
سم هللا الرحمن الرحيم ب  

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين ، محمد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه  

 أجمعين.... 

. أصحاب السمو والمعالي والسعادة ...المتابعون الكرام من الدول األوربية ومن خارجها  

للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية في دول   األولى نرحب بكم أجمل ترحيب في الفعالية الرسمية  •

في اوربا ، بعد مسيرة امتدت   لها  اإلتحاد األوربي ، والتي تأتي متزامنة مع افتتاح أول مكتب 

ألعمال الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية تجاوزت الثالثة عشر عاما، عملت من خاللها بنشاط  

 من الدول العربية وفي خارجها..  وممارسات مسؤولة في العديد 

يشرفنا في هذا اليوم التاريخي ، والذي نصل به بأنشطتنا وخدماتنا إلى دول    ..... المتابعون الكرام   •

قمة األعمال الخيرية األوربية والمسؤولية المجتمعية   اإلتحاد األوربي ، من خالل تنظيمنا لفعاليات "

ل الخيري في اوربا ...فرص لتحقيق شراكات عالمية  العم"، والتي تتناول موضوع "م 2020لعام 

، أن نؤكد لكم اهتمامنا الواسع بهذه القارة ، وهدفنا أن نساهم من  "مسؤولة لتعزيز السالم والتنمية

ومنتجات وخدمات  خالل وصولنا اليها في تجسير العالقات بين الشرق والغرب، من خالل فعاليات  

الرؤى واألفكار واألطروحات العلمية والمهنية، ونتشارك من   معرفية وعلمية ، نتبادل من خاللها

الممارسات في مجاالت المسؤولية المجتمعية ، وأخالقيات األعمال، والتنمية   أفضلخاللها 

 المستدامة ،وخدمة المجتمعات.

 المتابعون الكرام.. 

مجاالت األعمال الخيرية  لقد شهدت دول اإلتحاد األوربي العديد من الممارسات المتميزة في  •

ارسين من شركات  موالمسؤولية المجتمعية ، إستنادا إلى تشريعات وقوانين راسخة ، ومحفزات للم

  ات والتشجيع نحو الممارسحالة من التدافع  على ومؤسسات ، وكذلك األفراد، األمر الذي انعكس  

سؤولية المجتمعية في دول  ممارسة األعمال الخيرية والم ت المسؤولة في شتى القطاعات . وقد تم

بقاع واسعة من    ، وأمتد أثر هذه الممارسات المسؤولة إلى بكفاءة عالية واقتدار اإلتحاد األوربي 

دول العالم . وأصبحت الدول األوربية ، سواء بذاتها أو عبر منظومة اإلتحاد األوربي قوة ناعمة  

ثاني أكبر مانح على   اليوم  ث تعد فاعلة في مجاالت العمل الخيري والممارسات المسؤولة ، حي

في صناعة   المساهمة الفاعلة مكن لها المستوى العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية ، األمر الذي 

 . وكذلك التربع على عرش تطبيقات المسؤولية المجتمعية القرار اإلنساني الدولي 

، كما غيرها من دول العام ،   لقد شهدت ممارسات المسؤولية المجتمعية في دول اإلتحاد األوربي  •

نهضة وتنمية ، وسيسعى الخبراء والمتحدثون في هذه القمة األوربية ، إلبراز أوجه التقدم فيها  

وتميزها عبر أوراق عمل علمية رصينة ، وتجارب رائدة سيتصدى لها قيادات علمية ومهنية  

م لهم بخالص الشكر والتقدير على  أستثمر هذا المقدمة اإلفتتاحية ألتقد واسمحوا لي أن ومجتمعية ،  

 قبولهم دعوتنا للمشاركة في هذا الحدث العلمي . 

 



 

 المتابعون الكرام 

م ،مرت بمراحل عديدة، حتى  2007عام   فيإنه ومنذ تأسيس الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية  •

وصلت إلى هذه المرحلة من تواجد في دول عديدة من دول العالم ، وكذلك زيادة في التأثير والعوائد  

واسع من شرائح  المجتمعية في مناطق أعمالها ، وتجويد في الخدمات والمنتجات المهنية ، وتعاطف  

أعداد المنتسبين إلى العضويات المهنية للشبكة   مجتمعية ومهنية انعكست في الزيادة الواضحة في 

اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية ومراكزها المتخصصة . واليوم نأمل أن نتوسع في العمل في دول  

اإلتحاد األوربي، ونحقق شراكات مهنية وعلمية مع العديد من المؤسسات التي تتوافق مع أعمال  

 شبكتنا ومجاالت تخصصها. 

" قمة األعمال الخيرية األوربية  لكم متابعتكم ومساهماتكم في دعم فعاليات وختاما ، أشكر  •

، سائال هللا سبحانه وتعالى أن نحقق من خاللها إنطالقة متميزة  م"2020والمسؤولية المجتمعية لعام  

 نحو استدامة األعمال وتعميق األثر، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
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:الفهرس

الخيري العملتعريف

العمل الخيري صناعة

متى بدأ العمل الخيري في أوروبا

لماذا العمال الخيري في أوروبا وأمريكا في هذه المرحلة المتقدمة؟

1

2

3

4

5أمثلة عن العمل الخيري في أوروبا وأمريكا

6ماذا علينا أن نفعل لنلحق بأوروبا وأمريكا

7ماهو الدور الذي يقوم به ويحققه العمل الخيري؟



:  عريف العمل الخيري ت-1

:هو الواجب والفرض والسنة-
فيصبح سنة اذا كان المجتمع كافيا مستكفيا مستقرا امنا،

ويصبح واجبًا إن كان المجتمع جاهال ضعيًفا مغيًبا،
ستحلت ويصبح فرضا اذا تشتت المجتمعات، تمزقت أوصال األوطان، سرقت ونهبت المقدرات، ا

.الحرمات، وانتشر الظلم ورفع العدل وضاع الرشد

:هو الحلم واأللم واألمل-
.فهو األلم الذي يتحمله القائمون عليه من أجل تحقيق الحلم واألمل

.وهو األمل الذي يراه المساكين آتًيا ال محالة وان انعدمت بهم السبل
القريب ليرفع به وهو الحلم في اليقظة وفي ظالمات الليل البهيم الذي يراود كل متأمل آمل في فرج هللا

.عنهم العناء والشقاء والبالء



صناعة

مؤسسي

إحتراف المهني
تنظيمي

تقليد متعارف ومتفق عليه
موسمي جماعي 

إنفعالي
فردي
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ق لتنعم فهو صفة لكل مخلوق خلقه الخال. هو ركن أساسي من أركان بِنَاء الحيوات المختلفة على ظهر هذه المعمورة-12

.بإبداعاتهم الخالئق في كل خليقة خلقها الخالق المبدع المصور

ية ؟هو هذا وذاك واكثر، فهل نعي وندرك ما نتصدى إليه ؟ وهل نرى لنحقق ما فيه الخير لكافة أبعاد مداراته المجتمع

ها بل هو كل ذلك وكذلك منظومة حياة تؤطر إليجاد أطر ننظم في. هو ليس صورة، كلمة، خطبة، انشودة، مؤتمر أو لقاء

نيا منظومات دروب الحياة التي جعلها الخالق لنا مستقرا معلوًما إلى حين فوق ارض هذه المعمورة وتحت سماء هذه الد

.الفانية

هم حكمة فمن فهم منا العمل الخيري وبناء منظومة المجتمع المدني ومؤسساته، فيكون قد فهم بعض اآلثار الكونية من ف

ِ وهذه الحياة المؤقتة آلتي نعيشها فوق اراضيه وبين ر .بوعهالخالق في بناء أراضي هذا الكوكب األرضي الَدني 

.نتبعكمهذا هو العمل الخيري الذي نؤمن به فعال وقوالً، فهل لديكم أعمال او أفعال خيرية اخرى غير هذه؟ أشيروا علينا ل
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THE RISE OF PHILANTHROPY
OVERVIEW OF PHILANTHROPY IN EUROPE

Private contributions of money or other resources with 
a primary goal to benefit the public good

Charitable acts or other good work that help others or 
society as a whole

WHAT IS PHILANTHROPY?



WHAT IS PHILANTHROPY?

Philanthropy involves charitable giving to worthy causes on a 
large scale

Philanthropy must be more than just a charitable donation. It is 
an effort an individual or organization undertakes based on an 
altruistic desire to improve human welfare 

Philanthropy can include donating money to a worthy cause, or 
volunteering time, effort, or other forms of altruism;



Philanthropy is the preferred method because it not only seeks to 
help, but intentionally searches for the root of the problem and 
looks for solutions;

Philanthropy has been seen as a tool to sustain economic growth 
and the firm's own growth, based on human capital theory. 
Through education, specific skills are taught which enhance 
people's capacity to learn and work



IS THERE A DIFFERENCE BETWEEN CHARITY AND PHILANTHROPY

“Charity tends to be a short-term, emotional, immediate 
response, focused primarily on rescue and relief, whereas 

philanthropy is much more long-term, more strategic, 
focused on rebuilding. One of my colleagues says there is 
charity, which is good, and then there is problem-solving 

charity, which is called philanthropy, and I think that’s the 
distinction I have tried to make.”

- Steve Gunderson, former President and CEO of the Council 
of Foundations



PHILANTHROPIC TRENDS
GROWTH OF INSTITUTIONAL PHILANTHROPY

European philanthropy has grown dynamically in the last 20 years

There are approximately 110,000 foundations in the 27 European Union (EU) member countries

European philanthropy today is an independent source of income for the non-profit 
sector and an agent of social change in its own right

There are several reasons 
for this remarkable 
growth

The significant generational transfer of private wealth and the share of 
it that is converted to philanthropic capital
A tendency in many Member States to delegate some public functions 
to private organizations, and Non for profit organisations 
The reform of national foundation, charity, and/or tax laws in an effort 
to encourage foundations as an instrument for private action in the 
public interest 



HISTORICAL BACKGROUND

GREAT BRITAIN – 19th 
CENTURY Philanthropists began to adopt active campaigning roles, where they would 
champion a cause and lobby the government for legislative change.
Financial donations to organized charities became fashionable among the middle-
class in the 19th century

By 1869 there were over 200 London charities with an annual income, all together, 
of about £2 million. 
By 1885, rapid growth had produced over 1000 London charities, with an income of 
about £4.5 million. 
They included a wide range of religious and secular goals



SIGNIFICANT VARIATIONS ACROSS REGIONS

●The philosophy, character, legal status, and scale of philanthropy vary widely across 
Europe 

●Cultural traditions, religious mores, political histories, and the economic strength of 
individual countries have profoundly shaped the charitable sector in each country and 
created a rich and diverse philanthropic landscape across the region
The variations are in terms of the

1. Legal definitions and public understanding of “philanthropy”, “foundation” 
associated terms vary from country to country

2. Foundations’ missions, activities, and operating models also vary widely



The choice of a particular legal structure depends on its objective, the limitations 
imposed by applicable law and other factors.
Possible structures include the following:

Private foundation;
Public charity;
Private operating foundation;
Not-for-profit joint venture;
Functionally-related business; 
For-profit entity or joint venture (LLC, corporation or partnership);
Hybrid entities: single for-profit legal entities that serve both a 
business and a social or charitable mission (depending on the state, 
referenced as a benefit corporation, social purpose corporation, 
public benefit corporation, flexible purpose corporation)



NEW MODELS OF PHILANTHROPY

New models of philanthropy are emerging 🡪 Innovation and diversification in philanthropic 
institutions and social investment approaches are on the rise

Philanthropic institutions and philanthropists in 
Europe are embracing new ways of giving -- e.g., 
venture philanthropy, and new types of 
philanthropic financing, including loans and equity --
to support charities and social enterprises 



For example, a group of four Italian foundations, called the Fondazioni4Africa, is working to 
improve the lives of Africans, both in Africa and in Italy 

EFC also reports a growing 
number of foundations looking 
into collaboration as a way to 
address economic and social 

challenges 

COLLABORATION AMONG 
FOUNDATIONS



PHILANTHROPY IN UK



£286 bn

• In the UK, it is estimated that civil society organisations employ 2.3 million people 
and eight per cent of the workforce, have an annual combined income of £181 
billion and assets of £286 billion

The number of people employed

by civil society organisations

8%
(workforce)

(income)
(assets)

£181 bn

2.3 millions



Proportions given to cause areas in UK in 2018



Means of Giving



Ways of Approaching People to Donate



Overall picture of how people get involved



VOLUNTEERING
In 2019, one in six (16%) said they had volunteered for a charity over the last 

year



EXPLANATIONS FOR THIS GROWTH Globally :

Ongoing increase in positive media coverage of 
philanthropy, which shines a spotlight on major giving and 
helps make it a ‘norm’ amongst those with the most to give

The emergence of new role models, whose in some cases  
announcement pledged 99% of their wealth to public 
interest causes

Expansion of the philanthropy advisory industry, as research 
shows that donors who take professional advice give more 
than those who do not

I.

II.

III.



CELEBRITY PHILANTHROPY

It involves celebrities using 
their publicity, brand credibility 
and personal wealth to 
promote not-for-profit 
organisations

This is sometimes termed as 
‘CELANTHROPY’ – the fusion of 
celebrity and cause as a 
representation of what the 
organisation advocates



TRANSFORMATIONAL PHILANTHROPY

Is about giving which embraces a viable 
theory of change. It does so by 
implementing organizational models 
which are sustainable, leveraging 
resources through working in 
partnership with others, and scaling up 
operations to benefit more people



Tools available to philanthropists and grantmakers into three headline 
strategies – impact, influence, and leverage



IMPEDIMENTS TO PHILANTHROPIC ACTIVITIES IN EUROPE 



Civil and tax law environment

Uneven regional knowledge on philanthropic scope and impact

Despite the welcome increase in research and knowledge-building 
activities in the region, the availability of philanthropic data in many 
countries is limited, and data among countries is not easily comparative 

IF THERE HAD BEEN BETTER DATA, IT WOULD BE USEFUL 
FOR…



Accountability, transparency, and increased 
visibility can produce greater confidence in the 
sector,
leading to greater participation;
Demonstrating the value of philanthropy can 
attract those who seek to have social impact;
Comparative benchmarking allows individuals, 
institutions, and countries to understand their 
own 
philanthropic giving as it relates to others, 
potentially leading to actions to adjust levels of 
investment 

INCREASED PHILANTHROPIC 
CAPITAL

Better knowledge is critical to 
identifying effective strategies, 
solutions, including 
opportunities for
collaboration;
Accurate data is essential to 
analysing philanthropy’s 
impact;
Ultimately, better knowledge 
has the potential to drive a 
reallocation of the global 
giving portfolio

IMPROVED PHILANTHROPIC 
STRATEGIES AND IMPACT

I
.

II
.



Greater transparency 
and accountability of the 
philanthropic sector can 
lead to more favourable 
policies;
Better understanding of 
philanthropy’s role in 
society can lead to a 
more favourable policy 
environment

A MORE FAVOURABLE POLICY 
ENVIRONMENT FOR PHILANTHROPY 
AND CIVIL SOCIETY

More comprehensive and readily 
available information on philanthropic 
institutions will help civil society
organizations more easily identify potential 
partners and resources;
Greater transparency and increased 
visibility of philanthropic support for 
civil society can build greater
public confidence and participation in 
the sector

STRONGER 
CIVIL SOCIETY

III
.

IV
.



CONCLUSION
An increasing number of donors, grantmakers, social innovators, 
and everyday people are purposely using different strategies and 
multiple tools….. but they’re sharing in a belief that they can deploy 
their resources for social good 

Millennials make up at least half of the workforce in 2020. They 
actively commit their time, money, and networks for causes
and they expect companies to be involved with causes and 

proactively seek options to buy from and invest in businesses 
that have positive social and environmental results



Thank You!
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ية األوربية والمسؤولية المجتمعية  قمة األعمال الخير

 م 2020 أكتوبر  31

حة العمل ورقة محور  المقير

ي العمل ودراسات األوروبية البحثية المراكز  واألهداف البنية ..الخير

اتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة )عنوان ورقة العمل:  ي المFWEصياغة اسير
 
 دن( ف

ية عن طريق تحسير  أوجه التعاون بير  نظم الغذاء والمياه والطاقة  الحض 

مدير ، )رئيس فريق البحث العلمي القطري( الكواري سيف بن محمد مهندس الدكتورمقدم ورقة العمل: 

، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعيةبدولة قطر،  مركز الدراسات البيئية والبحوث بوزارة البلدية والبيئة

 للبصمة العالمي المجلس في ، وعضوالمفوض األممي للترويج بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامةو

 .الكربونية

 ّ ة بسبب تغير مثل: الفيضانات واألعاصير  ،سبب كوارث بيئية  المناخ الذييواجه العالم اليوم تحديات كبير

اتو  رائق الغاباتوح العواصف االستوائية وتسونامو والزالزل   : نتشار األمراض واألوبئة مثلوا انتشار الحشر

ا، اإلسهال، التهاب السحايا، المالريا ها،  ()الكولير ي نتجت عن التفاعل غير الرشيد من جهة اإلنسان وغير
والت 

 انبعاثات الغازات الدفيئة. لذلك نحو البيئة المحيطة به والموارد المتاحة بها 
ّ
هو  أعلنت األمم المتحدة أن

، رئيسي للتغيرّ المسبب ال ي
، داعية إىل تحرك رسي    ع تنذر بالخطر بلغت مستويات عالية قياسية حيث  المناخ 

ية.  ي بيان: "ال    لضمان مستقبل جيد للبشر
 
ي تاالس، ف وقال رئيس المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، بيتير

ي مستويات تركير  الغازات 
 
ي الجو، رغم جميع يوجد أي مؤرسر عىل تباطؤ، ناهيك عن انخفاض، ف

 
الدفيئة ف

امات بموجب اتفاق باريس حول التغيرّ  ". االلي   ي
  المناخ 

ي 
 
ي أكسيد الكربون ف

بلغت  2018ووفق التقرير السنوي للمنظمة حول الغازات، فإن معدالت تركير  غاز ثان 

ي المليون، مقارنة 407.8
 
ي المليون عام  405.5 ب أجزاء ف

 
قليل معدل . وهذه الزيادة تتخىط ب2017أجزاء ف

 . ي
وبلغت معدالت تركير  الغازين اآلخرين الرئيسيير  المسببير  لالحتباس  الزيادات السنوية خالل العقد الماض 

ي 
 
وز، مستويات عالية قياسية ف  ، وفق منظمة األرصاد. 2018الحراري، وهما الميثان وأكسيد النيي 

ي أن أجيا
ل المستقبل ستواجه تداعيات حادة وقالت المنظمة إن "هذا النمط المستمر طويل األمد يعت 

ايدة للتغيرّ   
ي مستوى مياه مي 

 
ي المياه وارتفاع ف

 
، ومنها ارتفاع الحرارة، وطقس أكير قسوة ونقص ف ي

 المناخ 
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ية".   المناخ التابعة وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيرّ  البحر وتعطيل النظم البيئية البحرية والير

ار دون  لألمم المتحدة، إنه من ي أكسيد  غاز  درجة مئوية، يتعير  أن تكون انبعاثات 1.5أجل احتواء االحي 
ثان 

ي تتم إزالتها، إما من خالل 
ي الجو متساوية مع الكميات الت 

 
الكربون معدومة، أي أن تكون كمية االنبعاثات ف

 االمتصاص الطبيعي أو باالبتكارات التكنولوجية. 

، ، فالفيضانات دمرت مساحات شاسعة من المزارعالطبيعية تعرض البلدان للكوارث أدى إىل  المناختغيرّ  إن

بة بالماء المالح ، كما غطت المياه المناطق والتجمعات السكنية وهدمت البنية األساسية واختلطت مياه الشر

ي 
 
 العراء ال لهذه المناطق، وبالتاىلي أصبح الفقراء هم ضحية هذه الكوارث بعدما تهدمت منازلهم وأصبحوا ف

يا والبعوض اللذين يحمالن مرض المالريا األوبئة مثل فذلك ُيعد فرصة لتكاثر أنواع من مأوى لهم.  البكتير

ة من الناس  . الذي قد يتسبب بمقتل أعداد كبير

ات البيئية، كانا   وحرائق الغابات أن الجفاف ات والبحوث العلميةأظهرت الدراسكما   مكان لهفنتيجة التغير

،  تأثير 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 
ي ف

ي والمان 
ي عىل األمن الغذان  فمن المحتمل أن يزداد وبالتاىلي سلتر

ي كثير من الفقر انتشارا وحد
 
ة بلدانالة ف ذات الدخل المنخفض. ولن يقترص األمر عىل زيادة أو البلدان  الفقير

ي كثير من
 
وقال تقرير جديد صدر عن منظمة   .هذه البلدان عدد الفقراء، بل إن الفقر سيصبح أكير قسوة ف

كلفت القطاعات الزراعية   2015و 2005األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( إن الكوارث الطبيعية بير  

ي اقتصاديات الدول النامية حواىلي 
 
ي  96ف

ي والحيوان 
ر اإلنتاج النبان   .مليار دوالر نتيجة خسارة أو ترص 

ي هانوي أطلقالتقرير الذي وحسب 
 
ي مؤتمر ف

 
عقدته الحكومة الفيتنامية بالتعاون مع الفاو، فإن  والذي ف

ي آسيا 48نصف هذه الخسارة )ما يساوي 
 
  .مليار دوالر( حدثت ف

ً
ب مؤخرا ويعتير الجفاف، والذي ض 

، عامل التهديد األكير للزراعة. 
ً
 وغربا

ً
قا  ورسر

ً
 وجنوبا

ً
ي مختلف مناطق العالم شماال

 
 83فما نسبته المزارعير  ف

ي وثقها تقرير الفاو تكّبدها قطاع الزراعة، 
ي المائة من مجمل الخسائر االقتصادية الناجمة عن الجفاف والت 

 
ف

 بالتفصيل الثمن الباهظ الذي يدفعه اإلنتاج الزراعي  .مليار دوالر 29بتكلفة بلغت 
ً
لكن التقرير يبيرّ  أيضا

ي وسبل معيشة الناس نتيجة مجم
ة أخرى من التهديدات غير الجفافواألمن الغذان   .وعة كبير

ي تشمل انتاج المحاصيل 
وقال المدير العام للفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا: "تواجه القطاعات الزراعية، والت 

ي والغابات ومصائد األسماك وتربية الحيوانات البحرية، الكثير من المخاطر، مثل التغيرّ 
 واإلنتاج الحيوان 

ي وتقلبات 
اعات المناخ  ي الي  

 
ايد المتواصل ف األسواق واآلفات واألمراض وأحوال الطقس المتطرفة والي  

ي هذه وأضاف: "أصبح هذا اآلن هو األمر الطبيعي الجديد، وسيفاقم التغيرّ . "واألزمات الممتدة
 المناخ 

 ال . "التهديدات والتحديات
ً
 يتجزأ من وقال إن "إدارة الكوارث وتقليص خطرها يجب أن تكون بالتاىلي جزءا

 لضمان 
ً
 وقدرة عىل الصمود هو أمر مهم جدا

ً
 وطموحا

ً
الزراعة الحديثة، وبناء إطار للزراعة يكون أكير شموال

ي تعتير حجر األساس للسالم والتكيّ 
ّ التنمية المستدامة، والت  ي ف مع التغير

 . " المناخ 

ي المناخ والبيئةألف باح 11أصدر ومن هذا المنطلق 
 
 أعلنوا فيه  153ن م ث وعالم متخصص ف

ً
دولة، بيانا

  وقد  حالة الطوارئ،
ُ
ي  هذا اإلعالن شر ن

 
ام أخالف هم ينطلقون من الي  

ّ
د هؤالء أن

ّ
ي مجلة "بايوساينس". وقد أك

 
ف

ي يواجهها 
ث بوضوح وضاحة عن حالة الطوارئ الت 

ّ
ية من الكوارث المقبلة، والتحد م عليهم تحذير البشر

ّ
يحت

  .كوكب األرض
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ي نفس السياق
 
ي تحمي البيئية وتساهم  وف

قامت العديد من المنظمات المعنية بالبيئة بإطالق المبادرات الت 

ب والطاقة وذلك  وة الحيوانية وتوفير المياه الصالحة للشر
ي تعزيز الجهود المتعلقة بالزراعة وزيادة الير

 
ف

ي أطلقتها األ 
، 2015مم المتحدة عام للقضاء عىل الفقر والجوع تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة الت 

ي يمكن أن يستفيد منها الكثير من دول العالم. لذلك وهو ما يعتير من األ 
ية الت   أسس منتدىعمال الخير

ي الدوىلي للبحوث العلمية  بلمونت ية واالتحاد األورونر اكة علمية الدوىلي للمدن الحرص  دعوة تهدف إىل  ،رسر

كاء الدوليير  ومراكز البحوث العلمية العالمي إليجاد حلول ة والجامعات وأصحاب القرار والجهات الفاعلة الشر

المستدامة،  Food, Water and Energy (FWE) الغذاء والمياه والطاقة تجمع منظومةمبتكرة و جديدة 

يةمبادرة عالمية للوهي   The Sustainable Urbanization Global Initiative ةالمستدام مدن الحرص 

ي  ي جميع أنحاء وقد تم تأسيس هذا التعاون من أجل  . (SUGI) تسم سوخر
 
ات ف الجمع بير  البحوث والخير

 . العالم إليجاد حلول جديدة ومبتكرة لتحدي العالقة بير  الغذاء والمياه والطاقة المستدامة

  88تقدم ما مجموعه  وتنفيذا لهذه الدعوة فقد 
ً
  بحثا

ً
ي  علميا

 
المرحلة األوىل، وبعد  عىل مستوى العالم ف

بحثا لتتنافس فيما بينها  40 مرحلة التصفيات ليصل عددها إىلالمراجعة والتقييم دخلت هذه األبحاث 

ك من ضمن هذه األبحاث  ي األمريكي المشي  لبلوغ المرحلة النهائية، وكان البحث العلمي القطري األورونر

ي نوفمير . المتنافسة
 
اء واالستشاريير  الدوليير   2017ف ي . تم تقييم هذه األبحاث من قبل فريق من الخير

 
ف

بحث علمي عىل مستوى العالم بعد خوض التصفيات النهائية، وقد فاز البحث  15تم اختيار  2017ديسمير 

ك ي األمريكي المشي  اتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه  صياغةبعنوان: "  العلمي القطري األورونر اسير

ي المFWEوالطاقة )
 
ية عن طريق تحسير  أوجه التعاون بير  نظم الغذاء والمياه والطاقة دن( ف  "الحض 

 . باإلجازة العلمية والفنية ليقدم الحلول المبتكرة لتحدي العالقة بير  الغذاء المياه والطاقة المستدامة

ية المستدامة المرتبطة بالعالقة بالغذاء والمياه والطاقة  وع المدن الحرص   SUNEX( سانكس)يضع مشر

ي أنظمة الغذاء والمياه والطاقة
 
، وبيان أوجه FWE نموذجا إلطار متكامل لتقييم جوانب العرض والطلب ف

ابط بينهما من خالل وجهة نظر علمية فنية وتقنية متخصصة تدعم الحلول المستدامة والكفؤة  الي 

ية والمناطق المحيطة والمياه والطاقة الغذاءإلمدادات  فهوم العالقة بير  الغذاء وسيشكل م. للمناطق الحرص 

نهجا مركزيا لضمان إيجاد حلول متسقة بشأن االستخدام واإلدارة  FWE-Nexusوالمياه والطاقة 

  . المستدامير  

ي هذا البحث الدكتور مهندس محمد بن سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية يرأس فريق قطر 
 
ف

، ويمثل Ministry of Municipality & Environment (MME) وزارة البلدية والبيئة ممثال عن والبلدية

 Qatar حمد مجامعة حمد بن خليفة األستاذ الدكتور/ عبدالكريم ا معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة

Environment and Energy Research Institute (QEERI)، ك فريق قطر مع مراكز  حيث يشي 

ي بالنمسا المعهد التكنبحوث علمية أوروبية وه :   AIT  Austrian Institute of Technology) )لوخر

 Leibniz Centre for Agricultural Landscape الزراعة والمناظر الطبيعية ألبحاثومركز ليبي   

Research (ZALF)  ا بمدينة بريستول ،بجمهورية ألمانيا  University of the West وجامعة غرب إنجلي 

of England, Bristol (UWE) – ومؤسسة روك كونكت  ،بالمملكة المتحدةROC-Connect  بالواليات

 ومراكز  الوطنية والهيئات والمؤسسات الجامعات مع بالتعاون قطر  فريق سيقوم . كما المتحدة األمريكية
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ي  المتخصصة البحوث
 
اتيجية 2030 قطر  رؤية يخدم بما  الهام العلمي  البحث هذا  تنفيذ  ف  التنمية واسي 

اتيجية ويحقق ،2022 – 2017 الوطنية ي  والطاقة والمياه الغذاء لموارد  المستدامة االسي 
 
 قطر.  ف

 

ي  ك مريكي األ  فريق البحث العلمي القطري األورونر  المشي 

 : ي أرب  ع عواصم دولية وهي
 
وع ف الدوحة وبرلير  وبريستول وفينا، حيث تعكس هذه المدن سوف ينفذ المشر

ي خصائص المناخ والطقس بشكل عام 
 
أنماط اجتماعية واقتصادية مختلفة، باإلضافة إىل أنها تختلف أيضا ف

وع  سنوات، تبدأ من  3وتغير أساليب االستهالك، وهي عوامل تؤثر عىل انتاج الغذاء. حيث أن مدة المشر

ي  2018 وليو ي
 
 . 2021 يوليو  وتنتهي ف
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ك للغذاء والمياه والطاقة لعقد فريق البحث الع 2020ابريل  16بتاري    خ  ي األمريكي المشي  مي القطري األورونر

ك عير تقنية الفيديو 
نامج المعتمد من قبل منتدى2020اجتماع مشي   فورم بلمونت ، وذلك وفق الير

Belmont Forum  ي للبحوث العلمية  الدوىلي يةواالتحاد األورونر مبادرة ، تحقيقا للالدوىلي للمدن الحرص 

يةعالمية للال ي تسم  The Sustainable Urbanization Global Initiative ةالمستدام مدن الحرص 
والت 

ي  اف SUGI)سوخر بمؤسسة قطر ومجموعة دولية  QNRF لبحث العلمي لرعاية االصندوق القطري (، وبإرسر

 .  من المانحير 

وع، عقد هذا اال  ي لمدة يومير  بير  الفرق العلمية العالمية لمناقشة أنشطة المشر
جتماع الموسع االستثنان 

العالمية  COVID)  19كوفيد)وكذلك إعادة ترتيب بعض الجزئيات البحثية متضمنة مناقشة جائحة كورونا 

حة بير  الغذاء والمياه والطاقة والعالقة بي
خالل االجتماع . نهما وتداعياتها عىل منظومة االستدامة المقي 

ي تم تطويرها من قبل الفرق المعنية، وهي منظومة 
تمت مناقشة النتائج المتحصل عليها من المنظومات الت 

ها ومنظومة المياه ومنظومة الطاقة، حيث أن النتائج كانت واعدة وممتازة بشكل  الغذاء وسالسل كفاءة توفير

ية الم ، كما تم مقارنة نتائج المدن الحرص   ختارة كٌل عىل حده وهم: الدوحة وبرلير  وفيينا وبريستول. كبير

اتيجيات وسيناريوهات لكي تتنبأ 
إن هذه المنظومات الثالث )الغذاء والمياه والطاقة( مصممة لتتضمن اسي 

ي عير   2050باستهالك الغذاء والمياه والطاقة للسنوات القادمة حت  
 
، وهذه المنظومات سوف تأخذ ف

لطاقة المستهلكة وعدد السكان ونسبة النمو خالل السنوات القادمة، وكذلك التخطيط االعتبار نوعية ا

ي ونمط حياة السكان متضمنة آلية استهالك الغذاء والمياه والطاقة، وكذلك التقنيات ذات الكفاءة 
العمران 

ي انتاج ونقل وتخزين السلع وعالقتهما ببعض، كما أن السيناريوهات تتضمن تأمير  
 
سالسل نقل العالية ف

ي أكسيد الكربون واستهالك ووفرة الوقت ما 
ي الحسبان انبعاثات غاز ثان 

 
الغذاء بأقل تكلفة، وكذلك أخذت ف
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بير  نمط االستهالك واالمداد. كما تم تطبيق السيناريوهات الحالية الستهالك الغذاء والمياه والطاقة عىل 

ات، وتم تطبيق أيضا سين ي عير  االعتبار التطوير وزيادة عدد السكان الحاىلي دونما تغيير
 
اريوهات أخرى تأخذ ف

ي 
 
كما أضاف فريق البحث   Sustainable Development Scenarioالسنوات القادمة  عدد السكان ف

، (COVID 19) 19العلمي العالمي سيناريو جديد لمنظوماته السابقة يختص بجائحة كورونا كوفيد

، وقد وتداعياتها عىل القوى العاملة وأسعار الم ها عىلي الناتج والدخل القومي أثبتت هذه حروقات وتأثير

اتيجية بمحاورها المختلفة ات ايجابية االسي  ي كل الظروف  بشأن إعطاء مؤرسر
 
ي ف

تحقيق األمن الغذان 

ي وباء كورونا المستجد " كوفيدوخاصة  ،واألوقات
ي ظل تفسر

 
ي الوقت الراهن19ف

 
 . " الذي يجتاح العالم ف

ي القريب العاجل سوف تتوفر لدينا قاعدة بيانات عىل منظومة الغذاء تفيد صناع 
 
من هذا المنطلق بأنه ف

ي 
اتيجية ومستدامة لتقوية منظومة األمن الغذان  ي وضع خطط اسي 

 
ي من شانها تساعد ف

، والت  القرار والمهتمير 

ها.    والتصدي ألي ظروف طارئة سواء كانت كوارث طبيعية أو أوبئة أو غير

ي الجدير بالذكر أن 
الكثير من الدول وخاصة الدول النامية أولويات  تعتير عىل رأس قائمة قضية األمن الغذان 

ي ظل أزمة جائحة كورونا كوفيد  عىل المستوى التنموي والدول األقل نموا، وذلك
 
  ،19خاصة ف

ً
 لكونها ركنا

 
ً
ة  ،للدولاالقتصادي  األمن واالستقاللمن أركان  أساسيا رؤية المهمة لتأمير  االحتياجات بما يتماشر مع وركير 

مير  استمرار ، وتأوباألخص القضاء عىل الفقر والجوع التنمية المستدامة أهداف الوطنية الهادفة إىل تحقيق

 وضمان الرفاهية والحياة الكريمة لألجيال القادمة.  لناس،العيش الكريم ل

ي بدولة قطر وترتكز 
اتيجية األمن الغذان  ي  ال للحرص وهي  مثلفعىل سبيل ال ،محاور مهمةعىل  اسي 

 
التوسع ف

وات الطازجة واأللبان والتمور و  ،اإلنتاج المحىلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية من أهمها الخرص 

ها  واللحوم الحمراء والبيض واألسماك ي من السلع الزراعية والغذائية وغير اتيجر ي حير  يتم توفير مخزون اسي 
 
، ف

 األساسية 
ً
ي ال يتم زراعتها وإنتاجها محليا

ي من أهمها القمح،  األخرى الت 
ات طويلة والت  والقابلة للتخزين لفي 

ها .. األرز و السكر، و   وغير

 

ي هذا السياق 
 
ي وف

اتيجية الوطنية لألمن الغذان  بهدف توحيد جهود الجهات  2023 - 2019جاءت االسي 

، وتحصير  منظومة األمن والمياه كالنفط والغاز   الطبيعية االستخدام األمثل للموارد بالدولة بشأن المعنية 
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ي ضد 
ي حاالت الطوارئ االزماتالغذان 

 
ي تم االستفادة  ف

ي عىل هذه المنظومة والت  والذي انعكس بشكل إيجانر

ي تعزيز 
 
منها ببناء قواعد متينة وسليمة، وبالتاىلي فأن البحث العلمي بال شك سوف يساهم بقدر كبير ف

ي بالدولةمنظومة األمن ا
ي يبذلها والدول األخرى لغذان 

ة الت  ، وهو حصاد نتائج العمل الدؤوب والجهود الكبير

ي هذا المجال، باإل 
 
اء واالستشاريير  ف ضافة إىل الجهات المعنية ذات العالقة بالزراعة والمياه العلماء والخير

ي سوف تساهم بشكل فعال للتصدي ألزمة كورونا العالمية وألي والطاقة،
ة أزمات أخرى محتملة، وبالتاىلي والت 

ي بصورة سليمة ومستدامة. 
 تحافظ هذه الجهود العلمية والرسمية عىل منظومة األمن الغذان 

ي 
ي إعداد النماذج التطبيقية والمنظومات الذكية الت 

 
ي نهاية االجتماع تم االتفاق عىل استكمال العمل ف

 
وف

ي 
 
اتيجية مستدامة لموارد الغذاءتساهم ف ي FWE) والمياه والطاقة صياغة اسي 

 
يةالمدن و ( ف  المناطق الحرص 

 المختارة وهي الدوحة وبرلير  وفيينا وبريستول. 

 الخالصة والتوصيات: 

جفاف الطبيعية مثل الفيضانات والتصحر واألعاصير وال تعرض البلدان للكوارث أدى إىل المناخ تغيرّ  إن

ها مما أثر سلبا عىل األ  ي وغير
 
ي ف

ي والمان 
ي  الكثير من الدول، فأنتشر الفقر والجوعمن الغذان 

 
 كثير من البلدان ف

بسبب شح المواد الغذائية وتلوث المياه الصالحة  وذلك ،قل نموا خص البلدان النامية والبلدان األوباأل 

ب ها  للشر ي  المنظمات الدوليةطلقت ، لذلك أوغير
نداء إلنقاذ  المعنية ببحوث البيئة والمناخ واألمن الغذان 

ي مجاالت الغذاء والمياه والطا، ودعت إكوكب األرض من خطر المجاعة
 
، ومن هذا قةىل االبتكار والبحوث ف

ي الدوىلي للبحوث العلمية  بلمونت منتدىالمنطلق أسس  ية واالتحاد األورونر اكة  الدوىلي للمدن الحرص  رسر

كاء الدوليير  ومراكز البحوث العلمية العالمية والجامعات وأصحاب القرار علمية تهدف إىل  دعوة الشر

المستدامة، وهي  والمياه والطاقة الغذاء تجمع منظومةمبتكرة و إليجاد حلول جديدة والجهات الفاعلة 

يةمبادرة عالمية لل تسم  The Sustainable Urbanization Global Initiative ةالمستدام مدن الحرص 

ي  ي جميع أنحاء العالم  . (SUGI) سوخر
 
ات ف وقد تم تأسيس هذا التعاون من أجل الجمع بير  البحوث والخير

وع  لذلك فأن. بير  الغذاء والمياه والطاقة المستدامةإليجاد حلول جديدة ومبتكرة لتحدي العالقة  المشر

ي  ي القطري األورونر
ية المستدامة المرتبطة بالعالقة بالغذاء والمياه والطاقة ل مريكي األ  البحتر لمدن الحرص 

واالتحاد الدوىلي للبحوث العلمية  بلمونت منتدىمن  والذي حاز عىل االجازة العلمية SUNEX( سانكس)

ي  ية األورونر   نموذجا  ، سوف يقدم الدوىلي للمدن الحرص 
ً
 مبتكرا

ً
إلطار متكامل لتقييم جوانب العرض  علميا

ي أنظمة الغذاء والمياه والطاقةوالط
 
ابط بينهما من خالل وجهة نظر علمية فنية FWE لب ف ، وبيان أوجه الي 

ية  ،وتقنية متخصصة تدعم الحلول المستدامة والكفؤة إلمدادات الطاقة والمياه والغذاء للمناطق الحرص 

نهجا مركزيا لضمان  FWE-Nexusوسيشكل مفهوم العالقة بير  الغذاء والمياه والطاقة . والمناطق المحيطة

لذلك يوضي فريق البحث العلمي القطري  . إيجاد حلول متسقة بشأن االستخدام واإلدارة المستدامير  

ي   االستخدام األمثل للموارد الطبيعيةدولية بشأن حماية وتعزيز البيئة، و جهود الالتوحيد ب مريكي األ  األورونر

ي ضد والمياه كالنفط والغاز 
ي حاالت الطوارئ زماتاألو  الكوارث الطبيعية ، وتحصير  منظومة األمن الغذان 

 
 ف

ي تعزيز منظومة 
 
وانتشار األوبئة واألمراض، وبالتاىلي فأن البحث العلمي بال شك سوف يساهم بقدر كبير ف

، وهو حصاد نتائج العمل الدؤوب 
ً
ي بدول العالم وخاصة الدول النامية والدول األقل نموا

األمن الغذان 
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ي يبذلها العلماء والخير 
ة الت  يوالجهود الكبير ي هذا المجال الخير

 
بهدف القضاء عىل الفقر  ،اء واالستشاريير  ف

  . 2030والجوع تماشيا مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

 وهللا وىلي التوفيق

 



 1 

 
 أوروبـاالعمل الخيري في 

 نماذج وقصص نجاح              
                  

 د فوزية العشماوي ، رئيسة منتدى المرأة األوروبية المسلمة ـ جنيف سويسرا  

         

من المعروف أن توافد المسلممنن لملا اللدوأل اوويو نلا ت ادلد تلديددنا  علد ال لر    

من طبقات فقنلر  فلب  ملد   مسممنن من العماأل م دودي الثقافا ووكان أغمب الالعالمنا الثاننا  

 عد  ذه الموجات اوولا من الهدلر  و    اوصمب وكانوا لما جهل كبنر  أموي ددنه  االسالمب

العمالنا  دأت موجات أخرى من الهدر  تغ و الدوأل اوويو نا قادما من دوأل الشرق اووسط 

ولماأل او من اوثرداء العر  والمسممنن ومن أص ا  أفراد ا من طال  العم  او من يجاأل ا

اولماأل.. وت امن ظهوي  ذه الموجات الدددد  مع ظهوي الدنلل الثلانب ملن أ نلاء المهلاجردن 

 العماأل المسممنن الذدن كانوا قد استقروا فب الدوأل اوويو نا منذ لقددن من ال مان. 

لمقنمنن فب الدوأل اوويو نا ولدوا فلب  ما أن معظ  أ ناء الدنل الثانب من المسممنن او 

وديسلوا فلب المعا لد العمنلا   وا ذه اللدوأل وصللموا لملا جنسلنا البملد اوويو لب ت فقلد تعممل

والدامعات وتخللوا فب مختمف المداالت وتديجوا فب الوظائف والمراك  وأصبح له  ثقل 

ماأل الذي كانوا دعنشلون فب المدتمعات اوويو نا التب دعنشون فنها لما لكس أ النه  من الع

فب ل لا ولما  امش تمك المدتمعات اوويو نا. و كذا تضافرت كل  ذه العناصر والعوامل 

 لترسنخ الوجود  االسالمب فب الدوأل اوويو نا 

 دأ المسممون المقنمون فب الدوأل اوويو نا دتكتمون  وقلاموا  تكلودن مراكل  وجمعنلات    

و لدا  علا المثقنلنن فظا لما خلوصناته  الددننا والثقافنا   اسالمنا لرلادا شئونه   ولمم ا

وصقوق اإلنسان فب   والعمماء من المسممنن فب إنشاء  نئات وجمعنات خنردا لمتعردف  اإلسالم

إنشــاا المــ  مر ددنللب مللع أصلل ا  الللددانات اوخللرى وشللايكنا فللب  واياإلسللالم وأجللراء صلل

البشلايي والماننلا د صلالل الدعنلراوي   ملع مملالء ملن فرنسلا د م ملد   اإلسالمي األوروبـي

والنمسا د أنس الشقنا والسودد د لدلب ا و صدلر وكلان  لدفنا  لو توصنلد كمملا المسلممنن فلب 

أويو ا وتوفنر منلا او كنان موصد دت دث  إس  المسممنن فب أويو ا ودكلون مرجعنلا ددننلا 

 للواي مللع اوويو نللنن  لمدهللات الرسللمنا اوويو نللا . و للدأنا فللب لقللد ملل تمرات ونللدو ات لم

ولمتعردف  اإلسالم الوسطب والتنددد  الظا ر  التب  لدأت تنتشلر فلب اللدوأل اوويو نلا و لب 

 او االسالموفو نا  الخوف من اإلسالم والمسممنن 
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وتدمنللع كمملا الدمعنللات والهنئللات  منتــدى المــرأة األوروبيـة المســلمةكملا قمللإ  إنشلاء 

اع لن صقوقهن وكلذلك إصتلواء اوويو نلات الملواتب دعتلنقن النسائنا لممسممات فب أويو ا لمدف

والتعردف  المكانا الرفنعا التب كنهلا اإلسالم ودتعرضن لإلضطهاد من أ النه  ومن المدتمع .

  اإلسالم لممرا  المسمما ومن ها من ال قوق ما ال تتمتع  ه النساء فب أي ددانا أخرى .

 و  الم  مر اإلسـالمي األوروبـيواالكاددمنا  نشاط  ا تمإ الدوائر العممنا  وفب  ذا اإلطاي  

ــة المســلمة ــدى المــرأة األوروبي ت ومللن ثلل  تمللإ دلوتنللا لكثنللر مللن الهنئللات الرسللمنا  منت

فللب مقللر البرلمللان االويو للب فللب  روكسللل  والمنظمللات الدولنللا  صنللا لقللدنا لللد   نللدوات 

ادا صلواي ال ضلايات  مشايكا مدمولا من أساتذ  الدامعات والخبراء المتخللنن فب قضل

ت وقد كلان للب شلرف المشلايكا فلب   وفب الدياسات االسالمنا فب معظ  الدامعات االويو نا

 عنللوان   و لعللل أ لل  نللدو  كانللإ  .  للدلو  مللن المدنللا اوويو نللا المشللتركا   للذه النللدوات 

 "  المسلمون في أوروبا او مسلمو أوروبا"

ا المسلممنن فلب أويو لا وملن خلالأل قضلادلملا توضلنح أ ل    صرصنا فب الندو   وقد   

"  المسلمون فـي أوروبـاشاسع  نن تسمنته  "النرق  شرصنا  وضول ال  المناقشات والمداخالت  

".فطبقللا لمتسللمنا االولللا أي " المسللممون فللب أويو للا" دكللون  مســلمو أوروبــااو تسللمنته  " 

صلغرت فهلب المسممون قادمنن من  الد أخلرى ودقنملون فلب أويو لا كدالنلات أن كبلرت او 

أقمنات لنس لها ننس ال قوق التب دتمتع  ها المواطنون االصمنون االويو نلون . أملا ا ا اطمل  

" فالمعنا دتغنر تماما ودلبح المسممون فب  ذا التعبنلر مسلمو أوروبالمنه  التسمنا الثاننا  "

   مواطنون أويو نون له  ننس صقوق المواطننن االويو ننن المنلوص لمنهلا فلب دسلاتنر 

الدوأل االويو نا ودلب ون متعادلنن أمام القانون مع أي مواطن أويو ب آخر ت أي انه  لنسوا 

علون  دمنلع ال قلوق السناسلنا ودللبح لهل  ثقلل أجانب ولنسوا أقمنات  ل من أ ل البملد ودتمت

سناسب فب االنتخا ات وفب التلودإ وفب اختناي ألضاء البرلمان وألضاء ال كوما ويئنس 

الدمهويدللا أدضللا . و للذه التسللمنا الثاننللا  للب التللب د بللذ ا المسللممون المقنمللون فللب الللدوأل 

 ب الدوأل االويو نا اوويو نا  و ب تقم   األ السناسننن ومتخذي القراي السناسب ف

صنا لقدنا ادضا لد  ندوات ومن   منظما النونسكو فب  ايدس    ي  ايمفبوكان لنا دو 

سايكومي ت الذي أصبح  عد ننقوال    ومدر الداخمنا فب فرنسا صننذاك   ننها ندو   اما   ضوي  

ا ت تكودن مدمس موصد لتمثنل المسممنن فلب فرنسلل  لمننا اقتراصه   لك يئنسا لنرنسا ت ولرض 

لما أن دتكون من يؤساء معظل  الدالنلات المسلمما فنهلا والتلب تنتملب اللا كثنلر ملن اللدوأل 

االسالمنا وان كانإ أغمبنتها من المغر  والد ائر وتونس وكلذلك ملن  لالد افردقنلا السلوداء 
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" المدملس اللوطنب و النعل ت  تكودن  فنما  عد  والد ي التب كانإ ت إ االستعماي النرنسب..  

كللان لللب شللرف اختنللايي مللع فللر دلل  مللن الخبللراء  اوويو نللنن  كمللا     االسللالمنا" لمعقنللد 

لتنقنا المنا ج الدياسنا من الشوائب واإلفتلراءات والنملا     والمسممنن إللداد دياسا أكاددمنا

مقاينا الهاما    دياسا  . وقمنا  النعل  هذه الالنمطنا واوفكاي المغموطا لن اإلسالم والمسممنن  

 ج الدياسنا فب الدوأل اوويو نا لتنقنتها من  ذه الشو تئب المسنئا لإلسالم والمسممنن .المنا 

 عنلوان " وأللددت   ثلا    اإلسلالموفو نا    لقدنا لد  ندوات لمتنددد و مواجها ظا ر     ذلكك

". وأ لرمت فنله أ منلا مكاف لا   كيفية القضاا على ظاهرة الخـو  مـا االسـالي فـي أوروبـا

االسالم والمسممنن وددلب لمننلا أوال أن نبلدأ  دياسلا االسلبا  وياء  لذه ظا ر  الخوف من  

الظا ر . ومما الشك فنه ان جذوي الخوف من االسالم تعود الا ما تعممله االنسلان االويو لب 

منذ اللغر فب كتب التلايدخ المديسلنا للن االسلالم والمسلممنن ومعظمهلا معموملات خاطئلا 

الكرا نا التب كانإ تبثها الكنائس المسن نا  هدف غرس ومغموطا ومشو ا ملدي ا العداء و

وكنا ندلو فلب  لذه .  يول الكرا نا فب ننوس صغاي التالمنذ ضد "ألداء المسنح" المسممنن.  

وسائل االلالم  لممشلايكا معنلا فلب ال لواي ولتلل نح معموملاته  لنلد الندوات والم تمرات  

 اسمو   راجماتب لقالنب.كتا ا مقاالته  ت وكان النقاش معه  وال واي  

ولقد ناددنا كثنرا وماملنا نكري النداء  تنقنا المنا ج التعمنمنا فب اللدوأل االويو نلا ملن كلل 

الشوائب الباقنا من تراث الماضب ومن آثاي ال رو  الللمنبنا المعننلا ولمننلا أن نغلرس فلب 

لملون واللددن والمغلا ننوس التالمنذ االويو ننن صب ممالئهل  اخخلردن المختمنلنن للنه  فلب ا

والثقافا ) المسممنن( ومعاممته  ننس المعامما التب دتعاممون  ها مع التالمنلذ االويو نلنن لملا 

 شاكمته  لونا ولغا وثقافا 

و الرغ  من تلالد موجات العداء والكرا نا فب كثنر من الدوأل اوويو نا صالنا من جراء 

للل نننن النرنسلننن للل ننا شلايأل ا لدو فلب اوصداث اولنما اوخنلر   علد الهدلو م لملب ا

 ايدس ومقتل مديس التايدخ و ب جرائ   شعا إيتكبهلا إي لا نون ملن النللائل والدمعنلات 

نعتقلللللد و  سنستمر فب أداء واجبنا المتشدد  التب تسئ لإلسالم واإلسالم منها  رئ إال أننا 

دولنلا مل تمرات  يلوا  عقلد  أن دسلا  المقنملنن فلب اللدوأل اوويو نلا    انه من واجب المسلممنن

النهلا   ندلودلالمنلا ن  الخاطئلا للن االسلالم والمسلممنن  صلوي  اإلسلالم ودصلا    لتل نح  

لتهدئا الننوس وإلاد  يول التسامح والتعادش السممب وسائل االلالم االويو نا  المسئولنن لن

          نن المسممنن واوويو ننن فب الدوأل اوويو نا





الخيرية االوربية والمسؤولية المجتمعيةقمة االعمال 

المحور الخامس•

المراكز البحثية االوربية ودراسات العمل الخيري -
البنية واالهداف 



حتاحتباسم . د: المحاضر •

راتيجيمحاضر ومدرب وباحث في المعهد األوربي للمبادرات السياسية والتحليل االست-•



:عنوان المحاضرة •

األدوار الفاعلة للمجتمع المدني األوربي في المسؤولية الخيرية المجتمعية •



:تعريف المسؤولية المجتمعية •

مجموعة من االلتزامات القانونية و الطوعية التي يتعين على شركاء المسؤولية-
المجتمعية االلتزام بها لتصبح نموذجا ناجحا 

:لمحة تاريخية •
ظهرت بداية في الواليات المتحدة االمريكية-

تطورت في نهاية الستينات ليصبح لها مكانة محورية لتحسين األداء االقتصادي ليعود بفائدته على المجتمع-

تابع تطوره المؤثر في ظل ظهور أهداف التنمية المستدامة-



األسس الحاملة للمسؤولية المجتمعية وتطورها لدى المجتمع المدني•

تعميق التفكير حول مبادئ المسؤولية المجتمعية للمنظمات والهيئات-

تعميق العمل في منظومة حقوق االنسان ومكافحة الفساد-

والتمييزلالمساواةالتصدي -

مبدئ االستدامة و التكامل كعامل مشترك بين جميع المنظمات-



األدوار الفاعلة للمجتمع المدني األوربي في المسؤولية الخيرية المجتمعية 

المجتمع المدني

المجتمع السياسي

يالمجتمع التشريع

المنظمات والهيئات•

• البرامج والمشاريع

الوزارات والهيئات•

البرامج واالدوات•

القوانين والتشريعات•

الحقوق والواجبات•



المجتمع المدني 

وهو جميع الممثلين له من مجالس ونقابات ومنظمات وهيئات ومؤسسات أكاديمية ومجمعات اقتصادية وجمعيات •
.........خيرية

أصبحت المنظمات المدنية ذو مسؤولية مباشرة في إدارة المسؤولية المجتمعية والنهوض بها •

تعمل على إعادة تشكيل الوعي بأهداف المسؤولية المجتمعية وأدواتها •

الالزمة لألعمال التنفيذية والفعلية ألسس المسؤولية المجتمعية الحوكمةتنظيم •

تكامل) تنوع المنظمات المتخصصة حيث تكمن األهمية في تكامل سبل التعاون واالبتكار وخلق أدوات وأشكال جديدة •
(المنظمات المتخصصة مع العمل الخيري 

أهداف وأليات التنمية المستدامة وقيمها المشتركة مع المسؤولية المجتمعية•

تبادل الخبرات المشتركة بين المنظمات والهيئات الوطنية ،اإلقليمية والدولية•

الضغط على المجتمع السياسي لتطوير أداءه حول المسؤولية المجتمعية •

اطالق إعالن دولي حول مبادئ التعاون المجتمعي للمسؤولية المجتمعية•



المجتمع السياسي 

تعزيز السياسات والمشاريع والبرامج والخطط واالستراتيجيات في ترسيخ المسؤولية المجتمعية•

ون الشراكات الدولية هيئات أو وزارات التعا) تطوير البرامج التي تشرف عليها الوزارات من خالل الشراكات المجتمعية •
(والتنمية المستدامة 

في األطر التنظيمية الحوكمة•

ترسيخ احترام القانون وااللتزام به واعتماد أوسع لمبدأ التقارير المفصلة•

احترام مبادئ حقوق االنسان بجميع معاييرها•

تطوير المشاركة للشركاء المجتمعيين بالمجلس األعلى االجتماعي واالقتصادي•

تطوير اليات الوصول للسياسات المعتمدة للتنمية المستدامة وإنزال أهدافها على الرؤى والبرامج•

توسيع رقعة الشراكة المجتمعية من مبدأ الديمقراطية•

البيوت كمثل) اعتماد برامج إعالمية هادفة في تعزيز مبادئ االستثمار المجتمعي وتطوير التعاون بين المجالس والهيئات •
االجتماعية المناسبة لمحدودي الدخل



المجتمع السياسي 

تشجيع االعمال الخيرية في شتى أنواعها •

توسيع مفاهيم المسؤولية المجتمعية على المستويات الخيرية ، اإلنسانية ،االقتصادية ، االحتياجات العامة •

تنمية أدوات الحوار االجتماعي وتطوير منظمات المجتمع المدني كأهم قاعدة لذلك•

تقوية التشريعات التي تتضمن النزاهة والشفافية واالخالقيات السلوكية المعتمدة •



المجتمع التشريعي

مجتمعية من تشجيع برامج اللجان البرلمانية باالهتمام األكبر واالوسع في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية المسؤولية ال•
خالل سن وتشريع قوانين

والشفافية والرقابة كمعايير ألعمال المسؤولية المجتمعيةالحوكمةاعتماد اليات •



لمحة عن المعايير الدولية 

المحاسبة وكشف الميزانيات•

الشفافية•

السلوك األخالقي•

االعتراف بمصالح األطراف•

مبدأ احترام القانون •

مراعاة المعايير الدولية للسلوك•

احترام حقوق االنسان •



ئاتمبادئ اإلعالن للتعاون المجتمعي بين المنظمات والهي



اإلعالن المؤسس لمبادئ التعاون المجتمعي بين المنظمات والهيئات

لالرتقاء باألعمال الخيرية للمسؤولية المجتمعية



 قمة االعمال الخيرية األوروبية و املسؤولية املجتمعية

 عنوان املحور :  

 قوانين و تشريعات أوروبية لتعزيز تطبيقات األعمال الخيرية   ---املسؤولية املجتمعية للشركات  

برز مبدأ املسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص فى السنوات األخيرة، وأخذ موضعه بين املبادئ 

لثقافة املسؤولية اإلجتماعية بين رجال األعمال    القانونية، ضمن حزمة من املفاهيم الحديثة

فيها تعمل  التى  املجتمعات  على   و  املجتمعية  واملعايير  اإلنسانى  الطابع  إضفاء  إلى  تهدف  التى 

أوقات   فى  خاصة  املجتمع،  تنمية  فى   
ً
إسهاما أكثر  وجعله  الخاص،  التجارى  القطاع  أعمال 

 ات، األزم

لترتيب كيفية التالحم و التعاون بين   حيث ظهرت العديد من التشريعات و القوانين الدولية 

  القطاعين العام و الخاص فى مجاالت املسؤولية االجتماعية،

 أكبر فى تحقيق األهداف املجتمعية ويشارك 
ً
ويقوم هذا املبدأ على أن يلعب القطاع الخاص دورا

تطوير منشآت وخدمات الصحة والتعليم، والقضاء على الفقر وتحصين  بصورة مستدامة فى  

ومسؤولية   الحكومى  القطاع  عطاء  بين   
ً
تضامنا تتطلب  التى  املوضوعات  من  وغيرها  البيئة، 

الخاص تنالقطاع  و  واللحظات ،  األزمات  أوقات  فى  املبادئ  لهذه  النظر  إلى  املاسة  الحاجة  شأ 

ى إلى تبنيها باعتبارها أحد مصادر القوة التى تساعد فى تجاوز الحرجة التى تمر بها األمم، والسع 

 تلك املخاطر واالزمات، 



ابة  ثالشرح الحقيقى للمسؤولية االجتماعية من قبل رجال االعمال فى املجتمع هى ليست بم و  

زكاة او ضرائب و إنما تنبع من قناعة فى رد النجاح الذى حدث لهم من خالل هذا املجتمع سواء  

لتعامل فى منتج معين أو اقامة مصنع او مشروع فعلى هذا الكيان ان يرد لهذا املجتمع كان با

جزء الذى نجح منه و فيه فالبد أن يكون هذا الدعم بقناعة خاصة من رجال االعمال بأنها  

او   الطبى  أو  التعليمى  املجال  فى  سواء  للمجتمع  دعم  كلها  أعمال  لتنفيذ  إختيارية  مسوؤلية 

 يعى ملجتمع قد نجح فيه هذا الرجل. كل هذه األمور تعتبر رد فعل طب، تعمير املعرفى او ال

يحصل على الرضا و التالحم و التعاون   حيثو لكن ماذا يحقق هذا العمل اذا تم بنجاح و قناعة  

تم عن طريق   قد  الى اجزاء فجزء  تم قسم  الذى  الجهد  ان هذا  املجتمع النهم يشعروا  داخل 

 و جزء عن طريق الضرائب التى تمت من خالل الطرفين و جزء أخر  
َ
الرواتب املدفوعة شهريا

ا تنتهى  التى  املجتمعية  باملسؤولية  شعور  هو  ش ىء  كل  قبل  رفع  انسانى  فى  النهاية  فى  تصب  و 

مستوى االداء و العمل الخيرى فى هذا املجتمع الذى يعيش فيه كل هذه املشاركات اإلنسانية 

هناك  كانت  فلو  ككل  املجتمع  الى  تصل  املسؤول حتى  و  املدير  و  املوظف  و  العامل  من  بداية 

أن   ارباح  يحققون  الذين  االعمال  رجال  و  املؤسسات  و  الشركات  من  هذه مجموعة  تجتمع 

 القناعات ليؤدوا الى املجتمع جزء كبير لرفع املستوى املعيش ى او الخدمى 

وال شك فقد أثبتت أزمة كورونا العاملية التى ضربت كافة أنحاء العالم ضرورة تعضيد التكاتف 

 لتجاوز املخاطر، فاألضرار 
ً
والتالحم بين القطاع الخاص واألجهزة الحكومية، ومساهمتهما معا



تنجم عن األزمات ما عادت تميز بين فئات املجتمع املختلفة، كما أن قطاع األعمال هو أكثر التى  

 بما ينجم من نتائج 
ً
 وتأثرا

ً
 . القطاعات تضررا

منظومة تقليدية من القوانين  من إلى املسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص  فال يجوز أن ننظر 

ؤولية اجتماعية حقيقية تتم املساهمة فيها تتعلق بالعمل الطوعى والخيرى وتنظيمه، وليس مس

 . هداف املطلوبة من ممارسة الواجب على نحو يسمو لتحقيق األ 





بسم اهلل الرحـمن الرحيم



المحتويات
شكر•

الهدف •

مدخل •

الوضع الراهن•

ح• الوضع المقتر

التوصيات•



شـــــــــــكـــــر

.الحمد والشكر هلل سبحانه-

ن سيدنا محمد صىل هللا عليه وس- .لموالصالة والسالم عىل خاتم األنبياء والمرسلي 

ي أوربا ومؤسسة ا-
ن
يكي التنظيم الشبكة اإلقليمية و مكتبها ف لعدالة والتنمية ثم الشكر لشر

.المستدامة

ن والمشاركات- ات وللمشاركي  ين والمحاضن .للمحاضن

ي إعداد أهداف التنمية -
ن
لهيئة األمم المتحدة ومنظماتها المعنية وكل من أسهم ف

خاصة اإلسكوا, المستدامة واعتمادها ومتابعة تنفيذها

ي األقوال واألفعال لنا ولهم جميعا
ن
.وأسأل هللا الهداية والتوفيق ف



الهدف

عرض تصور

اتيجيات ن جسور بناء الستر ي بي  ي مؤسسات العمل الخت 
ن
ي الدولأوروبا و ف

ر
باف

السالم والتنميةلتعزيز 



مدخل
موضوع القمة

ي أوربا
ن
ي ف .......العمل الخت 

اكات عالمية تحقيقفرص ل والتنميةالسالممسؤولة لتعزيز شر





https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fzain.com%2Far%2Fpress%2Fzain-group-participates-in-global-goals-for-sustai%2F&psig=AOvVaw1t0XLjHIwLquGcef3yru2m&ust=1573608346150414


الوضع الراهن
(الدول العربية)



:الوضع الراهن
:الحاجة إىل 

.المزيد من التوعية المستمرة-
ن - (.إناثا وذكورا)قادة ورواد أعمال فاعلي 
اكات والتواص- .لتكثيف وتفعيل الشر
ات- .أنظمة وإكساب مهارات ونقل ختر
ي استهالك ال-

ن
شيد ف .موارداالقتصاد والتر

.التمويل-



ي 
 
دور برنامج األمم المتحدة اإلنمائ

ن  اكة بي  يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة شر
ي و القطاع الخاص و لحكوماتا

ن
ن و المجتمع المدئ المواطني 

ك كوكًبا أفضل لألجيال القادمعىل حد سواء للتأكد من أننا  ةنتر

Achieving the SDGs requires the partnership of 
governments, private sector, civil society and citizens
alike to make sure we leave a better planet for future 

generations.



أهم الشركاء

القطاع  اخلاصالقطاع احلكومي



أهم الشركاء

القطاع  اخلاصالقطاع احلكومي

م دولية
و إقليمية

المجامع

الفقهية
الجامعات

المانحونم البحوث
جهات و أفراد











:الوضع الراهن
:الحاجة إىل 

.المزيد من التوعية المستمرة-
ن - (.إناثا وذكورا)قادة ورواد أعمال فاعلي 
اكات والتواص- .لتكثيف وتفعيل الشر
ات- .أنظمة وإكساب مهارات ونقل ختر
ي استهالك ال-

ن
شيد ف .موارداالقتصاد والتر

.  التمويل-



ح • الوضع المقتر

:محاوره 

ي 
ن
ي واإلنسائ

المحور الدينن
المحور التعليمي 
المحور اإلعالمي 

فيه  المحور صناعة التر
ي 
ن
المحور القانوئ
المحور الماىلي 



ياإلنسانالديني ومحورال





التعليميمحورال







اإلعالميمحورال





هصناعة الترفيمحور





القانونيمحورال





:المحور الماىلي 

االدخار•

االستثمار •

األوقاف•

مصادر التمويل األخرى •



واملوارد املالية النقدية / أهم صور التمويل 
.معيةدعم اجلهات واألفراد غري املشروط مبا ال يتعارض مع أهداف اجلوالعينية واألعمال

األوقاف
الزكاة 

الصدقات
اإلعاانت

اهلبات
املنح

لوصااي
اهلدااي 

عينية/ نقدية : التربعات
الرعاية املالية التجارية للمناشط

اجلزئي للمشروعات/ التمويل الكلي 
السنوية /االستقطاعات الشهرية+ االشرتاكات 

برانمج/منشط/خدمة/مستفيد/كفالة منسوب
الرهن/ القرض احلسن 

:مشروعات التمويل وزيادة اإليرادات  وتخفيض المصروفات
األسهم الوقفية للمشروعات/األسهم العشرة/سلة الغذاء

( .......  المقصورات/ األكشاك)نقاط التبرع االلكترونية 

.ما تسهم به الوزارات واجلهات احلكومية املعنية من دعم
(.من الرسوم/اجلمركية/ الضريبية)التخفيضات /اإلعفاءات

البديلة / األحكام القضائية التعزيرية
(تقنية/فنية/إدارية/مالية)من املنظمات الدولية /املعوانت من الدولة

.وممتلكاهتا وأوقافهااجلمعيةاستثمارات عائدات 
.عائدات اجلمعية من نشاطاهتا األساسية

الستشارات عائدات الشركات واملؤسسات اخلدمية واملهنية واإلنتاجية ومكاتب ا
.والدراسات واجلمعيات التعاونية اليت تنشئها اجلمعية

.إدارة املواد
بيع املنتجات

ريع األسواق اخلريية 
.االشرتاكات اجملانية/ الوفورات نتيجة الرتشيد 

.أي موارد أخرى مشروعة يقبلها جملس اإلدارة
العينات الرتوجيية للمنتجات

/برامج املسؤولية اجملتمعية
الشراكات 

(ذ+ب/ ذهنية/ بدنية)األعمال التطوعية 



آ لية التنفيذ



بعدمصاحبةقبل

عرض نتائجتحضير

وتوصيات 

متابعة تنفيذ





يناير/كانون الثاني 9

يناير/ كانون الثاني30

فبراير/  شباط   20

مارس/   آذار  13

مارس/  آذار   27

أبريل/    نيسان10

مايو/ أيار    22

يونيو/  حزيران  12

يوليو/ تموز   3

يوليو/   تموز       24

أغسطس/    آب      14

سبتمبر/   أيلول      4

سبتمبر/    أيلول      25

أكتوبر/   تشرين األول   16

رنوفمب/    تشرين الثاني  6

رنوفمب/   تشرين الثاني   27

ديسمبر/   األول    كانون 18



غرس أهداف التنمية المستدامة في قلوب الناس  

وترسيخها في نفوسهم 

أ ت م
SDG أ ت م

SDG



ي حل معضلة ندرة الميا
ن
ه مثال عىل إسهام األوقاف و الصدقات ف





ي تنمية مصادر المياه... 
يعة اإلسالمية ف  منهج الشر

:المياهمصادر لتنميةالماديةالوسائل●

 اآلبارحفر.

المعالجةالرصفمياهاستخدامإعادة.
يالتمويل وعاتالخير الوقفو وصيانتها وتشغيلها المياهلمشر

:عليها
الصحي الرصفمياهمعالجةمحطات

السدود

المياهتحليةمحطات

المياهلحفظالخزانات.

ي 22600رقمالدائمةاللجنةقراري)
 
ي 22936ورقم،ـه30/1/1424ف

 
(هـ15/3/1425ف



ي تنمية مصادر المياه... 
يعة اإلسالمية ف  منهج الشر

:المياهمصادر لتنميةالماديةالوسائل●

 اآلبارحفر.

المعالجةالرصفمياهاستخدامإعادة.
يالتمويل وعاتالخير الوقفو وصيانتها وتشغيلها المياهلمشر

:عليها
الصحي الرصفمياهمعالجةمحطات

السدود

المياهتحليةمحطات

المياهلحفظالخزانات.

ي 22600رقمالدائمةاللجنةقراري)
 
ي 22936ورقم،ـه30/1/1424ف

 
(هـ15/3/1425ف





أوقاف لجميع المجاالت واالحتياجات



أهم الشركاء

القطاع  اخلاصالقطاع احلكومي

م دولية
و إقليمية

المجامع

الفقهية
الجامعات

المانحونم البحوث
جهات و أفراد



:التوصيات 

ماعيةتوىلي الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجت•

اكة م ح بالشر ع ومكاتبها مهمة تنفيذ المقتر
كاء مختار  ين منظمات األمم المتحدة المعنية و شر
ي المختصة و القط

ن
اع من منظمات المجتمع المدئ

.الخاص بالتنسيق مع الحكومات







وانا أن الحمد هلل رّب العالمينـو آخر دع

بناعـبده ورسوله نبينا وحبيعلىباركوصلى ّللّا و

وسلم تسليما كثيراآلهوعلى سيدنا محّمد



:مع تحيات

أحمد بن عبدهللا سرور الصبان

alsorour1@hotmail.com

+966 50 594 4603



فيالخيريالعملوممارساتأطر
نجاحوقصصنماذج ..أوروبا

إفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةبرامجمسئولة |العالولابتهال

Forum Civ | Sweden

31/10/2020



أساليب مبتكرة.. ممارسات فعالة



رقمنة العمل الخيري عنوان المرحلة



محاور العمل الخيري في أوروبا



بناء الشراكات



قوة مجتمعية.. المسئولية االجتماعية 



استدامة العمل الخيري



نماذج خيرية ناجحة في أوروبا



شكرا جزيال



SOUTIEN BELGE OVERSEAS 



WHO ARE WE?

❖Belgian non-political non-profit 

organisation

❖Founded in 2013 by 

chairwoman Louma Albik in 

response to the conflict in Syria

❖Active in Belgium and Lebanon



OUR MISSION IN BELGIUM

To provide for citizenship 

education and integration 

support to unaccompanied 

refugee minors and women 

living in asylum centres in 

Brussels.



SUPPORTING 
REFUGEES

- Integration and citizenship 
programme

- Children refugees & UAMs

- Volunteering



SCIVIC ENGAGEMENT
B ESPOIR - Engage local disadvantaged youths

- Raising awareness (“éducation à la citoyenneté”)

S’engager pour la paix               Dream Team

- Girls from 12-16.                      - Boys from 14-18



SB ESPOIR 

❖Unaccompanied minors residing in 

asylum centres in Brussels (four 

locations from Red Cross and Fedasil)

❖Volunteer-focused to bridge local 

and migrant youth

❖Pedagogic activities, teambuilding, 

discovering professional aspirations, 

citizenship



OUR MISSION IN LEBANON

To provide for education, 

psychosocial support, 

empowerment and 

emergency assistance to 

Syrian refugees in Lebanon



OUR VOLUNTEER 
PROGRAM



Website: www.sboverseas.org

Twitter: https://twitter.com/sb_overseas (@sb_overseas)

YouTube: https://www.youtube.com/user/sboverseas

Facebook: https://www.facebook.com/SB.overseas.charity

http://www.sboverseas.org/
https://twitter.com/sb_overseas
https://www.youtube.com/user/sboverseas
https://www.facebook.com/SB.overseas.charity


Thank you for 
your attention!



ابوروأيفيریخلالمعلاامروناب
يسسؤملاروطتلالحارموةیخیراتةیفلخ

u دادعا
u قیدصدمحم :روتكدلا
u ةمادتسملاةیمنتلاوةلادعلاةمظنمسیئر
u سیراب



ةمدقم

ثلاثلاعاطقلاروھظناكمبةرورضلانملعجنینطاوملاتاجایتحاةیبلتنعةلودلاوقوسلازجع
واصاخلاعاطقلاراودالماكتبالالمتكتاليتلاةثیدحلاتاعمتجملاةسایسناكرانمنكرتابو

يموكحلاعاطقلا

عاطقلاويحبرریغلاعاطقلااھزربانملعلةدعتارابعبتایبدالايفثلاثلاعاطقلاموھفمطبری
ينماضتلاويعامتجالادادصتقالاويعوطتلا

 ينویزتإ ياتیمأ يكیرمألا يعامتجالا دی ىلع ثلاثلا عاطقلا موھفم رھظو
) Amitai Etzioni  لمع نع جتنی ملف ، يدرف دھج ءارج نم  رھظ ثیدح موھفم وھف   ) 

.  يعامج

 عنام عماج فیرعت دوجو ةبوعص دیعب دح ىلإ رقت موھفملا ةأشن لوح ةیخیراتلا ةیفلخلا هذھ 
 لوقح ھیف لخادتت ، رخآ ىلإ دلب نم ھسفن ءيشلا ينعی ال ھنوك ىلإ ةفاضإلابف ؛ ثلاثلا عاطقلا

 ةدع ةیفرعم



ثلاثلاعاطقلافیرعت

 ثلاثلا عاطقلا جدیربمك سوماق فرعی
 نوكتی يذلا داصتقالا نم ءزجلا ھنأب

ةیریخلا تایعمجلا نم .

" ھنأب دروفسكأ سوماق ھفرعیو  ءزجلا
 لمشی يذلا عمتجملا وأ داصتقالا نم
 ةیموكحلا ریغ تایعمجلا وأ تامظنملا

 تایعمجلا اھنمو ، حبرلل ةفداھلا ریغ
 ، يعوطتلا لمعلا تایعمجو ، ةیریخلا

 ، ةددحم ةئف مدخت يتلا تایعمجلاو
كلذ ىلإ امو ، ةینواعتلا تایعمجلاو .

 يسنرفلا سورال سوماق ھفرعیو
" ھنأب  ةیداصتقالا ةطشنألا ةعومجم

 ماعلا نیعاطقلا عم اھعطاقتی يتلا
 داصتقالا قطنمل اقفو روطتت - صاخلاو

 تایعمجلا لمشی يذلا يعامتجالا
 ةینواعتلا تاسسؤملاو ، ةیریخلا

.  ةینماضتلا تاسسؤملاو .



  ثلاثلا عاطقلل  يداصتقالا رثأ سایق

 يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ثلاثلا عاطقلا ةمھاسم •
. 

لمعلا صرف ریفوت يف ثلاثلا عاطقلا ةمھاسم • .

 يلحملا جتانلا يف ثلاثلا عاطقلل يبسنلا ومنلا
 . يلامجإلا

 لمعلا تاعاس : . ثلاثلا عاطقلا يف نیعوطتملا ةبسن
 ثلاثلا عاطقلا يف نیعوطتملا ددع وأ ، يعوطتلا



ثلاثلاعاطقلليعامتجالارثالاسایق

 ةلیفكلا تاردقلا ءانبو ، ةیرشبلا دراوملا نیوكتو ، ةفرعملا لقنو ، تاءافكلا باطقتسا يف ثلاثلا عاطقلا رثأ
  . ةدیشرلا ةمكوحلا رییاعم قیبطتب

  . محالتمو رضحتم عمتجم ءانبل ةیندملا ةكراشملا يف ثلاثلا عاطقلا رثأ .

 دامتعالاو ةیلاكتالا نع داعتبالاو ةیلالقتسالاو سفنلا ىلع دامتعالا حور سرغ ىلع ثلاثلا عاطقلا رثأ •
 لئادبلا قلخیو ةردابملا مامزب ذخأی دیدج لیج نیوكت يف ثلاثلا عاطقلا رثأ  . . ءيش لك يف ةلودلا ىلع

. قوسلا تابلطتم عم فیكتلا يف وأ يموكحلا عاطقلا يف ةیشاعملا ھتایح ریصم رصحی الو



ابوروايفيریخلالمعلا

 - اسنرف - اینابسإ - اكیجلب - ایناملأ
 ةكلمملا - ادنلوب - ادنلوھ - ایلاطیإ

ارسیوس - دیوسلا - ةدحتملا

· ٪ 78 لثمت لودلا هذھ  نم
 داحتالا نم ةنوكملا ةقطنملا ناكس
 ٪ 86 و ، ارسیوسو يبوروألا

ةقطنملا ناكسل يلحملا جتانلا  نم
· ةساردلا لاجم :

·  يریخلا لمعلا انھ سردن
نییسیئر نیلكش يف امھ  تاعربتلا :

 ناكسلا د ارفألا نم

·  ةبسن ةسارد لالخ نم 
 تاعربتلا . ناكسلا ددع نم نیحناملا

دارفألا نم  تامظنملا كلذكو
 عیمجو  ةیریخلا تاسسؤملاو

 ریثات اھیدل نوكی يتلا تاریغتملا
 اھیلع



ةساردلاهذھرداصم

 هذھ عمج مت دقو. ةیدرفلا تاعربتلل يلامجإلا غلبملاو نینطاوملا نم نیحناملا ناكسلا ةصح لمشت دارفألا نم تاعربتلاب ةصاخلا تانایبلا
 يتلا تامظنملا عم لدابتلا ءانثأ ًانایحأ اھحیقنت متیو ، ةینطولا تایوتسملا ىلع ةجتنملا ةیئاصقتسالا تاساردلاو ریراقتلا لالخ نم ماقرألا

:ةفلتخم قرط مادختساب تامظنملا هذھ اھتجتنأو .اھترشن  ءارقتسالاو ، ةیحیرصتلا تامولعملاو ةحناملا تاھجلا نم ةیئاصقتسالا تاساردلا 
ةیبیرضلا تاطلسلا لبق نم ةمدقملا تانایبلا و ، تایعمجلا نم ةعومجم نم نم اھعمج مت يتلا تانایبلا نم

 ةقلعتملا تانایبلا نم ةعومجم ىلع  دامتعالا مت دقو .ًافلتخم اًردصم نیرشعو ةعبرأ نم ةساردلا هذھ يف ةدراولا ماقرألا يتأت
 ابوروأ يف ةیریخلا  تاسسؤمب



ةساردلاجھنم

 میق ةدع رفوتت امدنع
 انرتخا ، رشؤملا سفنل
 ىلعأب عتمتت يتلا كلت

تمدق يتلاو ةیقوثوم

 عم ةنراقملل ربكأ ةیلباق
 .ىرخألا نادلبلا

 طاشنب ةقلعتملا تانایبلا
 ةنراقملل ةلباق تاسسؤملا

 لضفب كلذو ، ةیاغلل
ھب ماق يذلا لمعلا

 ةسسؤملا زكرم
ةیبوروألا (EFC)

 نیحناملا ةكبش ھنمضو
ابوروأ يف تاسسؤملاو

(DAFNE)

 عبرأ نیب ام عمجت يتلا
 ةینطو ةكبش نیرشعو

 .تاسسؤملا نم



يبروألايریخلالمعلااماروناب

 :)لود 10( نیحناملا نم ٪
44.3

 دارفألا نم تاعربتلا يلامجإ
وروی رایلم 24.4 :)لود 9(

 / تاعربتلا هذھ نم ةصحلا
 9( يلامجإلا يلحملا جتانلا

٪0.2 :)لود
: ابوروأ يف تاسسؤملا

129975 :مقرلا  رایلم 54 :يمكارتلا قافنإلا
وروی

 433 :ةیمكارتلا لوصألا
وروی رایلم

 / تافورصملا ةبسن( ةیویحلا
3 ٪12.7 :)لوصألا  ةصح

 يلحملا جتانلا يف قافنإلا اذھ
٪0.45 :)لود 9( يلامجإلا



ناكسلاددعلةبسنلابنیبروالانیحناملا

 لامش لود لتحت
 ، بیترتلا ةمق ابوروأ

 بونج لود لتحتو
ةرخؤملا يف  ابوروأ

 أبنتت ال بسنلا هذھ امنیب
 لاكشألا نم لكش يأب

 يف تاعربتلا غلابمب
ةینعملا نادلبلا  



ناكسلاددعلةبسنلابنیحنامللردقملاددعلا

 لودلا عیمجل يریدقتلا يلامجإلا ددعلا نإ
 ىلإ لصیس سوردملا قاطنلا يف رشعلا

  حنام نویلم149  نم برقی ام

نیینعملا ناكسلا يلامجإ نم ٪44.3 وأ 

 ةكلمملا ، ةعبرألا نادلبلا هذھ لثمتو
 اھدحو ادنلوبو ایناملأو اسنرفو ةدحتملا

نیحناملا نم 68٪



ةسوردملاةقطنملايفمھعزوتونییبروألانیعربتملا

 عم ةدحتملا ةكلمملا يھ ةحنام ةلود ربكأ
.نویلم 28 وحنب ردقی نیحنام ناكس

 ددع ثیح نم ةیناثلا ةلودلا يھ اسنرف
 نم رثكأب ردقی ناكس ددع عم نیحناملا

.انویلم 25نیحناملا

 نأ ردُقی ثیح ، كلذ دعب ادنلوبو ایناملأ يتأت
.نویلم 23ًادج نوبیرق نیحناملا نم ًاددع

 نم دحاو ، ةسوردملا ةقطنملا يف ، اذكھو
 نم برقی امو ، يزیلجنإ نیعربتم ةسمخ لك

و ، يسنرف نوعربتم ةسمخ لك نم دحاو

 نیعربتم ةتس لك نم دحاو نم برقی ام
يدنلوب



يدرفلايریخلالمعلادارفالاتاعربتةمیق

 25 يلاوح
 نم وروی رایلم

تاعربتلا
 ةساردلا ةقطنمل ةبسنلاب

 اھلمكأب

 تانایبلا

 ةیئاصقتسالا تاساردلا نم ءارقتسا -
 ، اینابسإ ، ایناملأ :نیحناملل

ادنلوھ ، ةدحتملا ةكلمملا

 ماقرالا -

دقملا
م ةم

 ن

 ةحلصم

 بئارضلا

 تاعربتلا(

اھیلا راشملا
 يف 

 تارارقالا

)ةیبیرضلا
:

اسنرفو اكیجلب

رأ -
ا ماق

حتل
 لیص

 نم

باسح
لا تا

یعمج
 تا

سلا(
،دیو

(



تاعربتلاعومجمنمدلبلكيفنیعربتملاةمھاسم

 . توافتلا بابسأ

؟ ةیلاملا ةمزألا ریثأت

 ؟يفارغومیدلا لكیھلا ةجیتن يھ ام 

• قراوف ًانایحأ نمكت ينطولا ىوتسملا ىلع بسنلا هذھ ءارو
•  يخیراتلا قایسلا لالخ نم اھریسفت نكمی يتلاو ، ةزیمملا ةیفارغجلا عقاوملا

.يسایسلا وأ يفاقثلا وأ
• : ةلثمألا ضعب
•  ٪27 قرشلا يف امنیب ، نیعربتملا نم ٪37 برغلا ىدل ، ایناملأ يف -

. طقف
•  ةیسنرفلاب ةقطانلا ارسیوس نیب ةنزاوتم نیحناملا ةبسن ، ارسیوس يف -

نكلو ، ةیناملألاب ةقطانلا ارسیوسو

؟تاعربتلا عمج قرط ةیوقت

ةیناملألاب ةقطانلا ارسیوس يف ریثكب ىلعأ تاعربتلا طسوتم



يلامجالايلحملاجتانللةبسنلابدارفالاتاعربتلاعومجم

 مرك اھیف لثمی يتلا لودلا
 بةنراقم نزو ربكأ دارفألا

 امھ يلامجإلا يلحملا جتانلا
.ادنلوھو ةدحتملا ةكلمملا

 ایناملأو ایلاطیإ لكشت
 ةعومجم دیوسلاو ارسیوسو

میقلا عم ًایبسن ةسناجتم
.٪0.16 و 0.14 نیب

 غلبت يتلا ، اسنرف يتأتو
 جتانلا نم ٪0.11 اھتبسن
 مھءارو ، يلامجإلا يلحملا

 عباسلا زكرملا يف يتأتو
طقف اھلبق

 ربتعی ناتللا اكیجلبو اینابسإ
 صاخلا مركلل يبسنلا امھلقث

 وأ ٪0.05( ًادج اًضفخنم
)لقأ



ایونسدارفالاتاعربتطسوتم

 نم تاعربتلل ریدقتل ًاقفو ھنأ ظحالن
 عومجملا يف وروی تارایلم 4( دارفألا

 اھتناكم ةدحتملا ةكلمللا دكؤت كلذبو
  اءاخس لودلا رثكأك

 يف  يناثلا زكرملا ىلإ اسنرف لقتنتس 
 تاعربتلا مجح ثیح نم بیترتلا اذھ
 يلحملا جتانلل ةبسنلاب ءاخسلا ةبسنو

 يلامجإلا

 نیرشؤم يف  ةیلاع ةبترم ادنلوھ لتحت
نم نییسیئر

 دلبلا لعفلاب مھ :يدرفلا يریخلا لمعلا
 نیحناملا ناكسلا ددع ثیح نم لوألا
 يدرفلا مركل ةبسنلا ثیح نم يناثلاو
 ، يلامجإلا يلحملا جتانلاب قلعتی امیف
 ةیلاتلا نادلبلا نع ریبك قرافب اًمدقتم

 الثم دیوسلا لثم



جتانلانمدرفلاةصحعمةنراقملابيدرفلاعربتلارادقم
يلحملا

 جتانلاب میقلا هذھ طبر لالخ نم
 دعب اننكمی ، درفلل / يلامجإلا يلحملا

 يذلا يداصتقالا نزولا ریدقت كلذ
 نیحناملل يریخلا مھمازتلا ھلثمی

 نییبروالا

 وروی 402 طسوتمب ةیونس ةمھاسمب
 ةوطخلا لتحت يناطیربلا عربتملل

  يبروألا ءاخسلاب ىلوألا

  يسنرفلا حناملا نم بثك نع اھیلت  

 نم رثكأ يطعی يناطیربلا حناملا
 طقف سیل ، نییبوروألا ھناریج

 امب اضیأ نكلو، ةقلطملا ماقرألاب
 لالخ نم _ درفلا ةورث عم بسانتی

 يلحملا جتانلاب عربتلا طسوتم طبر
 درفلل يلامجإلا

 حناملا نإف ، نیرشؤملا نیذھل ًاقفوو
 ثیح ، بثك نع ھعبتی يسنرفلا

400  طسوتم يطعی

 نم ٪1.25 لثمیو ، ًایونس وروی
 / يسنرفلا يلامجإلا يلحملا جتانلا

.درفلل

 ةكلمملاو اسنرف نادلبلا ناذھ ربتعی
 مدقت يتلا نادلبلا نم ، ةدحتملا

.ةیبیرضلا زفاوحلا



ابروأيفةیریخلاتاسسؤملا

 يلامجإلا ددعلا غلبی
 ةردقملا تاسسؤملل

 يف ةرشعلا لودلا عیمجل
 ةساردلا قاطن

 نمةسسؤم 106،644
 يبوروأ يلامجإ لصأ

129000 ـب ردقی
•  ام دح ىلإ نزاوتم عیزوتا

ةیسیئرلا لودلا نیب
•  نیحناملا ناكس سكع ىلع

 نوزكرتی نیذلا ، نییبوروألا
 نادلب ةعبرأ يف صاخ لكشب

ن ،



ةسوردملاةقطنملايفةیریخلاتاسسؤملاعزوت

 نم دیدعلا عیزوت متی
 ابوروأ يف تاسسؤملا

 ةیبلاغ نیب ٍواستم لكشب
.نادلبلا

 نم لقأب طقف لود عبرأ مھاست
 تاسسؤملا نم 10٪
، ادنلوھ :ةیبوروألا

 اذكھو .اكیجلبو اسنرفو ایلاطیإ
 لثمت ةیسنرفلا تاسسؤملا نإف

 نم طقف 3٪
تاسسؤملا يبوروألا



ناكسلاددعلةبسنلابةیریخلاتاسسؤملاةبسن

 عم : ةیریخلا تاسسؤملا ضرأ يھ ارسیوس نأ ودبی
100،000 ناكسلا نم صخش  لكل ةسسؤم 162

 620 ددعل ةسسؤم عم قفاوتی ام وھو ، ناكسلا
 نم ًادج ٍلاع زیكرتب لزاب ةنیدم عتمتتو ًانطاوم

ةسسؤم 468 عم ةیریخلا ةطشنألا  100،000 لكل
 ةمسن

 نإف ، ةمسن 100000 لكل تاسسؤم ةتس دوجو عم
 نم طقف ٪3 لثمت   ةیسنرفلا ةیریخلا تاسسؤملا

 دوعی امبرو يبوروألا ىوتسملا ىلع يریخلا عاطقلا
     ھیف ةیمیظنتلاوةیرادإلا ةزھجألادیقعت كلذ



ورویلانییالمبةیریخلاتاسسؤملالامعامجح

 تاسسؤملا لوصأ نم ٪82 لثمت طقف لود سمخ
. ةیریخلا

 ضارغألل وروی رایلم 90 لامسأرب ایلاطیإ ردصتت
ایناملاو ادنلوھ اھیلت ، ةیریخلا

 ، ةیدنلوبلاو ةیدیوسلا تاسسؤملا ةرثك نم مغرلا ىلع
يداصتقالا لقثلا يف اًریثك مھاست ال اھنإف

.ةیبوروألا ةیریخلا لامعألل .



تادجاوملاعومجمنميبروادلبلكتادوجومةبسن
ةسوردملاةقطنملايف

 عضو يف اسنرف
 ةبسنلاب ًایبسن دیج

 تادوجوملا طسوتمل
يف ، ةسسؤم لكل

 ةسناجتم ةعومجم
 هذھ حوارتت ثیح
 و 3.5 نیب ةمیقلا

 وروی نویلم 4.5
 نم ریثكب لقأ(
ادنلوھو ایلاطیإ



ةیریخلاتاسسؤملاددعلةبسنلابتادوجوملاطسوتم

ابوروأىوتسمىلع
تابھلاطسوتمغلبی،
برقیامةسسؤملكل
،وروینییالم5نم

و

تالدعملاحوارتت
نملقأنیبةینطولا

يفوروی100000
برقیامىلإادنلوب
وروینویلم15نم

ایلاطیايفوروی .



جئاتنلا

 تاسسوملاو دارفالا ىدل عربتلا تایكولس ناف ماع لكشب ابروا يف ةیریخلا لامعالا ةعانص راھدزا نم مغرلاب 
 ةلودلا جذامنو ةیداصتقالاو ةیعامتجالا تاقایسلاو ةیفاقثلاو ةیخیراتلا تاقایسلا يف ریبكلا عونتلا ببسب ةنیابتم
 جذومنالو يبروألا عربتملا وأ نسحملل ةیجذومن ةروص انیدل دجوی الو اھیف مكحتت يتلا ةیلاملا رطالاو ةفلتخملا

 لاجملا اذھ يف ةودق هربتعن نا نكمی





نموذجااالسالمي االجتماعي التمويل : الجامعات في تعزيز المسؤليه االجتماعية دور 
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أحمدأمير الباري وهب . د
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االقتصاد االسالمي والتنمية المستدامة:المادة االولى



الزكاة والوقف وتمويل المشاريع الصغيرة :االجتماعيالتمويل االسالمي :المادة الثانية



تمويل مستدامة لمنظمات غير ربحيةكأداة الوقف 



في القران والسنةالوقف 



االستفادة من الوقف النقدي في تمويل المشاريع الصغيرة



التمويل االجتماعي االسالمي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة والمسئوليه: الختام
االجتماعية
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 الجامعات االوربية والعمل الخيري 

يمكننا القول ان الجسر الذي يبط بين الجامعات وقطاع العمل الخيري هو 

لما تضطلع به من مهام تتعلق بالبحث العلمي في   ()مراكز البحوث المتخصصة

 هذا الصدد 

البحث العلمي إحد أهم وظائف الجامعات األساسية, فبدون بحث علمي  يعدوعموما 

تصبح الجامعة مجرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها اآلخرون، وليس  

مركزا لإلبداع العلمي وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل  

المشكالت المختلفة التي يواجهها المجتمع, وتعد البحوث الجامعية التي تنجزها  

م تصنيف الجامعات محليا  الجامعات أحد أهم مؤشرات الجودة والتمييز في سل

وإقليميا ودوليا، وباتت تشكل هذه البحوث مصدرا ماليا مهما لتمويل أنشطة  

الجامعات من خالل المنح والهبات التي تحصل عليها من المؤسسات المختلفة، أو  

العقود التي تبرمها إلنجاز البحوث التي تحتاجها تلك المؤسسات لإلسهام بحل  

قنية التي تواجهها، أو تعينها على تحسين جودة منتجاتها المعضالت العلمية والت

وتحسين فرص تسويقها في األسواق المحلية والدولية ويالحظ أنه كلما تميزت  

الجامعة ببحوثها العلمية، كلما تحسنت فرص حصولها على اإلسناد المالي  

 الحكومي، وإسناد مؤسسات القطاع الخاص، فضال عن جذبها للباحثين المجيدين

من طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية من داخل بلدانها أو من البلدان  

األخرى، األمر الذي يؤدي حتما إلى تطوير برامجها التعليمية وأنشطتها العلمية  
 المختلفة 1

تمثل المراكز البحثية التابعة للجامعات االوربية مصدرا مهما في رصد فعاليات  و

خيرية وقياس فعاليتها وكفائتها فضال عن دور الجمعيات  وانشطة المؤسسات ال 

الخيرية في التأثير على بنية المجتمعات االوربية والتغييرات التي تطرأ عليها  

 بفعل النشاط الخيري، ومن األمثلة على ذلك: 2 

 
1 http://dar.aucegypt.edu/handle/10526/4313 
 د.ريهم أحمد خفاجي، الجامعات الغربية والعمل الخيري: شراكة مجتمعية ودروس مستفادة  تونس 2013 ص14                  2
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السياسية،بحثا أجرى َمركز المجتمع المدني التابع لكلية لندن لالقتصاد والعلوم -1

   حول المؤسسات الخيرية في القرن الواحد والعشرين

 وبحث المشروع أهداف العمل الخيري وأدواره وصيغه الحالية 

وقدم  تصوراعن األهداف واألدوار المتوقع تطويرها لمالءمة التحوالت خالل   

 القرن الحادي والعشرين

را بحثا حول رصد دور  اجرى مركز الدراسات التابع لجامعة بازل في سويس-2

 المؤسسات الخيرية في بناء رأس المال االجتماعي

ربط  ببحث حول   لندن ( )قام مركز العمل الخيري في جامعة ستي في-3

االقترابات األكاديمية للعمل الخيري باالحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي، ودعم  

مساعدة المانحين من  العمل الخيري في المجتمعات الملونة وقد صممت المبادرة ل 

ذوي األصول الالتينية أو اإلفريقية أو اآلسيوية لتنويع توجهاتهم للعمل الخيري  
 وأنشطته3

هولندية وبريطانية وإيطالية وألمانية  )كما أعلنت عشرون جامعة أوروبية؛-4

، عن تكوين الشبكة األوروبية للعمل الخيري. وكانت  تنشد تبادل  (وبلجيكية

في مؤتمر  المعرفة حول مصادر المعلومات المتاحة عن أنشطة العمل الخيري، 

مناقشة الحاجة لتقارير أوروبية مقارنة حول  ،لالجامعات التي التقت في أمستردام 

ول مراجعة حالة حقل  العطاء الخيري. واتفقت أن تصدر الشبكة أولى منشوراتها ح

 دراسات العمل الخيري في الدول المشاركة 

  1977  يصدر قسم دراسات العمل الخيري بجامعة »في يو« الهولندية منذ عام -5

يبحث في حجم     تقرير »العطاء في هولندا« الذي ، على نحو دوري كل عامين

. فراد دراسة محدداته وحوافزه على مستوى األ و العمل الخيري  ومكوناته  

كما تقوم الجامعات االوربية وعبر مراكز البحوث التابعة له ، في الجانب العملي  

 من مساهمتها في العمل الخيري بما يلي: 

 
3 Center on Philanthropy and Civil Society, The Graduate Center, The City University of New York, New York, 
USA 
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 1-عمليات التدريب 4

تقوم المراكز البحثية الجامعية بعمل دورات تدريبية للعاملين في مجال العمل  

القيادات الصاعدة للعمل  ))رنامج ريبية المهمة بد، ومن البرامج التالخيري 

الذي ينظمه مركز العمل الخيري والمجتمع المدني بجامعة سيتي،  (( الخيري

ة والعمل الخيري المؤسسات الخيرية المحلي ويركز على اجتذاب قيادات   

في الخارج والعمل الخيري للشركات. والمجتمع المدني المنتمين للمجتمعات  
 الملونة غير الممثلة. ويطرح قضية أو مفهوما كل عام للمناقشة والبحث،  5

تنظيم دورات تدريبية لتطوير المهارات المؤسسية والنظرية للعاملين في  أو 

 مؤسسات القطاع الخيري. 

تكوير المناهج واساليب التدريس  -2  

ته في  يوالتطوع وبيان اهمهج دراسية حول العمل الخيري منا في مجالوذلك 

وكذلك القضايا المتعلقة باجهزته التنفيذية وتطرح بعض عملية التكافل االجتماعي 

 الجامعات ورش بحثية حول العمل الخيري   

أن التفاعل بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخيري قد اتخذ صورة الشراكة   

الظهور المتميز للجامعات   في المتواصلة بين الطرفين. ويبرز هذا التوجه

  مجاالت التحليل والتنظير والرصد والتوثيق،في  و وروبيةوالمراكز البحثية أال

  ضمن منظومة الدولة، بدرجات هو القطاع الخيري في أوروبا ومن المالحظ إن

 متفاوتة.6

التي  عية م الجاإن من المهم االستفادة من التجارب العملية لمراكز البحوث االوربية 

تمثل واحدا من العوامل الي تقود كامل االنشطة االقتصادية والسياسية والصحية 

 وتعمل على تحديد مسارات المستقبل للمجتمعات االوربية 

 وفي تقديري البد من العمل في البلدان العربية  على : 

تفرغ الباحثين في هذه المراكز وعدم تكليفهم باعمل تدريسية او وظيفية اخرى -1  

 
4 Center for Civil Society, University of California, Los Angeles – School of Public Affairs, Los Angeles, USA 
5 Center on Philanthropy and Civil Society, The Graduate Center, The City University of New York, New York 
 د.صدقي حسن البياتي ، الشراكة المجتنمعية ,دار الواثق بيروت 1999 ص 155 6
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ايجاد مصادر تمويل ثابتة لهذ ه المراكز  -2  

انشاء كلية للبحث العلمي بهدف خلق كوادر بكفاءة عالية وبتخصص يخدم  -3
 تطوير البحوث لمواجهة ازمات الركود االقتصادي و مشاكل التنمية المستدامة  7

إن الشراكة بين الجامعات وقطاع العمل الخيري يجب ان تكون عالقة مجتمعية  -4

ثم التشبيك التعريف والتنظير والتحليل، ومن الت في مجا  

توظيف األدوات اإلعالمية لنشر ثقافة العمل الخيري، والتشجيع على الدراسة -5  

المجال.    والبحث في هذا   

 مالطلب الى الجامعات كافة انشاء مراكزبحوث تخصصية وزيادة اهتما-6 

 هذه المراكز بالتخطيط والشراكة المجتمعية    

    

 
 



 في   مشاركةعمل ورقة 

 " قمة األعمال اخلريية األوربية واملسئولية اجملتمعية مؤمتر"
 مقدمة من  

 

 ضعيان ،،، ال احملامي عبداهلل  

 المستشار القانوني للشبكة اإلقليمية للمسئولية المجتمعية 

 القانوني لالتحاد الدولي للمسئولية االجتماعية  والمستشار

 التنمية المستدامة، في جمعية المحامين الكويتية.  مجلس إدارة مركز ورئيس

 

 بعنوان  
 لألعمال اخلريية اجلوانب القانونية  

 

م مددن قولدد   م "وتعدداونوا علدد  البددر والتقددو .."    -تعددال   هددديا للمعاهددداا الدوليددة وتطبيقددا

. اإلنسدددانية وا عمدددا ظهدددرا المنتمددداا ال يريدددة  التفاقيدددة ا مدددح المتحددددة،تحدددط ءطدددا  

 التصدي الحتياجاا الناس عل  حد سوا .و اإلنسانحماية والتي تنادي بضرورة 

 . organizationالمنتمة    أوال 

 تعريفها  •

 خصائصها  •

 ني المد السماا المشتركة لمنتماا المجتمع  •

 . الطبيعة القانونية لمنتماا ا عما  ال يريةثانيا  

 أعمالها السند القانوني لمزاولة  ثالثا  

 المصدر •

 اإللزامية  •

 الشراكة المجتمعية  •

 قانون  الاإلنسانية وفق  وا عما المنتماا ال يرية   لثالثا  اطار عم

   اإلنسانحقوق  •

 القانون الدولي   •

 القانون الدولي اإلنساني  •

لقوانين المساهمة  ل بإيجاز، والتطرق زوومسيتح شرح ما تضمنت  تلك الورقة عبر برنامج 

 وااللتزام بالوقط المقرر. لتحقيقها ومدي الحاجة لمعالجتها لضمان الوصو  للهدف.





دور الجمعيات العربية 
في أوروبا في

المسؤولية االجتماعية

كمال رفعت جبر 
مستشار تربوي ، رئيس مجلس إدارة منظمة 

السويد - Human for Human



لماذا المسؤولية االجتماعية 
للجمعيات العربية في اوروبا 

بيئة عمل حافزة •

الدور الفاعل للمنظمات غير الربحية و غير الحكومية •

المتغيرات االجتماعية  واالقتصادية •

العدد الكبير للجمعيات العربية في اوروبا•

الدوافع االخالقية والقيمية •

منظمات االعمال •

االتجاه نحو االستدامة •



بيئة حافزة للجمعيات
العربية بالمسؤولية اإلجتماعية

البيئة القانونية •

البيئة االجتماعية •

البيئة الثقافية •

الدعم الرسمي الحكومي •

مساهمات منظمات االعمال •



عناصر النجاح والفاعلية للمسؤولية االجتماعية

(مستوى وجداني وعاطفي : ) االهتمام •
االنفعال والتفاعل•

التوحد مع اهداف المجتمع •

االنتماء العاقل •

(  مستوى فكري معرفي : ) الفهم •
فهم الذات •

فهم االخر •

(ية السائدة القيم االجتماع–الثقافة –العادات والتقاليد –القوانين ) فهم المجتمع •

(مستوى أدائي : ) المشاركة •
يم من االستقبال الى التقبل الى التنفيذ الى التقي: السلوك االيجابي •



التحول المطلوب 
إلى 

   Collaborationالعمل التعاوني التشاركي•

SEEاالبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية  •

SDGsشمولية الرؤية•

   globalizationاالقليمية والعالمية•

 Developmentالعمل الخيري التنموي •

    Sustainabilityاالستدامة •

    global citizenمواطنين•

   productionاالنتاج واالستثمار•

  inclusionالمشاركة واالندماج•

من 

العمل الفردي•

البعد االجتماعي•

محدودية االهداف•

النظرة القطرية   •

العمل الخيري•

محدودة االثر  •

مهاجرين  •

االستهالك•

االنعزال •





Dr Aliar Hossain

Brief Profile:

- Programme Leader at Northumbria University London
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- Honorary Chair: Centre for Sustainable Development Studies UK
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Topic: Strategies for building bridges between charitable institutions in 
Europe and other countries to promote peace and development.
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Uthman ibn Affan’s (R.A) Waqf

❑Uthman ibn Affan’s (RA) waqf is still being used today. 

❑This Waqf helps fund the construction of hotels to house 
pilgrims, and feed the poor.



Key facts 

✓129,975 charities/ foundations operate in EU countries (Charity 
Commissions, 2018)

✓£10 billion donated annually by generous individuals across the UK

✓There are about 166,000 charities in the UK, with a total annual 
turnover of just under £48bn.

✓Charities are a major part of the economy. Charities in the UK spend 
over £40bn a year, and employ 827,000 people. (Gov.uk, 2018)

✓2.4 billion people set to join the world’s middle classes by 2030 (EFA, 
2017)



Charitable Donations 
(European Fundraising Association, 2017)



Duties of charitable originations
• Fundraising – A key part of a charity’s strategy is fundraisers via a range of 

fundraising activities. This includes events, community fundraising, 
corporate sponsorship, and cash appeals, and income is monitored closely 
against targets. 

• Communications & PR – Managing internal and external messaging, liaising 
with journalists, case studies and celebrities to promote the charity. 

• Research – Researchers could be developing cures for diseases, new forms 
of treatment or studying the provision for homeless people, for example, 
depending on the charity. The results of this research will support 
fundraising or campaign activity, and the charity’s overall aims.



Charities operating in most common areas

• Human Rights

• Climate Change

• International Development

• Animal Rights

• Education & Health

• Children in-need

• Refugee Crisis (80 million people)

https://www.unhcr.org/globaltrends2019/


Promoting peace and development
✓Charities and Third Sector organizations are now a very big network.

✓Act as pressure group for both larger organisations and government.

✓Promoting local and international development

✓Charitable Organisations can help us transforming our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development

✓We could be the first generation to succeed in controlling poverty and 
promote peace everywhere. 

✓Building a better future for all people (decent, dignified and rewarding lives 
and to achieve their full human potential)

✓To ensure its success, the Agenda must remain of the people, by the people 
and for the people, committing the world to global action for the next 15 
years.



Strategic Approach 
✓Alternatives of marketing activities

✓Avoid expensive TV advert and paying huge amount of money to 
celebrities.

✓Explore CSR funds that are available to most of the big companies.

✓Influence and educate individuals to make contribution ( in charitable 
activities).

✓Promote and collaborate more international bodies.

✓More case studies and influence academic institutions.

✓More gift & corporate donation/ sponsorship



Concluding Remarks



Thank You 

ُ َخْيًرا jazāka, َجَزاَك ٱَّلٰله -llāhu khayran

Email: aliar.Hossain@northumbria.ac.uk





Reimagining Social Justice: 
Reaching the furthest behind and preventing 

gendered harms

The future of philanthropy in Europe in light 
of the global challenges.

Sandra Iman Pertek



Why do we need to 
reimagine social justice?



GROWING 
INEQUALITIES

VIOLENCE & CONFLICTMIGRATION 
CRISIS 

COVID-19

A select of global challenges

Far-right 
movements

Populism

Narrowing space 
for civic action

Racism



The future of Covid-19-affected philanthropy 

• Mobility restrictions may significantly affect the nature of support to offer

• Adapting to new circumstances with varied degrees of success

• Reprioritisation of services by revising partnerships and budgets, as well as 
rapidly transitioning to remote/online service delivery. 

• Some face to face services may need to be cancelled

• Some may be unable to reach all those in need (digital poverty)

• Restricted access and participation 

• In the longer term increased competition for, and diversion of, funds as 
priorities are anticipated to change post-crisis

• Funding may have been diverted to emergency responses 

• Staff well-being needs attention 



Reimaging social justice in 
charitable action

WAY FORWARD 





Reaching the furthest behind

• Evidence based, need for research

• Provide aid that is inclusive but not making 
people dependant 

• Identify the most needy

• Advocacy and campaigning

• Policy development 

• Value for money

• Scale up your influence 

People-centred, 
participatory and 
localised approaches



Impact 

THEORY OF 
CHANGE →M&E

RESULTS BASED 
APPROACH & DATA

LEARNING 
EXCHANGE

MULTI-SECTORAL 
PARTNERSHIPS & 
COORDINATION



Preventing Gendered Harms

• Aid dependency

• Do no harm

• Safeguarding 

• Exposure to exploitation

• Recognising vulnerabilities

• Preventing gendered harms



Conclusions: 

Contact:
Sandra Iman Pertek at 
pertek@equisty.org

Thank you 

Resilience, Reimagine, Courage, Excellence, Stand for Social Justice





مـــيدـقت
اهنأىلع(CSR)تاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملاةيبوروألاةيضوفملاتفرع•

يفةيئيبلاوةيعامتجالاتامامتهالاجمدبتاكرشلاهبجومبموقتموهفم«
.»يعوطساسأىلعةحلصملاباحصأعماهلعافتيفوةيراجتلااهتايلمع
EC)ةيبوروألاةيضوفملاةيجيتارتسالاًقفوو• Communication نإف،(2011

اهيفتاكرشلاجمدتيتلاةيلمعلايهتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملا
اهتاسايسرهوجيفةيقالخألاوةيئيبلاوةيعامتجالاتاسرامملاوتامامتهإلا
عمتجملاوحنةيباجيإتامهاسمتاكرشلاهذهمدقتنأو،اهتاجتنمواهلامعأو
.اهريثأتقاطنيفعقييذلا
دعاسيميظنتلايتاذلمعجذومنيه(CSR)تاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملا•

روهمجلاوةحلصملاباحصأواهتاذمامأ-ةلوؤسمنوكتنأىلعةكرشلا
.فدهتسملا



مـــيدـقت- عبات
تاردابمءانبيفةيبروألاتاكرشلاةعبرألاتايوتسملاهذهدعاستنأنكمي•

قلطأيذلالوراكمرهلاقفوعمتجملاحلاصلاهبةصاخلاةيعمتجملاةيلوؤسملا
ماعيفةيبروألاةيضوفملاةيجيتارتسااهتدمتعاو،م1995ماعيفهتيرظن

.:يفلثمتتو،ةربتعمةيعجرمك2011
.ةيداصتقالاةيلوؤسملا-1
.ةينوناقلاةيلوؤسملا-2
.ةيقالخألاةيلوؤسملا-3
.ةيريخلاةيلوؤسملا-4



لوؤسملا لمعلا كولسو تاكرشلل ةيعمتجملا ةيلوؤسملا
سيل.ملاعلالوحويبوروألاداحتالايفنينطاوملاةايحىلعريبكلكشبتاكرشلاتافرصترثؤت•

نماًضيأنكلو،اهقلختيتلاصرفلاوفئاظولاوأاهنومدقييتلاتامدخلاوتاجتنملاثيحنمطقف
.بيردتلاوميلعتلاوراكتبالاوةئيبلاوةحصلاوناسنإلاقوقحولمعلافورظثيح

ىلعةيبلسلاوةيباجيإلااهراثآتاكرشلامهفتنأقحبيبوروألاداحتالاونطاومعقوتي،ببسلااذهل•
بجاولااذهبمازتلالافرعُي،هببستدقيبلسريثأتيأفيفختوةرادإوعنم،يلاتلابو.ةئيبلاوعمتجملا
"تاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملا"مساب (CSR)لوؤسملايراجتلاكولسلا"وأ" (RBC).

يلاتلابو،تاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسمللاهتيجيتارتساةيضوفملاتدمتعا،2011ماعيف•
ىلعةيجيتارتسالاهذهدكؤت.ةمزتلملاةينهملاةسرامملاهذهلةيعجرمكمهألاةقيثولايهتحبصأ
ةيلوؤسملاجمدلالخنم،ةديجلاتاسرامملارشنوتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملازيزعتةيمهأ
تايلمعنيسحتىلعاًضيأةيجيتارتسالالمعت.ثحبلاوبيردتلاوميلعتلايفتاكرشللةيعامتجالا
.ةيئيبلاوةيعامتجالاتامولعملانعتاكرشلاحاصفإوكرتشملاميظنتلاويتاذلاميظنتلا



؟ةمهم ةيبروألا تاكرشلل ةيعمتجملا ةيلوؤسملا ربتعت اذامل

نمةمهمايازمRBCوتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملارفوت،تاكرشللةبسنلاب•
عمتاقالعلاو،لاملاسأرىلإلوصولاو،فيلاكتلاريفوتو،رطاخملاةرادإثيح
راكتبالاىلعةردقلاو،تايلمعلاةمادتساو،ةيرشبلادراوملاةرادإو،ءالمعلا
.ةياهنلايفحابرألاقيقحتو
تاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملالعجت،يبوروألاداحتالاداصتقالةبسنلاب•

يفمهاسيامم،اًراكتباوةمادتسارثكأتاكرشلالوؤسملايراجتلاكولسلاو
.ةمادتسارثكأيبروأداصتقا
يراجتلاكولسلاوتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملامدقت،عمتجمللةبسنلاب•

،اًكسامترثكأاًعمتجماهيلعينبننأاننكمييتلاميقلانمةعومجملوؤسملا
.مادتسميداصتقاماظنىلإلاقتنالااهيلعينبننأاننكميو



(RBC)لوؤسملا يراجتلا كولسلا
عمقيثولانواعتلابةيمنتلاويداصتقالانواعتلاةمظنمهتمدقليدبحلطصماذه
نواعتلاةمظنمتفرعثيح.ةيموكحلاريغتامظنملاوتاباقنلاولامعألالاجر
ةيباجيإةمهاسممدقي"هنأبRBCلوؤسملايراجتلاكولسلاةيمنتلاويداصتقإلا
ةمادتسملاةيمنتلاقيقحتفدهبيعامتجالاويئيبلاويداصتقالامدقتلايف
تامدخلاوأتاجتنملاوأتايلمعلابةقلعتملاةيبلسلاراثآلاةجلاعموبنجتو
."ةكرشللةرشابملاريغوةرشابملا



 ةيلوؤسملل ةيبروألا ةيضوفملا ةيجيتارتسا عم تافقو
تاكرشلل ةيعمتجملا

-:اهنأىلع(CSR)تاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسمللافيرعتةيبوروألاةيضوفملاتددح•
اهلامعأيفةيئيبلاوةيعامتجالاتامامتهالاجمدبتاكرشلاهبجومبموقتموهفم
.”يعوطساسأىلعةحلصملاباحصأعماهلعافتيفواهتايلمعو

ةردقلازيزعتلديازتملكشبمهمتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملليجيتارتسالاجهنلا•
،فيلاكتلاريفوتو،رطاخملاةرادإثيحنمدئاوفققحيامك.تاسسؤمللةيسفانتلا
،ةيرشبلادراوملاةرادإو،ءالمعلاىلعةظفاحملاكلذكو،ةيليومتصرفىلإلوصولاو
.راكتبالاىلعةردقلاو

نييلخادلاةحلصملاباحصأعمةكراشملابلطتتتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملا•
ةيعمتجملاتاعقوتلللضفألكشبمهفلانمتاكرشلانكمتيهف،نييجراخلاو
دمألكلهتسموفظومىلعظافحلاةلداعمقيقحتنكمي،يلاتلابو،ةعرسبةريغتملا

.ليوط



 ةيلوؤسملل ةيبروألا ةيضوفملا ةيجيتارتسا عم تافقو- عبات
تاكرشلل ةيعمتجملا

يفريبكلكشبةمهاسملاتاكرشللنكمي،تاكرشللةيعامتجالاةيلوؤسملالالخنم•
.ةمادتسملاةيمنتلافادهأبةلصلاتاذيبوروألاداحتالاةدهاعم
ةصاخلا2020ابوروأةيجيتارتسإفادهأمعدتتاكرشللةيعامتجالاةيلوؤسملا•

.ةمادتسإلاب

تامدخصاخلاعاطقلاولغشممدقيامدنعمهمصاخلكشبلوؤسملالمعلاكولس•
،ةيداصتقالاتامزألاراثآنمو،ةيعامتجالالكاشملانمفيفختلايفةدعاسملاك.ةماع
.فئاظولانادقفكلذيفامب



 ةيعمتجملا ةيلوؤسملل ةززعملا2020 ابوروأةيجيتارتسإ فادهأ
ةمادتسإلاو

تزكرو.2020-2010دقعلةيمنتلليبوروألاداحتالاةدنجأيه2020ابوروأةيجيتارتسا•
يفةيجاتنإلاوةيسفانتلاةردقلانيسحتلجأنمةلماشلاوةمادتسملاوةيكذلاةيمنتلاىلع
.مادتسملايعامتجالاقوسلاداصتقامعدوابوروأ
:تالاجمةسمخيف2020ماعلولحباهغولببجياًفادهأيبوروألاداحتالادمتعا•
فيظوتلاصرف•
ةيمنتلاوثحبلا•
ةقاطلاوخانملاريغت•
ميلعتلاديوجت•
.رقفلاىلعءاضقلا•



؟ةيجيتارتسالا هذه ةيبروألا ةيضوفملا تمدق اذامل

ريوطتىلإةيبروألاةيضوفملايبوروألاناملربلاوسلجملانملكىعددق•

ابوروأةيجيتارتسايفاهبةصاخلاتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملاةسايس

زيزعتليبوروألاداحتالاةيجيتارتساديدجتلةيضوفملاتمزتلادقو،2020

ريوطتيفاًدئاراًرودةيضوفملاتبعلثيح.تاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملا

.2001ماعذنمةيبروألاتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملازيزعتلةماعلاةسايسلا

ةيعمتجملاةيلوؤسملالجأنميبوروألافلاحتلا«سيسأتةردابماومعدو

.»تاكرشلل



؟ ةيجيتارتسالا هذه ةيبروألا ةيضوفملا تمدق اذامل :عبات
داحتإلالمعلةيولوأتاذتالاجمةيبروألاةيضوفملااهتنبتيتلاةسايسلاتددحدقو•

-:اهنميتلاوتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملازيزعتيفيبوروألا
.ةيعمتجملاةيلوؤسملالاجميفتاسرامملالضفأنعفراعملالدابتويعولاةدايز•
.ةيعمتجملاةيلوؤسمللةززعملاةحلصملاباحصأتاردابممعد•
ةيعيرشترطأربعةيعمتجملاةيلوؤسملاتاسراممزيزعتيفءاضعألالودلاعمنواعتلا•

.ةزفحمةينوناقو
.تاسرامملاولامعألاةيفافشمعدتيتلاتامولعملاريفوت•
.ميلعتلاريوطتوثاحبألادوهجمعد•
؛ةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلامعد•
.ةدمتعملاةيلودلاريياعملابةيبروألاتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملاتاسراممطبر•



 لاجم يف ةيبروألا ةيضوفملا ةسايس قيبطت يف مدقتلا تارشؤم
تاكرشلل ةيعمتجملا ةيلوؤسملا

تاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملائدابمىلعتعقويتلايبوروألاداحتإلالودتاكرشددعةدايز•
ـبةصاخلاةرشعلا
.ةدحتملاممألليملاعلاقافتالاجمانرب•
.(EMAS)قيقدتلاوةرادإلاجمانرببةلجسملاتامظنملاددعةدايز•
Eco-Management:ةيزيلجنإلاب(يئيبلاقيقدتلاوةرادإلاجمانرب• and Audit Scheme(،يتلا

لمعتيتلاتامظنملابفارتعالليبوروألاداحتالاجمانربوه.ساميإوأEMASـبًاراصتخافرعُت
يتلاتامظنملاكانهف.انوناقبولطموهامزواجتيامبرمتسملكشبيئيبلاءادألانيسحتىلع
ملسي،كلذنمققحتلامتيامدنع.ءادألاوقفاوتلاتانايبنمضتتريراقتماظتنابرِدْصُت
ماعيفتعضوةيعوطةيئيبةيرادإةادأربتعتيهو.اهلمعىلعةداهشكEMASراعشةمظنملل

هترادإويئيبلااهئادأمييقتنمتامظنملانكمتيهو.ةيبوروألاةيضوفملالبقنم1993
ةصاخلاتامظنملاعاونأعيمجلحوتفموًايملاعقيبطتلللباقططخملاو.رارمتسابهنيسحتو
.ةماعلاو



 يف ةيبروألا ةيضوفملا ةسايس قيبطت يف مدقتلا تارشؤم-عبات
تاكرشلل ةيعمتجملا ةيلوؤسملا لاجم

ديروتلالسالسيفلمعلافورظنيسحتلريياعمتدمتعايتلاتاكرشلاددعتداز•
.مهبةصاخلا
ةيهيجوتلائدابملابسحةمادتسالاريراقترشنتيتلاةيبوروألاتاكرشلاددعيفةدايز•

.ايملاعةرداصلاريراقتلاددعتردصتثيح،ةيملاعلاغالبإلاةردابمل
تاكرشلاتروط،تاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملالوحيبوروألافلاحتلالالخنم•

ةئيبلاىلعةظفاحملابةلصلاتاذةيسيئرلااياضقلالوحتايلمعلانمةلسلسةدئارلا
..ةنمآلالمعلاتائيبويخانملاريغتلاو



قيبطت يف ةيبروألا تاكرشلا مامأ تايدحت
ةيعمتجملا ةيلوؤسملا

يفتاكرشلانمديدعلامامأةمهمتايدحتكانهلازتال،مدقتلااذهنممغرلاىلع
:اهنميبروألاداحتالالود
اهتيجيتارتساواهتايلمعيفلماكلابةيئيبلاوةيعامتجالاتامامتهإلاجمدمتيمل•

.ةيساسألا
قوقحبةينعمتازواجتيفةطروتمةيبوروألاتاكرشلانمةريغصةيلقأكانهتلازام•

.ناسنإلا
ةينطوتاسايسرطأاهيدليبوروألاداحتالايفوضعةلود27لصأنمطقفةلود15•

تاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملازيزعتل



 لود يف اهب فرتعملا ةيهيجوتلا ئدابملاو ةيرايعملا تايعجرملا
تاكرشلل ةيعمتجملا ةيلوؤسملا لاجم يف يبروألاداحتإلا

قيبطتيفساسأكةيملاعلائدابملاوةيرايعملاتايعجرملانمديدعلاينبتمت•
ةيبروألاةيضوفملاةيجيتارتسااهتنمضتيتلاو،ةيبروألاتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملا
:اهنميتلاو،م2011ماعيفتدمتعايتلاوةيعمتجملاةيلوؤسملل
ةمظنملايهو،)OECD(ةيمنتلاويداصتقالانواعتلاةمظنمتاداشرإثيدحتمت•

عمقفاوتلل،ةيراجتلاتالدابتلاشاعنإىلإوةيداصتقالاةيمنتلاىلإفدهتةيلودلا
:اهنميتلاو،ةيبروألاتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملالاجميفةلومأملاتاسرامملا
كولسلانأشبةيمنتلاويداصتقالانواعتلاةمظنمنعةرداصلاةبجاولاةيانعلاتاداشرإ•

.لوؤسملايراجتلا
ةددعتمتاكرشلليداصتقالاناديملايفةيمنتلاونواعتلاةمظنملةيهيجوتلائدابملا•

.تايسنجلا



 لود يف اهب فرتعملا ةيهيجوتلا ئدابملاو ةيرايعملا تايعجرملا- عبات
تاكرشلل ةيعمتجملا ةيلوؤسملا لاجم يف يبروألاداحتإلا

2030ةمادتسملاةيمنتللةدحتملاممألافادهأ•
،ةدحتملاممألليملاعلاقافتإللةرشعلائدابملا•
ISOيهيجوتلارايعملا• ،ةيعمتجملاةيلوؤسملانأشب26000
.تايسنجلاةددعتمتاكرشلانأشبةيلودلالمعلاةمظنمليثالثلائدابملانالعإ•
.ناسنإلاقوقحوةيراجتلالامعألانأشبةدحتملاممأللةيهيجوتلائدابملاوتاسايسلا•
تاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملل14-2011ةددجتملايبوروألاداحتالاةيجيتارتسا•
(2019-2015)ةيطارقميدلاوناسنإلاقوقحبةصاخلاةيبروألالمعلاةطخ•
2030ماعلولحبةمادتسمابوروأوحن:ةيبروألاةقيثولا•
.ةيلاملاريغريراقتلانأشبEU/2014/95هيجوتلا•



ةلوؤسم تاسرامم وحن لوحتلل ةيبروألا ةيضوفملا تازفحم
تاكرشلل

باحصأوتاكرشلاعملمعللتازفحملاوجماربلانمةعساوةعومجمةيضوفملاتقلطأ•
-:اهنميتلاو،ةجرحلاةيئيبلاوةيعامتجالااياضقلانأشبةحلصملا
لامعأعاطقونيمهاسمولامعنمةحلصملاباحصأعمةيلصاوتتاصنمءاشنإ.1•

لكبةلصلاتاذتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملااياضقبتامازتلالانأشب،عمتجمو
.مدقتللةكرتشملاةبقارملاوعاطق
ماعذنمتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملاتاكرشلةيبوروألازئاوجلاماظنقالطإ.2•

.سامحبةرمتسمتلازامو،م2012
ةقثىلعةرثؤملاتاسرامملاعملماعتلاو،لامعألايفةقثلاتايوتسمعبتتونيسحت.3•

.ةيعمتجملااهتامازتلالةيبروألاتاكرشلاتاسرامميفةحلصملاباحصأ
رودلالوحنيرخآلاةحلصملاباحصأوتاكرشلاونينطاوملاعمحوتفمراوححتف.4•

ةيرودلاتاحوسملاءارجإو،ةيعمتجملاةيلوؤسملالاجميفةيبروألاتاكرشلانملومأملا
.تاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملاهاجتفقاوملاولامعألايفنطاوملاةقثل



 ةلوؤسم تاسرامم وحن لوحتلل ةيبروألا ةيضوفملا تازفحم- عبات
تاكرشلل

عاطقلابةلصلاتاذةيعمتجملااياضقلانأشبكولسلادعاوقتانودملةيبروألاتاكرشلاينبتلجيورتلا.5•
ةحلصملاباحصأمعدبسكاهنكميةبسانمةقيرطبةممصمتايلمعلاهذهنوكتامدنع،ينعملا
..لوؤسملايراجتلاكولسلانامضلةلاعفةليسونوكتو
.لاثتمالامدعبةقلعتملاىواكشلاعملماعتللةيمسرلاوةيعمتجملاةلءاسملاتايلآلةحضاورطأينبت.6•
.ايعمتجمةمزتلملاتاكرشللتازفحموتآفاكمديدحت.7•
تاعيرشتلاةمءاومل،تاكرشللةيعامتجالاةيلوؤسمللءاضعألالودلاعمءارظنلاةعجارمةيلآءاشنإ.8•

.ةيبروألاةيجيارتسألاعمةينطولا
.تاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملائدابمىلعبيردتلاوميلعتلاعيراشمليلاملامعدلانمديزملاميدقت.9•
كلذيفامب،ةيئيبلاوةيعامتجالااهتاسراممنعفشكللزفاوحةمظنأربعةيبروألاتاكرشلامازلا-10•

ةمادتسالازيزعتوةحلصملاباحصأعمةكراشملالهستنأنكميىتح،خانملابةقلعتملاتامولعملا
ةحلصملاباحصأةقثءانبيفمهاسينأنكميوةلءاسمللمهمرصنعهنأامك.ةمزتلملاتاكرشللةيلاملا
.اهلامعأب
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The Humanitarian Sector – how did it 
develop?

198519841945193919191914



Muslim NGOs

•Band Aid was the spark that began the movement of Muslim NGOs

•Famine in Ethiopia

•Broader issues of development in the Global South

•Among the first NGOs to emerge were Islamic Relief and Muslim Aid 
in the mid-1980s.



Humanitarian Relief from a Muslim Perspective

•Food Security (SDG 2) – ‘The best of alms is to feed the hungry.’

•Sponsorship of Orphans (Multiple SDGs) – ‘God, I firmly condemn he 
who abuses the rights of two vulnerable groups: orphans and 

women.’

•Assistance to refugees (Multiple SDGs) – ansar & muhajir.

•Long-term development – the essence of the SDGs. – ‘The good work 
which God likes the best is the one which lasts, even if it is small’ –

the Prophet (PBUH).



King Salman Centre for Humanitarian Relief

•Established in 2015.

•Donated over hundreds of millions of dollars in excess of hundreds of 
projects across many countries.

•Funded over hundreds of millions worth of humanitarian aid in 
Yemen alone.



Other Middle Eastern Charities

•Sheikh al-Maktoum Foundation

•Dubai Cares

•Qatar Charity



Background of the fight against poverty: 21st century

Millennium 
Development Goals 

- 2000

Paris Declaration

2005

Sustainable 
Development Goals 

2015



No one should be left behind



Interconnectedness of the SDGs

•The achievement of these goals can only be realised through the 
cooperation of civil society, the private sector and governments.

•The goal of realising a sustainable lifestyle for all cannot be achieved 
by NGOs alone.



Organisation of Islamic Cooperation

•2nd largest organisation in the world after the UN.

•57 country members.

•It is the collective voice of the Muslim world.

•Consults and cooperates with the UN to protect the interests of 
Muslims and settling disputes among its Member States.



Cooperation and Partnership

•United Nations Office of South-South Cooperation

•Mandate: to advocate for and coordinate South-South and triangular 
cooperation on a global and UN system-wide basis.

•2017: establishment of the Association of NGOs and CSOs for South-
South Cooperation (ANCSSC).



ANCSSC

•Made up of nearly 400 members.

•Triangular Partnership.

•A global network of NGOs and CSOs helping each other achieve 
Agenda 2030.

•Contact: info@ancssc.org

•Website: www.ancssc.com

mailto:info@ancssc.org
http://www.ancssc.com/


Questions



The future of philanthropy in Europe in 
light of the global challenges

OTHMAN MOQBEL

CEO ACTION FOR HUMANITY - UNITED KINGDOM



Challenges affecting charities-1

Governmental regulations and unalignment between 
governmental bodies:

Such as USAID vs Treasury, or DFID vs HM Treasury.



Challenges affecting charities-2

Bank de-risking: 

When the banks are taking highest precautions more 
than the governmental regulations which affecting the 
humanitarian operations



Challenges affecting charities-3

The sanctions from EU and USA on the countries that have 
humanitarian crises:

As this affects the operations and programmes quality 
(e.g. Sudan, Syria, Iraq)



Challenges affecting charities-4

The Economic Crises and later on COVID-19 pandemic

Which have both affected the funding sources of the charities as 
well as the way of operating



Challenges affecting charities-5

The safety and security issues faced by EU and International 
charities while working in high risk areas e.g. Yemen, Syria



Challenges affecting charities-6

The lack of trust between funding communities and charities 
due to the internal issues or scandals that they have. 



How to Overcome these challenges-1?

Encourage the coordination between the governmental bodies to 
ensure the consistency between the institutional funds allocated 
and the regulations for the operations



How to Overcome these challenges-2?

Involve the relevant stakeholder (such as banks and governments) in 
the current discussions made by some EU and global networks 
about the bank de-risking



How to Overcome these challenges-3?

Work with the EU and USA governments to increase the exemptions 
for humanitarian charities working in the sanctioned countries to 
have less tight with the current regulations that are affecting the 
programmes quality



How to Overcome these challenges-4?

Advocate more to increase the governmental funds to help 
charities during the economic and COVID crises as they are doing 
with other sectors



How to Overcome these challenges-5?

Increase the localisation to support the local charities as they 
best know the context and have more access. 



How to Overcome these challenges-6?

Enhance the internal systems of the charities to cover the gaps 
that led to the internal issues or scandals that will help to gain 
the trust of the communities back.



How to Overcome these challenges-7?

Be bold with having new strategies for cooperation that will support 
the EU charities such as the alliances, emerge and unity.



Thanks for your attention
Q&As



 في  مشاركةعمل ورقة 

 " قمة األعمال اخلريية األوربية واملسئولية اجملتمعية مؤمتر"
 مقدمة من 

 

 ضعيان ،،، الاحملامي عبداهلل 

 المستشار القانوني للشبكة اإلقليمية للمسئولية المجتمعية 

 القانوني لالتحاد الدولي للمسئولية االجتماعية  والمستشار

 التنمية المستدامة، في جمعية المحامين الكويتية.  مجلس إدارة مركز ورئيس

 

 بعنوان  
 لألعمال اخلريية اجلوانب القانونية  

 

م مددن قولدد   م "وتعدداونوا علدد  البددر والتقددو .."    -تعددال   هددديا للمعاهددداا الدوليددة وتطبيقددا

. اإلنسدددانية وا عمدددا ظهدددرا المنتمددداا ال يريدددة  التفاقيدددة ا مدددح المتحددددة،تحدددط ءطدددا  

 التصدي الحتياجاا الناس عل  حد سوا .و اإلنسانحماية والتي تنادي بضرورة 

 . organizationالمنتمة    أوال 

 تعريفها  •

أشكا  التجمعاا اإلنسانية التي تربط بين أفرادها عالقاا رسمية يحددها قانون إحد  

م صوص، ويتح بين هؤال  ا فراد مجموعة من العملياا المت صصة والنوعية من 

 .أجل تحقيق أهداف محددة

ت تلف المنتماا من حيث حجح ا هداف، ونوعية النشاط، والطريقة التي يتح بها إدارة 

   تلفة، باإلضافة إل  ال صوصية لكل منتمةالعملياا الم

 خصائصها  •

 :ال صائص للمنتماا التي قد ت تلف من منتمة إل  أخر ، ومن أهمها .1

 .وجود هدف تسع  المنتماا لتحقيق  .2

 .وجود مجموعة من ا فراد الذي تربط بينهح عالقاا تنتيمية محددة .3

في السلح التنتيمي،  وجود الصبغة الرسمية في العالقاا التي تربط بين ا فراد  .4

 .بحيث تكون السلطة مرتبطة بالمسؤولية

وجود مجا  محدد ت تص ب  المنتماا باإلضافة إل  وجود نطاق يتح ممارسة   .5

 أنشطة المنتمة ضمن . 

 



 ني المد السماا المشتركة لمنتماا المجتمع  •

 الطبيعة ذاا  التجمعاا  عن ت تلف فهي وبهذا  الديمومة صفة لها منظماا  .1

 .معينة قضية أو محدد  حدث   لمواجهة تنشأ التي اللحظية

  لتحقيق إطارها في يجتمعون  الذين والمواطنين الدولة بينوسيطة   منظماا  أنها .2

 .قانوني إطار في  مشتركة وأهداف مصالح

 .عالتطو عل  بقيامها بها  اصة بسمة تتميز .3

يجتمعون عل  أهداف محددة، يسعون إل  تحقيقها خدمة لمصلحة   أعضا ها .4

 .المجتمع أو النفع العام

المنتماا محكومة بمنتومة قيمية أخالقية في أدائها  نشطتها تتكون من   هذه .5

 .عناصر متعددة منها الحوار والتسامح وقبو  اآلخر

تهدف من نشاطاتها إل  تحقيق الربح، وال تقوم بتوزيع ا رباح عل  أعضائها   ال .6

  .مت  تحققط عن أي من نشاطاتها

فهي من   ،ًبل نسبيا ًمستقلة عن الحكومة، إال أن استقاللها ليس مطلقا تعمل .7

ومن ناحية أخر ، ت ضع للرقابة الحكومية   ًحكوميا ًناحية يمكن أن تتلق  دعما

  .ها في الحدود التي يحددها القانونفي أدا  أنشطت

إل   ًتنشأ وتعمل وتزو  ش صيتها بمقتض  أحكام قانونية تصدر سندا أنها .8

 القواعد الدستورية التي تنتح سلطة التشريع في الدولة. 

 . الطبيعة القانونية لمنتماا ا عما  ال يريةثانيا  

 أساسية باعتبارها مبادئ كونية، تتأسس رؤية المنتماا ءير الحكومية عل  ثالثة مبادئ 

 :وإن كانط كل فئة من هذه المنتماا ءير الحكومية تعمل ف  مجالها ال اص. والمبادئ هي

 الديمقراطية.  .1

 التنمية المستدامة. .2

 التضامن  .3

  :يتح التمييز عادة بين أربعة مجاالا أساسية لتداخلها، ه  

 -احترام حقوق اإلنسان       - .1

 الفعل اإلنسان  العاجل  .2

 دعح التنمية                     .3

 النضا  من أجل المحافتة عل  البيئة. .4

5.  



 أعمالها السند القانوني لمزاولة  ثالثا  

 أنواعها  •

والعاملين بها وتقدم السلع   ا عما تقوم علي استراتيجية توليد الدخل لرواد   ربحية •

 لجميع المساهمين.  ا رباحوال دماا التي يتح تقييمها في السوق ويتح توزيع 

او البيئة وتقوم علي توجي  جميع دخلها  اإلنسانيةتأسسط ل دمة االحتياجاا   ءير ربحية •

مثل الغذا   وخدماا االفراد والمجتمع ءير الملباة ي تلبية احتياجاا لالي برامج تهدف ا

 والما  والمأوي والتعليح او قضايا اخري.

ي تلددف مفهددوم العمددل ال يددري عددن  اخددتالف العمددل ال يددري عددن العمددل التطددوعي •

مفهدددوم "العمدددل التطدددوعي"  وذلدددل  ن العمدددل التطدددوعي أشدددمل مدددن "العمدددل 

ط،  ال يدددري"، خاصدددةم إذا نترندددا إليددد  مدددن جاندددت العمدددل اإلنسددداني التطبيقدددي الب حددد 

ق مددن معتقدددن أو شددريعةن   ن اإلنسددان قددد والددذي ي   كددون دافُعددن  إنسددانيَا ءيددر  منطلددُ

ن، بينمددا يددأتُي  ة" كمفهددومن شددرعيل ع" بعمددلن مددا،  لكنددل  ال يدددخل فددي "ال يريدد" "يتطددو"

ط عليددد  الشدددريعة اإلسدددالمي"ة  "العمدددل ال يدددري" وتطبيقاتددد  منحصدددرين فيمدددا حثددد"

ة والمسددلمين خاصددة، وأوصدد   بدد  الدددين الحنيددف مددن اإلحسددان لجددنس  اإلنسددان عامدد"

 والعناية بالحيوان، والبيئة، وءيرها.

    الشراكة المجتمعية •

تنمية روح العمل ال يري والتطوعي لد  شددرائح المجتمع كافة  لتشددمل الطفل والشددا   .1

والمرأة. لدذلدل نطمح إل  أن نر  وسددددائدل لجمع التبرعداا ترافقندا في رحالتندا، وبيوتندا،  

 سنا، وتبحث عنلا دون أن تنتتر من يطرق أبوابها.ومكاتبنا، ومدار

ع من   .2 الحرص عل  صدرف التبرعاا التي تأتي من أهل ال ير في مكانها  وتمكين المتبرل

االطالع عل  المشدروع الذي تبرع ل    ن ذلل يضدمن للجمعية سدمعة طيبة، واسدتمرارية  

 في تدفق التبرعاا إليها.

عل  الجمعيدداا ال يريدة بدأن تبلج الجهدداا   إبالغ الجهدداا الحكوميددة عن أي شددددبهددة  .3

الحكوميدة، عن أي اتصددددا  أو محداولدة إلمددادهدا بدالتبرعداا من خدار  الددولدة   ن بع  

ه صدورة هذه المسداعي  الجمعياا باتط واجهة لتمويل اإلرها  وءسديل ا موا ، ما يشدول

 النبيلة.

 

 



 أهداف تنتيح  العمل ال يري •

ا هداف الغامضدة  إذ يجت أال تكون للجمعية ال يرية أيل خلو العمل ال يري من  .1

أهداف مشدبوهة أو أأجنداا  ءير واضدحة ءير سدعيها إل  مدل يد العون الصدادقة 

 .والنابعة من القلت إل  القلت، إل  كلل محتا  في أرجا  المعمورة

مل اإلعالن عن البياناا المالية  عل  الجمعياا والمؤسساا الناشطة كافة في الع .2

ال يري، أن تعلن عن بياناتها المالية عند إصددددار تقارير مالية ربعية وسدددنوية،  

م لمبدأ الشددفافية في اإليراداا والمصددروفاا، كما هي الحا  في الشددركاا  تحقيقا

المسدددداهمة العامة   ن المتبرعين هح المسدددداهمون، ومن حقهح معرفة وضددددع  

 .الجمعية

جمعياا ال يرية أالل تغرق نفسددها في البعد عن النشدداط السددياسددي  يجت عل  ال .3

العمُل السدياسدي، فينحرم بع  المحتاجين من الحصدو  عل  المعوناا الالزمة، 

 ممن ليس لهح أي انتما  فصائلي أو سياسي أو طائفي يتوافق وهوية الجمعية.

 أنتمة العمل ال يري  •

الممارساا التطبيقية  تتشاب  فيما بينها بدرجة كبيرة وإن كانط ت تلف من حيث  .1

 .لتلل القوانين

وقد تباينط في تواريخ سن تلل ا نتمة وتح إدخا  تعديالا عليها في مراحل  .2

 .تاري ية الحقة

م  ليس  من العدُ  أن يكون العمل ال يريل ءطا    .3 عمل ال ير ليس متهرام اجتماعيا

م أو متهرام للتباهي، كما أخذا بع  الش صياا المهمة، تتغطل    ب   اجتماعيا

لتحسين صورتها أمام المجتمع. بل إن  واجت عل  كلل فرد، ومسؤولية تقع عل  

 عاتق كلل إنسان لمساندة أخي  اإلنسان في كلل مكان. 

أجمعط قوانين الدو  عل  النص عل  وجو  أن يكون قصد الجمعية أو ءرضها  •

 ممارسة نشاطاا معينة.

ي ان ءاياا الجمعية ممكن ان تطا  جميع  واحيانا قد يأتي تحديد االهداف سلبا، وهذا يعن •

الميادين الحياتية ولكن وفق الترخيص الممنوح، باستثنا  ما منع  القانون حصرا وهو 

م الفة القوانين واالدا  العامة واالخال  باالمن العام والتطرق لالمور السياسية  

 والطائفية، والمساس بالثوابط الدينية. 

 



 

 قانون  الاإلنسانية وفق  وا عما ال يرية  المنتماا  لثالثا  اطار عم

الفأنننننمألالمو ننننن    لضنننننملل ننننننن لنذننننن  ل ننننن  ،ل أبننننن ملالعننننن لولال ننننن  لمنننننمل أوضننننن ل   ننننن  ل
 نليسنننننأنأ ل نننننونللفننننن رلت ننننن لالفأنننننمأل،لالعننننن لوليمنننننملم عننننن ل نننننو ولضنع ننننن ل انت ر خنننننن ل

 ب نأشنننن رلال ننننم  ل تفنننن  ولالن ا نننن  ل ننننأم ل ضننننمالانننن  فلضعننننن لتنننن فمل نننن ممل  لننننن  ل
بننننننن ملبنننننننننلال شنننننننملنبنننننننمللانسننننننن نل نلي ننننننن ل   نننننننن ل   ننننننن لا نسننننننن نلضع  نننننننن ل يننننننن  ل
ل أغ نننن ل  نننننلالمننننم تلال نننن  مألالأنننننل أعننننمنللعنننن ،ل نل أننننوت ل لنننن ل نلضننننمل نننننف ل

الفننننننم لت نننننن  لاه ننننننم ملالنننننن  مل ننننننول    نننننن لل مسنننننن  مأ،للالمسننننننا ل  لالأنننننننليشننننننعملبعنننننن 
 كمننننن لي ننننن  ل ب ننننن ل نلا يننننن  ل   ،لمنننننفلنىل  نننننمل نليع نننننولالغ ننننن ل  ل أننننن لي نننننم ل
المسنننأ ب لمنننن نلضننن ل أعننننمنللننن لالغ ننننملال ننن  لم ننننمل أعنننمنللنننن لاه نننملمنننننلال ننن   لضننننمل
ا ينننن  ،ل  نلنبننننملضننننملالأعنننن ت لل أغ نننن ل  نننن لنننننع ب لال  نننن أل ضننننمل ننننملالعنننن نللمننننمل

ضسلال   ننننن ،للأأمننننن ممل عننننن   ول  نمننننن لتنننننم رلالنننننم ا مل   ننننن نلالمن ننننن لال ننننن  ل نننننول نننننو
لال   ل  لالم أ جلن    

  نمننننن لتننننن لنل  عننننن لمننننننل ننننن  لا يننننن  لنلتعننننن  لتنننننمىلضن  ننننن لمننننننلالعننننن لولتخ ننننن لضنننننمل
نننننننما   ل ن ا نننننن  لضسنننننن   ل نننننن ا ل  ل نننننن ل  ل ا   نننننن ،ل نل نننننن ل نلض ننننننم لت ننننننم ل

سننننننننننب لمنننننننننننل ي نننننننننن  لال نننننننننن  ي لاهل نننننننننن لالعسنننننننننن م  لي  نننننننننن لالننننننننننمض رل الخننننننننننما ل  أل
ل المص ب مل تشم لالممن  ملا بم   لال  ملنلي م  نلالسفح 

 نبننننننملضننننننمل نشنننننن  لالمبننننننما ل المف نننننن للم أنننننن  ل ال   نننننن  ل الع نننننن أ،ل ضننننننملنلضننننننو ىل
للعو 

 نلالم ننننننن  يلا  فس ننننننن ل الس   ننننننن  لالأننننننننلتعننننننن ممل  ننننننن لالنننننننن  لتن ننننننن لضنننننننملفففننننننن ل
ضصنننننننننن  رل  نننننننننننالال  ا ننننننننننملالم ن نننننننننن ،ل ال نننننننننن ن نلال ب عننننننننننن،ل انتف  نننننننننن  ل الع نننننننننن   ل
ان أم ع نننننن  ل نليعننننننننلان ننننننأاي رل  ل ننننننم جل ننننننملتننننننوف ما لانتف  نننننن  لان أم ع نننننن ،ل

 لمنننننل نننن  لال  نننن ألغ ننننمل نل نننن  لتأفنننن لب نعنننن ل  نننن ل ننننم رألت   نننن لالسننننع  ألل  شننننم ل
الف ن نننننن  ل نلالشننننننع  لالسننننننع مأل نننننننلت نننننن لالشننننننع  لال    نننننن لالأنننننننل  م نننننن لنفسننننننع ل
 ننننننن ل  أ،لضنننننننمل اننننننن رلالشنننننننملالننننننن ىلب ننننننن ل   ننننننن لالننننننننلر ننننننن  لالخ نننننننم،ل  لننننننن ل  نمننننننن ل



ا ننننننأخمض لمنننننننل ننننننب  لت   نننننن ل نننننن  لال فنننننن ألن نننننن لا م نننننن لال نننننن ان ملالخ ننننننمأ،ل لننننننول
لأغ  نننننننملا نسننننننن ننلال ننننننن  ول،ل  لا تنأمنننننننم،ل  لأننننننن لن،ل نننننننم  لالأ ننننننن رلال أمننننننننلال  نننننننن

  نننننن لالمصننننننن  م لالم  نننننن  ل  ننننننن تلا أبننننننملنفسننننننننل ننننننع ما،للننننننن ل نننننننننل صننننننن  ،ل
  ننننن ل  ننننن ا لالشننننن ملالخ   ننننن لالصننننن  رألضنننننملا  نننننخ  لالم عننننن ل مل غ نننننم ولضنننننمل
ض بنننننننلالمعممنننننن ،ل كمنننننن ل نننننن تلا أبننننننملنفسنننننننل ننننننع ما،للنننننن ل نننننننننلا أشننننننعم لت نننننن ل

 نمننننن ل أعننننن اف نلالفم ننننن لالغننننن ضمألالأننننننلتأغشننننن لا  نننننخ  ل  ىلال نننننسلالمم ننننن ل ل
ضنننننن ل لنننننن لالشننننننخللالنننننن ىل نننننن   ل ننننننملضصنننننن ل لا نسنننننن ن   ل لعننننننمل  التم ننننننن لمنننننننل
ضعننننننمنلالنننننن   ل ننننننمل  نننننن  لا نسنننننن نل ال    نننننن لالأنننننننلنلت عننننننمنل نلانأشنننننن ل عنننننن ل
ال ننننن  ي لال   سننننن ملل  ه ننننن ن،ل ال عننننن لالم بننننن ،لضنننننملبننننن ملبنننننمافملالمننننن  لالم  ننننن ،ل

الننننننننن  للمنننننننن نل  نننننننن ا ل  ضنننننننن  لكنننننننن لمننننننننم لبننننننننميل  ننننننننع م،ل  ننننننننملضننننننننملا  را لكنننننننن 
ل ا أ  ر و 

 م ننننننللالننننن ىلنذ شننننن لمننننننل ننننن  لا يننننن  ،لمننننننلضيننننن ل ننننن الال  ننننن لالنننننم لنلالغننننن ض ،
 نننننن ،ل  أ ننننننل نننننن  ،ل  ضننننن رل نأشنننننملمننننننلكننننن لض ننننن ن،ل نل   نننننمل ننننن ن نلي فننننن للعنننننول

لا سطل نلمنلال   أل   لالذ  ل  ماض ل  فظلاه ض  للعو؟؟
 ا ل نلت  نننننننمل م يننننننن لضفم  ننننننن للعنننننننولت ننننننن عولضمننننننن ل أعم ننننننن نللننننننن لضنننننننمل نننننننأ ل ننننننننل

لالمع ن أ؟؟؟
العي ننننننننملضنننننننننعول نننننننن ا لمنننننننننل ر ننننننننعولالأنننننننننل ننننننننم رلبعنننننننن لالصننننننننما ل  لمنننننننننلالمع ننننننننمل
 أعم نننننن نلننأع ةنننننن  ل ننننننمأل  ننننننم لل  نننننن ان ملالأنننننننلت منننننن عول نننننن ا لك ننننننن ل نننننن ان مل
  ننننننن لضسنننننننأ ىلالصنننننننع ملالننننننن اننل  ل ننننننن ان مل  ل ننننننن ل  متعننننننن لالنننننننم  ل مننننننن لض اف ننننننن ل

ل مر لل م ي لا نس نلضمل ىلتعس ل ا  ع   
السب  لل  لضع   لضي ل   ؟؟لم ملتأم  ل ع لال ع  لالأنلتعم لمنللل لض ل 

ض   ل ع  لا غ ف لا نس نن،ل ن   لض ليم مل ن    لل سللممأ ع  لم طلل م  مم لل



  نل   ألا نس نلضملضن   لالمسا ل  لالم أمذ   ل نم ولمنل ل لال  ن نلب   لل

خص  ،ل    لا  للال  ن نلل   ل ال  ان ملالخ ن ل     لا نس نل   ل   لال

لالم لنلا نس ننل

 :مضمون القانون الدولي 

يتضددمن القانون الدولي العام مجموعة القواعد التي تنتح عالقاا الدو  فيما بينها في وقط السددلح 

يتضددددمن القواعدد التي تنتح عالقداا الددو  بدالمنتمداا الددوليدة وا شدددد داص   الحر ، كمداووقدط 

أن قواعده تقتصدددر عل  الدو  والمنتماا الدولية، وال تمتد الي ا فراد الدولية ا خر . ويتميز ب

عل  إال عل  سددددبيل االسددددتثنا . وتنقسددددح قواعده ال  مجموعتين ا ول  تنتح العالقاا الدولية، 

 والثانية ت ص المنتماا الدولية

 

 حلقوق اإلنسان والقانون الدويل  اإلنسانيالقانون الدويل 
 تقديم

ال  ن نلالم لنلا نسننننننننننن ننل   ل   لضملال  ن نلالم لنلالع  ل  لمم لضملل     لمإنلل
مم    ل   لض لال  ن نلالم لنلل    لا نسننننننن نليميفنلمم  مل  ن ن ملضسنننننننأ   ملضملل
 مم لال ن ن نلالنم لنلالعن   ل كن لضنعمن للن لض ن لن ،ل  ل ضنن لالن ىليعمن ل  ن ،لمن    لمنل

ملالسنننننننن و،ل   أ   نلضع لمنلان أم  ل صننننننننف لل ضملالن ا   لالمسنننننننن   ،ل الي ننلمنل ض
  نننننننننننن  نننننننننننن  ل  م ي لالفم ل ب لم  مم ل   ل   ل     ،للعنعم ليفأم  نل   نلال  ن نل
الم لنلا نسنننننننننننننن ننل عمتل ل ل م ي لر  ي لا  ما ل   لالن ا لالمسنننننننننننننن  ،لب نم ل عأولل

 أ عع للللال  ن نلالم لنلل    لا نسننننننننن نل  م ي لالفم لضملتعسننننننننن ل ت    لالم ل لالأن
ل  ل لالفم 

 القانون الدولي اإلنساني 

كان من المألوف لسنواا عديدة أن يطلق اسح »القانون اإلنساني« عل  ذلل القطاع الكبير من   

القانون الدولي العام الذي يستوحي الشعور اإلنساني ويركز عل  حماية الفرد. ويبدو أن مصطلح 

أخالق والثانية  قانونية  إحداهما  طبيعتهما،  في  م تلفتين  فكرتين  بين  يجمع  اإلنساني  ية. القانون 

القانون   أحكام  إل   وجدا طريقها  قد  اإلنسانية،  سيما  وال  ا خالقية،  الطبيعة  ذاا  واالعتباراا 



الدولي. وهكذا يبدو اسح »القانون اإلنساني« تسمية مناسبة. فقد اكتست القانون اإلنساني مزيد من 

الفترة من   في  والزخح  فيها1950حت     1948العمق  تحققط  فقد  في  خطوة حاس  -بال شل  -،  مة 

إبرام اتفاقياا جنيف ا ربع المعدلة    1949الصراع من أجل الدفاع عن حقوق الفرد فقد شهد عام  

صدور اإلعالن    1948والموسعة بشأن حماية ضحايا الحر . وفي مجا  حقوق اإلنسان، شهد عام  

 . هو عام االتفاق ا وربي بشأن حقوق اإلنسان  1950العالمي وكان عام 

  لدولي اإلنسانيمفهوم القانون ا  •

م من القانون الدولي العام، كما يشكل واحدام من أقدم  ينشكل القانون الدولي اإلنساني جز ام رئيسيا

كياناا ا عراف الدولية. إن محكمة العد  الدولية، بوصفها الهيئة القضائية ا ساسية للقانون الدولي 

ر عنها في القانون الدولي اإلنساني. وعل  العام، تسهح في فهح قيح المجتمع الدولي ا ساسية المعب" 

هذا النحو، ال تنعد أحكام المحاكح مصدرام للقانون، لكن آرا  محكمة العد  الدولية تنعتبر باإلجماع  

والقانون الدولي اإلنساني كما وصفت     . أفضل صياءة لمضمون القانون الدولي الساري المفعو  

، هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق  1996ئي سنة  محكمة العد  الدولية في رأيها اإلفتا

المقاتلين وواجباتهح في إدارتهح للعملياا العسكرية والقواعد التي تقيد حريتهح في است دام وسائل  

توفر   والتي  المسلحة  النزاعاا  ضحايا  لحماية  المقررة  القاعد  الي  باإلضافة  بالعدو  اإلضرار 

ا القواا  إلفراد  وتصف   الضماناا  العدائية،  ا عما   في  يشاركون  ال  الذين  المعاقين،  لمسلحة 

 . المحكمة كذلل بان  "قانون أساسي الحترام اإلنسان واعتباراا أساسية لإلنسانية

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

ورد مصطلح "حقوق اإلنسان" مراا سبع في الميثاق التأسيسي لألمح المتحدة، مما يجعل تعزيز  

اإل عام  حقوق  وفي  للمنتمة.  أساسيا  توجيهيا  ومبدأ  رئيسا  وحمايتها ءرضا  دخل 1948نسان   ،

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مجا  القانون الدولي. ومنذاك، لح تز  المنتمة تعمل عمال 

  .متفانيا عل  حماية حقوق اإلنسان من خال  صكوك قانونية وأنشطة ميدانية

م من حقوق اإلنسان، تعتبر جز ام من  تعريف   النصوص القانونية و القواعد العرفية التي تحمي حقا

قانون حقوق اإلنسان، بصرف النتر عن مصدرها الدولي أو الوطني أو الديني. فحق الشعو  في 

تقرير مصيرها وحق اإلنسان في الحياة والمساواة دون تمييز بسبت الجنس أو اللغة أو الدين، هي  

بالنص عليها وحمايتها. وحق اإلنسان في الحرية وسالمة  حقوق إنسانية عنيط المو اثيق الدولية 

الدو . وثمة   التعذيت، حقوق أساسية دستورية وتشريعية وطنية في معتح  ش ص  وحمايت  من 

معيار وضعي لما يعتبر من حقوق اإلنسان بحيث ال يترك ا مر لالجتهاد أو ال الف. ويتمثل هذا 

  ساسية التي وردا فيما يسم  بالشرعية الدولية لحقوق اإلنسان المعيار في مجموع الحقوق ا 

لقوانين المساهمة  ل بإيجاز، والتطرق زوومسيتح شرح ما تضمنت  تلل الورقة عبر برنامج 

 وااللتزام بالوقط المقرر. لتحقيقها ومدي الحاجة لمعالجتها لضمان الوصو  للهدف.


