اكتساب املعلومات العملية، 

كان واضحاً يف كل أجنحة 

دراية السبعة.
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النيابة العامة ..
حضور مهم بملتقى )دراية(

النيابة العامة ..
حضور مهم بملتقى )دراية(

شهد ملتقى دراية الذي نظمته جائزة األمرية صيتة 
بنت عبد العزيز للتميز يف العمل االجتماعي بداية من 
الثالث لشهر يناير وحتى الخامس منه شهد حضوراً 
نوعياً مميزاً من جهات حكومية، وأهلية، ومنظمات 
ضمن  العامة  النيابة  ملشاركة  وكان  مدني،  مجتمع 
امللتقى  أعمال  أثرى  خاص  نوعي  بُعد  امللتقى  هذا 
األثر لدى  أكرب  لها  وبعث برسالة تحمل معان كان 
ووسائط  وسائل  مختلف  عىل  واملتابعني  الحضور 

اإلعالم التي غطت الحدث.

إن الدور الذي تقوم به النيابة العامة يشكل ركنا 
املجتمع  بني رشائح  العدل   قيم  ترسيخ  يف  أساسياً 
هذا  ومن  والخاصة  العامة  الحقوق  عىل  واملحافظة 
امللتقى  يف  العامة  النيابة  مساهمة  جاءت  املنطلق 
لإلجابة عىل كثري من األسئلة املتعلقة بطبيعة األنظمة 
وتنبيه  السعودية،  العربية  اململكة  داخل  املعتمدة 
األنظمة.  هذه  له  تكفلها  التي  بالحقوق  املواطن 
عىل  أعماله  يف  واملشاركني  امللتقى  زوار  وتعرف 
التطور الكبري الذي حدث يف إجراءات النيابة العامة 
للمواطن  املقدمة  الرقمية  الخدمات  من  عرب سلسلة 
تصميم  يف  املجتمع  إرشاك  مع  الساعة  مدار  عىل 
هذه الخدمات يف أي زمان ومكان،  وتوفري خدمات 
استباقية لحماية املواطن يف جميع املواقف الحرجة 

واملفاجئة.

ومعارض  أعمال  يف  العامة  النيابة  مشاركة  إن 
ملتقى دراية شكل درجة متقدمة من تكامل األدوار 
بني مؤسسات وأجهزة الدولة من أجل تقديم خدمات 

مهمة لكل أفراد املجتمع.



63

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

 4٠ من  أكثر  امللتقى  أعمال  صاحبت 
ورشة عمل متخصصة وحوارات مبارشة 

غطت جوانب متعددة.

وكانت أولها مع الدكتور تركي العيار 
والدكتور سعيد الغامدي حول املهارات 
واالخبار  األزمات،  مع  للتعامل  اإلعالمية 
غري املوثوقة واملواقف الرمادية، ويف جانب 
البخيت  فاطمة  الدكتورة  حاورت  آخر 
التمكني  حول  الرشود  مرام  األستاذة 
التقني ودوره يف إعادة األشخاص ذوي 

اإلعاقة إىل التعليم والعمل االستقاليل. 

ويف اليوم الثاني للملتقى استضافت 
سارة  الدكتورة  النجار  أمل  الدكتورة 
الفيصل؛ عضو مجلس إدارة هيئة حقوق 
األرسة،  وواجبات  حقوق  حول  اإلنسان 
كما شارك الدكتور ماجد بن سمري عبيد؛ 
والدكتورة  الطب  بكلية  املساعد  األستاذ 
سمية عزت رشف؛ األستاذة املشاركة يف 
عن  حوارية  جلسة  ضمن  الربية،  كلية 

الصحة والسالمة املهنية والنفسية.

جمع  بلقاء  الحوارات  وتواصلت 
األمن  ومختص  العجالن  غادة  األستاذة 
حول  الحربي  أيمن  الدكتور  السيرباني 

حماية البيانات الرقمية من االخراق. 

حواراً  الثالث  اليوم  برنامج  وشمل 
بني األستاذ عي اليامي واملهندس صالح 
غري  التطبيقات  مخاطر  عن  الشمري 
السيرباني.  املحمية وكيفية تعزيز األمن 
اليامي  عي  األستاذ  بني  نقاش  دار  كما 
أنسنة  حول  الحربي  فوزية  والدكتورة 
التقنية  ودور  اإللكرونية  التطبيقات 
كما  واملجتمع.  الفرد،  حياة  تغيري  يف 
وعالج  دعم  عن  حواراً  الربنامج  تضمن 
فرط الحركة ومساعدة األفراد عىل إدارة 
حاورت  السلبية،  املواقف  يف  انفعاالتهم 
الدكتورة  البخيت  فاطمة  الدكتورة  فيه 

هديل بخش.

منصات حوارية
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احتوى برنامج امللتقى عىل عدد من الورش النوعية التي قدمتها بعض الجهات الحكومية واملنظمات التطوعية 
من بينها جمعية أمن املعلومات )حماية( حول ورشة عمل بعنوان )أطفالنا والفضاء السيرباني(، وباملثل 
شاركت جامعة أم القرى بورشة حملت عنوان )إدارة الضغوط يف بيئة العمل(، كما شاركت جمعية إحسان 

جاءت  عمل  بورشة  القانونية  للخدمات 
توقيعك  قبل  حذراً  )كن  عنوان  تحت 
أخرى  عمل  ورش  وقدمت  للعقد(، 
وجمعية  االجتماعية،  التنمية  بنك  من 
األحمر  والهالل  إرتقاء،  وجمعية  سند، 
السعودي، وجمعية الحوسبة السحابية، 

وجمعية مودة وغريها.

وما هذا إال غيٌض من فيض ودليل عىل 
اهتمام الجميع وحبهم للخري.

ورش عمل نوعية 
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فعاليات  الثالثة  امللتقى  أيام  شهدت 
واملشاركني  الحضور  انتباه  جذبت  مصاحبة 
املوهوبني  باألطفال  خاصة  فعالية  أهمها 
وتوسيع  الطفل  مدارك  تنمية  إىل  هدفت 
معارفه، وتحسني مهاراته السلوكية يف الحياة 

اليومية.

فعاليات مصاحبة
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للملتقـى  املصاحـب  املعـرض  شـهد 
إقبـاالً كبـراً مـن الـزوار مـن مختلـف 
األعمـار، وقدمـت خـالل هـذا املعـرض 
البهجـة  أدخلـت  الهدايـا،  مـن  عـدد 

الحضـور. نفـوس  يف  والـرسور 

جوائز وزوار
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من عنيزة يأتي الجديد ويولد 
اإلبداع..

مجموعة من الرباعم ضمت فتياناً 
ملتقى  خالل  شاركت  وفتيات 
العالقات العامة واإلعالم بعنيزة يف 
حضور  األمني العام  لجائزة األمرية 
يف  للتميز  عبدالعزيز  بنت  صيتة 
إبداعهم  نطق  االجتماعي..  العمل 
بالعربية واإلنجليزية،  والفرنسية، 

املغلوث   د. فهد  والروسية وأعجب 
بما قدمته هذه املجموعة من إبداع 
يف  للمشاركة  الدعوة  لهم  وقدم 
وتحقق   .. بالرياض  دراية  ملتقى 
يف  مشاركتهم  وكانت  حلمهم 
ملتقى دراية ضمن مسار األطفال 
األمرية  بزيارة  جناحهم  وحظي 
اللجنة  رئيسة  عبدالله؛  بنت  نوف 
أمناء  مجلس  وعضو  التنفيذية 

السمو  صاحبة  وزيارة  الجائزة،  
عبدالله  بنت  عادلة  األمرية  امللكي 
عضو  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
بن  سعود  واألمري  األمناء،  مجلس 
فهد نائب رئيس اللجنة التنفيذية،  
عضو  محمد  بن  سلمان  واألمري 

مجلس األمناء وآخرون..

براعم عنيزة تنمو في )دراية(

إنها بذرة 

اإلبداع تنمو أينما 

وجدت الرعاية 

واالهتمام.
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جائزة  نظمته  الذي  دراية  ملتقى  يكن  لم 
األمرية صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل 
وحتى  الثالث  من  الفرة  خالل  االجتماعي 
بالرياض،   ٢٠٢٣ يناير  شهر  من  الخامس 
بالخرباء  عادية خاصة  فعالية  يكن مجرد  لم 
واملختصني واملهتمني بمحاور امللتقى وأجندته 
الرسمية، بل كان ساحة جميلة زاهية األلوان ، 
ومكانا للرفيه والرويح  عن األطفال وأرسهم.

امللتقى  مقر  زاروا  األطفال  من  كبري  عدد 
الدويل للمؤتمرات واملعارض  الرياض  بمركز 
وفرها  التي  باألجواء  فرحتهم  عن  وعربوا 
الخاصة  واألجنحة  املعارض  من  لهم  امللتقى 
جذبت  جديدة  معارف  عىل  ووقوفهم  بهم 
الرباعم  بمسار  املتعلقة  تلك  انتباههم السيما 
الذي كان ضمن برنامج امللتقى، وكان وجود 
أطفال من أعمار مختلفة يف مقر امللتقى خالل 
أيامه الثالثة محل إعجاب من قبل املشاركني 
مع  كبرياً  تجاوباً  أظهروا  األطفال  أن  كما 

الفعاليات التي خصصت لهم..

)ملتقى دراية(..
بعيون األطفـال

) دراية( كان ملتقى فوق العادة 

جمع كل األعمار واألفكار.
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بعض الصور تُغنيك عن أي تعليق..

يف دراية.. 

الفرحة يف أبهى 

صورها وأجمل 

معانيها.
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المركز اإلعالمي
لملتقى درايـــة ..
تغطية بحجم الحدث

الهادفـة،  املحـاور  بجانـب 
واملشـاركة الفعالة من املختصني 
واملسـتهدفني كان املركز اإلعالمي 
مللتقـى درايـة واحـداً مـن أهـم 
العنـارص يف نجـاح هـذا الحدث.

مـن  نحـل  خليـة  املركـز  كان 
اإلعالميـني املتمكنـني مـع حضور 

ووسـائط  وسـائل،  لـكل  مميـز 
والحديـث،  التقليـدي  اإلعـالم 
فجـاءت التغطيـة مثالية بـكل ما 
تعنـي الكلمـة.. أخبـار مبـارشة، 
حـوارات، صور احرافيـة صنعت 
الجلسـات  متابعـة  يف  الفـارق 
وسـائل  وتنقالتهـا  والفعاليـات 
نطـاق..  أوسـع  عـىل  اإلعـالم 
القنـوات الفضائيـة ورواد مواقـع 
التواصل االجتماعـي ووكالة األنباء 
السـعودية جميعهم كانـوا هناك.. 
درايـة  مللتقـى  اإلعالمـي  املركـز 
نجـح يف إعداد قصة يومية تشـمل 
والجلسـات  الـورش،  تفاصيـل 
املصاحبـة..  الفعاليـات  وتغطـي 
موقـع املركـز عـىل ارتفـاع ثالثـة 
أمتـار عـن األرض وفـر للعاملـني 

جميـع  مـن  شـاملة  رؤيـة  فيـه 
امللتقـى فخرجت  اتجاهـات مقـر 
والحـوارات  واألخبـار،  التقاريـر، 
كمـا ينبغـي أن تكون وتـم تزويد 
بهـذا  املختلفـة  اإلعـالم  وسـائل 
املنتـوج اإلعالمي الغزيـر واملتميز.

نـال املركـز اإلعالمـي مللتقـى 
أعضـاء  ورضـا  إشـادة  درايـة 
اللجنـة التنفيذية ومجلـس أمناء 
امللتقـى  زاروا  الذيـن  الجائـزة 
وفعالياتـه، وكان محـل إعجـاب 
واملبدعـني  الصحفيـني،  مـن 
اإلعالمـي.  بالشـأن  واملهتمـني 

شـكراً جميعـاً أعضـاء فريـق 
املركـز اإلعالمـي مللتقـى درايـة 

عـىل هـذا العمـل االسـتثنائي.

أ. عيل بن هادي اليامي
مدير التحرير
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لوحـة »أجمـل وعـد« كانت 
بحـق تعبـرياً جميـالً ملشـاعر 

زوار امللتقـى قبـل مغادرتـه.

يكونـوا  بـأن  منهـم  ووعـداً 
واألجمـل األفضـل 

الجوائز القيّمـة التي خصصتها 
جائـزة األمـرية صيتة طيلـة فرة 
أحدثت  امللتقـى وبشـكل يومـي، 
حـراكاً كبرياً وتأثـرياً يف نفوس كل 

والصغار. الكبـار  الزوار 
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زيارة رئيسة اللجنة التنفيذية
صاحبة السمو األميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير

لملتقى دراية ..

مجلس  عضو  التنفيذية  اللجنة  رئيس 
األمرة نوف  األمرية صيتة،  لجائزة  األمناء 
بنت عبدالله بن محمد بن سعود، تسجل 
كلمتها يف سجل زوار ملتقى دراية، وتشيد 
وتثقيف  توعية  يف  املشاركة  الجهات  بدور 
أجنحة  تجولها يف  كما عرّبت خالل  الزوار، 
امللتقى، عن شكرها وتقديرها لجهود كافة 

الجهات املشاركة.

بسم الله الرحمن الرحيم

والصالة والسالم عىل أفضل األنبياء واملرسلني 
سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلم.

عىل  سبحانه  له  واملنة  فضله  عىل  الله  نحمد 
توفيقه، ملتقى دراية مبادرة من مؤسسة جائزة 
األمرية صيتة بنت عبدالعزيز وما رأيته وعايشته 
شكراً  الصدر.  تثلج  ومشاركة  تفاعل  من 
والقائمني،  واملنظمني  والعاملني  للمساهمني 
واملقيمني  املواطنني  أخرى تخدم  مبادرات  وإىل 
الوطن، سائرون عىل منهج  وتصب يف مصلحة 

صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها الله-
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زيارة عضو مجلس األمناء
صاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز

لملتقى دراية ..
عضو مجلس األمناء لجائزة األمرية صيتة 
بن  عبدالله  بنت  عادلة  األمرة  سمو 
زوار  سجل  يف  كلمتها  تسجل  عبالعزيز، 
ملتقى دراية، وتشيد بدور الجهات املشاركة 
كما عرّبت خالل  الزوار،  وتثقيف  توعية  يف 
شكرها  عن  امللتقى،  أجنحة  يف  تجولها 

وتقديرها لجهود كافة الجهات املشاركة.

الجهات  عىل  واالطالع  دراية  معرض  بزيارة  جداً  سعدت 
املشاركة التي عكست أهمية العمل االجتماعي يف وطننا الغايل، 

وتنوع الخدمات املقدمة للمستفيدين..

بارك الله الجهود وسدد الخطى.
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إذا كان أحد معايري نجاح املؤتمرات االقتصادية هو 
توفري وظائف ملشاركيها وزوارها، فإن أحد أجمل ما 
تطوعية  فرص  فتح  هو  االجتماعية  امللتقيات  تقدمه 
قدراتهم،  وتنمية  مواهبهم  الكتشاف  املجتمع  ألفراد 
أحد  كان  الذي  دراية  ملتقى  مع  فعالً  كان  ما  وهذا 
أهدافه األساسية هو إتاحة الفرصة للشباب والفتيات 

للمشاركة يف فعالياته بشكل تطوعي كٌل يف مجاله.

أكرب  امللتقى عىل كسب  املسؤولون عىل  راهن  ولقد 
بالجوانب  منهم  إيماناً  املتطوعني  من  ممكن  عدد 
الخريية واإلنسانية لدى املواطن ورغبته الصادقة عىل 
خدمة مجتمعه بكل ما يستطيع من قدرات وإمكانات.

ولله الحمد، ومنذ اللحظات األوىل لإلعالن عن رغبة 
جائزة األمرية صيتة للمتطوعني يف ملتقى دراية، كان 
هناك إقبال شديد عىل التسجيل عرب املنصة الوطنية 
للعمل التطوعي الذي حرصت الجائزة عىل أن يكون 

هو الوسيط لقبول املتطوعني، حرصاً منها عىل توثيق 
ساعات املتطوع وإصدار شهادته التطوعية، وباعتبار 
العالقة  وتنظم  تخدم  آمنة  بيئة  توفر  املنصة  أن 
واملتطوعني  التطوعية  للفرص  املوفرة  الجهات  بني 

باململكة.

إيجاد  يف  يساهم  أن  امللتقى  استطاع  الله،  وبحمد 
وهذا  الثالثة.  األيام  طيلة  ومتطوعة  متطوعاً   )268(
يُعد نجاحاً آخر يضاف للملتقى، إضافة لعدد الزوار 
الذين بلغ عددهم )4283( زائراً مقارنًة بَكون امللتقى 

يقام يف نسخته األوىل. فالحمدلله عىل فضله.

درايـــة ..
   فضاءات َرِحبة للمتطوعين 

دراية يساهم يف إيجاد 268 فرصة 
تطوعية طيلة أيامه الثالثة.
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إصدار كتاب

صيتة 10 أعوام من العطاء

كتاب وثائقي رقمي عن مسرية جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز للتميز 
يف العمل االجتماعي منذ إنشائها عام 1433هـ وحتى بلوغها عامها العارش؛ 

موثق بالحقائق واألرقام والصور.

إنشاء  عىل  سنوات   10 مرور  مع 
جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز 
ويف  االجتماعي،  العمل  يف  للتميز 
إنجازات وطنية  ضوء ما تحقق من 
والوطن،  للجائزة  تُحسب  وإنسانية 
املسرية  هذه  توثيق  من  البد  كان 
وتفاصيلها،  أحداثها  بكل  العطرة 
فاألمم التي ال توثق أحداثها تندثر يف 

غياهب النسيان.

وألن ما تحقق عىل مدار 10 سنوات 
البد  كان  واإلشادة،  التوقف  يستحق 
أعوام   10 »صيتة  الكتاب  هذا  من 
من العطاء« كشاهد عىل إنجازات ال 

تنى.

ت
ارا
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إ
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مـوعد إغالق التقديم عىل 
جائزة املواطنة املسؤولة 

لدورتها الثانية 

22/ 4/ 2023م

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
جـائـزة

إعالن نتائج التصفيات األولية 
جائزة املواطنة املسؤولة 

لدورتها الثانية 

11/ 5/ 2023م

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
جـائـزة

انطالق ملتقى درايـة 2 

9 / 2023 م

حفل تكريم الفائزين 
بالجائزة الكربى يف دورتها 

العارشة

12/ 3/ 2023 م

تكريم الجهات املشاركة
بملتقى درايــة 2

 9 / 2023 م

رزنامة صيتة

2023

 9 / 2023 م

انطالق الدورة الحادية 
عرشة للجائزة الكربى.

 9 / 2023 م

حفل تكريم الفائزين 
بالجوائز االجتماعية.

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
«لتنمية القدرات االجتماعية للنشء»

جـائـزة
جـــائزة تنسيــق

نحو تكامل جهود العمل االجتماعي
جـــائزة تحفيز

ألفضل مبادرة وطنية في اليوم الوطني
جــائزة أم الجــــــود

حيث نقاء الوسيلة يعانـق نُبل المقصد

فــي جائــزة األميــرة صيتــة يمكننــا القــول 
التثــاؤب،  تعــرف  ال  جائــزة  إنهــا  فخــر  وبــكل 
الثريــة  رزنامتهــا  مــن  ذلــك  علــى  أدل  وليــس 
علــى مــدار العــام، وتنــوع برامجهــا ومبادراتهــا 
أرض  علــى  شــبٍر  كل  فــي  أعمالهــا  وجــدول 
الوطــن الغالــي، لخدمــة كل شــرائح المجتمــع 
بــكل حــٍب وشــغف، وتأكيــدًا علــى عطــاءاٍت ال 

تنتهــي.
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إلى أن نلتقي .. 

ألن الوطــن عّلمنــا أاّل تكــون لطموحاتنــا 
حــدود، وأال ننظــر أبــدًا ســوى لألمــام 

حيــث التفــّوق والتميــز.

ــا بذلــك كلــه، فال نملك ســوى  وألننــا آمنَّ
أن نتســّلح بالعلــم والمعرفــة وأن نكــون 

متفائليــن دومــًا بغــٍد أفضــل.

وإلى ذلك الحين.. فألنا وفألكم خير



املبــادرات

امللتقيات املـراكـز

الجوائز االجتماعية

الجائزة الكبرى

• ملعرفة أكثر عن الجائزة الكبرى والجوائز االجتماعية واملبادرات واملراكز وامللتقيات، 
www.seetahaward.org يرجى زيارة املوقع اإللكتروني للجائزة

املوقع الرسمي

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
«لتنمية القدرات االجتماعية للنشء»

جـائـزة
جـــائزة تنسيــق

نحو تكامل جهود العمل االجتماعي
جـــائزة تحفيز

ألفضل مبادرة وطنية في اليوم الوطني
جــائزة أم الجــــــود

حيث نقاء الوسيلة يعانـق نُبل المقصد

مبـــادرة دعــــم
(نحو تمكين وتطوير جهود العمل االجتماعي)

مبـــادرة ترسيخ
(نحو تبسيط ونشر ثقافة العمل االجتماعي للنشء)

مبــــادرة احتضـان
(نحو مجتمع نوعي اجتماعيا)

مبــادرة تضامن
(نحن لهم عون)

مركز التنسيق االجتماعي
(نحو تكامل جهود العمل االجتماعي)

مركز األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتأهيل المهني واالجتماعي

(استدامة مجتمعية لمستقبل واعد)

ملتقى درايــــة
(ماذا لو.. كيف تتصرف؟)



مجلة اجتماعية دورية نصف سنوية
تصدر عن مؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي

الموقع الرسمي

     s e e tahawa rd
info@seetahaward.org
www.seetahaward.org

+966  1 1  2 54  4470


