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المقدمة:
يُمثِّل العمل االجتماعي بكل ا¢نشطة والبرامج والفعاليات التي تقع تحت مظلَّته، 
المساعد  والذراع  التنمية  لعملية  القوي  حرِّك  الم» كونه  مجتمع  ¢ي  كبيرة  أهمية 

والمساند لمؤسسات المجتمع الحكومية.

الكثرة  من  أصبحت  الربحية  غير  والمراكز  والجمعيات  المؤسسات  تلك  مثل  و¢ن 
المجتمع السعودي من حيث التوزيع الجغرافي والتنوع التخصصي، با²ضافة لتزايد 
أعداد المستفيدين منها يومًا بعد يوم، مما يُحتِّم ضرورة التنسيق فيما بينها ومعرفة 
ما تُقدمه من خدمات وبرامج لالستفادة منها، وأهمية االنتقال من الخدمات التقليدية 
إلى خدمات نوعية مناسبة لطبيعة العصر وملتزمة بأعلى معايير الجودة واالستدامة 

والحوكمة والشفافية.

ولهذه ا¢سباب أخذت مؤسسة جائزة ا¢ميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل 
من  مجموعة  لتحقيق  االجتماعي"  التنسيق  "مركز  تبنِّي  عاتقها  على  االجتماعي 
ا¢هداف السامية. وكلنا أمل في أن تتفاعل كل الجهات المعنية بالعمل االجتماعي 
فاعلين  كأعضاء  المركز  هذا  مع  المدني  المجتمع  ومؤسسات  وا¢هلية  الحكومية 
نحٍو  على  وإثرائه  المجتمع  تطوير  في  ليسهموا  ممّيزين،  خدمة  مي  وُمقدِّ ومؤثرين 

أفضل وأرقى.
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رسالة المركز 

التنسيق االحترافي والمميز للخدمات االجتماعية الملبية 
الحتياجات الوطن وتطلعاته وفقًا للمعايير العالمية.
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أهداف المركز

رصد وتطوير وتوثيق 
العمل االجتماعي 

للعديد من الجهات 
الحكومية وا¢هلية 

وإبرازه على نحو 
إبداعي واحترافي.

التنسيق فيما بين 
الجهات والمؤسسات 
االجتماعية لالستفادة 

من جهودها ومنجزاتها 
في العمل االجتماعي.

سهولة تواصل 
المستفيدين من تلك 

الجهات ومعرفة 
جديدها أوًال بأول.

إذكاء روح التنافس لدى 
الجهات والمؤسسات 

االجتماعية لتقديم 
ا¢فضل.

إطالع الجهات 
والمؤسسات االجتماعية 

على كل جديد في 
العمل االجتماعي حول 

العالم.

إيجاد ُمؤشرات مهنية 
تُسـاعد في معرفة 

الجهات النشطة في 
العمل االجتماعي عن 

غيرها.
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أهداف المركز

تشجيع العمل 
المؤسسي المنظم 

وفق آليات تقنية 
تناسب روح العصر.

تكوين قاعدة بيانات 
اجتماعية بالبرامج 

والمختصين تخدم كل 
المهتمين بالشأن 

االجتماعي جهاتًا وأفراداً.

الوصول بتلك 
الجهات للتأهيل على 

الجوائز المحلية 
والعالمية والحصول 

على أفضل المراكز.

التأكيد على مبدأ 
االستدامة والشفافية 

والحوكمة في العمل 
االجتماعي.

المساهمة في تأهيل 
رواد عمل اجتماعي 

متميزين ²دارة 
المؤسسات االجتماعية 

باقتدار.

االنتقال بالعمل 
االجتماعي لمرحلة 

مهنية متقدمة لكفاءة 
أكثر وآفاق أرحب.
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عن المركز :
هو منصة إلكترونية تهدف لربط الجهات الحكومية وا¢هلية والمنظمات غير الربحية 
خدماتها  من  كجزء  تُقدمه  التي  أو  االجتماعي،  بالعمل  المعنية  الخاص  والقطاع 
بيئة  وخلق  والتكامل  والتنظيم  التنسيق  من  نوع  ²يجاد  كان  شكٍل  بأي  للمجتمع 
استدامته  وضمان  االجتماعي  العمل  جودة  لرفع  بينها  فيما  وُمبدعة  خالقة  تنافسية 

على نحو أفضل.

والكل مدعو للمشاركة كعضو في المركز واالستفادة من خدماته، ¢نه إنجاز وطني 
يخدم العمل االجتماعي في المملكة العربية السعودية ويساهم في تطويره ورفع 

كفاءته.



١١

آلية عمل المركز:
صيتة  ا¢ميرة  جائزة  لمؤسسة  التابع  االجتماعي  التنسيق  مركز  أهداف  لطبيعة  نظراً 
المركز  لعمل  متبعة  آلية  هناك  فإن  االجتماعي،  العمل  في  للتميز  عبدالعزيز  بنت 

وهي على النحو التالي:

المحققة  العمليات  من  مجموعة  يتيح  إلكتروني  تفاعلي  نظام  تأسيس   •
¢هداف المركز.

• تقدم كل مؤسسة أو منظمة أو مركز أو جهة (حكومية أو أهلية) على عضوية 
والذي  الجائزة،  موقع  على  المتاح  النموذج  تعبئة  خالل  من  وذلك  المركز 
يحتوي على البيانات ا¢ساسية لكل جهة، بما في ذلك أنشطتها وفعالياتها 

وروزنامتها السنوية. 

• إرسال النموذج إلكترونيًا وتحديد مسمى المنسق للجهة ووسائل التواصل معه. 

• يتم استالم طلب العضوية بمجرد وصولها للمركز، ثم تصل للجهة رسالة 
بذلك  الجهة  لتصبح  العضوية  ورقم  البينات  واعتماد  فحص  تؤكد  نصية 

عضواً رسميًا فاعًال في المركز.

المقدمة وفقًا Úلياته  المركز  العضوية من خدمات  الجهات صاحبة  • تستفيد 
المعتمدة.
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مميزات عضوية المركز :
التابع لجائزة ا¢ميرة صيتة بنت عبدالعزيز تمنح  التنسيق االجتماعي  إن عضوية مركز 

العديد من المزايا وهي كالنحو التالي:

• إمكانية إضافة 
الفعاليات الخاصة 

بالجهة بروزنامة 
تعرض ضمن 

صفحات 
المؤسسة.

• التسويق 
المجاني للبرامج 
والفعاليات لكل 

الجهات االجتماعية 
المشاركة من 

المركز.

• سهولة 
الوصول للجهة 

عن طريق 
المستفيدين 

والمانحين. 

• االطالع على كل 
البرامج والمبادرات 
االجتماعية في أي 

مكان من المملكة 
والخليج العربي 
لالستفادة منها 

ونقلها وتمكينها. 
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• ا²عالن للجهات 
المستفيدة عن 

ا¢عضاء في 
المركز عبر 

موقعه.

• التنويه عن 
فعاليات 

ا¢عضاء مع 
اقتراب الفعالية.

• العمل على 
دعم الجهات 
المميزة من 

خالل التنسيق 
مع بعض 
الجهات 
الداعمة. 

• ا²شادة 
بالجهات الفاعلة 
في برامجها عبر 

الموقع.

• التكريم 
بجميع أنواعه.

• تخصيص 
دعوات لكبار 
الشخصيات 

والرعاة لحضور 
المناسبات 

الهامة التي 
تنفذها جائزة 
ا¢ميرة صيتة.
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اللجنــــــــة
ا²شرافية

اللجنــــــــة
االجتماعية

اللجنــــــــة
ا²عالميــــة

اللجنــــــــة
التنسيقيـة

الهيكل العام للمركز

المشـــرف الـعــــام
ا¢مين العام لمؤسسة جائزة ا¢ميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي
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آلية عمل لجان المركز:
يعمل المركـز وفق آليـة مهنيــة تطوعية، وتجتمع اللجان بشكل دوري سواء مباشر أو 
تراه  ما  واقتراح  ا¢خرى  الجهات  منسقي  وبين  بينها  فيما  للتنسيق  ضمانًا  مباشر  غير 
المركز. وتُقدم تقارير شهرية عن سير  آليات العمل االجتماعي داخل  مناسبًا لتطوير 
ا¢دوار  يلي  وفيما  المركز.  على  العام  المشرف  للمؤسسة  العام  لÝمين  عملها 

المناطة بكل لجنة. 
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اللجنة ا²شرافية:
• ا²شراف المباشر على أعمال المركز.

• توزيع المهام على اللجان المكونة داخل المراكز ومتابعة عملها.

• التواصل مع الجهات ا¢خرى باسم المركز.

• تقديم تقارير المركز للجهات المعنية.

اللجنــــــــة االجتماعية:
• دراسة أوضاع الجهات المتقدمة على العضوية وأنشطتها. 

الخدمات  بنطاق  وربطها  االجتماعية  الجهات  من  واالحتياجات  المبادرات  دراسة   •
المقدمة.

• رفع التقارير الخاصة با¢وضاع االجتماعية للجنة االشرافية.



١٧

اللجنــــــــة ا²عالميــــة:
• إبراز جهود المركز للوسائل االعالمية. 

• تجهيز التقارير االعالمية وعمل التغطيات االعالمية المالئمة للجهود المبذولة.

• توجيه نظر الشخصيات االعالمية البارزة لجهود اعضاء مركز التنسيق االجتماعي 
بالصورة الداعمة والمشرفة.

اللجنــــــــة التنسيقيـة:
• تضم اللجنة منسقي الجهات الحاصلة على العضوية ومتابعته أعمالهم. 

توحيد  ليتسنى  البعض  ببعضها  العمل  نطاق  في  المتشابهة  الجهات  ربط   •
الجهود المثمرة في العمل االجتماعي داخل المملكة. 

• نقل التجارب الجيدة لالستفادة منها في الجهات المختلفة.
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مراحل عمل المركز :
المرحلة ا¢ولى: التأسيس واالستقطاب:

وهي المرحلة التي تم فيها وضع سياسات واجراءات المركز ، ويتم فيها جمع قواعد 
البيانات واستقبال العضويات و تحديد المنسقين للجهات والتواصل معهم وتأكيد 

عضويتهم.

المرحلة الثانية: االنطالق والتفاعل:
وهي المرحلة التي يتم فيها اظهار نشاط الجهات الحاصلة على العضوية ، و تقديم 
الداعمة  ا¢نشطة  بتفعيل  والمهتمة  المانحة  بالجهات  وربطها   ، لها  الفني  الدعم 

للعمل االجتماعي.

المرحلة الثالثة: االستشراف والتطوير:
وهي المرحلة التي يتم فيها تقديم االستشارات المستقبلية النوعية لتطوير نشاط 

الجهات، كما تشمل تكريم الجهات ا¢كثر تفاعًال مع المركز و مميزاته. 
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اسم الجهة
العنوان

رقم الهاتف
ص.ب

البريد االلكتروني
النشاط ا¢ساسي

 -١
 -٢
 -٣

النشاط الفرعي
-١

-٢
البرامج المستقبلية

المكـــــان    الفئة المستهدفة البرنامج    مدتـــــه   وقتـــــه   

المدينة

رقم الفاكس
الرمز البريدي

الموقع ا²لكتروني

المنسق الرسمي للجهة:
االسم:         المسمى الوظيفي:

 الجوال:         البريد ا²لكتروني:

نموذج العضوية:
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بِتكاُملنـــــا نُحِدث َفـرقــــــًا
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