بعد عقدين من االستثمار في التنمية
والتطوير وانطالقة هويته الجديدة

النشرة
الدورية
للـربع األول من ســنة ٢٠١٧

كلمة المدير التنفيذي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اإلخوة واألخوات
إن جهود مركز اإلنماء االجتماعي «نماء» ،المنصبة تجاه
العمل على االستثمار في األجيال الشابة ،والتي نسعى من
خاللها إلى تقديم المدخالت الفكرية والعملية والتقنية لبناء
قدراتهم ،وإحداث أثر واسع النطاق ،ينتج حلوال ً مستدامة،
تحتم علينا أن نكون قدو ًة لهم .ولعلي من خالل هذه النافذة
أتوجه للمسؤولين ورؤساء األقسام ،فأذكرهم ونفسي بأنه
من أهم مهامهم ،تهيئة الجو المناسب لإلبداع ،وتوفير
المناخ المالئم له ،وغرس روح االنتماء لمركز «نماء» .وعلينا
أال ننسى أهمية الموظف وأنه إنسان يحتاج إلى التشجيع
والتحفيز ،حسب اإلمكانات المتاحة ،وأتوقع أن هناك منها ما
يكفي .فإن المديرين  -بال شك  -يملكون الكلمة التي تعمل

عمل السحر ،فال أقل من أن يقدموا للموظفين نبيل القول،
وجميل العبارة ،والكلمة الطيبة .وأتوجه إلى إخوتي وزمالئي
الموظفين ،وأذكرهم ونفسي بأن من سمت نفسه ،وعلت
همته ،وأراد النجاح؛ عليه أن يتحلى بأخالق الناجحين .وأتوجه
إليكم بجزيل الشكر والتقدير واالحترام ،على الجهود التي
بذلتموها وتبذلونها في تحقيق أهداف المركز .كما أود في
هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر أيضا إلى إخوتنا في المؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي ،وكافة المراكز التابعة لها ،وإلى
شركائنا األعزاء ،على جهودهم المستمرة في تحقيق أهداف
الرسالة االجتماعية اإلنسانية السامية.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

السيدة /مريم بنت عبد اللطيف المناعي
مدير إدارة الخدمات المجتمعية ،القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز نماء

تصاريح مهمة

"االنتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات
الرعاية االجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل ،من
خالل تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في
التنمية الوطنية".

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير البالد المفدى

استراتيجية نماء ٢٠١٧
استراتيجية المركز

بعد عقدين من االستثمار في التنمية
والتطوير وانطالقة هويته الجديدة.

استعرض مركز اإلنماء
االجتماعي "نماء" إنجازات
العام الماضي ،وأعلن عن
خطته السنوية الجديدة .2017

أعلن مركز اإلنماء االجتماعي "نماء" ،أحد المراكز العاملة تحت مظلة
المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،عن إطالق خطته السنوية لعام
 ،2017التي تعتبر أولى الخطوات التطبيقية للتوجيهات االستراتيجية ،التي
تم الكشف عنها ،بعد إطالق هويته البصرية الجديدة أواخر العام الماضي،
في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وتأتي هذه االنطالقة المهمة بعد عام محوري ،شهده المركز خالل عام
 ،2016حيث بنى خالله األرضية لبرنامجه الجديد ،الذي يضع فئة الشباب في
أعلى سلم أولوياته ،كما تأتي امتدادا ً إلرث عريق من العمل االجتماعي
على مدى العقدين الماضيين ،حيث حقق مركز "نماء" خاللهما العديد
جسدت دوره الرئيسي في استثمار رأس
من اإلنجازات والنجاحات ،التي َّ
المال البشري ،الذي ُي ِّ
الشباب ركيزته األولى ،عبر تزويدهم بعناصر
شكل
ُ
التمكين األساسية المتمثلة في التدريب ،والتأهيل ،ونشر الوعي؛
ليكونوا مؤهلين للعب دور بارز في التنمية الوطنية بما ينسجم مع
استراتيجيات الدولة ،ويحقق رؤية قطر الوطنية .2030
ملخص إنجازات 2016
ومن أهم اإلنجازات التي حققها مركز "نماء" خالل عام  ،2016افتتاح المعرض
المصغر األول للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر (توريد) ،الذي أقيم
بالتعاون مع غرفة قطر والهيئة العامة للسياحة؛ لدعم  29من المشاريع
المحتضنة ،وتسهيل التواصل بينها وبين المؤسسات العامة والخاصة في
دولة قطر .كما أطلق المركز مشروع "سكيك" ،حول المهارات الحياتية؛
لتطوير قدرات المعلمين التدريبية ،الذي استغرق  5أيام لـ  30شاب ًا وشابة،
وأقيم حفل تكريم في هذه المناسبة؛ بهدف تحفيز الشباب وإشراكهم
وتمكينهم مجتمعي ًا ،كما ّ
وقع مركز "نماء" مذكرة تفاهم مع مركز
قطر للمال واألعمال ،على هامش فعاليات المؤتمر العربي لدور منظمات
المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030؛ لالستفادة من
خبرات أكاديمية قطر للمال واألعمال ،في تقديم حلول وأفكار جديدة
للتأهيل والتدريب والتطوير في مجال ريادة األعمال .إلى جانب ذلك ،شارك
المركز في فعاليات درب الساعي في سوق واقف ،وتمثلت مشاركته
بعرض مجموعة من المشاريع اإلنتاجية ،التي نفذها الشباب القطريون
المستفيدون من خدمات حاضنة "نماء" .كما نظم المركز عدة دورات
تدريبية باستخدام منهجية (ابدأ وحسن مشروعك) ،المعتمد من قبل
منظمة العمل الدولية ،ووصل عدد المستفيدين من خدمات المركز
التدريبية إلى  59رائد أعمال؛ لتنفيذ مشاريعهم التجارية ،و 50رائد أعمال،
حصلوا على خدمات التوجيه واإلرشاد ،فيما تمت مراجعة وتقييم  -حتى
اآلن  27 -خطة عمل ذات جدوى اقتصادية .أما على صعيد الرفاه االجتماعي،
نظم المركز ورشة تدريبية بعنوان "العناية بالجمال وصحة البشرة"
بمشاركة  10طالبات من مركز الشفلح ،وذلك في إطار التعاون المشترك
بين مراكز المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي؛ لتزويدهن بالتوجيه
الضروري ،ووصل عدد الطالبات المستفيديات من برنامج التطوير المهني
إلى  163طالبة قطرية .ويذكر أن المركز قدم ما يقارب  19575خدمة
إنسانية ،و 126إعفا ًء من رسوم غسل الكلى ،و  246خدمة تعليمية ،فضالً
عن ترميم  10منازل بالتعاون مع روتا.
يعتمد مركز "نماء" على منهجية اعتماد حلول طويلة األمد ،في
التعامل مع كافة المشاريع والنشاطات االجتماعية ،تماشي ًا مع التنمية
المستدامة ،والتركيز على هدف محوري واضح؛ بغية تحقيق أكبر قدر
ممكن من التأثير .لذلك ينصب عمل "نماء" على االستثمار في األجيال
الشابة في عمر مبكر ،بإضافة القيمة من خالل تقديم المدخالت الفكرية
والعملية والتقنية ،التي تبني القدرات ،وتحدث أثرا ً واسع النطاقُ ،
وتنتج
حلوال ً مستدامة.

أجندة عام 2017
وفي عام  2017سيواصل مركز "نماء" عمله الدؤوب؛ سعي ًا
لتحقيق رؤيته ،المتمثلة في تأدية دور المحرك لعجلة
التنمية واالزدهار في دولة قطر ،وذلك من خالل نشاطاته
وإسهاماته المجتمعية الفعالة ،عبر العديد من الفعاليات
المحلية والدولية .وأهم هذه النشاطات المرتقبة :إطالق
مبادرة (مقبلين) ،وهي حملة تستهدف الشباب والتعريف
بنشاطات المركز المختلفة ،وتعتبر أضخم مبادرة تركز
على التوعية والنهوض بطموحات الشباب نحو آفاق التميز
والريادة  ،باإلضافة إلى االحتفال باليوم الرياضي  2017بشكل
مغاير ومميز؛ وذلك بهدف تعزيز قاعدة المشاركة الشعبية
للشباب في األنشطة الرياضية المختلفة ،وتسليط الضوء
ﻋلى ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة كافة أفراد المجتمع،
وخاصة فئة الشباب  ،كذلك اإلعالن عن جائزة رائد األعمال
القطري (ريادة) ،حيث تعتبر هذه الجائزة بمثابة البرنامج
الرائد لتشجيع المشاريع الريادية في دولة قطر ،وصممت
من قبل مركز "نماء" لالحتفال بأصحاب المشاريع الريادية
في قطر والجهات الداعمة لها .كما سيشارك المركز
في ملتقى الشباب القطري ،الذي تنظمه وزارة الثقافة
والرياضة ،والذي يعتبر مساحات حرة للشباب للتعبير
عن إبداعاتهم وطرح أفكارهم ،التي من شأنها تنمية
المجتمع .باإلضافة إلى العديد من المناسبات واألنشطة
االجتماعية ،حيث سيكون للمركز دور فاعل في التواصل
المجتمعي ،واالستغالل األمثل لوسائل التواصل االجتماعي
والتركيز على المؤثرين فيها ،باإلضافة إلى االحتفال بيوم
األسرة في قطر ،يوم الشباب الدولي ،اليوم الدولي
للمتطوعين ،اليوم العالمي للعدالة االجتماعية  ،وغيرها
الكثير.

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

جريدة العرب

للمــزيـــد

األخبار
األخبار

بهدف كسر روتينهم اليومي
ودمجهم مع المجتمع

"إحسان" ينظم ورشتين
لألعمال الفنية واليدوية
لمنتسباته بالتعاون مع نماء

في إطار التعاون المشترك بين مراكز المؤسسة القطرية للعمل

االجتماعي ،نظم مركز "إحسان"  -أحد المراكز العاملة تحت مظلة

المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي  -ورشتين لألعمال الفنية واليدوية
لمدة أربعة أيام ،وذلك بالتعاون مع مركز اإلنماء االجتماعي "نماء"

لمنتسبات نادي إحسان.

وقد تمحورت أنشطة ورش العمل هذه حول األعمال اليدوية بالكروشيه،
وتهدف إلى تمكين األمهات وتزويدهن بمهارات جديدة؛ تجعلهن قادرات

على اإلنتاج وتحسين دخلهن االقتصادي ،واعتمادهن على ذواتهن ،باإلضافة

إلى تقوية عضالت األيدي لديهن ،ودمجهن مع منتسبات أخريات؛ مما
يكسر روتينهن اليومي ،ويعزز ثقتهن بأنفسهن.

يسعى مركز اإلنماء االجتماعي
"نماء" ،من خالل ورش العمل
هذه ،إلى االستثمار األمثل في
رأس المال البشري ،من خالل
إشراك الشباب مجتمعي ًا؛ عبر
التواصل بينهم وبين كبار
السن ،وتبادل الخبرات ،ومحاولة
االستفادة من تلك الخبرات
وتوجيهها لما يخدم المجتمع.

الجدير بالذكر أن نادي إحسان االجتماعي ،شهد خالل الفترة الحالية تطورا ً

كبيراً؛ عبر استحداث خدمات وبرامج وأنشطة جديدة ،بحيث تغطي كافة

نواحي الحياة ،من أنشطة رياضية ومهارات يدوية وندوات ثقافية ،وترفيهية

ومحاضرات توعوية في مجاالت متنوعة ،باإلضافة إلى حصول رواد النادي

من كبار السن ،خالل الفترة النهارية ،على إشراف ورعاية صحية .ويسعى

النادي االجتماعي الستقطاب كبار السن ،وخلق تواصل اجتماعي بينهم،

وتبادل الخبرات فيما بينهم في مختلف التخصصات ،وتمكينهم ومحاولة

كجزء من المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر

كما يركز مركز إحسان على تقديم مبادرات وبرامج ،تسعى لتمكين

المهني ،وتوسيع نطاق الدورات في كل عام؛ وذلك من

االستفادة من تلك الخبرات وتوجيهها لما يخدم المجتمع.

كبار السن ،وتعزيز التضامن بين األجيال ،إلى جانب تشجيع فرص التفاعل
فيما بينها .وقد بدأت ورشة العمل الفنية واليدوية األولى في  5مارس

 ،2017وامتدت لمدة يومين ،والثانية من  12حتى  14مارس ،وتقام فعاليات

هذه الورش في مركز "إحسان" ،في مقر نادي احسان.

الوطنية 2030؛ يسعى مركز نماء إلى زيادة عدد أفراد فريقه
أجل زيادة فرص العمل المتاحة في المجتمع ،وتزويد كافة
القطاعات بالعمالة الماهرة والمواهب اإلبداعية.

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

جريدة الشرق

للمــزيـــد

األخبار
األخبار

"نماء" يختتم فعاليات
برنامج "سكيك" لتطوير
المهارات وتحسين
نمط الحياة في عدد من
مدارس قطر

اختتم مركز "نماء" ،عضو في مؤسسة قطر للعمل االجتماعي،

فعاليات برنامج "سكيك" لتطوير المهارات الحياتية في شهر مارس،

الذي استهدف فئة طالب المدارس اإلعدادية في قطر؛ من أجل تحسين
وتعزيز مهاراتهم الحياتية ،التي تنطوي على العناصر النفسية،
واالجتماعية ،والتواصلية ،واإلدراكية؛ لما لها من دور أساسي

في تمكين الشباب من التغلب على التحديات ،والعمل بإيجابية
الكتشاف قدراتهم الكامنة ،وتطوير أنفسهم ليصبحوا أفرادا ً فاعلين
ومنتجين في مجتمعهم.

استهدف "سكيك"  6مدارس في قطر ( 3للبنين و 3للبنات) ،وقد

شارك في البرنامج التدريبي ما يقارب  315طالب ًا وطالبة ،من خالل

تنظيم  4ورش تدريبية لكل مدرسة ،بالتعاون مع أحد المراكز

التدريبية ومجموعة من المدربين المعتمدين في قطر.

لقد عمل المدربين ،من خالل الورشات التدريبية ،على مساعدة

يسعى برنامج "سكيك" لتحقيق
جملة من األهداف ،التي تتضمن تزويد
الطالب بالمهارات الالزمة؛ التخاذ
خطوات تجاه تحقيق أهدافهم ،كما
يساعدهم على فهم السلوكيات
الشخصية السليمة على نحو أفضل،
ورفع مستوى تقديرهم لذواتهم
وإمكاناتهم ،مما يسهم في رفع
سقف طموحاتهم ،ويدفعهم لبذل
مزيد من الجهد؛ في سبيل صياغة
مستقبل أكثر إشراق ًا ألنفسهم
ومجتمعهم.

الطالب على تحرير طاقاتهم الكامنة ،وتمهيد الطريق أمامهم نحو

إحداث التغيير المطلوب في حياتهم ،من خالل استثارة أفكارهم،

ومشاعرهم ،وسلوكهم؛ للوصول إلى النتائج المرجوة ،باستخدام
مهارات االستماع الفعال ،طرح األسئلة المثيرة والموضحة ،إلى جانب

مجموعة من األدوات والنماذج التدريبية األخرى.

كما ركزت ورشات التدريب على تحفيز الطالب والطالبات وإرشادهم؛

من أجل تحسين مستوى أدائهم وإنجازاتهم في الحياة بصفة

عامة ،كما رفعت من مستوى وعيهم لذواتهم؛ من خالل الكشف
عن نقاط القوة والضعف لديهم ،تحديد العقبات والتحديات التي

تواجههم ،التعرف على ميولهم واهتماماتهم ،وصوال ً إلى تقريب

المسافة بين األداء الحالي ،والمستوى المستهدف من األداء ،وتحقيق

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

النتائج التي يطمحون إليها في مختلف الجوانب الحياتية.

يأتي برنامج "سكيك" منسجم ًا مع توجه مركز "نماء" للقيام

بدور فاعل في دفع عجلة التنمية واالزدهار في دولة قطر؛ من خالل

االستثمار األمثل في رأس المال البشري ،المتمثل بالشباب القطري،
حيث يقوم مركز "نماء" بالعمل على تمكين الشباب ،وتعزيز

قدراتهم ،واالستثمار في طاقاتهم ،من خالل إيجاد قنوات وبرامج

تسهم في تفعيل مشاركتهم في تنمية المجتمع ،والمساهمة

المؤثرة في تحقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030كونهم الركيزة

األساسية في تحمل مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
فهم الفئة األكثر حيوية في المجتمع؛ بما يملكون من طاقات

جسدية وعقلية ،وإمكانات إبداعية ،وقدرة على العطاء.
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مركز اإلنماء االجتماعي
"نماء" ُيشارك في
المعرض الزراعي القطري
الدولي الخامس 2017

في إطار جهوده المستمرة في دعم رواد األعمال من الشباب

القطري ،وتمهيد الطريق أمامهم للوصول إلى أهدافهم ،شارك
مركز اإلنماء االجتماعي "نماء"  -أحد المراكز العاملة تحت مظلة

المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي  -بالمعرض الزراعي القطري

الدولي الخامس  ،2017الذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبداهلل بن

ناصر بن خليفة آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،في مركز

الدوحة للمعارض والمؤتمرات ،من  22وحتى  25مارس .2017

تتميز أنشطة المشاريع المحتضنة من قبل مركز اإلنماء االجتماعي
"نماء" بتنوعها وعدم حصرها في نشاط تجاري واحد ،كما يتم

التركيز على مشاركة المبادرين ورواد األعمال بمشروعات مبتكرة،

وبدوره يقوم المركز بتوفير كافة التسهيالت ،دون أن يتحمل صاحب

المشروع أية أعباء مالية ،خدمة لرواد األعمال وتفعيل دورهم المنتج
بالمجتمع.

كما تعتبر المشاركة في مثل هذه الفعاليات الكبرى أسلوب ًا مثالي ًا

لتعزيز مستوى الوعي بريادة األعمال في المجتمع القطري ،الذي

يمثل بدوره إحدى القنوات األساسية المؤدية إلى تطوير رأس المال

البشري ،الذي يقود عملية تنمية وازدهار واستدامة االقتصاد القطري،
ويسهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية .2030

ُيشكل معرض قطر الزراعي الدولي منصة مثالية للعاملين في

قطاع الزراعة ،حيث يوفر لهم فرصة عرض أحدث التقنيات والمنتجات

الزراعية ،ومقابلة الخبراء ومناقشة توجهات السوق ،واللقاء مع صناع
القرار في مؤسسات الدولة ،إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركين

وتأتي مشاركة مركز اإلنماء
االجتماعي "نماء" في المعرض
الزراعي القطري الدولي ،في
سياق إلقاء المزيد من الضوء
على واقع المشاريع الريادية
في قطر ،وتعريف أكبر عدد من
العاملين والمهتمين بقطاع
الزراعة على المشاريع المحتضنة
ذات العالقة بالمنتجات الزراعية،
حيث قام المركز بتقديم 3
مشاريع شبابية ،وعرض منتجاتها
المختلفة (العطور والبخور،
البهارات واألجبان ،األطعمة)؛ من
أجل تعريف أفراد المجتمع بما
يقدمه "نماء" من خدمات متميزة
للمبدعين من رواد المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،التي
يحتضنها المركز ،إلى جانب
التعريف والتسويق لتلك المشاريع
ومنتجاتها.

لتعريف الجمهور على منتجاتهم وتسويقها .كما يوفر للزوار

العاملين في قطاع الزراعة فرصة التعرف على أحدث المنتجات

الزراعية ،باإلضافة إلى التعرف على المنتجين والشركات الموردة في
هذا القطاع المهم.

قدمت وزارة البلدية والبيئة دعمها للمشاريع الريادية المحتضنة

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

والمستفيدة من خدمات المركز ،منذ انطالق المعرض الزراعي

القطري الدولي عام  ،2013من خالل توفير مساحات ترويجية مجانية؛
لتمكين تلك المشاريع من مزاولة نشاطها التجاري خالل المعرض.

والجدير بالذكر أن هذا المعرض يسهم بفعالية في إدماج المشاريع

المحتضنة بالسوق المحلي ،وتعزيز ثقافة إدارة األعمال ،إلى جانب رفع
مستوى الوعي المجتمعي بهذا القطاع ،كما يشكل دعوة لصناع
القرار بالدولة إليجاد نظام دعم خاص لتلك المشاريع ،تسهم فيه

مؤسسات القطاعين ،العام والخاص.

جريدة الوطن
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بين كتارا والقطرية للعمل االجتماعي

مذكرة تفاهم إلثراء
الحركة الثقافية
وتعزيزها

وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في شهر مارس مذكرة

تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،وأكد سعادة الدكتور

خالد السليطي ،المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتاراّ ،أن
هذه المذكرة من شأنها أن تعزز عالقات التعاون والتبادل بين المؤسستين؛

بما يسهم في إثراء الحركة الثقافية بمختلف مجاالتها وفروعها ،من مسرح

وآداب وفنون وموسيقى ومؤتمرات ومعارض ،والتي من بينها أيض ًا االهتمام
برعاية التطور االجتماعي ،مضيفا أنّ ها تسعى أيض ًا إلى تحقيق األهداف

المشتركة في مجاالت التنمية البشرية المستندة إلى المعرفة والوعي
الثقافي ،وتعزيز تبادل الخبرات.

وقال :ال يخفى عليكمّ ،أن المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) تسعى
من خالل مختلف ما تقدمه من مهرجانات وفعاليات

مد
وأنشطة متنوعة ،على مدار العام ،إلى تعزيز رسالتها القائمة على ّ

جسور التواصل والتبادل بين الثقافات والشعوب ،إلى جانب إحياء موروثنا

تهدف هذه المذكرة إلى
تعزيز الحركة الثقافية،
وترويج قيمها بين مختلف
شرائح المجتمع القطري،
وصوال ً إلى تحفيزهم
لالهتمام بشكل أكبر
بالفعاليات األدبية والفنية
والمشاركة فيها على
أوسع نطاق ،تأكيدا ً على
المكانة الرفيعة لهذه
الثقافة محلي ًا ودولي ًا.

القطري بكل تفرعاته ،ورعاية المبدعين وتشجيعهم على تطوير تجاربهم
الفنية .فإنها تعمل أيضا من خالل االتفاقيات ،التي تعقدها مع عدد من

المؤسسات والمنظمات والجمعيات في الدولة وخارجها ،على بناء مجتمع

متكون من أفراد مبدعين ومبتكرين عبر الفن والتبادل الثقافي.
الحركة الثقافية

من جهتها ،أكدت سعادة السيدة آمال عبد اللطيف المناعي ،الرئيس

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،وأضافت :نهدف من

خالل هذه المذكرة إلى تشجيع ورعاية كافة النشاطات الهادفة إلى دعم
أنشطة وبرامج المراكز االجتماعية المنضوية تحت مظلة المؤسسة

وفئاتها المجتمعية؛ عبر تنظيم المهرجانات ،المعارض والندوات وغيرها من

الفعاليات الحيوية .وتسعى المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) ،من

خالل توقيعها لمختلف مذكرات التفاهم واالتفاقيات مع عدد من المؤسسات
داخل الدولة وخارجها ،إلثراء الساحة الثقافية وتعزيز أهدافها ،في جعل الحي

مد جسور
الثقافي ملتقى لكل ما من شأنه أن يثري المجتمع ،ويسهم في ّ
التواصل بين الثقافات والشعوب.
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مركز ''نماء'' ينظم مؤتمر
صحفي لإلعالن عن إطالق
جائزة ”ريادة” بنسختها
الرابعة لعام 2017

نظم مركز "نماء" ،أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية
للعمل االجتماعي ،مؤتمرا ً صحفي ًا في مقره الرئيسي ،لإلعالن عن جائزة

"ريادة" بنسختها الرابعة لعام  ،2017وذلك بحضور السيدة مريم المناعي،

مدير إدارة الخدمات المجتمعية والقائم بأعمال المدير التنفيذي ،والسيد حمد
المري ،مدير إدارة التوعية المجتمعية ،والسيد حمد الصفار ،رئيس قسم ريادة
األعمال.

لقد تم إطالق جائزة "ريادة" من قبل مركز "نماء" في عام  ،2011وهي عبارة عن

مسابقة وطنية رائدة ،يسعى المركز من خاللها إلى تكريم رواد األعمال،
ومنحهم مكافآت وجوائز مالية؛ تقديرا ً البتكاراتهم وجهودهم الدؤوبة

لتحقيق التميز والنجاح .وتنقسم الجوائز إلى فئتين ،فئة أفضل خطة مشروع
ريادي ،وهي عبارة عن خطة مشروع واعدة قابلة للتنفيذ ومؤهلة للنجاح،

باإلضافة إلى فئة

أفضل مشروع ريادي قائم ،ناجح ويتمتع بمعدالت نمو ثابتة.
وتعتبر جائزة "ريادة" جزءا ً مكمالً لعملية تنمية رأس المال البشري ،الذي

تأتي جائزة "ريادة" في إطار سعي
المركز إلى تشجيع وتحفيز رواد
المشاريع من الشباب ،لتحقيق
مزيد من التقدم والنجاح ،فيما
يقومون به من أعمال ،إلى
جانب توفير أجواء تنافسية
إيجابية ،ودفعهم إلى بذل
أقصى جهودهم ،وتسخير كافة
إمكاناتهم؛ من أجل تحقيق
التميز واالرتقاء بأعمالهم،
والمساهمة في ازدهار
االقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه
االجتماعي ألنفسهم ،وعائالتهم،
ومحيطهم ،والمجتمع ككل.

يشكل الهدف الرئيسي لمركز "نماء" ،كما تأتي ضمن جهوده الهادفة

إلى نشر ثقافة التميز بين رواد األعمال في القطاعات المختلفة ،ودعم

المستثمرين الشباب وتحفيزهم على العطاء ،وتكريم جهودهم في
تحقيق تنمية وازدهار المجتمع.

وسيحصل الفائز بالمركز األول عن فئة أفضل خطة مشروع

ريادي ،على الجائزة الذهبية ،باإلضافة إلى منحة قدرها 100

ألف ريال قطري ،ويحصل الفائز بالمركز الثاني على الجائزة

الفضية ومنحة بقيمة  50ألف ريال قطري .أما عن فئة أفضل
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نظمت المؤسسة القطرية
للعمل االجتماعي
الملتقى السنوي  ٢٠١٧في
مركز قطر الوطني
للمؤتمرات

نظمت المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،والمراكز المنضوية تحت

مظلتها ،الملتقى السنوي  ،2017خالل شهر فبراير ،حيث جرت فعالياته في

مركز قطر الوطني للمؤتمرات ،وتم إطالق مشروع "ثقافة العمل االجتماعي"،

الذي يعتبر أحد أهداف المؤسسة الجوهرية في تطوير القدرات الشخصية

والمهنية لكافة موظفيها ،كرواد للعمل االجتماعي ،وذلك بحضور مجلس

اإلدارة وكبار الشخصيات ،والسيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي ،الرئيس

التنفيذي للمؤسسة ،والمديرين التنفيذيين لكافة المراكز ،ومديري اإلدارات،
ورؤساء األقسام ،وكافة الموظفين .كما حضر الملتقى عدد من اإلعالميين.

يهدف مشروع "ثقافة العمل االجتماعي" إلى حث جميع موظفي المؤسسة

والمراكز التابعة لها على التعرف إلى مبادئ العمل الضرورية لتعزيز قدراتهم

على مواجهة التحديات ،في تحقيق أهداف الرسالة االجتماعية اإلنسانية
السامية على المدى البعيد ،وإلى اكتشاف القيم والمبادئ المحورية

المشتركة بين مراكز المؤسسة ،وأداء التعهد المهني واألخالقي للعمل
االجتماعي.

وقد اجتمع الموظفون معا خالل هذه الفعالية المهمة ،لمناقشة ما حققوه

من تقدم على الصعيدين الشخصي والمهني ،إضافة إلى قضاء وقت رائع

وتبادل األفكار البناءة .كما شهد الملتقى مجموعة من النشاطات واأللعاب

الترفيهية ،وتم تكريم الموظفين المتميزين.

” لقد جاء الملتقى السنوي
لهذا العام في سياق االحتفاء
بإطالق مشروع ثقافة العمل
االجتماعي ،والعدد الكبير من
اإلنجازات التي حققناها على
مدى األعوام الماضية ،حيث
يعود الفضل في ذلك إلى التزام
الموظفين ،وتفانيهم بالعمل،
وأدائهم المتميز ،األمر الذي
يحمل في طياته شهادة لما
توفره المؤسسة القطرية للعمل
االجتماعي والمراكز المنضوية
تحت مظلتها من بيئة مثالية
لالبتكار ،واإلبداع ،والعمل
الجماعي ،ونحن نواصل على
رعاية هذه البيئة وتعزيزها”.

تغطية إعالمية  -قنا

وكالة األنباء القطرية
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أطلق "نماء" مشروع
(مقبلين) من خالل
تنظيم زيارته األولى
إلى جامعة قطر

أطلق مركز "نماء"  -أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية

للعمل االجتماعي  -مشروع (مقبلين) ،وذلك من خالل تنظيم زيارته األولى

إلى جامعة قطر ،في إطار التنمية من أجل شباب فاعل ومشارك وقائد

لتحقيق مستقبل أفضل ،وحياة تنضح بالحيوية والعطاء والرضا.

وبهدف زيادة الوعي حول أهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع؛ سوف
يقوم مركز "نماء" بتنظيم زيارات دورية إلى قطاعات األعمال المختلفة،

من شركات ومؤسسات عامة وخاصة ،وتعريفها بأهداف ونشاطات المركز

وخدماته ،إضافة إلى التعرف على االحتياجات المجتمعية ،واستقطاب الشباب
النشطين اجتماعي ًا ،كمرشحين للبرامج الخاصة بالمركز.

يسعى المركز من خالل مشروع
(مقبلين) إلى التواصل مع
الفعاليات المجتمعية بمختلف
فئاتها ،من شركات خاصة وهيئات
حكومية ،لتوعيتها وتعريفها
على األنشطة ،والمشاريع،
والخدمات التنموية التي يوفرها
للمجتمع ،إلى جانب اطالع أفراد
المجتمع على قنوات االستفادة
من الخدمات المجتمعية المتاحة
في مركز "نماء" ،وإلقاء الضوء
على متطلبات التنمية االجتماعية،
والعمل على تصميم برامج
تنموية تنسجم مع أهداف المركز.

تغطية إعالمية في إحدى الصحف
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األخبار
األخبار

شارك '' نماء'' في
بطولة قطر توتال
المفتوحة لتنس
السيدات 2017

شارك مركز "نماء" ،أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية

للعمل االجتماعي ،في بطولة قطر توتال المفتوحة لتنس السيدات ،2017

من خالل عرض أربعة مشاريع إنتاجية ،نفذها الشبان والشابات القطريون
المستفيدون من خدمات حاضنة "نماء" ،وبدعم من قبل االتحاد القطري
للتنس ،حيث قدم عددا من المحال للمشاريع اإلنتاجية في القرية

المقامة على هامش البطولة؛ لعرض وتسويق منتجاتهم ،وذلك للعام

السادس على التوالي.

وتشمل منتجات المشاريع الريادية المعروضة كالً من المالبس

التقليدية ،العطور والبخور ،أدوات الضيافة العربية ،منتجات العسل

الطبيعية ،مأكوالت ومشروبات تقليدية من المطبخ القطري ،هدايا

ٍ
أوان فخارية ،لوحات زيتية ،توابل ،مواد ترويجية ،طباعة
واكسسوارات،

على المالبس ،أعشاب وزهور طبيعية ،فنون تشكيلية وغيرها الكثير.
يذكر أيضا أن مركز "نماء" شارك في بطولة قطر إكسون موبيل 2017

تعتبر المشاركة في مثل
هذه الفعاليات الكبرى
أسلوب ًا مثالي ًا لتعزيز
مستوى الوعي بريادة
األعمال في المجتمع
القطري ،الذي يمثل بدوره
إحدى القنوات األساسية
المؤدية إلى تطوير رأس
المال البشري ،الذي يقود
عملية تنمية وازدهار
واستدامة االقتصاد القطري.

لتنس الرجال ،التي جرت فعالياتها في الدوحة من  2وحتى  7يناير ،وذلك

إللقاء المزيد من الضوء على واقع المشاريع الريادية في قطر ،وتعريف

أكبر عدد من أفراد المجتمع بما يقدمه "نماء" من خدمات متميزة

للمبدعين ،من رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،التي يحتضنها
المركز ،إلى جانب التعريف والترويج لتلك المشاريع ومنتجاتها.
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األخبار
األخبار

مسؤولو "نماء" يزورون
سوق الوكرة لالطالع
على سير عمل المشاريع
اإلنتاجية الصغيرة
والمتوسطة المحتضنة

نظم مركز "نماء" ،أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية

للعمل االجتماعي ،زيارة رسمية إلى سوق الوكرة خالل شهر يناير؛ لتفقد
سير عمل المشاريع اإلنتاجية الصغيرة والمتوسطة التي يرعاها ،وجرى

االستماع إلى القائمين عليها والتعرف على أبرز النجاحات واإلنجازات التي

حققوها ،والتحديات والصعوبات التي يواجهونها .وقد أقيمت هذه الزيارة

بحضور السيدة مريم بنت عبد اللطيف المناعي ،القائم بأعمال المدير

التنفيذي لمركز نماء ،ومديري اإلدارات ،ورؤساء األقسام بالمركز ،وعدد من
اإلعالميين.

وتأتي هذه الزيارة إللقاء
الضوء على أهمة االستثمار
في دعم ريادة األعمال،
وتأكيد دعم مركز نماء
للمشاريع الشبابية
الطامحة إلى مستوى
المجتمعين المحلي
واإلقليمي

لقد انطلقت المشاريع اإلنتاجية في سوق الوكرة ،وأصبحت واقع ًا؛

بفضل المبادرة الكريمة المقدمة لمركز "نماء" من المكتب الهندسي

الخاص بالسوق عام  ،2015حيث قدم للمركز مساحات ترويجية للمشاريع

المحتضنة والمستفيدة من خدمات ريادة األعمال في مركز "نماء" ،تمثلت
بثالثة بيوت ،تحتوي على  19محالً تجاري ًا ،وتشكل نواة لمشروعات إنتاجية،
قد تصبح بعد فترة من العمل واالجتهاد مشروعات كبيرة مثمرة وذات
ٍ
مجز للمجتمع واالقتصاد الوطني .وقد القت هذه المبادرة ترحيب ًا
مردود
واسع ًا من قبل مركز "نماء" ،وجرى توثيق هذا االتفاق بموجب عقد سنوي
مع إدارة سوق الوكرة.

يهدف مركز "نماء" ،من خالل المشاريع اإلنتاجية الصغيرة والمتوسطة في

سوق الوكرة ،إلى دعم المبادرات وأصحاب األفكار اإلبداعية من رواد األعمال
المواطنين ،وتسليط الضوء على واقع المشاريع الريادية في قطر ،إضافة
إلى توفير منافذ عرض وبيع لمنتجات المشاريع المحتضنة والمستفيدة

من خدمات الدعم ،التي يقدمها المركز ،إلى جانب الترويج لمخرجات تلك
المشاريع وتطوير منتجاتها ،وعرضها بشكل تنافسي ضمن بيئة عمل

مناسبة للتشغيل المؤقت؛ بما يخدم تطوير المشروع ،تمهيدا ً لالستقالل

الذاتي .وتتمحور أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوق

الوكرة حول منتجات الهدايا واإلكسسوارات ،المنتجات التراثية المبتكرة
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وخلطات العطور والبخور المتميزة ،باإلضافة إلى األعمال الفنية كالرسم

التشكيلي ،المجسمات المعبرة ،األحذية والمالبس والمواد الدعائية ذات

التصاميم الجذابة .كما تهدف هذه المبادرة الى تعزيز الشراكة المجتمعية،

في دعم ريادة األعمال في قطر ،ودعم خطط وبرامج كل من مركز "نماء"

والمكتب الهندسي لسوق الوكرة ،وتوفير منتجات وخدمات تتناسب مع
متطلبات الزوار ،وصوال ً إلى المساهمة في إحياء المنطقة سياحي ًا.
تتميز أنشطة المشاريع اإلنتاجية الموجودة في سوق الوكرة ،بتنوعها

وعدم تركيزها على نشاط تجاري واحد .ويحث المركز على بذل المزيد من

الجهود لدعم المبادرين من رواد األعمال بمشروعات مبتكرة ،وتوفير كافة
التسهيالت لهم ،دون أن يتحمل صاحب المشروع أية أعباء مالية؛ وذلك
لخدمة رواد األعمال وتفعيل دورهم الحيوي بالمجتمع.

جريدة الراية
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األخبار
األخبار

وخدمة المجتمع .يغطي البرنامج مجمل االحتياجات

في إطار سعيه لتطوير رأس المال
البشري وتحقيق التنمية المستدامة
في قطر

مركز "نماء" يستعد
إلطالق دوراته التدريبية
الجديدة لعام 2017

التدريبية الممكنة ألصحاب المشاريع ،من خالل الوحدات
التدريبية التالية :أساسيات التسويق ،القيود المالية،
حساب التكاليف ،إدارة العاملين واإلنتاج ،ضبط المشتريات
والمخزون ،وتخطيط المشروع.
أما تفاصيل الدورات التدريبية خالل شهر فبراير فهي كاآلتي:
دورة "حدد وابدأ مشروعك" ،التي تضم البرنامجين األول
والثاني ،برنامج "حدد فكرة مشروعك ( ")GYBIوبرنامج "ابدأ
مشروعك ( ،")SYBوتبدأ الدورة من  5حتى  22فبراير .2017
أما الدورات المتبقية ،فهي مجموعة من الوحدات التدريبية،

في ضوء نجاح الدورات التدريبية ،التي عقدها خالل األعوام السابقة ،وتماشي ًا

ضمن برنامج حسن مشروعك ( )IYBفهي:

مع رؤيته االستراتيجية الجديدة ،أطلق مركز "نماء"  -أحد المراكز العاملة

دورة "أساسيات التسويق" ،وتبدأ من  5حتى  8فبراير ،2017

تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي – خطته التدريبية لعام

وتهدف هذه الدورة إلى تمكين الشباب من تحديد العمالء

 ،2017من خالل اإلعالن عن دوراته األربع المطروحة مجان ًا خالل شهر فبراير،
للشابات والشباب الطامحين الكتشاف إمكاناتهم ،وصقل مهاراتهم،

والمنافسين ،وتحقيق رضا الزبائن ،وتحسين مهارات البيع،
ووضع الخطط التسويقية.

واإلسهام بفعالية في حركة التنمية االقتصادية واالجتماعية النشطة في
قطر ،بصفتهم الركيزة األساسية لرأس المال البشري الوطني ،ويعلن عن

دورة "ضبط المشتريات والمخزون" ،وتبدأ من  19حتى 22

استقبال طلبات التسجيل.

فبراير؛ وتهدف إلى تمكين المتدربين من التعرف على
أهمية الشراء ،وتقدير االحتياجات الالزمة للمشروع ،وخطوات

لقد تم تصميم منهج متكامل لتأهيل وتزويد رواد األعمال بالمهارات

الشراء الفعال ،وأهمية ضبط المخزون ،وكيفية استخدام

اإلدارية ،وذلك باستخدام منهج (ابدأ وحسن مشروعك) ،المعتمد من قبل

سجالتهم وفحصها بانتظام ،إضافة إلى تعلم المهارات

منظمة العمل الدولية ،بعد مواءمة عناصر المنهج مع طبيعة البيئة

التي تساعدهم في ضبط مخزون مشروعاتهم.

والثقافة القطرية ،حيث يتم تقديم برامج المنهج في إطار ورش عمل
تطبيقية ،ويحتوي على البرامج التدريبية التالية:

دورة "إدارة العاملين وتحسين اإلنتاجية" ،وتبدأ من  26فبراير
حتى  1مارس ،وتهدف إلى تمكين المتدربين من تحديد

برنامج حدد فكرة مشروعك (:)GYBI

العالقة ما بين الناس واإلنتاجية ،وكيفية التأثير في اإلنتاجية،

هذا البرنامج موجه للرياديين ،الذين يرغبون في تأسيس مشاريع

وتوظيف األشخاص المنتجين ،وتشجيع العاملين على

خاصة بهم ،لكن ليس لديهم أفكار محددة ومتبلورة لهذه المشاريع.

اإلنتاجية ،وضمان سالمة العاملين.

التعرف على فرص المشاريع المختلفة ،وتقييم مدى جدوى هذه الفرص،

يذكر أن هذه الدورات مطروحة لجميع رواد األعمال الفعليين

وبالتالي اختيار الفرص التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم ،وتحويلها

والمحتملين ،من كافة شرائح المجتمع القطري ،ومن

إلى أفكار مشاريع.

جميع الجنسيات ،وجميع المستويات التعليمية ،وتستهدف

وسيزودهم البرنامج بالمهارات واألدوات واألساليب ،التي تمكنهم من

الفئة العمرية من  18إلى  45سنوات.
برنامج ابدأ مشروعك )SYB(:
هذا البرنامج موجه للرياديين ،الذين لديهم أفكار محددة ومتبلورة
لمشاريعهم ،ويرغبون في تأسيس هذه المشاريع .وسيزودهم البرنامج
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بالمهارات ،واألدوات ،واألساليب ،التي تمكنهم من إعداد دراسة الجدوى
االقتصادية ألفكار مشاريعهم المحددة ،وبالتالي اتخاذ القرار المناسب
للشروع في هذه المشاريع ،أو البحث عن أفكار بديلة ذات جدوى أفضل.
كما سيمكنهم البرنامج من اتخاذ الخطوات الصحيحة للمباشرة في
تأسيس مشاريعهم وإطالقها
برنامج حسن مشروعك (:)IYB
هذا البرنامج موجه للرياديين أصحاب المشاريع القائمة ،الذين يرغبون في
تحسين أداء مشاريعهم ،باإلضافة إلى األفراد 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،
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� ◄ اﻟﻌﺪد 10513
ا�رﺑﻌﺎء  1رﺟﺐ  1438ﻫـ  29ﻣﺎرس 2017م

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
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ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ � ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺻﻐﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻊ إﻳﺠﺎرات اﳌﺤﻼت ...ﻟﻮﻟﻮة اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ:

ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب
ً
ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

ﺗﻮزﻳﻊ  25ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻮﻛﺮة
ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺠﺎﻧﴼ

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺴﻴﺪة ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳌﻨﺎﻋﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﺮﻛﺰ "ﻧﻤﺎء" — أﺣﺪ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻟﺮﻳﺎدﻳﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ورواد اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ إﻃﺎر إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ،2022 — 2017
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﺳﺘﻨﻬﺎض ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ،وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﻢ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ﻗﺎدة اﻟﻐﺪ ،ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﳌﻔﺪى.
وﺑﻴﻨﺖ ﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻊ "اﻟﺸﺮق" أن ﺿﻢ ﻣﺮﻛﺰ "ﻧﻤﺎء" ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻣﻮزا ﺑﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﻬﺎض اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎﺣﻪ.
ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻧﻀﻤﺎم "ﻧﻤﺎء" ،واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻟﻴﺴﺘﻜﻤﻞ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﲔ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻓﺌﺎﺗﻪ ﻛﺎﻓﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﺮﻛﺰ "اﻟﺸﻔﻠﺢ" ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،و"وﻓﺎق" ﺑﺸﺆون اﻷﺳﺮة ،و"درﻳﻤﺔ" ﺑﺎﻷﻳﺘﺎم،
و"إﺣﺴﺎن" ﺑﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،و"أﻣﺎن" ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ
أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﻣﺒﺎدرة "ﺑﺴﺖ ﺑﺎدﻳﺰ" ﺑﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ
 % 80ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻲ ﻫﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻏﺬاﺋﻴﺔ
أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ

اﻟﺪوﺣﺔ  -اﻟﺸﺮق

ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻧـ ـﻜ ــﻮن ﻗـ ــﺪ أﺳ ـﻬ ـﻤ ـﻨ ــﺎ ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻌــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ
اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﺟـ ــﺎت أﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺮاد اﳌـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻤ ــﻊ ﻛـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ
اﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎص ﻛ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺰ ،ﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺪ اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﺟـ ــﺎت
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﺌﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﻦ
واﻟــﺮﻓــﺎﻫـﻴــﺔ .وأوﺿـﺤــﺖ اﳌﻨﺎﻋﻲ أن ﻫـﻨــﺎك أرﺑﻌﺔ
ﻣـﺴــﺎرات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟـﻜــﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑــﺎﳌــﺮﻛــﺰ ،واﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎءات اﻟــﻮاﻋــﺪة
وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ،وﻛﻔﺎﻟﺔ ﻗﻄﺮﻳﲔ وﺗﺒﻨﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ.
واﳌ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ واﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ وﺗـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻛ ـﺘ ـﺸــﺎف ﻣــﻮاﻫ ـﺒ ـﻬــﻢ وﻣ ــﻦ ﺛ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺻﻘﻠﻬﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ اﻟﺤﻮار:
◄ ﻗــﺮﻳـ ًـﺒــﺎ ﺳ ــﻮف ﻳـﺘــﻢ إﻃ ــﻼق اﳌـﻠـﺘـﻘــﻰ اﻟـﺴـﻨــﻮي 2017
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ؟
وﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ؟
► ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺳﻤﺔ
اﻟـﻌـﺼــﺮ ،اﻟـﺘــﻲ ﻟـﻄــﺎﳌــﺎ ﺣــﺮﺻـﻨــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ،
وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻗــﺮرت اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ
ﻣ ـﻈ ـﻠــﺔ اﳌ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮﻳــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ
ﺑــﺎﻹﺟـﻤــﺎع -ﻋﻘﺪ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺳﻨﻮي ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲاﳌﺮاﻛﺰ ﻛﻠﻬﻢ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ،وﻛﺴﺮ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ .وﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ أﺿﺨﻢ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺳﻴﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﻣﺸﺮوع »ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ،وﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼل اﳌﻠﺘﻘﻰ إﻟﻘﺎء
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻨﺎ،
واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﺚ روح اﻹﻟﻬﺎم ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ،
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪﻫ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ أداء دورﻫ ـ ـ ــﻢ اﻷﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺠﺘﻤﻊ.
◄ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺄﻫــﺪاف اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻓﻬﻨﺎك ﻋــﺪة ﻧﻘﺎط ﻣﻦ
أﺑﺮزﻫﺎ:
► إﺗ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﳌــﻮﻇ ـﻔــﻲ اﻷﺳـ ـ ــﺮة اﻟـﻘـﻄــﺮﻳــﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف
اﳌ ـﺸــﺮوع ورؤﻳ ـﺘــﻪ اﳌـﺘـﻤــﺮﻛــﺰة ﻓــﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻧﻮاﺣﻲ
ﻗــﻮﺗـﻨــﺎ ،وﺗﻤﻜﻴﻨﻨﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﻴﻢ وﻣ ـﺒــﺎدئ ﻋﻤﻞ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻗــﺪرﺗـﻨــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت ،وﺻ ــﻮﻻ إﻟــﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ.
* اﻛـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎف اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﻢ واﳌـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدئ اﳌـ ـﺤ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ

ﺗﺠﻤﻌﻨﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﳌﻠﻬﻤﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺻﻘﻞ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ،
وﺳﺘﺘﻢ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ.
* أداء ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﳌ ــﻮﻇـ ـﻔ ــﲔ ﻟـ ـ ـ »اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﳌ ـﻬ ـﻨــﻲ
واﻷﺧ ــﻼﻗ ــﻲ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ« ،اﻟـ ــﺬي ﺳﻴﺘﻢ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ ﻳﻮم اﳌﻠﺘﻘﻰ.

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
◄ ﻣــﺎﻫــﻲ أﻫ ــﻢ اﳌ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺘــﻲ ﻗـﻤـﺘــﻢ ﺑ ـﻬــﺎ ﺑـﺨـﺼــﻮص
اﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي؟
► ﻣــﻦ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
»ﺗـﺠـﻤـﻴــﻞ« اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻻرﺗ ـﻘ ــﺎء ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻋﺪد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ 112633
ﺧﺪﻣﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻨﺤﴼ دراﺳﻴﺔ
ﻟﻸﺳﺮ ﻣﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ
ﺗﺄﻫﻴﻞ  1119ﻓﺘﺎة ﻗﻄﺮﻳﺔ
و 1259ﻣﻦ اﳌﻘﻴﻤﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ أو ﻟﻔﺘﺢ
ﺻﺎﻟﻮﻧﺎت ﺗﺠﻤﻴﻞ
ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ  21401ﻣﺮﻳﺾ وﺗﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻢ  21401ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎدﻳﺔ

اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻓــﻲ دوﻟ ــﺔ ﻗـﻄــﺮ .ﻓــﺈﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺑﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت
ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺿ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﺴــﻼﻣــﺔ واﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ .وﻗ ــﺪ ﺑﻠﻎ
ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ ﺗ ــﻢ ﺗــﺄﻫـﻴـﻠـﻬــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ اﻻﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎق ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ
ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت ﻋﺪد  .2623ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2010ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻦ
ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ أو ﻟﻔﺘﺢ
ﺻــﺎﻟــﻮﻧــﺎت ﺗـﺠـﻤـﻴــﻞ  1119ﻓ ـﺘــﺎة ﻗـﻄــﺮﻳــﺔ و1259
ﻣ ــﻦ اﳌ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺎت .وﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣـﺼـﻨــﻊ »ﻫ ـﻴــﺎ ﻟﻠﺨﻴﺎﻃﺔ
اﳌﺼﻨﻌﻴﺔ« اﻟــﺬي أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻌﺪد  72اﻣﺮأة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻌﻴﻼت أﺳﺮا ،وﻳﺮﻓﺪ
اﳌ ـﺼ ـﻨــﻊ اﻷﺳـ ـ ــﻮاق ﺑــﺎﳌـﻨـﺘــﺞ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ،ﻓ ـﻬــﻮ ﻳﻤﺪ
ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻷزﻳﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺷــﺮﻛــﺔ وﻗ ــﻮد وأﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻘــﺎدة
وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ .أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﳌـﺠــﺎل اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ
اﻹﻧـﺠــﺎزات اﳌـﺤــﺮزة ﺧــﻼل اﻟ ــ 20ﻋﺎﻣﺎ اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ،
ﻓـﺒـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﳌ ـﻘــﺪﻣــﺔ  112633ﺧــﺪﻣــﺔ،
ﺷ ـﻤ ـﻠــﺖ ﻣ ـﻨــﺢ اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺔ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻔــﻮﻗــﲔ
وﺿـ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﳌـ ــﺪرﺳـ ــﻲ ﻟ ــﻸﺳ ــﺮ ﻣ ـﺤ ــﺪودة
اﻟ ــﺪﺧ ــﻞ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن ﻟ ـﻨــﺎ ﻓ ـﻀــﻞ ﺗــﺄﺳ ـﻴــﺲ ﻣ ـﺸــﺮوع
اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ ﳌــﺮﺿــﻰ اﻟـﻔـﺸــﻞ اﻟـﻜـﻠــﻮي اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗ ــﺰال ﺗــﺪﻋــﻢ دﻋـﻤــﺎ ﺗــﺎﻣــﺎ ﻣــﺮﺿــﻰ ﻏﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻰ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.

◄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
◄ ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؟
► ﺷﻤﻠﺖ أﺑﺮز اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـ ــﻢ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺔ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ،
واﻟ ـﺘ ـﺸ ـﺨ ـﻴ ــﺺ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ،واﻷﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟـﻨـﻔـﺴــﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪرﺳﻲ
وﻣـﻨــﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﻲ ﻟـﻌــﺪد  12054ﻃﺎﻟﺒﺎ،
وﺑـ ـﻠ ــﻎ ﻋ ـ ــﺪد اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻦ ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ــﺢ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟـﻌــﻼﺟـﻴــﺔ  21401ﻣ ــﺮﻳ ــﺾ ،وﺗ ــﻢ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ 21401
ﺧــﺪﻣــﺔ ﻣ ــﺎدﻳ ــﺔ .وﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  2016وﺣ ــﺪه ﺑـﻠــﻎ ﻋــﺪد
ﻣ ــﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدوا ﻣ ــﻦ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ــﻮﺣ ــﺪة اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ
ﻟﻐﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻰ  126ﻣﺮﻳﻀﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ 246
ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻋﺪد  175زﻳﺎرة ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﺮﻣﻴﻢ 10

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎء
• ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أﻧﻪ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﻣﺮﻛﺰ »ﻧﻤﺎء« ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻜﻢ وﺧﺪﻣﺎﺗﻜﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ؟
ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﺿﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎء ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟـﻠــﺪور اﻟــﺮاﺋــﺪ ﻟﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻣ ــﻮزا ﺑﻨﺖ ﻧــﺎﺻــﺮ ﻓﻲ
اﺳﺘﻨﻬﺎض اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎﺣﻪ ،وﻹﻳﻤﺎﻧﻬﺎ اﻟﺘﺎم ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻓﻨﻤﺎء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻳﺠﺊ ﻟﻴﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺤﻠﻘﺔ

ذاﺗﻬﺎ ﻹﻳﺠﺎد ﺑﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﲔ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻓﺌﺎﺗﻪ ﻛﺎﻓﺔ .واﳌﺮاﻛﺰ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ» :اﻟﺸﻔﻠﺢ« اﻟﺬي
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،و«وﻓﺎق« وﻳﻌﻨﻰ ﺑﺸﺆون اﻻﺳﺮة ،و«درﻳﻤﺔ« ﺑﺎﻷﻳﺘﺎم،
و«إﺣـﺴــﺎن« ﺑﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،و«أﻣ ــﺎن« ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﺎﺳﻚ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﻣـﺒـﺎدرة »ﺑـﺴـﺖ ﺑـ ــﺎدﻳـ ــﺰ« ﺑﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ .وﺑﺬﻟﻚ
ﻧﻜﻮن ﻗﺪ أﺳﻬﻤﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ
اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ.

ﻧ ــﺮﻳ ــﺪ اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻋـ ــﻦ دﻋـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب أو
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰﻛــﻢ ،ﻓﻤﺎ ﻣﺪى
اﻫﺘﻤﺎﻣﻜﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ؟
ﻧﻔﺘﺨﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﺎء ﺑﺄﻧﻨﺎ اﺳﺘﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻗـﻄــﺮ ﻓــﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟـﻘـﻄــﺮﻳــﲔ وﻓ ــﻲ رأﻳــﻲ
أﻧـﻨــﺎ ﻻ ﻧ ــﺰال ﻧـﺘـﻔــﻮق ﻓــﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﲔ ،وﻟ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻻﺗـ ـﺠ ــﺎه
أرﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎرات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ :اﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮاﻋﺪة وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ،
وﻛ ـ ـﻔـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻗـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﲔ وﺗـ ـﺒـ ـﻨ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﻢ
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓــﻲ اﳌــﺮﻛــﺰ،
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻨﺎ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ وﺗـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﺸـﺒــﺎب
ﻟــﻼﻧـﺨــﺮاط ﻓــﻲ ﺳ ــﻮق اﻟـﻌـﻤــﻞ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪﺗ ـﻬــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ اﻛ ـﺘ ـﺸ ــﺎف ﻣــﻮاﻫـﺒـﻬــﻢ
وﻣــﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺻﻘﻠﻬﺎ،
وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻔﻮق وﺗﺒﻮء ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﻴﺎدﻳﺔ.

ﻣـ ـﻨ ــﺎزل ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ »روﺗـ ـ ـ ــﺎ« .ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ــﻢ إﺟـ ــﺮاء
دراﺳــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دورﻳــﺔ ﻟ ــ 567أﺳــﺮة،
واﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑ ــ 175زﻳ ــﺎرة ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟــﻸﺳــﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ .ﻫ ــﺬا ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻛﻦ وﻣﻨﺢ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻣــﻮزا .اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﺗـ ــﺬﻫـ ــﺐ ﻧـ ـﺤ ــﻮ ﺗ ـﻤ ـﻜ ــﲔ أﻓ ـ ـ ـ ــﺮاد اﻷﺳ ـ ــﺮ
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﻲ واﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ واﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﳌ ـﻬ ـﻨ ــﻲ ،ﻣﻦ
اﻻﻧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎج ﻓـ ــﻲ ﺳ ـ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣــﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺮﻛﺰ ﻓﻲ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل.

◄ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻨﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
◄ ﻣﺎ اﻟﺬي ﺳﺘﺮﻛﺰون ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻜﻢ وﺧﻄﻄﻜﻢ
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ؟
► ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻨﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻣـﺒـﻨـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ اﻟـﻌـﻤــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ .واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻨﺎ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ،واﳌ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻣ ـﻘــﺮرات
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌــﺆدﻳــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳ ــﺔ ﻗﻄﺮ ،2030
وﻛ ـ ــﺎن أﻫـ ــﻢ رﻛ ــﺎﺋ ــﺰﻫ ــﺎ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬــﻢ اﻟـﻔـﺌــﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺆدي دورا رﻳﺎدﻳﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻢ اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻓـ ــﺈﺻـ ــﻼﺣ ـ ـﻬـ ــﻢ إﺻـ ـ ــﻼح
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﻣﺘﻪ .ﻟﺬا ﻛﺎن ﺗﻮﺟﻪ »ﻧﻤﺎء« اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻫــﻮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓــﺮص ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻓــﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ،

ﺗﻘﻮى ﻋﻔﻴﻔﻲ

ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ أﺻﺤﺎب
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺤﻼت ﻟﻌﺮض
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ »ﻧﻤﺎء« ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ وراء اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻋــﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬه
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،واﺳﺘﻄﺎع اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﻮت ﺑﺴﻮق اﻟﻮﻛﺮة اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﺘﺴﻊ
ﻟـ  25ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﴼ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك رﺳﻮم
ﺗﺄﻣﲔ وﺗﺘﻢ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،ﺣﻴﺚ
إن ﻫﺬه اﻟﻐﺮف ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺧﺮى.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮق ﻗﺪ ﻧﺸﺮت ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺻﺎﺣﺒﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ

ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
واﻟﺼﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻤﻔﺘﺸﻴﻬﻢ ﻹﻋﻄﺎء
دورات ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ

◄ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب أو اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟـﻜـﻔــﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰﻛﻢ ،ﻓﻤﺎ ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎﻣﻜﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ؟
ﻧﻔﺘﺨﺮ ﻓﻲ "ﻧﻤﺎء" ﺑﺄﻧﻨﺎ اﺳﺘﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋﺰة
"أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ" ﻣـ ــﻦ ﻣـ ــﺮاﻛـ ــﺰ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻗ ـﻄ ــﺮ ﻓــﻲ
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ وﻓﻲ رأﻳﻲ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺰال ﻧﺘﻔﻮق
ﻓ ــﻲ ﻧـﺴـﺒــﺔ ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮﻳــﲔ ،وﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻻﺗﺠﺎه أرﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎرات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ :اﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮاﻋﺪة وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ،وﻛﻔﺎﻟﺔ
ﻗ ـﻄ ــﺮﻳ ــﲔ وﺗ ـﺒ ـﻨ ــﻲ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﻬــﻢ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﻲ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ،

اﻟﺼﻐﺮ
ﻓـــــﻰ اﻟـ ــﺘـ ــﺮوﻳـ ــﺞ
ﳌﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻦ ﻧــﻈــﺮا ﻻرﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر
إﻳﺠﺎرات اﳌﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ» .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺸﺮق« اﻟﺘﻘﺖ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺪة ﻟﻮﻟﻮة ﺳﻌﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺎﺿﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎء
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل ﺟﻬﻮد اﳌﺮﻛﺰ ﻓﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:

◄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﺗﺤﺪﺛﺖ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﻋــﻦ رﺣـﻠــﺔ اﳌﺮﻛﺰ
ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺗــﺄﺳ ـﻴ ـﺴــﻪ ﻋ ـ ــﺎم  1997واﻟ ـ ـ ــﺬي ﻛ ــﺎن
ﺑﻤﺴﻤﺎه اﻟﻘﺪﻳﻢ »اﻷﺳ ــﺮة اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ« ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﺪﻋﻢ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،
وﻟﻜﻦ ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮ وﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﻗﻄﺮ 2030
ﺑ ــﺪأ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﳌــﺮﻛــﺰ ﻛﻠﻴﴼ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻠﺨﺼﺖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب أﺻﺤﺎب
اﳌ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ اﻻﻧـ ـﺘ ــﺎﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮة وﻣ ـﺘ ـﻨــﺎﻫ ـﻴــﺔ
اﻟﺼﻐﺮ اﻟﻔﻌﻠﻴﲔ واﳌﺤﺘﻤﻠﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء
ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﻢ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ
أو اﳌﻨﺘﺞ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﺣﺘﻀﺎن اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﳌـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﻢ واﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺮوﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﳌـ ـﺸ ــﺮوع وﺗ ــﺮوﻳ ـﺠ ــﻪ ﺑــﺎﻟـﺴــﻮق
اﳌ ـ ـﺤ ـ ـﻠـ ــﻲ .وﺗـ ـ ـ ـ ــﺮدف اﻟ ـﻨ ـﻌ ـﻴ ـﻤــﻲ
ﻗــﺎﺋ ـﻠــﺔ % 80 :ﻣ ــﻦ اﳌ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻐـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة واﳌ ـ ـﺘـ ــﻮﺳ ـ ـﻄـ ــﺔ
اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻲ
ﺗـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ ﻏ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ،
ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ إن ﺳـ ـ ـ ـ ــﻮق اﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺬاء
أﺻﺒﺢ ﻫﻮ اﻟﺴﻮق رﻗﻢ واﺣﺪ
ﺑـ ـ ــﲔ اﳌ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﻊ ﺧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ أن
ﻧﺴﺒﺔ رﺑﺤﻪ ﺳﺮﻳﻌﺔ واﻫﺘﻤﺎم
اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﺴﺮﻳﻊ
واﻻﺑﺪاع ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﻮا ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻨﻬﺎ.

◄ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ
وﺗـ ـﻜـ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻌ ـﻴ ـﻤ ــﻲ ﺣــﺪﻳ ـﺜ ـﻬــﺎ
ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻠـ ــﺔ :أﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎب اﳌـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮب

 80ﻣﺸﺮوﻋﺎ اﺣﺘﻀﻨﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰ
وﺗﻨﺎﻓﺲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺒﺮﻋﺖ ﺑﻤﺤﻠﲔ
ﻻﺻﻄﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﻗﻄﺮ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ
ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط ﻗ ـﺒــﻞ اﳌ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أي
ﻣ ـﺸ ــﺮوع ،ﻓـﻔــﻲ اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻻﺑ ــﺪ ﻣــﻦ إﺣ ـﻀــﺎر أﻧ ــﻮاع
وﻧـ ـﻤ ــﺎذج ﻣ ــﻦ اﳌ ـﻨ ـﺘــﺞ اﳌ ـﻘ ـﺘ ــﺮح ﻋ ــﺮﺿ ــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﻮق
اﳌ ـﺤ ـﻠ ــﻲ ﺑ ـﻘ ـﺼــﺪ اﳌ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻨ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ ﺟ ــﻮدﺗ ــﻪ
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ وﻧﻈﺎﻓﺘﻪ ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ
ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻮدة
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ .وﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺘﻢ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮن اﻟﻄﺒﻲ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻬﺎدة
ﻃـﺒـﻴــﺔ ﺑ ـﻤــﺰاوﻟــﺔ اﳌ ـﻬ ـﻨــﺔ ،وﺑ ـﻌــﺪ أن ﻳ ـﻜــﻮن اﳌﻨﺘﺞ
ﻣﺘﻮاﺟﺪا ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل ﻣﻔﺘﺸﲔ ﻣﺨﺘﺼﲔ
ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﻔﻘﺪﻫﺎ.
وأﻛﺪت اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﺣﺮص إدارة اﳌﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻃﻬﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎزل واﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣــﻊ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ،وﻟـﻬــﺬا ﺗﻌﻤﺪ اﻹدارة إﻟــﻰ إﻋﻄﺎء
دورات ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻷﺻـﺤــﺎب اﳌـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣ ــﻊ وزارة اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ووزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﻔﺘﺸﲔ ﻹﻋﻄﺎء ﻫﺬه اﻟﺪورات.
أﻣ ـ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺨ ــﺺ دراﺳـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪوى اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﻟﻠﺠﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺪورات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓ ــﻲ إﻋ ـ ــﺪاد دراﺳـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺠ ــﺪوى ،وﺑ ـﻌ ــﺪ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء
ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺻــﺎﺣــﺐ اﳌ ـﺸ ــﺮوع ﻋـﻠــﻰ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ إدارة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ،

وﻗ ــﺪ وﺻ ـﻠــﺖ أﻋ ـ ــﺪاد اﳌ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺘــﻲ ﻗ ــﺎم اﳌــﺮﻛــﺰ
ﺑــﺎﺣ ـﺘ ـﻀــﺎﻧ ـﻬــﺎ ﺣ ـﺘــﻰ اﻵن إﻟـ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻘ ــﺎرب ﻟ ـ ـ 80
ﻣﺸﺮوﻋﺎ.

◄ ﻧﻘﺺ اﳌﺤﻼت
ﻛﻤﺎ أﻛﺪت اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ أن اﳌﺮﻛﺰ ﻳﺴﻌﻰ داﺋﻤﴼ ﻟﺮاﺣﺔ
أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻤﺎع ﳌﺸﺎﻛﻠﻬﻢ
وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺎ ،وﺑﺸﺄن ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻣﺤﻼت ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ
ﺗﺤﺪﺛﺖ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﻗﺎﺋﻠﺔ » :ﻧﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،وﻟﻜﻨﻨﺎ أﺧﻴﺮﴽ
ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﺛــﻼﺛــﺔ ﺑ ـﻴــﻮت ﺑﺴﻮق
اﻟــﻮﻛــﺮة واﻵن ﻧﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺎ ﻻﺻـﺤــﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﳌﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﻫــﺬه اﻟـﺒـﻴــﻮت ،ﺣﻴﺚ
ﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ أﻋـ ـ ــﺪاد اﻟـ ـﻐ ــﺮف اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ  25ﻏ ــﺮﻓ ــﺔ وﻳـﺘــﻢ
ﺗــﺪوﻳــﺮﻫــﺎ ﻋـﻠــﻰ أﺻ ـﺤــﺎب اﳌ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻛــﻞ  6أﺷﻬﺮ
ﻣ ـﺠــﺎﻧــﴼ ،ﺑ ـﺸــﺮط اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ رﺳـ ــﻮم اﻟـﺘــﺄﻣــﲔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ ،ﺛــﻢ اﻋــﺎدﺗــﻪ ﻟـﺼــﺎﺣــﺐ اﳌ ـﺸــﺮوع ﺑﻌﺪ
اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣــﻦ اﻟ ـﺘــﺮوﻳــﺞ ﳌ ـﺸــﺮوﻋــﻪ ،ﻛـﻤــﺎ أن ﻫﻴﺌﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺣــﺔ ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ دﻋـ ــﻢ ﺧـ ــﺎص ﻟـﻠـﻤــﺮﻛــﺰ
ﺑ ـﺴ ـﻌــﺮ رﻣـ ـ ــﺰي وذﻟ ـ ــﻚ ﺑ ــﺈﻋ ـﻄ ــﺎء ﻣ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ ﻣـﺤـﻠــﲔ
ﺑـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﻗـﻄــﺮ ﻟــﻸﻏــﺬﻳــﺔ ﺣـﺘــﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

◄ اﻟﻘﺮوض
وأﺧﻴﺮﴽ أﻛﺪت اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ أن اﳌﺮﻛﺰ ﻳﺴﻌﻰ ﳌﺴﺎﻋﺪة
أﺻ ـﺤ ــﺎب اﳌ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺑ ــﺄي ﺷـﻜــﻞ وذﻟـ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻗـ ــﺮض ﻣ ـﻨــﺎﺳــﺐ ﺑ ـ ــﺪون ﻓ ــﻮاﺋ ــﺪ ﺑ ـﻔ ـﺘــﺮات
ﺳﻤﺎح ﻣﻴﺴﺮة ،وذﻟﻚ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻄﻤﺢ إﻟﻰ أن ﻧﺨﺮج
ﻣــﻦ اﻹﻃـ ــﺎر اﳌـﺤـﻠــﻲ ﻟـﻠـﻌــﺎﳌــﻲ ﳌـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌـﺘــﻮاﺟــﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮق ،وﻧﺤﺐ أن ﻧﻮﺟﻪ
ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﻟﻰ وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
ووزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻛﻞ ﻣﻦ
دﻋﻤﻨﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﺎﻟﻴﴼ.

مقابلة حصرية مع السيدة مريم

مقابلة حصرية مع السيدة لولوة

بنت عبداللطيف المناعي ،مدير إدارة

سعد النعيمي ،رئيس قسم برامج

الخدمات المجتمعية ،القائم بأعمال

حاضنة األعمال في مركز "نماء"

المدير التنفيذي لمركز "نماء"

جريدة الشرق

جريدة الشرق

للمــزيـــد

للمــزيـــد

مقابالت إعالمية
مقابالت إعالمية

الجزيرة مباشر

قناة الريان

كلمة السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي،
الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل
االجتماعي ،خالل الملتقى السنوي ،وأداء التعهد
الوظيفي من قبل جميع المديرين والمسؤولين
العاملين في كافة المراكز المنضوية تحت مظلة
المؤسسة.

ملخص عام عن أهمية الملتقى السنوي ،الذي نظمته
المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،وعن أهدافه.
المتحدث:
السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي،
الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل
االجتماعي.

تلفزيون قطر

تلفزيون قطر

ملخص عام عن أهمية الملتقى السنوي الذي نظمته
المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،وعن أهدافه.
المتحدثين هم:
السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي ،الرئيس
التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي
السيد حمد الصفار ،رئيس قسم برامج ريادة
األعمال في مركز اإلنماء االجتماعي
السيد حمد المري  ،مدير إدارة التوعية
المجتمعية في مركز اإلنماء االجتماعي

المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين وإطالق جائزة
ريادة والبدء في تلقي طلبات التسجيل – مقابلة
مع السيد حمد الصفار ،رئيس قسم برامج ريادة
األعمال في مركز اإلنماء االجتماعي

الجزيرة مباشر

إذاعة قطر

مقابلة مع السيدة لولوة سعد النعيمي ،رئيس
قسم برامج حاضنة األعمال في مركز "نماء"
خالل المشاركة في مهرجان قطر العالمي
لألغذية ٢٠١٧

لقاء السيد حمد المري ،مدير إدارة التوعية
المجتمعية في مركز "نماء" خالل برنامج
اقتصاد دوت كوم ،تحدث فيه عن جائزة ريادة.
تجدون اللقاء في اخر  5دقائق من الحلقة.

فيسبوك

يناير

مواقع التواصل االجتماعي

اكثر بوستات تفاعالً

36

تويتر

2024

140505

يناير

اكثر بوستات تفاعالً

228

إنستجرام

1100

948000

يناير

اكثر بوستات تفاعالً

17

405

12882

فيسبوك

فبراير

مواقع التواصل االجتماعي

اكثر بوستات تفاعالً

83

تويتر

3131

109735

فبراير

اكثر بوستات تفاعالً

159

إنستجرام

559

166916

فبراير

اكثر بوستات تفاعالً

24

1108

25047

فيسبوك

مارس

مواقع التواصل االجتماعي

اكثر بوستات تفاعالً

30

تويتر

933

89200

مارس

اكثر بوستات تفاعالً

202

إنستجرام

529

2036000

مارس

اكثر بوستات تفاعالً

24

1924

34128

إحصائيات

اقتصاد متنوع
يواجه التحديات

تراجعت مستويات ثقة مجتمع األعمال خالل
ً
مقارنة مع الربع الثاني من
الربع الثالث 2016
العام نفسه  ،وبلغت قيمة المؤشر العام لثقة
مجتمع األعمال ( )20.2نقطة  ،بانخفاض قدره (-
 )0.2نقطة عن الربع الثاني .2016
وتظهر هذه النتائج ،بصورة عامة ،قدرة االقتصاد
القطري على التنوع في مواجهة االنخفاض األخير
في أسعار النفط  ،وأن القطاعات غير النفطية
استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية وذلك بفضل
الخطط االستراتيجية التي وضعتها الدولة .
المصدر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

للمــزيـــد

تقويم الفعاليات

• ملتقى الشباب القطري – من  16إلى 		 21
		أبريل 2017
• يوم األسرة في قطر –  15أبريل 2017
• 		جائزة ريادة –  ٧مايو 2017
• 		يوم الشباب الدولي –  12أغسطس 2017

الرعاة
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