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المقدمة

 تعتبر محافظة الجموم واجهة تراثية للمملكة العربية السعودية
به من مقومات تزخر  بما  وذلك  المكرمة خاصة   ولمنطقة مكة 
وخصوبة مياهه  بوفرة  يعرف  الذي  فاطمة  وادي  مثل  سياحية 

أراضيه.

 وسد وادي فاطمة وسوق مجنة ومسجد الروضة ومسجد الفتح
التاريخية والمزرعة  الخيرية  العزيز  عبد  الملك  ومبرة   التاريخي 
كالقالع األثرية  األماكن  األثرية، كما يضم عدد من  البرقاء   وعين 
غير معروفة المقومات  تلك  إن  غير  الجموم،   والجبال ومتحف 
 لدى الكثير من الناس، ومن هنا جاءت فكرة المشاركة في ملتقى
تقديم عبر  الرقمي؟”  العالم  في  قدوة  نكون  “كيف  الثقافي   مكة 
هذه إبراز  في  المحلي  المجتمع  دور  لتعزيز  “فاطمة”   مبادرة 
أن المبادرة  هذه  إقامة  خالل  من  ونتطلع  السياحية   المقومات 
  تكون مصدًرا اقتصاديًا يساهم في توفير موارد مالية لدعم حركة

التنمية في محافظة الجموم.

منطلقات مبادرة فاطمة االستراتيجية
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لماذا شخصية فاطمة الكرتونية؟

 شخصية تهدف إلى تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية
المهم ودورهم  الفردية  والمسؤولية  المواطنة  حس   لتنمية 
محاور في  ذلك  يتحدد  حيث  فعال،  كعضو  المجتمع   في 
حيوي“ “مجتـمع  األول  المحور  في  المتمثل     ٢٠٣٠  رؤية 
ومواطنه فاعلة  “حكومته  طموح  “وطن  الثالث   والمحور 
المجتمع أفراد  ومسؤوليات  أدوار  بتكامل  وذلك   مسؤول” 
ويتطلب فيه،  مشاركا  طرفا  يكون  أن  والبد  الوطن.   تجاه 
 ذلك غرس القيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني بمفهومه
هذه نحو  وللتحول  المسؤولية،  في  والمشاركة   التنموي 
المجتمعات وأساس  األساس  من  نبدأ  أن  البد  الثقافة 

هو النشء.
العربية المملكة  في  الطفولة  سن  في  العمرية  الشريحة   إن 
السكان عدد  إجمالي  من   ٪٣٩ نحو  تشكل   السعودية 
 السعوديين وفًقا إلحصائية هيئة اإلحصاء وهو ما يشير إلى

 أن التدفقات الشبابية ستكون أكبر خالل السنوات المقبلة،
القيم اإلسالمية والوطنية  لذا من المهم أن نعمل على زرع 
  وتعزيز إحساس األبناء بالمسؤولية في الجيل الحالي، والذي

سيسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
 

المجتمع بصالح  االهتمام  الصالحة  المواطنة   تتطلب 
يكبر أن  المهم  ومن  الحياة،  تحسين  في  بنشاط   والمشاركة 
  أبناؤنا ويكونوا مواطنين مسؤولين وأفراد صالحين يفتخرون

بإرث المملكة.

ماهي مبادرة فاطمة؟

تحمل هادفة  لطفلة  كرتونية  شخصية   فاطمة 
 قيًما ومعاني أصيلة تروي قصة إرث وادي فاطمة
 وتاريخها، وتعرّف النشء بأهمية المحافظة على
التراث والبيئة، وتنمية حس المسؤولية الفردية

ودورهم المهم في المجتمع.
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تعرفوا على فاطمة

بمحافظة فاطمة  وادي  في  أعيش  فاطمة   أنا 
سنوات ثمان  العمر  من  أبلغ   الجموم، 
مهتمة والوطنية،  اإلسالمية  بقيمي   أعتز 
على بالمحافظة  أهتم  والسياحة،   بالتراث 
التنمية أهداف  للمساهمة في تحقيق   البيئة، 
المستدامة، أحفظ حكايا الماضي، أفتخر بزيي

 التراثي.

الرسالةالرؤية

القيم

 تعزيز وتنمية السياحة في محافظة الجموم بمنطقة
  مكة المكرمة إلثراء تجربة المجتمع المحلي والزوار

لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية تراثية.

واالجتماعي الثقافي  بالموروث    التوعية 
لمحافظة الجموم.

التعاون  - المسؤولية   - األصالة 
- اإلبداع - الجودة
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على وإرسائها  لألطفال  الوطنية  الشخصية  تعزيز 
القيم اإلسالمية والوطنية.

والمقومات المملكة  بتراث  المجتمع  وعي  رفع 
السياحية وأهمية المحافظة عليها وتنميتها.

على بالمحافظة  المرتبط  اإليجابي  السلوك  تعزيز 
البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

المميزاتاألهداف

بوادي والتراثية  الثقافية  األصالة  من  مستوحاة   الشخصية 
إلى وادي فاطمة؛ اختيار اسم فاطمة نسبة  تم  فاطمة، وقد 

للتعريف بتراث محافظة الجموم لجيل المستقبل.

الكرتونية الشخصية  ومغامرات  محتوى  سلسة   ترتكز 
تنوع خالل  من  وماجاورها  الجموم  محافظة  على   )فاطمة( 
الفعاليات اإللكترونية من أنشطة وقصص ومسابقات لربط

جيل المستقبل بماضي األجداد وتراثهم.

 أسلوب الرسومات مستوحى من األنمي الياباني بطابع محلي
القضيب رجاء  السعودية  الرسامة  بيد  رسمها  تم   سعودي، 
  الحاصلة على المركز الثامن في مسابقة تصميم الشخصيات

المنظمة من قبل معرض األنمي األول بالرياض.

تعتبر كأيقونة سياحية لمحافظة الجموم.
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سآخذك الرقمي  البرقع  أرتدي   عندما 
المغامرات من  ممتعة  رحلة   في 

لتتعرف على إرث وادي فاطمة

 مستوحى من براقع  نساء وادي فاطمة منذ
 قرن، تم تصميمه بإشراف الباحث التاريخي

األستاذ/ ماجد السهلي

برقع فاطمة الرقمي

كثلة

جنيهات فضةشريحة معدنية

العناصر الرئيسية لمبادرة فاطمة
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رحلة إرث وادي فاطمة

 هي رحلة ميدانية وافتراضية استكشافية للتعرف على
تاريخ وثقافة وادي فاطمة، بهدف إبراز هذه المقومات

السياحية وأهمية المحافظة عليها وتنميتها.

مجاالت رحلة فاطمة

السياحة التراثية

سياحة المغامرات

السياحة الثقافية

السياحة البرية
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 بطاقة وصف رحلة إرث وادي فاطمة - 1
الهدف المتحقق من المبادرة: 
  رفع وعي المجتمع بتراث المملكة والمقومات السياحية وأهمية المحافظة عليها وتنميتها.

السياحة التطوعية “ميدانية” اسم الرحلة

السياحة التراثية مجال الرحلة

 رحلة إلى متحف الجموم سيروي سعادة األستاذ/ ماجد سعود السهلي مالك المتحف “قصة
 تطوعه في حفظ تراث أجداده وتاريخ إرث محافظة الجموم” بهدف تعزيز قيمة العمل التطوعي،
القديم وتعريفهم على الماضي  الفريدة في رحلة من زمن  الجموم   واستكشاف كنوز متحف 

 تراث األجداد وثقافتهم

 
وصف الرحلة

التعرف على يوم التطوع السعودي والعالمي

التعرف على مفهوم التطوع السياحي

التعرف على متحف الجموم وتراث وادي فاطمة

األهداف

األطفال األيتام الفئة المستهدفة

تنفيذ الرحلة وفق اإلجراءات الواردة من وزارة الصحة ال يزيد عدد المشاركين عن ٥٠ شخًصا
مع اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة.

طرق مواءمة الرحلة
لألنظمة االحترازية

قائمة االحتياجات
تحديد المحاور الرئيسية

كات و الرعايات عقد الشرا

مرحلة التهيئة
والتخطيط

األنشطة التدخالت
األساسية

بناء خطة العمل وتحديد المهام
وضع جدول متابعة سير العمل

مرحلة اإلعداد

تجهيز االعمال قبل الحدث
 وضع جدول المتابعة لمراحل التنفيذ

مرحلة التنفيذ

تقرير نتائج النشاط
قياس أثر تجربة المشاركين

مرحلة اإلغالق

التعرف على متحف الجموم وتراث وادي فاطمة
تعلم أهمية المحافظة على التراث والتعريف به المخرجات

مؤشر األداء عدد المشاركين- عدد المتطوعين - عدد التقارير

المساهمة في تعزيز الشخصية الوطنية لألطفال وإرسائها على القيم اإلسالمية
المساهمة في المحافظة على التراث والتعريف به

األثر المتوقع

مالحظة: الهدف من كتابة الميزانية احتساب العائد التطوعي

١٠٠٠ ريال الميزانية المقترحة

١٤٤٢/٤/٢٠ الوقت ١٠:٣٠ ص إلى ١١:٠٠ ص الزمن المقترح للتنفيذ

متحف الجموم المكان المقترح للتنفيذ

تأخر المشاركين في نقطة التجمع للرحلة المخاطر المحتملة

تقديم ساعة عن الوقت المحدد – إرسال رابط الموقع الحلول المقترحة
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 بطاقة وصف رحلة إرث وادي فاطمة - 2
الهدف المتحقق من المبادرة: 
  رفع وعي المجتمع بتراث المملكة والمقومات السياحية وأهميته المحافظة عليها وتنميتها.

رحلة سد وادي فاطمة )افتراضية( اسم الرحلة

السياحة التراثية مجال الرحلة

الخوض في رحلة استكشافية للتعرف على شخصية فاطمة الكرتونية وإرث وادي فاطمة
سينتقلون األطفال عبر ماضي وحاضر ومستقبل التنقل إلى سد وادي فاطمة الضخم في 
رحلة تكشف لألطفال أهمية السد والتعرف عليه عن قرب من خالل برقع فاطمة الرقمي

العجيب. 

وصف الرحلة

التعرف على شخصية فاطمة الكرتونية

التعرف على سد وادي فاطمة

التسجيل في وسائل التواصل االجتماعي

األهداف

األطفال من المرحلة االبتدائية العليا الفئة المستهدفة

قائمة االحتياجات
 كتابة السيناريو للرحلة

كات والرعايات عقد الشرا

مرحلة التهيئة
والتخطيط

األنشطة التدخالت
األساسية

بناء خطة العمل وتحديد المهام
وضع جدول متابعة سير العمل

مرحلة اإلعداد

تجهيز األعمال قبل الحدث
وضع جدول المتابعة لمراحل التنفيذ وتنفيذها

مرحلة التنفيذ

تقرير نتائج النشاط
قياس أثر تجربة الزوار

مرحلة اإلغالق

التعرف على شخصية فاطمة الكرتونية
التعرف على سد وادي فاطمة بمحافظة الجموم المخرجات

مؤشر األداء عدد المشاركين- عدد المتطوعين - عدد التقارير

المساهمة في التعريف بمبادرة فاطمة ونشرها
المساهمة في المحافظة على التراث والتعريف به

مالحظة: الهدف من كتابة الميزانية احتساب العائد التطوعي

األثر المتوقع

الميزانية المقترحة ٢٠٠٠ ريال

١٤٤٢/٧/٥ الوقت ٥ م إلى ٦ م الزمن المقترح للتنفيذ

سد وادي فاطمة المكان المقترح للتنفيذ

١ كات المجتمعية  عدد الشرا

قلة عدد المشاركين في الرحلة المخاطر المحتملة

عمل إعالن عن الرحلة الحلول المقترحة
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 هو إذاعة لقصص التراث الشفهي والمكتوب في محافظة
  الجموم، تسردها الشخصية الكرتونية فاطمة ليتم إذاعتها

عبر األثير لكافة أفراد المجتمع.

إذاعة فاطمة

مواضيع إذاعة فاطمة

 إعالن إذاعة فاطمة

  وادي مر الظهران

  وادي فاطمة والفتح

  وادي الحاج والمعتمر

برقع فاطمة
  

  وادي فاطمة وزهرة الكرز الياباني

شتاء وادي فاطمة

عيد وادي فاطمة
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بطاقة وصف إذاعة فاطمة
الهدف المتحقق من المبادرة: 

تعزيز الشخصية الوطنية لألطفال وإرسائها على القيم اإلسالمية والوطنية.

إذاعة فاطمة اسم المبادرة

  هو إذاعة لقصص التراث الشفهي والمكتوب في محافظة الجموم، تسردها الشخصية
الكرتونية فاطمة ليتم إذاعتها عبر األثير لكافة أفراد المجتمع.

وصف المبادرة

نشر القيم اإلسالمية والوطنية لألطفال

صناعة محتوى رقمي هادف لألطفال
األهداف

الفئة المستهدفة المجتمع

قائمة االحتياجات
تحديد مواضيع القصص الرئيسية

إعداد محتوى الصوت
مرحلة التهيئة والتخطيط

األنشطة
التدخالت األساسية

بناء خطة العمل وتحديد المهام
وضع جدول متابعة سير العمل

مرحلة اإلعداد

تجهيز األعمال قبل الحدث
وضع جدول المتابعة لمراحل التنفيذ وتنفيذها

مرحلة التنفيذ

تقرير نتائج المبادرة
قياس أثر المبادرة

مرحلة اإلغالق

تعلم القيم اإلسالمية والوطنية لألطفال

التعرف على التراث الشفهي لمحافظة الجموم
المخرجات

مؤشر األداء عدد المشاركين- عدد الحلقات - عدد التقارير

المساهمة في تعزيز الشخصية الوطنية لألطفال

المساهمة في المحافظة على البيئة والتراث والثقافة

األثر المتوقع

الميزانية المقترحة ١٠٠٠ ريال

أسبوعًيا كل خميس الزمن المقترح للتنفيذ

عن بعد المكان المقترح للتنفيذ

المخاطر المحتملة صعوبة تجميع التراث الشفهي

عمل مسابقة وجائزة للموروث الشفهي الحلول المقترحة
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توضح تفاعلية  إلكترونية  ذاتية  تعليمية  وحدة  هي 
أهداف التنمية المستدامة.

الفردية الممارسات  دور  بأهمية  النشء   وتعرف 
على البيئي  التوازان  إعادة  في  يساهم  بما  لتحقيقها، 

األرض وصنع مستقبل أكثر استدامة.

فاطمة واالستدامة

بطاقة وصف فاطمة واالستدامة

الهدف المتحقق من المبادرة: 
تعزيز السلوك اإليجابي المرتبط بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

فاطمة واالستدامة اسم المبادرة

 هي وحدة تعليمية ذاتية إلكترونية تفاعلية توضح أهداف التنمية المستدامة، وتعرف
 النشء بأهمية دور الممارسات الفردية لتحقيقها، بما يساهم في إعادة التوازان البيئي

على األرض وصنع مستقبل أكثر استدامة

وصف المبادرة

التنويه بأهداف التنمية المستدامة

 التعرف على أهمية دور الممارسات الفردية التي تساهم في إعادة التوازان البيئي إلى
كثر استدامة األرض لمستقبل أ

األهداف

الفئة المستهدفة األطفال من المرحلة االبتدائية العليا
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قائمة االحتياجات
تحديد مواضيع المبادرة

إعداد المحتوى التعليمي

مرحلة التهيئة
والتخطيط

األنشطة التدخالت
األساسية

بناء خطة العمل وتحديد المهام
وضع جدول متابعة سير العمل

مرحلة اإلعداد

تجهيز األعمال قبل الحدث
وضع جدول المتابعة لمراحل التنفيذ وتنفيذها

مرحلة التنفيذ

تقرير نتائج المبادرة
قياس أثر المبادرة

مرحلة اإلغالق

التعرف على أهداف التنمية المستدامة
 تعلم الممارسات الفردية التي تساهم في إعادة التوازان البيئي إلى األرض لمستقبل

كثر استدامة أ

المخرجات

عدد المشاركين- عدد الفيديوهات التعليمية – عدد التقارير مؤشر األداء

المساهمة في نشر مفهوم أهداف التنمية المستدامة
المساهمة في المحافظة على البيئة والتراث والثقافة

األثر المتوقع

الميزانية المقترحة ٢٠٠٠ ريال

١٤٤٢/٧/١٦ الزمن المقترح للتنفيذ

عن بعد المكان المقترح للتنفيذ

١ كات المجتمعية  عدد الشرا

اعتذار المدرب عن تقديم برنامج )فاطمة واالستدامة( المخاطر المحتملة

عمل فيديو تعريفي عن أهداف التنمية المستدامة الحلول المقترحة

المتنوعة فاطمة  مبادرات  أثر  قياس  أداة   هو 
بأهداف المستهدفين  وعي  قياس  بهدف 
المبادرات ونسبة تحقيقها والرضا العام عنها،

وهي أداتان:
تحدي فاطمة 

استبانة فاطمة

تحدي فاطمة
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 بطاقة وصف تحدي فاطمة

تحدي فاطمة اسم  المبادرة

هو أداة قياس أثر مبادرات فاطمة المتنوعة بهدف قياس وعي المستهدفين
بأهداف المبادرات ونسبة تحقيقها والرضا العام عنها 

وصف المبادرة

مسابقات تحدي فاطمة

استبانة فاطمة
أدوات القياس

المخرجات- النظام اإللكتروني معايير القياس

رحلة المستفيد خالل مشاركته – مبادرة فاطمة بشكل عام مستويات قياس المستفيد

قياس وعي األطفال باألهداف التعليمية للمبادرات

قياس رضا المستفيد

الهدف

األطفال- الجهة المشرفة الفئة المستهدفة

تحديد أدوات القياس
تحديد مؤشرات القياس

إعداد الخطة الزمنية

مرحلة التهيئة
والتخطيط

األنشطة التدخالت
األساسية

بناء خطة العمل وتحديد المهام
وضع جدول متابعة سير المبادرة

مرحلة اإلعداد

تثبيت شريحة خاصة عن تحدي فاطمة وتأثير
التفاعل ترفق مع تقرير

مرحلة التنفيذ

تقرير نتائج المبادرة
قياس أثر المبادرة

مرحلة اإلغالق

عدد المسابقات- عدد استمارات التقييم المخرجات

مؤشر األداء عدد المشاركين- عدد المبادرات - عدد التقارير

المساهمة في قياس أثر مبادرات فاطمة
المساهمة في تحسين مبادرات فاطمة

األثر المتوقع

الميزانية المقترحة ٢٠٠٠ ريال

جمادى اآلخرة - رجب - شعبان الزمن المقترح للتنفيذ

عن بعد المكان المقترح للتنفيذ

قلة المشاركة في التحدي المخاطر المحتملة

الحلول المقترحة التحفيز بجوائز
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ماذا؟

أين؟

لمن؟

كيف؟

 مسابقة إلكترونية
ـات ـ ـ ي ـ ـن فعال  عـ

مبادرة فاطمة

 اإلعالن عن مسابقة
تحدي فاطمة

 عبر موقع المبادرة
 وسائل التواصل

االجتماعي

 األطفال من المراحل
 االبتدائية العليا،

 للجنسين

 بعد االنتهاء من
 تسجيل البيانات عبر

 رابط مسابقة التحدي،
 يشارك األطفال في أحد
مواضيع تحدي فاطمة

تحدي فاطمة المسار الزمني التنفيذي للمسابقة1-

1

2

3

4

5

 إطالق مبادرة
فاطمة

 إدارة المخاطر
 المحتملة
للمسابقة

 إعالن تحدي
 فاطمة بعد
 االنتهاء من

المبادرة

 بدء تسجيل
المشاركين

المتابعة والتقييم
 مستمر إلى نهاية
 المسابقة وإعالن
أسماء الفائزين
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التحدي األول
مبادرة فاطمة

توك، تيك  تشات،  )سناب  طريق  عن  فيديو   تصوير 
بطريقتكم الجموم  محافظة  عن  ويوتيوب(   إنستاغرام، 

 المميزة، مع اإلشارة لحساب المبادرة

األهداف
التعريف بمبادرة فاطمة.

تنمية مواهب األطفال اإلبداعية في صناعة المحتوى.

موضوع التحدي
محافظة الجموم وجهة سياحية تراثية.

مدة التحدي
أسبوع

شروط المشاركة
متابعة حساب مبادرة فاطمة، وأن يكون المشارك

مسجالً في رابط مسابقة التحدي.
منشن أصحابك وحمسهم يشاركوا معنا.

أن يكون تصميم الفيديو في موضوع التحدي.
االلتزام بالمشاركة في الوقت المتاح للتحدي.

رفع المشاركة على بريد مبادرة فاطمة اإللكتروني:
info@fatimahjum.com

ما هو مؤشر تحقيقنا لهذا التحدي؟
 إذا استطعنا تصميم ٣ مقاطع فيديو قصيرة من إنتاج
األطفال تساهم في التعريف بمبادرة فاطمة وأهميتها

بطرق إبداعية.

لهذا المشاركة  في  فاطمة  تحدي  لجنة  دور  هو   ما 
التحدي؟

مواقع في  ونشرها  المقدمة  الفيديو  مقاطع   مراجعة 
حقوق حفظ  مع  فاطمة  بمبادرة  االجتماعي    التواصل 

المشاركين.

@fatimahjum_com
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التحدي الثاني
إذاعة فاطمة

 هي مسابقة إلكترونية تقوم على تقديم محتوى
األبناء فيه  يشارك  الجموم  محافظة  عن    تفاعلي 
بتدوينة صوتية وإذاعتها عبر منصة إذاعة فاطمة.

الهدف
 تعزيز شخصية األطفال الوطنية.

موضوع التحدي
إرث وادي فاطمة.

مدة التحدي
أسبوع

شروط المشاركة
  متابعة حساب مبادرة فاطمة، وأن يكون المشارك

مسجالً في رابط المسابقة.
منشن أصحابك وحمسهم يشاركوا معنا.

أن يكون المحتوى في موضوع المحدد.
أن تكون المشاركة بلغة العربية الفصحى.

االلتزام بالمشاركة في الوقت المتاح للمسابقة.
رفع المشاركة على بريد مبادرة فاطمة اإللكتروني:

info@fatimahjum.com

ما هو مؤشر تحقيقنا لهذا التحدي؟
إذا استطعنا صناعة ٣ مواضيع عن محافظة الجموم

على هيئة تدوينة صوتية.

في بالمشارك  توافرها  يجب  التي  المهارات   ماهي 
التحدي؟

 صناعة محتوى صوتي مميز بلغة عربية فصحى في موضوع.
التحدي

ما هو دور لجنة تحدي فاطمة في المشاركة لهذا التحدي؟
 “مراجعة المحتوى الصوتي المقدم ونشرها في “إذاعة فاطمة

مع حفظ حقوق المشاركين.
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التحدي الثالث
فاطمة واالستدامة

 تعرفوا على أهداف التنمية المستدامة وشاركونا الصور
ادرة ـ ـ ـ مب اب الـ ارة لحـسـ ـ زة مع اإلشـ على طريقتكـم المميـ

الهدف
غرس مفهوم أهداف التنمية المستدامة في األطفال.

موضوع التحدي
أهداف التنمية المستدامة.

مدة التحدي
أسبوع

شروط المشاركة
متابعة حساب مبادرة فاطمة، وأن يكون المشارك

مسجالً في رابط مسابقة التحدي.
منشن أصحابك وحمسهم يشاركوا معنا.

مشاهدة الفيديو التعريفي لمفهوم أهداف التنمية
المستدامة.

االلتزام بالمشاركة في الوقت المتاح للتحدي.
رفع المشاركة على بريد مبادرة فاطمة اإللكتروني:

info@fatimahjum.com

ما هو مؤشر تحقيقنا لهذا التحدي؟
  إذا استطعنا اختيار ٣ صور إبداعية من إنتاج األطفال

تساهم في التعريف بأهداف التنمية المستدامة.

لهذا المشاركة  في  فاطمة  تحدي  لجنة  دور  هو   ما 
التحدي؟

التواصل مواقع  في  ونشرها  المقدمة  الصور    مراجعة 
االجتماعي لمبادرة فاطمة مع حفظ حقوق المشاركين.

@fatimahjum_com
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الفرز والتحكيم

التحدي األول
مبادرة فاطمة

  سوف يتم اختيار ثالثة فائزين، سيكون التصويت
على أفضل فيديو عن طريق لجنة تحدي فاطمة.

التحدي الثاني
إذاعة فاطمة

سيكون فائزين،  ثالثة  اختيار  يتم   سوف 
  التصويت على أفضل تدوينة صوتية عن طريق

لجنة تحدي فاطمة.

التحدي الثالث
فاطمة واالستدامة

 سوف يتم اختيار ثالثة فائزين، سيكون االختيار
  على أفضل صورة عن أهداف التنمية المستدامة

عن طريق لجنة تحدي فاطمة.

جائزة تحدي فاطمة

جائزة تحدي
مبادرة فاطمة

من قيمة  وجوائز  شكر  شهادة  على    الحصول 
مبادرة فاطمة.

جائزة تحدي
إذاعة فاطمة

  الحصول على فرصة تقديم المحتوى الصوتي في
 “إذاعة فاطمة” ونشرها عبر األثير.

جائزة تحدي
فاطمة واالستدامة

من قيمة  وجوائز  شكر  شهادة  على    الحصول 
مبادرة فاطمة.

فاطمة، مبادرات  عن  المستفيد  رضا  قياس  أداة   هي 
 تمكن المستفيدين والمشرفين من المشاركة في تقييم
مقترحاتهم وإبداء  رضاهم  ومستوى  فاطمة  مبادرة    أداء 

ومالحظاتهم لتحسينها.

٢ - استبانة فاطمة
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بمحافظة التعريف  إلى  تسعى  خدمة   هي 
 الجموم لكافة المجتمع ولزوار وأهالي الجموم
التاريخية األماكن  إلى  الوصول  بسرعة   خاصة 
خالل من  واالجتماعية،  والسياحية  والتراثية 

الرد اآللي في موقع مبادرة فاطمة.

اسأل فاطمة

 عندك سؤال عن محافظة الجموم؟ تحتاج
إجابة سريعة؟.. اسأل فاطمة

1

2

3

4

5

 سجل في
موقع فاطمة

 انقر على
 اسأل فاطمة
من القائمة

 اختر إضافة
سؤال

 قم بتعبئة
 نموذج
 بيانات
السؤال

 سيتم مراجعة
النموذج

6

 ستجيب
فاطمة على

 سؤالك
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بطاقة وصف اسأل فاطمة
الهدف المتحقق من المبادرة: 

 رفع وعي المجتمع بتراث المملكة والمقومات السياحية وأهميته.

إذاعة فاطمة اسم المبادرة

 خدمة تسعى إلى التعريف بمحافظة الجموم لكافة أفراد المجتمع، ولزوار وأهالي الجموم
بسرعة الوصول إلى األماكن التاريخية والتراثية والسياحية واالجتماعية من خالل الرد اآللي

في موقع مبادرة فاطمة.

وصف المبادرة

التعريف بمحافظة الجموم لكافة المجتمع ولزوار وأهالي الجموم بسرعة الوصول إلى
األماكن التاريخية والتراثية والسياحية واالجتماعية. الهدف

الفئة المستهدفة المجتمع

قائمة االحتياجات
تحديد المواقع

إعداد النماذج واإلجابات
مرحلة التهيئة والتخطيط

األنشطة
التدخالت األساسية

بناء خطة العمل وتحديد المهام
وضع جدول متابعة سير العمل

مرحلة اإلعداد

تجهيز األعمال قبل الحدث
وضع جدول المتابعة لمراحل التنفيذ وتنفيذها

مرحلة التنفيذ

تقرير نتائج المبادرة
قياس أثر المبادرة

مرحلة اإلغالق

تحدد المواقع التاريخية والتراثية بمحافظة الجموم

التعرف على المواقع التاريخية والتراثية بسهولة
المخرجات

عدد المشاركين- عدد األسئلة – عدد اإلجابات - عدد التقارير مؤشر األداء

المساهمة في خدمة أفراد المجتمع والزوار وأهالي الجموم األثر المتوقع

 مالحظة: الهدف من كتابة الميزانية احتساب العائد التطوعي

الميزانية المقترحة ١٠٠٠ ريال

١٤٤٢/٨/١٥ الزمن المقترح للتنفيذ

عن بعد المكان المقترح للتنفيذ

١ كات المجتمعية عدد الشرا

صعوبة تحديد المواقع التاريخية والتراثية لوادي فاطمة المخاطر المحتملة

الحلول المقترحة عمل حملة لفرص تطوعية بهدف تحديد المواقع التاريخية والتراثية بمحافظة الجموم
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متطوعو فاطمة

نكون أن  فاطمة” هدفنا  “مبادرة  المتطوعين جوهر  دور   يشكل 
 الوحدة االفتراضية المتميزة في استثمار أفكار ومهارات المتطوعين
لتحقيق مؤسسي  عمل  وفق  وخارجها  المملكة  داخل   النوعية 
أهداف ومشاريع المبادرة والخروج بمنتجات ذات أثر تنموي من

صناعة المتطوعين.

إلدارة  مبتكرة  منهجية  وهي  فاطمة”  متطوعي  “نموذج   إطالق 
 المتطوعين وذلك من أجل ضمان استقطابهم واستدامة عمل
 المتطوعين، ويتطلب ذلك بيئة محفزة ومبتكرة داعمة لجلسات
منهج بتطبيق  الجديدة  األفكار  على  واالنفتاح  الذهني   العصف 
 علمي عليها، ويشارك كل العاملين والمتطوعين في رسم رؤية
تطلعات المستقبل التي تدور كلها في محور “كيف يمكن خدمة

محافظة الجموم والوطن بشكل أفضل؟”
 من خالل رفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع، للمساهمة في
  تحقيق رؤية ٢٠٣٠والعمل التطوعي واحد من أهم المعايير التي

 تقاس بها حيوية كل مجتمع.

 مستويات متطوعي فاطمة

التطوع االحترافي

 التطوع المهاري

التطوع العام

مالحظة
سيتم إطالق “نموذج متطوعي فاطمة” قريًبا
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شكر وتقدير

  تتقدم صاحبة مبادرة فاطمة بالشكر والتقدير لكل من قدم يد العون
من أجل إنجاح فعاليات مبادرة فاطمة من متطوعين محترفين.

وادي إرث  رحلة  رعاية فعالية  الجموم على  بالشكر متحف   وتخص 
  فاطمة األولى “السياحة التطوعية لألطفال” واإلشراف على رسم برقع
فاطمة المميز  وتقديم خدمة معرفية عن تراث وتاريخ وادي فاطمة.

المهامالمتطوعون

مستشار األعمال اإللكترونية للمبادرة األستاذ/ جيالني الهويمل

مراجعة ومتابعة الخطط التنفيذية لمبادرة فاطمة المهندس/ وسيم شبانه

منسق مع الشاعر األستاذ/ حنس المعبدي

كاتب قصيدة في محافظة الجموم الشعار/ مقبل مساعد  الحربي

المشاركة بتقديم عرض  نموذج لبرقع وادي فاطمة األستاذة/ منيرة المولد

شكًرا
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info@fatimahjum.com

www.fatimahjum.com

fatimahjum_com


