


الغذاء، تجارب تطبيقية في مجال الصحة، التعليم، اإليواء، توفير

والبنية التحتية لدعم مشاريع بناء السالم

تقديم السيدة مي مخزومي

لبنان -رئيسة مؤسسة مخزومي 



ية، تتبنّى مؤسسة مخزومي وهي منظمة لبنانية خاصة غير ربح•
ر مهنية عدد كبير من البرامج لتنفيذ مشاريع بناء السالم بمعايي

.1997دولية، وذلك منذ تأسيسها في عام 

لدوليين، ويتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الشركاء المحليين وا•
 والمؤسسات الحكومية والمجتمعات المدنية في لبنان، وعدد من

.الجهات المانحة والممولة



وهو  16وخاصةً الهدف رقم  2030وتوجهاً نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة لعام 
مستدامة، التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية ال"

مساءلة وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة لل
:، تعمل المؤسسة في مجاالت"وشاملة للجميع على جميع المستويات

الصحة•

التعليم•

القروض الصغيرة•

البيئة والتنمية•

الخدمات اإلنسانية واإلغاثية•



 قديمبت المؤسسة قامت لبنان، في المجتمعات احتياجات ولتلبية 
 ماية،الح خدمات توفير المهني، التدريب المهارات، تطوير القروض،

 فعر األولية، الصحية الرعاية تأمين األساسية، اإلغاثة مواد تأمين
 تمكينو والزراعية، والبيئية التنموية القضايا حول الوعي مستوى
.ليةواالستقال الذاتي االكتفاء لتحقيق وتوجيههم الشباب قدرات



مفهوم البرامج التي تدعم مشاريع بناء السالم

 ةحساس مسألة يشّكل الذي المستدامة، التنمية أهداف من ،16 الهدف يزال ال•
.مالمستدا للسالم خطط وضعت الدول غالبية أن من الرغم على لبنان في

.سالمال تحقيق دون وتحول النزاعات تزيد التي األزمات تمادت لبنان، ففي•

 فلتكش االقتصادية واألزمة بيروت، مرفأ وانفجار كوفيد، جائحة وجاءت•
.ةوفعالي بسرعة لألزمات االستجابة على الدولة قدرة يمنع الذي الضعف

 ةعادل مجتمعات تأمين في للمساعدة مدنية مجتمعية إرادة وجود تطلّب مما•
.وشاملة وسلمية



مفهوم البرامج التي تدعم مشاريع بناء السالم

 ماتوالمنظّ  الحكومية غير الجمعيات أي المدني المجتمع مشاركة فإن ولذلك•
ً  دوراً  يلعب الربحية غير  في يسيرئ عامل وهو لبنان في السالم خطة في هاما

.النزاعات لحلّ  فعال إطار ورصد وتنفيذ اعتماد

• ً  الظروف تأمين هي التي مخزومي مؤسسة رؤية ومن المبدأ، هذا من انطالقا
ً  24 من أكثر منذ نقوم اللبناني، للمجتمع األساسية المعيشية  مجموعة بتنفيذ عاما

 الجئينوال المقيمين من الشرائح مختلف من اآلالف مئات تستهدف البرامج، من
ً خصيص ُصممت وقد بإبداع، السالم بدعم برامجنا وتتميز .والنازحين  لتتوافق ا

ً " شعارنا مع ."أفضل لغدٍ  معا



العالقة بين التدهور االقتصادي واألمن

 وضوح،ب األمن وضع على التطورات تأثير نرى االقتصادية، األزمة تفاقم مع•
.األمنية القضايا هذه لمعالجة محدودة موارد لديه لبنان ألن نظًرا

.للناس يوميةال الحياة على مباشراً  تهديداً  يشكل بات المتأزم االقتصادي الواقع•
 أسوأ خولد من اقترب قد لبنان بأن فيه أعلن تقريراً  الدولي البنك أصدر لقد•

 وهي ديةوجو تكون قد يواجهها التي الكارثة وهذه التاريخ، في اقتصادية كارثة
.يةالوطن واللحمة القومي واالستقرار المجتمعي األمن تهدد تحديات تشكل

 الصحي األمن الى الغذائي األمن من االقتصادي األمن عناصر األزمة تطال•
 ياساتس واعتماد الشباب، من كبيرة لشريحة العمل وتوفير الفقر، ومكافحة
.لتلوثا ومكافحة بالبيئة واالهتمام لألسر المعيشة مستويات ورفع اجتماعية



العالقة بين التدهور االقتصادي واألمن

 حيدتو الى خالله من يسعى للمشاريع استراتيجيا اطارا الجيش وضع لقد•
 خالل وخاصة للمجتمع، افادة المدني المجتمع مساهمات وتوجيه الجهود

.والكوارث لألزمات االستجابة

 األزمة جراء الداخلي األمن على الحفاظ هو قيادته عند األول فالهاجس•
 على فاظللح الجهود دعم الى  ً إضافة الحاصل، المجتمعي واالحتقان االقتصادية

.راتوالتوت االقتصادي التدهور عن الناجمة التهديدات رغم واالستقرار األمن



برامج دعم مشاريع بناء السالم في مؤسسة مخزومي

 أن السالم مشاريع تدعم التي للبرامج يمكن ال•
 األزمات معالجة دون من ذلك تحقيق في تساعد

.األمن وانعدام والنزاعات

 اسيةاألس االحتياجات تلبية خالل من ذلك ويتمّ •
.حاجة األمسّ  المحلية للمجتمعات

 خطوات مخزومي مؤسسة اتخذت هنا فمن•
 النزاعات لحل برامجها خالل من وسعت جريئة
 مبنية متسلسلة عملية خطوات على بناءً  عملياً،

.ليةالدو المعايير واعتماد والخبرة الممارسة على



ماذا تنفذ مؤسسة مخزومي لدعم مشاريع السالم؟

.مسبوقة رغي وصحية واقتصادية وتنموية وإنسانية سياسية أزمات لبنان يواجه•

 تعزيزل مشاريع تنفيذ على مخزومي مؤسسة ركزت فقد سبق ما على وبناءً •
 جيةاالستراتي أهدافها خالل من األساسية الخدمات وتأمين العيش كسب سبل
:السالم مشاريع وتعزيز تقوية في تساهم التي
oاليوم؛ العاملة القوى تحتاجها التي المهارات على التدريب
oفيرتو على قدرتنا وتقوية الجودة تعزيز خالل من بخدماتنا، اإلرتقاء 

معقولة؛ بكلفة الصحية الرعاية



ماذا تنفذ مؤسسة مخزومي لدعم مشاريع السالم؟

oينوللموظف األعمال ألصحاب االجتماعي – االقتصادي الوضع تحسين 
ة؛المالي وغير المالية الخدمات خالل من والمنخفض المتوسط الدخل ذوي

oنحو الطريق يف لبنان لوطننا قيّمة ثروة كونها وتحسينها البيئة على الحفاظ 
المستدامة؛ التنمية

oحاجة األمس للمجتمعات اإلنسانية والمستلزمات اإلغاثة احتياجات تلبية.



في مجال الصحة

 من هو للجميع الصحة تأمين ان•
 النزاعات حلّ  نحو التقّدم أساس

.والسالم

 من مخزومي مؤسسة تعمل لذلك،•
 املةالش الصحية التغطية تحقيق أجل

 أهداف من 3 رقم بالهدف واإللتزام
 الصحة" وهو المستدامة، التنمية
."والرفاه الجيدة



في مجال الصحة

 على الناس قدرة ضمان تؤمن فهي•
 الصحية الخدمات على الحصول
 مواجهة دون الجيدة األساسية
.مالية صعوبات

 الصحية الرعاية خدمات فتوفّر•
ً  للجميع األولية  لتيا للمعايير وفقا

ً  الصحة وزارة تعتمدها  اييرلمع ووفقا
 مع اونبالتع تطبيقها يتم التي الجودة
.كندا اعتماد



في مجال الصحة

 التابعة النقّالة الطبية العيادة تزور كما•
 ماتومخي اللبنانية المناطق للمؤسسة

 حمالت على التركيز مع النازحين،
 أهم هو الوقائي الطب ألن التوعية،

 في ويساهم العالجي الطب من
 رةوالفاتو األمراض نسبة تخفيض
.الصحية



في مجال التعليم

 دعم على مخزومي مؤسسة وتعمل•
 التدريب خالل من السالم مشاريع
 الشاملو الجيد التعليم لتحقيق المهني
  أي ،4 رقم الهدف بحسب للجميع

 المنصف الجيد التعليم ضمان"
 تعلّمال فرص وتعزيز للجميع والشامل

 ."للجميع الحياة مدى



في مجال التعليم

 تقديم في سنة 24 خالل خبراتنا فمن•
 أن أثبتنا المهني، التدريب مشاريع
 قوة الوسائل أكثر أحد هو التعليم
 وحل المستدامة التنمية لتحقيق

.النزاعات

 ةمتساوي فرص المؤسسة وفرت وقد•
 يف المهني التدريب على للحصول

 اءالقض في وساعدت الجميع، متناول
.التعليم اتاحة في الفوارق على



في مجال التعليم

 برنامج من استفادوا الشباب آالف•
 ربينالمتد يزّود الذي المهني التدريب

 ية،والمهن والتقنية العلمية بالمهارات
 اأولهم رئيسيين هدفين يحقق وهو

 يهماوثان المعرفة طلب على التشجيع
 .النفس على االعتماد تحفيز



في مجال التعليم

 تركز البرامج، هذه كل ضمن•
 المرأة دعم على مخزومي مؤسسة

 لتحقيق الصمود في ومساعدتها
 يكون أن لضمان وتمكينها السالم

 واألمن السالم قرارات في دور لها
 عفتشجّ  .المستويات كافة على

 وتمكين الجنسين بين المساواة
.المرأة



في مجال التعليم

 لنساءا تدريب مشاريع تنفيذ تمّ  وقد•
 ةاألساسي النحل تربية مهارات على
 تشمل تدريبية دورات القرى، في

 وعمليّة، نظريّة ودروس جلسات
 ليةالتجمي المواد صنع على التدريب

.والصابون



في مجال التعليم

 مبادرة مخزومي مؤسسة تنفذ كما•
She’s أو "رياديّة هي"

Entrepreneur  ّعلى النساء لحث 
 في بهن خاصة أعمال تأسيس

 طرح على وتشجيعهن المستقبل
 تشجع كما .المجتمع أمام أفكارهن
 العمليات في المرأة إدماج المؤسسة
 مةالحوك وفي والنقابية االنتخابية

.الوطنية



في مجال الحماية واإليواء

.األساسية اإلغاثة ومواد الحماية مخزومي مؤسسة تؤمن السالم، لدعم•

 اجبو هو حاجة األمس والمجتمعات والنازحين الالجئين مساعدة ان نعتبر فنحن•
  في ةاالنساني والمساعدات اإلغاثة مجال في العمل بدأنا حيث وإنساني اجتماعي
.تموز عدوان إثر2006

 ومنظمات 2011 منذ الالجئين لشؤون العليا المتحدة األمم مفوضية مع نعمل كما•
 يةتلب خالل من السالم دعم مشاريع تنفيذ في لبنان في تعمل أخرى دولية

.أخرى وجنسيات والسوريين للعراقيين األساسية االحتياجات



في مجال الحماية واإليواء

 بإنشاء مخزومي مؤسسة قامت وقد•
 الشوارع أوالد إليواء مراكز

ً  اليوم خالل بهم واالعتناء  ،تربويا
 روعمش نفّذنا كما .وغذائياً  صحياً،

 الشوارع في يدور الذي المرح باص
 هموقت ليمضوا األطفال ويستقطب

 مع يةوترفيه فنية بنشاطات بالقيام
 قبل من االجتماعي النفسي الدعم
.مختصّ  فريق



في مجال الحماية واإليواء

 ابعونيت حيث واألطفال األمهات من عدد لإلغاثة الرئيسي المقرّ  يستقطب كما•
.المشاكل وحلّ  العائلية الحياة عن توجيهية ورشات

 األفراد بين والنزاعات المنزلي العنف نسبة في بزيادة كوفيد جائحة تسببت وقد•
 وذلك للعائالت المجتمعي النفسي الدعم مخزومي مؤسسة فريق فقّدم واألسر،

.المرأة ضدّ  العنف وخاصة األسري العنف منع بهدف



في مجال توفير الغذاء

 مخزومي مؤسسة أن من بالرغم•
 االجتماعي التحفيز على تعمل

 اتحاج علينا يخفى ال ولكن والعلمي
 األزمات خضمّ  في المجتمع

.دالبال بها تمرّ  التي االقتصادية

 كل من المبارك رمضان شهر ففي•
.ائيةالغذ الحصص بتوزيع نقوم سنة،



في مجال توفير الغذاء

 قمنا الفقر، ونسبة الحاجة ازدياد ومع•
 نم المساعدات وإضافة التوزيع بتكثيف
 اجةح األمس للعائالت الغذائية القسائم خالل

  .وغيرهم اللبنانيين من

 ،2020 آب 4 في بيروت مرفأ انفجار وبعد•
 على الغذائية الوجبات بتوزيع قمنا

 اراالنفج مكان في المتواجدين المتطوعين
.المحيط في المتضررين والعوائل



في مجال البنية التحتية

 وال اتاالمكاني لدينا ليس الحقيقة، في•
 مشاريع في للمساعدة الموارد نملك
 انفجار فاجعة بعد إنما .التحتية البنية
 من عدد مع وبالشراكة بيروت مرفأ

 منازلال بزيارة قمنا الدوليّة الجمعيات
 من الحتياجاتها احصاءات ونفذنا
 طيةلتغ عمليات ونفذنا وغيره ترميم

.هاترميم وإعادة والشبابيك األبواب



إعتبارات هامة وتحديات في تنفيذ هذه البرامج

 الشركاء عم بالتعاون دولية بمعايير السالم تدعم التي البرامج هذه تنفيذ يتمّ •
 لمحليةا القدرات تحسين وبالتالي والخبرة، المعرفة تبادل خالل من الدوليين،

 .المجتمع ألفراد

:كالتالي وهي إلتمامها متعددة وتوصيات اعتبارات يوجد لكن•
oتنسيقال بغية الدولية والمنظمات والعسكري المدني المجتمع بين التعاون 

 عمل خطط ووضع التنموية والتدخالت اإلغاثة مجاالت في والتكامل
.االزدواجية وتفادي الموارد ترشيد تضمن تنفيذ واليات مشتركة



إعتبارات هامة وتحديات في تنفيذ هذه البرامج

oفي األمن لحفظ الجيش مع تنسيقي دور لعب من المدني المجتمع  تمكين 
 واردالم إلى الحاجة المحلية الصراعات حل في والتنسيق المحلية المناطق
.المدربة البشرية

oتحتاج التي للبرامج التطويرية الجوانب مناقشة  ً .تحسين إلى دوما
oوالتقييم التنفيذ أجل من المالي والتخطيط الدعم إلى الحاجة.
oلتكون مجالبرا هذه تبنّي في المشـاركة على الداعمة الدولية الجهـات تشـجيع 

.أثـراً  أكثر



شكراً 
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:دبلوم مكثف

  (    ي       
  لبنان -رئيس، معهد برامج التنمية الحضارية   ي

تأسيس منصة ذخر لخدمات تطوير الصناعة الوقفيةمشرف 

م2021= هـ 1442

ة مختارات مستَّل
من مادة

االستراتيجي هندسة التفكير نحو 

:  اإلنـفاق النبيل لـثـالثـيـَّةوسـياسات 

التنفيذ –المنح  -العطاء 
الحضاريالنهوض بمنظور 
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نسيق وزارات الشئون االجتماعية، والتربية والتعليم، وااللمالية واالقتصاد، والت•
.والتعاون الدولي

، Donors، والمنح Philanthropyمؤسسات العطاء •

.إلخ..Logistic، والمساندة Executiveوالتنفيذ     

االدارة واألمانة والهيئات العامةمجالس •

والتنفيذية والتنسيقيةاالجهزة االدارية •

واالعالن والتسويق والترويج الخيريأقسام العالقات العامة واإلعالم •

الشخصي لألعضاء والمنتسبين والموظفينالموارد البشرية، والبناء •

والتزامات وأداءات العضويات والشبكات المظليةإدارة خيارات •

معايير أداء وانتظام وأثر العمل التطوعيقيادات وإدارات قياس رفع •

الجهات المستهدفة بالدبلوم
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نماذج تطبيقية
تفكير استراتيجي مقاربات 

تحوالت التغيير بنى وتشكيالت مقاربات 

اقتصادية -مقاربات مالية

نمذجة مستقبلية

صناعة مستقبلية واعدة مؤثرة

:  مكثفمخطط دبلوم 
 والعطاءللمنح االستراتيجي هندسة التفكير نحو 

الحضاريالنهوض بمنظور 

اتفاقات

بناء قدرات

تشبيك وتعاون

توطئة مفاهيمية
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!!مدخل إيقاظي
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!!مدخل إيقاظي

..ما قد تستخدمه لتبرر عدم فعلك

..  يتحول ليكون فرصتكقد 

!!لتفعل ما ينبغي فعله

..!!فاستخدمه لتسوغ الفعل
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..!!ألم التغيير
Pain Of Change..!!

.. ال يحصل التحرك للتغيير
!!رحتى يصبح ألم المراوحة أكبر من األلم المتوقع للتغيي

تراكم أالم 
المراوحة

Accumulation 
Of Current 

Pains
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عبر عملية منهجية

بالتخطيط والتصميم 
والتوجه العملي

نهوضي

أبحاث 
ودراسات 

لألفق المستقبلي 
وتطلعاته 

)بعيد-متوسط(

اتساق مع 
االتجاهات 

الدولية للعمل 
غير الحكومي

=الموارد 
إحتياط / أوقاف/ أصول

استثمار وتدوير

 التحول خطاب
الى النهوضيمن االغاثي 

إغاثي

المحلية 
والخصوصية 

اآلنية والحالية 
والظرفية 
والطارئة

= الموارد 
استهالكات
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مــنــظــومــة
نحـو هندسـة سـياسات اإلنـفاق النبيل 

التنفيذ –المنح  -العطاء : لـثـالثـيـَّة
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ارتقاء باألهداف -
، والمدىوالمنطلقات 

.ةتمهيداً لبناء ثقافة جديد 

نحـو هندسـة سـياسات اإلنـفاق النبيل 
التنفيذ –المنح  -العطاء : لـثـالثـيـَّة

ـه آفــاق التوجُّ
االرتقاء

، بتوجهات ومعايير األهداف
الحاالت  من سياسة التعامل مع لالنتقال 

واالغاثيات، الى بناء شراكات التعامل مع 
.وبناء التنمية والنهوضالظواهر 

وير  - ايير األداء تط مع
ع  ات السياسالمناسبة م

.المقترحة
وير  - اس تط ايير قي مع

ع  بة م ر المناس األث
.السياسات المقترحة

 بناء رؤى
تشاركية

اعتماد التدرج 
التفاهمات في 

والخطط واالتفاقات 
.التنفيذية

األموال تنسيب 
والمساعدات وفق 

-أجندة متوسطة
.طويلة األجل

نماذج  -
عمليةوتطبيقات 

سب آليات تنفيذية ح -
مجاالت ونطاقات 

.العمل
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19-كوفيد
COVID-19

مع الضيف 
..!!الثقيل
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نقص معلوماتنقص قدرة التوقع

ئع
وقا

 ال
ح

ض
 و

ال

ل 
ص

فا
ة ت

رف
مع

ة 
رج

د
ئع

وقا
وال

ت 
ا

ج
لم

ق ا
قائ

وح

اق اف واس ة اس ان   درجة إم
ات  واألحداثالمج

مل
وا

لع
ك ا

شا

VUCA -التعامل مع مصفوفة فوكا
مناسبةمتوقعة وال ثابتة وبال جهوزية متغيرات حاسمة غير 

+10000

+100

Volatile  

السي/ متقلب 

Uncertain

غير مؤكد

Complex

دمعق/ متشابك 

Ambiguous

غامض

  VUCAفــوكــا   

الذي نعيشه الزمن يعكس 
ويتميز بأربع صفات

  Volatileمتقلب    
  Uncertainغير مؤكد 

  Complexمعقد 
  Ambiguousغامض 

يحتاج إلى أسلوب إدارة الزمن هذا 
.  لفةمختلف للتعامل مع طبيعته المخت

ي يتميز بالسرعة والتي عادة ال تأت
:خاللإال من 

نمط المعلومة،  •
اتخاذ القرار، ومنظومة •
.  اتالصالحيوتوزيع وتفويض •
ممارسة مهارتي االقالع عن •

العادادت، واالعتناق الواعي 
للقناعات الجديدةز

:واألهم
.ةتكوين ثقافة جيددة مناسب•

19-كوفيد
COVID-19
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ياً عالماتجاهات كبرى في قيادة العمل اإلنساني 
م2010-2020

ة  اع ة االج ل  Social Responsibility -ال

ة  ش ة ال  Good Governance –ال

ة  فاف اح وال  Declaring & Transparency –االف

رات  اء الق  Capacity Building –ب

ي  ا ق ه ال ج ات(ال ة/ال ر اواة ال  –) ال
  Democratic Orientation (Liberties/Gender Equality) 

ار افعة وتع الق ة(ال ل  Advocacy & Lobbying –) ال

ة  تع ول اكة ال  Int’l Partnership Reinforcement –ال

املة  ة ال ق  Holistic Digitization –ال
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ياً عالماتجاهات كبرى في قيادة العمل اإلنساني 
م2010-2020

ة  اع ة االج ل  Social Responsibility -ال

ة  ش ة ال  Good Governance –ال

ة  فاف اح وال  Declaring & Transparency –االف

رات  اء الق  Capacity Building –ب

ي  ا ق ه ال ج ات(ال ة/ال ر اواة ال  –) ال
  Democratic Orientation (Liberties/Gender Equality) 

ار افعة وتع الق ة(ال ل  Advocacy & Lobbying –) ال

ة  تع ول اكة ال  Int’l Partnership Reinforcement –ال

املة  ة ال ق  Holistic Digitization –ال

19-بعد كوفيد
من إدارة الواقع

إلى إدارة األزمات

After COVID-19
From Contemporary Management

To Crisis Management
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تحوالت استراتيجية لقيادة وإدارة العمل اإلغاثي اإلنساني 10أهم 
10 Transition Strategies For NGO L&M 

2010-2020

 الى م
    داد السلبياتعجلد الذات وت

 
 صناعة البدائل واإليجابيات

 والقياس التخطيط والتنفيذ) إ/ق( االرتجال والتخبط 
 والتشبيكية المنظوميّة األحادية والتشكيلية

 )نطاقي/ شبيك مجاليت(التكاملي  والعشوائي التكراري
 المستدام/ الرؤيوي الحدثي/ المؤقّت
 االستنهاضي/ االرتيادي التنموي/ اإلغاثي
 األممي/ اإلقليمي  المقاطعي/ القطري 

 صناعة العمل الخيري االرتهان للمساعدات
 األزمات وتوجيههافي اإلدارة  إدارة األزمات

 ةهنيالمو والحرفية التخصصية واألداء خلط المفاهيم والمواضيع
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تحوالت استراتيجية لقيادة وإدارة العمل اإلغاثي اإلنساني 10أهم 
10 Transition Strategies For NGO L&M 

2010-2020

 الى م
    داد السلبياتعجلد الذات وت

 
 صناعة البدائل واإليجابيات

 والقياس التخطيط والتنفيذ) إ/ق( االرتجال والتخبط 
 والتشبيكية المنظوميّة األحادية والتشكيلية

 )نطاقي/ شبيك مجاليت(التكاملي  والعشوائي التكراري
 المستدام/ الرؤيوي الحدثي/ المؤقّت
 االستنهاضي/ االرتيادي التنموي/ اإلغاثي
 األممي/ اإلقليمي  المقاطعي/ القطري 

 صناعة العمل الخيري االرتهان للمساعدات
 األزمات وتوجيههافي اإلدارة  إدارة األزمات

 ةهنيالمو والحرفية التخصصية واألداء خلط المفاهيم والمواضيع

من إدارة المعرفة
إلى الرقمنة الشاملة
إلى سالسل القدرة

إلى البيغ داتا
إلى تحليالت البيغ داتا

From Knowledge Management
To Holistic Digitizing

To Block Chain
To Big Data

To Big Data Analytics
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لإعادة التشكي

Reformations

نحـو هندسـة سـياسات اإلنـفاق النبيل 
التنفيذ –المنح  -العطاء : لـثـالثـيـَّة

التمويلالتـكـيـُّف تـحـديـات

Finance

تعزيز األداء

Performance 
Reinformance

 بناء رؤى
تشاركية
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لإعادة التشكي

Reformations

نحـو هندسـة سـياسات اإلنـفاق النبيل 
التنفيذ –المنح  -العطاء : لـثـالثـيـَّة

التمويلالتـكـيـُّف تـحـديـات

Finance

تعزيز األداء

Performance 
Reinformance

 بناء رؤى
تشاركية

  تعظيم
القيمة والقدرة 
والفاعلية واألثر

 تقليص
الهدر والخسارة 

والفاقد

ترشيق
تفعيل
تدريب
تحديث
تشبيك

تنسيب 
والمساعدات األموال 

وفق أجندة 
طويلة -متوسطة

.األجل
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01-وتوجيه األولويات لالتساق مع أجندة النهوض الحضاري المانحين /ترشيد جهات العطاء 



:  ثـيـَّةنحـو هندسـة سـياسات اإلنـفاق النبيل لـثـال
انعبد الحليم زيد. د: تقديم* التنفيذ  –المنح  -العطاء 

@2021- AHZeidan@Gmail.com, GDP-Institute, Lebanon

20

02-وتوجيه األولويات لالتساق مع أجندة النهوض الحضاري المانحين /ترشيد جهات العطاء 
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Interactions Returns Exchanges Products Transformers Components Innovation Knowledge VVV Mix
تــفــاعـــالت عــائــدات تــبـــادالت مـنـتـجــات مــحـــوالت مــكـــونات اإلبــداع العلم والمعرفة رؤى وقيم

مكوناته  وللتبسيط نرى أن التسلسل الوارد في الشكل، يعمل على ضخ•
األولى فيما بعدها، 

رى وكلما انتج ونضج خلطة عند مرحلة، عاد بنتائجها وخبرتها مرة أخ•
إلى ما قبلها، لتزداد معها قدراته ومزاياه ومكونات قوته، 

وذلك في حركية متواصلة اإلعداد والتجهيز، واألداء والممارسة ، •
.إلخ..والصراعوالتحصيل واالكتساب، والتعاون والتنافس، والحماية 

أثر -عائد  -مسئولية  -رقمنة  -معيارية  -تخصصية 

01-اريةربط أجندة التنظير المستقبلية بأجندة التنافسية الحض

Competing -نافس وتحسينتَ Executing -س واكتسابتمرّ  Preparation –ة وتْكوين جهوزيّ 

03-وتوجيه األولويات لالتساق مع أجندة النهوض الحضاري المانحين /ترشيد جهات العطاء 
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Innovation

حتضان، ابتكار، ا
تطوير

Knowledge

تكوين علم ومعرفة 
الخ..نسانياتاوآداب و

VVV Mix

العالم، لى إالنظرة 
القيم، الرؤية

لخإ..إبداع/ إعالم/ علوم/ فنون/ دابآ/ قيم

Values   / Arts / Arts / Sciences / Media / 
Creativity..etc

اإلبــداع العلم والمعرفة قيمالرؤى وال

Creativity, 
Incubation, 

Development

Knowledge, 
Literature, 

Humanistic. 
etc.

View Of World, 
Vision, Values.

، ، تكميليّ تطويريّ 
، استبداليّ تحسينيّ 

، ، بيئيّ إنسانيّ 
، تطبيقيّ ظريّ ن

، تصوريّ توجيهيّ 
/ وطنيّ / قوميّ / دينيّ 

لخإ..مؤسسيّ 

Developing, 
Complementing, 

Enhancing, 
Replacing

Humanistic, 
Environmental

Theoretical, Applied

Orientation, 
Proposition

 Preparation–ة وتْكوينجهوزيّ 

Products

خليط/ ناعم/ صلب

Transformers

لخإ..زراعة، صناعة
جذريّ / مركب/ بسيط

Components

عة موارد منوَّ
(*)ممتع  طبّ 

بحث / تعليم عالٍ / طبّ / صناعة/ زراعة/ معمار/ إدارة
لخإ..رياضة/علميّ 

Administration / Architecture / Agriculture 
/ Industry / Medicine / Higher Education / 

Scientific Research / Sport..etc

مـنـتـجــات التمــحـــوّ  ــوناتمــكـّ 

Hard, Soft, Mix. Agri-Industrial:
Simple, Complex, 

Radical

Resources, 
NHFKPN (*)

/  تنقيب/ استكشاف
/ تطوير/ استخراج

/  خلطات/ وناتمكّ 
شكل وتوضيب، 
استخدام ووظائف

استكشاف، تفعيل، 
دتوظيف، تدوير، تجدي

Discovering, 
Mining, 

Developing

Shape, Packing, 
Mixes, Uses, 

Functions

Exploring, 
Energizing, 

Utilizing, 
Recycling & 
Renewing

Executing-س واكتسابتمرّ 

Interactions

تبادل، ميزان، 
يك، بتشْ تحالف، 

تجمعات

Returns

تمويل، تجارة، 
.ضمان

Exchanges

تبادل، تشارك، 
تحالف، تكامل

لخإ..نافستَّ / تبادل/ تكامل

Integration / Exchange / Competition..etc

تــفــاعـــالت عــائــدات تبادالت

Exchange, Bi-
lateral Scale,

Alliances, 
Networking

Finance, Trade,
Securitization 
& Assurance

Exchange, 
Partnership, Ally, 

Collaborate

ميزان تجاريّ 
ناعمة/ ة صلبةقوّ 

، أرباح، فوائض، سداد
تعويض

ة، خبرة مواد أوليّ 
ة، خبرة صناعيّ 

لخإة، تسويقيّ 

Trade Scale
H/S Power

Profits, Extra, 
Payments, 

Compensate

Raw Materials, 
Industrial, 

Marketing & Other 
Expertise

Competing -نافس وتحسينتَ 

ترشيد جهات العطاء /المانحين حول أجندة التَنافسيّ ة في النهوض الحضاري

بتحقيقها المستقبليّ  خرالذّ /ي أجندات بنائها وتطويرها لربط الوقفوسبل تبنّ  ةة الحضاريّ التَنافسيّ دات محدِّ 

04-وتوجيه األولويات لالتساق مع أجندة النهوض الحضاريالمانحين /ترشيد جهات العطاء 
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Innovation Knowledge VVV Mix

إبــداع علم ومعرفة رؤى وقيم

إبداع/ علوم/ فنون/ دابآ/ قيم
Values  / Arts/ Arts/ Sciences/ 

Creativity

 Preparation –ة وتْكوين جهوزيّ 

.رالمقارن والمناظ: الدعويّ -البناء العقديّ -
ريعيّ - ي التش ث العلم وير البح ارن،   تط المق

.ة، ومؤسساته الرديفةوشراكاته الدستوريّ 
.ايَّ ة مهنليم ومفاعيله التغييريّ تطوير التعْ -
.ةبناء قيم ومفاهيم ومهارات القيادة واإلدار-
.ضدراسات البيئة واستعمار األر-
.اشاف الموارد وتطوير دراساتهاستكّ -
.ات من منظور عقديّ دراسات اإلنسانيّ -
.اة وتوجيههبناء القدرات الشبابيّ -
.اعلوم جودة الحياة وتطويره-
.تدريبيّ / أكاديميّ / فرانشايز تعليميّ -
يّ ات تنميّوقفيّ- ال العلم يّ  ة الخي دراميّ و واألدب  ال

.واإلعالميّ  واالجتماعيّ 

:  مقترحة اتنماذج لوقفيّ 

Products TransformersComponents
مـنـتـجــات التمــحـــوّ  ـــوناتمــكّ 

بحث / تعليم عالٍ / طبّ / صناعة/ زراعة/ معمار/ إدارة
لخإ..رياضة/علميّ 

Administration / Architecture / Agriculture / 
Industry / Medicine / Higher Education / Scientific 

Research / Sport..etc

Executing -س واكتسابتمرّ 

راكات علميّ- ات وش وير قطاع  -ةتط
.ةسوقيّ 

رات ة مجتمعيّعلميّ- اب الخب ة، اكتس
 .ةاة في مجاالت تطوير جودة الحيالعالميّ 

ل - اب وتفعي وير واكتس ات تط دراس
ناعيّ  ايز ص يّ / فرانش اريّ / مهن  /تج

 .خلإ..سياحيّ / خدميّ 
.)صلب /ناعم(المدن التخصصية -
ـ - م ال يم نظ ات وتحك م BOTدراس ـ ونظ

وقفيّ  ك ال ة والتملي راكة المتناقص  -الش
رى اريع الكب اريع الخدميّ -للمش ة والمش

.لخإ..جامعات/ طبابة/ إسكان(ة الشعبيّ 

:  مقترحة اتنماذج لوقفيّ 

Interactions Returns Exchanges
تــفــاعـــالت عــائــدات تــبـــادالت

نافستَ / تبادل/ تكامل
Integration / exchange / 

competition

Competing -نافس وتحسينتَ 

ا، - اءة ومعاييره ع الكف ز رف ي )ص/ن(مراك ، ف
ات، من المعرفيّ ات، نسانيّ ة واإلمختلف القطاع

.خلإ..ةة والتجاريّ ة والزراعيّ إلى الصناعيّ 
ف ، في مخ)ص/ن(ة جوائز الجودة والتنافسيّ - تل

.القطاعات
تقبليّ - راف المس ات االستش ز دراس  مراك

ل،  ات المراح ات وتطلع ا واحتياج ومفاعيله
تراتيالتوجيهيّ رار االس اذ الق ع اتخ  جيّ ة لمواق

.في مختلف القطاعات
اريّ - ي والتج ث العلم ز البح م مراك رامج دع  ب

اديّ  ع واالقتص ز ورف م وتعزي رامج دع ، وب
ويّ  يّ ة التَّ الس ف القطنافس ي مختل ات ة ف اع

، )ص/ن(
ة - ده، والحوكم ودة وتوكي ات الج ز دراس مرك

.ةوتطبيقاتها المستقبليّ 

  :مقترحة اتنماذج لوقفيّ 

05-وتوجيه األولويات لالتساق مع أجندة النهوض الحضاري المانحين /ترشيد جهات العطاء 
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ذالتنفي -المنح -نــحــو هــرم جــديــد للـعـطـاء
Towards A New Philanthropic-Donorship Pyramid
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نهوض
Renaissance 

(Re-Emergence)

المنح الجـديـد-هــرم الـعـطـاء
New Philanthropic-Donorship Pyramid

تنمية
Development

Relief - إغاثة

بحث علمي ارتيادي
Futuristic Scientific Research

منصات تشغيل / مدن تخصصية/ مشاريع قاطرة
Pulling Projects & Specialized 

Smart & Virtual  Cities
إسكانات وبنى حضرية مستقبلية
Macro Urban & Housing 

Solutions

تطوير مؤسسي احترافي 
مستقبلي محوكم

Futuristic Professional 
Institutional 

Governance Dev
ثرتعظيم الفائدة والقدرة واأل -

تقليص الهدر والتكرار -
- Expanding Benefits
& Value, 
- Minimizing Loss
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نهوض
Renaissance 

(Re-Emergence)

المنح الجـديـد-هــرم الـعـطـاء
New Philanthropic-Donorship Pyramid

تنمية
Development

Relief - إغاثة

بحث علمي ارتيادي
Futuristic Scientific Research

منصات تشغيل / مدن تخصصية/ مشاريع قاطرة
Pulling Projects & Specialized 

Smart & Virtual  Cities
إسكانات وبنى حضرية مستقبلية
Macro Urban & Housing 

Solutions

تطوير مؤسسي احترافي 
مستقبلي محوكم

Futuristic Professional 
Institutional 

Governance Dev
ثرتعظيم الفائدة والقدرة واأل -

تقليص الهدر والتكرار -
- Expanding Benefits
& Value, 
- Minimizing Loss

تقليص بناء على رؤية 
مشتركة ومحددات أداء وأثر

تعزيز بناء على شراكات 
وتشبيك وفق تصورات 
ومعايير أداء ومحددات 

محوكمة

توليد وتطوير من خالل 
مؤتمرات وورش 

متخصصة لوضع تصورات 
مستقبلية ومحددات رؤيوية 

مناسبة وخارطة طريق 
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  1- التحول من اإلغاثية الى النهوضية
التدرج البنائي وتحوالت الصيغة

االقناع والتأثير  -3
نية ، واالتفاقات المببها

 عليها، وطرق الرقابة
.والحوكمة والصيانة

 يتشكيل مؤسسي وقطاع -2
محدَّث وفق التصورات 

الجديدة، ومحوكم لتحقيق 
.معاييرها

لية إبداع بدائل مستقب. 1
 ً يمياً وبحثياً وأكاد فكريا

وبالشراكات والرعايات 
 بمعايير علمية ومهنية

.عالمية

:صيغ تشبيك -4
)  فكر( نماذج تجريبية  -
)  منفذين(والمبادرات  -
)ممولين(والمانحين  -
والمؤسسات المحلية  -

)حاضنة(

ذيالتخطيط التنفي -5

داني، الميوالتطوير  التنفيذ -6
مييز التوثيق والتقدير والت   

 والنقلالتعميم  -7
  والتكريس والتطوير

)عدوى إيجابية(
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ولللتحاتفاقات وتعهدات تأسيسية 

إعداد وتطوير الموارد  -3
البشرية المحترفة 

ية المؤسسية االحتراف -2
وبناء القدرات

مواثيق تأسيسية 1.
ومذكرات تفاهم 

وتعاون ومحدداتها 
طويلة األجل

)حزمة الرؤية(      
صيغ إبداع  -4

بديلة للتمويل 
وتدوير رأس 

ونسبهالمال 

االهتمام بموازي  -5
المحتوى القيمي 

واألخالقي

جودة وأداء وأثرنظم توكيد  -6
مرصيانة وتطوير مست -7

  2- التحول من اإلغاثية الى النهوضية
التدرج البنائي وتحوالت الصيغة
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للتمويلالهادف   التنسيب المنهجي

بناء قدرات إداري نهوضي إغاثي طوارئ مختلف

كم النسبة التي  ترى أن تعطى لكل موضوع منها؟
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للتمويلالهادف   التنسيب المنهجي

بناء قدرات إداري نهوضي إغاثي طوارئ مختلف

كم النسبة التي  ترى أن تعطى لكل موضوع منها؟

20 % 15 % 25 % 40 % 5 % 2%
بناء قدرات إداري نهوضي إغاثي طوارئ مختلف

-- % -- % -- % -- % -- % --%

ورش 
سابقة

هذه 
الورشة؟؟
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 تغيير نوعية ومستوى
المخرجات، ومعايير 

قياس األثر
داء تغيير معايير األ

وطرق قياسه
ب تغيير طرق االختيار والتدري

والتأهيل لصناع التغيير
تغيير الفكر 
المنظومي وآلياته أدواته تغيير آليات التنفيذ و

تغيير نسب التمويل   وأحجامه
والصرف واالدخار والتثمير ات تغيير السيناريوه

والبدائل
11

22
33

44

55

66

77

88

اء
الد

ي ا
ف

فكيرتغيير طريقة الت

يل
شك

الت
ي 

ف
-01-  كيف نجعل من العمل االغاثي رافعة اقتصادية

تعميم وانتاج 
ثقافة جديدة 

99
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طموحطويلمتوسط و

ك  انتاج محِرّ
صانع للظروف

تفكير شمولي 
استراتيجي 

صناعة 
)إبداع(

قدرات ناعمة 
/  تقنية/ فكرية(

)معنويةو/ تخصصية

منظومية وتشبيك 
وشراكات

بدائل

وعواملها ظاهرة 
ا واالستعدادات له

استجابة حاجة آني ومتوسط

انتاج مكيَّف بالظروف ).صيانةو(معالجة  ).مادية(امكانات  حالة وحالة

أو انفراد/تفكك و رد الفعل

-02-  كيف نجعل من العمل االغاثي رافعة اقتصادية
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-03-  كيف نجعل من العمل االغاثي رافعة اقتصادية

االجتماعي
Social

األمني
Security

االقتصادي
Economic

الفعالية

االحتواء

التكامل

االنضباط

االيحابية

التنسيق

االمكانات

المنهجية

التثمير

)/ مضيف+ ضيف(النطاق 
غرف عمل / بناء قدرات

مشتركة

/ المنظومية
/  التنافسية/ التشبيك

التنسيق

/  التخصصية/ المأسسة
الكفاءات

توجيه/ متابعة/ توعية

مراعاة الظروف/ تخفيف/ تيسير

استباق/ تعاون/ شفافية

التمويل      
للخطط بمشاريعها

/  الجدولة/ التنسيب
/ االقتصاد التجزيئي

المشاريع القاطرة

/  عائد ريعي/ عائد تدويري
عائد وقفي
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التحول من اإلغاثية الى النهوضيةآلية نموذج 
 Operations - عمليات- Strategyاستراتيجي

االقناع  -3
والتأثير بها

النماذج  -4
التجريبية

التخطيط  -5
يذالتنف -6التنفيذي

التشكيل  -2
المؤسسي وقطاعي

إبداع بدائل . 1
ً مستقبلية فكري ا

6انتقل الى 5انتقل الى 4انتقل الى  G2G3G4G5 3انتقل الى 

البناء الفكري التوجيهي
الخ.. لماذا؟ أين؟ متى؟ كيف؟

البناء التنفيذي العملي
بأي عمليات؟ أشخاص؟ كفاءات؟ موارد؟ كيفيات؟ 

الخ..معايير؟ آليات؟ 

G1 G6النقل والتعميم2انتقل الى 

:رؤية وبدائل
حاالت -
مجاالت -
قطاعات -

 تشكيالت
 مؤسسية
مستقلة 
ةاو ضمني

التسويق 
الرسملة 
الشراكات

نسب
عالقات 

عامة
اعالم
تمنيخ

مبادرات
تجارب 
 تقييس
تصحيح

خطط 
اعداد وتدريب
تطوير اداري

نتائج
نسب انتاج

تدوير

س
تو

م 
مي

تع
ل 

نق
ع

اليمن•

بنغالور•

غزة•

ال
خ

ض
 

ي
يه

وج
الت

ي 
كر

لف
ا

ب
ار

تج
- 

ي
مل

لع
ي ا

يذ
نف

الت
ء 

بنا
ال

- 
قل

ن
 

يم
عم

وت
-04-  كيف نجعل من العمل االغاثي رافعة اقتصادية
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نحـو هندسـة سـياسات اإلنـفاق النبيل 
التنفيذ –المنح  -العطاء : لـثـالثـيـَّة

بــعــض الــتــوصــيــات
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1-جهات العطاء

والتحول   تغيير معالم الفكر االستراتيجي وخططه، وسياسات وأولويات ومعايير اإلنفاق•
القصير/ المتوسط/ من القصير والمتوسط، الى الطويل

):إلخ..المدني/ االجتماعي/ غير الربحي/ غير الحكومي/ الخيري(  

ال، • ار للم اط االعتب ر من اعي، واالتتغيي غيل الجم دائل، والتش ناعة الب ور ص ة بمنظ اح
 ً .المالية، والشمول المالي واالقتصادي مجتمعيا

ال الى تجارب إعطاء األولوية لمرحلة تغيير التصورات والتفكير االستراتيجي قبل االنتق•
ود اس أداء وج ايير قي ل ومع ة عم يات وثقاف ات وسياس ود اتفاق ات دون وج ة وتطبيق

.وجدارة واثر متفق عليها

انيحول هندسة الفكر المستقبلي للعمل اإلنس
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1-المانحون

ي وصناعة اعتماد دراسات تجمع بين الواقع وظروفه وبين القدرة على التغيير المستقبل•
).الخ..التغييرالبدائل وتطوير القدرات لتواكب 

حول هندسة الفكر المستقبلي للعمل اإلنساني
):إلخ..المدني/ االجتماعي/ غير الربحي/ غير الحكومي/ الخيري(  

ر تغيير مناط االعتبار للمال، بعقلية االستثمار ال االستهالك، واعتبار المال رس• الة التغيي
.المتوسط والطويل األجل،  وليس رسالة اإلغاثة والتنمية والمراوحة

ة والبشرية االهتمام والتبني لرفع كفاءة الجهات المنفذة وبناء قدراتها البنيوية والهيكلي•
.يةوالرقمية لتحقيق أكبر فاعلية في اإلنفاق وأقل هدر، ولتطوير شراكة رأي ورؤ
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2-المانحون

ة• راكة المانح ار الش دى -اعتب ى وم دارة أعل احة ج ق مس مانة تحقي ذة ض ولالمنف  اط
.ونطاقات مالءة عملية أقوم

ة• ف الدراس ديراً بتكثي اء، محالً ج ي العط ة ف ة المتنوع ة العالمي ار التجرب ة اعتب ، وكفال
اء  ط العط ة رب ول كيفي ة، ح ة معمق ات بحثي داتدراس ة بأحن ة مخت ارتقائ ة،  وتغييري لف

دات سودرا ين األجن روق ب ايير والف ددات والمع ي(ة المح اء األمريك ي/ العط / األوروب
).الخ..اإليراني/ الخليجي/ الروسي/ البريطاني/ االسكندنافي

حول هندسة الفكر المستقبلي للعمل اإلنساني
):إلخ..المدني/ االجتماعي/ غير الربحي/ غير الحكومي/ الخيري(  
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1-الجهات المنفذة

اتالمنظ وانشاءضرورة العمل على التأطير وفق تصنيف قطاعي وتخصصي منهجي، • . وم
.قالقطاعية والتخصصية والشبكية لتحقيق المصالح واالرتقاء، والقوة، والتنسي

ع، • ىضرورة االنتقال من التقارير والبحوث ورصد الواق ن الدراسات المستقبلية ل ال ا يمك م
ه  ى تحويل ل عل ل، والعم دى المتوسط والطوي ي الم ىأحداثه من تغيير ف ى دراسات جدو ال

شمولية، وليس بحت اقتصادية محدودة استخالفيةبعقلية 

حول هندسة الفكر المستقبلي للعمل اإلنساني
):إلخ..المدني/ االجتماعي/ غير الربحي/ غير الحكومي/ الخيري(  



:  ثـيـَّةنحـو هندسـة سـياسات اإلنـفاق النبيل لـثـال
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2-الجهات المنفذة

رية • درات البش ار الق ة(اعتب اهرة/الحاذق ة((و) الم ة/ القيمي وير )) األخالقي مال التط رأس
.وبلألعمال واالجتذاب للمنح، والتفعيل لجدوى المال، والتحقيق لألثر االجتماعي المطل

ا • عة والرض تدامة والتوس مال لالس داقية، رأس ة ذات المص معة المهني ار الس ان(اعتب / يالرب
).المجتمعي/ المنحي

حول هندسة الفكر المستقبلي للعمل اإلنساني
):إلخ..المدني/ االجتماعي/ غير الربحي/ غير الحكومي/ الخيري(  



:  ثـيـَّةنحـو هندسـة سـياسات اإلنـفاق النبيل لـثـال
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3-الجهات المنفذة

ه رأسما• الواقع واحتياجات اط العضوي ب ع االرتب وين اعتبار الدراسات المستقبلية م ل تك
ى ز عل الل التركي ن خ رجيح م ل الت ة لجي ادرة والمنتج ة، والق ة، الفاعل ة الحرج  الكتل

باب( ال والش نادية ) األطف ات اإلس ل(والفئ دارس/ األه ة/ الم ق المجتمعي اء لبن) المراف
.ادتهشخصية قادرة على الشراكة في صناعة المستقبل، ثم في ريادته، ثم في قي

نح والتبرعات ل• ى الم اق التحول التدريجي في االعتمادية المالية من اعتماد كلي عل التف
تق ة المس ذخور الوقفي اء ال تثمار، ولبن اق واالس ا لإلنف ى اعتماده تهالكي، إل بلية االس
.ةلتحرير القرار، وضمانه، وتأمين استمرار األعمال عند األزمات والمتغيرات المؤثر

حول هندسة الفكر المستقبلي للعمل اإلنساني
):إلخ..المدني/ االجتماعي/ غير الربحي/ غير الحكومي/ الخيري(  



:  ثـيـَّةنحـو هندسـة سـياسات اإلنـفاق النبيل لـثـال
انعبد الحليم زيد. د: تقديم* التنفيذ  –المنح  -العطاء 

@2021- AHZeidan@Gmail.com, GDP-Institute, Lebanon

42

م  !!  وشكرا ل
دان م ز د الحل ع



2020-2021







لمحة تعريفية عن المؤسسة

:التعريف

تمشاركالها،السعوديةالعربيةالمملكةفيتعملربحيةغيراجتماعيةخيريةمؤسسة

يةوالعلموالثقافيةوالصحيةواإلنسانيةواالجتماعيةالخيريةباألعمالفعالةومساهمات

:المؤسسةمنشئ

عباسحسنالسيدمعاليالسعوديةالعربيةالمملكةفيالخيريالعملروادمنرائد

،تعالىهللارحمهشربتلي

:الرؤية

،عيةاالجتماالمؤسساتمعومتميزةناجحةشراكاتوتحقيق،االستدامةمعاييروفقالريادة

2030رؤيةوفقمنسجمة

:الرسالة

اإلنسانيةوواالجتماعيةالخيريةالمجاالتفيالمجتمعخدمةفيالتميز



األهـــداف

.إعماربيوت هللا ، والمرافق الشرعية1)

العناية بالقرآن الكريم ، ودعم حلقات تحفيظه ، ونشرالسنة النبوية2)

.تطويرالعمل الخيري من اإلعانة الرعوية إلى االستدامة3)

ماعياالهتمام بتدريب وتطوير فريق عمل المؤسسة للتميز في العمل االجت4)

.مساعدة غير المقتدرين على تأدية الحج والعمرة ، وبرنامج السقيا5)

.المساهمة في نشر العلم والثقافة6)

.المساهمة في عالج المرضى غير المقتدرين7)





أهم اآلثار االجتماعية التي تم تحقيقها 
مستفيدا  /  11.250.000:    / استفاد منها حولي 



ع اإلسهامات المالية التي قدمتها المؤسسة للمجتم
:لتحقق االستدامة منذ تأسيسها









ي مجمع معالي السيد حس  ع ا   ر تل

 لتحفي  القر   ال ريم





















ن مساعدة المعنفات وإيوائه)جمعية حماية األسرة •

(.وتقديم الخدمات المجتمعية لهن



.جمعية األطفال المعاقين بجدة•







ية رنامج دعم المؤسسات المجتمعية الخير. 14

:دعم المؤسسات المجتمعية في مجاالت عديدة منها

إصالح ذات ال  ي ❖

الملتقيات واال ت ارات الش ا ية❖

دعم المستودع الخيري❖

دعم الجمعية النسائية الخيرية❖

دعم الش اب❖

االس ا  الميسر❖



إنشاء م نى   لية دار الح مة ▪

قاعة معالي السيد حس  ع ا   ر تلي ▪

 النادي األد ي الثقاف  جدة

مركز أحياء ال ساتي ▪

مركز أحياء الصفا▪

م صالة ميقات الجحفة الستق ال ضيوف الرح▪



مقر العمدة بحي المحمدية 



صالة ميقات الجحفة الستقبال 
ضيوف الرحمن

م ضيف من ضيوف الرحمن شهريا خالل المواس45,000تخدم 



بناء وتأثيث مراكز األحياء 



إلكمال تقوم المؤسسة بتقديم المنح الدراسية لبعض الطالب
:دراستهم بالتعاون مع 

جامعة األمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة  •

جامعة دار الحكمة بجدة•

(( UBTجامعة األعمال والتكنولوجيا •

جمعية البر بمكة المكرمة•











الم ادرات المجتمعية الطارئة

- COVID))لم افحة أزمة فيرو  كورونا  19

(كلنا مسؤول )تحت  عار 

















ولمزيد من التفاصيل 

 التاليةنأمل االطالع على برامج وإنجازات ومبادرات المؤسسة في وسائل التواصل االجتماعي  :

الموقع :http://hasfound.org/

تويتر :@hasfdn

انستغرام :@hasfdn

مع تحيات 

مؤسسة حس  ع ا   ر تلي لخدمة المجتمع





2021مؤتمر وجائزة الجهات المانحة الخامس 
ق المانحون من رعاية المشروعات اإلنسانية الى بناء السالم  في مناط: بعنوان

النزاعات 

تجارب : تحت شعار 2021بحث مقدم لمؤتمر وجائزة الجهات المانحة الخامس 
الم لألعمال تطبيقية في مجال توفير الغذاء لدعم مشاريع السالم وتجربة جمعية الس

اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت
2020 – 2021

2021يوليو  31
مملكة البحرين –المنامة 

:إعداد
ضاري حمد البعيجان 

عضو مجلس اإلدارة
نائب المدير العام 

جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية



3ص ..........شكر وتقدير-

4ص .................مقدمه-

5-4ص ......مدخل ألزمة الغذاء العالمية ودور منظمة األمم المتحدة واستراتيجيتها في توفير الغذاء في العالم-

6ص ...........................دولة الكويت ودورها كمركز عالمي للعمل اإلنساني في توفير الغذاء لدول العالم-

9-8................................تجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية في توفير الغذاء للدول ص-

10ص  ..........التوصيات-

11ص ...............خاتمة-

12ص ............المراجع-

13ص  .....السيرة الذاتية-

الفهرس ومحتويات البحث



كر ل الش ة بجزي انية والخيري ال اإلنس الم لألعم ة الس دم جمعي يم  تتق وعظ

ؤتمر و ة م ة إلقام ؤولية االجتماعي ة للمس بكة اإلقليمي ان للش ائزة االمتن ج

امس  ة الخ ات المانح وان 2021الجه ة : بعن ن رعاي انحون م الم

ي ال ات ف اطق النزاع ي من الم ف اء الس ى بن انية ال روعات اإلنس رة  المش فت

انية والخي 2021يوليو  31 ة ودعوتنا في جمعية السالم لألعمال اإلنس ري

ي مجال توفير للمؤتمر لتقديم ورقة علمية وبحث بعنوان تجارب تطبيقية ف

ان ال اإلنس الم لألعم ة الس ة جمعي الم وتجرب اريع الس دعم مش ذاء ل ية الغ

.والخيرية في هذا المجال

شكر وتقدير



دعم للمس  ن ال د م ديم المزي ث لتق وم تسعى بشكل حثي ة الي ات  الخيري ي إن المنظم اهمة ف

ن ا اني م ي تع دول الت ي ال وارث وف ات الك ي أوق الم خاصة ف ر ، توفير الغذاء لدول الع لفق

ة  ات المعني ة الجه ع كاف ة م راكات المتنوع دة والش م المتح ات األم ع منظم اون م بالتع

دفها  الل ه ن خ دة م م المتح ة األم ز منظم ل تركي ي ظ ة ، ف ة والخاص ة واألهلي الحكومي

ود مضنية من خالل مؤ ت جه ة الكوي ذلت دول د ب اتها االستراتيجي  لتوفير الغذاء، وق سس

ام م ؤتمر إطع انحين وم ار الحكومية والخيرية من أجل توفير الغذاء، ولعل مؤتمرات الم لي

ال اإلنس ة السالم لألعم ة جمعي زال تجرب ت وال ت ا كان ك، كم ى ذل ل عل انية جائع خير دلي

وفيره ف ذاء وت ي مجال الغ زة ف ة متمي انية الكويتي دول والخيرية كأحد المنظمات اإلنس ي ال

. التي تعمل فيها 

مقدمة:-



دامة م اعتمدت جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة أهداف التنمية المست2015في عام 

)SDGs(ة للع ى ، والتي تُعرف أيضا باسم األهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمي ل عل م

ول ع ار بحل الم واالزده اس بالس ع الن ع جمي ة الكوكب وضمان تمت ر وحماي اء الفق ام إنه

ة . م2030 ة االجتماعي ايا التنمي ن قض عة م ة واس ى مجموع دة عل م المتح زت األم ورك

يم الت –الصحة  –الجوع  –الفقر : (واالقتصادية في مجاالت وموضوعات رئيسة هي  -عل

اخ  ر المن اواة  –تغي اه  –المس حي  -المي رف الص ة  –الص ة  –الطاق ة  -البيئ العدال

ة ا )االجتماعي داف مجموعه ن األه ة م ي مجموع ياغتها ف م ص ي ت د  17، والت دفا، وق ه

:ذاءركزت األمم المتحدة في أول هدفين على أهمية محاربة الفقر والجوع وتوفير الغ

-لعالممدخل ألزمة الغذاء العالمية ودور منظمة األمم المتحدة واستراتيجيتها في توفير الغذاء في ا:  



ن أن  .اليزال القضاء على الفقر بجميع أشكاله أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية :القضاء على الفقر - رغم م فعلى ال

ين عامي  ن النصف ب ر م ى أكث دقع انخفض إل ون  1,9، من 2015و 1990عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر م بلي

ى  انية األساس 836نسمة  إل ات اإلنس ة االحتياج ن أجل تلبي افحون م ون يك رين ال يزال إن الكثي ون نسمة، ف ى ملي ية، وعل

رون  1,25مليون شخص يعيشون على أقل من  800الصعيد العالمي، ما يزال أكثر من  دوالر في اليوم، وكثير منهم يفتق

ة والصرف الصحي اه الشرب النظيف داف ال. إلى الغذاء الكافي ومي ن األه و الهدف األول م ر ه ى الفق سبعة والقضاء عل

ال اإلنس ة السالم لألعم ه جمعي تدامة، فاعتبرت ة أحد عشر للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة لتحقيق التنمية المس انية والخيري

ر أهم المعوقات التي تواجه التنمية في كل مجتمعات الدول النامية، ولكي تكون هناك تنمية مستدامة يجب القض اء على الفق

كالت واألم ل المش بب األول لك ه الس ذركون ب ه رض، وأغل ف والم ل والتخل ع، كالجه ا أي مجتم اني منه ي يع ه اض الت

ى . المشكالت متركزة في قارتي آسيا وأفريقيا الم إل ي الع ام  736ووصل عدد الفقراء ف ي ع الم ف ون شخص حول الع ملي

ب 5م ، نصفهم يعيش في 2015 ن: دول هي بالترتي ا وب ة وإثيوبي و الديمقراطي ة الكونغ ا وجمهوري د ونيجيري غالديش، الهن

رد ايير هي دخل الف ا لمع امي، وفق د ن ه بل ى أن د أو ذاك عل ذا البل دة لتصنيف ه ايير ع دولي مع ك ال وحساب  وقد حدد البن

.حصته من الناتج المحلي، والتخلف وتأخر التنمية، والناتج الوطني اإلجمالي



دين الماضيين عن ان :القضاء التام على الجوع - ة خالل العق داد أسفر النمو االقتصادي السريع وزيادة اإلنتاجية الزراعي اض أع خف

اعة والجوع أن تلبي إذ يمكن اآلن للعديد من البلدان النامية التي كانت تعاني من المج. من يعانون نقص التغذية بمقدار النصف تقريبا

ة البحر الك. احتياجات التغذية ألشد الفئات ضعفا راً وقد أحرزت منطقتي وسط وشرق آسيا، وأمريكا الالتينية ومنطق دما كبي اريبي تق

ة األ. في القضاء على الجوع الشديد ن وهذه كلها إنجازات ضخمة تتماشى مع األهداف التي حددتها األهداف اإلنمائية لأللفي ى، ولك ول

 795يقدر أن  2014مما يؤسف له أن الجوع الشديد وسوء التغذية ال يزاالن عائقا كبيرا أمام التنمية في كثير من البلدان، فمنذ العام 

دان اف وفق ي والجف دهور البيئ رة للت ة مباش ك نتيج ون ذل ا يك ا م زمن، وغالب ة الم ص التغذي ن نق انون م خص يع ون ش وع  ملي التن

ا 90من  البيولوجي، كما يعاني أكثر ر، وم وزن بشكل خطي ن نقص ال ل دون سن الخامسة م ون طف ة  ملي ل أربع ن ك زال واحد م ي

دان، ف. أشخاص يعيشون في أفريقيا يعاني الجوع ن البل د م راً للعدي ديا كبي ذائي تح ن الغ دام األم ا أصبح انع ن المحزن أن وبينم إن م

دة  م المتح ة لألم او(الجوع في العالم آخذ في االرتفاع، ويبين تقرير منظمة األغذية والزارعة الدولية التابع ه ف) الف ام أن م 2016ي ع

افح 2015مليون شخص يعانون من الجوع وهذا أكثر مما كان عليه في عام  38كان هناك  وم يك ون شخص  815م، وفي كل ي ملي

ات يا، والوالي ن إندونيس ل م ن عدد سكان ك ر م دة  تقريباً للحصول على أي غذاء، ويتعرضون لخطر المجاعة، وهذا العدد أكث المتح

وفي! األمريكية، وباكستان مجتمعين ن خالل ت ى الصفر، م ذهل إل رقم الم ن وتهدف مهمة القضاء على الجوع إلى خفض هذا ال ر األم

. الغذائي بحصول الجميع على حقهم في الغذاء، والتغذية الجيدة، والزارعة المستدامة والقضاء على الفقر



م الم ذ انضمامها لألم الم من دول الع تحدة حرصت دولة الكويت على توفير الغذاء ومكافحة الجوع ل

ام  ي ع يس لجن 1961ف ت بتأس د قام رق األوسط، وق ي الش ائي ف ت أول صندوق إنم دما أسس ة عن

ام  ر ع ة الفق ر  1964لمكافح ة الفق ي مكافح اهمة ف الم المس ن دول الع او م ة الف ت منظم دما طلب بع

ة والخاصة ب ة والجوع، وقامت هذه اللجنة بدور متميز كما شاركت المؤسسات الحكومية واألهلي دول

نوات ا ر الكويت في هذا الميدان، ولعل مؤتمرات المانحين التي أقيمت في الكويت في الس رة خي ألخي

ي عام  ت ف ي الكوي يم ف ذي أق ائع ال ار ج ى 2108شاهد على ذلك، وإن مؤتمر إطعام ملي دليل عل م ل

.اتهحرص الكويت على توفير الغذاء للعالم الذي يفتقر للغذاء في كثير من دوله ومجتمع

-  المفي توفير الغذاء لدول الع دولة الكويت ودورها كمركز عالمي للعمل اإلنساني :



ارة ج ا لزي ا قبل مرحلة تأسيس جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية، تولدت الفكرة لدى القائمين عليه ة قرغيزي مهوري

ام  م تسميتها 2010في ع انية ت ة إنس ارة مباشرة بتأسيس مؤسسة خيري ك الزي د تل اموا بع ة السال(م، فق ةمؤسس ) م الخيري

ام  ا ع ة قرغيزي ي جمهوري ل ف انية للعم ة إنس ل 2010كمنظم ن قب دة م مية معتم ة رس انية محلي ة إنس ا كجه م اعتماده م وت

ت،  4م وبعد 2014ففي عام . الحكومة القرغيزية ة الكوي ي دول ة رسمية ف ا مظل ون له سنوات من العطاء حرصت أن يك

ب توسع أ ة رسمية عق ة كويتي ة خيري ا مع الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية، على أن تسعى لتأسيس جمعي نشطتها وأعماله

ة الكوي ي داخل دول اط المحل اطها وشمل النش ر والتي لم ينحصر عملها على جمهورية قرغيزيا فقط، بل اتسع نش ت، وأكث

ل وزارة ا 10من  ن قب ة رسمياً م انية والخيري ال اإلنس لشؤون دول من مختلف دول العالم، واُشهرت جمعية السالم لألعم

م  وزاري رق رار ال ب الق ل بموج ة والعم نة ) أ/37(االجتماعي اريخ 2016لس ادر بت ام 22/3/2016م الص ا ألحك م، وفق

ن أه1962لسنة  24القانون رقم  ام، وم م م لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وتمارس أعمالها في مجال البر والنفع الع

ن األغراض الرئيسة للجمعية تقديم الدعم والعون والمساندة للفقراء وأصحاب الحاجات في الدول الفقيرة وال ك م منكوبة وذل

  .خالل تنفيذ مشاريع خيرية وإغاثية في مختلف دول العالم

-البداية  :والخيريةة تعريف بجمعية السالم لألعمال اإلنساني: تجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية في توفير الغذاء
  :والتأسيس



.السعي نحو مساعدة ذوي الحاجة ومنهم المنكوبين الذين تصيبهم الكوارث▪ 

.السعي نحو تنفيذ المشاريع اإلنسانية والخيرية في كافة مناطق داخل دولة المقر وخارجها▪ 

.بذل الجهود للعناية بذوي االحتياجات الخاصة من تعليم وصحة وتأهيل وغيرها▪ 

.رعاية األسر المحتاجة لضمان قيامها بدورها في بناء األجيال▪ 

.كسب ثقة المتبرعين والجهات الداعمة للجمعية▪ 

.تأصيل روح التطوع وحب العمل اإلنساني والخيري▪ 

:األهداف العامة



:رؤيتنا
.مجمعيات إنسانية خيرية تنموية تأهيلية في العال 5أن تكون جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية ضمن أفضل 

:رسالتنا
ت ات المس ين المجتمع اة وتمك ع معان ي رف ن خالل جمعية إنسانية خيرية تنموية تأهيلية عالمية متميزة؛ تسهم ف هدفة م

.صصةمشاريع وبرامج إنسانية خيرية تنموية تأهيلية، وشراكات استراتيجية عالمية، وكفاءات بشرية متخ
:قيمنا

.التواصل –االحتساب  –التأهيل  –التنمية  –الشفافية  –اإلنسانية 
:برامجنا

:برامجنا اإلنسانية والخيرية واإلغاثية والتنموية والتأهيلية
.تأهيلية –إغاثية تنموية  –إنتاجية  –ثقافية  –اجتماعية  –صحية  –تعليمية  –إنسانية 

:الدول التي نعمل بها
.لبنان –ألبانيا  –طاجكستان  –الفلبين  –بورما  -قرغيزيا  –اليمن  –سوريا  –تركيا  –الكويت 



ن األنشطة و ر م ن خالل الكثي ة الجوع م ام ومكافح ام الطع اجين وإطع ذاء للمحت وفير الغ ى ت رامج حرصت جمعية السالم منذ تأسيسها عل الب

ه الهي ذي نفذت ة والمشاريع من خالل حمالت التكافل االجتماعي ومشروع الحياة الكريمة والمشاركة في مشروع إطعام مليار جائع ال ة الخيري ئ

مليون وجبة خالل سنة واحدة،  100وقد استطاعت جمعية السالم من خالل متبرعيها وداعميها توفير أكثر من  2018االسالمية العالمية عام 

اء كما تنفذ الجمعية مشاريع موسمية متعددة لتوفير الغذاء مثل مشروع إفطار الصائم ومشروع األضاحي ومشروع توفير السال ة وبن ت الغذائي

وف م ت ي  ت انية الت احنات االنس ع ش ذت حمالت جم ا نف ذاء، كم تج الغ ا وتشغيل مخابز ومزارع ومشاريع غذائية إنتاجية توفر وتن ذاء فيه ير الغ

ن  ر م اوز  10للشعب السوري واليمني، والتي استفاد منها أكث غ تج تفيد بمبل ون مس ن  45ملي ر م ون دوالر، وألكث ا  713ملي م فيه احنة، ت ش

. تجميع الغذاء واالحتياجات الضرورية للمنكوبين في سوريا واليمن 

ن  500كما تسعى الجمعية لتوفير المياه العذبة عبر شبكات مياه كبرى فاقت  ر م ن  11000شبكة مياه وأكث ارب م ا يق ا م تفاد منه ر، اس  3بئ

ن . مليون مستفيد  ارب م ا يق ع  م ا توزي م فيه ي ت وب، والت رة الحل وفير البق ذاء  9000ونفذت الجمعية مشروع ت بن كغ وفر الل وب ت رة حل بق

ذاء،  وفير الغ ة لت تراتيجية انتاجي ا متكامل ، كما تم تنفيذ مشاريع اس د نجحت نجاح ودوق م بجه اهرا بفضل هللا عز وجل ث ذه  ب ي ه املين ف الع

: المشاريع ، ومن أبرزها

- تجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية في توفير الغذاء للدول: 



 .والحيواني واألسماك في قرغيزيا  الزارعيالمشروع التنموي لإلنتاج  -

انية و ال اإلنس ة السالم لألعم دأت جمعي ي ب ي وهو أحد المشاريع التنموية الوقفية المتكاملة الت ة ف الخيري

ات ) 200,000(هكتار  20م بشراء مزرعة أرض مساحتها 2016تنفيذها عام  ة نب متر مربع، لزارع

ة  ل بزارع ن المراح دد م ر ع ة األرض عب م زراع ا، وت ة قرغيزي ي جمهوري ي  4000البنجر ف ر ف مت

ة المواشي واأل2019عام  وفي بداية. البداية ر تربي ن المشروع عب ار م تم البدء في المرحلة الثانية م بق

روة السم2020وفي عام . الحلوب زارع للث كية، م تم افتتاح المرحلة الثالثة من المشروع وهي إنشاء م

تفيد  100بقرة حلوب و 120طن بنجر سنويا، و 500وتنتج هذه المشاريع نحو  طن من األسماك، ويس

ن  اح المشر 40,000منه أكثر م ن أرب بة م راء، وتخصيص نس ام والفق ل واأليت ن األرام تفيد م وع مس

.لمساعدة الفقراء واألرامل والمستشفيات وتشغيل دور األيتام



  .مشروع مزارع األسماك  -

ار والمجاري الم د األنه ى دول وذلك بتحويل بعض الدول الحبيسة التي ال تطل على بحار أو تفتق ة إل ائي
د  ذاء الجي ن الغ دول م ذه ال رم ه ى ال تح مكية، حت زارع الس اريع الم الل مش ن خ مكية م روة س ديها ث ل

د وردا اقتصاديا ذو عائ ون م ن  والمتوازن الذي يجب أن يشمل اللحوم والدجاج واألسماك، وأيضا يك م
.خالل تصدير أسماك المزارع الفائضة عن الحاجة إلى الدول التي بحاجة إليها

ن أجل ا ى وقد استطاعت الجمعية تنفيذ عدد من هذه المشروعات في التنمية المائية المختلفة، م ل عل لعم
ة تحقيق هذا الهدف الحيوي، وهناك مشروعات مستقبلية ستعمل الجمعية على تنفيذها في ال ة المقبل مرحل

اح ت د نج تدامة، وبع ة المس دة للتنمي م المتح ائي لألم امج اإلنم داف البرن ذ أه ا لتنفي من خططه ارب ض ج
ررت ا ة االستزراع السمكي في أكثر من دولة عملت بها الجمعية، والنجاح لمثل هذه المشاريع، ق لجمعي

س ي نف د، وف الي الجي دها الم ذها، وعائ ة، نظرا لسهولة تنفي ن دول وفر  تبنّي تطبيقها في أكثر م ت ت الوق
.فرص عمل متميزة للمجتمعات وتحويلها من مستهلكة إلى منتجة، وتوفر لها الغذاء الكافي



التوصيات 

:ومن خالل هذا المؤتمر يسرنا أن نقدم مجموعة من التوصيات 

.تقديم الشكر للقائمين على المؤتمر والمشاركين فيه -1

.  قر والجوعسعي المؤسسات التطوعية لتقديم المزيد من الدعم للدول والمجتمعات لتوفير الغذاء الكافي ومكافحة الف -2

ة وا  -3 رق التطوعي ة والف ات الخيري وعي للجمعي ل التط ق العم انية لتوثي ات اإلنس وث والدراس ز البح م مراك ادرات دع لمب
.التطوعية الشبابية فيما يتعلق بمشاريع توفير الغذاء

.ركةبذل المزيد من الجهود التنسيقية والتعاون بين المنظمات المانحة والمنظمات المعنية لتنفيذ مشاريع مشت -4

. تبادل التجارب الناجحة والخبرات في هذا المجال  -5  

.استمرار إقامة مؤتمر اطعام مليار جائع بشكل سنوي  - 6

.تسويق القضايا اإلنسانية وإبراز المعاناة الحقيقية في المجتمعات المحتاجة ومناطق النزاعات  -7



:خاتمة 

ؤتمر ، ذا الم ي ه ل لمنظم كر الجزي دم بالش ي  نتق ث العلم ذا البح ام ه ي خت  وف

و ذا راجين بذل المزيد من الجهود لتوفير الغذاء للجوعى في العالم ، وأن يك ن ه

دعم ل ديم ال ي تق ة ف م المؤتمر  حافزا للمزيد من الجهود للمؤسسات التطوعي ألم

. لمكافحة الجوع وتوفير الغذاء 



:المراجع 

.فنار – اإلنساني العمل لتوثيق الكويت مركز -2020–التاسع العدد–فنار مجلة -1

 المؤتمر ةوجائز لمؤتمر مقدم بحث  .والخيرية اإلنسانية لألعمال السالم جمعية وتجربة اإلنسانية الدبلوماسية -2
 عام مدير – العون حمد نبيل .د إعداد االجتماعية للمستويات اإلقليمية ،الشبكة2020 اإلنسانية للدبلوماسية الدولي
.والخيرية اإلنسانية لألعمال السالم جمعية

 : إعداد م 2020 يونيو ، والخيرية اإلنسانية لألعمال السالم بجمعية األيتام رعاية ونموذج الرقمي التحول -3
 للمسؤولية ةاإلقليمي الشبكة – الرقمي التحول مؤتمر الخيرية السالم بجمعية العام المدير نائب البعيجان حمد ضاري

.االجتماعية

 نسانيةاإل لألعمال السالم جمعية في والخاصة واالهلية الحكومية للمؤسسات المقدمة والمنح التنسيقية الجهود -4
 معيةبج العام المدير نائب  ، البعيجان حمد ضاري : إعداد ، كورونا فيروس مواجهة في الكويت بدولة والخيرية

 وميةالحك المانحة الجهات :شعار تحت .الرابع العالمي للمؤتمر  مقدم بحث ، والخيرية اإلنسانية لألعمال السالم
 اإلقليمية بالشبكة المانحين لخدمات األممي المركز تنظيم ، 2020 أغسطس والحكومية، والمجتمعية والخاصة

.االجتماعية للمسؤولية

  .اإلنمائية 17 ال ومشاريعها والفقر الجوع مكافحة مجال في وإحصائياتها المتحدة األمم موقع -5



السيرة الذاتية
:البيانات الشخصية

ضاري حمد البعيجان: االسم 
كويتي: الجنسية 

_comhotmail.albaijan@dhari: البريد اإللكتروني 
0096597737928: هاتف 

 ً :أشغال حاليا
منصب نائب المدير العام وعضو مجلس إدارة في جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية في 

.الكويت

:المؤهالت العلمية

.والتكنولوجيا للعلوم عجمان جامعة من قانون بكالوريوس-

         .للطيران األردنية الملكية الكلية من CPL/IR تجاري آلي طيار رخصة -طيران دبلوم-



السيرة الذاتية
:المسيرة المهنية

.2014 عام المدني للطيران العامة اإلدارة في عملت-

.2016 عام والخيرية اإلنسانية لألعمال السالم جمعية في مؤسس عضو-

.2016 عام والخيرية اإلنسانية لألعمال السالم جمعية في العامة العالقات مدير-

.2019 – 2017 عام والخيرية اإلنسانية لألعمال السالم جمعية في الخارجية والشؤون الموارد تنمية مدير-

.2020 عام والخيرية اإلنسانية لألعمال السالم لجمعية العام المدير نائب-

والخيرية اإلنسانية لألعمال السالم جمعية إدارة مجلس عضو-



السيرة الذاتية
:المسيرة في العمل اإلنساني والخيري

.2006 عام الى 2003 عام من الكويتي األحمر الهالل في متطوع-

.2016 عام والخيرية اإلنسانية لألعمال السالم جمعية في مؤسس عضو-

.2019 عام المتعففة لألسر الكويتية الجمعية في مؤسس عضو-

.المشاركة في اإلدارة اإلعالمية لمؤتمر إطعام مليار جائع حول العالم-

.كستانوطاج والفلبين وتركيا وبورما قرغيزيا إلى خيرية قافلة 40 من أكثر تنظيم في المشاركة-

.واليمن سوريا إلى إغاثية شاحنات لتجهيز حمالت 7 وإدارة تنظيم في شاركت -

 لداخ المتعففة لألسر الغذائية والسلل الكسوة لتوزيع معارض 6 من أكثر تنظيم في شاركت-
.الكويت



السيرة الذاتية
:التواصل اإلعالمي

.تماعياالج التواصل وسائل خالل من والتطوعية اإلغاثية الرحالت توثيق في ناشط  -

.والمرئي والمسموع المقروء اإلعالم وسائل في عديدة مساهمات -

 ريوالخي اإلنساني العمل بساحة المرتبطة والموضوعات والقضايا الشئون تناول -
.والتطوعي



السيرة الذاتية
:االهتمامات الشخصية 

.اإلنساني للعمل مركزاً  الكويت لقب تخليد إلى السعي-

.المؤسسة في الجماعي والعمل الواحد الفريق روح تأسيس-

.االستراتيجي التخطيط-

.والتطوعية اإلنسانية المؤسسات في الفاعلة والقيادة اإلدارة مهارات-

.والخيري اإلنساني العمل تطوير-

.االجتماعي التواصل-



السيرة الذاتية
:التطلعات المستقبلية

ً  يوالخير اإلنساني الجانب في رائدة والخيرية اإلنسانية لألعمال السالم جمعية تكون أن- .عالميا

.استغالل كل الوسائل التكنولوجية أو الرقمية لتطوير العمل اإلنساني والخيري-





استراتیجیات الجــھــات المــانحــة فــي بــنــاء قــدرات المجتمعــات اإلقتصـــادیــة واالجتمــاعــیــة
 

والبیـئــیــــة والتعـلیمیــة لمــواجــھــة الصدمــات فــي أوقــات األزمــات

دكتورة ھناء البنا
  مدیرة المبادرات الدولیة - منظمة جلوبال ون / مقیم معتمد - مؤسسة اعتماد المسؤولیة المجتمعیة



Introduction 

Humanitarian needs continue to grow, with millions of people 
affected by conflicts, natural disasters and other crises every 
year. 

Simultaneously, these shocks undermine development gains 
and block the path out of poverty and towards sustainable 
development. 

Furthermore, these negative events can destabilise 
neighbouring countries and have regional or even global 
repercussions.



Donors and operational agencies make hard decisions about which operations to prioritise.

There is insufficient quality money - which does not reach all those in need, to purchase 
what they need, when they need it. ( The Organisation for Economic Co-operation and 
Development OECD, 2016) 

Despite the clear importance of local actors, the international humanitarian system was 
built by and for international actors, multilateral organisations and international NGOs.
The complexity of modern crisis calls for a review of this approach. ( OECD,2016) 



Before and after the World Humanitarian Summit 2016, there have been many discussions about 
making the humanitarian system more effective and relevant, by ensuring that humanitarian 
preparedness and response capacity sits with those nearest to the crisis 
affected-populations as they are best placed to respond quickly and appropriately – and stay 
longest. 

In May 2016, the World Humanitarian Summit reflected on the shifting nature of crises and 
the need for new ways of funding and delivering humanitarian assistance

National governmental disaster management agencies and other relevant ministries, 
local humanitarian responders, NGOs, and Red Cross or Red Crescent societies 
should be seen as key pillars of an overall humanitarian response. (OECD, 2017) 



The Grand Bargain Commitments agreed at the 
Summit are a landmark attempt at reforming the 
international humanitarian system.

Localisation 

The concept of localisation of aid has been present in 
the humanitarian sector for decades in the form of 
‘building on local capacities.’ 



Localising humanitarian response is a 
process of recognising, respecting and 
strengthening the leadership by local 
authorities and the capacity of local civil 
society in humanitarian action, in order to 
better address the needs of affected 
populations and to prepare national actors for 
future humanitarian responses. ( OECD, 
2017) 



Localised response: A humanitarian response 
is considered localised when a local 
humanitarian responder is involved in the entire 
programme cycle: 
Needs assessment, programme design, budget 
planning and delivery and final review and 
evaluation should be led by the local humanitarian 
responder, not the donor or international partners, with 
regular meetings between the local humanitarian 
responder and its donors to build trust and adapt 
programmes and support where necessary.



A mere transfer of in-kind items from 
an international organisation to a 
local humanitarian responder does 
not follow the spirit of the Grand 
Bargain commitments on 
localisation.









Disasters and 
Emergencies 
Preparedness 
Program 



Why is support to local humanitarian 
responders important?

Local actors are the only organisations able 
to respond immediately to emergency needs.

Acceptance

Cost effectiveness

Increasing accountability 



Scaling-up Local Capacity and Action for 
Results

The Strategy represents a Model of Change that 
calls on national governments and international 
organizations to acknowledge the potential of local 
action to achieve development and adaptation 
goals and to provide the resources, rights, training, 
and opportunities for local actors to realize this 
potential. 



The Four Strategic Priorities:

i. Promote Rights, Access, and Finance Mechanisms: Strengthen institutional, policy, and legal 
frameworks to broaden local access services, and to enable finances to flow to the local level.

ii. Enhance Management and Finance Capacity: Enhance the capacity of local actors to access 
finance and plan, implement and monitor development programmes, enterprises and service delivery.

iii. Facilitate Learning and Knowledge-Sharing: Promote peer-to-peer learning, knowledge-sharing, 
and documentation of best practices to make local action more effective, sustainable, and replicable.

iv. Strengthen Community Voices in Policy Processes: Ensure that local actors are positioned to 
advocate for their rights and entitlements in national and international fora.



The Strategy is designed to make 
good on:
The unfulfilled promise of 
decentralization, in which 
communities command the 
authority, capacity, and means to 
drive their own development. 











Recommendations 

Localising aid should be about more than just allocating 
more money to local humanitarian responders. 

ٍٍٍٍSupporting local humanitarian responders should lead to 
change about how crises are managed, optimising 
existing partnerships and strengthening the voice of 
affected populations.



Recommendations 

Preparedness interventions should also work intentionally and intensively with 
international agencies already present in a country or likely to respond to a crisis there in 
order to strengthen their individual and collective readiness to allow space for 
local/national actors to lead. They should aim to develop the individual and 
organisational competencies to play an ‘effective and trusted supporting role’ rather than 
maintaining full control.



Recommendations 

Future programmes should have a much stronger bottom-up design that has 
broad local/national ownership.

The donors also need to create an enabling environment and prioritise investment in 
local and national actors, which will permit a faster pace of localisation.



Recommendations 

In line with the World Humanitarian Summit’s commitments, better serving people in need 
require that donors adapt their funding modalities to fit the evolving context. Being able to 
support local humanitarian responders more directly is an important step in that direction, 
and opens a wide range of new possibilities towards delivering more efficient assistance. 

Supporting localisation is a policy commitment that requires investment and capacities. 

Localising the aid also brings the potential to help bridge humanitarian action and 
development programming. 
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الورقة  :محاور

ي1. سا اإل العمل منظمات ئات ب الرق التحول .مشروعات

واألزمات2. التحديات ة مواج الرق التحول .دور

.توصيات3.



ً
 :أوال

ي سا اإل العمل منظمات ئات ب الرق التحول مشروعات



الرقمي• التكنولوجيا بتطبيق املرتبط التغ :ةو
العمل• قة طر جذري غ .إلحداث
وأفضل• أسرع ل ش املستفيدين .دمة

اإلجراءات• يل س غرض امل، مت تنظي تحول
مرحلة إ للوصول ا، جود ورفع ة اإلدار والعمليات

الرق .الن

الرق Digital Transformationالتحول







ً
:ثانيا

واألزمات التحديات ة مواج الرق التحول  دور



كمنج  ف عر األزمةCummingبحسب :فإن
ضطر  و الفرد قوى يتحدى حدث أو موقف هتأث

نفس مع التكيف وإعادة نظره ة وج غي معإ أو ه
ما ل مع أو ار ا .العالم

األزمة ف :  عر



قبل ما

األزمة

األزمة إدارة
عد ما

األزمة

األزمة :  مراحل



حالة  Case Studyدراسة
ورونا أزمة وتخفيف عالج مت سا تقنية Coved19تطبيقات



ال وا ن املصاب واتف خالل من املبكر الكشف نتقنيات :  ط



املس ن للمصاب والطعام العالج لنقل وت الرو شفياتتقنيات



بالتعليم والتذك للتحذير اآل اتالشرطي



والتعقالدرونز طائرات التجمعات عن يمللكشف



وجغرافي اإلصابة معلومات لتحليل مة ال االبيانات



يص ال االصطنا اء الذ



الطبي واألدوات العزل لغرف عاد األ ثالثية ةالطباعة



ً
 :ثالثا

 توصيات



بما. 1 ي سا اإل العمل بمنظمات العادية األوقات التقنية ن لتمك تمع ا ونات م عاون
األزمات أثناء ا م واالستفادة الرق التحول عمليه ل .س

والوظائف.  2 ونية االلك التجارة ار وازد تطور من ستفيد جديدة وفرص أعمال نماذج خلق
املثال يل س ع عد .عن

لالتصاالت. 3 التحتية ية الب ر بتطو العناية مية الب( أ األلياف ، امس ا يل عاليةا ة صر
).السرعة

كصناعة. 4 التقنية ن لتوط القيادات(التوجه بناء ، األدوات توف ، الثقافة م )شر سا بما
األزمات وقت ا ونجاح التقنية استدامة عزز .و







ولية اإلجراءات التدخلية لمنظمات العمل اإلنساني الد
أدوار مأمولة ... الستباق النزاعات ومواجهى آثارها

ممن الجهات المانحة لبناء قدرات أبطال بناء السال
ابتهال العالول

 ForumCivمنظمة 



ارهااالجراءات التدخلية الستباق النزاعات ومواجهة آث

)الجهوزية-منع النزاعات -اإلنذار المبكر(التدخل المبكر •

حل النزاعات•

)الوساطة–التفاوض (إدارة األزمات •

إعادة التأهيل بعد النزاعات•



أمثلة عامة على االجراءات التدخلية
 بناء القدرات للجهات الفاعلة المحلية بهدف الحد من الدوافع المحتملة ومصادر• 

الصراع ؛

راع في أقرب تسهيل التبادالت بين الفاعلين السياسيين والمدنيين لمعالجة مخاطر الص• 
مرحلة ممكنة ؛

مجتمعات المساعدة في تيسير الحوار والوساطة وأنشطة بناء الثقة بين المجتمعات وال• 
المتضررة من النزاع ؛

مراقبة الوضع األمني وتحليله ومعالجة اثاره االنسانية واالجتماعية؛•

المساعدة في بناء الثقة ؛• 

.دعم الخطط الوطنية لالستجابة لألزمات• 



في التدخل لمواجهة النزاعات ForumCivنموذج 
والسلوكيات  العنف المباشروالعنف الثقافي الذي يشير إلى المواقف والمعتقدات•

واإلجراءات  التي تبرر العنف الهيكلي المؤسسات والمعايير والقوانين والقواعد
.آلخرداخل المجتمع التي تمنح امتياًزا لبعض الجماعات وتضطهد البعض ا

رر الذي تقليل الضرر الذي قد يسببه عن غير قصد من خالل تدخالته أو الض•
ة تدرك أهمية استخدام المساهمة في التنمي. قد يسببه من خالل عدم تدخله

ط لتحمل هذا ضروري ليس فق. اإليجابية والتواصل ، بدالً من األذى واالنقسام
.  عمل فيهالذي ت) السياقات(المسؤولية ، ولكن أيًضا لتنفيذ جزء من السياق 

ها أن تفاصيل تدخالتها مهمة وأن جميع اإلجراءات سيكون ل ForumCivتدرك 
.عواقب وستترك أثراً 



في التدخل لمواجهة النزاعات ForumCivنموذج 



أهم التحديات 
كثرة النزاعات ممات يشتت المجهودات العامة•

العمل بشكل منفرد أحيانا وخصوصا مستوى الحكومة ومستوى المجتمع المدني•

.عدم وجود استراتيجية تنسيقية فاعلة•

التركيز على برامج االستجابة أكثر من معالجة جذور النزاع وبناء السالم•

ساء عدم إشراك الفئات ذات الصلة الوثيقة بشكل كامل وتهميش مجموعات أساسية مثل الن•
.والشباب

.عدم توجيه التمويل بشكل يتناسب مع احتياجات المجتمعات•



أدوار مأمولة
لة التي زيادة التنسيق والتعاون بين قطاع التنمية وقطاع الطوارئ من خالل التدخالت الشام•

.عالجت االحتياجات اإلنسانية الملحة وتضع األسس للتغييرات المستدامة

.التركيز بشكل أكبر على مرونة المجتمع والتأهب والحد من مخاطر الكوارث•

لية واألنشطة تكثيف العمل واالستثمار في المجتمعات المحلية والمنظمات الشعبية واللجان المح•
.غير الرسمية

ة دعم من االعتبارات الخاص. تأكد من أن جميع التدخالت شاملة وتمثل جميع فئات المجتمع•
).من األسهل تطبيق ذلك(مشاركة النساء والشباب حصريًا في مثل هذه العمليات 

 فتح المزيد من الفرص لجهات التغيير الجديدة بما في ذلك المنظمات والمجموعات ذات•
تهدفة فئات في العديد من سياقات التنمية ، غالبًا ما تمثل المجموعات المس. القدرات المنخفضة

املة وراء دائًما ما تُترك المنظمات ذات التوعية الش. قليلة جًدا من المجتمع ألسباب مختلفة
.الركب



كومات وصوالً بدًءا من الح(معالجة قضية المساواة بين الجنسين بطريقة أكثر منهجية وتماسًكا •
)إلى المنظمات المحلية والمجموعات غير الرسمية

الً من التركيز العمل على تحقيق نتائج طويلة األمد وأكثر تحويلية للمساواة بين الجنسين بد -•
.على تصنيف الفئات المستهدفة للبرامج طوال الدورة بأكملها

بار معالجة التحديات  الراهنة مع ممثلي الحكومة بشكل علني  من خالل حوار بناء على اعت•
.اسيا فقطبناء السالم مطلب أساسي لتحقيق االستقرار والتنمية المستدامة وليس مطلبا سي

التجرأ على القيام بمزيد من المخاطر ومشاركة المخاطر مع الجهات الفاعلة الدولية  •
لكاملة كأطراف لقد أثبت الوباء أن تفكيرنا بالمخاطر يحد من وصولنا إلى إمكاناتنا ا. الإلقليمية/

.فاعلة في التنمية







ة دور المؤسسات اإلنساني
المانحة في بناء السالم

في مناطق النزاعات 



:المحتويات
❑

❑

-
-
-
❑

❑

❑
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:المحتويات
❑PEACE POLLS

-
❑–
❑
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:المؤسسات اإلنسانية وأنشطتها في عملية السالم
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:المؤسسات اإلنسانية وأنشطتها في عملية السالم
•

(1)Wilsonian

CARE

(2)Dunantist

(3)Christian Aid

Islamic Relief
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•

(1)

(2)
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:المؤسسات اإلنسانية وأنشطتها في عملية السالم
•

(1)

(2)

(3)
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:أنماط تدخل المؤسسات اإلنسانية في مناطق النزاع

أمثلةالنوع

CARE, Save the Children, Oxfamإنساني

,Human Rights Watch, Amnesty Internationalحقوق اإلنسان

Peace Brigades International

 Open Society Fund, National Democratic Institute, Nationalبناء القدرات

Republican Institute, ICNC

 Carter Center, Center for Humanitarian Dialogue, Conflictحل النزاعات

Management Institute

International Crisis Group, International Alertمراقبة الصراع
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:أنماط تدخل المؤسسات اإلنسانية في مناطق النزاع

مستوى مستويات الصراعهدف التدخلمدخل االنخراط

انخراط 

المجتمع

خلاستراتيجية التد

القواعدالوطنيدونماالوقايةالصراعقبل

الشعبية

االحتياجات

اإلنسانية

المجتمعوطنياإلغاثةالصراعفي

المدني

غيرالجهود

المباشرة

النخبإقليميالتأهيلإعادةاالستقرار

الوطنية

المباشرةالجهود

/اإلعمارإعادةبعدماالصراعبعدما

التنمية
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:أنماط تدخل المؤسسات اإلنسانية في مناطق النزاع

الجهود المباشرةالجهود غير المباشرةاالحتياجات اإلنسانية

اإلغاثة والبقاء● 

برامج -االقتصاد األولي ● 

االستدامة

.الحاجة إلى الصدمة● 

المقاتليندمجإعادة●

مشاريع إعادة الدمج المجتمعي● 

بناء القدرات● 

التثقيف في حل النزاعات؛● 

انالتثقيف في مجال حقوق اإلنس• 

راعإعادة التأهيل والتنمية بعد الص• 

.االنتخاباتمراقبة●

التفاوض● 

.الوساطة● 

الدعوة في البيئة المحلية● 

الدعوة في محيط التأسيس ● 

constituent setting

مراقبة حقوق اإلنسان● 

.الوساطةعملياتدعم●
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:أساليب تدخل المؤسسات اإلنسانية في مناطق النزاع
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:أساليب تدخل المؤسسات اإلنسانية في مناطق النزاع

للشعب وليس للنظام
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الحالة النفسية للمرأة السورية الالجئة

سامر أبو رمان . دور المؤسسات اإلنسانية المانحة في بناء السالم ، د



:أساليب تدخل المؤسسات اإلنسانية في مناطق النزاع

سامر أبو رمان . دور المؤسسات اإلنسانية المانحة في بناء السالم ، د



:أساليب تدخل المؤسسات اإلنسانية في مناطق النزاع

سامر أبو رمان . دور المؤسسات اإلنسانية المانحة في بناء السالم ، د



ر في عناصر القوة النسبية للمؤسسات اإلنسانية في التدخل المباش
:الصراع
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ر في عناصر القوة النسبية للمؤسسات اإلنسانية في التدخل المباش
:الصراع

impartiality -neutrality -

neutrality
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قيق غير الربحي في تح
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شكراً لكم
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