مؤسسة رائدة من أجل شباب متمكن وفاعل

النشرة
الدورية
ل ـلــربع األخيرمــن س ـن ــة ٢٠١٧

سوق نماء 2017

إطالق مركزاإلنماء االجتماعي "نماء"
سوق نماء  2017في نسخته األولى
في إطارتوجهاتها اإلستراتيجية لتعزيزريادة األعمال وتشجيع املنتج
ً
الوطني ،وانسجاما مع توجه الدولة نحو تشجيع الصناعات واملنتجات
الوطنية ،جاءت مبادرة مركز"نماء" ومجمع "دوحة فستيفال سيتي"
إلطالق سوق نماء في نسحته االولى ،حيث تنص على منح املركزمساحات

مشاركة املركزبفعاليات
متعددة ضمن األسبوع
العاملي لريادة األعمال

ترويجية مجانية باملجمع ،من أجل إقامة منصات عرض خاصة للمشاريع
املنزلية واملستفيدة من خدمات ريادة األعمال باملركز ،مما يساهم في
تمكينها من الوصول للسوق املحلي ،وعرض منتجاتها ،وتسويقها لضمان
تواجدها واملحافظة على استمراريتها.

مركز"نماء" في امللتقى
الشبابي التطوعي الدولي
للجامعات كراعي البالتيني
Nama Center Website

توقيع اتفاقية تعاون مع
صندوق األمم املتحدة للسكان
لتطويرالبرامج الشبابية
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بسم هللا الرحمن الرحيم

إخواني وأخواتي،
ُ
السنة تعد فرصة طيبة للنظرإلى الوراء
إن نهاية ً
للتفكيرمليا فيما ّتحقق من إنجازات ،والنظرإلى
األمام ملعرفة ما يترتب علينا من واجبات .ال شك
اإلنجازات والنجاحات،
أننا حققنا العديد من ً
والفضل ًيعود لكم جميعا .لقد أثبتم بما ال
يدع مجاال للشك أن إتقان العمل أمريعود إلى
اإلخالص ًواألمانة وصحوة الضمير ،ولقد أثبتم
أنكم فعال على قدرهذه املسؤولية الكبيرة،
وقدمتم أفضل ما يليق ًباملركز .أنتم من وصلتم
الليل بالنهاروكنتم جنودا مجهولين تعملون
بصمت دون انتظارالشكر ،ولطاملا صبرتم على
املشقة وتحديتم الصعاب ،أنتم خيرمن عمل
في هذا املركزوأنتم أفضل من قدم له الدعم
واالستثمار.
إليكم يا أصحاب الهمم العالية ،والقلوب
املخلصة واأليادي البيضاء ،يا من سعيتم بكل ما
أوتيتم به من قوة إلنجاح كافة األعمال وسعيكم
مريم بنت عبد اللطيف املناعي
القائم بأعمال املديرالتنفيذي ملركزنماء

الدؤوب لتحقيق أهداف املركزاإلستراتيجية
في مجال التنمية البشرية واستثمار إمكانات
الشباب الواعدة ،ليأخذوا دورهم الطليعي
في عملية البناء والتنمية الشاملة في املجاالت
االقتصادية واالجتماعية في وطننا الحبيب قطر.
ً
فشكرا لجهودكم الكبيرة وتفانيكم وإخالصكم
وتعبكم الذي لن يضيع بإذن هللا ،وأتمنى لكم
املزيد من التقدم واالزدهاروالنجاح.
وفي هذه املناسبة أود أؤكد على التزامنا في
مواصلة تأدية الدور املحرك لعجلة التنمية
واالزدهارفي دولة قطر ،من خالل االستثمار
األمثل في رأس املال البشري املتمثل بأجيال قطر
الشابة ،وسنواصل عملنا في مركزنماء على تمكين
الشباب ،تعزيزقدراتهم ،واالستثمارفي طاقاتهم
من خالل توفيرقنوات وبرامج تسهم في تفعيل
مشاركتهم في تنمية املجتمع ،واملساهمة النشطة
في تحقيق رؤية قطرالوطنية .2030
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تصاريح مهمة

"كان تأسيس مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" بمثابة صفارة البداية
لإلذان بعهد جديد ،فقد كانت الساحة خالية إال من بضع مبادرات
تنتهج العمل الخيري في صوره التقليدية ،وقد شكل مركزنماء فارقة
في تاريخ العمل المدني بدولة قطر .لقد كانت الساحة عط�شى للعمل
ً
ً
المدني التنموي الذي ينتهج نهجا مختلفا ،فشكل بذلك مركزنماء
ً
ً
منبعا ومرجعا لكل من يبحث عن العطاء والمشاركة المجتمعية،
ً ً
ومجاال آمنا لكل باحث عن حاجته ،فكانت استجابة مركزاإلنماء
االجتماعي "نماء" بقدرآمال المؤسس".
آمال بنت عبداللطيف املناعي
الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي

Nama Center Website
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أطلق مركزاإلنماء االجتماعي "نماء"
سوق نماء  2017في نسخته األولى
مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" ،أحد املراكزاملنضوية تحت مظلة املؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي ،ومن رواد املؤسسات التنموية بالدولة ،تتمحور
رسالته حول توسيع خيارات الشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم في دولة قطر ،أطلق
سوق نماء  ،2017والذي امتد من  13إلى  18نوفمبر ،حيث أقيمت فعالياته في
مجمع دوحة فستيفال سيتي.
توجهاتها اإلستراتيجية لتعزيزريادة األعمال وتشجيع املنتج الوطني،
في إطار ً
وانسجاما مع توجه الدولة نحوتشجيع الصناعات واملنتجات الوطنية ،جاءت
مبادرة مركزنماء ومجمع دوحة فستيفال سيتي إلطالق سوق نماء في نسحته
األولى ،حيث تنص على منح املركزمساحات ترويجية مجانية باملجمع ،من أجل
إقامة منصات عرض خاصة للمشاريع املنزلية واملستفيدة من خدمات ريادة
األعمال باملركز ،مما يساهم في تمكينها من الوصول للسوق املحلي ،وعرض
منتجاتها،وتسويقها لضمانتواجدهاواملحافظةعلىاستمراريتها.

"نود أن نتوجه بالشكرالجزيل إلى القائمين
على إدارة المجمع لتلك المبادرة الكريمة التي
تدل على عمق االنتماء لهذا الوطن المعطاء،
وحرصهم الحثيث على دعم عجلة تقدمه
وتنميته ،عبرإفساح المجال لرواد األعمال
الشباب لدخول معترك الحياة العملية
ومنحهمالمساحاتالمناسبةلالحتكاك
بالسوق المحلي واكتساب الخبر ّات الالزمة
لمواصلة طريق النجاح الذي خطوه ألنفسهم.
كما نأمل من باقي الجهات المعنية بالدولة
أن تحثوحثومجمع دوحة فستيفال سيتي
بالمساهمة في إنجاح عملنا التنموي لدعم
تلكالفئة".
مريم بنت عبداللطيف المناعي ،القائم بأعمال
المديرالتنفيذي في مركزاإلنماء االجتماعي "نماء"

وبهذه املناسبة ،قالت السيدة /مريم بنت عبداللطيف املناعي ،القائم بأعمال
املديرالتنفيذي في مركزاإلنماء االجتماعي "نماء":
"تكمن توجهاتنا اإلستراتيجية بمركزنماء في التطويرالنوعي واستثمارالطاقات
الخالقة لطالئع الشباب ،وحفزطموحاتهم وتطلعاتهم وتطويرقدراتهم عبر
مجموعة من البرامج املنتقاة بعناية إليجاد جيل متمكن ومستنيريمتلك قدرات
هائلة للمبادرة واإلبداع والتفاعل مع قضايا واحتياجات املجتمع والعمل
على تلبيتها .إن توجهاتنا هذه بقدرما تلبي احتياجات الشباب فإنها تستثمرفي
الجيل الحالي وتعزز مساهمته في العمل العام وتيهئ الجيل الثاني من القيادات
املستقبلية  .إن إيماننا بأن الشباب هم عماد التنمية والتطور االقتصادي
واالجتماعي ،وأنهم الفئة األكثرأهمية في تحقيق رؤية قطرالوطنية 2030هو
دافع لنا للسعي الحثيث والتميزفي دعم الجهود واملبادرات الذاتية للرياديين
والعمل علي تعزيزمردودها وضمان إقامة مشاريع ناجحة ذات جدوى اقتصادية.
نسعى من خالل عمليات الدعم الفني واملادي والترويجي إلى وتعريف أكبرعدد
من أفراد املجتمع بهم وبما يقدمه املركزمن خدمات متميزة للمبدعين من رواد
املشاريع في الدولة ولكافة الجنسيات ،باإلضافة الى تمكينهم من الوصول املباشر
للسوق املحلي لترويج وبيع منتجاتهم .وعلى صعيد آخرفإن للمركزجهود متنامية
لتفعيل دور الشراكات مع الجهات التنموية بالدولة والتعاون والتنسيق لتعظيم
مردود الخدمات املقدمة والتي تشمل إلى جانب الدعم املباشرالعمل مع الشركاء
من أجل تعزيزالنظام البيئي لريادة األعمال”.

تغطية إعالمية يف إحدى الصحف

جريدة العرب

الضغط هنا

Nama Center Website
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نحتفي مع العالم باملتطوعين وأياديهم البيضاء ونقول
"كفو" للمتطوعين في كافة بقاع الدنيا

في العام  1998أطلقنا الملتقى
السنوي للمتطوعين وشهد العام
 1999إطالق جائزة العمل التطوعي
شارك مركزاإلنماء االجتماعي "نماء"  -أحد املراكزاملنضوية تحت مظلة
املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي – باالحتفال بيوم التطوع العالمي
 ،2017حيث تأتي هذه املشاركة في إطارًتشجيعه لألعمال التطوعية
وتحفيزاملشاركة املجتمعية فيها ،وتأكيدا على أهمية العمل التطوعي كقيمة
إنسانية نبيلة وعلى ضرورة تقديم الدعم واملساندة للمتطوعين لدورهم
املحوري في تحقيق التنمية الشاملة في مجتمعاتهم .باإلضافة الى تشجيع
مبدأ العطاء دون مقابل وإبرازأهمية التطوع بالوقت والجهد والعلم
والخبرة ،كأحد أوجه العطاء.
ُيعتبرمركزنماء من أبزر املؤسسات االجتماعية التي ساهمت في نشر
وتعزيزثقافة العمل التطوعي بدولة قطر ،حيث انطلق أول ملتقى للعمل
التطوعي في عام  ،1998وكان من تنظيم املتطوعين من منتسبي املركز،
بهدف تشجيع األفراد واملؤسسات على املساهمة في العمل التطوعي ،غرس
مفاهيم العمل التطوعي وتعزيزها في نفوس املواطنين واملقيمين .في عام ً
 1999تم إطالق جائزة العمل التطوعي ،حيث يجرى االحتفال بها سنويا
في اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبرمن كل عام،
هذا وتستهدف جائزة العمل التطوعي تعزيزثقافة البذل والعطاء واالهتمام
التطوعية واإلنسانية التي يبذلها األفراد والجماعات واملؤسسات
بالجهود
ً
ً
تقديرا وتخليدا ألعمالهم وجهودهم ،باإلضافة إلى زيادة الوعي بدور العمل
التطوعي في تنمية املجتمع وتحفيزاألفراد واملؤسسات على االهتمام به .وفي
الجائزة ،قام املركزفي العام  2003بإصدار
إطارتطويرالعمل وتنويع فئات
ً
الئحة داخلية للجائزة وأعلنت رسميا بتاريخ  29يونيو  ،2004كما قام
بإعداد دراسات عن العمل التطوعي شملت معوقات العمل التطوعي لدى
املراة القطرية ،وإقامة ورش عمل شملت كافة فئات املجتمع من طالب
وإعالميين وعاملين في حقل العمل االجتماعي بهدف تطويرآالليات لتنفيذ
أهداف الجائزة.
وبناء على ذلك تم إدراج املؤسسات التطوعية ومن أبرز املشاريع التي
فازت بالجائزة مشروع الوحدة الخيرية لغسيل مر�ضى الكلى بمركزاإلنماء

Nama Center Website

"يشكل االحتفال بهذا اليوم مناسبة محفزة
لمواصلة الجهود في توسيع إطارالعمل
التطوعي من خالل إطالق مشاريع تطوعية
تنمويةاجتماعيةجديدةوتعزيزوتطوير
القائم منها ،نشرالثقافة التطوعية على
نطاق أكبرواستقطاب المزيد من الشباب،
كما يمثل فرصة لتقييم المبادرات السابقة
ونتائج العمل التطوعي في كافة المجاالت
التنموية واالجتماعية ،من أجل تحسين
األداء ،واستثماراإلنجازات والنجاحات والبناء
عليها .وفي هذا اليوم العالمي المميز ،يسرني
أن أتوجه لكل المتطوعين مؤسسات وأفراد
بخالص الشكرواالمتنان على ما يقدموه من
جهد ومثابرة في خدمة اإلنسان والمجتمع،
كما أدعوالجميع إلى عدم التردد بأخذ زمام
المبادرةللمشاركةباألعمالالتطوعية
هذه القيمة النبيلة في
المتاحة وترسيخ ً
واقعهم ًوجعلها جزءا من أسلوب حياتهم
ونموذجا ُيحتذى به من قبل اآلخرين".

مريمبنتعبداللطيفالمناعي،
القائم بأعمال المديرالتنفيذي لمركزاإلنماء
االجتماعي"نماء"

االجتماعي ،ومشروع قسائم الخيرأحد مشاريع الهالل
األحمرالقطري ،ومشروع لقطرالخيرية ،ومشروع
الجمعية القطرية للسكري ،إلى جانب ترسيخ مفاهيمه
لدى الطالب بجميع املراحل التعليمية وتشجيع املبادرات
التطوعية في مجال البحث العلمي وخدمة املجتمع
النوعية كجزء محوري في العملية التنموية الشاملة.
عقب ذلك ،جاءت الحملة الوطنية لتشجيع العمل
التطوعي "كفو" في عام  2009كنتيجة للعمل الدؤوب
لتطويروتعزيزثقافة العمل التطوعي ،حيث كان يسبق
تقديم الجائزة حملة توعية بالعمل التطوعي متستمرة
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ملدة أربعة أشهر ،وكانت تستهدف املدارس بشكل خاص من خالل ما ُيسمى
"أيام املعايشة باملدارس" باإلضافة إلى استهداف التجمعات الشبابية األخرى
مثل الجامعات ،املجمعات التجارية واألندية الرياضية .وقد ارتكزت فلسفة
الحملة على مبدأين أساسيين وهما تقديرالعمل التطوعي املتميز ،وتحفيز
كل جهد يثري العمل التطوعي ويضمن استمراريته.
ومن أبرز اإلنجازات التي قامت بالشراكة مع منظمات املجتمع املدني بالدولة
مبادرة "تم" وهي عبارة عن منصة تفاعلية للمتطوعين يسعى املركزإلى
تطويرها في الفترة القادمة.
ً
واستمرارا لجهوده الرامية إلى توسيع نطاق العمل التطوعي وإشراك أكبر
عدد من الشباب في فعالياته املختلفة ،اشتملت التوجهات اإلستراتيجية
للمركز 2022 – 2017على إستراتيجية متكاملة لتعزيزمشاركة الشباب في
خدمة املجتمع وإتاحة الفرصة لهم للتطور والتفاعل ضمن مشروع املركز
لتطويرالرياديين االجتماعيين .ويعمل املشروع من خالل نافذتين حيث تم
إطالق مشروع "مقبلين" بهدف التعريف بمشروع املركزوجذب الشباب
لالنضمام لبرامج بناء القدرات من أجل تعزيزمساهمة الشباب في العمل
املدني والتنمية االجتماعية وتوسيع خيارتهم ،واملشروع اآلخرهو مشروع
"سما نماء" الذي ُ
صمم لينفذ عبرمراحل متعددة لتطويرقدرات الرياديين
االجتماعيين وتمكينهم من تصميم مشاريع اجتماعية يقدم لها املركزالدعم
الفني واملادي ،ومن مخرجات املشروع تطويرالقيادات الشبابية ،الحالية
واملحتملة ،وتحري الواعدين وحثهم وحفزهم ليكون فاعل ومشارك في
تحقيق مستقبل أفضل ،وحياة مفعمة بالحيوية والعطاء والرضا.
يسعى املركزمن خالله مشروع "مقبلين" إلى التواصل مع الفعاليات
املجتمعية بمختلف فئاتها ،وفي مقدمتها فئة الشباب ،لتوعيتها وتعريفها
التي يوفرها بهدف
على األنشطة ،املشاريع ،الخدمات
واملجتمعية ً
التنموية ً
ً
االرتقاء بواقع الفرد وتأهيله ،ودعمه فنيا ،وماليا ،ولوجستيا ،حتى يتمكن
حياته املهنية وتحقيق استقالله االقتصادي ،واستقراره
من االنطالق في ً
االجتماعي ،وصوال إلى املساهمة في إنجازرؤية قطرالوطنية  ،2030التي
ترتكزعلى التنمية االقتصادية املستدامة القائمة على العلم واملعرفة.
ً
ويعكف مركز"نماء" حاليا على وضع خطة عام  2018ملشروع مقبلين والتي
تتضمن محاورها الرئيسية تنظيم العديد من األنشطة والفعاليات املتنوعة
الهادفة إلى استقطاب مزيد من املتطوعين الشباب إلشراكهم في نهضة
املجتمع وخدمة ورفعة الوطن.
والجديربالذكرأن املركزالذي تأسس في العام  1996رغبة من صاحبة
السمو الشيخة موزا بنت ناصر(حفظها هللا) في تحقيق التنمية البشرية
ّ
محفزة تسهم في استثمار
واالجتماعية في الدولة يهدف إلى توفيربيئة ِ
الطاقات الكامنة والقدرات اإلبداعية للشباب ،وتلبية احتياجاتهم
وطموحاتهم ليكونوا شركاء في العمل املدني ،وفي ّ
تحري أفضل الفرص
واالبتكارلقيادة نهضة مجتمعاتهم.
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ّ
نشكل املواقف التي نريد تجاه قطر"
"بالشباب ومن الشباب ِ
ً
اعتبارا من العام  2013تحت مظلة املؤسسة
ويعمل املركز
ّ
كل من املجلس
في
عضو
واملركز
.
االجتماعي
للعمل
القطرية
ِ
االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ،والشبكة العربية
للمنظمات األهلية ،ومنظمة األسرة العاملية.

تغطية إعالمية في إحدى الصحف
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ً
ً
عرفانا وتقديرا لجهودهم املخلصة

أقام مركزاإلنماء االجتماعي "نماء"
الحفل الختامي السنوي
فعالية
ً
 2017تكريما لموظفيه
ً
ً
ً
تعبيرا عن اعتزازه وتقديره ملوظفيه وعرفانا بجهودهم املخلصة وتكريما إلنجازاتهم
البارزة على مدارالعام املا�ضي في تحقيق أهدافه اإلستراتيجية في مجال التنمية
البشرية واستثمار إمكانات الشباب الواعدة ليأخذوا دورهم في عملية البناء
والتنمية االقتصادية واالجتماعية في قطر ،أقام مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" -
مظلة املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي – فعالية
أحد املراكزاملنضوية تحت ً
الحفل الختامي السنوي تكريما ملوظفيه.
وقد شهد الحفل العديد من الفعاليات ،حيث بدأ بكلمة ترحيبية باملوظفين عبرت
عن فخر واعتزاز املركز بهم .كما تم طرح مسابق املوظف املحظوظ من أجل
نشرالحماس في نفوس املشاركين .تال ذلك عرض فيديوموجزعن إنجازات مركز
نماء خالل العام الحالي .كما قامت السيدة مريم بنت عبداللطيف املناعي بتكريم
املوظفين ذو ًي الخدمة الطويلة ،أعقب ذلك تنفيذ ُالعديد من األنشطة املتنوعة
ُ
إلضفاء مزيدا من الحيوية والنشاط على الفعالية ،ثم ختمت الفعالية بالنشيد
الوطني تبعه دعوة الحضور إلى مأدبة الغداء املقامة على شرفهم.
يقوم مركز نماء بطرح الكثيرمن املبادرات ،البرامج والدورات العلمية والعملية
التي تستهدف فئة الشباب في شتى املجاالت .كما يقف على متطلبات رواد املشاريع
الناشئة وتوفيركل سبل الدعم املعنوي ،املادي ،االستشاري واللوجستي من أجل
لالقتصاد
مساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم ،ملا في ذلك من خدمة للمجتمع وتنويع ً
الوطني ،ومساهمة في تحقيق رؤية قطرالوطنية  ،2030وهوما يندرج أيضا ضمن
سياسة دولة قطر في مجال التنمية البشرية ،التي تؤكد على أهمية دور الشباب في
املساعي والجهود الرامية لتحقيق النهضة واالزدهاراملستدامين في البالد.

"إن اللقاء السنوي ألسرة نماء في هذه
المناسبةالخاصةوالعزيزةعلىنفوسنا
ً
جميعا بقدرما تشيع جومن األلفة والمرح
ً
بعيدا عن الرسميات كلقاء اجتماعي فهي في
ذات الوقت عهد وميثاق على تكاتفنا لتحقيق
أهداف المركزاإلستراتيجية الرامية إلى
النهوض بالموارد البشرية الشابة في دولة قطر
وتمكينهم من أخذ دورهم الرائد في عملية
التطويرالمجتمعيواالقتصاديوالمساهمة
في تحقيق رؤية قطرالوطنية .2030
هذا العام مثل نقطة تحول هامة ألنه العام
الذي انتقلنا فيه بكلياتنا من تنمية األسرة وفق
رؤية ضيقة تستهدف محدودي الدخل إلى رؤية
طموحة لصناعة األجيال الشابة واإلسهام
في صناعة ً
مستقبل قطروتحقيق رؤيتها ً ...
ً
لذا كان عاما حافالبالتحديات وبالتالي حافال
المستمرعلى مواجهتها بقوة حيث
بالعمل ً ً
أثمرت عمالمميزا  .وهوما لم يكن ليحدث
لوالالتحام الجميع والشغف الالمتناهي
لجميع أفراد األسرة في السيرإلى األمام وقبول
التحدي،تحملالمسؤولية،وتذليلالصعاب
وتحويلها إلى إنجازات وفرص تتحدث عن
نفسها.
ً
وبالتالي يأتي لقاؤنا هذا العام مختلفا مشحون
بالفرح والنجاح لذا هوشكرمستحق وامتنان
لهم من بعد الله على الجهد المتواصل دون
ملل والمثابرة دون كلل والعطاء دون حدود
في بيئة محفزة وداعمة لتحمل المسئولية،
وسيادة روح العمل الجماعي التي نتحلى بها
كفريقمنسجمومتجانسفتحملالمسئولية
والعمل الجماعي هما المحرك الرئيس لما
واحتفالنا اليوم
قدمناه وما نطمح لتقديمه،
ً
احتفاء يجمعنا كموظفين تكريما لهم ولنا
هو ً
جميعا ،فما حققناه من نجاحات لم يكن ليرى
النور لوالمثابرتهم ،أقول لهم أحسنتم ونقدر
لكم كل ما تقومون به وبوركت مساعيكم".
مريم بنت عبداللطيف المناعي،
القائم بأعمال المديرالتنفيذي لمركزاإلنماء
االجتماعي"نماء"

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

جريدة الوطن

الضغط هنا

Nama Center Website

NamaQatar
nama_qa

9

األخبار
األخبار

ً
استمرارا لدوره الريادي في دعم الشباب

شارك مركز"نماء" في ملتقى الشباب
القطري في نسخته الثانية
جاءت مشاركة مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" -في فعاليات ملتقى الشباب
القطري في نسخته الثانية متميزة ،حيث نفذت العديد من الفعاليات
شملت ثالثة توجهات رئيسية ففي جناح نماء تم التعريف بالخدمات
املقدمة للشباب وطرح مخرجات مشروع تطويرالرياديين االجتماعيين،
ومن خالل املسرح قدمت عدة فقرات للملهمين ،بينما أشرف فريق املركز
بالتعاون مع مركزالبحوث والدراسات االجتماعية بجامعة قطرعلى إدارة
العديد من ورش النقاش للتعرف على رؤى الشباب ومناقشة التحديات
والعقبات التي تجابه انطالقهم ومشاركتهم في تنمية املجتمع وآراءهم
حول سبل تطويرالعمل الشبابي ،كما سعى مركزنماء من خالل امللتقي
إلى االلتحام مع الشباب فااللتحام مع الشباب والوصول إليهم في أماكن
تواجدهم هو من أبرز اآلليات لتحقيق التوجهات اإلستراتيجية – 2017
.2020
لقد تخيراملركزأن يكون جناح نماء بمثابة منصة تفاعلية بإدارة شباب سما
نماء أنفسهم من أجل حث وحفزالشباب على املشاركة في خدمة املجتمع،
ومناقشة أوجه املشاركات املختلفة لشباب سما نماء وعرض مشاريعهم
املجتمعية وتشجيعهم عبرالحوارات لالنخراط في مشاريع بناء القدرات
باملركز ،كما شاركوا بعرض أعمالهم املتنوعة في املجاالت التي برعوا وأبدعوا
فيها ،وكان من أبرز محاور النقاش هي الريادة االجتماعية وكيفية االنخراط
في مشاريع تخدم املجتمع وأنواع املشاريع التي تخدم املجتمع ،باإلضافة إلى

"تأتي مشاركتنا في ملتقى الشباب القطري في
نسختهالثانيةبمثابةترجمةالستراتيجيتنا
الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيزقدراتهم،
واالستثمارفي طاقاتهم ،من خالل استحداث
المبادرات والبرامج التي تسهم في تفعيل
مشاركتهمفيتنميةالمجتمعوالمساهمة
الوطنية
بفعالية وحيوية في تحقيق رؤية قطر ً
 .2030نحن في مركزنماء ال ندخرجهدا في
تقديم كل ما يساهم في تنمية وتطويرقدرات
وإمكانيات الشباب ليأخذوا دورهم الريادي في
صياغةمستقبلمشرقألنفسهمومجتمعهم،
حيث نواصل االستماع إليهم واالهتمام
بأفكارهم وطروحاتهم اإلبداعية ونسعى ما
وسعنا الجهد إليجاد حلول عملية لمشاكلهم،
كما نعمل على فتح قنوات التواصل بين
الشباب أنفسهم ،ليتبادلوا األفكاروالتجارب،
ويبنوا على نجاحاتهم إنجازاتهم بما يساعدهم
على االستمرارفي مسيرتهم الهادفة ورفد
الوطن والمجتمع بكل ما هومفيد ونافع .كما
الشباب والثقافة
نتوجه بالشكرإلى وزارة ً
إيمانا بأهمية الشراكة
لهذه الجهود البناءة و ً
للمعنيين بالعمل في إيمانا الشباب .إن ملتقى
ً
الشباب القطري لهذا العام كان فاعالوقد
اتسم بالكثيرمن الحيوية والمشاركات البناءة
التي أفلحت في جذب الشباب ،كما شهد
مشاركة الفتة من جانب المراكزالشبابية،
حيث تمت مناقشة العديد من القضايا
الهامة ،وكان من أبرز محاور النقاش التركيز
على توصيات ملتقى الشباب األول ،اطالع
الشباب على ما تم تحقيقه ،باإلضافة إلى فتح
أبواب المشاركات وإتاحة المجال للشباب
لعرض تجاربهم وتبادل الخبرات والمعارف".
مريمبنتعبداللطيفالمناعي،
القائم بأعمال المديرالتنفيذي لمركزاإلنماء
االجتماعي"نماء"

Nama Center Website

NamaQatar
nama_qa

10

األخبار
األخبار

إتاحة املساحة الكافية للشباب من أجل طرح أفكارهم ،التعبيرعن آرائهم
وتطلعاتهم ،واملشاركة بإبداعاتهم وابتكار ًاتهم ،إلبرازالدور الشبابي في
املساهمة في تنمية وتطويراملجتمع وصوال إلى تحقيق رؤية قطرالوطنية
.2030
من ناحية أخرى شارك قسم ريادة األعمال بعدد من املشاريع املحتضنة
من جانب مركزنماء في الفعاليات املختلفة مللتقى الشباب القطري،
وشارك من املركزفي فقرة "امللهمون" كل من السيدات الجازي املانع،
ولطيفة البوعنين،و رقية عي�سى السادة ،وفاطمة إبراهيم األنصاري .كما
شارك في فقرة "األجنحة" كل من السيدات والسادة /سالم خميس سيف
العلوي ،هند عبدامللك وغانم الكواري.أما في فعالية املطعم ،فقد شارك
فيها كل من السيدات والسادة /مبارك يوسف محمد الخليفي ،خلود
راشد جاسم راشد الرميحي وعائشة مبارك مرزوق العبدهللا.
ً
الجديربالذكرأن مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" قام مؤخرا بتوقيع
اتفاقيتي تعاون مع كل من مركزالبحوث والدراسات االجتماعية وصندوق
األمم املتحدة للسكان من أجل الوصول إلى أفضل الفرص واآلليات
لتطويرالبرامج الشبابية التي يقدمها املركز ،والعمل املستمرعلى تحري
االحتياجات والوصول إلى أفضل املمارسات في التطبيق العملي والعلمي
لبرامج بناء القدرات والتمكين وتخيراملعرفة واملهارات الحياتية الضرورية
من أجل تنمية قدراتهم وتعزيزمساهمتهم في عملية التحول االقتصادي
واالجتماعي لتنمية املجتمع.

العديد من ورش التواصل في املدارس والجامعات وشارك
في العديد من املنتديات واللقاءات الشبابية ،وقد جاءت
مشاركته في امللتقى الشبابي التطوعي ً الدولي للجامعات
في نسخته الرابعة الذي نظمته مؤخرا جامعة قطرتحت
رعاية سعادة السيد صالح بن غانم العلي ،وزيرالثقافة
والرياضة مميزة وجاذبة للشباب من مختلف الدول،
حيث جرى تناول سبل وعوامل االرتقاء بالعمل التطوعي
والخدمة املجتمعية من أجل بناء الفرد واملجتمع ،إلى
جانب فتح قنوات التواصل بين طالب جامعة قطر
والجامعات األخرى لتبادل الخبرات والرؤى في مجال
املبادرات التطوعية.

تغطية إعالمية في إحدى املواقع اإللكترونية

وفي إطارتواصله املستمرمع أماكن تجمعات الشباب وحثهم وحفزهم
للمشاركة املجتمعية واالندماج في مشروعات بناء القدرات نظم املركز

وكالة أنباء األعمال

الضغط هنا
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ً
في إطاردعمه املتواصل للشباب وإشراكهم وتمكينهم مجتمعيا

ً
ً
احتفاال بمرورعشرون عاما على تدشين
مركزنماء مبادرة ريادة األعمال شارك
المركزبفعاليات متعددة ضمن األسبوع
العالمي لريادة األعمال
ً
استمرارا الستراتيجيته ونهجه في مجال التنمية ًالبشرية من خالل دعمه
املتواصل للشباب وإشراكهم وتمكينهم مجتمعيا ،واالستثمار في إمكاناتهم
الواعدة ليأخذوا دورهم في عملية البناء والتنمية االقتصادية واالجتماعية
في قطر ،مركزاإلنماء االجتماعي "نماء"  -أحد املراكزاملنضوية تحت مظلة
املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي – شارك بصفته "شريك مجتمعي"
بفعاليات األسبوع العالمي لريادة األعمال الذي عقد في جامعة قطرفي الفترة
من  12إلى  15نوفمبر.
ً
يأتي األسبوع العالمي لريادة األعمال منسجما مع إستراتيجية وتوجهات الدولة
في دعم الشباب من أجل تطويرإمكاناتهم ومهاراتهم في مجال ريادة األعمال،
لتمكينهم من أخذ دورهم الريادي في عملية البناء والتنمية كونهم يمثلون أحد
أهم األطراف الفاعلة في املعادلة االقتصادية واالجتماعية ،وعلى عاتقهم تقع
مسؤولية تحقيق النهضة واالزدهاراملستدامين في البالد وضمان مستقبل
واعد لهم وملجتمعهم بما يتما�شى مع رؤية قطرالوطنية .2030
وتجئ مشاركة مركزاإلنماء االجتماعي مع مركزريادة األعمال بجامعة قطر
كشريك مجتمعي إليمانه بأن الجامعة هي مصنع قيادات املستقبل ،وألن املركز
والجامعة يستهدفان بناء قدرات الشباب وإعدادهم للمستقبل ،األمرالذي
يتطلب العمل اللصيق مع جامعة قطروغيرها من أماكن تجمعات الشباب،
باإلضافة إلى الدور التعليمي والتشجيعي والبحثي الذي يضطلع به املركز.
وتأتي مشاركة املركزهذا العام متعددة ومثمرة ،تشمل املشاركة في تنظيم
ورشتي عمل وطرح تجارب الرياديين الذين وصلوا إلى املراحل النهائية في جائزة
ريادة ،وتقديم منتسبي مشروع سما نما لتطويرالرياديين االجتماعيين،
باإلضافة إلى املشاركة في البازارب ـ  10مشاريع رائدة يحتضنها املركز.
الجديربالذكرأن األسبوع العالمي لريادة األعمال يعقد في أكثرمن  160دولة
حول العالم في نفس الفترة من كل عام ،ويتضمن ندوات ،ورش عمل ودورات
تدريبية تهدف إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة ورواد األعمال .كما
يسعى إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تهم قطاع الشركات الصغيرة
واملتوسطة ،واملتناهية الصغر.

"تأتي مشاركتنا هذا العام في األسبوع
العالمي لريادة األعمال بالشراكة مع ً
مركزريادة األعمال بجامعة قطرامتدادا
لجهودنا الرامية إلى تفعيل الشراكات
مع قطاعات الدولة المختلفة ،والعمل
اللصيق مع المبادرات المميزة التي
من شأنها أن تشكل منصات للتواصل
المجتمعيمعالفئةالمستهدفة،وهي
فرصة رائعة للتالقي واالستفادة من
خدماتنا وجهودنا الرامية إلى المساهمة
فياإلستراتيجيةالوطنيةلتنويعاالقتصاد
القطري ،ورفده بالمشاريع الرائدةُ .يعتبر
األسبوع العالمي لريادة األعمال محطة
هامة لرواد األعمال الشباب الذين
يمثلون الفئة األكثرقدرة على اإلنتاج
وتعزيزاالقتصاد الوطني ،حيث يمكنهم
من خالل فعالياته عرض مشاريعهم
المبتكرة ،وهي فرصة جيدة لتبادل األفكار
والتجارب العملية مع نظرائهم ،باإلضافة
إلى االستفادة من كل جديد يتم طرحه عبر
الندوات ،المحاضرات ،الدورات وورش
العمل .وقد عملنا في مركزنماء منذ العام
 1997لتعزيزريادة األعمال عبرمجموعة
من الخدمات المتكاملة من أجل تأسيس
مشاريع ريادية ذات جدوى اقتصادية،
وتتمثل خدماتنا الشاملة في الدعم
الفني والذي يشمل التدريب واالستشارة
والمتابعة ،والدعم المادي والذي يشمل
التمويل والترويج والتسويق ،وتوفيرأماكن
العرض ،والتحفيزمن أجل المساهمة
ببناء اقتصاد قطري قوي والمشاركة في
تحقيق رؤية قطرالوطنية ."2030
مريمبنتعبداللطيفالمناعي،
القائمبأعمالالمديرالتنفيذيلمركز
اإلنماء االجتماعي "نماء"

تغطية إعالمية يف إحدى الصحف
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في خطوة متقدمة ضمن مسيرته في دعم التنمية البشرية

وقع مركزنماء مذكرة تفاهم مع
مؤسسة إنجازقطر
املستمرة في مجال التنمية البشرية واالقتصادية
في إطارمساهماته ً
واالجتماعية ،وانطالقا من إيمانه بأهمية االستثماربقدرات وإمكانات
الشباب الواعدة لتأهيلهم وإعدادهم ليكونوا نواة نهضة قطرالقادمة،
قام مركزاإلنماء االجتماعي "نماء"  -أحد املراكزاملنضوية تحت مظلة
املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي – بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة
"إنجازقطر" لخدمة مجموعة من األنشطة والبرامج املشتركة التي تلبي
الشباب وطموحاتهم ،مما يؤهلهم ليكونوا شركاء في بناء الوطن
احتياجات ً
ً
ويلعبوا دورا فاعال في تقدم وازدهاراقتصاده .وقد جرت مراسم التوقيع
على مذكرة التفاهم يوم الخميس  2نوفمبر ،في مقرمركزاإلنماء االجتماعي
"نماء".
ً
ووفقا ملذكرة التفاهم املوقعة ،سيعمل الطرفان جاهدان على إنجاح
البرامج املشتركة و توفيراملوارد التعليمية الالزمة ،ومن ضمنها املدربين
من ذوي الخبرة املهنية في قطاعات ريادة األعمال املختلفة ،لتعزيزفرص
التطور املنهي لرواد األعمال الشباب وإعدادهم لالنخراط في سوق العمل،
إلى جانب تقديم اإلرشاد واالستشارات الالزمة.
يقوم مركزنماء بطرح الكثيرمن املبادرات ،البرامج والدورات العلمية
والعملية التي تستهدف فئة الشباب في شتى املجاالت .كما يقف على
متطلبات رواد املشاريع الصغيرة واملتناهية الصغروتوفيركل سبل الدعم
املعنوي ،املادي ،التدريبي ،واالستشاري من أجل مساعدتهم في تحقيق
الوطني،
تطلعاتهم ،ملا في ذلك من خدمة للمجتمع وتنويع لالقتصاد
ً
ومساهمة في تحقيق رؤية قطرالوطنية  ،2030وهو ما يندرج أيضا ضمن
سياسة دولة قطرفي مجال التنمية البشرية ،التي تؤكد على أهمية دور
الشباب في املساعي والجهود الرامية لتحقيق النهضة واالزدهاراملستدامين
في البالد.
وبهذه املناسبة ،قالت السيدة /مريم بنت عبداللطيف املناعي ،القائم
بأعمال املديرالتنفيذي ملركزاإلنماء االجتماعي "نماء"" :يأتي توقيع مذكرة
التفاهم الهامة مع مؤسسة إنجازقطرمن منطلق حرص مركزنماء على
تحقيق أق�صى فائدة ممكنة من جهود املؤسسات املختصة في مجاالت
البشرية واملهنية ،وفي صدارتها مؤسسة إنجازقطرُ .يعتبرالوقت
التنمية ً
ً
عامال حاسما في عملية التطور والنمو سواء على الصعيد الفردي أو
املؤس�سي أو الوطني ،وبما أن شبابنا يتمتع بالطاقة والقدرة على اكتساب
املهارات املختلفة بسرعة الفتة ،فقد ارتأينا وجوب العمل على استثمار
إمكاناتهم بالشكل األمثل ،من حيث مضاعفة السرعة في صقل مواهبهم
املساحة الكافية إلطالق طاقاتهم ومواهبهم
وتعزيزقدراتهم وإعطائهم
ً
اإلبداعية كرواد لألعمال ،وصوال إلى تهيئتهم لدخول معترك الحياة العملية

وهم بكامل الجاهزية .وهذا سيتحقق بإذن هللا من خالل
الدورات والبرامج املتخصصة في شتى مجاالت ريادة األعمال
التي تقدمها مؤسسة إنجازقطربإشراف نخبة من املعلمين
واملدربين أصحاب الخبرة والتجربة الطويلة".
تعد "إنجازقطر" مؤسسة غيرربحية ،عضو في منظمة إنجاز
الشباب العاملية ،وهي تعمل على توفيرالتعليم والتدريب
التطبيقي وإعداد الطالب لسوق العمل وريادة األعمال ،من
خالل برامجها التعليمية والتدريبية التي تقدمها للمدارس،
الجامعات ومراكزالشباب في أنحاء دولة قطر .كما تحظى
"إنجازقطر" بدعم شبكة واسعة من الشركاء من مجتمع
األعمال واملؤسسات التعليمية ،الذين يؤمنون بضرورة
تمكين الشباب من اكتساب املعرفة والتجربة العملية
لتحقيق النجاح.

"تتوج مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم جهود
التعاون الوثيق بين مؤسسة إنجازقطرومركز
اإلنماء اإلجتماعي  -نماء ،والتي تسهم في تعزيز
تنمية مهارات الشباب وتعدهم بصورة أفضل
لدخول سوق العمل عن طريق التعاون في مجال
تبادلالخبراتوتطويرالمعاييرالمهنيةوبيئة
ريادة األعمال في دولة قطر .ومما ال شك فيه أن
هذه الشراكة ستعزز فرص الشباب في تزويدهم
بمهاراتالتدريبالشاملةوالمتنوعةوتقنيات
االستعداد للعمل والقدرة على أن يكونوا ً
جزءا
ً
ى
الوطنية .ونهدف إلى
العاملة
القو
من
فاعل
ً
أن تكون هذه الشراكة نموذجا يحتذى للتعاون
بين المؤسسات والمراكزالرائدة من أجل دعم
نمواالقتصاد القطري وذلك تحقيقا لرؤية قطر
 2030تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرالبالد المفدى".
عماد الخاجه ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة
"إنجازقطر"

تغطية إعالمية في إحدى الصحف
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شارك مركزنماء في االحتفال باليوم
العالمي إلحياء ذكرى ضحايا
الحوادث المرورية

تالفيها أو تالفي غالبيتها ،التزمت مختلف القطاعات
في الدولة باتخاذ اإلجراءات الضرورية لتوفيرالسالمة
على الطرق على نحو شامل ،وذلك بمشاركة الشرطة
والنقل والصحة والتعليم ،فكانت اإلستراتيجية الوطنية
للسالمة املرورية ،والتي يمثل القطاع الصحي أحد أهم
الشركاء في الخطة التنفيذية لهذه اإلستراتيجية ،كما أن
اإلستراتيجية الوطنية للصحة وموازنة الصحة العامة
لعام  ،2022 -2017اهتمتا بوضع األهداف واملستهدفات
في مجال السالمة املرورية ،واعتبارها أحد املجاالت
الصحية ذات األولوية باإلضافة إلى الجانب الوقائي
والتوعوي.
وقال إن وزارة الصحة العامة تهتم باالستجابة ملا بعد
حوادث الطرق إلنقاذ املصابين من السائقين واملرافقين
واملشاة ،والحد من اإلصابات الخطيرة ومضاعفاتها.
خدمات
وإن من بين املبادرات التي اعتمدتها ،تحسين
ً
االتصال لخدمة اإلسعاف ،وتوفيرأكثرمن  1450فردا
من طاقم اإلسعاف مع عشرات اآلالف من االتصاالت
اليومية ،ما أدى إلى أن يكون زمن االستجابة الهاتفية
للحادث حوالي خمس ثوان ،وزمن الوصول إلى موقع
الحادث سبع دقائق داخل الدوحة ،وثماني دقائق
خارجها.

احتفلت ،األحد  ،2017/11/19اللجنة الوطنية للسالمة املرورية ،واإلدارة
العامة للمرور ،ومؤسسة حمد الطبية ،ومركزدراسات النقل في جامعة
قطر ،وإدارة العالقات العامة بوزارة الداخلية ،باليوم العالمي إلحياء
ذكرى ضحايا الحوادث املرورية ،تحت شعار "نحو هدف األمم املتحدة
لعام  2020خفض الوفيات واإلصابات الخطيرة بنسبة  ،"%50وذلك
بقاعة املسرح باإلدارة العامة للمروربمدينة خليفة.
بدأ االحتفال بفيلم وثائقي عن ما تم تحقيقه للوصول إلى هدف ،2020
ثم كلمة للعميد محمد سعد الخرجي ،مديرعام اإلدارة العامة للمرور
ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسالمة املرورية ،أشارفيها إلى مناسبة ذكرى
االحتفال واعتباراألمم املتحدة الحوادث املرورية كأحد الكوارث التي تهدد
الدول والعالم ،وكذلك التذكيربالهدراالقتصادي لوفيات الحوادث ،الذي
الناتج اإلجمالي ،ودعا إلى تذكرالفئات العمرية
يشكل من  2إلى  % 8من ً
للضحايا ،من  5إلى 40عاما ،والذين بفقدانهم خسرت الدول طاقات
إنتاجية تقدر بعشرات السنوات التي ال يمكن تعويضها .كما قال إن
املناسبة فرصة للتذكيربالحاجة إلى الجهود التي يجب بذلها ملنع تكرارهذه
الحوادث ،وتقديرالجهود التي يبذلها رجال الشرطة واإلسعاف والدفاع
املدني وغيرهم ،من الذين فقدوا حياتهم ملنع تكرارهذه الحوادث.

كما تحدث الشيخ الدكتور حسن بن على آل ثاني،
استشاري أول رئيس قسم جراحة إصابات الحوادث
بمؤسسة حمد الطبية ،ذاكرا أن النظام الصحي نظام
معقد ،فيما يخص معالجة املصاب ،ينطوي على عدة
وصوله إلى
مراحل ،تبدأ من التقييم بعد الحادث ،إلى
ً
املستشفى ،إلى تأهيله وعودته إلى املجتمع .مضيفا أنه
بالنظرإلى هذه املراحل وصعوبتها ،فإنها تتعلق بمدى
الوقاية والتعاون بين جميع وزارات الدولة :الصحة
والداخلية والتعليم والتخطيط والعمل ،كل هذه
الوزارات تعمل كمنظومة متكاملة في الوقاية خيرمن
العالج.
وقال إننا ونحن نتذكرضحايا حوادث الطرق ،البد أن
نتذكرأن الفرد املصاب هو فرد مؤثرعلى املجتمع ،وأن
قدرة املجتمع على العطاء،
هذا التأثيرمزمن ينقص من ً
ولذلك كانت الوقاية مهمة جدا .وتخفيض عدد الوفيات

كما أشارالعميد الخرجي إلى خطة األمم املتحدة ،الرامية إلى تعزيزالعمل
والجهود في هذا اإلطار ،والتي صادقت عليها جميع الدول ،واملسماة بـ"خطة
العقد"  ،2020-2011والتي طالبت الدول بتخفيض عدد الوفيات بنسبة
 %50بحلول عام  ،2020ثم تبعتها بتبني أهداف التنمية املستدامة ،التي
احتوت وألول مرة على موضوع السالمة املرورية واالزدحام وتحسين
تخطيط املدن وشبكات الطرق والنقل للفترة .2020-2015
وعن دور القطاع الصحي واالستجابة ملا بعد الحادث والحد من الوفيات
واإلصابات الخطيرة على الطريق ،تحدث الشيخ الدكتور محمد بن حمد
آل ثاني ،مديرإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة ،فقال إنه في ً
هذه املناسبة السنوية ال بد لنا أن نتذكرأن حوادث الطرق تخطف سنويا
حوالي 1250000شخص على مستوى العالم ،إضافة إلى إصابات مختلفة
لحوالي خمسين مليون آخرين ،منها ما يسبب العجزاملستمرللضحايا،
الحوادث املرورية السبب األول لوفاة
كما تعد اإلصابات الناتجة ًعن
ً
األشخاص بين عمر 15عاما و 29عاما.
وقال إن دولة قطرالتزمت بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
و"خطة العقد" للسالمة على الطريق  ،2020 -201١ومن ضمنها خفض
عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن الحوادث املرورية إلى النصف بحلول
ً
عام  ،2020وإيمانا منها بأن اإلصابات الناجمة عن الحوادث املرورية يمكن
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ً
ي
إلى  %50أمرمهم جدا ،لكن من
وجهة نظر أعتقد أن التخفيض يجب ً
ً
أن يكون عند صفر ،%وهذا مهم جدا ألن كل فرد في املجتمع هو مهم جدا
لعائلته.
وتحدث املقدم /محمد را�ضي الهاجري ،مديرإدارة اإلعالم والتوعية
املرورية باإلدارة العامة للمرور ،عن أهداف التوعية ودورها في رفع
معدالت الوعي املروري بين فئات املجتمع املختلفة ،وتزويد كافة
مستخدمي الطريق باملعلومات املرورية الصحيحة التي تحقق لهم
السالمة ،والعمل على تغييرالسلوك املروري لدى كافة أفراد املجتمع
بما يضمن سالمتهم ووقايتهم ممن املخاطر ،وتعريف كافة مستخدمي
االقتصادية واالجتماعية والصحية الناجمة عن
الطريق باملخاطر
ً
الحوادث .كما ذكرجانبا من مهام واختصاصات إدارة اإلعالم والتوعية
املرورية ،وبعض البرامج املرورية التوعوية ،الخاصة بالسائقين،
واملتدربين بمدارس السواقة ،وتوعية الجمهور والجاليات ،إضافة إلى
برامج الشراكة املجتمعية وتوعية الطالب في املناسبات العامة والوطنية.
ومن جانبه تناول الدكتور كيم جريو ،مديراملكتب الوطني للسالمة
املرورية ،رؤية قطرللسالمة املرورية ومتطلبات خطة األمم املتحدة للعقد
 ،2020-2011وجهود دولة قطرفي دعم وتحسين السالمة املرورية،
قائال إن هناك ثالثة تحديات تواجه دول العالم سواء الغنية أو الفقيرة،
املتقدمة أو اآلخذة في النمو ،وهي السالمة املرورية ،املدن واالزدحام،
االقتصاد واألمن الوطني .وهي تحديات ال يمكن مواجهتها إال من خالل
خطط ناجحة للسالمة.
ً
وذكرعددا من اإلحصاءات حول وفيات وإصابات الحوادث املرورية،
وكيف أن الشباب يمثل غالبية ضحايا هذه الحوادث .وهو ما دعا
األمم املتحدة إلى إصدارخطة العقد  2020 -2011التي صادقت عليها
دولة قطر ،ثم في عام  2015أعلنت عن أهداف التنمية املستدامة،
التي حضرها  150رئيس دولة ،والتي احتوت على هدفين لهما عالقة
بالسالمة ،منها تقليل الوفيات ،وتحسين السالمة ،وتحسين تخطيط
املدن ،وتحسين الطرق ،تحسين النقل ،والحد من االزدحام.
املؤسسات االجتماعية في إعادة دمج مصابي الحوادث
إطاردور ً
وفي ً
وظيفيا واجتماعيا ،تحدثت السيدة مريم املناعي ،القائمة بأعمال املدير
التنفيذي ملركزاإلنماء االجتماعي التابع للمؤسسة القطرية للعمل
االجتماعي ،فثمنت جهود إدارة املرور ،وقالت إن جهودهم قد أثمرت
في االنخفاض امللحوظ للحوادث الذي تدل عليه املؤشرات ،وهو تطور
لم يأت صدفة ،بل نتاج تخطيط وجهود جبارة .وأضافت أن ذكرى هذا
اليوم تمثل مناسبة للترحم على آالف الضحايا ،كما أنها فرصة للتعبير
عن االمتنان لكافة العاملين من أجل تقليل حوادث الطرق من رجال
الشرطة واإلسعاف وغيرهم.
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وبعد عدد من املشاركات ،قام العميد محمد سعد
الخرجي بتكريم عدد من الشخصيات املشاركة في
االحتفال :الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني،
الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني ،السيدة /مريم
املناعي ،السيد /طالب عفيفة ،السيد /أحمد الشهراني
(أحد مصابي الحوادث) ،السيد /راشد الحميدي (أحد
مصابي الحوادث) .ثم توجه الجميع لتفقد أجنحة
املعرض املصاحب لالحتفال ،والذي شاركت فيه
مؤسسة حمد الطبية ،الجمعية القطرية لتأهيل ذوي
االحتياجات الخاصة ،املركزالثقافي االجتماعي لتأهيل
ذوي االحتياجات الخاصة ،خدمة اإلسعاف بمؤسسة
حمد ،اإلدارة العامة للمرور ،اإلدارة العامة للدفاع
املدني ،مركزقطرللنقل والسالمة املرورية (جامعة
قطر) ،إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ،إدارة
مكافحة املخدرات.

تغطية إعالمية في إحدى الصحف
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احتفل مركزنماء بتخريج الدفعة السابعة من
طالبات أكاديمية قطرالعاملية للتجميل

 58خريجة في مجاالت التجميل
المختلفة بينهن  26قطرية
احتفل مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" بتخريج الدفعة السابعة من طالبات
أكاديمية قطرالعاملية للتجميل "تجميل" بعد أن استكملن كافة متطلبات
البرامج التي التحقن بها بنجاح ،وحصلن على الشهادات املهنية التي تؤهلهن
ملمارسة دورهن الريادي في سوق العمل وتمكنهن من توظيف املهارات
واملعارف التي اكتسبنها من أجل بناء مستقبل زاهرألنفسهن وملجتمعهن.
هذا وقد شهدت الفعالية التي أقيمت في مركزالطالب بجامعة حمد بن
خليفة تخريج  58من الطالبات اللواتي التحقن ببرامج االكاديمية املختلفة
من بينهن  26طالبة قطرية ،وقد اشتمل الحفل على عدة فقرات ،فإلى
جانب تسليط الضوء على اإلنجازات التي تحققت خالل العام تم اإلعالن
عن الشراكات التي أبرمتها األكاديمية في هذا القطاع من األعمال.
ً
إن دور األكاديمية لم يقتصرعلى التطويراملنهي وحسب ،بل أيضا دورها
البارز في تطبيق نظام الصحة والسالمة لقطاع التجميل ،فقد كانت لها
مساهمة مجتمعية متميزة من خالل مساندة السلطات املعنية بالرقابة على
الحساس والذي يتعامل مع الصحة الجسدية في وزارة العمل،
ً
هذا القطاع ً
فأصبحت رافدا حيويا للتأكد من مهنية العاملين وتطويرقدراتهم املهنية في
مجاالت الصحة والسالمة واملجاالت املهنية األخرى.
الجدير بالذكرأن أكاديمية قطرالعاملية للتجميل "تجميل" قد تأسست
من قبل مركزنماء في العام  2009لتعزيزاالحتراف املنهي والجودة في مجال
األكاديمية
صناعة التجميل ،وموائمتها مع معاييرالجودة الدولية ،وتوفر ً
باقة من الدورات التدريبية في تخصصات التجميل املختلفة ،وفقا للمعايير
العاملية ،تم إنشاء األكاديمية بهدف تطويرالقدرات وإكساب الفئات
املستهدفة بالتطويراملنهي ،والقدرة على اكتساب املهنة واالندماج في سوق
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"أود أن أعبرعن اعتزازي وفخري بهذه
الكوكبة الرائعة من خريجات أكاديمية
قطرالعالميةللتجميل(تجميل)،اللواتي
أبرزن ما يتمتعن به من موهبة مميزة
وإرادة قوية للنجاح من أجل حياة مستقرة
ومستقبل مشرق .واآلن وقد اكتسبن
المعرفةوالتدريبوالشهادةالمعتمدة،
فقد أصبحن على أتم االستعداد لالنطالق
في حياتهن المهنية وإثبات قدرتهن على
المنافسة في قطاع خدمات التجميل في
قطر .ان أكاديمية التجميل التي
دولة ً
كانت حلما بعيد المنال تحيطه الكثيرمن
التحديات أثبتت قدرة فائقة على الجذب
وقبول
واألداء واستطاعت أن تجد مكانة ً
جيد من المجتمع ،وكان إلنشائها دورا
ً
رائدا في تغييرالنظرة النمطية للتجميل
واالستهانة بصناعة أصبحت من أهم
الصناعات في العالم ،وقد كان لذلك أثره
باألكاديمية،
في ازدياد عدد الملتحقات
ً
والنتائج الجيدة التي برزت خصوصا لدى
المستهدفاتببرامجالتطويرالمنهي،وتغيير
ومعرفة
نظرتهن في ارتياد صناعة
ً
التجميل ً
أهميتها وقدرتها على أن يكون مجاالخصبا
لجذب المواهب وتطويرها وإجادة فنونها
المختلفة ،وقدرتها على توفيروظائف جيدة
في مجاالت عديدة بما فيها امتالك مراكز
لخدماتالتجميل".

مريم بنت عبداللطيف المناعي ،القائم بأعمال
المديرالتنفيذي لمركزاإلنماء االجتماعي "نماء"
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العمل ممن يودون العمل في مراكزالتجميل ،وقد القت قبوال ممن يودون
مجاالت التجميل االحترافي املطلوب في مجاالت اإلعالم والسينما،
العمل في
ً
كما القت رواجا من قبل أصحاب األعمال الناشئة في مجال التجميل أو
من لديهم الفكرة لتأسيس مركزتجميل.
وتمنح األكاديمية شهادة الدبلوم العالمي من سيسكو باإلضافة إلى
الدورات املهنية طويلة املدى أو القصيرة للتخصص في مجال محدد،
وتتراوح مدة الدورات بين عدة أشهروعامين ،باإلضافة إلى دورات قصيرة
وورش عمل تهدف إلى تطويرمهارات التجميل الشخصية أو التدريب غير
املنهي .أما الطالبات اللواتي يرغبن بتطويروتعزيزمؤهالتهن من خالل
الحصول على التدريب املتقدم ،يمكنهن االختيارمن ضمن عدد من
الدورات اإلضافية املتقدمة التي توفرها أكاديمية "تجميل".
التدريب املنهي األول من نوعه في قطرالذي
وأكاديمية "تجميل" هي مركز ً
ُيقدم شهادات معترف بها عامليا في مجال العالج التجميلي ،بما في ذلك
درجة التأهيل"سيبتاك" والتي
شهادات الدبلوم املعتمد"أيتيك" ،وشهادة ً
يقدمها املجلس الدولي للفحص العالجي ،فضال عن شهادات معترف بها
من قبل املجلس األكاديمي "سيتي آند جيلدز" البريطاني املعروف ،ودبلوم
"سديسكو" املؤهل املرموق في عالم الجمال.

تغطية إعالمية يف إحدى الصحف
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شارك مركز"نماء" في الملتقى الشبابي
التطوعي الدولي للجامعات في نسخته
الرابعة بصفته الراعي البالتيني
في إطارجهوده املتواصلة لدعم ومساندة املبادرات الشبابية التطوعية ،شارك
مركز اإلنماء االجتماعي "نماء" -أحد املراكزاملنضوية تحت مظلة املؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي  -في فعاليات امللتقى الشبابي التطوعي الدولي
الرابع ،الذي نظمته جامعة قطر ،تحت رعاية سعادة السيد صالح بن غانم
العلي ،وزيرالثقافة والرياضة.
شارك في رعاية امللتقى الشبابي التطوعي الدولي للجامعة عدد من املؤسسات
الرائدة في قطر ،وهي :مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" (الراعي البالتيني) ،شركة
( HDCالراعي الذهبي) ،شركة ابتكار(الراعي البرونزي) ،قطرالخيرية (الشريك
املجتمعي) ،وقناة الريان (الراعي اإلعالمي).
وتم عقد امللتقى الشبابي التطوعي الدولي في نسخته الرابعة بجامعة قطر،
واستمرت فعالياته على مدى ثالثة أيام ،في الفترة من  19أكتوبرإلى  21أكتوبر
 ،2017حيث استقطب طلبة جامعات دول مجلس التعاون الخليجي ،وشارك
وطالبة ،إلى جانب أصحاب املبادرات التطوعية
فيه ما يزيد على  400طالب ً
واملتطوعين ،كما استضاف عددا من األكاديميين واملختصين في مجال
الخدمة املجتمعية.

"تأتيمشاركتنافيالملتقىالشبابيالتطوعي
الدولي للجامعات في سياق تنفيذ التوجهات
اإلستراتيجية لمركزنماء ،وعلى رأسها االهتمام
برعاية رأس المال البشري ،الذي يمثل
الشباب عموده الفقري؛ لما يمتلكونه من
اإلبداع واالبتكار ،وتلبية احتياجات
قدرة على
ُ
ّ
ثمن الدور ًالريادي للملتقى
المجتمع .نحن ن ِ
الشبابي ،الذي ينسجم تماما مع توجهاتنا،
من حيث تركيزه على دور العمل التطوعي
والمتطوعين في بناء المجتمعات؛ ولما له
أثركبيرفي نشرروح التعاون والمبادرة،
من ً
وصوالإلى بناء الفرد والمجتمع ،إضافة إلى
مساهمته في النهوض بالعمل التطوعي؛ من
خالل معالجة المعوقات وجوانب القصور،
واالرتقاء بقدرات الشباب واستنهاض هممهم،
االنتماء
أشكال
وتكريس مفهوم التطوع ًكأحد
ً
ً
للوطنوتنميتهاجتماعياواقتصادياومعرفيا.
وهذا يندرج ضمن إستراتيجيتنا ،التي تهدف
إلى المساهمة بفعالية في تحقيق رؤية قطر
الوطنية."2030
مريمبنتعبداللطيفالمناعي،
القائم بأعمال المديرالتنفيذي لمركزاإلنماء
االجتماعي"نماء"

ونوقش خالل امللتقى ،في نسخته الرابعة ،سبل
وعوامل االرتقاء بالعمل التطوعي والخدمة املجتمعية
في الجامعات الخليجية ،حيث تم التطرق إلى العمل
التطوعي كضرورة ومصدرللتعليم؛ من أجل بناء الفرد
واملجتمع ،باإلضافة إلى رسم خطوط تواصل بين طالب
جامعة قطروالجامعات األخرى صاحبة املبادرات
التطوعية ،والخبراء من الدول املشاركة ،كما جرى
استعراض أهم التجارب والخبرات الناجحة في مجال
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ً
ً
املسؤولية املجتمعية ،التي تشكل عنصرا ملهما للمهتمين بالعمل التطوعي.
وتم الوصول إلى األهداف املرجوة؛ من خالل طرح أوراق العمل األكاديمية
املقدمة من األكاديميين واملختصين ،إلى جانب أوراق عمل ملجموعة من
املشاريع ،التي نفذتها جامعة قطروالجامعات األخرى ،ضمن املبادرات
واملشاريع املشاركة ،باإلضافة إلى عقد مجموعة من ورشات العمل
املختصة في إطارريادة األعمال املجتمعية والقيادة.
والجديربالذكر ،أن مركز اإلنماء االجتماعي "نماء" ،كمؤسسة رائدة في
مجال األعمال واملبادرات واملشاريع الريادية ،يقوم بتقديم كافة أوجه
الدعم واملساندة للشباب ،الذين يمتلكون صفات الريادة االجتماعية،
ولديهم القدرة على املبادرة واإلبداع؛ من خالل تهيئة البيئة املناسبة لهم
إلطالق طاقاتهم الكامنة ،واستثمارها في املشاركة املجتمعية ،وذلك عبر
خدمات متنوعة يوفرها املركز؛ لتزويد الشباب بالخبرات واملهارات اإلدارية
الالزمة ،وتأهيلهم لتنفيذ املشاريع التجارية الناجحة .تتضمن الخدمات
املقدمة من قبل مركز"نماء" حزمة من البرامج التدريبية واالستشارية
واإلدارية ،بالتعاون مع جهات محلية ودولية ،باستخدام مناهج معتمدة
حيث يستفيد من هذه الخدمات رواد
من قبل منظمة العمل الدوليةٔ ،
األعمال الفعليون واملحتملون من اصحاب املشاريع الصغيرة ومتناهية
الصغر ،من كال الجنسين .كما يوفرلهم فرص التعليم الجامعي ،إلثبات
ذواتهم في سوق العمل ،وتعزيزمشاركتهم في تنمية مجتمعهم.
كما يعمل "نماء" على مساندة فئة الشباب؛ من خالل تعزيزمهاراتهم
الريادية ،وتشجيع روح االبتكارلديهم؛ لتمكينهم من قيادة مشاريع تنموية
رائدة في املجتمع ،يتم دعمها من قبل املركز .عالوة على ذلك ،يقوم املركز
بتقديم مشروع (تحسين نمط الحياة) ،حيث ُيساعد الشباب في تطوير
حياتهم؛ من خالل تحسين مهاراتهم االجتماعية والتخطيطيةٕ ،الى جانب
االهتمام بجانب الصحة البدنية والنفسية.

تغطية إعالمية يف إحدى الصحف
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في إطاردعمه املتواصل لفئة الشباب

وقع مركزنماء اتفاقية تعاون مع
صندوق األمم المتحدة للسكان
لتطويرالبرامج الشبابية
ً
استمرارا لنهجه في تنمية وتمكين فئة الشباب ،قام مركزاإلنماء االجتماعي
"نماء"  -أحد املراكزاملنضوية تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل
االجتماعي – بتوقيع اتفاقية تعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان
لتطويرالبرامج الشبابية التي يقدمها املركز .وقد جرت مراسم التوقيع على
اتفاقية التعاون في مقرمركزاإلنماء االجتماعي "نماء" ،حيث قامت السيدة/
مريم بنت عبداللطيف املناعي ،القائم بأعمال املديرالتنفيذي ملركزاإلنماء
االجتماعي "نماء" بالتوقيع باألصالة عن املركز ،ومن جانبه وقع الدكتور
لؤي شبانه ،املديراإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان للمنطقة
العربية بالنيابة عن صندوق األمم املتحدة.
ً
ُيعتبرصندوق األمم املتحدة للسكان من الجهات األكثردعما لقضايا

"يأتي توقيع هذه االتفاقية الهامة مع صندوق
األمم المتحدة للسكان في سياق سعي
ن
المؤسسات
مركزنماء الدؤوب للتعاو مع ُ
والمنظماتالدوليةاإلنمائيةالتيتعنى
بالشبابلمساعدتهمعلىصقلقدراتهم
وشحذمهاراتهمالشخصيةوالعملية
لتأهيلهمللمشاركةالفاعلةفيتنميةأنفسهم
ومجتمعهم من حولهم .ونحن نتطلع إلى مزيد
الدولية
من التعاون مع الهيئات والمنظمات
ً
التنمية الشبابية ،خدمة
الفاعلة في مجاالت ً
ألجيالناالقادمةوتنميةلمجتمعنا".

مريمبنتعبداللطيفالمناعي،
القائم بأعمال المديرالتنفيذي لمركزاإلنماء
االجتماعي"نماء"

الشباب ،بما في ذلك حقه في الحصول على فرص التعليم الجيد ،الخدمات
الصحية بكافة أنواعها ،لتمكين هؤالء الشباب باملعرفة واملهارات لحماية
ً
أنفسهم واتخاذ القرارات املناسبة ،وصوال إلى تحقيق إمكاناتهم الكاملة
ليساهموا في التحول االقتصادي واالجتماعي اإليجابي في مجتمعاتهم.
كما يستثمرصندوق األمم املتحدة للسكان في فئة الشباب كونهم النواة
الطليعية لقيادة مستقبل بالدهم والقادرة على تحقيق االستقرارواالزدهار.

ويقوم مركزنماء بطرح الكثيرمن املبادرات ،البرامج والدورات العلمية
والعملية التي تستهدف فئة الشباب في شتى املجاالت .كما يقف على
متطلبات الريادة االجتماعية ،ودعم رواد املشاريع الناشئة ،وتوفيركل سبل
الدعم املعنوي ،املادي ،االستشاري واللوجستي من أجل مساعدتهم في
تحقيق تطلعاتهم ،ملا في ذلك من خدمة للمجتمع وتنويع لالقتصاد الوطني،
ً
ومساهمة في تحقيق رؤية قطرالوطنية  ،2030وهو ما يندرج أيضا ضمن
سياسة دولة قطرفي مجال التنمية البشرية ودعم ريادة األعمال ،التي
تؤكد على أهمية دور الشباب في املساعي والجهود الرامية لتحقيق النهضة
واالزدهاراملستدامين في البالد.

تغطية إعالمية يف إحدى الصحف
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شارك مركز نماء في فعالية "درب الساعي" كجزء
من احتفاله باليوم الوطني

ً
استمرارا لنهجه في تعزيزالقيم
الوطنية السامية والمساهمة في
التنمية البشرية والمجتمعية
شارك مركزنماء في فعالية "درب
الساعي" كجزء من احتفاله باليوم
الوطني

ً
في سياق تجديد الوالء والوفاء للوطن واستحضارا لتراث اآلباء املؤسسين
وما يحمله من معاني سامية وقيم عريقة ،شارك مركز"نماء"  -أحد املراكز
املنضوية تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي  -في احتفاالت
اليوم الوطني لدولة قطر بمجموعة أنشطة تهدف إلى دعم املشاريع
الصغيرة ومتناهية الصغرضمن فعالية درب الساعي.
يهدف مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" من خالل مشاركته في درب الساعي
إلى ترسيخ مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات في قطاعات األعمال
املختلفة ،كما يسعى إلى الترويج للمشاريع املحتضنة من قبل املركز
واملستفيدة من خدمات ريادة األعمال وتمكينها من مزاولة نشاطاتها
التجارية بأسلوب منهجي مدروس ،باإلضافة إلى رصد شامل للمشاريع
املحتضنة وتقييم نقاط قوتها والعمل على تعزيزها والتعرف على نقاط
الضعف إليجاد الحلول ،وتحسين أدائها من خالل التفاعل املباشرمع
الجمهور واملنافسين في السوق املحلي.
مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" يأخذ على عاتقه مسؤولية بناء ثقافة خاصة
بريادة األعمال التي تستند إلى عنصري اإلبداع واالبتكار ،حيث تقوم
بتشجيع وتحفيزالشباب من كال الجنسين لالنخراط في سوق العمل من
خالل مشاريعهم املبتكرة.
كما تجدراإلشارة إلى أن إستراتيجية "نماء" تتمحور حول دعم فئة الشباب
من خالل تطويرإمكاناتهم وصقل مهاراتهم في مجال ريادة األعمال لتمكينهم
من أخذ دورهم الريادي في عملية البناء والتنمية كونهم يمثلون القوة
الدافعة للتنمية االقتصادية واملجتمعية وأعمدة نهضة وازدهاردولة قطر.
ولتحقيق ذلك يقوم املركزبتقديم كافة أوجه املساندة لرواد األعمال
الشباب عبرالدورات التدريبية ًوالتأهيلية ،وورشات العمل ،والدعم املالي
واللوجستي ،واالحتضان وصوال إلى املساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر
الوطنية .2030

Nama Center Website

"أود أن أعرب عن سروري لمشاركة مركز
نماء في فعالية درب الساعي لعام ،2017
هذه الفعالية الخاصة التي ترافقت مع
اليوم ًالوطني والتي شكلت لنا في قطر
نبراسا من القيم السامية والمثل العليا
التي توارثناها جيل بعد جيل .وفي سياق
تعزيزتواجدنا في الفعاليات الوطنية ،فقد
حرصنا على المشاركة بفعالية درب الساعي
للسنة الثانية على التوالي ،ويسعدني من هنا
أن أتوجه إلى مركزقطرللفعاليات التراثية
والثقافية بالشكرالجزيل من هذا المركز
لتفضلهمبمنحنامساحاتترويجيةمجانية
بفعالية سوق واقف والمقطروالمطبخ
الشعبي ،لتمكين الشباب القطري من
أصحابالمشاريعاإلنتاجيةالمستفيدين
من خدمات حاضنة نماء من عرض ،وترويج
وبيعمنتجاتهمللجمهور".
مريم بنت عبداللطيف المناعي،
القائم بأعمال المديرالتنفيذي لمركز
اإلنماء االجتماعي "نماء"

تعد فعاليات درب الساعي فرصة للتعريف بالتراث القطري،
ملا يقدمه من تجسيد حي لحياة األجداد في كثيرمن جوانبها،
حيث تعرف زوارالدرب على طبيعة الحياة في البادية
والحيوانات املوجودة في البيئة القطرية والصيد ،كما توفر
واألكالت املتوارثة ،والتي كانت
ركن ًخاص لألكالت الشعبية
ً
جزءا من حياة األجداد في قطرقديما .كما اشتمل درب
الساعي على العديد من الفعاليات واألنشطة التراثية ،في
إطاراالحتفاالت باليوم الوطني ،إحياء للتراث القطري.
واشتملت منتجات مشاريع حاضنة "نماء" املعروضة
ضمن فعاليات درب الساعي على املالبس التقليدية،
العطور والبخور ،أدوات الضيافة العربية ،منتجات
العسل الطبيعية ،التوابل ،املأكوالت واملشروبات
التقليدية من املطبخ القطري ،أعشاب وزهور طبيعية،
هدايا واكسسوارات ،أواني فخارية وأعمال فنية ،تصوير
فوتوغرافي ،مواد ترويجية ،طباعة على املالبس ،وغيرها
الكثير.
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مركز اإلنماء االجتماعي "نماء" ُينظم
جلسة تحكيم وتقييم لمشاريع الجيل
األول لبرنامج (سما نماء)
في إطارمتابعته ملشاريع الجيل األول لـ (سما نماء) ،قام مركز"نماء"  -أحد
املراكزاملنضوية تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي -بتنظيم
جلسة تحكيم وتقييم للمشاريع املشاركة في البرنامج ،تتكون اللجنة
من نخبة من الشخصيات املؤثرة في املجتمع وذوي الخبرات االجتماعية
والفنية ،وتمت الجلسة بحضور املسوؤلين واملدراء ورؤساء األقسام،
وعدد من اإلعالميين .وسيتم اإلعالن عن النتائج خالل حفل تخريج الجيل
األول من برنامج (سما نماء).
ُ
ً
وقد أطلق برنامج (سما نماء) خالل فعاليات يوم الشباب الدولي ًاملستهدفا
فئة الشباب من كال الجنسين في الفئة العمرية من  18إلى  35عاما .بدأ
املشروع في سبتمبر ،2017واشتمل على دورات متخصصة من أجل تمكين
املشاركين من اكتساب املعرفة الفكرية والقدرة اإلبداعية والتنفيذية في
مجال الريادة االجتماعية ،البتكاروتنفيذ مشاريع تخدم املجتمع.

مخرجات الجلسة

لقد استغرق البرنامج مدة عشرة أسابيع ،حيث تم تنفيذه على عدد من
ً
ابتداء من الخامس من سبتمبر ،2017حيث بدأت املرحلة األولى
املراحل،
بدورة تعليمية نظرية اشتملت على املحاضرات والندوات اإلرشادية وغير
ذلك من األنشطة املتنوعة في قطروملدة أسبوع ،مما ساعدت في التعرف
على مفهوم الريادة االجتماعية وبناء شخصيتهم كرواد اجتماعيين ،تبع
ذلك املرحلة العملية والتي جرت فعاليتها في اململكة املتحدة وملدة أسبوع،
حيث هدفت إلى إتاحة الفرص للمشاركين لالحتكاك بتجارب عاملية في
مجال الريادة االجتماعية.

"بعد اجتيازهم مراحل التعليم النظري
والعملي وبناء القدرات وانتهاء عمل جلسة
تحكيم وتقييم المشاريع نكون قد وصلنا
إلى أعتاب تخريج الجيل األول لبرنامج
سما نماءً ،هذا البرنامج المبتكرالذي
ُيترجم جزءا من توجهاتنا اإلستراتيجية
الخاصة باالهتمام برأس المال البشري
لتحقيق إمكاناتهم
من خالل دعم الشباب
ً
وصقل مهاراتهم ليصبحوا روادا في العمل
االجتماعيبمايخدمهمويخدممجتمعهم
ويعزز المكتسبات الوطنية .واليسعني
في هذه المناسبة إالأن أحيي جهود
المشاركينللتعلمواكتسابالمعارف
لتقديم أفضل ما عندهم
ومثابرتهم
ً
ُ
وتشكيل نموذجا يحتذى به لغيرهم من
الشباب .ومن هنا ،وبعد ما استشعرناه
من ًنجاح البرنامج في دورته األولى ،نتطلع
قدما إلى إطالق نسخة جديدة منه،
ليستمرفي رفد الوطن بالكوادرالمؤهلة
من الشباب الفاعل لتطويررأس المال
البشري،وتحقيقالنهضةالمجتمعية
المستدامة بما يساهم في تحقيق رؤية
قطرالوطنية ."2030
مريمبنتعبداللطيفالمناعي،القائم
بأعمال المديرالتنفيذي لمركزاإلنماء
االجتماعي"نماء"

أما فعاليات املرحلة الثالثة واألخيرة الخاصة ببناء القدرات ،فقد استمرت
ملدة ثمانية أسابيع ،في الفترة من أكتوبرإلى ديسمبر ،2017حيث قام
املشاركون بالعمل بشكل جماعي وتفاعلي لتقديم مشروعات مجتمعية
قابلة للتنفيذ.
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ً
يسعى البرنامج إلى املساهمة في ترسيخ ًثقافة ًالعمل املجتمعي وطرح مزيدا
من الخيارات أمام الشباب ،ليلعبوا دورا مؤثرا في العمل العام والخاص
وكل ما يخدم املجتمع ،كما يهدف إلى بناء الشخصية العصرية املتمسكة
بقيم املجتمع ،واملتفاعلة مع قضاياه واحتياجاته التنموية ،والقادرة
على ريادة العمل املجتمعي ،واملشاركة الواعية ،واالنخراط في خدمة
املجتمع .كما أتاح البرنامج للمشاركين التفاعل عن كثب مع نظرائهم من
الرواد االجتماعيين والتعرف على خبراتهم وتجاربهم على أرض الواقع،
حيث تعرفوا على أشخاص شاركوهم الدروس املستفادة والطموحات
والتطلعات الكبيرة.
لقد ُ
است ِهل يوم تحكيم وتقييم مشاريع ًالجيل األول لبرنامج (سما نماء)
بتقسيم املشاركين وعددهم  17مشاركا ملجموعتين ،قامت كل واحدة
منهما بالعمل بشكل مستقل وتحت توجيه املدربين وإدارة مركزنماء
املجتمع القطري أو يقدم
على مبادرة مشروع اجتماعي ُيساهم في خدمة
ً
رسالة اجتماعية هادفة ،يمكن البناء عليها مستقبال لتصبح مشروع قابل
للتطبيق .وقد تم انتداب ممثلين عن كل مشروع لتقديم تقريرمفصل عن
املشروع
املشروع الذي يشاركون فيه ،باإلضافة إلى عرض تمهيدي عن
ُ
أمام لجنة التحكيم ،لتتمكن لجنة التحكيم من تقييم املشروعين .تعتبر
هذه املرحلة مفصلية بالنسبة للمشاركين حيث ستلقي الضوء على ما
قدموه من عمل وجهد خالل الفترة السابقة وستعكس مخرجات البرنامج.
وبعد نجاح املشاركين ،سيتم تنظيم حفل تخريج الجيل األول من برنامج
(سما نماء) في يناير.2018

تغطية إعالمية يف إحدى الصحف

يقوم برنامج (سما نماء) بالعمل على خلق جيل جديد من الرواد
االجتماعيين الواعدين والقادرين على إحداث التغيير.
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مقابالت إعالمية:
مقابالت إعالمية

قناة الريان
برنامج صباح رباح – لقاء خاص مع سعادة السيدة آمال املناعي
الرئيسالتنفيذيللمؤسسةالقطريةللعملاالجتماعي
خالل افتتاح سوق نماء 2017
التاريخ :اإلثنين  14نوفمبر2017

تلفزيون قطر

برنامج في الضحى –تقريرخاص حول سوق نماء 2017

التاريخ :اإلثنين  14نوفمبر٢٠١٧

قناة الريان
برنامج تراحيب – لقاء خاص مع السيد /عبدالرحمن السيد،رئيس قسم
برامج التواصل املجتمعي ومديربرنامج (سما نماء) مع أحد منتسبي
البرنامج السيد /نايف الجابر
التاريخ :الثالثاء  31أكتوبر٢٠١٧

تلفزيون قطر

برنامج حياتنا – تقريرخاص حول مركزاإلنماء االجتماعي "نماء"

التاريخ :األربعاء  13سبتمبر٢٠١٧
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يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع

مواقع التواصل االجتماعي

30

تويتر

346

أكتوبر

207,000

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع
nama_qa
ً
أكثرالبوستات تفاعال

197

إنستجرام

NamaQatar
ً
أكثرالبوستات تفاعال

429

أكتوبر

213,000

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع

nama_qa
ً
أكثرالبوستات تفاعال

44
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1219

28,540

25
نوفمبر

فيسبوك

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع

مواقع التواصل االجتماعي

27

تويتر

716

نوفمبر

22,200

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع
nama_qa
ً
أكثرالبوستات تفاعال

171

إنستجرام

NamaQatar
ً
أكثرالبوستات تفاعال

204

نوفمبر

277,000

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع

nama_qa
ً
أكثرالبوستات تفاعال
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1,252

34,167

26
فيسبوك

ديسمبر

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع

مواقع التواصل االجتماعي

32

1526

تويتر ديسمبر

32,000

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع
nama_qa
ً
أكثرالبوستات تفاعال

151

إنستجرام

NamaQatar
ً
أكثرالبوستات تفاعال

160

ديسمبر

207,000

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع

nama_qa
ً
أكثرالبوستات تفاعال

14

Nama Center Website

1868

47,692

27

مواضيع مهمة
مواضيع مهمة

خطاب صاحب السموفي افتتاح دور االنعقاد العادي السادس واألربعين لمجلس الشورى

للمزيد من التفاصيل ،اضغط هنا

أهم اإلنجازات خالل العام
أهم اإلنجازات خالل العام

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

		 04يناير : 2017مركز"نماء" يستعد إلطالق دوراته التدريبية الجديدة لعام 2017
		 21يناير" : 2017نماء" يستعرض انجازات العام املا�ضي ويعلن عن خطته السنوية الجديدة 2017
		 24يناير :2017مسؤولو "نماء" يزورون سوق الوكرة لالطالع على سيرعمل املشاريع اإلنتاجية
الصغيرة واملتوسطة املحتضنة
		 18فبراير : 2017شارك "نماء" في بطولة قطرتوتال املفتوحة لتنس السيدات 2017
		 27فبراير : 2017املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي تنظم امللتقى السنوي  ٢٠١٧في مركزقطرالوطني للمؤتمرات
		 28فبراير" : 2017نماء" يطلق مشروع مقبلين من خالل تنظيم زيارته األولى إلى جامعة قطر
		 01مارس  :2017مركز"نماء" ينظم مؤتمرصحفي لإلعالن عن إطالق جائزة "ريادة" بنسختها الرابعة لعام 2017
		 06مارس  :2017إحسان ينظم ورشتان لألعمال الفنية واليدوية ملنتسباته بالتعاون مع "نماء"
		 11مارس " :2017نماء" يختتم فعاليات برنامج "سكيك" لتطويراملهارات وتحسين
نمط الحياة في عدد من مدارس قطر
ُ
		 22مارس  :2017مركزاإلنماء اإلجتماعي "نماء" يشارك في املعرض الزراعي القطري الدولي الخامس 2017
		 3أبريل  :2017مركز"نماء" يشارك في مهرجان قطرالعاملي لألغذية  2017في نسخته الثامنة
		 8أبريل  :2017املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي تطلق شراكاتها لتعزيزالصحة النفسية االجتماعية
		 01مايو  :2017مركز"نماء" يشارك في معرض األسواق القطرية 2017
		 7مايو  :2017نظم مركز"نماء" النسخة الرابعة من حفل جائزة "ريادة" لرواد األعمال القطريين
		 11يونيو " :2017راف" تكرم مركز"نماء" خالل مشاركته في مهرجان بشائرالرحمة
		 18يونيو  :2017مركز"نماء" ُيقدم هدية العطاء ملر�ضى اإلقامة الدائمة في مؤسسة حمد الطبية
		 10يوليو  :2017تميم املجد مأل القلوب وسطراألمجاد
		 15يوليو  :2017مسؤولو "نماء" يزورون مصنع الشيخة هيا للخياطة الصناعية لالطالع على سيراألعمال اإلنتاجية
		 25يوليو " :2017تميم املجد" ..صورة حية من التالحم بين القيادة والشعب
		 8أغسطس  :2017املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ّ
تكرم املشاركين في فعالية اللوحة الجدارية البشرية
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•

		 12أغسطس  :2017مركز اإلنماء اإلجتماعي "نماء" يعلن عن إطالق أضخم
برنامج مبتكرللرياديين االجتماعيين (سما نماء)
		 18أكتوبر :2017مركز"نماء" ُيشارك في امللتقى الشبابي التطوعي الدولي للجامعات في نسخته الرابعة
		 21أكتوبر :2017مركز"نماء" يوقع إتفاقية تعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان لتطويرالبرامج الشبابية
		 4نوفمبر :2017مركز"نماء" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة إنجازقطر
		 11نوفمبر :2017مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" يدعو كافة املواطنين واملقيمين
لزيارة سوق نماء  2017في نسخته األولى
		 13نوفمبر:2017مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" يطلق سوق نماء  2017في نسخته األولى
ً
ً
 15نوفمبر :2017احتفاال بمرورعشرون عاما على تدشين مركز"نماء" مبادرة ريادة األعمال يشارك املركز
بفعاليات متعددة ضمن األسبوع العاملي لريادة األعمال
		29نوفمبر:2017مركزنماء يحتفل بتخريج الدفعة السابعة من طالبات أكاديمية قطرالعاملية للتجميل
		 5ديسمبر :2017مركز"نماء" يشارك في ملتقى الشباب القطري في نسخته الثانية
		 6ديسمبر :2017في العام  1998أطلقنا امللتقى السنوي للمتطوعين وشهد العام  1999إطالق جائزة العمل التطوعي
ً
		 10ديسمبر :2017مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" يقيم فعالية الحفل الختامي السنوي  2017تكريما ملوظفيه
		 14ديسمبر :2017نماء يشارك في فعالية "درب الساعي" كجزء من احتفاله باليوم الوطني
ٔ
االنماء االجتماعي نماء ُينظم جلسة تحكيم وتقييم ملشاريع الجيل االول لبرنامج (سما نماء)
		 26ديسمبر :2017مركز ٕ
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		حفل تخريج سما نماء  18يناير2018
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		يوم الشباب الدولي  12أغسطس 2018
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