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 .نموذجا   خير فينا حملة ...كورونا جائحة مواجهة في سانيةناإل البحرين مملكة جهود

 الدكتور مصطفى السيدديم تق

 عمال االنسانيةلألللمؤسسة امللكية العام مني األ

لي أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير  إىل سيدي حضرة صاحب اجلاللة امللك محد  يطيببداية 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة امللكية 

على توجيهات جاللته ودعمه للعمل اإلنساني واالهتمام باملواطنني، كما اتقدم  لألعمال اإلنسانية

على ما تفضل به جاللته من إشادة بالنجاح الباهر والتجاوب منقطع النظري الذي  بالشكر والعرفان

أبداه أهل البحرين الكرام مع احلملة الوطنية "فينا خري" وتقدير جاللته للمساهمات القيمة من قبل 

واطنني والتجار ورجال األعمال واملؤسسات البنكية واملصرفية والشركات واجلمعيات واملقيمني امل

واألفراد الذين لبوا نداء الوطن يف تقديم الدعم واملساهمة يف هذه احلملة الوطنية واليت كما قال 

ري والبذل جاللته أيده اهلل عكست ما يتميز به اجملتمع البحريين األصيل من قيم نبيلة يف اخل

 .والعطاء والتكافل والرتابط والتالحم، مكنت البحرين من ختطي الكثري من التحديات

وال شك بأن مجيع ما مت من جناح وما حتقق من إجنازات مل يكن ليتحقق لوال توفيق اهلل سبحانه 

إنشائها، وتعاىل ومن ثم الدعم واالهتمام الكبري الذي يوليه جاللته حفظه اهلل بعمل املؤسسة منذ 

كما ال بد أن نشيد باجلهود احلثيثة للحكومة املوقرة برئاسة صاحب السمو امللكي األمري خليفة 

بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر وما يقوم به فريق البحرين الوطين للتصدي لوباء كورونا 

القائد األعلى النائب بقيادة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد نائب 

( 19األول لرئيس جملس الوزراء والذي يعمل بكل جد الحتواء ومنع انتشار وباء كورونا )كوفيد 

 .يف اململكة، عرب تطبيق كافة املعايري الدولية واإلجراءات االحرتازية ملواجهة الفريوس

املفدى حفظه اهلل  ل البالدأصدر حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهحني و

أمر جاللته السامي مبساعدة األسر احملتاجة املسجلة لدى املؤسسة امللكية لألعمال االنسانية  ورعاه
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ووزارة العمل والتنمية االجتماعية املتضررة من فريوس كورونا، وجه جاللته املؤسسة امللكية 

تتوىل مهمة اإلشراف على صرف  مسو الشيخ ناصر بن محد آل خليفة بأن بقيادةلألعمال اإلنسانية 

ومتابعة تنفيذ هذه املكرمة، وقمنا على الفور بالتنسيق مع اجلهات املختصة لسرعة صرف هذه 

للتخفيف من األعباء املادية اليت حتياجات هذه األسر ومستلزماتهم املكرمة اليت تسهم يف توفري ا

كما مت التواصل جبميع  أسرة، 1000حيث بلغ عدد األسر  اجهونها يف هذا الوضع االستثنائييو

 على أوضاعهم واحتياجاتهم. لالطمئناناألسر اليت صرفت هلا املكرمة 

أشيد بالدور البارز واملتميز الذي قام به مسو الشيخ ناصر بن محد آل خليفة ممثل  كما أود أن

واليت فينا خري وطنية يف قيادة العمل يف هذه احلملة ال لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب جاللة امللك

القت حبمد اهلل جتاوبًا متميزًا ونقدر للجميع الذين سارعوا إىل تلبية نداء الوطن بتقديم الدعم 

واملساهمة يف هذه احلملة األمر الذي يعكس التالحم الكبري بني القيادة والشعب ويرسخ العادات 

ون وحمبة حتى اشتهروا بذلك وعرفوا احلميدة اليت عرف بها أهل البحرين منذ القدم من تعاضد وتعا

به، وهذا ليس باجلديد أو املستغرب على شعب البحرين فقد رأينا ذلك يف العديد من املبادرات اليت 

 .قام بها العديد من املواطنني وكذلك العدد الكبري من املتطوعني الذي بلغ عشرات اآلالف

لعديد من املواطنني واملقيمني وكان اهلدف األساسي من احلملة ا لطلب جاءت محلة فينا خري تلبية

هو منح اجلميع يف مملكة البحرين من املواطنني واملقيمني والشركات واملؤسسات شرف املساهمة 

يف دعم اجلهود الوطنية ملكافحة وباء كورونا ومشاركتهم يف هذا اإلجناز العاملي الذي حققته 

كون اجلميع خالل اإلشادات والتقدير من منظمة الصحة العاملية لي مملكتنا الغالية واستحقت من

وكقائد قام مسو الشيخ ناصر بإطالق هذه احلملة وكان أول املتربعني ، شركاء يف هذا اإلجناز

يف احلملة وترك اجملال للجميع وكان اهلدف هو مشاركة اجلميع بغض النظر عن املبلغ املتربع به 

ا قال نريد أن نرى مشاركة اجلميع دون النظر إىل املبلغ حتى لوكان وأكد مسوه على ذلك عندم

دينارًا واحدًا فيكفي أن يشعر اإلنسان باملشاركة يف اجلهود الوطنية حلماية مملكتنا الغالية من 

 هذا الوباء واجلائحة الطارئة.
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متكنا حبمد  وقد عملنا بقيادة مسو الشيخ ناصر على عدة جوانب من أجل جناح هذه احلملة حتى

 مليون دوالر. 100اهلل وتوفيقه من مجع حوالي 

بناء على قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو امللكي ولي العهد األمني نائب القائد األعلى و

النائب األول لرئيس جملس الوزراء بتكليف املؤسسة امللكية لألعمال اإلنسانية بتشكيل جلنة 

مسو الشيخ  وجهزيع التربعات واملبالغ املستلمة ضمن محلة "فينا خري" لتنسيق اجلهود ومتابعة تو

األمني العام للمؤسسة امللكية لألعمال اإلنسانية رئيساً للجنة تنسيق بتعيني ناصر بن محد آل خليفة 

تضم يف عضويتها باإلضافة إىل املؤسسة امللكية واليت  ."اجلهود القائمة يف احلملة الوطنية "فينا خري

عمال اإلنسانية، وزارة الداخلية، ووزارة املالية واالقتصاد الوطين، ووزارة العدل والشؤون لأل

اإلسالمية واألوقاف، ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، ووزارة الصناعة 

  .والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، وهيئة تنظيم سوق العمل

على متابعة صرف مبالغ اإلعانة حبسب اخلطة واملعايري اليت سيتم اعتمادها، ة اللجن هذه تعمل حيث

واإلشراف على تسجيل الفئات املستحقة، إىل جانب رفع تقارير دورية عن مبالغ الصرف، ووضع 

اخلطط املناسبة لضمان استمرار جناح احلملة ومبا حيقق األهداف السامية اليت أطلقت احلملة من 

 أجلها.

حزمة من املشاريع اليت تصب يف مصلحة  اعتماد مت ه من مسو الشيخ ناصر بن محد آل خليفةبتوجيو

املواطنني واملتضررين من جائحة كورنا تشمل دعم الفئات احملتاجة واألسر املنتجة وأصحاب 

 األعمال غري املسجلني يف نظام التأمينات وتوفري حواسيب آلية للطالب من األسر احملتاجة واملساهمة

يف تعقيم وتطهري املدن والقرى وتوفري سالل غذائية ضمن مشروع غذاؤك يف بيتك ودراسة إنشاء 

مشروع ضمن  مركزًا لدراسة وعالج األوبئة ودعم الربجميات وتقنيات التعلم عن بعد ودعم الغارمني

مالية  فاعل خري الذي أطلقته وزارة الداخلية لتمكني أصحاب األيادي البيضاء من التربع مببالغ

 لصاحل املعسرين واملتعثرين، ممن صدر حبقهم أحكام قضائية بعد دراسة أوضاع احملكومني
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املعسرين واملتعثرين وإدراجهم يف الربنامج حبسب الضوابط واالشرتاطات ملستحقيها بعد التدقيق 

 على هذه احلاالت والتأكد من توافر االشرتاطات الالزمة يف هذا الشأن. 

وانطالقًا  احلملة الوطنية "فينا خري" املعنية بتوزيع مساهمات تنسيق اجلهود القائمةجلنة  كما قامت

من الواجب اإلنساني ومراعاة للظروف املعيشية اليت مير بها العامل أمجع ومتاشيًا مع ما أقرته 

امللتزمة بالقوانني النظامية لعمالة األجنبية لدعم احلكومة الرشيدة فقد عملت على توفري ال

خطة  وذلك ضمن يف هيئة سوق العمل واملسجلةمملكة البحرين ومن الفئة احملتاجة يف اإلجراءات و

 19من جراء االزمة اليت عاني منها العامل جراء كوفيد احملتاجني احلملة ملساندة مجيع املتضررين 

االجتماعي لتوفري العيش الكريم واالستقرار وذلك ضمن قيم اهل البحرين لدعم احملتاج واملتضرر و

ململكتنا الغالية، وهو أمر غري مستغرب على شعب البحرين الذي عرف منذ القدم مبساعدة مجيع 

 احملتاجني دون متييز.

امللكية تنفيذًا للتوجيهات السامية وبقيادة مسو الشيخ ناصر بن محد آل خليفة أطلقت املؤسسة و

أسرة من  1000العديد من املبادرات حيث مت توزيع مكرمة جاللة امللك على لألعمال اإلنسانية 

االجتماعية إضافة إىل دعم  والتنميةوزارة العمل لدى األسر املسجلة واالسر املكفولة لدى املؤسسة 

 كفيف من احملتاجني والذين فقدوا وظائفهم.  100أكثر من 

مشروع توزيع األغذية على احملتاجني يف مرحلتني عداد وقامت باملؤسسة التنسيق مع وزارة الداخلية إل

ضمن مشروع "غذاؤك يف بيتك" حيث مت توزيع مليون وستمائة ومخسون ألف وجبة وسلة غذائية 

 خمتلف اجلهات يف البحرين. يف على األسر البحرينية واحملتاجني

بالتعاون ألف كمام  مائةج مت خالهلا إنتاطلقت املؤسسة مبادرة وطنية إلنتاج كمامات الوجه كما أ

 181مع األسر املنتجة املنتسبة للمؤسسة وبإشراف من وزارة الصحة، حيث مت االتفاق مع أكثر من 

مشغالً وحمل خياطة إلنتاج كمامات الوجوه  33أسرة من األسر املنتجة التابعة للمؤسسة وأكثر من 

بإشراف وزارة الصحة لضمان صحة وسالمة وفعالية هذه الكمامات ومت توزيع هذه الكمامات 
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جمانًا على العمال يف مواقع عملهم وكذلك تسليم وزارة الصحة عشرة آالف كمام دعمًا من 

 املؤسسة جلهود وزارة الصحة.

على أسر  هدفت إىل االطمئنانمبادرة اجتماعية أسرية وهي  نكم"ودشنت املؤسسة مبادرة "نسأل ع

أسرية أو ذاتية وكيفية التعامل معها  مشكالت أيةوالتواصل معهم ومساعدتهم يف ختطي  املؤسسة

عاًما، إىل  59إىل  20أسرة مكفولة لألرامل من أعمار  4525، حيث مت االتصال بـ ومع األبناء

 1850جانب تدشني خدمة االستشارات األسرية اإللكرتونية يف ظل هذه األوضاع، ومت استقبال 

طلب استشارة أسرية يتم الرد عليهم وفًقا لآلليات اإلرشادية املتبعة، ومت تنظم حلقات لإلرشاد 

( مبا يتماشى مع اإلجراءات Teamsم املكفولني عرب برنامج )اجلماعي االفرتاضي لألرامل واأليتا

االحرتازية املتبعة، إضافة إىل نشر رسائل توعوية، ومقاطع مسموعة لدقائق إجيابية، وحلقات بثت 

مباشرة لعدد من املختصني عرب تطبيق االنستقرام، إضافة إىل البدء يف املراحل األوىل للدراسة 

 ضاع كورونا بالتعاون مع أحد املختصني يف جامعة البحرين. الوطنية األسرية يف ظل أو

طالًبا من األيتام املكفولني من  220االتصال بعدد لت املؤسسة االهتمام بأسرها فتم كما واص

احلاصلني على بعثات دراسية يف املؤسسة للسؤال عن دراستهم واحتياجاتهم التقنية يف ظل األزمة 

حاسوب حممول لعدد من األسر احملتاجة لتفعيل التعليم عن بعد يف  20الراهنة، إىل جانب توزيع 

 ظل األزمة الراهنة، بتربع من فاعل خري.

رامل عن بعد عرب قنوات واألإعداد وتنفيذ باقة من الفعاليات واملسابقات لأليتام باإلضافة إىل ذلك مت 

جبوائز حتفيزية مثل مسابقة  التواصل االجتماعي والتفاعل من خالهلا، ومت تقديم مسابقات منوعة

التالوة ومسابقة الرسم ومسابقة التأليف ومسابقة العاب الفيديو، ومن جهة أخرى مت عرض جمموعة 

من املقاطع التعليمية اليت ممكن مشاهدتها وتطبيقها يف املنزل مثل فن الطبخ وفن املكياج 

 واالنستغرام املباشر. والكروشيه، باإلضافة اىل احملاضرات التفاعلية عرب الواتس أب
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حتتوي على رسائل توعوية لألسر وتعليمات احرتازية بالتعاون مع اجلهات  أفالمإنتاج عدة  كما مت

يتعلق بالتوجيهات امللكية ومحلة فينا خري  الرمسية، إىل جانب نشر كافة األخبار وكل ما

ومبادرات املؤسسة عرب كافة الوسائل اإلعالمية كالصحف والتلفزيون واإلذاعة إىل جانب وسائل 

 التواصل االجتماعي لتتمكن املؤسسة من الوصول ملختلف الشرائح عرب كافة القنوات. 

ل االجتماعي لتخليد دور مملكة نظيم محلة إعالمية عرب التلفزيون ووسائل التواص تمتكما 

( 19البحرين يف مجيع اإلجراءات االحرتازية اليت مت اختاذها ضد فريوس الكورونا ) كوفيد 

 ولتوعية اجملتمع البحريين مبضار هذا الفريوس.

أكثر من  مع املؤسسة امللكية لألعمال اإلنسانية خالل جائحة كورونا بلغ عدد املتطوعنيوقد 

متطوع ومتطوعة من املواطنني واملقيمني، كانت هلم أدوار خمتلفة يف فعل اخلري طوال الفرتة  700

 باالتصالاملاضية وخصوصًا خالل جائحة كورونا اليت مرت بها البالد، حيث شارك املتطوعون 

باألسر وإيصال السالل الرمضانية واألدوية الطبية إىل منازهلم إىل جانب املساهمة يف صناعة 

 الكمامات وتغليفها وإيصال املستلزمات إىل بقية املتطوعني وتوزيعها.

من منتسبيها الذين مت تدريبهم يف أمور الصحة والسالمة ومبادئ  13 بانتدابقامت املؤسسة  كما

يف وزارة ، للتطوع مجعية املرأة البحرينية لتنمية املرأة يف كلية العلوم الصحيةمع بالتعاون التمريض 

 .مبستشفى السلمانية يف مكافحة فايروس كورونا يف الصفوف األماميةالصحة 

 ، الدعم للفئات املستحقة ضمن محلة "فينا خري" اتاملؤسسة خدمة تسجيل لطلبأطلقت كما 
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ننعم برئاسة كرمية من  امللكية لألعمال اإلنسانيةإننا يف املؤسسة ويف اخلتام أو أن التأكيد على 

امللكية لألعمال سيدي جاللة امللك املفدى محد بن عيسى آل خليفة الرئيس الفخري للمؤسسة 

حفظه اهلل ورعاه، وبقيادة شابة طموحة تشجع اإلبداع والتميز يف اإلجناز مستلهما من  اإلنسانية

ملفدى والذي ُيفاجئنا دائمًا مببادراته اإلنسانية الكبرية وأفكاره النّيرة ، توجيهات جاللة امللك ا

متمثلة يف مسو الشيخ ناصر بن محد آل خليفة الذي يقود مسرية إجنازات املؤسسة بكل جدارة 

حتى خارج  اإلنسانيباملهام املوكلة إليها، وجنحت املؤسسة يف مد العمل املؤسسة لتقوم وإتقان، 

هو قضية تهم يف هذه الفرتة منر به  ما، وتكون وجهة تعني على التخفيف من اآلالمالبحرين، ل

البحرين بأكملها، والبحرين عرفت بتالمحها يف السراء والضراء وهذا ما نشهده من حلمة وطنية 

وشراكة جمتمعية كلن يف مكانه وجماله خلدمة البحرين وشعبها وكل من يعيش على هذه 

 يؤكد أننا فينا خري. األرض الطيبة



 

 

 الرقمي والتحول الخضراء والتطبيقات التكنولوجيا

 االقتصادي التعافي بعد ما مرحلة في 

 السيد منيب المصري

 

حضرات السيدات والسادة والمشاركون / والمشاركات في مؤتمر وجائزة الجهات المانحة 

 الرابع كل بلقبه واسمه 

 رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين  –معالي األخ علي بن صالح الصالح 

رئيس مجلس إدارة الشبكة االقليمية للمسؤولية  –خ الدكتور يوسف عبد الغفار عطوفة األ

 االجتماعية 

 م عليكم ورحمة هللا وبركاته .. السال

واسمحوا لي أن أبرق لكم تحية أخوية نضالية عالية من فلسطين العربية وعاصمتها القدس 

ء من وباء كورونا سائليين الشفاالشريف ممزوجة بأسمى أمنيات السالمة والصحة والعافية و

 عزوجل أن يحمي األنسانية جمعاء من كل وباء وبالء . 

وقبل أن أبدء ورقتي اسمحوا لي من تقديم شرح بسيط عن القضية الفلسطينية في ضوء 

االعالن الثالثي األميريكي واالماراتي واالسرائيلي وهذا التقديم ليس من باب التعليق على 

 عربية المتحدة ، إمارات الشيخ زايد رحمه هللا . موقف دولة األمارات ال

 أخواني أخواتي 

ليبدأ معه الظلم العالمي لشعبنا  1917إن معاناة شعبنا الفلسطيني بدأت وعد بلفور عام 

وانتهاك حقوقنا ومنذ ذلك الوقت وشبعنا يناضل ويقدم الشهداء تلو الشهداء إضافة لقوافل 

 مرابطين دفاعا عن مقدسات األمةوكرامتها .الجرحى واألسرى وما زلنا صامدين 

إن القضية الفلسطينية قضية كل عربي ومسلم وحر في هذا العالم فالقدس جزء من عقيدتنا 

اإلسالمية كرمها هللا بذكرها في القران الكريم وأوصانا الرسول عليه الصالة والسالم بها ، 

قضيتنا العادلة ، وكذلك كانوا منحازين ولطالما كانت الدول والشعوب العربية داعمة ومساندة ل

للسالم فأطلقوا مبادرة السالم العربية التي كانت ومازالت محط اجماع عربي شامل وتم 

 اعتبارها الطريق الوحيد للسالم بين العرب واسرائيل . 

 



 

 

 أخواني وأخواتي .. 

فقة القرن إن المرحلة التي نعيشها هي األخطر وتختلف عن كل المراحل السابقة في ظل ص

المشؤومة فالمشروع الجديد يستهدف شطب القضية الفلسطينية ونسف المشروع الوطني 

الفلسطيني وابتالع فلسطين بالكامل وإلنجاح ذلك أسرائيل بحاجة لتطبيع عالقاتها مع العالم 

العربي وبالتالي تصفية المشروع الوطني وعليه نحذر  العربي لتصبح كيانا طبيعيا في الوطن

ء األخوة والعروبة من التماشي مع هذا المخطط وااللتزام بمبادرة السالم العربي كسبيل أشقا

وحدة لتطبيع العالقات مع من يدنس المسجد االقصى المبارك ويقتل أطفال فلسطين ويقيم 

 المستعمرات وغير ذلك .

 إن عنوان ورقتي اليوم واضح بأن عصر التكنولوجيا هو عصر ما بعد كورونا

التي يد أن أطرح سؤاال على الجميع بأنه تخيلوا لو أن حالة العزلة والحجر ومنع السفر وهنا أر

 . الحديثة  بدون التكنولوجياتعرضنا لها فترة الوباء كانت 

أصبحنا نعتمد على هواتفنا  وأصبحت التكنولوجيا تشكل جزءا أساسيا من حياتنا اليومية ،  لقد

طلب فنجان قهوة أو وجبة طعام أصبح من على ا ، حتى واألجهزة المحملة بكل تفاصيل حياتن

 خالل التطبيقات .

طبعا هذه الخيرات التكنولوجيات وكافة المنصات التي نستعملها سواء زووم أو مايكروسفت 

تيم كانت متاحة لنا ولكننا اليوم نضطر الستخدامها في االجتماعات والمدارس والجامعات 

ذا موضوع ملفت لالنتباه بأننا بدأنا جميعا تطبيق نظام العمل وكافة مناحي الحياة اليومية وه

 عن بعد والتعلم عن بعد في ظل انتشار الجائحة.

 في تسريع عملية التحول الرقمي للصناعات المختلفة والشركات” 19-كوفيد“لقد ساهم 

 ة : ال بد من إثارة األسئلة التالي الورقةوكذلك األفراد، وفي هذا  والمؤسسات 

كيف تغيرت عادات المستهلكين عبر استخدام منصات التجارة اإللكترونية واالتصاالت  .1

 الرقمية والتعليم اإللكتروني والترفيه عبر اإلنترنت؟

جديدة في وتنموية  كيف سيساهم التحول السريع نحو التكنولوجيا في خلق فرص تجارية  .2

ودعم  قطاعات مختلفة مثل خدمات توصيل الطعام والخرائط اإللكترونية والتكنولوجيا المالية

 ؟المشاريع الخيرية 

كيف ستتكيف الشركات سريعًا مع التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء االصطناعي  .3

 وتكنولوجيا الجيل الخامس و الخدمات السحابية؟



 

 

 ثالثة أسباب : نتيجة  لتغير في عادات المستهلكينامما ال شك فيه أن 

 ازدهار االتصاالت اإللكترونية 

 ي ات المتقدمة في التعلم اإللكتروناالبتكار 

 إعادة التفكير في الترفيه 

شهدت ، فال بد من التنويه بأننه التجارة االلكترونية  االعتماد على التجارة اإللكترونيةآما  

ا وقاعدة عمالئها خالل هذا الوباء، حيث يتجه الناس نحو استخدام زيادة مضاعفة في إيراداته

التطبيقات والمنصات عبر اإلنترنت لطلب منتجات البقالة واإلمدادات الطبية وغيرها من 

 .المنتجات التي تحتاجها

وعليكم االنتباه جيدا إلى الفرص  التحول السريع نحو التكنولوجيا سيخلق فرًصا تجارية جديدة

 في توصيل الطعام وخدمات خرائط الويب المتقدمة . الضخمة

شهدنا في عصر العزلة زيادة االعتماد على تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف كذلك 

 .المحمول، األمر الذي سيدفع بالطلب على سوق التكنولوجيا المالية العالمية

رتنا على تبنيها بقوة، مع إن األوضاع التي خضعنا لها سخرت لنا وسائل مصرفية أو أجبكذلك ف

توافر األمن اإللكتروني وزيادة الثقة فيه، وبهذا اعتمدت كافة بنوك العالم والشركات العالمية 

أنظمة الدفع اإللكتروني في جميع العمليات المصرفية، مما ساهم في دفع أعمال الشركات ذات 

لتأثر بإغالق أبواب البنوك، فكان الكفاءة العالية الستخدامها ومزاولة األنشطة التجارية، دون ا

جميع المحاسبين والماليين واألشخاص العاديين قادرين على إجراء التحويالت المصرفية من 

 .بيوتهم

استكشاف المجهول فسيكون من خالل  التكيف مع التقنيات التكنولوجية الحديثة بشكل أسرعأما 

أهم دعائم األتمتة التي ينتظرها النظام سيكون الذكاء االصطناعي  مع تقنيات الذكاء االصطناعي

التي  -العالمي الجديد، ومن أهم التقنيات التي سيتم االعتماد عليها في هذه المرحلة الرئيسة

 .تقود الكثير من التغييرات في المستقبل، كما سيدخل في كافة المجاالت والصناعات

واكب هذا التحول الرقمي وتزيد على المستوى المؤسسات الخيرية والتنموية فعليها أيضا أن ت

من اعتمادها على التكنولوجيا ، وهنا أود اإلشارة إلى تجربة صندوق ووقفية القدس الذي 

تنفيذه للمشاريع االغاثية أو من خالل حشده استطاع مواكبة التطور الرقمي سواء من خالل 

المساعدات الدوائية  للموارد المالية فقد أطلق منصة مدد كمنصة رقمية قامت بتوفير وتوصيل

المقدسيين في مختلف مناطق محافظة القدس وأطلق حملة دولية للتبرع  والغذائية لمنازل

 دولة .  30االلكتروني حصل على تبرعات عبر منصة الكترونية ايضا من أكثر من 

التحول الرقمي في شتى مجاالت المؤسسات المانحة ابتداء من ترسيخ نظام من وهنا ال بد 

عن بعد وصوال ببناء برامج تقييم رقمية للمشاريع وكذلك االعتماد على حشد الموارد  العمل

 باستخدام الوسائل الرقمية مما ينعكس على تقليل النفقات واستدامة المشاريع . 



 

 

كل هذه التغيرات ستكون في اتجاه ال يمكن التراجع عنه أبًدا، وما علينا هو أن نبني على ما 

ونستمر في المضي قدًما؛ فالعمل من البيت أصبح متاًحا، والعالج والتعليم وصلنا إليه اليوم، 

ما علينا إال أن  ”Covid-Tech“ عن بعد، والدفع اإللكتروني وكل شيء، واليوم في عصر

منصتنا القادمة؟ وعليه هل سنشهد مستقبل المركبات  ”5G“هل الجيل الخامس  :نتساءل

 الذاتية في القريب العاجل؟



 

 اإلقتصاديالتعافيمابعدمرحلةفيالرقميوالتحول الخضراءوالتطبيقاتالتكنولوجيا

ةاملستدامالتنميةلتحقيقاملنحبرامجمنللمستفيديناستراتيجيخيار

حسينهاشمد

تقديم

 اإلستجابةكانتوبالتالي،جيدبشكللهاأعدقديكنلم،جائحةإلىإلىودولهمكوناتهبكلالعالمتعرضلقد

وخاصةشر،كلهاأنهاعلىكورونافيروسجائجةمعتعاملالعالمدول منوالكثيروأخرى دولةبينمتفاوتة

وكذلك،العالمحول الناسمناآلالفمئاتأرواحإزهاقفيتسببتحيث،كارثيةبنتائجالجائحةهذهربطمن

املالييننفقدانتاجهكانكبيرإقتصاديرديتمنماخلفتهإلىإضافة،باملاليينبلغتالفيوسبهذااإلصابات

تعرضتالذيالكبيرالضغط،وكذلكعاملياالفقرحاالتفيزيادةمنذلكعلىومايترتب،وظائفهمالناسمن

وإجتماعيةبيئيةسلبيةتبعاتإلىإضافة،تقدمالتيالخدماتجودةعلىسلباإنعكسمما،الصحيةقاملرافله

الجانبولكن،الحقيقةمنجانبهذااألمر،واقعوفيالفترةهذهخاللالعالمواجههاعميقةوإقتصادية

وخاصة،التعافيمابعدمرحلةفيإستثمارهايمكنجديدةوفرصجديدةآفاقفتحتقدالجائحةهذهبأناآلخر

أو،خاصةأو،حكوميةالجهاتهذهكانتسواءاملانحةالجهاتإلىإضافة،الدول فيالقرارصناعقبلمن

بإتجاه،العالميشهدهاالتيالتحوالتهذهإستثمارلصالحوالدعماملنحبرامجتوجيهخاللمن،حكوميةغير

،األخالقيةاملمارساتأهميةنحواملتزايدةاملطالباتاستثماروكذلك،ماتهوخدوأنشطتهعملياتهرقمنة

أوإجتماعيةأوإقتصاديةتبعاتمنكوروناجائحةماخلفتهتواجهفرصإيجادلصالحالتكنولوجياواستثمار

دياإلقتصاالتعافيمابعدمرحلةفيمستدامةتنميةلتحقيقذلكأونحوصحيةأوتعليميةأوبيئية

 والصحيةوالبيئيةوالتكنولوجيةالتقنيةبنيتهفيواضحاوخلالضعفايواجهبأنهنفسهالعالموجدلقد

التقنيةعاليةأنظمةتملكبأنهالعالمدول منالكثيرإدعاءمنوبالرغمأنهحيثاإلقتصاديةوحتىوالتعليمية

شعارورفعوا،منازلهمفياملكوثإلىالناسمناملاليينوإضطر،يهزمهاأناستطاعالفيروسهذاإنهإال،

يبحثفبدأاإلتصالبتكنولوجياوثيقاإرتباطاإرتبطالعصرهذافياإلنسانوألنالسالمةلتالزمكاملنزل بكن

الحاجاتوإزدياداملمارساتهذهمنيومبعدويوماعبرهاواملعيشيةاملهنيةلحاجاتهيستجيبتجعلهبدائلعن

ثقةبكلنقول أننستطيعو ،واملهنيةالشخصيةحياتهأمور لتسييرجديدةتطبيقاتعلىيتعرفاإلنسانبدأ،

ملفتةبصورةمتزايدةممارساتعندناأصبحتحيثاألزمةهذهفياألكبرالرابحهيهناالتكنولوجيابأن

مستجداتمتابعةوبعدعنوالشراءالبيعتعامالتوبعدعنالتعلموبعدعنالعملمثل،



 

التطبيقاتمنذلكونحوبعدعناإلستشفاءخدماتوبعدعنالترفيهوخدماتبعدعناألحداث

كانتأنهابالرغملتطبيقاتاهذهقيمةمننعظموبدأناالحياةمنجديدانمطالناأوجدتالتيالعديدة

إلستثمارهاسانحةالفرصةأصبحتاآلنولكنبعيدأمدمنذعندناموجودة

 بعضمنذلكقراءةيتمأنويمكن،سريعةبصورةاإللكترونيةالخدماتمناملستفيدينإتجاهاتتغيرتلقد

التي،القراءاتهذهبعضواليكميحدثالذيالتحول هذامستقبلمنهانستشرفأنيمكنالتياإلحصائيات

فياالقتصاديةالتكنولوجيةالتحوالتبعنوانلهابحثفيالعميانخلودالتكنولوجيامجالفيالباحثةأوردتها

فيهقالت،كورونابعدماعصر

عددأنعلىالعملتوجهاتمؤشرعنلهاتقريرأول فيمايكروسوفتأكدت -

واحد،يومفيدقيقةمليارإلىوصلتمنصتهاعلىاليوميةاالجتماعاتدقائق

املاض يمارسمنتصففيدقيقةمليون بمتوسطمقارنةإلىتصلبزيادة

عبراآلنيتواصلون جديدمستخدممليون منأكثر،املنصرممنأبريلمنأسبوعأول في -

اآلمنةاالجتماعاتمنعاميتجاوز بمامًعا،دقيقةملياري منأكثرويقضون ا،يومي  

 القتالتيالتطبيقاتبينومن -
ً

مكاملاتإجراءيتيحالذيتطبيقاملرحلة،هذهفيمسبوق غيرإقباال

فياملنصةدميمستخعددوصلالشركة،بيانوحسب،مؤتمرنافياآلنحادثهوكماجماعيةوفيديوصوت

اشخصمليون منأكثراملاض ي،مارس نحومقابلواملجانية،املدفوعةالخدماتيستخدمون يومي 

يعداالفتراضية،واألحداثبعدعنلالجتماعاتاملستمراالتجاهومعاملاض يديسمبرنهايةفيشخصماليين

منالعمالء،منواسعةقاعدةلجذبمحاولةفيوالنمولةالهائاملنافسةلرؤيةمهيأقطاًعااإللكترونيالتواصل

التجربةلتحسينامليزاتأحدثتقديمخالل

إلىالعاملياإللكترونيالتعلمقطاعحجمسيصلفلوريداجامعةأجرتهبحثحسب -

؛عامبحلول دوالرمليار

يتجهحيثالوباء،هذاخاللعمالئهاوقاعدةإيراداتهافيمضاعفةزيادةاإللكترونية،التجارةصناعاتشهدت -

منوغيرهاالطبيةواإلمداداتالبقالةمنتجاتلطلباإلنترنتعبرواملنصاتالتطبيقاتاستخدامنحوالناس

تحتاجهاالتياملنتجات

الصناعةتقدركما،عامبحلول دوالرمليارمنأكثرالطعامتوصيلسوق تتجاوز أنيتوقعفيما -

الضعفعلىتزيدأناملقرر ومناإلجماليةاإليراداتحجوزاتحيثمندوالر،ملياربنحوعامفي

لـوفًقانسبتهتراكمينموبمعدلمدعومة،عامبحلول 

للحصول للعناوين،التحتيةنيةالبتطويرفياالستثماراتمنمزيدبضخأيًضاسيدفعالتوصيلسوق نموإن -

التسليمأوقاتتحسينفيهذايسهمولنالتسليم،أوقاتلتحسيندقةاألكثراملوقعخرائطخدماتعلى



 

العميلتتبعسهولةجانبإلىالعمالء،معالعناوينتحديدمشكالتعلىالتغلبفيأيًضاسيساعدبلفحسب،

االصطناعيالذكاءتكنولوجيافيتاالستثمارامنمزيًداالشركاتستضخحيث

لـتصلأناملتوقعومن،عامفيدوالرتريليون نحوالعامليةالصحيةالرعايةسوق حجمبلغ -

البحوثشركةعنالصادرللتقريروفًقا،عامبحلول دوالرتريليون 

املتوقعالنمومعدلضعفيمثلماوهومنبأكثربعدنعالصحيةالرعايةسوق نمواملتوقعمن -

بنسبةاالفتراضيةالصحيةالخدماتعلىاإلعتمادزيادةتوقعمعفقط،حول يدور كانوالذيذلكقبل

لتقريروفقاوذلك،عامفي

سيدفعالذياألمراملحمول،الهاتفعبراملصرفيةتالخدماتطبيقعلىاالعتمادزيادةالعزلةعصرفيشهدنا -

العامليةاملاليةالتكنولوجياسوق علىبالطلب

يتوقعالتيالعامليةاملاليةالتكنولوجياسوق يقودالرقميةاملدفوعاتقطاعفيالنموأنفيهشكالومما

لتقريروفًقا،عامبحلول دوالرمليارإلىحجمهايصلأن

الرقميةللعملةالداعمةفيأساسيةتقنيةتعدالتيبتكنولوجيايتعلقفيماأما

عبرللمعامالتواسعنطاقعلىتستخدموالتيالرقميةالعمالتأواملشفرةالعمالتعليهايطلقالتي

بوضعالعاديةالعملةمنوتنظيًماأماًناأكثرجعلهاعلىويعملاإلنترنت

والتشريعاتاللوائح

سيتمالتيالتقنياتأهمومنالجديد،العامليالنظامينتظرهاالتياألتمتةدعائمأهماالصطناعيالذكاءسيكون  -

املجاالتكافةفيسيدخلكمااملستقبل،فيالتغييراتمنالكثيرودتقالتيالرئيسةاملرحلةهذهفيعليهااالعتماد

والتعلماالصطناعيالذكاءتقنياتعلىدوالرمليارقيمتهماإنفاقسيتمديلويتوحسبوالصناعات

عامبحلول اآللي

علىللتعرفاالصطناعيءالذكاتدريبفيقامتأنهاالصينيةباباعليشركةاإللكترونيةالصناعةعمالقحسب -

 ،إلىتصلوبدقةثانيةخاللكورونا،فيروس
ً
املقطعيةاألشعةصور علىاعتمادا

الضخمةالبياناتسوق يقفزأناملتوقعمناألملانيةالبحوثشركةمنحديثةلدراسةوفًقاكذلك -

وحسبعامفياملتوقعسوق الضعفيمثلبما،عامفيدوالرمليارمنألكثر

منأكثرغوغلتعالجبينمااآلن،حتىإنسانمليارمنأكثراإلنترنتيستخدم

يومًيابحثعمليةملياربإجماليثانية،كلفيبحثعمليةألف



 

التقليديةالشركاتعلىاملستحيلمنلجعاملنزل منالعملألنالسحابية،الخدماتعلىالطلبسيزيدكما -

لبعضرئيسةمشكلةكانتاملهمةواملعلوماتالبياناتإلىالوصول إمكانيةوألنالوباء،بعداألزمةمقاومة

،يكنلمإنجزئي،اعتمادفيتفكراآلنوهيالشركات،
ً
السحابيةالخدماتعلىكامال

حكوميةكانتسواءاملانحةبالجهاتحري ،عديدةفرصأتاحتوالتيالعاملية،القفزةهذهظلفي،وختاما -

منتستفيدأن،للحدودالعابرةأوذاتهادولتهافيعملهايقتصرالتيتلكوسواءحكوميةغيرأوخاصةأو

تأتيحالتيالكبيرةالسوق هذهتوظيفعلىللعمل،لديهااملنحبرامجمناملستفيدينتوجيهفياملالينفوذها

،ومواجهةاملجتمعيةالحاجاتمنللكثيرلإلستجابةلهماملقدمةاملنحلتوظيف،كوروناجائحةبعدللعالم

إجتماعيةومشكالتبيئي،وترديومرضوفقربطالةمنكوروناجائحةجراءمنالناتجةالعامليةاألزمات

اإلقتصادإستخداميتمومبادراتمشروعاتتصميمخاللمنفرصإلىلتحويلها،ذلكنحوأووتعليمية

الدول إقتصادياتلدعمالرقميالتحول تكنولجيا،وتوظيفآمنكبديلأخالقيةممارساتعلىاملبنياألخضر

أوطارئةكممارسةليسالتكنولوجياهذهمعوالتعاملوغيرها،واإلجتماعيةوالصحيةالتعليميةوإحتياجاته

وإقتصاديةتقنيةتحتيةبنيةتطويراملتعددةبمؤسساتهاالدول تتمكن،حتىدائمةممارساتوإنما،مؤقتة

مستدامةتنميةلتحقيقبمؤسساتهاملجتمعوتنقل،فرصةأقربفيإقتصاديتعافتحقيقفيتساهمصلبة
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حالة الفقر في العالم

3

ا1.90يكسبون-مدقعفقرفيشخصمليون800منيقربماحاليا ًيعيش يوجدأقل،أواليومفيدوالر 

.اإلسالميالتعاونمنظمةفياألعضاءالدولفي(%40)شخصمليون320حواليمنهم

السبعةالمستدامةالتنميةأهدافبينمن2030عامبحلول-المدقعالفقرإلنهاءنهائي اموعد االعالمحدد

.األولالهدفهوالمدقعالفقرإنهاءويُعدعشر،

الذيناصاألشخعددانخفضحيث.الماضيةالعقودخاللالمدقعالفقرمنالحدفيهائال ًتقدماالعالمأحرز

حسبمليون ا800حواليإلىشخصمليار2حواليمنالفترةهذهخاللالمدقعالفقرخطتحتيعيشون

.الدوليالبنكتقديرات

الدخلخفضةالمنالبلدانفيمرتفعةالمعدالتتزالالالمدقع،الفقرمنالحدفيالهائلالتقدممنالرغمعلى

.السياسيةواالضطراباتالنزاعاتمنالمتضررةوالبلدان

مجتمعا ًالعالمبقيةمنأكثرمدقعفقرالصحراءجنوبأفريقيايوجد.



حالة الفقر في العالم

4

الفقرةمكافحفيالمتمثلللتنميةاإلسالميالتضامنصندوقهدفمعالمستدامةالتنميةأهدافتتوافق

المستدامةميةالتنأهدافلتحقيقاألعضاءالدوللتمكينللتنميةاإلسالميالبنكمعالصندوقويعملالمدقع،

الصحيالصرفووالمياهوالصحةالغذائيواألمنالتعليمفيمشاريعلتنفيذواِلمنحالقروضتقديمخاللمن

لباتمتطمنذلكوغيرالفقراء،حياةعلىيؤثرالذياألمنوانعداماألزماتمواجهةعلىوالقدرةواإلسكان

.البشريةالتنمية



على االقتصادات والمجتمعات19-آثار وباء كوفيد

5

ىعلتؤثرفهيصحية،أزمةأنّهامجردمنبكثيرأكبرالجائحةهذهأننجد،19-كوفيدتأثيرإلىالنظرعند•

147.جوهرهافيواالقتصاداتالمجتمعات

تريليون2.1بواقعالرواتبمدفوعاتانخفاضفيتسببمماالعالم،حولوظائفهمفقدواشخصمليون•

.دوالر

كلفتقاسية،إغالقإجراءاتمنرافقهاوماكورونافيروسجائحةأنإلىاقتصاديةدراسةخلصت•

.أ ًعالمي.لالرتفاعمرشحرقموهوالعام،لهذااألولالنصففيدوالرتريليون3.8نحوالعالمياالقتصاد

يوازيماوهودوالر،تريليون3.8يعادلماأيالمئة،في4.2بنسبةالعالمياالستهالكمستوىوانخفض•

.ألمانيامثللدولةالمحلياإلجماليالناتج

.2020عامفي٪3سالبعندالعالميالناتجتوقعاتفيالكبيرالعالميالركودتجلى•

عنمئويةنقاطةبثمانيأقلالنمويكونأنيُتوقعمثال ،األفريقيةالدولفينموا ،األقلالدولمستوىعلى•

ركزمتقريرحسبللتنمية،اإلسالميالبنكفياألعضاءالدولفيهابما٪،7البالغالمستدامةالتنميةهدف

.2020يونيولشهراألفريقيالمستدامةالتنميةأهداف



على حالة الفقر19-أثر وباء كوفيد

6

أنه2020ونيويلشهرالعالميةاالقتصاديةاآلفاقتقريرمنالنموتوقعاتإلىالمستندةالتقديراتتظهر

الفقرإلىشخصمليون71حوالي19-كوفيدجائحةتدفعأنيمكناألزمة،قبلماتوقعاتمعبالمقارنة

.ا ًتحفّظاألكثرالسيناريوظلفيشخصمليون100واألساسي،للسيناريووفق ا،2020عامفيالمدقع

السيناريويعرضبينما،2020عامفي٪5بنحوالعالميالنموانكماشيُتوقّعاألساسيللسيناريووفق ا

.2020عامفي٪8بنسبةالعالميللنموانكماش اتحفّظا ًاألكثر

الزراعة،قطاعوتباطؤوالطيران،(السياحةخاصة)الخدماتقطاععلىأطولتأثيراتيُتوقع

.للتنميةتهديدا ًتشكلالكلياإلقتصادفيوتشوهاتوالصناعة،

االضعيفةوالفئاتواالقتصاداتالمجتمعاتعلىكوروناجائحةأزمةآثارتقييميعد لتصميماسي اأسأمر 

.دالجههذافيالركبعنأحدتخلفعدموضماناألزمةمنللتعافيوالشركاءالحكوماتاستجابات

العيش،وسبلالحياةيهددمماالعالمية،المعاناةتتصاعدسوفالعاجلة،االقتصاديةاالستجاباتبدون

.قادمةلسنواتللفقراء،بالذات



أهمية اتخاذ استجابات إنمائية فورية

7

730بقيمةلةعاجاستثنائيةتسهيالتبتخصيصقامتقدالبنكمجموعةبأنللتنميةاإلسالميالبنكأعلن•

:ذلكويشملونا،كرلوباءالسلبيةواالقتصاديةواالجتماعيةالصحيةاآلثارمنللتخفيفأمريكيدوالرمليون

280السيادية،والبرامجللمشاريعللتنميةاإلسالميالتضامنوصندوقالبنكمنأمريكيدوالرمليون

300الدولية،اإلسالميةالتجارةتمويلمؤسسةمنأمريكيدوالرمليون

150التأمينةلتغطيالصادراتوائتماناإلستثمارلتأميناإلسالميةالمؤسسةمنأمريكيدوالرمليون

لتأميناخاللمنأخرىتدخالتإلىباإلضافةومنح،قروضللتنميةاإلسالميالتضامنصندوقدعمشمل•

.المتضررةالصغيرةاألعماللقطاعاتالتجاريوالتمويلالطبية،اإلمداداتاستيرادعلى



أهمية اتخاذ استجابات إنمائية فورية

8

وإيجادالمي،العاالنتعاشعلىالقريبالمدىفيالناميةالدولفياإلقتصادياالنتعاشيتوقفعام،بشكل•

.والعالمياإلقليميالتعاونوكذلكلقاح،

أساسا ًعيدةبالناميةالدولكانتفقدكان،كماالطبيعيللحالالعودةإلىاالنعاشعمليةتهدفأنينبغيال•

ا،كافييكونلنكالمعتادفالعملوبالتالي.17الـالمستدامةالتنميةأهدافلجميعبالنسبةالصحيحالمسارعن

قتصادات،االوانتعاشالتعافيمعضلةمعالجةإلىتهدفالتياإليجابيةواإلجراءاتبالسياساتيوصيلذا

بالذاتة،الجائحهذهبعدمالتشملاإلصالحاتنطاقوتوسيعالمساواة،عدممنالتخفيفمعالفقراءوحماية

.التحتيةوالبنيةوالمالية،والطاقةالتجارةمجاالتفي
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جزيال ً شكراً 





ن التنسيق التنفيذي في إدارة األزمة بي
المؤسسات المانحة، والحكومات، 

ومؤسسات المجتمع المدني 

حسن بن محمد شريم. د
أمين عام مؤسسة السبيعي الخيرية
أمين عام مجلس المؤسسات األهلية



؟..لماذا التنسيق

االعتراف بَدور مؤسسات القطاع 
.الثالث شريًكا حيوًيا في التنمية

رشاقة القطاع في الحركة التنموية

وجود مجالس منظمة للقطاع 
تضبط اإليقاع التنموي 



قِمن فوائد التنسي
عن التكامل بديًل 
التنافس

يذ تجاوز العمل في تنف
المشروعات إلى 

االضطلع بدور بناء 
السياسات واألنظمة

والتشريعات

إرساء ُأسس 
الَفهم المشترك

للمقاربات 
التنموية



القطاع والجائحة

إعادة هندسة األعمال

التموضع اإلستراتيجي
الرشاقة المقّيدة

/  القطاع الوقفي
الثالث كان أكثر حركة 

ومرونة

فتح ُفرص جديدة بحكم 
األداء والمستفيدين

رأس المال البشري



(مجموعة العشرين)القناعة بدور القطاع وأنه شريك تنموي يعتمد عليه 

زيادة التكامل بين مؤسسات القطاع

.ر وال تتوازىإعادة النظر في التكامل والتنسيق بين القطاعات الثلث لتعمل في إطار واحد تتكامل وال تتقاطع ، تتناظ

علقة القطاع بغيرِه 



:عجلت االزمة بـ
، التصالح مع األنظمة التقنية بامتياز

، ودخول مؤثرين جدد وأدوات جديدة
وتقبل أفكار جديدة الستدامة األداء



دورة مكثفة 
لتجارب تحت االزمة

النظر المشترك 
الحتمالية توسع
ة الفقر وبناء أنشط
لمعالجة ذلك 

أهمية النظر الى ضمان 
ية تغطية الخدمات األساس

للمجتمع و االرتقاء بذلك
من رعاية صحية ومائية 

ولة وتغذية والعناية بالطف
واالسرة وشبكات األمان 

االجتماعي

ت تفعيل مراكز الدراسا
راف المتخصصة الستش

مستقبل العمل 
ات التنموي بين القطاع

الثلثة

داع تحفيز االبتكار واالب
في األداء 

تفعيل دور الفرد في 
االستدامة والتطوع 

ومعالجة الموقف 
التنموي  

العمل على بناء 
خارطة حرارية 
للتكامل بين 

القطاعات الثلثة
في إدارة الصرف 

..نتائج



ِمن ُصور التنسيق 
في جائحة

COVID-19



الصندوق المجتمعي 
برأس مال كبير ودور 

مشترك عالي 
المستوى

نشوء لجان عمل 
ت بين القطاعامتركة

الثلثة على مجاالت
االحتياج 

ة صناعة مبادرات تطوعي
ه في التوعية والتوجي
واإلغاثة بين كافة 

مؤسسات المجتمع في
قطاعاتها الثلث 

:ُأُطر العملنتج من ذلك
دائمة–1
مؤقتة-2



 

 

 

ة شبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعيللورقة بحثية مقدمة   

ةتأثيرات جانحة كورونا على تمويل برامج رعاية الالجئين ودور القطاع الخاص في دعم جهود االستجابة الدولي  

 

لألمم المتحدة   الجمعية العامة هاستس  أمنظمة عالمية هي  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

  بتأمين الحماية  المفوضية  تعنىو  . 1950كانون األول عام  14في  في أعقاب الحرب العالمية الثانية

  مساعدتهم لتعمل بجد  و ،اللجوء ي ن داخلياً وطالبيالجنسية والنازح  ي ن وعديمي ن والعائد ي لالجئ والمساعدة 

اإلعادة الطوعية    هذه الحلول  من أن يعيشوا حياتهم بكرامة وسالم، وقد تشمل   همتمك ن   إيجاد الحلول التي  على

 . إلى الوطن واالندماج المحلي وإعادة التوطين

  يما ان اعداد النازحينال سحماية والدعم  ما زالت المفوضية تقدم ال، من تأسيسها سنة  ني سبع من  وبعد أكثر 

ن ديارهم  ع مليون شخص    79.5نزح  حيث    ،ي تزايد مستمرف)الجئون ونازحون داخلياً وطالبي لجوء(    قسراً 

يوم الالجئ العالمي  في  للمفوضية والذي صدر    1وفقًا لتقرير االتجاهات العالمية السنوي   2019مع نهاية عام  

% من  1باتوا يشكلون أكثر من قسراً حول العالم النازحين  شار التقرير بأن كما أ  ،2020يونيو  20في 

 . البشرية 

  ،على نطاق غير مسبوقوطارئة معقدة  وتحديات  أزمات  من  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياتعاني 

  . داخلياً الجئين ونازحين    من ضمنهم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،    اً مليون نازح قسر  16  هناكف

  سوري في عداد النازحين  مليون 6.2 فهناك  ،في العالمنزوح قسري ال تزال األزمة السورية أكبر أزمة 

.  نساءمنهم  ٪ 21٪ منهم أطفال و41 ، في المنطقةلدى المفوضية مليون الجئ سوري مسجل  5.6و اداخليً 

ضمان  والعالم  التحديات التي يشهدهاعلى  ب للتغل وتضامن دولي  يتطلب هذا الواقع غير المسبوق شراكة

   في كرامة. وتمكنهم من العيش حاجةً بحقوقهم الفئات األكثر  تمتع

تهديدا  تشكل أزمة فيروس كورونا بأن  سيونيو غوتير ط م لألمم المتحدة أنحذًر األمين العافي هذا العام، 

ينتمي الالجئون وغيرهم من النازحين   ، الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا. جرين امهإضافيا لالجئين وال

فيروس كورونا ألنهم    وباء إلى أفراد المجتمع األكثر تهميشاً، وهم معرضون كثيراً للخطر خالل تفشي  قسراً  

   غالباً ما يكون لديهم وصول محدود إلى مصادر المياه وأنظمة الصرف الصحي والمرافق الصحية.

ي بلدان منخفضة إلى  ٪ من الالجئين وتقريبًا جميع النازحين داخليًا في العالم ف 80يتم استضافة أكثر من 

وكثيراً ما   متوسطة الدخل، والعديد منها يعاني من ضعف في أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي. 

يواجه هؤالء تحديات ونقاط ضعف محددة يجب أخذها بعين االعتبار خالل عمليات االستعداد والتصدي  

 . يعني الحفاظ على سالمة الجميع   لفيروس كورونا. إن الحفاظ على سالمة األشخاص األكثر عرضة للخطر 

 

 

 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2019, Available at: 
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html 



 

 

 

للحفاظ على سالمة الالجئين والنازحين داخلياً من    هانطاق عمل  ت المفوضيةعوس    لتصدي لجانحة كوروناول

مراقبة انتشار الوباء وعمل ما  و  خالل الدعم المنقذ للحياة، بما في ذلك المياه والرعاية الطبية ومواد النظافة 

بتعزيز الصحة والنظافة العامة في  تركزت جهود المفوضية يلزم للحد من حاالت العدوى. حيثما أمكن، 

 المناطق التي تستضيف الالجئين والنازحين، بما في ذلك نقل إمدادات الطوارئ جواً وإنشاء وحدات العزل. 

  قدمت جهود االتصال من خالل الشبكات المجتمعية القائمة والتي تم إنشاؤها حديثاً ودعمت المفوضية كما 

ليدين، والتباعد االجتماعي، واالنعزال  التوجيه والمعلومات القائمة على الحقائق حول تدابير الوقاية، كغسل ا

بتوزيع مواد اإليواء ومواد اإلغاثة    قامت عن المصابين، وكيفية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. كما  

األساسية وتوسيع قاعدة اإلعانات النقدية للمساعدة في التخفيف من التأثير االجتماعي واالقتصادي السلبي  

ضمان احترام حقوق وحماية  ل سعت المفوضية  الرغم من إغالق الحدود  علىالنتشار فيروس كورونا. 

لتقديم المشورة النفسية  في الميدان  مع الشركاء    وعملت النازحين قسراً، بما في ذلك الحق في طلب اللجوء.  

واالجتماعية، فضالً عن اتخاذ التدابير للحد من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتصدي  

   له.

كان لهذه   كورونا  صدي واإلستجابة لجانحة العديد من اإلجراءات للترغم أن المفوضية باشرت بإتخاذ و

ر المفوض السامي  ، فمثال في قارة أفريقيا حذ  على تمويل برامج رعاية الالجئينالجانحة تأثير فعلي 

باإلضافة إلى التحديات    -نقص التمويل الحاد والصراعات والكوارث  بأن    مفوضية السامية لشؤون الالجئينلل

المتعلقة بسلسلة التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان موارد الدخل بسبب فيروس كورونا، تهدد  

وهذا النقص الحاد في الموارد ال يقتصر على   عبر إفريقيا من الطعام. والسكان بحرمان ماليين الالجئين 

 تعمل فيها المفوضية. القارات التي ليشمل كافة وانما يمتد   طفق ة أفريقياقار

من خالل عدة سبل كالحمالت    التبرعات   جمع   عبر   االبتكار  الى   حة كورونا ئجات الناجمة عن جا أدت اإلحتياو

  تسخير ل   للمفوضية   التابع   لالجئين   الزكاة   صندوق تفعيل    اإللكترونية التي شهدت إقباالً ملحوظاً، باإلضافة إلى 

  في  سيما  ال  ، أزمة فيروس كورونا تفشي  مع  التعامل في  داخليًا  والنازحين  الالجئين  لمساعدة الزكاة  موالأ

  يكافحون  الذين   لالجئين  ادعمً   صندوق ال  يؤمنحيث  .  كاليمن وبنغالديش   إليها  الوصول  يصعب   التي   المناطق

وهذه   إليها  الحاجة  أمس في هم نقدية  مساعدات  شكل  في  العالمي الوباء  تداعيات  مع  التكيف  أجل  من

 . المساعدات تحدث فارقًا ملموس في حياة هذه األسر

بالمئة من الالجئين والنازحين داخلياً حول العالم يأتون من    60أكثر من  إنطالقاً من أن  صندوق  التم تأسيس  

هو  والزكاة، أحكام صندوق الزكاة لالجئين التابع للمفوضية مع يتوافق . بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

ً ، مما يوفر أساسدور اإلفتاءوالمسلمين مدعوم بفتاوى من كبار علماء  ً  ا للحوكمة في عملية توزيع  صلبا

ً بأن  .الزكاة غالبية الالجئين والنازحين في العالم يندرجون تحت أربع فئات على األقل من الفئات  علما

  ، الثمانية لمتلقي أموال الزكاة: الفقراء والمساكين والمسافرون الذين تقطعت بهم السبل )أبناء السبيل(

  لي وعامناً وموثوقاً آالالجئين مسارا ، تقدم مفوضية نصندوق الزكاة لالجئي برع. ن( ولغارم اوالمدينون )

ً  نوالنازحي نجئي مستحقيها من الال%( الى 100) الكفاءة يضمن وصول كامل أموال الزكاة ، ويتم  داخليا

 .استالم جميع تبرعات الزكاة في حساب مصرفي مخصص بدون فوائد 

 

 



 

 

  كميل ة لتهناك حاجة ملح   نجد أن  هاحتياجات اإلنسانية الناجمة عنواال النزوح العالمي ظاهرة  لتفاقم نظًرا

ة  وفقًا لدراسة أجرتها شرك .  بديلةمن خالل إنشاء مصادر دخل  الحكومية    على المساعدات المفوضية  اعتماد  
2PWC تالمنظما تطلب إشراكي الحلول المستدامة  حقيقت فإن ، حول إدارة أزمات الالجئين والمهاجرين 

ً القطاع ال  من مبادرات المسؤولية االجتماعية  تنظيم  ما بعد األزمة من خالل  مرحلة    وخاصة في   خاص أيضا

 . وظيف والتعليم والرعاية الصحية واإلسكانالت ك  في المجاالت الرئيسية (CSR) للشركات 

المفوضية واالستجابة اإلقليمية لالجئين بشكل أكثر منهجية   جهود  أن يدعم يمكن للقطاع الخاص وبدوره 

ل  يمووت، فرص العمل وتوفير السلع والخدمات تأمين بدًءا من  بتكار اإل بطرق تؤدي الى تشجيع  وفعالية 

تخاذ  إل   دعوتها في القطاع الخاص، و  ةالرئيسي  طرافالحواجز بين األ   وكسر  وتقديم المعرفة  حلول المجربة،ال

 إجراءات سريعة وذات مغزى.  

خمسة  وهي منظمة تعمل مع صندوق البنك الدولي أن هناك  3IFCأجرتها منظمة  أخرىجدت دراسة و

. أوالً من خالل تبادل  الالجئين والمجتمعات المضيفةمسارات رئيسية يمكن للشركات من خاللها التعامل مع  

حشد الموارد.   التكنولوجيا لتوفير الوصول إلى المساعدة اإلنسانية أو التعليم أوكوالقدرات  الفنيةات خبرال

هو الحال غالبًا مع شركات  كما    أعمالها لتوفير السلع والخدمات لالجئينثانياً من خالل تخصيص جزء من  

ُ  .الخدمات الماليةاالتصاالت و ً توفير التدريب الوظيفي ودعم ريادة األعمال لالجئينثالثا توظيف  . رابعا

  اريعبناء مش خامساً من خالل .الالجئين مباشرة أو العمل مع المؤسسات الصغيرة التي توظف الالجئين

 . بيع السلع والخدمات المصممة خصيًصا لالجئين ل  ةتجاري 

للقطاع الخاص في االستجابة اإلنسانية لـ   لفعليةالمشاركة ا المفوضية في الفترة األخيرة بأن تؤكد تجربة 

للمساعدة    هم وموارد   القطاع الخاص   مهارات ومعارف ال  لإلستفادة من   أمًرا أساسيًا ، يعد  أزمة فيروس كورونا

ى الفرار، من  في حماية األشخاص األكثر ضعفاً في المجتمع، بمن فيهم الالجئون وغيرهم ممن أجبروا عل

شركة سوني على إنشاء صندوق إغاثة عالمي بقيمة  من األمثلة على ذلك، قيام  .  أزمة فيروس كوروناتهديد  

ماليين دوالر للمفوضية   3مليون دوالر للمساعدة في االستجابة لوباء فيروس كورونا، والتبرع بـ  100

بدوره  نازحين للالمفوضية دعم  . ألنشطتها الموجهة لدعم الالجئين المتضررين والمجتمعات المضيفة

  ، ضعيفةأنظمة صحية  تعاني من الوطنية في البلدان التي  ة ستجاب في اإل جهود الحكومات  دعم  سيمكن ها من 

التي ستؤدي الى   عبر تحسين أنظمتها الصحية وزيادة استيعاب المستشفيات وإمدادها باألجهزة والمعدات 

 للتضامن وإدماج الالجئين في استجابات الصحة العامة الوطنية.   المفوضية  تعزيز دعوات 

 

 

 

 

 

 
2 PWC global research center, ‘Managing the refugee and migrant crisis: The role of governments, private sector and 
technology’, available at: https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/refugee-and-migrant-crisis-report.pdf 
3 International Finance Corporation, Private Sector & Refugees Pathways to Scale, available at: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1c187356-8185-4efe-898c-b78962d30f35/201905-Private-Sector-and-
Refugees.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mH67q.e 



 

للقطاع الخاص تحقيقه لخدمة مصالح   الذي يمكن  وهناك العديد من األمثلة التي تؤكد على الدور اإليجابي

الخاص،   القطاع في وخاصة  نساني اإل الجهات الفاعلة في المجال نجد أن ف الالجئين والمجتمعات المحلية.

لشركات المسؤولة اجتماعياً  واالتحديات من خالل قادة األعمال الخيرية تلك معالجة يساهمون بشكل فع ال ل

   . لتمويل االجتماعي اإلسالميوالناشطين الذين يعملون من خالل ا

يين،  على الرغم من زيادة مساهمات القطاع الخاص والدعم القوي الذي تتلقاه المفوضية من مانحيها التقليد 

وضعت المفوضية استراتيجية إشراك  ولذلك  .الفجوة بين األموال المتاحة واالحتياجات في االزدياد  تستمر

  حقيق أقصى قدر من( ت 1وهي: ) 2025القطاع الخاص لتحقيق األهداف طويلة األجل بحلول عام 

عزيز المشاركة مع  ( ت2المساهمات المستدامة والمرنة من القطاع الخاص لجمع مليار دوالر سنويًا؛ )

( توسيع نطاق الشراكات مع  3مليون؛ و ) 25إلى  داعمين حمالت لزيادة عدد التنظيم الجمهور من خالل 

لصالح الالجئين وغيرهم ممن تعنى بهم   ونفوذهالمؤسسات والشركات لالستفادة من موارد القطاع الخاص 

   .4المفوضية 

ً إلى لتحقيق ذلك  مع الجهات  الوثيق جديدة من التعاون، مثل العمل ٍل أشكانسج ستسعى المفوضية أيضا

فرص استثمار في مناطق استضافة  في  تباحث ال والعالمية من القطاع الخاص، وواإلقليمية الفاعلة المحلية 

دوره سيساعد في  وهذا ب مبتكرة، بما في ذلك الطاقة المتجددة.  ت تطوير تكنولوجياالعمل على الالجئين، و

تنمية األعمال التجارية المحلية والمشاريع الصغيرة التي يمكن أن تخلق فرص عمل لالجئين وأفراد المجتمع  

   المضيف، وتساعد في جعل المنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص متاحة لالجئين. 

توعية  نشر الو  ة لجمع التبرعات حمالت عالميإدارة  عن طريق  اكتساب مانحين جدد    إلىهدف المفوضية  وت

سد  لتستمر المفوضية بتوسيع شراكاتها سوف باإلضافة الى ذلك  . مساهمات مستدامة لتحقيق  والمشاركة 

  الدعم غير المباشر أو غير المالي لبرامج المفوضية الدعم العيني والتركيز على فجوة التمويل من خالل 

الالجئين   ايا قض إلى األعمال ع ومجتم جتماعية الشبكات اإل للفت أنظار العمل مع القطاع الخاص  من خالل 

 االبتكار وريادة األعمال والموارد.  تحفيز بداع وتعزيز اإلو  التي تتطلب اهتماًما واستثماًرا استراتيجيًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Executive Committee of the High Commissioner’s Programme ships, Private sector fundraising and partner, available 
at: https://www.unhcr.org/5ba354764.pdf 



0 
 

 

 وجائزة  مؤتمر

 2020 لعام الرابع املانحة الجهات

 ؤتمرامل موضوع

  طيطالتخ برامج دعم في املتعاظم ودورها املانحة الجهات))

 ((التنمية واستدامة االقتصادي للتعافي

 

 بعنوان عمل ورقة

 أثر وتخفيف العربية سرال  دعم في ودورها املانحة الجهات"

 إ كورونا جائحة
 
 "ومجتمعيا قتصاديا

 

............................. 

 البح عبيد بن جمال /سعادة: تقديم

 االجتماعية للمسؤولية الدولي السفير – العربية سرةال  منظمة رئيس

................. 

 2020 أغسطس 15



1 
 

 العربية سر ال  دعم في ودورها املانحة الجهات

 إ كورونا جائحة أثر  وتخفيف
 
  قتصاديا

 
 ومجتمعيا

 

 املقدمة:

     
 
رغم  بداية نشاطر إخواننا في لبنان مصابهم الجلل ، وكم كان مفرحا

شباب لبنان وفرقه التطوعية  لقد كانلبنان الحزن الشديد تجاه 

وجهاته املانحة الخيرية كانوا على مستوى أكبر حدث يزلزل العالم 

إال أننا رأينا انفجار على مستوى العالم رغم ذلك  والذي يعتبر ثالث أكبر 

ازالة االنقاض فعل الشارع السريعة النقاذ و الهذ التدخل السريع وردة 

نقاذ املصابين واملحتجزين إع واسعاف الجرحى و ر والتراكمات من الشوا

ودور الجهات املدني تحت االنقاض كل ذلك يبين لنا دور املجتمع من 

توزيع الغذية يات و املانحة املحلية السريع من خالل املستشف

لذلك كل تحية ف ،رة االزمةادقام الشعب بنفسه بإوالخدمات فلقد 

ي مع عاطالت العريقة واملدربة علىومؤسساته وتقدير للشعب اللبناني 

 االزمات.
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  من بد ال كما
 
 علمية مقومات هنالك ان الىاإلشارة في املقدمة أيضا

 جمنها خالل من املستدامة التنمية مشروعات لبناء نظرية سسأو 

 والكوارثوالوبئة للجوائح  يتصدلل االمكانياتعلمي يوظف كل 

 ومشاركة الجهات املانحة بشكل ممنهج وعلمي ومدروس.

 عربية دولة كل على يجب والبرامج والخطط االستراتيجيات وهذه   

 أن تضع إطار 
 
 علميا

 
افد خلق جالفي م ا  في كافة لمجتمعلداعمة  رو

 هي تعتبر التي تطوعية طوارئ فرق  وخاصة يحتاجها التي الجوانب

 مدربة كوادر خالل من زماتال في أوقات  باملجتمع النهوض في ساسال 

 ؤسساتم هذه تكون  ان فقطيجب  ال انه هنا عليه ما نريد أن نركز  و 

 ومؤسسات الخاص لقطاعكا خاصة جهات وجود من البد اذ حكومية

 حدقةامل  خطار لل  التصدي في الحكومات جانب الى تسهم املدني املجتمع

 يةقو  قتصادياتإ بذلك اال من خالل.تقوم ان يمكن وال . زماتال  حالة في

 راعالذ ويكون  االولى بالدرجة الخاص والقطاع الحكومات بها تساهم

 هنا منالتنفيذي ومنظمات املجتمع املدني وأجهزة الدولة املختلفة 

 املال سورأ واملادي والطبيعي البشري  املال سرأ على التركيز  يجب

 كافه في صحته وتحسين مهاراته وبناء ينهستح مطلوب البشري 

 تدريب أهميةو  املياه و  الهواء تلوث من والحد والبيئية الصحية املجاالت
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والولوج في مجال الطاقة  للتكنولوجيا مثلأ استخدام على الكوادر 

 نأ نهشأ من ما كل وازالة الصحي الصرف خدمات تحسينالنظيفة و 

 طويلال النمو  لتحقيق املجاالت كافة فيالتنمية  تحقيق يعوق 

 .املستدامو 

 الدولية واملنظمات الحكومات جبرتأو  لقد هزت جائحة  كورونا العالم 

 علمي هاجمنوفق  االولويات ووضع التفكير  أنماط اعادة الىواملحلية 

 والزمات الصحية االقتصادية االزمات فيالجائحة  لهذه للتصدي

 سياسات  وضع تتطلب انها الشكوالبيئية  والزمات السياسية

من  حصل ماسبل املواجهة لذلك نستعرض واستراتيجيات لتقوية 

 وراءهاخلفت  التي تلك العالم على واثرها 2008 ازمة اقتصادية عام 

 من املاليين وعشرات اقتصاديا مثقلة وحكومات مفلسة شركات

 إغالق بسبب عملهم ماكنأ غادروا الذين واملوظفين العمال

 المتصاص أثار  تلك سريع تدخل يتطلب مما هاافالس بعد الشركات

 فيللمساهمة  الخاص القطاع راكاش يضاوأاالقتصادية  الكارثة

لكثير من املؤسسات  الحاالت دراسة خالل من االسر عن التخفيف

 وتتبع املشكالت االجتماعية  املانحة
 
  علميا

 
خطط  وضعو  وعمليا

 طويلل بالنسبة ماأ االمد طويلو  مشتركة للنهوض بالنمو قصير  االمد
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 االقتصادية الصدمات مجابهة على اتدر الق بناء في نيكم فهو االمد

 علمية للمواجهة استراتيجية خالل من تىيتأ وهذا املستقبل في

 على االقتصادية االثارتلك أو يقلل  يمتص ان ستطيعي الذي بالشكل

 .الحاالت هذه مثل في املجتمعية روالس عام بشكل االسر

 املؤسسات املحلية املانحة: التحديات التي تواجه

القاضية بسبب  الضربةب تسقط املانحة املؤسسات من كثيرال 

لذلك  الدعم تقديم على قادرة غير يجعلها ماالوضع االقتصادي م

 تدعمها مشروعاتال بد من وضع  استراتيجيات ترتكز على وضع 

املؤسسات الخيرية و  املدني املجتمع منظمات بها وتساهم الحكومات

غاثية، وال بد للمؤسسات اإلنسانية واالغاثية ان تنوع واإلنسانية واال 

 تحقيق جلأ من ستثمارهالزيادة إ مصادر الدخل وأن تبني مشروعات

، كما ال بد من استشارة بيوت الخبرة في االستثمار املستدامة التنمية

  .اآلمن لتدوير رأس املال الخيري 

 املستفادة: والدروس كورونا جائحة

شبع موضوع وباء كورونا 
ُ
 لقد أ

 
  نقاشا

 
  وتمحيصا

 
 باستخالصوتفكريا

 مهاسإ نأ شك وال الجائحة هذه من املستفادة والدروس العبر
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املانحة في  دعم  تماسك االسرة العربية بغية تخفيف أثر  الجهات

 حينمان عن نتحدثهنا  فنحنجائحة كورونا على املجتمعات العربية 

املتحدة والجانب الثاني نحن  االمم وكاالتب املتعلقة تلك دوليين

اإلغاثة  جمعياتكالقطاع الخاص و  محلييننتحدث عن مانحين 

والتي تعتبر  الحكومة  اال وهياإلنسانية وباعتقادي ان الجهة الثالثة 

 الخطط وضع عاتقها على تولت التي فهي شملوأ كبر أ مانحة جهة

 في ورقة و 
 
دمت في مؤتمر أخر االستراتيجيات ولقد أشرنا سابقا

ُ
 ان الىق

 على االثر  لتخفيفجدا  مطلوبة القطاعات هذه كل بين الشراكة

 كورونا جائحة اثناء تحديات هنالك ان شك فال العربية االسرة

  وتحديات
 
 علمية استراتيجيات بناء واملطلوبمستقبلية أيضا

 ستمرارهاالجائحة في ظل إ هذه هتحدث نأ يمكن الذي االثر لتخفيف

 طويلة. لفترات

 وية:واالول الصدارة تحتل نأ يجب التي الدعم جوانب برز أ

:
 
 صحية قواعد تبني نأ الدول تحتاج  الصحية: القطاعات  أوال

 معاييرملتعلقة با واللوائح النظمو  السابقة الهيكليات ومراجعة

 الحياة جوانب كافه فيالصحية  الشروط وتطبيق والسالمة الصحة

 الفيروسات بعض لن الغذائية املواد بيع ماكنوأ كلومأ غذاء من
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 ماك االسواقالبؤر و  بعض من تبدأقد  عاملية كارثة تسببقد  التي

ال بد من تغيير النظرة الى العمل الخيري فهو  – كورونا وباء في حدث

 له وجوه أخرى 
 
ليس بناء مساجد ودعم الفقراء وااليتام إنما هو أيضا

دعم التنمية املستدامة في كافة بحاث صحية و كبناء . وتمويل أ

 . املجاالت

 
 
وسعة  الطبية القدرة االستيعابية ومقدرة الكوادر  من التأكد :ثانيا

افق  من البدزمات والكوارث و من الوفاء بمتطلبات ال  الصحية املر

 الكوادر  يدراسة النقص فو  العربية الدول حتياجات إوتقييم  مراجعة

 الضوء توجيه من بد ال ذواالسره إاملستشفيات  في والنقص الطبية

التنمية املستدامة الصحية بعد دراسة  حققلكي ن النقص هذا على

 بدعم الخيرية واالغاثية بالذات  املانحةكافة الجوانب وقيام الجهات 

اقمها و  طبيةال وية اجهزتهاتق الى بحاجة التي الدول  تلك طو

  جائحة يأ ابهةملجومستشفياتها 
 
 الىنأ شك وال مستقبال

 
 نا ننظر أيضا

  حصل ما
 
 حسبوالذي نتج  روعامل نفجار ال ا هذا بيروت فيمؤخرا

وتخزينها  بعض املواد القابلة لالنفجار تخزين سوء من االولية املعطيات

 وتسبب وصحية وبيئية اقتصادية ارثةك في أماكن مدنية مما سبب 

ا وإصابة أكثر من  220مقتل أكثر من ب مفقودين و آخرين،  6000شخص 
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علن عن نزوح أكثر من  110حوالي 
ُ
ألف مواطن لبناني  300أشخاص، وأ

 الخلل يكشفل وخطأ بسبب اهمابسبب الدمار الذي لحق بمساكنهم، 

افق وجود لذلك في كثير من بلداننا العربية  الكبير  اقمو  طبية مر  طو

للتعامل  كوادر وتدريب داعمة مانحة جهات و  السريع تدخللل خططو 

 البد وحرائق وكوارث نفجارإ وأمع االزمات سواء في الجائحة ووباء 

 النظم احدث علىمدربة  كوادرو  داعمةو مانحة  مؤسسات وجود من

 .االزمات مع والتعاطي
 

ودور  كورونا جائحة اثار  من للتعافي والعلمي املنهجي التخطيط

 :التوجه هذا دعم في املانحة والجهات املدني املجتمع منظمات

 الدول  تضع نأ كوروناوجائحة  بيروت فجارنبعد ا توقعامل من

 منهاج العربية
 
  ا

 
 واالزمات الكوارثو  الجوائح مواجهة جلأ من علميا

 استراتيجيات وضع على الحكومات تركز ان بد فال االقتصادية

 وعلى املتوسط املدى وعلى السريع املدى علىاملواجهة  لعلمية وسب

 على النحو التالي: البعيد املدى

 .الغاية هذه اجل من ازماتو  طوارئ  فرق  نيكو من ت البد   .1
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  والجهات الخاص القطاع يكون  نأ   .2
 
راس تلك  على املانحة محليا

 .الحكومات الى باإلضافة ططة والداعمةاملخ اللجان

  للتعافي الخطط وضع من البد   .3
 
 تقديم هيئة على عاجل بشكلاوال

 حيث بيروت في االن يحصل ما ئ الطار  للتعامل وغذائية مالية منح

  .الساس هو  والدواء الغذاء يعتبر 

 وكوادر  معاهد خالل من الكارثة حجمل حقيقي تقييم من البد   .4

وبيوت خبرة ومراكز علمية لتقييم الضرر الحقيقي الناتج  مدربة

 جراء الجائحة. 

:
 
لتقديم  متمكنة العربية وحكومات قوية بالجهات ستعانةاإل  ثالثا

ويمكن لجامعة الدول العربية ولجانها ووكاالتها أن  املساعدات الفورية

 .تقوم بهذا الدور من خالل إصدار كتيب خاص باالزمات والدول املانحة

:
 
 الدولي النقد كصندوق  الدولية املانحة بالجهات ستعانةاإل   رابعا

 .والدواء الغذاء تقديم سرعة جلأ مناالغاثية  واملنظمات

 
 
 ستطيعت لكي االقتصادية املؤسسات دعممحاولة النهوض و   :خامسا

 .عملها من االدنى الحدب واالستمرار البطالة متصاصإ
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 والداعمة املانحة املؤسسات استراتيجيات تغيير من البد :سادسا

 التنمية نحو امكانياتها توجيه خالل من املحلية واالنسانية اإلغاثية

 في الضرورية اجاتاالحتي تلبية سرعة على وتدريبهمملستدامة ا

 تدوير خالل من يأتي وهذا املساعدات تقديمو  والكوارث االزمات

 الرخاء في نفاقاإل  وترشيدوحوكمة العمل االغاثي اإلنساني  املال سرأ

 منو  اقتصادية لتكون روابط للدعم االغاثي واالنساني قدرات وبناء

 مؤسساتفقط  صبحتأخطاء املؤسسات املانحة اإلنسانية أنها أ اكبر 

 اقتصادية استثمارية ؤسساتم تكون  ان  االجدر  وكان وتسليم ستالمإ

 رديفة ومكملة تكون  نوأالتحديات والزمات  مواجهة على قادرة

 .للحكومات

 وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم



 

الرحيمالرحمنهللابسم

الكريمالحضور والسيداتالسادة

وبركاتههللاورحمةعليكمالسالم

٢٠٢٠لعامالرابعاملانحةالجهاتوجائزةمؤتمرالهادف،مؤتمركمفيالتحدثاليوميسعدني

واستدامةاالقتصاديللتعافيالتخطيطبرامجدعمفياملتعاظمودورهااملانحةالجهاتموضوعملناقشة

 التنمية

األنشطةكلفيومساهمينشركاءكوننا،كوروناجائحةخاللاملجتمعيالتعافيدعمفيفاستشركةودور 

االقتصادبينماالتوازن علىللحفاظيةأخالقنظريةهي،االجتماعيةاملسؤوليةانحيث،االجتماعية

برامجاطالقعبرتعزيزهاواالجتماعيةاملسؤوليةبواقعالنهوضعلىالعملو،االجتماعيوالبيئيوالنظام

بتلبيةكوروناجائحةتداعياتملواجهة،املنهيللدعممستقبليةمتطورةآليةتأسيسفيتساهمفريدة

فيالنفسيةالصالبةوتعزيزالشخصية،لتقويةالنفس يالدعمضرورةوملينللعاالنفسيةاالحتياجات

 عالينفس يثباتوبصالبةاملشكلةتجاوز علىالعملو،معهوالتعايشالواقعتقبل

النقلوسائلوموظفيناسكنأماكنومكاتبناجميعفيوالسالمةاألمنإجراءاتمستوى برفعقمناوقد

و،بالدولةالحكوميةالدوائرإرشاداتوتعليماتوالعاملية،الصحةمتطلباتكافةوتطبيقاملتعددة

االدارةواملهنيةالسالمةوالصحةإدارةنظممنكلفي،٤٥٠٠١و١٤٠٠١األيزو شهاداتعلىحصلنا

٢٠٠٢مايوشهربنهايةالجودةملعاييرالعامليةاملنظمةقبلمنالبيئية

النفس يللدعمشاملةاستراتيجيةوضعخاللمنواالجتماعيةالنفسيةللرعايةبرامجبعملوقمنا

النفس يالتثقيفواملعلوماتوتقديمواملواجهة،التحملفيالنفسيةوالقدرةلديهمالثقةلتعزيزواالجتماعي،

والنفسيةياجاتاألحتوالسالمةواألمناحتياجاتكلوتوفيركورونا،أزمةمعالتعاملفيالصحيو

جراءمنوالخوف،والحزن ،القلقحاالتعلىوالتغلبوالتقدير،واالنتماءالحبأحتياجاتواألجتماعية

هللاصلىالكريمرسولناقالوكماتماعيواجدينيمبدأمنفاستوتعمل املتداولةواألخباراألحداث

االجتماعيةاملسؤوليةأساسنعتبرهالحديثوهذارعيتهعنمسؤولوكلكمراعكلكمسلموعليه

 حقوقهمكاملالعاملينملنح

فاستشركةمحيطفيعملهتمماهذا

كثيرةاضطراباتالجائحةوأحدثتوظائفهمالعديدخسرفقد،ككلاملجتمععلىالجائحةتأثيراتولكن

الكثيروالكثير،لبالدهمللعودةالسبلمبهتقطعتومنوأسريةوصحيةوتعليميةإقتصاديةقطاعاتفي



 

ُمعسرعلىيسرومنالكثيروالثوابواألجور الفضائللحصدالخيرأبوابلنافتحتوالتيالتأثيراتمن

واآلخرةالدنيافيعليههللايسر

طريقنعإليهوصلناأوبابهاطرق منلكلالعاملينربمنوبتوفيقوالحمدهللاالكثيرالخيرفاستوجنت

الخيرأبوابعلىالدالين

مناملعافاةفيبصمةلناوتكون تعالىهللالوجهعملنايكون وأنالعملصالحمنايتقبلأنهللاوندعو

الداءشريقيناوأنوالبالءالوباءعناهللايصرفأنودعائناالجائحةتأثيرات

الشركاتعلىيعودتطبيقهاواألول املقامفيخالقيأأمرللشركاتاالجتماعيةاملسؤوليةبأناكرر وأعودو

،الكبيراملكسبهوهذاواملجتمعفيصورتهاوتحسينللشركاتالدعايةواالقتصاديةاملكاسبوباملنافع

باتتهنامنوالعاملينانتاجيةوالتسهيالتوالحسنةبالسمعةيتعلقفيماعديدةفوائدوجدنابالفعلو

املسؤوليةاستدامةأننرى ونحن فاستشركةفيينفصالنالتوأماناملجتمعيةاملسؤوليةواالستدامة

علىركاتالشتعملعندماو،املجتمعنحوبدورهاالشركاتتلزملوائحخلقمنيأتيللشركاتاالجتماعية

 ور التطهذامناملستفيدينأول الشركاتتلكستكون فبالتأكيدوتطويرهاملجتمعتنمية

 و
 
 وليسأخيرا

 
 ،آخرا

 
أومناقشاتأواستفساراتأليمشاركتناويمكنكماالستماعحسنعلىلكمشكرا

كلاستعدادعلىونحنالشاشةعلىالظاهرةاالجتماعيالتواصلوسائلكلعلىبهتحدثتبمارأيإبداء

  للردود

وبركاتههللاورحمةعليكموالسالم

 سعادة السفير فتحي عفانة



 

التنميةاستراتيجياتمعاملتسقاملستدامالنموتحقيقلدعماملانحةالجهاتأدوات

األمدطويلةاملخاطرملواجهةاإلقتصاديالتعافيمرحلةفيوالدوليةالوطنية

كمالإبراهيمبنحسندتقديم

عليكمالسالمخارجهاالعربيةومنالدول منالكراماملتابعون والسعادةاملعاليأصحاب

وبركاتههللاورحمة

العالمدول قبلمنإعتمادهاومنذ،املستدامةللتنميةاملتحدةاألممأهدافإن

تحققبأن،العالمأملومازالتكانتم،عامفيالناميةأومنهااملتقدمةسواءقاطبة

عنأعلنحين،مون كيبانالسيداألسبقالعاماألمينحينهاوسطره،رفعتهالذيالشعار

لشعوباألملمنالكثيرفيهالشعاروهذاخلفناأحدانتركلنبقولهاألهدافهذه

هناكيكون لنالذي،اليومسيأتيوبأنه،أجملسيكون القادمبأن،قاطبةوللدول العالم

،شخصاملليارأعدادهمقاربتوالذيناآلنالحالهوكماالعالمفيجوعىأو،مدقعفقر

عندناستكون وبأنه،عاليةجودةذاتللتعليمومخرجات،متقدمصحينظامعندناوسيكون 

بحارناعلى،ونحافظراشدةبسياسةللمياهمواردنامعوسنتعامل،للبيئةأفضلرعاية

للوصول السعيكذلكو ،عليهالحفاظيجبناضبموردبأنهااليهاوالنظروأنهارناومحيطاتنا

شراكةلتحقيقونسعى،اإلستدامةتعزز إقتصاديةوسياسات،الستدامةللطاقةمصادرإلى

البديلبأنهواإليمان،مستدامةممارساتعلىمبنيأفضلعالمتحقيقأجلمنعاملية

جميعاهومسؤوليتنا،عليهالحفاظفواجبوبالتاليفيه،نعيشالذيالكون لهذا

عامليةتظاهرةعنهاإلعالنكانوالذي،الوعدذلكمنذسنواتخمسمرت،الحقيقةيوف

عبرذلكونجد،الكثيرتحققبلشيئا،يتحققلمأنه،نقول أنواليمكنأمميةوإحتفالية

لتؤكدالسنوي إجتماعهافياملختلفةبمؤسساتهاالدول ترفعهاالتيالدوريةاملراجعةتقارير

واملتطلبات،تتزايديومكلفيالحاجاتتعلمون كماولكناألهدافهذهتحقيقنحواالتزامه

والكوارثالحروبجراء،إنسانيةتحدياتتواجهالتياملناطقفيوخاصة،تعقيداأكثرتصبح

فيالواقعةالدول فيوخاصة،العالممنكثيرةمناطقتواجهالتيالعميقةواألزماتاملتعددة

جائحةوجاءتاملناطقهذهفيالكوارثهذهمناألكبرالنسبةحيث،وآسياأفريقياتيقار 

املساواةقدرعلىليستالحاليةاألزمةلهذهاإلستجابةفمتطلبات،صعوبةاألمرلتزيدكورونا

السعيإلىالعودةوأصبح،منهاالمناصالعامليةالشراكةأصبحت،وبالتاليالعالمدول بين



 

منهامفرالأيضااملستدامةالتنميةأهدافتحقيقعلىالعملبوصلةنحوالعالملتوجيه

سعتبأنهاواإلسالميةالعربيةالدول منالعديدومنها،العالمدول املناسبةهذهفيوأحيي

املستدامةللتنميةالعالموأجندةللتنميةالوطنيةخططهابينمواءمةلتحقيق

،لعاماملستقبليةالفرصحول تقريرعلىأيضاالضوءأسلطأنأود،خراآل األمر

املتحدةاألمممنظمةمبادراتدعمفيمساهمتهاإطارفياإلماراتدولةحكومةأعدتهالذيو 

إنشاءعلىعامابذكرى العالمإحتفالبمناسبةوذلكاملتحدةاألمممنظمةمعبالشراكة

التنميةتتضمنالتنميةفيمستقبليةتوجهاتيستعرضالتقرير هذايةالدولاملنظمةهذه

 االستخداموثقافةالحياة،جودةواقتصادالدائرية،والتنميةالضخمة،والبيانات
ا
بديال

 ستنعكسالحيوية،والتكنولوجياالكربون،انبعاثاتوخفضوالتنميةللتملك،
ا
علىإيجابا

عامبحلول دوالرتريليون واليبحوسترفدهالعاملي،االقتصاد

عقدتهالذياملستوى رفيعاالجتماعخالل،ماملستقبليةالفرصتقريرصدروقد

الذكرى مبادراتضمناملتحدةاألمممنظمةمعبالشراكةبعد،عناإلماراتدولةحكومة

املستقبلمالمحيرسمامليعحوارإلطالقالهادفة،املنظمةلتأسيسالـالسنوية

 
ا
خطوةيمثلو املقبلسبتمبرفياملتحدةلألممالعامةللجمعيةالسنوي لالجتماعاستعدادا

التنميةمستقبلحول العامليالحوارإلثراءمهمة

املستجدكورونافيروستفش يالنعكاسنتيجةجديدةتحدياتيواجهالعالمإنالحقيقةوفي

العامليللتعاون جديدةرؤيةوضعيتطلبماالتنموية،املجاالتوكافةياإلنسانالنشاطعلى

ومشاركة،مستدامةاستباقيةعمليةحلول وتطوير،عامليحواروتأسيسالحكوماتبين

اإلنسانيةالتنميةوتعزيزلخدمةاملستقبليةالتوجهاتورصد،األفكار

عنهاأعلنتوالتي،املتحدةاألممإلنشاءالـالسنويةالذكرى مبادراتوتسعى

أبرز لرصد،نريدالذياملستقبلبعنوانعامليحوارإطالقإلى،املتحدةاألمممنظمة

مسارلرسمالجهوديدعمبماالعالم،دول مختلفمنالعامليةاملستقبليةوالتطلعاتاألفكار

 الـخاللاملتحدةاألمملعملمستقبلي
ا
 لةاملقبعاما

ا
عاممئويتهاإلىوصوال



 

منظمةتعتمدهانوعهامندراسةأول يعدالذي،املستقبليةالفرصتقريروبحث

يمكنالتياإليجابيةالفرصمنظومةستعرضاو متوقعة،عامليةتحوالتعدةاملتحدة،األمم

 الـخاللمنهااالستفادةوالدول للحكومات
ا
تطويرمنالحكوماتكنيمبمااملقبلة،عاما

اتخاذوتحسنجاهزيتها،تعزز عملوخططمستقبليةرؤىوصياغةجديدةتنمويةنماذج

تحويلفيتسهماستباقيةسياساتوتبنيلتطويرجديدةآلياتلوضعبالبياناتاملدعومالقرار

نوعّيةفرصإلىالتحديات

الفرصتقريرفيالتنمويةريادةالمعالمتحددالتيالستةاملستقبليةالتحوالتوتقدم

ألهدافاملتحدةاألممأجندةدعمفييساهمللتنميةجديداإيجابيامنظورااملستقبلية

فيوالناشئةاملتقدمةالتنميةلقطاعاتجديدةرؤيةتبنيعلىويقوماملستدامة،التنمية

ينعكسمستقبلينمولتحقيقاعليهوالبناءالجديدةالنوعيةالفرصمنواالستفادةاملستقبل

 
ا
املجتمعاتعلىإيجابا

بوصلتهاصياغةإعادةنحواملانحةالجهاتتتجهأنأهميةإلىأشيرأنأود،املناسبةوبهذه

وبهذهعنهابمعزل النكون وأن،العامليةاملرجعياتلهذهووفقا،املنشودللمستقبلإستعدادا

وخدماتهاأوضاعهاوفقتالتياملانحةالجهاتمنلعديدابجهودأشيدأنأود،املناسبة

السنواتخاللاملستدامةالتنميةأهدافمعلتتواءمومبادراتهاومشروعاتهاوبرامجها

فيساهمتكما،إيجابيةبصورةوأعمالهاخدماتهاجودةعلىذلكوإنعكساملاضية،القليلة

تحقيقنحوعامليةشراكةمنهاالكثيرحققكوكذلبالدهافيالوطنيةالتنميةخططدعم

ذاتالدوريةاملراجعةتقاريرفيدولهاتصنيفاملانحةالجهاتوساهمتاملستدامةالتنمية

يستعدالعالمحيثجديدةملرحلةإستعدادهاوقتجاءواآلناملستدامةبالتنميةالصلة

هذهمنواحدةإالكورونائحةجاوما،مستجدةتحدياتظلفي،الجديدةللمئوية

ومخرجاتهاملؤتمرهذايكون وربماواسعدوليتحالفعبرمواجهتهايستلزموالتي،التحديات

أجلمناملانحةالجهاتبينالشراكةتعزيزفيتساهمالتيالفاعلةاألدواتإحدىهياملأمولة

وبركاتههللاورحمةعليكموالسالمومستمرةمستدامةتنميةتحقيق
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املؤسساتبيناألزمةإدارةفيالتنفيذيالتنسيقوأسسصور 

املدنياملجتمعومؤسساتوالحكوماتاملانحة

املقدمة

باملرسومأنشئتاملدنياملجتمعمؤسساتعامنفعذاتأهليةهيئةهيالخيريةلألعمالالعمانيةالهيئة

واالغاثيةاإلنسانيةواملساعداتالخدماتتقديمفيالهيئةتعمل،مينايرفيوذلكرقمالسلطاني

منهابرامجعدةتدير السلطنةوخارجداخلوالكوارثاالزماتحاالتخاللخاصة

ـــــةاملساعداتبرنامج - ـــــ ــ النقديــ

الدراسيــــــــــةاملساعداتبرنامج -

ــــــــةاملساعداتبرنامج - العالجيــ

ـــــــامكفالةبرنامج - ـــ ـــــــ ـــــ األيتــ

ـــةاملساعداتبرنامج - ــ ـــ ــ ــ الغذائيـ

والخارجيةالداخليةاإلغاثةبرنامج -

املشاريــــــــــــــــــــــــــعبرنامج -

الآلتيةالحكوميةجهاتمعرسميةعضويةولها

املدنيالدفاع .1

ماتواألز الكوراثإلدارةالوطنيةاللجنة .2

واإلغاثةااليواءقطاع .3
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االزماتإدارةفيالتنفيذيالتنسيقأسس

بالهيئةالتنفيذيةاإلدارةعملفريقتشكيلىاألولاملرحلة

العاملةالكوادرتأهيلملواكبةالتخصصاتجميعمنمتكاملعملفريقتشكيلفيالتنفيذيةاإلدارةباشرت

الجهاتوبمشاركةكوفيدكوروناوباءجائحةتطوراتمعوالعملتشكيله،تمالتيالفرق خاللمناالزمةخالل

مثلاالختصاصأهلالفرق قادةو 

التنفيذينالرؤساء -

ـــالخب - ـــــ ـــ ــ ــ راءـ

ـــاإلداريي - ــ ـــ ـــ ــ نـ

ـــاملاليي - ـــ ـــــ ـــ ــ نـ

ةــاألغاثموظفي -

نــوالتقنييالفنيين -

الهيئةمعاملتعاونةواملبادراتالفرق  -

العملياتغرفةتجهيزالثانيةاملرحلة

للتباعدالالزمةاالشتراطاتجميعمراعاةمعالعملياتالدارةمتكاملةقاعةبتجهيزالفريققام

املسؤولينمعاتاالجتماعسلسلةعقدخاللهامنمتالصحيحةجتماعاتاال أسسعلىوالحفاظالجسدي

املبادراتو الفرق منواملتطوعينالقادةو 
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املدنياملجتمعومؤسساتالحكوميةؤسساتاملمنالقادةمعاالجتماعالثالثةاملرحلة

ةتعريفياجتماعاتسلسلةلتحديداملدنياملجتمعومؤسساتالحكوميةاملؤسساتمعالتنسيقتم

العملوتمكوروناجائحةبسببواملحجورةاملعزولةوخاصةاملتضررةلألسراإلغاثةاحتياجاتلتلبية

باآلتي

بالهيئةالرئيسيةاللجنةمظلةتحتللعملفريقلكلقائدوتعيينميدانية،عملفرق تشكيل -

الفنيالدعمفريقتشكيل -

املتطوعيناستقطابخاللهمنيتمالكترونينظامبناء   -

الطبيةوخاصةالتخصصاتشتىفياملتطوعينتسجيلطلبعناإلعالن -

العملفرق و املشكلةاللجانعلىوتوزيعهماملتطوعينفرز  -
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واالغاثياإلنسانيالعملفيمتخصصيناياديعلىوتأهيلهماملتطوعينتدريبالرابعةاملرحلة

والصحي

االغاثيمجالفيمتخصصينضمامليدانياإلنسانيالعملفيمتخصصتدريبيعملفريقتشكيلتم

باآلتيالعملوتموالصحي

والتطوعيالجماعيالعملأهميةعلىتدريبهم -

الحاالتهذهمثلفياملجتمعافرادمعالتعاملكيفيةعلىتأهيلهم -

كيفيةحول تعليمهممعالحاالتهذهمثلفيالالزمةالصحيةاالحترازاتوطرق أسسعلىتدريبهم -

منالعمليتطلبهوماالجسديالتباعدإجراءاتونظاماالحترازيةواملالبسوالقفازاتالكماماستعمال

كوروناجائحةمعالتعاملفيإجراءات

الحيطةواخذوالتعاون العملنقاطاختياروكيفيةامليدانفيالعملوتوزيعالتخطيطكيفيةعلىتدريبهم -

املتضررة البؤر أماكنفيوالحذر
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املدنيواملجتمعالحكوميةالجهاتبمشاركةامليدانيةالعملفرق تشكيلالخامسةاملرحلة

املدنيواملجتمعالحكوميةاملؤوسساتبيناملشتركةالفرق علىالعملتوزيعتم

 

 

التبرعاتتلقيو االغاثيةاملوادلتوفيرواملؤسساتالشركاتمعالتنسيقالسادسةاملرحلة

 تشجيعهمو الغذائيةاملوادلتوفيرواملوردينواملؤسساتالشركاتمعالتنسيقتم
 
التبرععلىايضا

املوادتوفيرفيالشركاتمنالعديدمنجيدبشكلالتفاعلوتمالفئاتكلمناملتضررينملساعدةواملبادرة

واملحتاجيناملتضررينلخدمةاملناسبةالضروريةاملستلزماتوبعضواملاءالجاهوةمنهاالغذائية

المديرية 
العامة 
للكشافة 
والجوالة

الفريق 
اإلعالمي

مراكز 
االيواء

مجال 
األمن

الفرق 
الصحية

الفرقا
والمبادرات

األهلية

الهيئة 
العمانية 
لألعمال 
الخيرية
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امليدانيالعملبدءالسابعةاملرحلة

السلطانيةعمانشرطةمنخاصودعموبمساعدةالخيريةلألعمالالُعمانيةالهيئةوتنظيمبإشراف

اآلتيالنحوعلىوكانامليدانيالعملتنفيذفيالبدءتمالهيئةمعاملتعاونةوالجهاتالفرق وحميع

تميزبدون محتاجةأسرةلكلتوزعطرودكبنظاموتنظيمهاوتجميعهاوفرزهاوالغذائيةالعينيةاملواداستالم -

والوافديناملواطنينمن

املتضررةاملناطقعلىاملساعداتعيتوز لاملتنوعةالنقلويائلتجهيز -

املساعداتتقديمعلىلالستداللاقامتهمأماكنعلىعالئمووضعاملستفيدينجميعتسجيلنظامعمل -

املساعدةتقديمتكرارلتجنباالسرةلهذه

ناطقاملبعضفيوجباتشكلعلىالجاهزةالغذائيةاملوادمنكبيرةكمياتتوزيع -

الكشافةمنامليدانيةوالفرق الفرق وقياداتاملشرفينمنشخصيقاربمااملرحلةهذهخاللشارك -

األمنيالجانبالشرطةرجالوتولىواملتطوعين

 الساعةمنيبدأكاناليوميالعملفترة -
 
 ساعةمساء  التاسعةعندوينتهيصباحا

 
يوميا
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العملتقييمالثامنةاملرحلة

بالليلوينتهيالصباحأول منيبدأكانالذيامليدانيالعملفترةانتهاءبعديوميتقييمبعملالقيام

امليدانيالعملوتقييمالعملسيرملتابعةالفرق قادةبحضور الرئيسيةاللجنةمنمتواصلبشكلوذلك

الصحيحةاألسسوفقالتاليلليومالعملخطةاعداديتمثم،والسلبياتوااليجابياتالتحدياتوتحليل

العملهذامنالهدفوتحقيقالعملنجاحبهدفالسابق،لليوموجدتأنالعملسلبياتمعالجةبعد

اإلنساني

العملحجمالتاسعةاملرحلة

 كان -
 
 أسرةالفيمنأكثريشملوكانكبيرا

 
النشاطواستمرفرد،ألفعشرأربعةمايعادليوميا

 
 
الظروفحسبمتقطعبشكلتواصبثمونصفشهرملدةمتواصال
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للحجرالقيودرفعبعدمتقطعبشكلالعملأستمرثمأشهر،ملدةاملتواصلالعمللنشاطالزمنيةالفترة -

 العملوبقىاملناطق،في
 
االغالقبسببالزرقمصدرلتوفيراطهانشعنانقطعتالتيللحاالتمتواصال

 اضافيينشهرينمنأكثراستمروالذيلالنشطة
 
تقريبا

والتوصياتالنتائج

القاهرةاوالطارئةالحاالتفيللتمويلومستمرادائمامصدرالتكون مؤسسة،ألياصول بناءضرورة .1

وتجميعالضرورةعنداملحتاجينلخدمةالضروريةباملوادلالحتفاظ،للمؤسسةملكمخزن وجودضرورة .2

التبرعات

واملتطوعيناملوظفينمنالحاجةعندعليهملالعتمادبالتدريبللمؤسسةالبشريةالكوادربناء .3

منالستفادةواواملعلوماتالخبراتلتبادلوالدولية،واالقليميةاملحليةاملنظماتمعتعاون جسربناء .4

الحاجةعندخبراتها

واملؤسسةبينهافيماوالتعاون التواصلاواصروبناء،واملتطوعيناملتبرعينمنللمؤسسةاسرةتشكيل .5

املؤسسةمعواملتعاونينللمتبرعينمتوفرةتكون وبياناتمعلوماتقاعدةعمل .6

دائمةالوالثقةللتعاون وصلةلتكون الضروريةاالغاثةولوازمملوادوالتوريدالتمويلمصادرمعشراكةبناء .7

الجهاتوتلكاملؤسسةبين

 املاديوالتمويلالدعملهيتوفرلممانشاطبأيالقيامدمع .8
 
،آجالامعاجال

الثقةلبناءاملوردينوالخاصةالرسميةاملؤسساتواالجهزةمعوتعاون شراكةفيالدخول ضرورة .9

ذلكاالمرتطلبمتىامكانياتهممنواالستفادة

ومصداقية،امانةبكلاملجتمعاحتياجيلبيبدور والقياماالحتياجاتأهمومعرفةاملجتمعخدمةعلىالعمل .10

ةالطيبوالسمعةالثقةنيلبهدف

للجميعاملؤسسةدور وتوصيللتشهيرتواصلجسروعمل،املتاحةاالعالميةالوسائلمناالستفادة .11

والحديثةاملتوفرةبالوسائلالتنفيذ،وبعدقبلعملايتوثيقضرورة .12
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املؤسسةسمعةلجعل،الشبهةانواعمننوعايمنالشبهةفيهنشاطاوعملايدخول مناالجتناب .13

بهاومؤتمننظيفة

اسبابلعدةوذلكحجمهامناكبرانشطةفيوتدخلكبيرةقفزاتتقفزالانينبغيالجديدةاملؤسسة .14

ومادية،وامنيةاجتماعية،منها

االولىللمرحلةاالستراتيجيةخطةخاللواقليمهاقطرهاحدودفيتعملتبقىانمؤسسةألياالفضلمن .15

السنتينعنتقلالمرحلةكلمراحل،علىتنفذتخصصهاحسباملؤسسةلنشاطةاستراتيجيوجودضرورة .16

املؤسسةتعملالوان،املاليوالوظيفيالنشاطاملحاور،كلعلىتدريجياتتوسعموجبهابو سنوات،خمسالى

الواقعيةغيروالوعودوالتوقعاتاآلمالعلىاعتمادا

 املؤسسةنشاطتقييمينبغي .17
 
ملعالجةمرحلة،كلوبعدخاللوالسلبيات،االيجابياتعلىوالوقوفدوريا

كلثم،،االولىالخمسالسنواتخاللسنوياالتقييمهذايكون انويفضللالفضل،والتصويباالمور 

،،سنواتخمسكلثم،سنتين

التوفيق،وليوهللا

وبركاته،،،هللاورحمةعليكموالسالم

الرئيس يشنون بنإبراهيمبنعلي

يالتنفيذالرئيس





–تمكين -العمل دور صندوق 
في تحقيق األثر في خلق وظائف جديدة دعما لجهود 

الحكومات الستدامة التنمية





الطلبة

ب دعم المهارات والسلوكيات لتتناس

مع متطلبات سوق العمل

طالب المرحلة الثانوية•

طلبة الجامعة•

الباحثون عن عمل

ة زيادة فرص الحصول على الوظيف

المناسبة

حملة الشهادة الثانوية وأدناه•

حديثو التخرج والباحثون عن عمل•

الباحثون من ذوي الخبرة•

الموظفون

تحسين القدرات و تشجيع التطور 

المهني

موظفو القطاع الحكومي•

موظفو القطاع الخاص•



الناشئة

تعزيز روح المبادرة وخلق 

الشركات المبتكرة

مؤسسات قيد اإلنشاء•

المؤسسات الناشئة•

المؤسسات الصغيرة•

النامية

دعم االستمرارية و التنوع

المؤسسات المحلية•

تصدير الشركات ذات الجاهزية•

المتقدمة

ةنجاح مستدام مدعوم باالنتاجي

الشركات الكبيرة•

تعزيز الصادرات•



100%
دعم



80% 12-2
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AUTOMATIONثةالتكنولوجيا الحدي التأهيل الوظيفي لذوي الهمم أخالقيات العمل مهارات التوظيفاإلنتاجية





شكـــرا  



 
 
 
 

 هيئة حكومية مستقلة

 دولة الكويت

 
 
 

اإلجراءات التدخلية جملابهة الصدمات والقدرة على التكيف 

أدوار مأمولة من اجلهات املاحنة لتعزيز خطط .. ومواجهة آثارها 

 "بيت الزكاة الكوييت منوذجًا" .. التنمية
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 تكلم يف هذا املوضوع عننوسوف 
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 من الفطرة إىل احلضارة اإلنسانية.العمل اخلريي الكوييت 

1982
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270012013

2009
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 خطط واسرتاتيجياتــ بيت الزكاة 

 

 رؤيتنا ....

 ا ...رسالتن

 قيمنا ....
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• 
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• 

• 



 

  
 

(7) 
 

 األهداف االسرتاتيجية

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

****** 



 

  
 

(8) 
 

 ريادة بيت الزكاة حمليًا وعامليًا

 :البنك اإلسالمي للتنمية -

57

 :والرعاية والتنميةالعاملية لإلغاثة يئة اهل -

13
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عدد من اهليئات العاملة مع منظمة األمم املتحدة واملندرجة حتتها، كاملفوضية  -

 .السامية لشئون الالجئني

 

 

 داخل وخارج دولة الكويت: اليت يتبناها شاريع اخلرييةملا 

 

 

 

 

 

6-   

 

  
 جماالت اإلنفاق يف بيت الزكاة 

. 
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 -احمللي: اإلنفاق  أواًل:

 

 االجتماعية: املساعدات - 1

:  

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 :القرض احلسن - 2
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 التربعات العينية: - 3

   

 

 الفطر:زكاة  - 4

 حقيبة الطالب: - 5

    . 

 اليتيم:كسوة    - 6

. 

 اإلفطار:والئم    - 7
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 األضاحي:   - 8

 :السقيامشروع - 9

1986

 

 دعم اهليئات واملؤسسات احمللي: - 10
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 :ةاملشرتكالصناديق  -11
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  اخلارجي:اإلنفاق  ثانيًا:

 

: 

• 

• 

• 

• 

• 
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 أنشطة بيت الزكاة خارج دولة الكويت

 

 بيانات توضيحية اسم املشروع م

1 

كفالة الطلبة وتوفري الفرص 

 :هلمالتعليمية املناسبة 

 بناء املدارس واملعاهد: 2

 بناء املساجد 3

 مشروع كفالة األيتام 4
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 بيانات توضيحية اسم املشروع م

3587

5 

بناء مساكن للفقراء ودور 

 إيواء لأليتام

6 

بناء مراكز اجتماعية 

 متكاملة

 حفر اآلبار 7

 مشروع والئم اإلفطار 8

 مشروع األضاحي 9

 مشاريع اإلغاثة 10
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 بيانات توضيحية اسم املشروع م

11 

دعم اهليئات واملؤسسات 

 اخلريية

12 

دعم إنشاء صناديق زكاة 

رمسية يف دول العامل العربي 

 واإلسالمي
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فقد قدم البيت  يف بعض الدول اإلغاثة اليت قام بها البيت يف السنوات املاضية جهود
 اهتمامًا أكرب بدعم أعمال اإلغاثة اإلنسانية لكل من:

 )الشعب السوري ـ اجلمهورية اليمنية  مسلمي الروهنجا( كالتالي: 
 
 

2011: أواًل

55,080,627

 

2012: ثانيًا

201924,045,952

 

2013 :ثالثًا

20194,164,916

 
 بيت الزكاة واخلدمات االجتماعية
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 االحصائيات اخلاصة باملساعدات االجتماعية احمللية  
  2019 العامخالل 

 
 ( 2019املبالغ(   لعامي ) -املساعدات االجتماعية احصائية )عدد األسر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النوع
 املبلغ عدد األســـر

2019 2019 

املساعدات االجتماعية 
 25,558,620 32,432 )املقطوعة ـ الشهرية(

 

 النوع

 املبلغ عدد األســـر

2019 2019 

 4,258,150 1525 القرض احلسن

 

 2019 نوع احملضر

 املبلغ

 9,578,620 صرف املساعدات 

 4,258,150 القرض احلسن

 700 األسر املقيمة باخلارج

 7,184,360 اللجنة الفرعية للتوزيع احمللي

 2,251,390 فرع اجلهراء -احلاالت الدائمة 

 2,156,610 فرع الفروانية -احلاالت الدائمة 

 2,216,400 فرع العاصمة وحولي -احلاالت الدائمة 

 2,170,440 فرع االمحدي ومبارك الكبري -احلاالت الدائمة 

 100 الصرف الفوري

 0 كسوة الشتاء )الدفعة اإلضافية(
 29,816,770 اإلمجالي
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 دور بيت الزكاة خالل أزمة كورونا.
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 خامتة 
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 :التوصيات
 

- 

- 



 

  
 

(25) 
 

- 

- 

- 



 

  
 

(26) 
 

 )قائــمــة املـراجـع(
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Sustainable recovery: the backbone for socio-economic resilience after 

the Covid-19 crisis 

Author: Salma Boudina/ UN Global Compact Network Morocco 
Contact: s.boudina@gcnmorocco.ma 
 
The Covid-19 crisis has exposed the fragilities of our socio-economic systems all over the 

world. Our failure to create a more just world before Covid-19 is to blame as it has significantly 

weakened our abilities to deal with the current crisis. Therefore, recovering from Covid-19 

entails disrupting the unhealthy practices of the past that induced such fragility. No doubt, the 

key to build social and economic resilience depends on the capacity of societies to leverage 

this moment of crisis to systematically shift toward a more sustainable and eco-responsible 

economies that work for both people and the planet.  

Hence, societies capacity for building resilience highly depends on their ability to sustainably 

recover from the crisis. The UN Secretary General Antonio Guterres called governments, 

businesses, and civil society organisations to turn the recovery into a real opportunity to do 

things right for the future. Thus, a return to “business as usual” and environmentally 

destructive investment patterns and activities must be avoided. Covid-19 is just a fire drill of 

what is likely to follow from the climate crisis. Covid-19 has shown us that if we do not act 

now, global environmental emergencies such as climate change and biodiversity loss could 

cause social and economic damages far larger than those caused by Covid-19. To avoid this, 

economic recovery packages should be sustainable.   

Accordingly, recovery policies that promise to build sustainable resilience should go beyond 

than getting economies and livelihoods back to their feet. Recovery policies should trigger 

sustainable investment and behavioural change that will reduce the likelihoods of future 

chocks and increase societies’ resilience to them when they occur. Central to this approach is 

the focus on social inclusion and climate justice.  

The UN secretary general, António Guterres, acknowledged that building a fairer society 

would be essential to the world’s health, as well as to saving the planet from climate 

breakdown and ecological destruction in the future1. The environmental crisis and climate 

change are taking a frightening toll affecting the most vulnerable populations on earth; 

namely the young, the old, the disenfranchised, and the poor. Social inequities translate to 

environmental inequities as well. Therefore, embedding human rights in decision making for 

the environment in public policies, businesses and civil society organisations is not only the 

key to achieve climate justice but it is also essential to build resilience after the outbreak of 

Covid-19. 

Furthermore, social injustice has been exacerbated by the non-sustainable approach to 

growth and job creation. For example, rising employment and poverty reduction programs 

were largely carried by low-paid, low quality and low security jobs2 with more than half the 

 
1 UN Global Compact Leaders Summit 2020  
2 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Compendium of Productivity Indicators 
2019 



world’s population, 4 billion people, not covered by any social safety net3. Worst impacted are 

women: according to the World Economic Forum’s 2020 Gender Gap Report, it would take 

257 years to achieve economic gender parity if we continue to behave in the same old pattern. 

Again, failing to reduce inequalities and establishing social justice before Covid-19 is what 

accentuated the fragility of the socio-economic system during the crisis. Hence, building 

resilience would require investment in human capital and the engagement from the private 

sector and its partners to evaluate their impact on social fragility throughout their value chain 

by committing to descent work and women empowerment. 

To help societies design a sustainable recovery, the UN Sustainable Development Goals (SDGs) 

offer an overarching framework that supports governments, civil society organisations and 

businesses to embrace an inclusive approach to recovery and resilience based on human well-

being and environmental protection. Furthermore, SDGs offer a framework to understand the 

scale and scope of the Covid-19 impacts on economy, society, and climate.  

Understanding these interconnected and complex impacts through the SDG framework will 

enable us to design a recovery blueprint to address not only health security, but also food, 

economic and climate security as well. This approach is important because it will hold us from 

stepping from one crisis straight into another. 

Despite the promising outcomes of the sustainability approach to the Covid-19 recovery, many 

businesses are still fighting for their survival. Moreover, the looming global recession is forcing 

companies and governments to think very short term. It can be tempting to take the focus 

inward and urgently deal with Covid-19 regardless of all the social and environmental 

responsibility considerations and postpone dealing with sustainability issues. However, in 

their study on crisis management, Sharma and Narwal4 found that the harm done by 

companies’ irresponsible behaviour while handling a crisis outweigh the damage caused by 

the crisis itself. On the contrary, other studies showed that companies with a higher 

Environmental Social and Governance (ESG) score demonstrated a stronger resilience to the 

Covid-19 crisis5.  

Today, many research has also proven that Corporate Social Responsibility (CSR) can improve 

a company’s ability to bounce back more quickly and effectively following a crisis6. The 

engagement for CSR enables businesses create value for a larger spectrum of stakeholders 

and therefore have a strengthening impact on communities. This kind of impact reinforces the 

social license to operate between the company and its community which is crucial for business 

continuity before and after a crisis. Also, both studies and practice show that during a crisis, 

companies that embed CSR practices are more able to earn the trust of their stakeholders, 

 
3 International Labour Organization (ILO) World Social Protection Report 2017-2019: Universal social protection 
to achieve the Sustainable Development Goals 
4 Sharma, T. and Narwal, M. (2006), "Managing Business Crises: The CSR Perspective", Social Responsibility 
Journal, Vol. 2 No. 2, pp. 124-130 
5 HSBC – ESG stocks did best in COVID-19 slump, 27 March 2020 https://www.gbm.hsbc.com/insights/global-
research/esg-stocks-did-best-in-corona-slump 
6 Security Leaders Insights for Business Continuity, Chapter 5 Improving Crisis Management through Social 
Responsibility. 



and therefore, tightens the business-stakeholders bound which is essential for business 

recovery and resilience7.    

Ultimately, the most effective way to build resilience is to align socio-economic priorities to 

the sustainability agenda. Right now, trillions of dollars are being infused into the recovery of 

economies in the face of the Covid-19 pandemic. Simultaneously, governments and 

businesses alike are revisiting their policies and strategies to recover from the crisis and adapt 

to the new normal. There has never been a better time to jumpstart a worldwide 

transformation towards a more inclusive and sustainable net-zero economy that will enable 

us to recover better and become more resilient.   

 

 

 
7 Ibid 



الجهات المانحة ودورها في دعم خطط التعافي 

.  االقتصادي على المستوى الوطني والدولي

قراءة لما يمكن تقديمة في األزمات

علي شراب/ المعلم 



منكثيرغيّربل،الصحيةالناحيةمنفقطليس،العالمغيّركورونا

ديدةجاقتصاديةحقبةنحونخطواآلنوكأننا،االقتصاديةاالستراتيجيات

.باألعمالالمتحكمةالمنظوراتكلفيهاتغيرت

المتغيراتلكلالدائمالدعمفيكبيرا ًدورا ًالمانحةللجهاتانشكال

يثحمندورهاسيتغيرشيء،كلشأنشأنهاولكن.واالقتصاديةاالجتماعية

ودةجمنوتحسناالنسانتخدمالتياالستثماراتعنوالبحثاألموالتوجيه

.حياته

مقدمة



:المانحةالجهات

وموتقمؤسساتأوأشخاصمجموعةأولشخصاعتباريةصفةتحملالتيهي
–مادي)الدعمأشكالمنشكلأيفيالخيريةللجهاتالدعمتقديمأساسعلى

.ماديةمكاسبأيتحقيقانتظاردون،(عيني–استشاري

مفاهيم عامة

:الخيريةالجهات

اعاشبإلىباألساستهدفوالتيللربحالهادفةغيرالتطوعيةالكياناتوهي

فيةالرغبدونالمستدامة،التنميةوتحقيقالمجتمعومجاعاتاألفراداحتياجات

انلجالخيريةالجمعياتمثلاقتصاديةأرباحأوسياسينفوذعلىالحصول

.االجتماعيةالتنمية



المجال 

التوعوي 

الدعوي

المجال

االقتصادي

المجال

الصحي

المجال

الثقافي

المجال

التعليمي

المجال

االعالمي

المجال

المؤسسي

المجال

االسري

معالجة

الفقر

جهود الجهات الخيرية المانحة في تنمية المجتمع المحلي 
جامعة االمام–عبدالكريم عبدالرحمن الصالح 

دراسة للحصول على درجة الماجستير في علم االجتماع

مجاالت الجهات المانحة 



ماذا فعل كورونا بالعالم ؟



الشككككرًالج يكككلًلشكككركةًسكككوني
علككككشًءنشكككككاءًصكككككندو ًءغاثكككككةً

مليككككككون100ًعككككككالميًبقيمككككككةً
بةًدوالرًللمسككاعدةًفككيًاالسككتجا

لوبككاءًفيككروسًكورونككا،ًوعلككش
ماليككككككينًدوالر3ًالتبككككككر ًبكككككك ً

هكككةًللمفوضكككيةًألنشكككطتهاًالموج
لكككككدعمًالالجئكككككينًالمتضكككككررين

.“والمجتمعاتًالمضيفة

منالماليينلحمايةدوالرمليار6.7بقيمةنداًءاتصدرالمتحدةاألمم

.الضعيفةالبلدانفيكورونافيروسانتشارووقفاألرواح



فإنه،شرارتأطلققدكوروناأناعتقدالذيالخطيرالعالميالركودفبعدوبالمثل،":شيلينغوأضاف

مطرداً،كانوإنالمتباطئاالقتصاديللنموالذهبيبالعصرأشبهستبدوالحاليالقرنمنالثانيةالحقبة

."الفائدةأسعاروفيالتضخممعدالتفيوالتراجعالبطالة،معدالتفياالرتفاعمع

https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2020-04-05-1.3821867

يكيةاألمر"كوأندشيلينغجاري"مؤسسةرئيس،شيلينغجاريقال

حنجابمجردإنه،"بلومبيرغ"وكالةنشرتهمقالفيلالستشارات

إلىالطبيعيةالحياةستعود،"كورونا"وباءهزيمةفيالبشرية

تصادي،االقالنموفيالتباطؤيشوبهنحوعلىولكنالعالمية،األسواق

ياتتداعتتجلىلم.األسهمفيالثقةوانعدامالسلع،أسعارانخفاض

رنالقعشرينياتفيالعالمشهدهاالتيالشهيرةاالقتصاديةاألزمة

.يناتالثالثفيالعظيمالكسادبعدالعالمبهاشعرحينماإالالماضي،

https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2020-04-05-1.3821867


:لوكوكمارك وقال وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، 

شاعر بهاا إن وباء فيروس كوروناا يؤذيناا جميعااً، لكان ا ثاار األكثار تادميراً وزعزعاة لالساتقرار ساوف ت”

لصادرات أفقر دول العالم، حيث يمكننا ا ن رؤية اقتصادات في حالة من االنكماش في ظل تالشي حصائل ا

ر فاي درجاات ما لم نتحرك ا ن، فسوف يتعاين عليناا االساتعداد الرتفااع كبيا. والتحويالت المالية والسياحة

.“شبح المجاعات المتعددة يلوح في األفق. الصراع والجوع والفقر

وهام -ى خاصاة النسااء والفتياات والفئاات الضاعيفة األخار-إذا لم نوفر الدعم ألفقر األشخاص ”: وأضاف

ديادة يصارعون الوباء وآثار الركود العالمي، فسوف نتعامل مع ا ثار غير المباشارة علاى مادى سانوات ع

.“وسوف يبدو جلياً بأن األمر سيكون أكثر إيالماً وأكثر تكلفة للجميع. قادمة

إن التعاماال مااع . ال يشاابه أي شاايء تعاملنااا معااه ماان قباال فااي حياتنااا”إلااى أن هااذا الوباااء لوكااوكوأشااار 

 ً جتماع معااً وبينماا ن. هنااك حاجاة التخااذ تادابير اساتثنائية. الموضوع على أنه عمل اعتيادي لن يجدي نفعاا

لمكافحة هذا الفيروس، أحاث الجهاات المانحاة علاى العمال مان منطلاق التضاامن والمصالحة الذاتياة وجعال

.“نواجههااستجابتهم متناسبة مع حجم المشكلة التي 

https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/5/5eb3f98235.html
موقعًالمفوضيةًالساميةًلحقو ًالالجئين

https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/5/5eb3f98235.html


، المااادير العاااام جيبريساااوسأدهاااانومتيااادروسوقاااال الااادكتور 

:لمنظمة الصحة العالمية

قاااد يبااادو حجااام العمااال فاااي معظااام البلااادان الاااواردة فاااي خطاااة ”

درات االساااتجابة اإلنساااانية العالمياااة صااا يراً، لكنناااا نعلااام أن قااا

دان الرصااد واالختبااارات المعمليااة والاانظم الصااحية فااي هااذ  البلاا

ل لاذلك ماان المارجح أن يكاون هناااك انتقاال للعادوى داخاا. ضاعيفة

الاة اإلقفاال وفي الوقت نفسه، تؤثر ح. المجتمعات لم يُكتشف بعد

. اسايةوالتدابير األخرى بشكل كبيار علاى الخادمات الصاحية األس

ماان المهاام لل ايااة الحفاااظ علااى هااذ  الخاادمات، ماان التطعاايم إلااى 

نظافاة الصحة الجنسية واإلنجابية، والميا  والصارف الصاحي وال

.“والصحة العقلية

https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/5/5eb3f98235.html
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:أمريكاأوكسفام، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة ماكسمانقالت آبي 

فااي تقااف المنظمااات غياار الحكوميااة، وخاصااة علااى المسااتوى المحلااي، ”

فاً الخطوط األمامية لهذ  األزمة كل يوم، ونحن نارى أن الفئاات األكثار ضاع

يفهاا حاول نحان نعمال علاى زياادة اساتجابتنا وتكث. بيننا هاي األكثار تضارراً 

الصاحية العالم لتقديم مساعدات منقذة للحياة مثل المياا  النظيفاة والنظافاة

عالياة، ولجعال اساتجابتنا أكثار ف. وال ذاء والنقد وغير ذلك مان سابل الادعم

ى نحن بحاجة ا ن إلى ضمان وصول زمالئنا وشاركائنا علاى نحاو آمان إلا

نحاان . ورؤيااة التسااليم السااريع للتموياال الماارنالمجتمعااات األكثاار ضااعفاً 

مااادينون لزمالئناااا األبطاااال والمجتمعاااات التاااي تعمااال معهااام للحفااااظ علاااى 

أصااواتهم واحتياجاااتهم فااي صااميم هااذ  االسااتجابة والحصااول علااى هااذا 

.“الحق
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:جئين، المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالغرانديفيليبووقال 

. إن الوباااء يتساابب بإحااداث جااروح عميقااة فااي جميااع أنحاااء عالمنااا”

ير وبالنسبة لألشاخاص الاذين فاروا مان الحاروب واالضاطهاد، كاان التاأث

ا مان وبالتعااون ماع شاركائن. على لقمة عيشاهم وعلاى مضايفيهم مادمراً 

ي المنظمات غير الحكومية، فإن األمم المتحدة عازمة علاى االساتمرار فا

فيهم نهجهااا خدمااة لالجئااين والنااازحين داخلياااً وعااديمي الجنسااية ومضااي

وضاامان إدراجهاام فااي خطااط االسااتجابة للصااحة العامااة وشاابكات األمااان 

حاال، إن االحتياجااات هائلااة، لكنهااا ليساات مستعصااية علااى ال. االجتماااعي

وال يمكاان إنقاااذ األرواح إال ماان خااالل العماال الجماااعي للحااد ماان تهديااد 

ب إن االسااتجابة السااخية والمرنااة وفااي الوقاات المناساا. فيااروس كورونااا

.“من جانب كافة الجهات الداعمة أمر بالغ األهمية

https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/5/5eb3f98235.html
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تام جماع ملياار دوالر أمريكاي علاى شاكل تمويال ساخي ماان ماارس، 25مناذ إطاالق الخطاة ألول مارة فاي 

ملياون دوالر أمريكااي مان األماوال المجمعااة لمكتاب تنسايق الشااؤون 166ويشاامل ذلاك . الجهاات المانحاة

مليون دوالر أمريكي مان صاندوق األمام المتحادة 95دولة، منها 37اإلنسانية لدعم الجهود المبذولة في 

صاندوقاً مشاتركاً علاى ( 12) ملياون دوالر أمريكاي مان ( 71) المركزي لالستجابة لحاالت الطاوار  و 

.مستوى البلدان

:وقد ساعد ذلك على

ات فااي األماااكن المعرضااة للخطاار مثاال مخيمااات الالجئااينز وتوزيااع القفااازإنشاااء مرافااق غساال الياادين •

واألثواب والنظارات الواقياة ومجموعاات االختباار لمسااعدة ( N95)واألقنعة الجراحية وأجهزة التنفس 

.البلدان الضعيفة على التصدي للوباء

.إنشاء مراكز نقل جديدة يمكن من خاللها نقل اإلمدادات عن طريق الجو•

مليون شخص حول العالم، بما في ذلك العااملين فاي المجاال الصاحي،( 1.7) توفير التدريب ألكثر من •

ماة الصاحة على تحديد هوية الفيروس وتدابير الحماياة مان خاالل بواباة التادريب اإللكترونياة التابعاة لمنظ

.العالمية
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ماذا فعل كورونا باقتصاد العالم ؟



ففيالمثال،سبيلعلى.المرضهذابتفشيتأثرااألشدالبلدانفيبالفعلواضحااالقتصاديالتأثيرأصبح

فيالنشاططهبووبينما.فبرايرشهرفيحادبشكلوالخدماتالتحويليةالصناعةقطاعينشاطتراجعالصين،

هذ كبرأالخدماتتراجعأنيبدوالعالمية،الماليةاألزمةبدايةفيمستوا يضاهيالتحويليةالصناعةقطاع
.االجتماعيالتباعدعنالناجمالكبيرالتأثيربسببوذلك–المرة

الحد من التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا بوضع سياسات موجهة كبيرة
غوبيناثغيتا : بقلم

مدونات صندوق النقد الدولي
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies

ياتتداعانتشارإلىالصحيةاألزمةهذ تفضيسوف

ضبالعرتلحقلصدماتانعكاساكبيرة،اقتصادية

عوضويتعين.السابقةاألزماتعنتختلفوالطلب

علىاالقتصاداتلمساعدةتوجهجوهريةسياسات

علىالحفاظمعالوباء،هذاانتشارفترةتجاوز

بينوالماليةاالقتصاديةالعالقاتشبكةسالمة

والمقرضيناألعمال،ومؤسساتالعاملين

لكينالنهائييوالمستخدمينوالموردينوالمقترضين،

هووالهدف.الفاشيةهذ توارتمتىالنشاطيتعافى

بالناسدائمضررإلحاقمنكهذ مؤقتةأزمةمنع

.اإلفالسوحاالتالوظائففقدانخاللمنوالشركات

نظرة للتداعيات االقتصادية لجائحة كورونا 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies


مؤشر النمو االقتصادي للدول بعد جائحة كورونا 

ينخفضأنا نالمتوقعمن

قيالحقيالمحليالناتجإجمالي

%4,7قدرهابنسبةللمنطقة

بانخفاض،2020عامفي

ورداعممئويتيننقطتينقدر 

صاداالقتآفاقحولتقريرنافي

.2020إبريلعدداإلقليمي،

المتوقعمنذلك،منواألهم

البلدانفيالناتجانكماش

دائرةفيوالواقعةالهشة

درهاقبنسبةبالمنطقةالصراع

.2020عامفي13%

ةبدايمعذلك،إلىوباإلضافة

مارس،شهرفياألزمة

ئامفاجانعكاساالمنطقةشهدت

يةالرأسمالالتدفقاتمسارفي

-ذلكبعداستقرقدكانوإن-

بمارتُقد  خسارةسجلتحيث

8إلىمليارات6بينيتراوح

تدفقاتفيدوالرمليارات

.الخارجةالحافظة



(جائحة كورونا ) تحول االنفاق في بلدان الشرق األوسط وآسيا الص رى لدعم مجال الرعاية الصحية 

تركاااازت االسااااتجابة العاجلااااة 

علااااااى مسااااااتوى السياسااااااات 

لمواجهاااة الجائحاااة فاااي بلااادان 

ا منطقااة الشاارق األوسااط وآسااي

الوسااااطى علااااى اإلنفاااااق فااااي 

مجال الرعاية الصاحية، ودعام 

ر الفئاااات األكثااار عرضاااة للتاااأث

اقتصااااااديا، وضااااامان تاااااوفير 

جم غير أن متوسط ح. السيولة

مجموعاااات تااادابير المسااااعدة 

من المالياة العاماة كاان أصا ر 

من مثيله في المناطق األخارى

حول العالم، مما يرجع إلى حد

كبياااار لضاااايق الحيااااز المتاااااح 

للتصااارف مااان السياساااات فاااي

البلاااااادان المسااااااتوردة للاااااانفط 

ير والدعم االقتصادي العام الكب

المشاااااهد فااااي معظاااام البلاااادان 

.المصااااااااااااااااااادرة للااااااااااااااااااانفط



2020تغّير مستوى المنح في العالم عام  
(جائحة كورونا ) 



ما قدمته الجهات المانحة من دعم مالي لصندوق كورونا في المؤسسات 

الدولية

2020

https://fts.unocha.org/

(مليار 2) ما يقارب : المبلغ الممنوح 

(مليار 10) من إجمالي 

https://fts.unocha.org/


النسبة المخصصة لدعم كورونا من قبل الجهات المانحة 

2020

https://fts.unocha.org/global-funding/overview/2020

كورونا

إجمالي التمويل المصرح به حسب القطاع

https://fts.unocha.org/global-funding/overview/2020


ما هو دور الجهات المانحة خالل أزمة كورونا



نماذج الجهات المانحة



لدور مؤسسة سيجاب خالل أزمة كورونا ( 1) نموذج 

جهة مانحة وشريكة في مجال الشمول المالي في ندوة عبر 100مؤخًرا أكثر من سيجابجمعت 

وباارزت بعااض ا راء الواضااحة حااول. اإلنترناات لتبااادل األفكااار حااول احتياجااات الجهااات المانحااة

.كيفية تعامل المجتمع مع هذ  األزمة غير المسبوقة، باإلضافة إلى مجاالت العمل

https://www.findevgateway.org/ar

مة حول يمكن أن تعطي أزمات الماضي دروًسا قيّ .التعلّم من األزمات السابقة مع إدراك االختالفات. 1

.ما يجب فعله وما ال يجب فعله

اءة ألولئك تعتبر البنية التحتية القوية للمدفوعات الرقمية هي أساس توفير األموال بسرعة وكف. 2

.الذين يحتاجون إليها

ى إلمام على الجهات المانحة التريث والتأكد من أن جهود االستجابة والتصدي من جانبها تستند إل. 3

ومن المهم أن تكون الجهات المانحة على دراية بالسوق من خالل المشاركة مع .جيد بالموقف

حتياجات ليس فقط بناء على االأصحاب المصلحة المحليين مع وضع تدابير لالستجابة والتصدي
.الفورية قصيرة المدى ولكن أيًضا بناًء على ما يحقق استقرار السوق على المدى الطويل

https://www.cgap.org/

https://www.findevgateway.org/ar
https://www.cgap.org/


لدور مؤسسة سيجاب خالل أزمة كورونا ( 1) نموذج 

https://www.findevgateway.org/ar

https://www.cgap.org/

:اناتالبي.المانحةالجهاتاستثماراتتوجهأنيمكنالتيالعمليةالبياناتعلىلتركيزا.4

يمكنالراسخة،أسسإلىوالشواهدواألدلةالحقائقاستناددونمن.الجميعتركيزمحور

.المانحةللجهاتالتدخليةاإلجراءاتمنالمثلىاالستفادةتحقيق

روراتالضتخلقفعندما-واضًحاهذايبدوقد.المانحةالجهاتبينفيماالتنسيقضرورة.5

المرتبطةاطرالمخترتفعقصيرة،زمنيةفترةغضونفيكبيرةمواردلتعبئةض ًطاالسياسية

.متداخلةمبادراتتمويلعندأومتضاربةمجاالتفيالمانحةالجهاتبعمل

بدورتقومالمانحةالجهاتأنفيهشكالمما.بالمرونةالمانحةالجهاتتحليضرورة.6

ثلم.الطويلالمدىعلىاالنتعاشأسسإرساءوفيا ناألزمةحدةمنالتخفيففيكبير

أوالمؤجلةاإلنجازاتعنالت اضيأومشروط،غيرتمويلإلىالمشروطالتمويلتحويل

.المل اة

https://www.findevgateway.org/ar
https://www.cgap.org/


لدور مؤسسة السبيعي الخيرية خالل أزمة كورونا( 2) نموذج 

:لجنات مختصة بانشاءمرونة هيكل المؤسسة وت ييرها حسب الظروف المستجدة وذلك •

لجنة إدارة االزمه•

لجنة التوثيق والرصد•

لجنة االبداع واالبتكار •

.كورونا بازمةتحويل الدعم بتحويل ميزانية الثلث الثاني إلدارة اللجان الخاصة  •

االمبادرة المبكرة مع الجهات العليا والتعاون مع الصندوق الصحي والمجتمعي لمواجهة جائحة كورون•

https://asf.org.sa/uploads/files/1604555_1595158777.pdf
جهودًشركةًالسبيعيًالخيريةًلمواجهةًكوروناً–قصةًاال مةً

مستفيد   61554منطقة إدارية ، بإجمالي  13مبادرة في  78دعم  •

https://asf.org.sa/uploads/files/1604555_1595158777.pdf


توصيات ورقة العمل



المجال 

التوعوي 

المجال

االقتصادي

المجال

الصحي

المجال

البحثي

المجال

االغاثي

المجال

االعالمي

المجال

المجتمعي

المجال

اإللكتروني

كورونا

تفعيل األدوار الخاصة بمجاالت الجهات المانحة خالل أزمة كورونا: أوال 

التوعية 

بأساليب الوقاية

الدعم االقتصادي 

للقطاعات المتضررة

دعم 

الصناديق الصحية

دعم 

الجهات الباحثة

دعم 

المناطق المتضررة

دعم 

االعالم التوعوي

دعم  السجناء وذوي 

االحتياجات وصناديق

التعطل عن العمل

دعم صناديق 

جائحة كورونا

دعم مجاالت التحول 

الرقمي



التفكير في األولويات: ثانيا 

0102

التوعيةًووسائلهاً

وتقنياتها

التوعيةًبأهميةًرفعًالمناعةًمنًخاللً

تطبيقاتًبسيطةًوغيرًمكلفة

دعمًالجهاتًالطبيةً

منهجية منًخاللً

محكمة ومدروسة 

وعلى معايير شفافية عالية 

دعمًالتحولًااللكتروني

في مجاالت التعليم والصحة

0304

أن تقوم الجهات المانحة بإعادة التفكير في األولويات فيما يتعلق بمصارف المنح وجهات توجيه األموال

التنفس : مثل

والحركة

االختالط ا من 



شكرا لكم 

رئيس اللجنة االستشارية 
لوقف العتيق 





ودعم مراكز المانحةالجهات 

البحث العلمي والبحوث

سامر أبو رمان. د



ا وبرامجها وكيفية تنظيمهجهات مانحةآليات عملمالمح -

.منح البحث العلميوإجراءاتها المتبعة في 

ث أبرز مالمح وممارسات الجهات المانحة في دعم البح-

.العلمي

.ث العلميالبحفي دعم المانحة توصيات للجهات -

جهات توصيات للباحثين و مراكز البحث في التعامل مع ال-
المانحة

للبحوث المانحةمراكز البحث العلمي ودعم الجهات 

سامر أبو رمان. د



من خالل المنحة التي مدتها خمس سنوات التي تلقيتها من مجلس 

أبحاث العلوم االجتماعية واإلنسانية في كندا، تمكنت من تعيين

ي مساعدين باحثين، وإجراء البحوث بدعم تكنولوجي، والمشاركة ف

لة المؤتمرات، وأن أكون منتًجا ومع ذلك، فقد كرست أيًضا طاقة هائ

للجانب اإلداري من المعادلة، لتدريب ودعم مساعدي البحث، وكتابة 

ي تطوير التحديثات والتقارير والتقييمات للحفاظ على المنحة، وكذلك ف
.....مقترح المنحة

How important are funded research grants to 

doing research?



ال يمكن أن تكون صورة العالم الحديث ممكنة 

الم ال يمكن للع. بدون مساهمة العديد من األبحاث

ث، أن يمضي قدًما أبًدا ، إذا لم يكن هناك أي بح

ات فقد أحدث البحث العلمي العديد من التغيير

اهية رفلحفظ حياة البشر وحتى غير المسبوقة 

.  البشرية





نماذج مشرقة في دعم البحوث ومراكز البحث 

قطاع حكومي-

قطاع خيري  -

علمي الذي يلعب العمل الخيري المباشر دوًرا صغيًرا ولكنه حاسم في دعم البحث ال

.قد ال تقوم به الحكومة
العمل الخيري العب حاسم في دعم البحث العلمي-

Philanthropy: A Critical Player in Supporting Scientific Research

قطاع خاص -



لجهات المانحة في البحثأساليب الدعم الذي تقدمه هذه ابعض 
:العلمي 

.الجوائز والمنح-

دعم رأس المال للمباني البحثية وتجديد المعدات ونظم-
.القائمةالعلميالبحثمراكزالمعلومات في 

طوير تقديم الدعم لتطوير البرامج والمؤتمرات والندوات وت-
.المناهج

-



انماط منح البحوث العلمية

دوري بصفة سنوية -

نة دعوات مفتوحة في أوقات مختلفة على مدار الس-
.بحسب الحاجة لمشاريع بحثية معينة



المنح الفردية : أوالً •
:منح الباحث المبتدئ•

منح ما بعد درجة الدكتوراه•

لبحث منح المجموعات البحثية و بيئات ا: ثانيًا •
:  منح البرامج •

:منح مراكز البحوث•

:  منح بحثية زائرة•

:  إعانات النشر •

:  منح المؤتمر •



البحوث من المؤسسات المانحةتقييم مقترحات

أنماط متنوعة 

ن متنوع االختصاص  يشتمل على ممثلي مفريق علميمن : مثال 

المجتمع المحلي لضمان نفعيتها العامة وأهميتها  وكذلك لتوافر 
الموضوعية في عملية االختيار بشكل متكامل بحسب كل مجال 



تصنيفمعيار
2015 Global Go To Think Tank Index Report

University of Pennsylvania
هد مركز على المستوى العالمي وجاء تصنيف المع100والوارد به 

.البحثية االجتماعية ول من حيث المراكزاأل
 Swedish Institute forالمعهد السويدي للبحوث االجتماعية   

Social Research



ث العلميالبحتوصيات للجهات المانحة في دعم 

التكامل 
ة االنسان بما االقتصادية المرتبطة بسوق العمل والطبية المرتبطة بصح-المجاالت بين -

ة في المجتمعات يساعد على االرتقاء بحياة االنسان وتلبية متطلبات مؤشرات التنمية البشري

قلة للبحوث تقدم منح لبرامج ومشروعات اقتصادية منها على سبيل المثال المؤسسة المست-

وهي تدعم Independent Social Research Foundation  (ISRF)االجتماعية

راح حلول البحوث االجتماعية بصفة أساسية للبحث في الظواهر االجتماعية عالمياً واقت

قتصادية جديدة لمشاكل اجتماعية في العالم إال وانها تقدم فرص للتمويل في المجاالت اال

/http://www.isrf.org/aboutونشرها لدى مجلة كامبريدج االقتصادية 

http://www.isrf.org/funding-opportunities/



للمشروعات البحثية النشر واالعالم سياسة 

(  ات بحثية شبك/ علميةمراكز / باحثين ) يلزم جميع المستفيدين من المنح 

كون في بإتاحة ونشر نتائج تلك المشروعات البحثية دون مقابل بحيث ت

.متناول الجميع
لك المنح المانحة على إتاحة البيانات والمعلومات التي تكون ناتج تتحرص المؤسسات 

ن نشر والعالمية لضمامحليةبصورة يسهل الوصول اليها وربطها بقواعد البيانات ال

.المعرفة لكافة الفئات واالوساط العلمية والعامة

علمية إصدار المطبوعات العلمية مثل الدوريات المتخصصة والكتب والتقارير ال-

ز البحثية التي والكتيبات التعريفية وإتاحتها للمتخصصين والمهتمين على مواقع المراك
.تلقت منح وتمويل في إجراء تلك الدراسات االجتماعية 



المرونة 

في االزمات تزداد الحاجة لها -
تخفيف الشروط لمنح الباحثين ما بعد الدكتوراه 

The Wellcome Trust



التفاعل العلمي بين المنظمات المانحة وطالبي المنح 

حثعلى اختالف مستوياتهم سواء كانوا أفراد أو مجموعات أو شبكات ومراكز ب

حيث تقدم منح متنوعة تلبي كافة صور التمويل المرغوبة علمي

ثية، زماالت وظيفية ، زماالت مهنية ، زماالت بح) مسابقات ومشاريع بحثية -

(  تمويل لبحوث مستقلة فردية ، دعم مجموعات بحثية صغيرة 

مية وهي جوائز بحثية في ما تم عرضه من مجاالت سابقة ألفضل المقاالت العل-
موضوعات تتحدد بحسب خطة المنظمة المانحة



الباحثين المبتدئينو رعايةاستهداف 

تأهيلهم وتدريبهم من خالل برامج تمويل محددة من أجل إعداد-

لمي العأجيال جديدة في المجال بما يضمن حيوية مجال البحث 

وتطويره واستدامته

ث دعم المجموعات البحثية الصغيرة والتي يكون بها باح--

ات رئيسي يضم مجموعة من شباب الباحثين أو طالب الدراس

ت العليا بهدف تمكينهم من العمل الجماعي المشترك لفترا

قصيرة في صور ورش العمل أو إجراء زيارات علمية 
.قصيرة



زئية أو ج/ فترة التمويل أو مقدار التمويل وصورته أو تقديم منح كلية 

بالشراكة مع جهات أخرى مهتمة حيث تتعدد صور المنح والدعم الذي
.يقدم لخدمة البحث العلمي

ح في نظم التمويل وبرامج المنالمانحةؤسساتتوسع الم



واألثرالنفعية
ر  أهم شروط المنح وتقديم الدعم والتمويل وجود اشتراطات ومعاييمن 

تطبيق ةيتتعلق باألثر المترتب من إجراء البحث وأهدافه وأهميته وقابل

المفاضلة مقترحاته أو توصياته ومخرجاته ميدانياً على أن يكون من فريق

أعضاء ( ة الهيئة العلمية االستشاري) واختيار المشروعات البحثية الممولة 

مية من المجتمع المحلي وخبراء متخصصين في المجال لتحديد درجة أه

عليها / ها المجتمعات التي يطبق عن/ المشروع البحثي ونفعيته للفئات 

لمتقدمة المشروع البحثي وعليه تكون المفاضلة بين مقترحات البحوث ا
.للتمويل



المزج بين عرض منح البحوث وبين االستجابة لطلب المنح

 responseبعض الدول تختلف مثال المملكة المتحدة التركيز على  
mode 

دعم البحوث النوعية و االبداعية وتحمل المغامرة فيها
(الحكومي يهمه ما يفيد برامجها، والخاص سوق العمل) سد فجوة عند القطاع الحكومي أو الخاص -
يمكن للمؤسسات المانحة البحث عنها -

تطوير مالمح خطاب المراكز البحثية مع المؤسسات المانحة 
اة و موائمة يمكن  لمراكز البحث العلمية أن تركز بطلبها للمنح أن البحوث تسعى لرفع جودة الحي-

اءات المشاكل المعاصرة واستشعار المشاكل وحلها، وتزويد متخذ القرار بمعلومات مقارنة  واحص

.ونتائج موثقة لتحسين اتخاذ القرار 



تغيرات تفاعل المؤسسات المانحة في الجانب البحثي مع الظروف والتكييف مع ال



ث بناء أرشيف و توثيق لدور المؤسسات المانحة و مراكز البحو
.االجتماعية في المجتمع بجوانب المتنوعة 

 The Coexist:مثالدعم مشاريع بحثية اجتماعية تمتد لعشرات السنيين 
Foundation



.التعامل مع األولويات البحثية باحترافية ومهنية عالية -

تحديد دور المؤسسة المانحة في البحوث بين الدور التمويلي و -

.االشرافي و التنفيذي 

من يمكن أن ترفع مؤسسة مانحة شعار تطوير حقل معرفي في العلوم  ض-

.مخطط زمني و اجرائي واضح مع مختصين وباقي االطراف

الها التفكير بمسار المنح لتحويل الدراسات االكاديمية الرائدة في مج-

.الخ  فاعل ....لتكون مشروع اجتماعي صحي اقتصادي 



لمراكز البحث العلمي للتعامل مع الجهات المانحةتوصيات

ة ، ودراسومسار منح البحوث لديهاتحديد أهداف المؤسسة بعناية•

كل موقعها على االنترنت وفهم أولوياتها وبرامجها ذات الصلة بش

جيد ومحاولة التواصل مع واحد أو أكثر من موظفي المؤسسة 
.وأعضاء مجلس اإلدارة

االستفسار عن مدى قدرة المؤسسة على إعطاء منح ودراسة •
. البيانات المتاحة عن منحها السابقة

سامر أبو رمان. د-للبحوث المانحةمراكز البحث العلمي ودعم الجهات 



أكثر عنلترتيب مسألة الدعم والمنح للبحث جهات المانحةقد تلجأ بعض ال•

ة من جهة، بإمكان المتقدم تحديد جوانب البحث التي ستدعمها كل مؤسس
.والتعامل معها بشكل مباشر

ع على ضرورة تسجيل إنجازات الجهة البحثية وإبراز إنجازاتها بشكل يشج•
.إعطائها المزيد من الدعم

لحرص الحرص على تقديم استعراض بحثي ومقدمة بحثية قوية وشاملة وا•

.  على إبراز الكفاءات النظرية الكبيرة المرتبطة بالبحث االجتماعي



مراعاة إغراء وضغط المانح في التحيز

ا على الرغم من أن مصادر التمويل قد تقدم في بعض األحيان تحيزً 

.للبحث العلمي ، إال أن العلم لديه ضمانات لكشف مثل هذه التحيزات
(؟من يدفع للعلم)



: التداعيات المستقبلية
ل عماًل سوف ينتهي به ا ِّ ألمر ال أحد يريد أن يمو 

ا مهَماًل على رفوف المكتب ..  لذا. اتإلى أن يكون َكمًّ

التي عليك أن تشرح إلى أين يمكن أن تقود النتائج

ث توصلَْت إليها بحوثك المستقبلية، أو بحو
.اآلخرين



لى الرد االيجابي من المراكز البحثية للمؤسسات المانحة بشكرها ع-

.الدعم بالنشر و التوثيق وغيرها

االنطالق من  قناعات ايجابية للعالقة بين المؤسسات المانحة و-

د من كلما زاد البحث في موضوع معين كلما زا: مثال المراكز البحثية 

ي تطوير هذا الحقل ، وأن بعض الحقول المعرفية تحتاج الى دعم ف

في في ظل تزايد االهتمام( الخ ...دراسة المناطق ، االقليات ) بدايتها 

ً تعزيز القطاع الثالث، باتت المؤسسات المانحة تحتل دوراً   في هاما

.  منظومة الدول



اظهار الفهم الكبير للبحث ومنهجيته والتشاور مع الخبرات-
.المتخصصين إذا لزم األمر

.  االقتصاد في ميزانية البحث قدر المستطاع-

- ً .الحرص على تخفيض النفقات أينما كان األمر متاحا

في الحذر من دمج أجزاء كبيرة من مقترحاتهم البحثية األصلية
التقارير الختامية التي يقدمونها



إدراج خبراء يمثلون اثنين أو أكثر من فروع العلوم •

االجتماعية والسلوكية من أجل إظهار اتساع وجهات نظر 
.البحث

ه اظهار النتائج العملية المترتبة على البحث ونتائج•
.المتوقعة

.عقد زيارات ميدانية مطولة وعديدة•

.  امعاتالجالمميزين واستثمار أساتذة استخدام المستشارين •



شكرا لكم 
سامر أبو رمان







المخاطر الداخلية والخارجية لحدوث األزمات



الحوكمة وإدارة المخاطر أفضل ضابط لمواجهة الحوكمة



انخفاض اإلنفاق وعدم ثباته على مؤشر، هل يعطي داللة ؟ 



مرونة الصرف ودالالتها في الترقب لحدوث األزمات؟



توزيع االستثمارات ترقبًا لحدوث األزمات



قدرة على قيادة مبادرات وقفية خالل األزمة
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الرئيس التنفيذي لمؤسسة اإلسكان التنموي األهلية



..المدخل 



..تحوالت 

التكاتف والتعاون

مبادرات ناجزة ومثمرة



..في مفهوم التكامل 

الفاعلية الحكومية

دعم

تمكين

اشراف

المساهمة المجتمعية

دعم

تنفيذ

مبادرات

المساهمات الخاصة 

والتشجيع المجتمعي

تمويل

ترابط

تطوع



..أسس التنسيق 

الجاهزية واالستعداد



..أسس التنسيق 

التكامل والتنسيق



..أسس التنسيق 

روح المبادرة



..أسس التنسيق 

القيادة وإدارة األدوار



..صور من التنسيق والتكامل 



شكًرا لكم





صور وأسس التنسيق التنفيذي في إدارة األزمة 

بين املؤسسات املانحة والحكومات ومؤسسات املجتمع املدني

تقدمي
عبد الوهاب بن سعيد الزهراين. د

قابضةمشرف برامج املسؤولية اجملتمعية يف احتاد الراجحي ال
اململكة العربية السعودية



منظمات املجتمع املدني

CSOs
تلك املنظومة واسعة النطاق من اتحادات العمل واملنظمات غير الحكومية " تعرف بأنها 

واملجموعات القائمة على األديان واملؤسسات واملنظمات القائمة على املجتمعات في املجتمع
." املدني 

:  أو هي 

ى يطلق مسمى املجتمع املدني أو املنظمات غير الحكومية عل: تعريف مؤسسات املجتمع املدني
مجموعة من املنظمات أو الجمعيات األهلية التي في غالبيتها ال تهدف إلى الربح وتضم في 

.عضويتها املواطنين املتطوعين للعمل الجماعي والتطوعي واملشاركة في الحياة العامة



civil societyمفهوم املجتمع املدني

 ل
ً
تحول مفهوم أوروبي تم صوغه ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر ، تجسيدا

، حيث ( رالية اللب) أوروبا الغربية من االستبداد السياس ي إلى الديمقراطية البرجوازية 

و ـ ، لوك ، وروسهونز) أكد أخالقيو القرن الثامن عشر ، ومنظرو العقد االجتماعي 

جمعات على األهمية التي تنطوي عليها العيش املشترك في ت( علي وجه الخصوص 

.مدنية قابلة ملعانقة قيم التسامح والتفهم والتكافؤ



األنشطة واملهام التي يمكن أن يقوم بها املجتمع املدني في مجال إدارة األزمات والكوارث

.تقديم الخدمات اإلنسانية والطبية واالجتماعية.1

.املشاركة في إعداد أدلة إرشادية عن املخاطر املختلفة واألزمات.2

.إنشاء قواعد بيانات حول املعلومات الخاصة باألزمات والكوارث.3

األخرى تقديم التجهيزات واملعدات الخاصة باإلغاثة واإلسعاف كتوفير الخيام ولوازم اإلغاثة.4
.واإلنقاذوإمكانات اإلسعافات األولية، وتوفير املتطوعين املدربين للمساعدة في أعمال البحث

.إعادة التأهيل وإصالح الضرر بعد الكوارث

.إعداد برامج توعية وتدريب في مجال إدارة األزمات.5

.ماتاملشاركة في جمع التبرعات، ووضع نظام للمنح املقدمة للمتضررين من الكوارث واألز .6



ة الكوارث األدوار أو املهام التي يمكن أن تلعبها منظمات املجتمع املدني والجمعيات األهلية في مواجه

:الكارثة( بعد-أثناء -ما قبل )في املراحل الثالث 

ما قبل الكارثة: أوال

إعداد الدراسات والبحوث املتعلقة بالكوارث التي حدثت في البالد، واستخالص الدروس املستفادة منها•

إعداد الدراسات التي تتعلق بمسح وحصر الكوارث القابلة للتكرار•

ي االعتبار دراسة تجارب الدول األخرى السيما الناجحة منها لالستفادة من كيفية التعامل مع الكوارث املشابهة، أخذا ف•
اختالفات الزمان واملكان واإلمكانات أو املوارد املتاحة

وضع خطط لالستعداد للكوارث•

تصميم برامج توعية للجماهير حول الكوارث وكيفية االستعداد لها•



:ما قبل الكارثة: أوال

تنفيذ برامج تدريبية للتوعية بمخاطر الكوارث•

توفير التمويل الالزم لتنفيذ مشروعات تنموية تخفف من إمكانيات أو احتماالت حدوث الكوارث•

ملجتمعفي انشر الفكر اإلغاثي •

نشر الفكر التطوعي بين أفراد املجتمع•

التشبيك بين منظمات املجتمع املدني في العديد من مناطق بالبالد•

التعاون مع الجهات التنفيذية في الدولة في تنفيذ هذا الدور •



:أثناء الكارثة: ثانيا
جتمع جمع املعلومات الالزمة عن موقع الكارثة، وعن مدى تأثيرها على امل•

(.الخسائر البشرية واملادية)
.حليةتقدير االحتياجات اإلغاثية من خالل منظمات املجتمع املدني امل•
.ارثةمعرفة مدى كفاية الخدمات اإلغاثية املتاحة محليا للتعامل مع الك•
.إرسال فرق اإلغاثة•
.تقديم مواد إغاثة•



مفهوم األزمة وإدارتها

لة من هي موقف طارئ يحدث ارتباكا في تسلسل األحداث اليومية للمنظمة ويؤدي إلى سلس

مما ،التفاعالت ينجم عنها تهديدات ومخاطر مادية ومعنوية للمصالح األساسية للمنظمة 

، املعلوماتوفي ظروف تسودها التوتر نتيجة لنقص، يستلزم اتخاذ قرارات سريعة في وقت محدد 

.وحالة عدم التيقن التي تحيط بأحداث األزمة

عملية تخطيط استراتيجي تلتزم قيام إدارة املنظمة باتخاذ مجموعة من القرارات إدارة األزمة هي 
مة في ظروف يسودها التوتر وعدم التيقن  في وقت محدد تستهدف االستجابة السليمة ألحداث األز 

.ومنع تصاعدها والتقليل من نتائجها السلبية إلى اقل حد ممكن



:تمر إدارة األزمات بعدة مراحل

:مرحلة امليالد

بهم قلق م( إحساس)وفي هذه املرحلة تبدأ األزمة الوليدة في الظهور ألول مرة في شكل 

أو الحجم بوجود ش يء ما يلوح في األفق، وينذر بخطر غريب غير محدد املعالم أو االتجاه

.أو املدى الذي سيصل إليه

 ال تنشأ من فراغ وإنما هي نتيجة ملشكلة ما لم يتم معالجتها ب
ً
.الشكل املالئمواألزمة غالبا



:مرحلة النمو واالتساع

، حيث تأخذ في الوقت املناسب–امليالد –وتنشأ نتيجة لعدم معالجة املرحلة األولى 
:األزمة في النمو واالتساع من خالل نوعين من املحفزات هما

o يالدمستمدة من ذات األزمة تكونت معها في مرحلة املمغذيات ومحفزات ذاتية.

o افت إليها استقطبتها األزمة وتفاعلت معها وبها، وأضمغذيات ومحفزات خارجية

.قوة دفع جديدة، وقدرة على النمو واالتساع



:مرحلة النضج

مراحل األزمة، ومن النادر أن تصل األزمة إلى مثل هذه املرحلة، وتحدث أخطر تعد من

رأيه عندما يكون متخذ القرار اإلداري على درجة كبيرة من الجهل والتخلف واالستبداد ب

ين الذين وانغالقه على ذاته أو إحاطة هذه الذات بالقدسية والتأليه، وبحاشية من املنافق

وتها وبذلك تصل األزمة إلى أقص ى ق.. يكيلون له املديح ويصورون له أخطاءه حسنات

نا قد تكون وه. وعنفها، وتصبح السيطرة عليها مستحيلة وال مفر من الصدام العنيف معها

ي يعمل األزمة بالغة الشدة، شديدة القوة تطيح بمتخذ القرار وباملؤسسة أو املشروع الذ

ء وهمي فيه، أو أن يكون متخذ القرار قد استطاع بدهاء تحويل اتجاه األزمة إلى كبش فدا

.بشكل أو بآخرتتفتت األزمة عنده، وتنتهي باستقطاب عناصر القوة فيها والسيطرة عليهم



:مرحلة االنحسار والتقلص

خاذه تبدأ األزمة باالنحسار والتقلص نتيجة للصدام العنيف الذي تم ات

 من قوتها
ً
 هاما

ً
.والذي يفقدها جزءا

دام على أن هناك بعض األزمات تتجدد لها قوة دفع أخرى، عندما يفشل الص

ة تندفع في تحقيق أهدافه وتصبح األزمات في هذه الحالة كأمواج البحر، موج

.وراء موجة



:مرحلة االختفاء

و لعناصرها وتصل األزمة إلى هذه املرحلة عندما تفقد بشكل شبه كامل قوة الدفع املولدة لها أ

تفادة من حيث تتالش ى مظاهرها وينتهي االهتمام بها والحديث عنها، إال أنه من الضرورة االس

.الدروس املستفادة منها لتالفي ما قد يحدث مستقبال من سلبيات

 للكيان الذي حدثت فيه إلعادة البناء ول
ً
يس إلعادة والحقيقة أن االنحسار لألزمة يكون دافعا

 وغير مقبول ألنه سيبقى على آثار ون
ً
 مرفوضا

ً
تائج األزمة بعد التكيف، فالتكيف يصبح أمرا

 بعالج هذه اآلثار والنتائج ومن ثم استع
ً
ادة فاعلية انحسارها، أما إعادة البناء فيتصل أساسا

.زماتالكيان وأدائه وإكسابه مناعة أو خبرة في التعامل مع أسباب ونتائج هذا النوع من األ 



الفرق بين األزمة والكارثة 

الكارثةاألزمةعنصر املقارنة

كاملةتصاعديةاملفاجأة

بشرية ومادية كبيرةمعنوية وربما بشرية وماديةالخسائر

طبيعية وأحيانا إنسانيةإنسانيةاألسباب

صعبة التنبؤممكنة للتنبؤالتنبؤ بوقوعها

كارثةيتفاوت الضغط تبعا لنوع الضغط وتوتر كبيرالضغط على متخذ القرار

ومعلنة.. غالباوبسرعة.. أحينااملعنويات والدعم

محلية وإقليمية ودوليةداخليةأنظمة وتعليمات املواجهة



العالقة بين القطاعات في إدارة األزمات

في ثالثة يتمركز  دور  منظمات املجتمع املدني في االزمات والكوارث
:اتجاهات، وهي

ورة  يتمثل في نشر الوعي لدى املواطنين حول خط:دور توعوي -1
األزمة 

يقوم على مساعدة الدولة في التصدي  لآلثار من:دور ميداني-2
لجائحة، خالل توفير األطر املؤهلة ملعالجة األثار الناجمة عن تلك ا

وزيع املواد تقديم املساعدات العينية والصحية للمواطنين، وت: مثل
الغذائية على املحتاجين، 

يتم من خالل متابعة املؤسسات لتطورات األزمة،:دور رقابي-3
وكيفية تعامل الحكومة معها 



اءات رسمية إن دور منظمات املجتمع املدني ال يتعارض باملطلق مع ما تقوم به الحكومة من إجر 
بإشراك ملواجهة هذه  األزمات والكوارث ، بل هو مكمل له؛ لذلك ينبغي على الحكومة أن تقوم

.املجتمع املدني في جهودها للتصدي لألزمات والكوارث  في جميع أنشطته وأعماله
لسلطات أن وحتى تستطيع منظمات املجتمع املدني القيام بدورها بفاعلية، فمطلوب من ا

ترف من خالل إيجاد بيئة تشريعية وسياسية وبرامجية جيدة، وأن تعتساعدها على ذلك
دني في مجابهة بالدور املهم لتلك املنظمات وتعززه، ويجب أن تكون مشاركة منظمات املجتمع امل

.وليست رمزية فقطهذه األزمات  مشاركة رسمية
العديد من يشير التنسيق والتعاون في إدارة األزمات إلى العمليات التي تحدث عندما يعمل

.مًعا استعداًدا ألزمة أو لالستجابة لهااألطراف



لألزمة جهود العديد من األطراف التي تعمل مًعا للتخطيطتتضمن اإلدارة الفعالة لألزمات 

.نياتتطور تخطيط إدارة األزمات بشكل ملحوظ منذ الستي. ومعالجتها وتقليلها ووقفها

تماعية تزداد ممارسة إدارة األزمات تعقيًدا بشكل متزايد بسبب زيادة الوعي بالظروف االج

شرة جغرافًيا والكوارث الطبيعية ، وإشراك املزيد من أصحاب املصلحة في العملية ، والفرق املنت

ام الشبكات بشكل متزايد تم تعزيز شبكات االستجابة والتخطيط من خالل زيادة فهم واستخد

 من االجتماعية وقنوات االتصال املهمة مع التركيز على التخطيط الوقائي وجهود التخف
ً
يف بدال

زمات على يعزز استخدام الشبكات التعاونية قدرات مديري األ . التركيز الفردي على االستجابة

.تجاوز األزمات بنجاح



ملاذا نتعاون وننسق؟ 

توقعات ، ومع ذلك ، ويشير التنسيق إلى عملية تعديل ال. التعاون ، ببساطة ، هو فعل العمل مًعا في نشاط ما

.  ومواءمة الفهم ، وتحديد نطاق مساهمة املجتمع لزيادة فعالية العمل مًعا

قبل األزمة وأثناءها وبعدها . كل من التعاون والتنسيق ضروريان لتحقيق فعالية متماسكة•

الضعف لدى كل تشترك الفرق األكثر فاعلية في فهم نقاط القوة و . يعد التواصل أهم عامل للتنسيق والتعاون •

.عضو ، وتقسيم املهام وفًقا لذلك 

.لديهم فهم مشترك لألولويات واتجاهات األعضاء •

.اتفقوا على اتخاذ القرار وعمليات حل النزاعات•



ون لدى فرق يتأثر التنسيق في إدارة األزمات بتكوين الفريق، من املرجح أن يك
ات إدارة األزمات املخطط لها عمليات وأدوات مطبقة ، بينما تعمل املجموع

شئة املجموعات النا. الناشئة ضمن قيود أكثر لتحديد أفضل مسار للعمل
اسك الجماعي إنهم يختبرون التم. فريدة من نوعها ألنها تتشكل استجابة ملحفز

.والتخطيط بمعدل مختلف عن الفرق املخططة مسبًقا



أدوات التنسيق والتعاون 

على يجب اختيار األدوات. يستخدم فريق إدارة األزمات أدوات متعددة للمساعدة في التواصل وإنجاز املهام

ألزمات أو أساس سهولة االستخدام وكذلك القدرة على املساهمة في فعالية الفريق، عندما يكبر فريق إدارة ا

زامنة، يجب استخدام يصبح أكثر تشتًتا ، يصبح من الصعب التحكم في انتباه األعضاء وتنسيق االجتماعات املت

.مجموعة من األدوات واألنواع لضمان التكرار والدقة وتتبع املعلومات

 لوجه باإلضافة إلى واج
ً
هات الهاتف أو الشكل األساس ي ملشاركة املعلومات هو اللفظي، تعمل التفاعالت وجها

صال املتزامن أو يكون االتاملناسب،عندماالراديو أو الفيديو على تسهيل إرسال واستقبال املعلومات في الوقت 

.ر من بينهاشبه املتزامن غير ضروري أو قابل للتحقيق ، يجب أن تكون هناك أدوات ثانوية وثالثية لالختيا



. ستجيبينلتجميع وتسهيل االتصاالت بين صانعي القرار واملإدارة الطوارئ تم تطوير أنظمة معلومات 
تمرارية على مستويات توفير ودعم بنية تحتية تتمتع بقابلية التشغيل البيني واالستهدف هذه األنظمة إلى 

نبيهات قد تشمل الوظائف رسم الخرائط ، وت. أصحاب املصلحة املتعددين ومن قبل وكاالت مختلفة
رئية الهاتف والويب ، والوصول عن بعد أو عبر اإلنترنت ، وإدارة املستندات ، والبث أو املخرجات امل

اء الفريق تسمح هذه األنظمة ملديري الطوارئ بتخطيط وتنفيذ وتتبع االستجابات مع أعض. املخزنة

.اآلخرين
.  ألزمات وبعدهايتم استخدام املزيد من األدوات الثابتة للمساعدة في تبادل املعرفة والتعلم قبل حدوث ا

عند اتخاذ (CMPs)أو خطط إدارة األزمات (ERP)خطط االستجابة للطوارئ تشير املنظمات عادة إلى 
ي مواقع فعلية قرار بشأن كيفية االستجابة للمواقف غير املتوقعة، يمكن طباعة هذه الخطط وتخزينها ف
رد املؤسسات أو الوصول إليها إلكترونًيا عبر الشبكات الداخلية أو مواقع الويب، تعزز نظم تخطيط موا

ديثها ومراجعتها التفاهم املتبادل بين مختلف األطراف، يجب اعتبار هذه املستندات الحية التي يتم تح

.بانتظام



بيقات تسمح أدوات الويب ، مثل املدونات والشبكات الداخلية ومواقع الويب وتط
ع جمهور ومشاركتها م( املؤرشفة)الهاتف املحمول املخصصة، بتخزين املعلومات 

.  أكبر
ومات هذه األدوات مفيدة أيًضا في التواصل مع الجمهور الخارجي، مركزية املعل

ات  عند وتقليل فجوات املعلومات األكثر صعوبة مع نمو حجم املجموعة، هذه األدو 
يعتمد استخدامها بشكل صحيح ، تقلل من فجوات املعلومات أو التسربات ، وقد

وزيعها على منسق واحد أو أكثر لتسهيل تحديث املعلومات وتإدارة األزمات فريق

.ومراقبتها عبر هذه الوسائط



ملاذا يجب أن نخطط لألزمات؟

ن يعبر عالتخطيط إلدارة لالزمات ال يعبر عن شخصية انهزامية أو قدرية قدر ما-
اقعية .فكل املؤسسات تتعرض لألزمات،شخصية و

 من التخطيط املسبق للتعامل مع األزمات-
ً
قد يقي أو على األقل يقلل جدا

.الكارثية حال حدوثها إذا قدر هللاآثارها
املسئولية ، وتجاهل هذهمن املسئوليات األساسية للقادةالتخطيط لألزمات، وإدارتها-

.قد يعرض حياة الناس واملؤسسة للخطر في أي لحظة



كيف نتخطى األزمات بسالم؟

معهوخططبعنايةاألزماتإدارةفريقاختر -1

 حددلذلك.سيديرهامنعنبمعزل لالزماتالتخطيطالحكمةمنليس
ً
عنوليناملسئاألشخاصأوال

فيالقائدمعانضمامهممنوتأكد.لالزماتالعامواملنسقللمؤسسة،املختلفةاملواقعفياألزماتإدارة
.)زماتأل اإلدارةالتخطيطعملية

مشابهةومؤسساتمجتمعاتوخبراتمشورةاطلب-2

دروسضلأفيعطيكقد-األزماتنفسفيخاصة-املشابهةاملؤسساتاملجتمعاتلهتعرضتماإن
،األكثراألزماتملعرفةمجانية

ً
.خريناآل أخطاءتالفيوكيفيةبنجاح،إدارتهاوكيفيةاحتماال

 لكن
ً
 يأتيلنهذا..مهال

ً
نفسفياملتخصصينوآراءلخبراتواالنصاتبالسؤاليأتيإنماتلقائيا

.كارثيةمخاطرمعكوالعاملينمجتمعكتجنبقداملسبقةوالدروساملشورةهذهإن.القطاع
 تتخطىفال)

ً
جيدمستمعأنكمنأكدت)الخطوةهذهأبدا

http://everyleader.net/node/144
http://everyleader.net/tags/Listening
http://everyleader.net/tags/Listening


املتخصصةاملنظماتإرشاداتعلىاطلع-3

لضرورةةباإلضافهذااألزمات،إدارةفياملتخصصةاملنظماتبأحداالستعانةيمكنكربما
 تحتاجربماالحكومية،املؤسساتتوفرهماعلىاالطالع

ً
مؤسساتراتخبعلىلالطالعأيضا

بتعوكلبسيطة،معلومةفكلاألمرهذافيمجهودتدخروال،(القطاعخارجمن)ناجحة
 والخسائروالتوترالضغطمنالساعاتمئاتلكيوفرقداآلنساعة

ً
.مستقبال

لهاتخططسوفالتياملحتملة،األزماتحلل-٤

 االطالعيجبلألزمات،التخطيطقبل
ً
ليلها،تحليتماالحتماالتمنعددأكبرعلىأوال

تسببقدوالتيبلدك،وفيمؤسستك،لدىغيرهامنأكثرحدوثهاالوارداألزماتتحديدو 
 
ً
.كبيرةأضررا



ومرنةواضحة،عملخطةضع-٥
.ابقةالسالخطواتإنجازمنالتأكدقبل-الخطةوضع-الخطوةلهذهتقفزال!انتبه

األزمةتأثيراتمنللتعافيخطط-٦

.ممكنقتو أسرعفيالطبيعينصابهاإلىاألمور إرجاعيستهدفاألزماتإلدارةالتخطيط

 املوضوعةالخطةهذهوفقللتعاملالفريقجاهزيةمنتأكد-٧
ً
تفصيليا

http://everyleader.net/tags/Planning


..شكرًا حلسن استماعكم

عبد الوهاب بن سعيد الزهراين. د
ةمشرف برامج املسؤولية اجملتمعية يف احتاد الراجحي القابض
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Donor Organizations Role
in Job Creation in Support
of Governments Efforts to

Achieve Sustainable
Development

Dr. Saleh Bazead



Complementing role
� Not a replacement
� Bridging with

stakeholders
� 1st, 2nd 3rd, Sectors

Alignment
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الجهود التنسيقية والمنح المقدمة للمؤسسات الحكومية واألهلية والخاصة  

في جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت                    

 في أزمة كورونا 
 

 

 

 وجائزة الجهات المانحة مؤتمر ل ةمقدم ورقة عمل

 الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية 
 

 

 إعداد :

 ضاري حمد البعيجان 

 عام  ال نائب المدير

 بجمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

 

 

 

 
 2020أغسطس  15

 دولة الكويت
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 ويات البحثالفهرس ومحت 
 

 

 3ص          شكر وتقدير -

 4ص          مقدمة -

 5ص    دور الجهات المانحة في دعم برامج التنمية المستدامة  -

 جمعية السالم لألعمال الخيرية واإلنسانية ودورها في دعم برامج التنمية  -

 5ص           المستدامة

 5ص      أزمة فيروس كورونا وظاللها على العالم اقتصاديا واجتماعيا -

                       دور الجهات المانحة في تحقيق التوازن االجتماعي واالقتصادي في  -

 5ص            أزمة كورونا

                     جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية وجهودها المتميزة في مكافحة  -

 6ص         اثار ازمة كورونا 

 6-9ص                                    جمعية السالم في ازمة كوروناالمنح المقدمة من  -

                 الجهود التنسيقية بين جمعية السالم الخيرية والجهات الحكومية واألهلية  -

  10ص                        والخاصة 

  13ص          التوصيات  -

 14ص          خاتمة  -

 15ص          المراجع  -

 16ص           السيرة الذاتية -
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 دير شكر وتق
 

تتقدم جمعية السالالالالم لالعمال اإلنسالالالانية والخيرية بالشالالالكر والتقدير لمؤتمر 
وجالائزة الجهالات المالانحالة بتنظيم المركز االممي لخالدمالات المالانحين بالالشالالالالالبكالة 

عمال اإلنسالالانية اإلقليمية للمسالالؤولية االجتماعية ل لدعوة جمعية السالالالم لال
وبحالالث بعنوان الجهود عمالالل ورقالالل عمالالل لل وتقالالديمنالالا والخيريالالة للمؤتمر

ة والخاصالالالة في يالتنسالالاليقية والمنح المقدمة للمؤسالالالسالالالات الحكومية واالهل
جمعيالة السالالالالالالم لالعمالال اإلنسالالالالالانيالة والخيريالة بالدولالة الكويالت في مواجهالة 

ل وتكريمنالا بالالجالائزة للتميز في المنح المقالدمالة من الجمعيالة س كورونالاايروفال 
ل داعين هللا تعالى 2020للعام  ومكافحة ازمة كورونا    لدعم التنمية المستدامة

 للجميع بالتوفيق والنجاح.
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 مقدمة :
 

مسالالالالاهمة من خالل جهودها للتسالالالالعى المنظمات اإلنسالالالالانية في العالم اليوم  
مع جهود الالدول  لتعزيز الجهود الالدبلومالاسالالالالاليالة الالدوليالة بالالتعالاون التطوعيالةل

لتحقيق السالالم الشالامل ل ة وجهود منظمات األمم المتحدةيمالدبلوماسالية الرسال 
ل ولقد برز دور هذه مية المسالالتدامة للشالالعوب والمجتمعاتللدول وتحقيق التن

نية او المؤسالسالات اإلنسالانية بشالكل كبيرو بما يسالمى اليوم بالدبلوماسالية اإلنسالا
ل وهي جهود تطوعية مشالكوره تقوم بها منظمات بدبلوماسالية القو  الناعمة

البحث نسالالاللط الضالالالوج على جهود دولة   ال وفي هذمجتمع الدولي في العالمال
الكويت ومنظماتها اإلنسالالالالالانية وجهود جمعية السالالالالالالم لألعمال اإلنسالالالالالانية 

 والخيرية كأحد المنظمات اإلنسانية الكويتية. 
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 دور الجهات المانحة في دعم برامج التنمية المستدامة:

التنمية المسااتدامة  تبذل الجهات المانحة المزيد من المساااامات المتميزف  د د ب بمام  
 ، وقد ساااامت ت ا المنو والمسااا داتالنمائيةبمام  منظمات األمب المتحدف ا لمن خال

 د تقديب الكثيم من المساا دات ل دول و المجتماات ونذذت الاديد من الماااميا التنموية  
يجابد  التد سااامت بااكل  ا ل  د مساا دف ت ا الدول والاااوم ، مما كان لها األثم اإ

 الكثيمف التد تااند منها الدول .لتنموي  د حل الماكالت وا
 

 جمعية السالم لالعمال اإلنسانية والخيرية ودورها في دعم برامج التنمية المستدامة :

لد ب  2010تساااج جماية السااالب لال مال اإنسااانية والخيمية منذ ت ساايسااها  د  اب 

بمام  التنمية المساااتدامة  د جمهومية قمقيزيا  ند ت سااايساااها وباد اااااهاماا  د  اب 
  د دولة الكويت كجماية خيمية تحت مظ ة وزامف الاااا ون االجتما ية ساااات 2016

دول ، وبذلت جهوداا المتنو ة ل مسااااامة  د  تسااااةالج توسااايا ن ام  م ها لياااامل 
نموية  وتنذيذ الماااميا الت   تها وتحقيق الم ااية والم اهلتنمي مساا دف الدول التد تامل  يها 

  د ت ا الدول.
 

 يروس كورونا وظاللها على العالم اقتصاديا واجتماعيا:اأزمة ف
أ  ت أزمة كومونا بظاللها االقتصاااادية واالجتما ية   ج دول الاالب ، وساااببت الاديد 

، سااواع   ج المسااتوق االقتصااادي واالجتما د واو ما أكدت   من المااااكل والاقبات 
المديمف الاام  لصاندوم النقد الدولد السايدف كميساتالينا جومجييذا بقولها ان الاالب يواج   

منذ الكسااد الكبيم الذي وقا  د ثالثينات القمن الماياد وتوقات   اساوع ازمة اقتصاادية ،
دولة سااتاااهد تماجاا  د دخل الذمد اذا الااب وأ  نت دماسااة األمب   180بان اكثم من 

م ياام ااااااخ  قاد  3,3% من القوق الااام اة باالااالب والتد تقادم بنحو 81المتحادف ان 

 (1أغ قت أماكن  م هب باكل كامل او باكل جزئد )
 

 :دور  الجهات المانحة في تحقيق التوازن االجتماعي واالقتصادي في ازمة كورونا
تقدب الجهات المانحة والم سااااسااااات اإنسااااانية ب دوام  ا    ومتميزف  د التصاااادي 
والمواجهة ألثام ازمة كومونا االقتصاااادية واالجتما ية ، حيس تساااااب  د تقديب الد ب 

هب التجامية وتساببت لهب ازمة ذين خساموا  د ا ماللال متياممين الذين  قدوا وظائذهب و 
كومونا بكساااد اقتصااادي و قم م قت يقول الساايد أن ونيو غوتيمي  امين  اب منظمة  
األمب المتحادف باان ااذه االزماة اد األكثم تحادياا التد واجهتهاا األمب المتحادف مناذ الحمم 

المبالغ المالية وتنذيذ المااااميا ( وقد قدمت الجهات المانحة الاديد من 1الاالمية الثانية )

 .التنموية لتخذيف و  ف ازمة كومونا   ج المجتماات
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ألعمال اإلنسانية والخيرية وجهودها المتميزة ومنحها المتنوعة في جمعية السالم ل
 :مكافحة آثار أزمة كورونا

باذلات جماياة الساااااالب لن ماال اإنساااااانياة والخيمياة جهودا متميزف وكبيمف  د مواجهاة  
يموس كوموناا من خالل الحم اة التد قاامات بهاا الجماياات والمبمات الخيمياة ، من  ا ا 

يموس كومونا تحت  االو نية ل جمايات الخيمية لحاااااد الجهود لمواجهة  خالل الحم ة 
 نوان  ز اة ل كويات ، وقاد ناااااا ات الجماياة  د تنذياذ ماااااااميا  اديادف ما ال جاان 
والمنصااااات الخمس التاباة لحم ة  ز ة ل كويت ، ولب تكن ت ا الجهود مقتصاااامف   ج 

ف من  يموس كومونا ، حيس  الامل داخل الكويت ، وإنما امتدت لتكون ل دول المتياامم
ولقاد كاانات ت اا الجهود  م، م يون دوال 5ماا يقاامم من  2020/7/31ب غ إنذااقهاا حتج 

 كالتالد : 
 

 المنح داخل الكويت:  -1

أنا ت الحم ة الو نية ل جمايات الخيمية لمواجهة أزمة كومونا داخل الكويت خمسة 
 والامل الت و د.د ب المالد واإ المد وال وجستد لجان ومنصات لتقديب ال

 

 أوال : منصة الدعم اإلعالمي:
سااااااامات الجماياة بتنذياذ الااديد من األ مال اإ المية التو وية لد وف المجتما ل لتزاب 
بقمامت الادولاة اإحتمازياة لياااااماان ساااااالماة الجميا ، وقاد نذاذت  اددا من الذياديوات  

ثل  ت اإ المية ، كما سااااامت بد ب الحمالت اإ المية ماإ المية التو وية والنااااما
ماية بامل أنااااا ة متنو ة مثل ح قات القملن الكميب  ج كما قامت ال ،حم ة نبيها صااااذم

 .الل التواصل اإلكتموند  ن بُادل  الم من خ 
 

 ثانيا : الدعم اللوجستي للمؤسسات الحكومية:
قدمت الجماية د ما كبيما ومتنو ا ل م سسات الحكومية لمسا دتها  د ت دية أ مالها 
باكل  ا ل ومتميز لمواجهة  يموس كومونا ، وقد تب الد ب والتنسيق ما وزامات 

 وم سسات حكومية، منها : 
 وزامف الا ون 
 وزامف األوقاف 
 وزامف الصحة
 وزامف الداخ ية
 وزامف الادل

 وزامف الخامجية
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 ديوان المحاسبة
 ل يمان المدندا

 االدامف الاامة ل م ا د
 وزامف الكهمباع

 الب دية
 :وتب تقديب الاديد من التجهيزات مثل

م يون ومائة وثمانون ألف  ق اة متنو   لجميا م سااسااات   1,180,000تو يم  -

 الدولة والمحاجم ومدامس اإيواع وتامل ما ي د:
 : صحية محاجم تجهيز -

 -ماقمات يدوية  - مواد غذائية  -مالبس - -ب انيات  -ااماااف   -مخاد  -تو يم )  م 
ح وياات   - صاااااائم  -منظذاات  -حذااظاات أ ذاال وكباام  - و  نساااااائياة  - بوات ميااه 

 .ب نوا ها
  ،  الصااااحد والصاااامف والماع بالتكييف بالكامل مجهز اااااالي  46  دد توزيا -

 ممم للد ل تاقيب 12 و دد ، ل حمامف  ازلة مظ ة 40 إلج باإيا ة

 الك د الحظم  قمام إلغاع باد:  ل مساااجد احتياجات تو يم -
 األوقاف وزامف ما التنسايق تب المسااجد وا تتاح الااامل

  تنظيف ومواد سااااجادات لتو يم اإسااااالمية والااااا ون
 .المساجد لمواد ويدوية للية وماقمات

  5000 من أكثم توزيا تب:  وإلكتمونياة يادوياة ماقماات -

ب إلكتموند ل وزامات والم ساااااسااااااات الحكوميااة  ماق
ماقب يدوي اساتذاد منها الم ساساات الحكومية   800000واألا ية ، وتوزيا  دد 

 .واألا ية والجمايات التااونية واألسم والامالة
-   

 :ثالثا : منصة التطوع ضد كورونا
اسااااات اا ات جماياة الساااااالب لن ماال الخيمياة والخيمياة اساااااتق اام أ اداد كبيمف من  
المت و ين والذمم الت و ية لالنياماب ل جماية وتنذيذ أ مالها ومااامياها ومساا داتها  

(  ميق  20( مت وع ، كما اااما أكثم من )13650اليومية ، وقد ب غ  دد المت و ين )

 .ت و د
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 :منصة دعم المتضررين من كورونا رابعا :
قدمت الجماية الاديد من المسا دات ل متيممين من أزمة كومونا ، والتد استذاد منها 

 .األسم والامالة المتيممف
 

 األسر المحتاجة المتضررة:  -1

 قدمت الجماية مسا دات متنو ة لنسم المتيممف منها :
 .لنسم غذائية س ة  30000 -
 .يدوية وماقمات صحية س ة 30000 -
  د لنساام كهمبائية أجهزف لاااماع دا 150000 -

اساااتذاد من    والذي(  خ ونا نبمد   يهب ) مااااموع
 أسمف . 1500أكثم من 

 أسمف 1000 من يقامم ما لادد مالية مسا دف -
  : المتضررة العمالة -2 

    ج المتياااممف  ل امالة كثيمف  مساااا دات الجماية قدمت -
 : التالد النحو 

  غذائية س ة 120000 -
   وماقمات صحية س ة 10000 -
مكزي  الم الم بخ خالل من غااذائيااة وجبااة 860000 -

)م بخ  ز ة ل كويت( الذي أقامت  الجماية قبل ااااهم ممياااان واساااتمم لغاية 
، وقاد ساااااااب  ادد من المت و ين والمتبم ين   2020منتصاااااف ااااااهم يوليو 

والاااامكات الغذائية والم ا ب و دد من الاااابام ال هاف المت و ون  د إنجاح 
 مال الم بخ وتوزيا الوجباات   ج الاماال . كماا اساااااتذااد  ادد كبيم من الاماالاة 

(  2850المتيااممف من ماااموع أياااحد  يد األيااحج المباما حيس تب نحم )

 (  مد من الامالة واألسم المتيممف. 50000أكثم من ) أيحية استذاد منها

 خامسا : منصة دعم الكويتيين في الخارج : 
ساات الجماية لتقديب المساا دف ل كويتيين  د الخامم من األاالد وال الم الدامساين  د 

 مد صااحد وماقمات لتساا يمها  د ال ائمات ل اائدين   20000الخامم ، وقد تب تو يم 

 إلج الكويت من دول الاالب . 
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 ارج الكويت :المنح خ -2 

قدمت الجماية مساا دات متنو ة ، ونذذت  دف ماااميا لمساا دف الدول المتياممف من  
 : يموس كومونا

 : يزياغمشروع )حملة تنفس ( لجمهورية قر -

ع أجهزف تنذس لمميج نذذت الجماية ماموع اما
من الجماية  ات االستنجاديزيا باد   ب غكومونا  د قم

 د  دوالم 594,000 د ب والمساندف  قد تب جما مب غ ل

 جهاز تنذس تب اما اا 500يوب واحد وتب اماع أكثم من 

  ج  ياهاوزيزيا وتغمن جمهوية تمكيا ونق ها جوا لقم
 .المستاذيات والمماكز الصحية

 :شراج سيارات إسعاف ومواد طبية لجمهورية طاجيكستان -
                               تاب  امااال حاما اااة جاماا تابام اااات  اد ااااااهام ممياااااااان تاب مان خااللاهاااا 

كسااتان  اع ساايامات إسااااف ومواد  بية ل اج دوالم ، وتب ااام 500000جما 

 .يموس كومونااد ما لها لمواجهة  

 .ة لدول متضررة مثل اليمن وسورياتوفير سالل طبية وغذائي    - 

تنفيذ مشالالالاريع توفير الطعام للمتضالالالررين من خالل مشالالالروع إفطار الصالالالائمين في رمضالالالان ل   - 

 .غذائية لعدد من الدول المتضررة ل وتوزيع ساللوتوزيع اللحوم  في مشروع األضاحي
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الجهود التنسالالاليقية بين جمعية السالالالالم والمؤسالالالسالالالات الحكومية واألهلية والخاصالالالة 
 :يروس كوروناالمكافحة ف

تميزت جماية السااالب لن مال اإنسااانية والخيمية بتنساايقها الذا ل ما الجهات المانية  
لمواجهة  يموس كومونا ساواع الم ساساات الحكومية أو األا ية أو الخاصاة ،  د داخل  

 منها:الكويت وخامجها 
 أوال : المؤسسات الحكومية :

الحكومياة لتمكينهاا من أداع واجبهاا   ج قادمات الجماياة الاد ب الكبيم والمتميز ل جهاات 
يموس كوموناا ، ومن أبمز الجهاات اأكمال وجا  ، من خالل تو يم احتيااجااتهاا لمواجهاة  ا 
 الحكومية التد تب التنسيق ماها وتقديب الخدمات لها: 

سااااالت غذائية   -وجبات ساااااخنة  -) تجهيز المحاجم الصااااحية  وزارة الصالالالالحة -
 د ب الامامات المحجومف ( -أجهزف تاقيب إلكتموند  -وصحية 

أجهزف تاقيب الكتموند   -ساالت غذائية وصاحية  -) وجبات سااخنة  زارة الداخليةو -
تجهيز محجم   -مظالت حاديادياة  -اااااااليهاات مجهزف باالتكييف ودومات الميااه  -

 مممات تاقيب الكتمونية (  -الام ة نادي يبا  
ساالت غذائية   -) أجهزف تاقيب الكتمونية وماقمات يدوية   وزارة الشالئون االجتماعية -

 وصحية (
) تساااهيل إصااادام التماخي  الالزمة الساااتيماد المواد  وزارة التجارة والصالالالناعة -

 الغذائية (
 اام ين  د ساااالت غذائية وصاااحية ل -) وجبات سااااخنة  وزارة الكهرباج والماج -

 مح ة الصبية والاايبة والمح ات الغمبية (
 سالت غذائية وصحية( -) أجهزف تاقيب الكتمونية وماقمات يدوية  وزارة الدفاع -
 سالت غذائية وصحية( -)أجهزف تاقيب الكتمونية وماقمات يدوية  وزارة التربية -
 ائية وصحية(سالت غذ -)أجهزف تاقيب إلكتمونية وماقمات يدوية   ديوان المحاسبة -
ساالت غذائية وصاحية   -) أجهزف تاقيب إلكتمونية وماقمات يدوية  وزارة الخارجية -

 ل اائدين من خامم البالد (
ساااااالت غاذائياة  -) أجهزف تاقيب الكتمونياة وماقماات يادوياة  االدارة العالامالة للجمالار  -

 وصحية (
 مود   -) أجهزف تاقيب الكتمونياة وماقماات يادوياة  اإلدارة العالامالة للطيران المالدني -

 صحية ل كويتيين الاائدين من الخامم (
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 مود صااحية   -) أجهزف تاقيب الكتمونية وماقمات يدوية   الكويتيةخطوط الجوية  ال -

 ل كويتيين الاائدين من الخامم (

 مود صحية ل كويتيين   -تاقيب الكتمونية وماقمات يدوية  ) أجهزف  طيران الجزيرة -

 الاائدين من الخامم (

 -أجهزف تاقيب الكتمونياة وماقماات يادوياة  -) وجباات سااااااخناة  الحرس الوطني -

 سالت غذائية وصحية ( 

 سالت غذائية وصحية ( -) أجهزف تاقيب الكتمونية وماقمات يدوية  وزارة االعالم -

ساالت غذائية   -ف تاقيب الكتمونية وماقمات يدوية ل مسااجد  ) أجهز  وزارة االوقاف -

 وصحية (

سااالت  -أجهزف تاقيب الكتمونية وماقمات يدوية  -) وجبات ساااخنة  وزارة البلدية -

 غذائية وصحية (

 سالت غذائية وصحية -) أجهزف تاقيب الكتمونية وماقمات يدوية  جامعة الكويت -

أجهزف تاقيب الكتمونية وماقمات   -جبات ساااااخنة ) و   الهيئة العامة للتعليم التطبيقي -

 سالت غذائية وصحية ( -يدوية 

 -أجهزف تاقيب الكتمونية وماقمات يدوية  -) وجبات ساااخنة  االدارة العامل لإلطفاج -

 سالت غذائية وصحية (

 -أجهزف تاقيب الكتمونياة وماقماات يادوياة  -) وجباات سااااااخناة  وكالالالة األنبالاج كونالا -

 سالت غذائية وصحية (

 ثانيا : القطاع الخاص : 
قدمت الجماية خدمات  ديدف ل ق اع الخا  لمساااا دت   د تخ د لثام أزمة كومونا ،  

 مسا دات ومساامات متنو ة منها :  توقد قدم
 -جهزف تاقيب الكتمونياة وماقماات يادوياة أ -) وجباات سااااااخناة  اتحالاد الجمعيالات التعالاونيالة
 سالت غذائية وصحية (

 مود صحية ل كويتيين  -) أجهزف تاقيب الكتمونية وماقمات يدوية  طيران الجزيرة

 ( الاائدين من الخامم
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لاديد من م سااسااات الق اع الخا   د د ب أنااا ة ومااااميا وبمام   كما ساااامت ا
الجماية لتخ د أزمة كومونا ، ومن أبمز الم سااااسااااات الخاصااااة المانحة والجهات  

 الدا مة  د باض الس ا المتنو ة اليمومية:
 

 ونام االنجازات والمساامات ل جماية ( ) توثيق جريدة األنباج
 ) توثيق ونام االنجازات والمساامات ل جماية ( جريدة القبس

  ندم الميجينسد
 جماية السمف التااونية
 جماية النزا  التااونية

 جماية السالمية التااونية  
 جماية مامف التااونية
 جماية قم بة التااونية
 جماية الادي ية التااونية

 الاام التااونيةجماية 
 

 ثالثا : القطاع األهلي  
حمصات جماية الساالب لن مال اإنساانية والخيمية   ج التنسايق والتااون المتبادل ما  
الجمايات والم ساااساااات األا ية والذمم الت و ية ، وقد تب تنذيذ الاديد من الماااااميا 

الوا دف ول م سااسااات الماااتمكة لتقديب الد ب المادي والايند لنساام المتيااممف والامالة 
               وذلاا من خالل الحم اة الو نياة ل جماياات الخيمياة  ، الحكومياة واألا ياة والخااصاااااة

، إيمانا من  ساالب  د  ياويتها منذ بدع ت سايساها) ز ة ل كويت( والتد اااتمكت جماية ال
 .والتااون الماتما لتخ د األزماتالجماية ب امية تنسيق الجهود وتبادل الخبمات 
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 توصيات :
 

من خالل اذا الم تمم الدا د لتنظيب د ب جهود التنمية والمسااامات اإنساانية وتنسايق  
 توصيات :جهود والتااون بين المنظمات اإنسانية نقدب مجمو ة من ال

 جائزف الجهات المانحة تقديب الاكم ل قائمين   ج م تمم و  -1

ساااد المنظمات اإنسااانية لتقديب المزيد من الد ب والمنو ل دول والمجتماات   -2
 لتخ د اثام ازمة كومونا والمساامة  د تحقيق التنمية المستدامة لها 

حوس والدماساااات ب المزيد من الدماساااات واألبحاس من خالل د ب مماكز ال -3
 اإنسانية والامل اإنساند تحديات  وت  اات   

الجهود التنساايقية والتااون بين المنظمات المانحة والمنظمات  بذل المزيد من  -4
 المانية با ون التنمية المستدامة والجوانم اإنسانية  

ا اداد دماساااااات حول االحتيااجاات الحاالياة ومت  باات المماحال القاادماة حول   -5
 اثام ازمة كومونا  

 تجسيد دوم الجهات االنسانية  د وقت الكوامس والنكبات واالزمات  -6
 

 ب اال ماد والذمم الت و ية من خالل اااغذهب  د تخصااصاااتهب المخت ذ   د  -7

ل ت وع والامل  يها  هذا يسااااب باااكل كبيم بايصااال مسااائل ل مجتما ودول  

الااالب بصاااااومه مباااااااامه وغيم مباااااااامه   ج ابماز دوماب  د نهوض  

 المجتماات
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 خاتمة :
 

اذا الم تمم، دا ين هللا   ل قتئمين   جو د ختاب اذه الومقة الا مية نتقدب بالااكم الجزيل 
،  ن الاالب ويستايد الاالب ( كومونا19تاالج ان ياجل بزوال اذا الوباع الاالمد )كو يد 

 ا يت  االقتصاادية واالجتما ية ، وينهض من جديد ليسااج  د تحقيق التنمية المساتدامة 
والم ااه لادول الااالب ومجتماااتا  ، وان يكون ااذا الم تمم ماد ااف لمزياد من الجهود  

 .موس كوموناقديب الد ب لنمب لمكا حة اثام  اي ل م سسات المانحة  د ت 
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 المراجع :
 

الكويت  بم التاميخ ،أزمات و ز ات ، د. خالد يوسااااف الااااا د ، ممكز   -1
 2020 نام،  –الكويت لتوثيق الامل اإنساند 

ممكز الكويت لتوثيق الامل اإنساااند   -  2020-الادد التاسااا   –مج ة  نام  -2

  نام
الدب وماسااية اإنسااانية وتجمبة جماية السااالب لن مال اإنسااانية والخيمية.   -3

 2020لم تمم وجائزف الم تمم الدولد ل دب وماسية اإنسانية بحس مقدب 
مديم  اب  –الاابكة اإق يمية ل مساتويات االجتما ية إ داد د. نبيل حمد الاون 

 جماية السالب الخيمية  
التحول المقمد ونموذم م ااياة االيتااب بجماياة الساااااالب لن ماال اإنساااااانياة   -4

ب إ داد : يااااامي حمد البايجان نائم المديم الااب  2020والخيمية ، يونيو 

الاابكة اإق يمية ل مسا ولية   –بجماية الساالب الخيمية م تمم التحول المقمد 
 االجتما ية

 2020/4/6 ه دجميدف الجمي  -5
   2020/4/10ية لامب ا   BBCموقا -6
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 السيرة الذاتية 

 البيانات الشخصية : 

 يامي حمد البايجاناالسب : 

 الجنسية : كويتد

 dhari_albaijan@hotmail.comالبميد اإلكتموند : 

 0096597737928ااتف : 

 أشغل حالياً :  

جماية الساالب لن مال اإنساانية  الجماية الت سايساية  دالمديم الااب و ياو نائم منصام 

 .والخيمية  د الكويت

 :  المؤهالت العلمية

 .2010 اب   دب وب قانون من جاماة  جمان ل ا وب والتكنولوجيا -

            من الك ية الم كية األمدنية ل  يمان  CPL/IR مخصة  يام للد تجامي  - دب وب  يمان  -

 .2012 اب 

 المسيرة المهنية : 

 .2014 م ت  د اإدامف الاامة ل  يمان المدند  اب  -

 .2016 يو م سس  د جماية السالب لن مال اإنسانية والخيمية  اب  -

 .2016السالب لن مال اإنسانية والخيمية  اب مديم الاالقات الاامة  د جماية  -

مديم تنمية الموامد والا ون الخامجية  د جماية السالب لن مال اإنسانية والخيمية                -

 .2019 – 2017 اب 

 .2020نائم المديم الااب لجماية السالب لن مال اإنسانية والخيمية  اب  -
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 المسيرة في العمل اإلنساني والخيري : 

 .2006الج  اب  2003مت وع  د الهالل األحمم الكويتد من  اب  -

 .2016 يو م سس  د جماية السالب لن مال اإنسانية والخيمية  اب  -

 .2019 يو م سس  د الجماية الكويتية لنسم المتاذذة  اب  -

 في اإلدارة اإلعالمية لمؤتمر اطعام مليار جائع حول العالم. شاركت -

تمكيا والذ بين  قا  ة خيمية الج قمغيزيا وبومما و  40اامكت  د تنظيب أكثم من  -

 و اجكستان. 
 

 حمالت لتجهيز ااحنات اغاثية الج سوميا واليمن.  7اامكت  د تنظيب وادامف   -
 

ماامض لتوزيا الكسوف والس ل الغذائية لنسم المتاذذة   6اامكت  د تنظيب أكثم من  -

 داخل الكويت.

 التواصل اإلعالمي : 

 وسائل التواصل االجتما د. توثيق المحالت اإغاثية والت و ية من خالل  -

 . مساامات  ديدف  د وسائل اإ الب المقموع والمسموع والممئد -

تناول الائون والقيايا والمويو ات الممتب ة بساحة الامل اإنساند والخيمي   -

 . والت و د

 .د وف م ثمي التواصل االجتما د لد ب الحمالت اإنسانية -
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 االهتمامات الشخصية : 

 الساد الج تخ يد لقم الكويت ممكزاً ل امل اإنساند. -

 ت سيس موح الذميق الواحد والامل الجما د  د الم سسة. -

 االستماتيجد. التخ ي   -

 مهامات اإدامف والقيادف الذا  ة  د الم سسات اإنسانية والت و ية.  -

 ت ويم الامل اإنساند والخيمي.  -

 االجتما د.  التواصل -

 التطلعات المستقبلية : 

مائدف  د الجانم اإنساند والخيمي  ن تكون جماية السالب لن مال اإنسانية والخيمية  أ -

  المياً. 

 ل التكنولوجية أو المقمية لت ويم الامل اإنساند والخيمي. استغالل كل الوسائ -
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 جهود جلنة األعمال اخلريية  
يف مجال املنح ملواجهة تبعات جائحة كورونا

ية تقديم نواف الكوهيج | املدير التنفيذي للشؤون اإلدار



#فريق_البحرين
#TeamBahrain



 األهداف ودور القطاع الثالث يف األزمات



أسس العمل وقت األزمات

رفع الرضراملعايريالرسعة



إطالق احلمالت

الوصول  
للمترضرين

حملة #نحتاج ــ مساعدتك

إرشاك  
املجتمع

توصيل 
املساعدات



حرص احلاالت

وغريها..

أكرث من 1000 طلب 
ملترضرين من أزمة كورونا

أرس منتجة متعففة

موظف تم ترسيحه من العمل

توصيل الطالب إىل املدارس

تقديم الدروس اخلصوصية

ية أصحاب املشاريع التجار



الدعم  
وتقديم املساعدات

الرشكات األفراد
واجلهات



حمالت إعالمية

تسويقتفاعلتأثري



النتائج



املشاركة  
يف حملة 
فينا خري

10,000
د.ب



راتب شهري 
للمترضرين

170
أرسة



توزيع 
السالل الغذائية

1000
سّلة



وجبات اإلفطار 
”مرشوع فطوركم علينا“

1010
 وجبة

740
 أرسة مستفيدة



دعم احلملة الوطنية 
ملكافحة كورونا  
بالكمامات الطبية

16,000
كمام طيب



دعم احلملة الوطنية 
ملكافحة كورونا  
باألجهزة الذكية



دعم احلملة الوطنية 
ملكافحة كورونا  
بالقفازات الطبية

25,000
قفاز



توزيع 
أدوات التعقيم 

عىل األرس

1000
حقيبة



توزيع عبوات املياه 
عىل اجلهات املكافحة 

لكورونا

100,000
عبوة



خدمة االستشارات 
الطبية والنفسية 

 املجانية

14
 طبيًبا ومختًصا نفسًيا



يف جلنة األعمال اخلريية نستمر يف نرش األمل وتقديم املساعدات  
إىل بعد انتهاء اجلائحة وانتهاء الرضر الواقع عىل الناس منها..



شكًرا






