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نماء في سطور
مركـــز اإلنمـــاء االجتماعـــي

منظمـــة اجتماعيـــة

ربحيـــة تأسســـت عـــام  1996تحـــت رعايـــة صاحبـــة
تنمويـــة غيـــر
ّ
ّ

الســـمو الشـــيخة مـــوزا بنـــت ناصـــر – حفظهـــا اهلل – رئيـــس
مجلـــس إدارة مؤسســـة قطـــر للتربيـــة والعلـــوم وتنميـــة
البشـــرية واالجتماعيـــة
المجتمـــع ،للمســـاهمة فـــي التنميـــة
ّ
فـــي دولـــة قطـــر.

• انبثـــق المركـــز مـــن مؤسســـة قطـــر للتربيـــة والعلـــوم
وتنميـــة المجتمـــع ،ويعمـــل منـــذ العـــام  2013تحـــت مظلـــة
القطريـــة للعمـــل االجتماعـــي.
المؤسســـة
ّ

• والمركـــز عضـــو فـــي المجلـــس االقتصـــادي واالجتماعـــي
التابـــع لألمـــم المتحـــدة.

ـري،
• يه ــدف المرك ــز إل ــى المس ــاهمة ف ــي تنمي ــة المجتم ــع القط ـ ّ
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع القطاعـــات الثالثـــة؛ العـــام والخـــاص

والمجتمـــع المدنـــي الســـتنهاض واســـتثمار طاقـــات الفئـــات
المســـتهدفة وتمكينهـــم وتوســـيع فرصهـــم وخياراتهـــم مـــن
خ ــال رف ــع وعيه ــم وبن ــاء قدراته ــم والعم ــل عل ــى دمجه ــم ف ــي
ســـوق العمـــل.

• يختـــص المركـــز باتخـــاذ كل مـــا مـــن شـــأنه تحقيـــق أهدافـــه
وتفعي ــل دوره ،ول ــه ف ــي س ــبيل ذل ــك القي ــام بصف ــة خاص ــة بم ــا
يل ــي:

 .1توفيـــر الخدمـــات والبرامـــج الراميـــة إلـــى تدريـــب الشـــباب
وتأهيلهـــم ورفـــع وعيهـــم

 .2توفير برامج الدعم والمساهمة في تمويل مشاريع الشباب
الموجهة للمجتمع
التنموية
 .3إنشاء المشاريع
ّ
ّ

 .4التعـــاون والتنســـيق مـــع الـــوزارات والهيئـــات والمؤسســـات
الحكوميـــة األخـــرى ،ومنظمـــات
العامـــة وغيرهـــا مـــن األجهـــزة
ّ
ّ
الصلـــة
المجتمـــع
المدنـــي ،لتبـــادل الخبـــرات والمعلومـــات ذات ّ
ّ
بأهـــداف واختصاصـــات المركـــز.
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الرؤية والرسالة والقيم
رؤيتنا

رسالتنا

ٌ
ٌ
رائدة من أجل شباب
مؤسسة

ً
اتساقا مع رسالة المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي،

متمكن وفاعل.

نسهم في توسيع خيارات الشباب وبناء قدراتهم
وتمكينهم في دولة قطر.

أهدافنا
1

تحـفـيـز الشـباب ،وإشراكهـم فـي التنميـة ،وتمكينهـم مجتــمـع ًيا.

2

تطوير خدمات دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

3

بنـــــاء القــــــدرات المؤســسـيــة وتطــويــرهـــا.

المؤسسية
قيمنا
ّ

فئاتنا المستهدفة

القطرية للعمل االجتماعي ،كما
نستلهم قيم المؤسسة
ّ

الشباب في الفئات العمرية التالية:

نلتزم في خدمة الفئات المستهدفة بالقيم التالية:

17-13
الخصوصية
ّ

الشراكة

اإلبداع

24-18
29-25
45-30

المساواة
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كلمة فريق نماء
الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل
إن تحقي ــق ال ــرؤى الطموح ــة الت ــي خطته ــا التوجه ــات
االســـتراتيجية لمركـــز نمـــاء  ،2022 - 2018بمـــا يتســـق
م ــع الت ــزام المرك ــز بدع ــم تنفي ــذ اس ــتراتيجية التنمي ــة
الوطني ــة الثاني ــة لدول ــة قط ــر  2022 - 2018ومتطلب ــات
أشـــخاصا
تحقيـــق المقـــررات الدوليـــة للتنميـــة ،يتطلـــب
ً
يمتلكـــون القـــدرات التنافســـية فـــي مجتمـــع يوفـــر
الكثيـــر مـــن المـــوارد والمصـــادر والخبـــرات ليمتـــد أثـــره
لك ــون متس ــع تح ــول إل ــى قري ــة ت ــزداد فيه ــا التحدي ــات
والصعوبـــات .ونحـــن إذ نتطلـــع إلـــى بنـــاء مجتمـــع
المعرفـــة ،تبـــرز الحاجـــة إلعـــداد الشـــباب الذيـــن هـــم
نصــف الحاضــر وكل المســتقبل ،وتصبــح هــذه المهمــة
ضـــرورة ملحـــة.
ل ــذا انص ــب تركيزن ــا ه ــذا الع ــام عل ــى إع ــداد بني ــة جي ــدة
ومتكامل ــة تس ــهم ف ــي تحقي ــق أهدافن ــا االس ــتراتيجية
المتمثل ــة ف ــي تعزي ــز ق ــدرات الش ــباب وبن ــاء معارفه ــم
وقدراتهــم وفــق آليــات تراعــي الشــرائح العمريــة المختلفة
واحتياجاته ــا ،وخط ــة تس ــتهدف الكي ــف ولي ــس الك ــم.
ونس ــتطيع اآلن الج ــزم ب ــأن البني ــة األساس ــية الثني ــن م ــن
أكبــر مشــاريعنا قــد اكتملــت بشــكل تــام ومـ ٍ
ـرض؛ فقــد
أثم ــرت الش ــراكة م ــع صن ــدوق األم ــم المتح ــدة للس ــكان
اســـتكمال متطلبـــات تنفيـــذ مشـــروع تعزيـــز المهـــارات
الحياتيـــة والتربيـــة علـــى المواطنـــة ومشـــروع تثقيـــف
األقـــران "نهـــج مـــن الشـــباب إلـــى الشـــباب“ ،حيـــث تـــم
تصميـــم الحقائـــب التدريبيـــة للمشـــروعين بعـــد دراســـة
وافيـــة الحتياجـــات الشـــباب خضعـــت لمناقشـــات واســـعة
مـــع الجهـــات المعنيـــة مـــن مســـتهدفين وتنفيذيـــن
وأكاديميي ــن وباحثي ــن .وبي ــن أيدين ــا اآلن حقائ ــب تدريبي ــة
مكتملـــة لهذيـــن المشـــروعين مـــن ناحيـــة ،ومدربـــو
مدربيـــن للمشـــروعين بلـــغ عددهـــم  42مدربًـــا للدليـــل
الوطن ــي لتعزي ــز المه ــارات الحياتي ــة و 25مدربً ــا للدلي ــل
الوطن ــي لتثقي ــف األق ــران.
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كم ــا امت ــد تعاونن ــا ه ــذا الع ــام م ــع لجن ــة األم ــم المتح ــدة
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لغربـــي آســـيا (اإلســـكوا) بهـــدف
إعـــداد البنيـــة األساســـية لثالثـــة مشـــاريع أخـــرى تشـــمل
المنهـــاج التدريبـــي للريادييـــن االجتماعييـــن ،ودليـــل
التدريـــب المهنـــي االجتماعـــي ،وتأســـيس الحاضنـــة
ـدا الحتض ــان مب ــادرات
االجتماعي ــة الت ــي س ــتكون
فتح ــا جدي ـ ً
ً
ً
رائـــدا وأول حاضنـــة بالمنطقـــة.
عمـــا
الشـــباب بوصفهـــا
ً
ويتضم ــن نط ــاق المش ــروع توفي ــر بيئ ــة متكامل ــة تس ــاعد
الريادييـــن االجتماعييـــن علـــى إنجـــاز أفكارهـــم واســـتدامة
مشـــاريعهم لخدمـــة المجتمـــع.
وســـع ًيا لتحقيـــق الهـــدف االســـتراتيجي الثانـــي المتمثـــل
فـــي تنميـــة المشـــاريع الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر ،فقـــد
شـــهد العـــام  2019إطـــاق ثـــاث مبـــادرات جديـــدة ،تـــم
تقييمهـــا وتحديـــد الخطـــة المناســـبة لتحقيـــق أهدافهـــا
الموضوع ــة بم ــا يت ــاءم م ــع إمكاني ــات اإلدارة م ــن الم ــوارد
البشـــرية باســـتصحاب عمـــل مـــوا ٍز يســـتهدف تطويـــر
وتحســـين مخرجـــات اإلدارة وتحـــري المنظومـــة العامـــة
بالتع ــاون م ــع منظم ــة العم ــل الدولي ــة م ــن ناحي ــة ،بينم ــا
يج ــري العم ــل م ــن ناحي ــة أخ ــرى عل ــى التقيي ــم الداخل ــي.
ً
وانطالقـــا مـــن إيماننـــا بأهميـــة التوعيـــة المجتمعيـــة
بوصفهــا آليــة وقائيــة ودفاعيــة لمجابهــة التحديــات الماثلــة
ولمقاربـــة تحقيـــق رؤيـــة ورســـالة المركـــز والوصـــول إلـــى
أكب ــر ع ــدد م ــن الن ــاس ،فق ــد أطلقن ــا العدي ــد م ــن الحم ــات
التوعويـــة الموازيـــة فـــي أوســـاط الفئـــات المســـتهدفة
وعلـــى قنـــوات التواصـــل االجتماعـــي المختلفـــة.
وأخيـ ًرا فــإن كل هــذه الجهــود لــم تكــن لتكلــل بالنجــاح لــوال
الدع ــم الكبي ــر ال ــذي تقدم ــه المؤسس ــة القطري ــة للعم ــل
االجتماع ــي وتفان ــي العاملي ــن بالمرك ــز وإيمانه ــم الراس ــخ
ب ــه وبمقتضي ــات تحقي ــق التنمي ــة االجتماعي ــة.
ولي التوفيق
واهلل
ّ
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التوجهات واألهداف االستراتيجية
حرصنا أن تتواءم مخرجات المشاريع واألنشطة مع مقررات الدولة لبناء مجتمع المعرفة ،وعملنا على توفير بيئة محفزة تسهم
في حث وتحفيز الشباب للتعلم واالبتكار واستكشاف قدراتهم .لذا تتنوع المشاريع والبرامج واألنشطة التي تدعم مشاركة
الشباب وتعزيز إسهامهم كشركاء في تنمية المجتمع واالرتقاء به.
وعبر سبعة من المشاريع الرئيسية ،تتعدد البرامج واألنشطة لتلبية احتياجات الشباب ،وهذه المشاريع بيانها كالتالي:

مشروع :التواصل المجتمعي

مشروع :تطوير قدرات الشباب

مشروع :دعم مجاالت التعليم والتطوير المهني

مشروع :خدمات الرفاه االجتماعي

مشروع :دعم ريادة األعمال (للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر)

مشروع :التوعية المجتمعية بالقضايا التي تهم الشباب

مشروع :بناء القدرات المؤسسية

12
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الهدف االستراتيجي األول:
تحفيز الشباب وإشراكهم وتمكينهم مجتمع ًيا

التواصل
المجتمعي

1

بناء المعارف
والقدرات

2

3

الرفاه
االجتماعي

• مشروع تطوير الرياديين االجتماعيين

• مشروع تعزيز المهارات الحياتية والمواطنة

• مشروع دعم مجاالت التعليم

• مشروع المشاركة المجتمعية بقيادة

• مشروع الحصول على شهادات االعتماد

والتطوير المهني.

الشباب.

المهني للكفاءات "تميز نماء“

• مشاريع المسؤولية االجتماعية.

• مشروع التدريب على تحسين نمط الحياة
• مشروع التدريب المهني االجتماعي

الهدف االستراتيجي الثاني:
الصغر،
تطوير وتعزيز خدمات دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية ّ
ويندرج تحته  3مجاالت للتركيز:

الدعم الفني والمادي
للمشاريع الصغيرة
ومتناهية الصغر

1

تقوية منظومة
ريادة األعمال

2

الخدمات المقدمة:

تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية حول القضايا

(التدريب والتطوير – التمويل – االستشارات – الترويج

المحورية والتحديات التي تواجه بيئة األعمال" .التوعية

ومنافذ البيع  -االحتضان –التحفيز والتشجيع)

والتأثير"

الهدف االستراتيجي الثالث:
بناء القدرات المؤسسية وتطويرها
 تطبيق أفضل الممارسات والمعايير اإلدارية العالمية على المستوى الداخلي الدعم المجتمعي وتوجيه المبادرات والقدرات لتحقيق تواصل مجتمعيإيجابي ومؤثر
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التوجه االول :بناء وتطوير
معارف وقدرات الشباب وتحفيزهم
 :1/1التواصل المجتمعي
1/1/1

مشروع تطوير الرياديين االجتماعيين "سما نماء"

يســـتهدف المشـــروع التطويـــر النوعـــي

خ ــال مجموع ــة م ــن األنش ــطة المتنوع ــة الت ــي

التنمويـــة ،والقـــادرة علـــى ريـــادة
واحتياجاتـــه
ّ

الشـــباب ،وتحفيـــز طموحاتهـــم وتطلعاتهـــم

وتحفزهـــم علـــى التنافـــس اإليجابـــي الـــذي

واالندمـــاج فـــي خدمـــة المجتمـــع.

واســـتثمار الطاقـــات الخالقـــة لـــدى طالئـــع

وتطوي ــر قدراته ــم عب ــر مجموع ــة م ــن البرام ــج
المنتقـــاة بعنايـــة إلعـــداد جيـــل متمكـــن
ومســـتنير يمتلـــك قـــدرات هائلـــة للمبـــادرة

واإلبــداع والقيــادة والتفاعــل مــع قضايــا المجتمــع

واحتياجاتــه وتأهيلهــم البتــكار وقيــادة مشــاريع
تنمويـــة .ويتضمـــن المشـــروع
اجتماعيـــة
ّ

تش ــجيع الش ــباب عل ــى ط ــرح مش ــاريع مبتك ــرة

لتنمي ــة المجتم ــع ُيمك ــن للش ــباب أنفس ــهم

العمــل علــى تنفيذهــا بدعــم مــن مركــز نمــاء.

ويضمـــن هـــذا المشـــروع مشـــاركة الشـــباب

للقي ــام ب ــدور نش ــط ف ــي المجتم ــع .وق ــد أطل ــق
مركـــز اإلنمـــاء االجتماعـــي  -نمـــاء فـــي العـــام
 2019النســـخة الثالثـــة مـــن مشـــروع تطويـــر

الرياديـــن االجتماعييـــن "ســـما نمـــاء“ لتطويـــر
قـــدرات الشـــباب واســـتثمار طاقاتهـــم مـــن

تـــم اختيارهـــا بعنايـــة لتناســـب فئـــة الشـــباب
ينتـــج عنـــه مبـــادرات إبداعيـــة تخـــدم المجتمـــع.
ويأت ــي إط ــاق المش ــروع اس ــتجابة لمقتضي ــات

ً
وعمـــا بمـــا ورد
تحقيـــق رؤيـــة قطـــر الوطنيـــة

فـــي تقريـــر التنميـــة البشـــرية الثالـــث لدولـــة

قط ــر م ــن تركي ــز عل ــى أهمي ــة فه ــم الس ــياق

والفـــرص والتحديـــات التـــي تواجـــه الشـــباب

القط ــري ليك ــون ق ــادرًا عل ــى المس ــاهمة ف ــي
مســيرة دولــة قطــر نحــو اقتصــاد المعرفــة .وقــد

ـم "س ــما نم ــاء“ ف ــي نس ــخته الثالث ــة س ــتة
ضـ ّ

مش ــاريع لس ــتة ف ــرق وه ــي :تدوي ــر ،ولوك ــس،

المجتمعـــي ،والمشـــاركة الواعيـــة،
العمـــل
ّ

فرصـــا مميـــزة
• منـــح الواعديـــن مـــن الشـــباب
ً
إلحـــداث التغييـــر اإليجابـــي فـــي حياتهـــم،
والســـمو

بالـــذات

وتقويتهـــا،

وفهـــم

مكوناتهـــا ،والتعـــرف علـــى مصـــادر قوتهـــا
وطنيـــة
ومكامـــن ضعفهـــا ،وغـــرس إرادة
ّ

واعيـــة وقـــادرة علـــى مواجهـــة التحديـــات
وتذلي ــل المصاع ــب ،وص ـ ً
ـول إل ــى التمك ــن م ــن
رياديـــة اجتماعيـــة
تقديـــم مبـــادرات مشـــاريع
ّ

تســـاهم فـــي تنميـــة المجتمـــع والوطـــن

اعتم ــا ًدا عل ــى م ــا تعلم ــوه م ــن البرنام ــج ف ــي

وريســـنتر ،وســـمبتيك ،ووضـــوح ،ونـــو هانغـــر.

والعملـــي.
النظـــري
شـــقيه
ّ
ّ

ويهدف المشروع إلى:

• الفئـــة المســـتهدفة :الشـــباب مـــن

• بنـــاء الشـــخصية العصريـــة المتمســـكة

الجنســين ،فــي الفئــة العمريــة  18إلــى 35

بقيـــم المجتمـــع ،والمتفاعلـــة مـــع قضايـــاه

عامً ـــا.

شهد العام  2019تخريج الجيل الثالث من الرياديين االجتماعيين بعــــــــــــــــــــــــــ
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

تعليميــة متخصصــة لمــدة  25ســاعة
دورات
ّ

عالميـــة فـــي مجـــال
االطـــاع علـــى تجـــارب
ّ

مرحلـة المتابعـة وتقديـم االستشـارة لفـرق

النظريـــة والعمليـــة لمفهـــوم الريـــادة

العملـــي لمـــدة  70ســـاعة بمؤسســـات

امتـدت مـن يوليـو إلـى نوفمبـر ،لتصميـم

االجتماعيــة والقــدرات والمهــارات المطلوبــة

اجتماعي ــة بمدين ــة إس ــطنبول ف ــي تركي ــا.

المبـادرات المجتمعيـة .وقد تمثلت مخرجات

داخ ــل دول ــة قط ــر ،للتع ــرف عل ــى الجوان ــب

لريـــادة العمـــل االجتماعـــي.

الريـــادة االجتماعيـــة مـــن خـــال التدريـــب

العمل المختلفة على مدى خمسـة أشـهر،

المرحلـة فـي تقديـم فـرق الجيل الثالث سـتة
مجتمعيـة قابلـة للتنفيـذ.
مشـاريع
ّ
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عدد المشاريع

6

عدد المتقدمين

290

خريجو«سما نماء»

9

311

11

ـــــــــــــــــــــــــد رحلة تعلـم استمرت لمدة  6أشهر عبر أربع مراحل:
المرحلة الرابعة

حفـــل تخريـــج الجيـــل الثالـــث مـــن رياديـــي

تقديــم الدعــم الفنــي والمــادي للريادييــن

مرحلـــة تحكيـــم وتقييـــم مشـــاريع

برنامـــج "ســـما نمـــاء“ بحضـــور ســـعادة

االجتماعييــن أصحــاب المشــاريع المجتمعية

الجيـــل الثالـــث مـــن رياديـــي برنامـــج "ســـما

الســـيد صـــاح بـــن غانـــم العلـــي ،وزيـــر

المبتكــرة.

نم ــاء“ .ضم ــت لجن ــة التحكي ــم نخب ــة م ــن

الثقافـــة والرياضـــة.

الشـــخصيات المؤثـــرة فـــي المجتمـــع مـــن
والفنيـــة.
ذوي الخبـــرات االجتماعيـــة
ّ
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التوجه االول :بناء وتطوير معارف وقدرات الشباب وتحفيزهم

2/1/1

المشاركة المجتمعية بقيادة الشباب

تمثل ــت مخرج ــات «س ــما نم ــاء» ف ــي تش ــكيل  6ف ــرق عم ــل بمش ــاركة  20ش ــابًا وش ــابة

عمل ــوا عل ــى م ــدى خمس ــة أش ــهر لتصمي ــم وتنفي ــذ  6مش ــاريع ري ــادة اجتماعي ــة .ويتب ــع
مركـــز نمـــاء خطـــة محكمـــة لمتابعـــة المشـــاريع وتقديـــم الدعـــم الفنـــي واالستشـــارات
الالزمـــة لتنفيذهـــا ،ويوفـــر التمويـــل حســـب األولويـــات المرصـــودة الحتياجـــات المجتمـــع.
وفيم ــا يل ــي تعري ــف بالمش ــاريع الس ــتة:
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ريسنتر
Recentor

منص ــة تع ــزز ق ــدرة الجه ــات المعني ــة عل ــى الوص ــول إل ــى الباحثي ــن والمبتكري ــن،
ـم توس ــع فرصه ــم ف ــي تلق ــي الدع ــم للمض ــي قدمً ــا ف ــي مش ــاريعهم.
وم ــن ث ـ ّ

سمبتيك
Sambatiq

يه ــدف المش ــروع إل ــى توفي ــر خدم ــات التدري ــب الرياض ــي الجماع ــي
للمراهقي ــن وتش ــجعيهم عل ــى اتب ــاع أس ــلوب حي ــاة أكث ــر صح ــة.

تدوير
Tadweer

مشــروع إعــادة تدويــر مخلفــات األطعمــة وتحويلهــا إلــى
ســماد عضــوي عبــر توفيــر معــدات التســميد ألصحــاب
المنــازل الواعيــن بضــرورة صــون البيئــة لمســاعدتهم علــى
الحــد مــن النفايــات التــي يتــم إرســالها إلــى المكبــات.

يهــدف المشــروع إلــى إنشــاء قنــاة إعالنيــة تســتهدف

نو هانغر
Nohunger

بمحتواهــا مرتــادي المطاعــم فــي أثنــاء انتظارهــم لطلبات
الطعــام ،حيــث يمكنهــم مشــاهدة اإلعالنــات عبــر موقــع
إلكترونــي مخصــص علــى جهــاز آيبــاد  iPadوكســب نقــاط
يحصلــون مقابلهــا علــى جوائــز تحفيزيــة.

لوكس
Locus

وضوح
Wodooh

يه ــدف المش ــروع إل ــى جم ــع الخدم ــات الت ــي تقدمه ــا المؤسس ــات م ــن
استشـــارات ودورات تدريبيـــة وفـــرص اســـتثمارية وإتاحتهـــا للشـــركات
الناش ــئة والمؤسس ــات الت ــي ترغ ــب ف ــي تدش ــين أعماله ــا ف ــي قط ــر.

يه ــدف المش ــروع إل ــى إنش ــاء منص ــة تتي ــح للمرض ــى ( الذي ــن يعان ــون م ــن التوت ــر
والقل ــق ) إمكاني ــة الوص ــول إل ــى متخصصي ــن ف ــي مج ــال الصح ــة النفس ــية عب ــر
قن ــاة خاص ــة وآمن ــة.
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 :2/1بـنـاء المـعــارف والقـدرات
يهدف مجال التركيز هذا إلى التطوير النوعي واستثمار طاقات الشباب عبر
منظومة متجانسة من البرامج التدريبية إلعداد جيل متمكن يمتلك قدرات
ومعارف فكرية تؤهله للمساهمة في مجتمع المعرفة والحداثة ،واالستجابة
لمقتضيات تحقيق رؤية قطر الوطنية .2030

ويندرج تحت هذا المجال

مشروع تعزيز
المهارات الحياتية
والتربية على
المواطنة

18

التقرير السنوي 2019

مشروع
الحصول على
شهادات االعتماد
المهني للكفاءات
"تميز نماء“

مشروع تثقيف
األقران

مشروع التدريب
على تحسين
نمط الحياة

مشروع
التدريب
المهني للشباب
بالمؤسسات
المحلية
والخارجية

1/2/1

الدليل الوطني لمنهاج تعزيز المهارات
الحياتية والتربية على المواطنة

تــم تصميــم أول منهــاج نموذجي وطنــي لتعزيز المهــارات الحياتية

األمــم المتحــدة للســكان  ،UNFPAويهــدف إلــى تعزيــز المهــارات

والتربيــة علــى المواطنــة فــي دولــة قطــر بالتعــاون بيــن مركــز نمــاء

الحياتيــة والتربيــة علــى المواطنــة لتطويــر قــدرات الشــباب واســتثمار

وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان  UNFPAانســــجامً ا مــــع قيــــم

طاقاتهــم ،وتحفيــز طموحاتهــم وتطلعاتهــم عبــر مجموعــة

واحتياجــــات المجتمــع القطــري واســــتنا ًدا إلــى الخبــــرات الدوليــــة

مــن البرامــج التدريبيــة المختــارة ،إلــى جانــب إعــداد برامــج وأنشــطة

واإلقليميــــة .ويســتهدف الدليــل تفعيــل االنتقــال مــن التعليــم إلــى

التعلــم مــدى الحيــاة الــذي يحــدث تأثيــ ًرا مســتدامً ا مبن ًيــا علــى
قيــم تعزيــز كرامــة اإلنســان مــن أجــل مواطنــة مســؤولة وفاعلــة

للشــباب لتزويدهــم بالمعرفــة والمهــارات الالزمــة التخــاذ القــرارات

المناســبة وصـ ً
ـول إلــى تحقيــق إمكاناتهــم الكاملــة حتــى يســهموا
فــي التحــول االقتصــادي واالجتماعــي اإليجابــي فــي المجتمــع القطــري

تســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة علــى أســاس مــن

ويصبحــوا مــن العناصــر الفاعلــة فــي تنفيــذ رؤيــة قطــر الوطنيــة

المســاواة واإلنصــاف.

 .2030وقــد تــم تصميــم دليــل وطنــي لتعزيــز المهــارات الحياتيــة

المخــرج الثانــي ضمــن بروتوكــول التعــاون
ويمثــل هــذا المنهــاج ُ

والتربيــة علــى المواطنــة وتنفيــذه واالنتهــاء مــن تشــكيل وتدريــب

الــذي تــم توقيعــه بيــن مركــز اإلنمــاء االجتماعــي – نمــاء وصنــدوق

الفريــق الوطنــي المعنــي بنشــر الدليــل فــي أبريــل .2019

يغطي المنهاج  12مهارة أساسية ،موزعة على أربعة أبعاد متكاملة
لتشكل ركائز عملية التعليم والتعلم مدى الحياة

البعد المعرفي...
التعلم للمعرفة

البعد األدواتي...
التعلم للعمل

البعد الفردي ...
التعلم لنكون

البعد االجتماعي...
التعلم من أجل
العيش المشترك

التقرير السنوي 2019
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2/2/1

الدليل الوطني لتثقيف األقران

تــم تصميــم دليــل "مــن الشــباب إلــى الشــباب  -منهــاج نموذجــي وطنــي لتثقيــف األقــران“ فــي دولــة قطــر بالتعــاون بيــن مركــز نمــاء
وصندوق األمم المتحدة للسكان  UNFPAانســــجامً ا مــــع قيــــم واحتياجــــات المجتمع القطري واســــتنا ًدا إلى الخبــــرات الدوليــــة واإلقليميــة.

هناك أربعة أبعاد أساسية متكاملة ترسم الصورة الشمولية للمواطن
في إطار دليل تثقيف األقران

البعد النفسي الفردي

البعد االجتماعي

البعد البيولوجي

البعد البيئي

حيث التطور الذهني

حيث تغير الحقوق ،والمكانة

حيث البلوغ الجنسي

حيث الفروق الحياتية من

وتكامل النمو الجسدي

حضرية وريفية ،والفروق

والعاطفي والوجداني
واالستقاللية.

االجتماعية ،والتوقعات،
والمسؤوليات ،واألدوار
المنتظرة.

االقتصادية ،واألوضاع
السياسية واألمنية بين
االستقرار واألزمات.

3/2/1
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تدريب مدربي الدليل الوطني
لتعزيز المهارات الحياتية والمواطنة
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4/2/1

الشبكة الوطنية لتثقيف األقران
"نهج من الشباب إلى الشباب"

يســتهدف المشــروع تأســيس شــبكة مــن األقــران تعمــل علــى تعزيــز فــرص التعلــم التفاعلــي بيــن األقــران لتبــادل المعــارف
والخبــرات .ويســعى المشــروع إلــى تنميــة قــدرات المشــاركين مــن خــال تدريــب وتأهيــل قيــادات شــبابية ليصبحــوا مرشــدين
ومحفزيــن ألقرانهــم األصغــر س ـ ًنا .ومــن خــال التوجيــه المباشــر ،يحفــز المرشــد المسترشــدين ويطــور معارفهــم وقدراتهــم
ً
ـتقبل.
علــى المبــادرة والتفكيــر الريــادي ليصبحــوا ﻣﻦ األفــراد المؤثريــن مسـ
وقد شهد العام  2019تنفيذ دورتين تدريبيتين.
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5/2/1

تدريب مدربي الدليل الوطني لتثقيف األقران

يهــدف برنامــج تدريــب مدربــي الدليــل

عمليــات تخطيــط وإدارة ،واســتمرارية

ومراقبتهــم وإعــداد التقاريــر عنهــم

الوطنــي لتثقيــف األقــران "نهــج مــن

فــي المبــادرات ،وتلبيــة الحاجــات النوعية

وتحســين البرنامــج ،وهــو ثمــرة جهــد

الشــباب إلــى الشــباب“ إلــى تأهيــل

المختلفــة للمجموعــات المســتهدفة

وشــراكة بيــن مركــز اإلنمــاء االجتماعــي

مدربيــن قادريــن علــى تقديــم التدريــب

فــي ســياقات متنوعــة ،والخلفيــات

– نمــاء وصنــدوق األمــم المتحــدة

وفــق الدليــل الوطنــي الــذي أعــده مركــز

النظريــة فــي تغييــر الســلوك القائــم

للســكان ،وقــد اســتند إلــى نتائــج عمــل

اإلنمــاء االجتماعــي – نمــاء بالتعــاون مــع

علــى النهــج ،فضـ ً
ـا عــن تزويــد "مثقفــي

ميدانــي تضمنهــا تقريــر عــن أوضــاع

كيفيــة

الشــباب فــي دولــة قطــر والتحديــات

صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان.

األقــران“

يمتــاز برنامــج تثقيــف األقــران بتوفيــر

مقاربــة أقرانهــم أو تنظيــم أعمالهــم،
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بمعلومــات

عــن

التــي تواجههــم.

ويتنــاول الدليــل مجموعــة متنوعــة مــن الظــروف والعوامــل

ممــن يضعــون برامج للشــباب ويرســمون سياســات التعامــل معهم،

ّ
مثقفــو األقــران خــال
االجتماعيــة واالقتصاديــة والصحيــة ،حيــث يحصــل

باإلضافــة إلــى المــدارس والجامعــات ومراكــز الشــباب والبرامــج

كــم وافــر مــن المــواد التــي تــوزع عليهــم لتكــون
التــدرب علــى
ّ

الشــبابية التطوعيــة ،والمعلميــن والتربوييــن اآلخريــن ،والمرشــدين

نــواة رصيــد مــن المعرفــة والمهــارات ،إال أن نطــاق اســتخدامها يتســع

الصحييــن واالجتماعييــن والنفســيين فــي البرامــج التربويــة النظاميــة

ليشــمل العامليــن مــع الشــباب عمومً ــا ،مــن أفــراد ومؤسســات،

وغيــر النظاميــة ،والعامليــن مــع األهــل والبيئــة المحيطــة.

ذكور

عدد المستفيدين
من مشروع شبكة
تثقيف األقران
"من الشباب إلى
الشباب"

6/2/1

المجموع

إناث

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

1

6

7

1

15

دراسة سبل تطوير العمل الشبابي

المخــرج األول ضمــن بروتوكــول التعــاون الــذي
تمثــل هــذه الدراســة ُ

تــم توقيعــه بيــن مركــز اإلنمــاء االجتماعــي – نمــاء وصنــدوق

اســتهدفت الدراســة إرســاء مفاهيم العمل الشــبابي ومفاهيم
االبتــكار والريــادة االجتماعيــة ودور الشــباب مــن ناحيــة علميــة

األمــم المتحــدة للســكان  ،UNFPAوتهــدف إلــى توصيــف وتعريــف

ونظريــة ،وســبل اســتنهاض دوره فــي ريــادة العمــل االجتماعــي

مفاهيــم العمــل الشــبابي ومفاهيــم االبتــكار والريــادة االجتماعيــة

وذلــك وســط عينــة واســعة مــن الشــباب:

ودور الشــباب مــن ناحيــة علميــة ونظريــة ،وذلــك فــي كل مجــال مــن
مجــاالت المشــاركة فــي خدمــة المجتمــع ،إلــى جانــب تقييــم واقــع

• شــملت العينــة األولــى  1046طال ًبــا وطالبــة مــن مختلف الجنســيات

فــي الفئــة العمريــة  13إلــى  18عامً ــا.

المشــاركة المجتمعيــة للشــباب ،مــن حيــث مســتوياتها ،ومجاالتها،

• ينتمون إلى  25مدرسة من كافة البلديات في قطر.

وعالقتهــا بخصائــص الشــباب النوعيــة ،وكل مــا يتعلــق بفئات الشــباب

• شــملت العينــة الثانيــة  277مشـ ً
ـاركا مــن طــاب الجامعــات وكليــة

المختلفــة .كمــا ركــزت الدراســة التــي أجراهــا المركــز بالتعــاون مــع

المجتمــع والشــباب حتــى ســن  29عامً ــا.

جامعــة قطــر علــى الشــباب ودوره فــي ريــادة العمــل االجتماعــي،

• شكلت اإلناث  %53.7من العينة والذكور %46.3

ً
ً
دقــة للوقــوف علــى
مســتخدمة أفضــل منهجيــات البحــث العلمــي

• كانت نسبة طالب الثانوية هي األكثر بواقع .%60.2

واقــع العمــل الشــبابي ونظرتــه للمســتقبل.

• وشكل طالب اإلعدادية .%39.8

ونفــذ مركــز نمــاء بالتعــاون مــع مركز البحــوث والدراســات االجتماعية

• شكل الطالب القطريون  %40.3من عينة طالب المدارس.

بجامعــة قطــر هــذه الدراســة التــي تســعى إلــى تحــري رؤيــة الشــباب

• شــكلت اإلنــاث ً
أيضــا النســبة األكبــر فــي الفئــة العمريــة  18إلــى 29

إزاء العمــل االجتماعــي وســبل تعزيــز مســاهمته ،حيــث شــارك فريــق

عامً ــا حيــث بلغــت نســبتهن  % 55.6مقابــل  %44.4ذكــور

مــن الباحثيــن فــي تنفيــذ الدراســة التــي اســتهدفت رفــد مجــال

• كانت نسبة القطريين منهم ،%62.5

العمــل االجتماعــي بدراســات محكمــة يســتند إليهــا فــي تخطيــط

• ونســبة العــزاب منهــم  %64.3ونســبة المتزوجيــن  ،%30.0و%53.1

مشــاريعه وبرامجــه.

منهــم ال يعملــون.
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وتشــير البيانــات إلــى وجــود مســتوى عـ ٍ
ـؤولية
ـال من الشــعور بالمسـ
ّ

ٍ
عــام؛ فلــدى طــاب المــدارس
نحــو
المجتمعيــة لــدى الشــباب علــى
ّ
ّ

ـؤولية ِتجاهــه .ويالحــظ علــى فئتــي الشــباب انخفاض
بالوطــن والمسـ
ّ

ّ
تطبيقيــة ،وهــذا يشــير إلــى
المتعلقــة بأمــور
قيــم البنــود
درجــات
ُ
ّ

ـبي
ـؤولية
ـي نحــو المسـ
ّ
المجتمعيــة علــى تفــاوت نسـ ّ
ّ
ّ
توجــه إيجابـ ّ

العمليــة؛
المعنويــة ومتطلباتهــا
الوطنيــة
أهميــة الربــط بيــن الــروح
ّ
ّ
ّ
ّ

غيرهــا.

المجتمعية
ـؤولية
المســتوى ،وهــذا يقتضــي ترجمــة االنتمــاء والمسـ
ّ
ّ

بينهــم ،وتبــدو البنــود المتعلقــة بالوطــن ذات قيــم أعلــى مــن
ّأمــا بالنســبة إلــى الشــباب األكبــر ِ
س ًّ
فوضعهــم يشــبه طــاب
ــنا
ُ

ّ
المتعلقــة
المــدارس؛ إذ يظهــر لديهــم ارتفــاع مســتوى البنــود

المهارات الحياتية
والمواطنة

24
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ّ
يتطلــب التوعيــة والتدريــب
واقعيــة ،كمــا
إلــى ممارســات أكثــر
ّ
العمليــة.
وتوســيع آفــاق المشــاركة
ّ

ذكور

عدد المستفيدين
من برنامج تعزيز

ـردي عالــي
ـوي إلــى مشــاركة
مجتمعيــة وأداء فـ ّ
ـاء القـ ُّ
ِل ُيتَ ْر َجـ َ
ّ
ـم االنتمـ ُ

المجموع

إناث

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

22

12

32

12

78

7/2/1

شبكة " تم" للعمل التطوعي

تــم تأســيس شــبكة "تــم“ للعمــل التطوعي بمشــاركة كل من

وتجميــع كافــة الجهــود التطوعيــة وتوحيدهــا بأســلوب إداري

مركــز اإلنمــاء االجتماعــي  -نمــاء ومؤسســة صلتــك ومؤسســة

علمــي حديــث للحفــاظ علــى تلك الجهــود وتطويرهــا وتوجيهها

التعليــم فــوق الجميــع مــن خــال برنامجهــا أيــادي الخيــر نحــو

لضمــان جــودة وكفــاءة مخرجاتهــا .كمــا تســهم شــبكة "تــم“

آســيا (روتــا) ،إلــى جانــب الشــريك االســتراتيجي وزارة المواصــات

فــي تأســيس قاعــدة بيانــات للمتطوعيــن وربــط رواد العمــل

التطوعــي بالمؤسســات واألعمــال التطوعيــة فــي الدولــة ،فض ـاً

واالتصــاالت ،رغبــة فــي تشــكيل منظومــة متكاملــة للعمــل
التطوعــي تســهم فــي تأســيس قاعــدة بيانــات للمتطوعيــن.

عــن تقديــم الدعــم الفنــي وبنــاء قــدرات الشــباب لتلبيــة احتياجــات

وتأتــي هــذه الشــبكة اســتجابة لجهــود الدولــة الراميــة إلــى

العمــل التطوعــي ،وتطمــح إلــى النهــوض بقيــم التكافــل والتــآزر

توســيع المشــاركة فــي العمــل المجتمعــي ،ونشــر الوعــي لــدى

لــدى النــشء والشــباب ،والعمــل علــى تطويــر قدراتهــم لإلســهام

الشــباب بأهميــة التطــوع علــى مســتوى األفــراد والمؤسســات،

فــي خدمــة المجتمــع.

عدد المستفيدين في شبكة "تم" للعمل التطوعي

المتطوعون

495

الجهات
المسجلة

13

الفرص
التطوعية

11

الدورات
التدريبية

4

المستفيدون
من الدورات
التدريبية
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 :3/1الـرفـــاه االجـتـمـاعـي
1/3/1

مشروع دعم مجاالت
التعليم والتطوير المهني

يســتهدف المشــروع تحســين نوعيــة الحيــاة والرفــاه االجتماعــي

الحيــاة لهــم وألســرهم ،وفــي الوقــت نفســه إشــراكهم فــي خدمــة

للفئــات محــدودة الدخــل والقــدرات ،وتبنــي تنميــة القــدرات الذاتيــة
لألفــراد عبــر ضمــان التعليــم األساســي للجميــع وتوفيــر منــح التعليــم

المجتمــع بهــدف إعــداد جيــل متعلــم ومثقــف ومندمــج اجتماع ًيــا.

ويســهم المشــروع فــي تحقيــق تطلعــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030

الجامعــي والتدريــب والتطويــر المهنــي لتمكينهــم مــن االنخــراط

بالعمــل علــى تعزيــز الرفــاه االجتماعــي لألفــراد بحيــث ال يتخلــف أحــد

فــي ســوق العمــل.

عــن ركــب التنميــة ،تماش ـ ًيا مــع رؤيــة القيــادة السياســية ومبــادرات

ويســعى مركــز اإلنمــاء االجتماعــي  -نمــاء مــن خــال هــذا المشــروع

صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر الراميــة إلــى ضمــان حــق

إلــى معالجــة مشــاكل المســتفيدين مــن خدمــات المركــز الســابقة

جميــع األطفــال فــي التعليــم المدرســي وأهميــة اســتهداف الشــباب

مــن األســر محــدودة الدخــل بتنميــة قدراتهــم مــن أجــل تحســين نوعية

ذوي الدخــل المحــدود أو القــدرات المحــدودة بالتدريــب والتأهيــل.

ذكور

عدد المستفيدين من
برنامج دعم مجاالت
التعليم والتطوير
المهني
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المجموع

إناث

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

9

120

388

425

942

عدد المنح
التعليمية التي
قدمها المركز
في العام
2019

المنح
المدرسية

120

االجتماعي

250

80

ذكور

عدد المستفيدين
من خدمات الرفاه

المنح
الجامعية

منح التدريب
وتنمية قدرات
الشباب

المجموع

450
المجموع

إناث

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

131

1090

313

1992

3526
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التوجه الثاني :تطوير وتعزيز خدمات
دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر
أطلق مركز اإلنماء االجتماعي في العام  1997مبادرته لدعم ريادة األعمال
متمثلة في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
يستهدف البرنامج المتكامل لدعم ريادة األعمال

1

3

2

تعزيز المنظومة الريادية ألصحاب

تقديم الدعم الفني (تدريب وتوجيه

تقديم الدعم المادي

المشاريع في دولة قطر ،والعمل على

وإرشاد ومتابعة واستشارات وترويج

(تمويل ،واحتضان ،وتنظيم معارض

تبادل األفكار والخبرات والمهارات.

وتسويق ومنصات لتبادل الخبرات).

وتسويق إلكتروني).

يسعى برنامج دعم وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إلى تمكين
الشباب في مجال ريادة األعمال واالبتكار ،ويجري تنفيذه من خالل:

1

28

تشجيع اإلنتاج ودعم المشاريع المنزلية
لتصبح مشاريع ذات جدوى اقتصادية.
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2

دعم الشباب لالبتكار في
ريادة األعمال.

 :1/2الدعم الفني
بناء المعارف والقدرات :الدورات التدريبية
1/1/2

تعتمد الدورات التدريبية لبناء المعارف والقدرات على محورين
المحــور األول :برنامــج "تنميــة“ ،وهــو نمــوذج تدريبــي للمســتويين
االبتدائــي والمتقــدم يعتمــد علــى منهــاج منظمــة العمــل الدوليــة
وحســن مشــروعك).
المعتمــد لــرواد األعمــال المعــروف بمنهــاج (ابــدأ
ّ

المحــور الثانــي :دورات برنامــج "نمــاء المســتقبل“
لتلبيــة االحتياجــات التخصصيــة لــرواد األعمــال
واحتياجــات تطويــر المهــارات الذاتيــة.

وحسن مشروعك)
دورات برنامج تنمية (منهاج ابدأ
ّ
باستخدام منهاج (ابدأ وحسن مشروعك) المعتمد
من قبل منظمة العمل الدولية بعد مواءمة

برنامج
حدد فكرة مشروعك

عناصره مع طبيعة بيئة األعمال القطرية ،يسعى
مركز نماء إلى تزويد رواد األعمال بالمهارات

برنامج
ابدأ مشروعك

اإلدارية الالزمة وتأهيلهم لتنفيذ مشاريع
تجارية ناجحة ،وذلك من خالل حزمة من

1

الخدمات التدريبية واالستشارية التي
تقدم في إطار ورش عمل تطبيقية
تحتوي على البرامج التدريبية

هـذا البرنامـج موجـه لـرواد األعمـال الذيـن

التالية:

يرغبـون فـي تأسـيس مشـاريع خاصـة بهـم،
لهـذه

وسـيزودهم

أفـكار محـددة ومتبلـورة لمشـاريعهم ويرغبـون
بالمهـارات واألدوات واألسـاليب التـي تمكنهـم من

البرنامـج

برنامج

بالمهارات واألدوات واألسـاليب التي تمكنهم

حسن مشروعك

مـن التعـرف علـى فـرص المشـاريع المختلفة،
ثـم
وتقييـم مـدى جـدوى هـذه الفـرص ،ومـن ّ

إعداد دراسـة الجدوى االقتصادية ألفكار مشـاريعهم
ثـم اتخـاذ القـرار المناسـب بشـأن
المحـددة ،ومـن ّ
البـدء فـي تدشـين هـذه المشـاريع أو البحـث عـن
أفـكار بديلـة ذات جـدوى أفضـل .كمـا سـيمكنهم

اختيـار الفـرص التـي تتناسـب مـع قدراتهـم
وإمكاناتهـم ،وتحويلهـا إلـى أفكار مشـاريع.

هـذا البرنامـج موجـه لـرواد األعمـال الذيـن لديهـم
في تأسـيس هذه المشـاريع .وسـيزودهم البرنامج

لكـن ليـس لديهـم أفـكار محـددة ومتبلـورة
المشـاريع.

2

البرنامـج مـن اتخـاذ الخطـوات الصحيحـة للمباشـرة
فـي تأسـيس مشـاريعهم وإطالقهـا.

3

هذا البرنامج موجه لرواد األعمال من أصحاب المشاريع القائمة الذين يرغبون في تحسين أداء مشاريعهم باإلضافة لألفراد الراغبين في مزيد
من التطور في مواضيع إدارية مختلفة .وسيزودهم البرنامج بالمهارات واألدوات واألساليب الالزمة لنجاح مشاريعهم وتحسين أدائها بما
ينعكس على زيادة األرباح ،وتحسين ظروف العمل ،وخلق فرص توظيف جديدة فيها وخدمة المجتمع .وتشمل الدورات المقدمة:
دورة تخطيط المشروع

دورة أساسيات التسويق

دورة إدارة العاملين وتحسين اإلنتاجية

دورة ضبط المشتريات والمخزون

حساب التكاليف

القيود المالية
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الفئة المستهدفة
رواد األعمال القطريون من الجنسين ضمن الفئة العمرية ( )45 – 18حسب التقسيم التالي

رواد األعمال الحاليون من أصحاب المشاريع القائمة

رواد األعمال المحتملون من أصحاب أفكار المشاريع الواعدة

برنامج نماء المستقبل

يهدف إلى تقديم دورات متخصصة في ريادة األعمال يقوم على تنفيذها مدربون مؤهلون.

ذكور

عدد
المستفيدين من
خدمات التدريب
واالستشارات
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المجموع

إناث

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

49

180

158

130

517

 :2/2دعم وتطوير منظومة ريادة األعمال
يهـدف هـذا البرنامـج إلـى االرتقـاء بريـادة األعمـال علـى المسـتوى

فـي أوسـاط الريادييـن ،مثـل جلسـات بزنـس وقهـوة وسلسـلة

بنـاء القـدرات المعرفيـة والماديـة لـرواد األعمـال مـن أصحـاب المشـاريع

ناحيـة وبيـن أصحـاب المشـاريع الناشـئة والمسـتثمرين عبـر منصـة

الفـردي والمجتمعـي عبـر العديـد مـن األنشـطة التـي تسـهم فـي
الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر ،ومـن ثـم نشـر وتعزيـز ثقافة االبتـكار لدى

الشـباب بهـدف تبنـي مشـاريع رياديـة ذات قيمـة مضافـة.

وينفـذ البرنامـج عبـر العديـد من األنشـطة التي تعـزز المعرفة والوعي

1/2/2

المتحدثيـن وأنشـطة التواصـل والتفاعـل فيمـا بيـن رواد األعمـال مـن
«ملهميـن» ،باإلضافـة إلـى تمويـل المشـاريع ذات الجـدوى االقتصاديـة

عبـر صنـدوق رسـاميل.

معرض منتجات ومؤتمر المشاريع الريادية
«مشاريعنا» – النسخة الرابعة 2019

انطلقـت فعاليـات النسـخة الرابعـة مـن
معـرض منتجات ومؤتمر المشـاريع الريادية

«مشاريعنا» للعام  2019تحت رعاية سعادة
السـيد علـي بن أحمـد الكواري ،وزيـر التجارة

والصناعـة ،واسـتهدفت المشـاريع الناشـئة
الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر بغيـة تمكينهـا
مـن الوصـول إلى السـوق المحليـة ومزاولة

نشـاطها التجـاري فـي بيئـة تنافسـية
طبيعيـة ،وتعزيـز وجودهـا وأثرهـا علـى

االقتصـاد الوطنـي .ويأتـي ذلـك مـع التأكيـد
علـى دور الشـركاء االسـتراتيجيين في دعم
تلـك المشـاريع وتقنينهـا ،وتوفيـر البيئـة
الحاضنـة لريـادة األعمـال التـي تسـهم فـي
نشـر هـذه الثقافـة بيـن المهتميـن محل ًيـا

وعالم ًيـا .كمـا تضمنـت الفعاليـة مؤتمـ ًرا

مصاح ًبـا لمتحدثيـن محلييـن ودولييـن
لتسـليط الضـوء علـى حلـول رياديـة
مسـتقبلية .

جدير بالذكر أن النسخة األولى من المعرض
تـم تدشـينها عـام  ،2000ثـم جـاءت
النسـخة الثانيـة فـي مايـو  2010وشـارك
فيهـا نحـو  82مشـرو ًعا رياديًـا ،وشـهدت
تدشـين أول حاضنـة للمشـاريع الرياديـة فـي
قطـر .وشـهد العـام  2014تنظيـم النسـخة
الثالثـة بمشـاركة  69مشـرو ًعا رياديًـا مـن
المشـاريع متناهيـة الصغـر.
التقرير السنوي 2019

31

التوجه الثاني :تطوير وتعزيز خدمات دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

2/2/2

ملهمين – سلسلة المتحدثين

ُتمكـن منصـة "ملهميـن" رواد األعمـال مـن االحتـكاك بخبـرات محلية

لالبتـكار واإلبـداع في تنفيذ مشـاريعهم.

وإقليميـة وعالميـة كان لهـا دور بارز في مجال ريادة األعمال واالبتكار،

وتمثـل منصـة "ملهميـن" إحـدى األفـكار المبتكـرة التـي يقدمهـا

إذ تعـرض قصـص النجـاح والـدروس المسـتفادة مـن رواد أعمـال بارزيـن

مركـز "نمـاء" لقطـاع ريـادة األعمـال فـي قطر مـن أجل تعزيـز منظومة

وتمكـن رواد األعمـال المحليين من التعـرف على خبراتهم ورحلتهم

األعمال الريادية ومسـاعدة رواد األعمال من أصحاب المشـاريع الصغيرة

العمليـة وعوامـل نجاحهـم بهـدف تمهيـد الطريـق أمـام رواد األعمـال

ومتناهيـة الصغـر علـى النمـو واالزدهـار ،واسـتثمار كل مـا تتيحـه

مـن أصحـاب أفـكار المشـاريع الواعـدة أو الشـركات الناشـئة الطموحة

الدولـة مـن إمكانـات فـي سـبيل تمهيـد الطريـق أمامهـم.

ذكور

عدد
المستفيدين
من منصة
"ملهمين"
ُ
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المجموع

إناث

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

28

10

37

15

90

بـزنس وقـهــوة

تهـدف جلسـات "بزنـس وقهـوة“ إلـى تمكيـن ودعـم الشـباب ليصبحـوا مؤهليـن وقادريـن علـى إدارة مشـاريع صغيـرة ومتناهيـة
الصغـر تتسـم بالجـدوى االقتصاديـة واإلبداعيـة ،باإلضافـة إلـى تشـجيع ريـادة األعمـال واالبتـكار.

ذكور

عدد
المستفيدين
من جلسات
"بزنس وقهوة"
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المجموع

إناث

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

14

4

10

0

28
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جــــائــزة ريـــــــادة 2019

أطلـق مركـز اإلنمـاء االجتماعـي  -نمـاء جائـزة ريـادة للمـرة األولـى
فـي العـام ُ .2011تمنـح الجائـزة بشـكل دوري كل عاميـن ضمـن
فئتيـن :فئـة "أفضـل خطـة مشـروع" ،وفئـة "أفضـل مشـروع قائـم"،
وتهـدف إلـى تشـجيع المبـادرة واالبتـكار وتعزيـز روح المنافسـة

بيـن رواد األعمـال القطرييـن فـي مجـال ريـادة األعمـال .وقـد بلغ عدد
المشـاريع المتنافسـة على جائزة ريادة في نسـختها الخامسة 14
مشـروعًا خضعـت للتقييـم مـن جانـب لجنـة التحكيـم التـي ضمت
عـد ًدا مـن ممثلـي الجهـات الشـريكة والرائـدة فـي مجـال األعمـال.

عدد المشاريع المتقدمة لجائزة ريادة  -النسخة الخامسة

التصنيف

األغذية

الضيافة

االبتكار وتكنولوجيا
المعلومات

الخدمات

المجموع

أفضل خطة مشروع

45

7

58

15

125

أفضل مشروع قائم

31

-

19

2

52

وخلال حفـل جائـزة ريـادة  2019تـم تسـليم الجوائـز
للمشـاريع الفائـزة ،حيـث تسـلمت الجائـزة األولـى
لفئـة "أفضـل خطـة مشـروع“ والمتمثلـة فـي درع
ذهبـي ومبلـغ  150ألـف ريـال قطري المتسـابقة روضة
القبيسـي بمشـروعها "أوالً“ ،وفـازت بالجائـزة الفضية
لنفـس الفئـة والمتمثلـة فـي درع فضـي ومبلـغ 75
ألـف ريـال قطـري المتسـابقة نـورة المري بمشـروعها
"جووبـي“ .أمـا بالنسـبة لفئـة "أفضـل مشـروع قائم“،
فقـد فـاز بالجائـزة الذهبيـة مشـروع "فورمـا“ لصاحبـه
محمـد الخـوري ،وفـاز مشـروع "برفيـوم فاكتـوري“
بالجائـزة الفضيـة لصاحبـه محمـد راشـد المطـوي.

ذكور

عدد

المجموع

إناث

المستفيدين
من جائزة
ريادة

8

6

14
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الدعم المالي لريادة األعمال (صندوق رساميل)

يعـد صنـدوق رسـاميل آليـة مهمـة لتمويـل المشـاريع الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر لـرواد األعمـال القطرييـن الراغبيـن فـي تأسـيس
مشـاريعهم الجديـدة أو التوسـع فـي مشـاريعهم القائمـة ،وذلـك عبـر تقديـم قـروض ماليـة مختلفـة بـدون فوائـد وبشـروط سـداد
ميسـرة تؤمـن لهـم االسـتقرار والربحيـة.

ذكور

عدد
المستفيدين من
خدمات الدعم
المالي

6/2/2

المجموع

إناث

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

4

0

5

0

9

الوصول إلى منافذ البيع والسوق (ترويج)

يسـعى مركـز نمـاء مـن خلال المفاوضـات واالتفاقيـات والشـراكات إلـى إيجـاد حلـول ووسـائل لتمكيـن وصـول المشـاريع المحتضنـة
إلـى العملاء إمـا بشـكل مباشـر أو عـن طريـق وسـيط مـن خلال توفيـر منافـذ للبيـع ومشـاركة فـي المعـارض.
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بـرنـامــج االحـتـضـــــان

يسـتهدف برنامـج االحتضـان المشـاريع الناشـئة متناهيـة الصغـر

أمـا فـي حالـة وجـود فكـرة المشـروع فقـط ،يتـم التأكـد مـن

المشـروع فـي كافـة مراحلـه بمـا يضمـن نمـوه ليصبـح مشـرو ًعا

المشـاريع للدخـول فـي االحتضـان الـذي يسـتغرق مـن سـنة كحـد

والمشـاريع المنزليـة عبـر سلسـلة مـن الخدمـات التـي تدعـم
تجاريًـا مسـتدامً ا .ويتضمـن برنامـج االحتضـان اسـتقطاب أصحـاب

المشـاريع اإلنتاجيـة متناهيـة الصغـر القائمـة والمحتملـة ،والتعـرف
علـى أفكارهـم ومواهبهـم ومعاينـة وتقييـم المنتـج (سـلعة أو

خدمـة) فـي حالـة المشـاريع القائمـة.

من خدمات
التوريد

من خدمات
الترويج

الخدمـات المطلوبـة لتطويـر وإنمـاء مشـروعه والتنسـيق مـع

قسـم التدريـب لتلبيـة احتياجاتـه التدريبيـة التي تؤهله لتشـغيل
وإدارة مشـروعه.

المجموع

إناث

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

3

5

119

44

ذكور

عدد
المستفيدين

أدنـى إلـى  3سـنوات كحـد أقصـى ،حيـث يقـدم للمحتضـن كافـة

ذكور

عدد
المستفيدين

فعاليـة الفكـرة وقابليتهـا للتطبيـق ،ومـن ثـم تأهيـل أصحـاب

171

المجموع

إناث

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

26

0

151

2

179
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التوجه الثالث :التمكين االقتصادي
وتعــزيـــز فـــرص الـتــشـغــيـــل والعـمـل
يتضمن العمل في مجال التمكين االقتصادي وتعزيز فرص التشغيل والعمل مشروعين رئيسيين هما

1
أكاديمية "تجميل" للتدريب في مجاالت التجميل
المختلفة ونيل شهادات عالمية "سيدسكو –
سيتي أند جيلدز – سبتك"

2
مصنع الشيخة هيا للخياطة المصنعية
"تدريب وتشغيل"

 :1/3أكاديمية قطر العالمية للتجميل – تجميل
أكاديميـة
أنشـأ مركـز اإلنمـاء االجتماعـي – نمـاء فـي العـام 2009
ّ

المهنية
بالشـعر والمجـاالت ذات الصلة ،بهدف رفد السـوق بالكفـاءات
ّ

والتعلـم للشـباب مـن الجنسـين ،وتسـعى إلـى تحسـين منظومـة

معهـد سيدسـكو فـي سويسـرا ،ومعهـد سـبتك بوصفهـا الجهـات

العالميـة للتجميـل "تجميـل“ بهـدف تعزيـز فـرص التشـغيل
قطـر
ّ
واالستشـفائية
التجميليـة
صناعـة التجميـل بقطاعاتهـا المختلفـة
ّ
ّ
واإلنتاجيـة ،وتعزيـز صناعـة التجميـل كعلـم وفـن وفـق أعلـى معاييـر
المهنية
الجـودة ،وتوفيـر التعليـم النوعـي ونقل المعرفـة والكفـاءة
ّ
عالميـة وشـهادات معتمـدة فـي مجـاالت التجميـل والعنايـة
بخبـرات
ّ
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العالميـة وهـي
وتوفيـر فـرص العمـل .وقـد جـاء اختيـار بيـوت الخبـرة
ّ

المانحـة لشـهادات عالميـة.

ووفـق االتفاقيـة المبرمـة مـع وزارة التنميـة اإلداريـة والعمـل والشـؤون

االجتماعيـة ،فـإن أكاديمية تجميل تسـهم فـي المحافظة على بيئة
األعمـال عبـر الترخيـص المهنـي للعامليـن بالصالونـات بدولة قطر.

عدد المستفيدات من أكاديمية قطر العالمية للتجميل "تجميل" لعام 2019

عدد المتدربات المسجالت

1132

عدد الدورات والبرامج

59

عدد الخريجات

167

 :2/3مصنع الشيخة هيا للخياطة المصنعية
تأسـس مصنـع الشـيخة هيـا بنـت ناصـر للخياطـة المصنعيـة التابـع
لمركـز اإلنمـاء االجتماعـي – نمـاء فـي العـام  ،1997وهـو مؤسسـة

والماليـة .بـدأ المصنـع
اإلداريـة
ربحيـة تتمتـع باالسـتقاللية
تنمويـة غيـر
ّ
ّ
ّ
ّ

أبرز عمالء المصنع:
قطـر للبتـرول ،وقطـر للوقـود (وقـود) ،وشـركة وقـود لفحـص
المركبـات (فاحـص) ،وشـركة السـيف المحـدودة ،وأكاديميـة قطـر

كوحـدة إنتاجيـة صغيـرة السـتيعاب مخرجـات التدريـب المهنـي،

العالميـة للتجميـل "تجميـل" ،وشـركة دولفيـن للطاقـة المحـدودة،

يسـهم المصنـع فـي دعـم المنتـج القطـري وتوفيـر الـزي الموحـد

يوفر المصنع  72فرصة للتدريب والعمل 67 ،منها للسيدات.

ويسـتهدف توفيـر فـرص عمـل للنسـاء المعيلات ألسـرهن.

الرسـمي لمختلـف الوزارات والمؤسسـات بجودة عاليـة ،وتبلغ طاقته

اإلنتاجيـة السـنوية حوالـي  13ألـف قطعـة.

ونـادي السـباق والفروسـية ،ومدرسـة قطـر التقنيـة المسـتقلة.
فرص التدريب والعمل

72

فرص التدريب والعمل للسيدات

67
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التوجه الرابع :الحمالت التوعوية
إن المتغيــرات المتســارعة فــي هــذا العصــر ومســاعي دفــع عجلــة

والنــدوات التثقيفيــة وجلســات الحــوار والمحاضــرات إلــى إعــداد المــواد

التنميــة بالدولــة تتطلبــان المشــاركة المجتمعيــة الواســعة فــي

التوعويــة المقــروءة والمرئيــة فــي كافــة وســائل التواصــل االجتماعي

كافــة مفاصــل العمــل التنمــوي؛ إذ إن العمــل فــي مجــال التنميــة

بشــكل عــام وعلــى الموقــع اإللكترونــي للمركــز بشــكل خــاص،

االجتماعيــة يتطلــب نشــر الوعــي ومقاربــة التحديــات االجتماعيــة

باإلضافــة إلــى توظيــف الوســائل التقنيــة المختلفــة كالفيديوهــات

والثقافيــة ومعالجتهــا وفــق أســس موضوعيــة ومنهــج علمــي.

ومخططــات المعلومــات البيانيــة (اإلنفوغرافيــك) وغيرهــا.

يعمــل مركــز نمــاء علــى ربــط الشــباب بقضاياهــم واهتماماتهــم

وقــد اتخــذ المركــز مــن الحمــات التوعويــة سـ ً
ـبيل إليصــال رســائله إلــى

عبــر العديــد مــن الوســائل والوســائط التــي مــن شــأنها تعزيــز فــرص

فئــة الشــباب لمــا تتســم بــه مــن اســتمرارية وتنــوع فــي األنشــطة

انخراطهــم فــي خدمــة المجتمــع ،حيــث تتــراوح وســائل نمــاء فــي

ومــا تحظــى بــه مــن قبــول وتأثيــر لــدى الشــباب اســتطاع المركــز أن

التوعيــة المجتمعيــة مــن التواصــل المباشــر عبــر الــورش التدريبيــة

يلمســهما مــن واقــع عملــه مــع هــذه الفئــة.

نفذ المركز خالل العام  2019أربع حمالت توعوية
حملة قول وفعل 2030

حملة خلك ريادي اجتماعي

عدد المستفيدين
من الحمالت

المجموع

إناث

التوعوية التي

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

نفذها مركز نماء

141

44

262

94

خالل 2019

38

حملة مقبلين

ذكور

حملة تمكن
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 :1/4حملة قول وفعل 2030
أطلــق المركــز النســخة الثانيــة مــن حملــة "قول وفعــل “2030
بهــدف تفعيــل دور الشــباب القطــري وانخراطهــم فــي تحقيــق
رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030وتعزيــز اســتجابتهم لمتطلبــات
اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة لدولة قطــر .2018-2022
وتهــدف الحملــة إلــى رفــع مســتوى وعــي الشــباب بأهميــة
رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030ومرتكزاتها وأهدافهــا ،وتحفيزهم
للمســاهمة الواعيــة فــي تحقيــق أهــداف هــذه الرؤيــة.
تــم تنفيــذ الحملــة عبــر الــورش التوعويــة التــي تســتهدف
شــرائح الشــباب فــي تجمعاتهــم المختلفــة ،باإلضافــة إلــى
اســتخدام الوســائط اإلعالميــة والتقنيــة ووســائل التواصــل
االجتماعــي المختلفــة بإصــدار فيديوهــات توعويــة ،إلــى جانــب
المســابقة األســبوعية إلبــراز دور الشــباب فــي دعــم جهــود
تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة .2030

ذكور

عدد المستفيدين

المجموع

إناث

من حملة

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

"قول وفعل "2030

122

24

91

32

269
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التوجه الرابع :الحمالت التوعوية

 :2/4حملة خلك ريادي اجتماعي
أطلــق مركــز اإلنمــاء االجتماعــي – نمــاء

تســاعدها فــي تحقيــق تلــك األهــداف،

النســخة األولــى مــن الحملــة التوعويــة

وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن الحملــة

"خلــك ريــادي اجتماعــي" ،وهــي تحمــل
العديــد مــن األهــداف التــي تخــدم

( )80شــابًا وشــابة وضمــت ثــاث زيــارات

توعويــة مثمــرة لبعــض الجهــات بالدولــة،

مجتمعنــا بشــكل مباشــر وتؤهــل

ممــا أســهم بشــكل مباشــر فــي

شــبابنا ليكونــوا أكثــر فاعليــة وتأثيــ ًرا

تثقيــف الشــباب وزيــادة وعيهــم لتحقيــق

فيمــن حولهــم .تتوجــه الحملــة إلــى

التقــدم ورفعــة وطنهــم ،إضافــة إلــى

الشــباب مــن الجنســين فــي الفئــة

عــرض فيديوهــات توعويــة وترويجيــة

العمريــة  35 - 18عامً ــا ،وتهــدف إلــى

عــن مفهــوم الريــادة االجتماعيــة علــى

زيــادة وعــي الشــباب بمفهــوم الريــادة

حســابات التواصــل االجتماعــي لحــث

االجتماعيــة ،وكذلــك كيفيــة تنفيــذ

الشــباب علــى المشــاركة اإليجابيــة

مشــاريع تنمويــة تخــدم المجتمــع ،فضـ ً
ـا

بالتزامــن مــع الحملــة عبــر مواقــع

عــن إبراز دور المشــاريع الرياديــة االجتماعية

التواصــل االجتماعــي ،وتــم ذلــك بالتعــاون

فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة .تركزت

مــع المراكــز الشــبابية والمركــز اإلعالمــي

الحملــة علــى العديــد مــن المحــاور التــي

التابعيــن لــوزارة الثقافــة والرياضــة.
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 :3/4حملـــة تـمـكـن
أطلــق مركــز اإلنمــاء االجتماعــي – نمــاء النســخة األولــى مــن الحملــة

مــن الجنســين ،مــن الفئــة العمريــة  30-18عامً ــا ،وهــي تشــمل

التوعويــة "تمكــن" وذلــك ضمــن فعاليــة "القريــة المهنيــة“ التــي

خريجــي الثانويــة العامــة ،وخريجــي الجامعــات ،والموظفيــن الجــدد.

نظمهــا مركــز قطــر للتطويــر المهنــي ،عضــو مؤسســة قطــر،

وتضمنــت الحملــة العديــد مــن الفعاليــات ،منهــا  15ورشــة توعويــة

فــي ملتقــى (مركــز طــاب المدينــة التعليميــة) .وتهــدف الحملــة

أســهمت فــي تحفيــز الشــباب لتنميــة مهاراتهــم الشــخصية

إلــى توعيــة الشــباب بأهميــة التطويــر المهنــي بمــا يتناســب مــع

وتوعيتهــم بالعالقــة بيــن التطويــر المهنــي واالرتقــاء الوظيفــي،

احتياجــات ســوق العمــل القطــري وذلــك عبــر تحفيزهــم لتنميــة

إلــى جانــب توجيــه الشــباب لتحقيــق التميــز فــي أدائهــم المهنــي

مهاراتهــم الشــخصية وتوجيههــم ليكونــوا متميزيــن فــي

واإلســهام فــي توعيتهــم بأهميــة استشــارة أصحــاب الخبــرة

أدائهــم المهنــي ،مــن أجــل الوصــول إلــى التطلعــات المنشــودة

الطويلــة والمتقاعديــن .ويمثــل مشــروع حملــة "تمكــن“ ،لصاحبتــه

لدولــة قطــر.

ريمــا الكــواري ،أحــد مخرجــات برنامــج تطويــر الريادييــن االجتماعييــن

وقــد توجهــت الحملــة إلــى فئــة الشــباب مــن المواطنيــن والمقيميــن

"ســما نمــاء“ للجيــل الثانــي.

ذكور

عدد
المستفيدين
من حملة
"تمكن"

المجموع

إناث

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

19

20

62

171

272
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 :4/4حملة مقبلين

أطل ــق مرك ــز اإلنم ــاء االجتماع ــي – نم ــاء النس ــخة الثالث ــة م ــن حمل ــة

مـــن خاللهـــا إلـــى اســـتقطاب الشـــباب الفاعليـــن فـــي المجتمـــع

"مقبليـــن" ،وهـــي حملـــة توعويـــة وثقافيـــة موجهـــة يتـــم مـــن

وتدريبهـــم .وتكمـــن أهميـــة الحملـــة فـــي كونهـــا تقبـــل علـــى

خاللهـــا التعريـــف بالمشـــاريع والبرامـــج والخدمـــات التـــي يقدمهـــا

الش ــباب ف ــي مختل ــف مواقعه ــم حي ــث يباش ــر فري ــق عم ــل الحمل ــة

ً
وأيض ــا التوعي ــة بأهمي ــة المثاب ــرة عل ــى التحصي ــل العلم ــي
المرك ــز،

بزي ــارات ميداني ــة إل ــى كاف ــة مراك ــز الفئ ــات الش ــبابية المس ــتهدفة

واغتن ــام الف ــرص المناس ــبة بالتوج ــه إل ــى المناب ــر المتخصص ــة ف ــي

وإفادتهـــم عـــن النشـــاطات والخدمـــات التـــي يقـــوم بهـــا المركـــز،

كافـــة الجهـــات مـــن مـــدارس وجامعـــات ،مـــرورًا بملتقيـــات الشـــباب

إلــى جانــب شــرح ســبل التعــاون واإللمــام بكافــة المشــاريع والــدورات

ً
ووصـــول إلـــى كافـــة القطاعـــات
والفتيـــات واألكاديميـــات المختلفـــة

وورش العمـــل وســـبل االلتحـــاق بهـــا واالســـتفادة منهـــا ،حيـــث يتـــم

ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي .تتوجـــه الحملـــة إلـــى فئـــة

عـــرض األفـــكار ومناقشـــتها مـــع الشـــباب وطـــرح الحلـــول ،باإلضافـــة

الش ــباب ،القل ــب الناب ــض للمجتم ــع القط ــري ،حي ــث يس ــعى المرك ــز

إلـــى تقديـــم األجوبـــة عـــن كافـــة أســـئلتهم واستفســـاراتهم.
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ذكور
عدد المستفيدين من
حملة "مقبلين"

المجموع

إناث

قطري

غير قطري

قطرية

غير قطرية

118

223

69

78

488

 :5/4حملة ثقافة القيم المؤسسية
للعمل االجتماعي –  6قيم
حرصــت المؤسســة القطريــة للعمــل

 6قيــم أساســية متجــذرة فــي العمــل

للعمــل االجتماعــي فــي نســختها الرابعــة

االجتماعــي علــى تقــارب أداء كافــة المراكــز

االجتماعــي.

" 6قيــم" التــي تضمنــت مجموعــة مــن

االجتماعيــة العاملــة تحــت مظلتهــا مــن

وقــد حــرص مركــز نمــاء منــذ انطــاق

الفعاليــات واألنشــطة لتعزيــز القيــم

خــال إطــاق عــدة برامــج وأنشــطة متنوعــة

هــذه المبــادرة علــى تبنيهــا وبلورتهــا

الخاصــة بثقافــة العمــل الجماعــي مــن

كان مــن ضمنهــا إطــاق مبــادرة لتوحيــد

فــي سلســلة برامــج توعويــة تســتهدف

خــال التركيــز علــى قيمتــي التطويــر

جميــع العامليــن فــي حقــل العمــل

الموظفيــن ،حيــث دشــن هــذه الحملــة

المســتمر واالبتــكار وروح الفريــق والعمــل

االجتماعــي حــول ثقافة مؤسســية تشــمل

التوعويــة بثقافــة القيــم المؤسســية

الجماعــي.
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التوجه الخامس :الشراكات وتعـزيـز العمــــــــــــــ
13/2/2019

 :1/5المشاركة في فعاليات
اليوم الرياضي للدولة

30/09/2019

 :3/5المشاركة في نجاح قطري

12-14/11/2019

 :5/5المشاركة في األسبوع
العالمي لريادة األعمال
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19/03/2019

 :2/5المشاركة في الملتقى السنوي
للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي

28/09/2019

 :4/5المشاركة في ميكر مجلس

12/12/2019

 :6/5المشاركة في فعاليات الجائزة
التشجيعية لألسر المنتجة ومعرض "أسواق"

ـــــــــــــــل االجتماعي
11/5/2019

 :7/5المشاركة في المعرض
الفالحي في تونس

14/12/2019

السنوي
 :9/5إقامة الحفل
ّ
لموظفي مركز نماء

30/10/2019

 :11/5المشاركة في معرض الحرف
اليدوية في الحي الثقافي "كتارا"

8/12/2019

 :8/5المشاركة في فعاليات
الوطني لدولة قطر
اليوم
ّ

2019

 :10/5المشاركة في شركة الميرة
للمواد االستهالكية

12/8/2019

 :12/5المشاركة في يوم
الشباب الدولي
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التوجه السادس:
التواصل المجتمعي واإلعالمي
الفعال
 :1/6التواصل
ّ
سـع ًيا لتحقيق تواصل فعال مع جمهوره المسـتهدفّ ،
عزز المركز

وحقـق المركـز عبـر اسـتراتيجيته لالتصـال واإلعلام مجموعـة مـن

الشـباب واالسـتماع لهـم والحـوار معهـم وتمكينهـم اجتماع ًيـا

التوجهـات االسـتراتيجية للمركـز .وقـد تركـزت هـذه اإلنجـازات فـي

جهـوده االتصاليـة عبـر كافـة الوسـائل والوسـائط اإلعالمية إلشـراك

عبـر مجموعـة مـن النشـرات التعريفيـة والتوعويـة واإلرشـادية،
كمـا ّ
عـزز المركـز مشـاركته المجتمعية من خالل نشـر المحتوى

اإلعالمـي ليصـل إلـى الشـريحة األكبـر مـن المجتمـع.
ّ
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واإلعالميـة التـي كان لهـا دور بـارز فـي دعـم
اإلنجـازات االتصاليـة
ّ
مجـاالت رئيسـية ،هـي الصـورة الذهنيـة والتعريف بخدمـات "نماء"،
واالتصـال الفعـال مـع الجمهـور ،ودعـم األنشـطة والبرامـج ،وتعزيـز

دور المحتـوى اإلعالمـي الفعـال.

وقد حافظ "نماء" على تواصله الدائم مع جمهوره عبر أبرز منصات التواصل االجتماعي (تويتر ،فيسبوك،
االتصالي البيانات التالية:
إنستغرام ،يوتيوب ،سناب شات) ،وسجلت قراءة الرصد لهذا النشاط
ّ

تويتر

التفاعل

2,382

التعليق

إنستغرام

التفاعل

17,531

التعليق

51

0

عدد
المتابعين

المتابعون
الجدد

التعليق

3

0

إعادة النشر

13,971

إعادة النشر

0

211

يوتيوب

المنشورات

65

4,222

643

اإلعجاب

عدد
المتابعين

المتابعون
الجدد

اإلعجاب
المنشورات

7,593

89

385

التفاعل

عدد
المتابعين
إعادة النشر

257

18,174

861

المتابعون
الجدد

441

36,424

فيسبوك

المنشورات

2,464

إعادة النشر

58

اإلعجاب

276

71

1,463

1,223

التعليق

304

التفاعل

2,810

المتابعون
الجدد

اإلعجاب
المنشورات

عدد
المتابعين
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التوجه السادس :التواصل المجتمعي واإلعالمي

1/1/6

الموقع اإللكتروني

42,273
عدد زوار الموقع
اإللكتروني خالل العام

2019
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2/1/6

تطبيق نماء

1,394
عدد مستخدمي تطبيق
نماء خالل العام

2019
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التوجه السادس :التواصل المجتمعي واإلعالمي

 :2/6تعزيز الحضور اإلعالمي
ّ
والمرئية والمسموعة،
إعالمية متينة مع كافة القنوات االتصالية المقروءة
اإلعالمي لدى جمهوره من خالل شراكات
عزز مركز "نماء" حضوره
ّ
ّ
ّ
تلفزيوني
واإلذاعية أكثر من  35مشاركة؛ تنوعت ما بين استضافة ومقابلة وتغطية وتقرير
التلفزيونية
حيث بلغت مشاركاته على القنوات
ّ
ّ
ّ
عن مركز "نماء" وخدماته .ومن خالل هذه الشراكات اإلعالمية حرص مركز "نماء" على تحفيز الشباب وإشراكهم وتوعيتهم لدعم
الريادية ،كما عمل دومً ا على إيجاد منصة للحوار والنقاش الفعال مع هذه الفئة للوصول إلى الريادة والنجاح.
مشاريعهم وأفكارهم
ّ
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1/2/6

الصحفي
الحضور
ّ

واإلخبارية .ولم تقتصر هذه التغطيات على
أصدر مركز "نماء“ أكثر من  128بيانًا صحف ًيا تم نشرها على مختلف منصات المؤسسات الصحفية
ّ
مهم في نشر ثقافة الريادة االجتماعية لدى كافة أفراد المجتمع ،وكان لها
التعريف بخدمات وأنشطة وبرامج "نماء" فحسب ،بل كان لها دور
ّ
مهم في إبراز رواد األعمال
األثر الفعال في توجيه ميول الشباب ومواقفهم نحو االتجاه الصحيح في مجال الريادة االجتماعية ،كما كان لها دور
ّ
الصحفية التالية:
الشباب والتعريف بمشاريعهم وأفضل تجاربهم ونجاحاتهم وإيصالها للمجتمع .تتلخص أهم هذه التغطيات في المحطات
ّ
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التوجه السادس :التواصل المجتمعي واإلعالمي

 :3/6الشركاء والجهات الداعمة
السند البالتيني (باقة ريادة األعمال)

السند البالتيني (باقة بناء وتطوير قدرات الشباب)

إكسون موبيل

أوريدو

الشركاء

 .3مؤسسة أسباير زون
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 .1بنك قطر للتنمية

 .2وزارة الثقافة والرياضة

 .4جهاز التخطيط واإلحصاء

 .5وزارة المواصالت واالتصاالت

 .6وزارة التجارة والصناعة

 .7غرفة قطر

 .8جامعة قطر

 .9مؤسسة صلتك

 .10أكاديمية قطر للمال واألعمال

.11صندوق األمم المتحدة للسكان

 .12اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة لغربـي

 .13منظمة العمل الدولية

 .14منصة بيفول للعمل التطوعي

آسـيا (اإلسكوا)
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التوجه السادس :التواصل المجتمعي واإلعالمي

 :4/6حصول نماء على شهادة األيزو
بفضل الجهود المستمرة التي يبذلها مركز اإلنماء االجتماعي – نماء وتوفيره لخدمات مميزة ومبتكرة ،حصل المركز هذا
العام على شهادة األيزو في إدارة الجودة  .2015:9001وقد تحقق هذا اإلنجاز بعد قيام لجنة من المدققين الخارجيين بمراجعة
وتقييم كافة الخدمات واإلجراءات والعمليات التي يقوم بها المركز في كافة إداراته وأقسامه ،والتحقق من مطابقتها
للمواصفات والمقاييس العالمية إلدارة الجودة.
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