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ملتقى دراية 1 - 22023

ملحق تفصيلي خاص بملتقى دراية

)مـــاذا لـــو.. كيف تتصـــــرف؟(

ويحتوي عىل:

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

- ملتقى دراية مبادرة استثنائية وتظاهرة غري مسبوقة.

- دراية .. أهداف ومقاصد.

- دراية .. حقائق وأرقام.

- دراية والحملة اإلعالمية.

- دراية .. مسارات ومحاور.

- جائزة األمرية صيتة تكرم املشاركني 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 الخري 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 احرتافية حتى 
تضمن انتشاراً رأسياً وأفقياً لهذا الحدث داخل األوساط املهتمة، وكانت رضبة البداية 
االستباقية بتنفيذ برنامج إعالمي ضخم بهدف الرتويج 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 الفرتة من ٣-٥ 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 كبري من الخطة التسويقية مللتقى دراية.



ملتقى دراية 1 - 142023

1 
ــة

رايـ
 د

ى
تقـ

مل
؟(

ف
ـــر

صــ
 تت

ف
كي

 ..
ــو

ا لـ
اذ

مـــ
(

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.



ملتقى دراية 1 - 162023

1 
ــة

رايـ
 د

ى
تقـ

مل
؟(

ف
ـــر

صــ
 تت

ف
كي

 ..
ــو

ا لـ
اذ

مـــ
(

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.
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 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  الرتبية،  كلية 

الصحة والسالمة املهنية والنفسية.

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

حماية البيانات الرقمية من االخرتاق. 

حواراً  الثالث  اليوم  برنامج  وشمل 
بني األستاذ عيل اليامي واملهندس صالح 
غري  التطبيقات  مخاطر  عن  الشمري 
السيرباني.  املحمية وكيفية تعزيز األمن 
اليامي  عيل  األستاذ  بني  نقاش  دار  كما 
أنسنة  حول  الحربي  فوزية  والدكتورة 
التقنية  ودور  اإللكرتونية  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



ملتقى دراية 1 - 242023

1 
ــة

رايـ
 د

ى
تقـ

مل
؟(

ف
ـــر

صــ
 تت

ف
كي

 ..
ــو

ا لـ
اذ

مـــ
(

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

الحضـور. نفـوس  يف  والـرور 

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  الفرتة  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 للرتفيه والرتويح  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 احرتافيـة 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 فرتة 
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 
األمرية 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  األمرية  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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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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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؟)



بانتظاركم في

ملتقى درايــــة2

#درايـــــة_ضرورة_وحمــايــــة

derayah@seetahaward.org


