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 0202 المستدامة التنمية أجندة في المدني المجتمع لدور العربي المؤتمر
 اسحاق ال العزيز عبد موزة

  بوابة الشرق االلكترونية
 

 المجتمع لدور العربي المؤتمر بالدوحة أقيم ناصر، بنت موزا الشيخة السمو صاحبة رعاية تحت
 للعمل القطرية المؤسسة نظمته الذى ،0212 ابريل 01 — 02 من بالفترة وذلك المدني،

 األمم وبرنامج العربية الدول وجامعة للسكان المتحدة األمم صندوق مع بالشراكة االجتماعى،
 ومجلس( االسكوا) آسيا لغربى واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم ولجنة اإلنمائى المتحدة
 بشؤون المعنية والخاصة الحكومية الجهات كافة بالمؤتمر وشاركت العربية، الخليج لدول التعاون
 الخبراء من وعدد المتحدة األمم ومنظمات المدنى المجتمع منظمات وكافة المستدامة التنمية

 من جزءا تعتبر قوية مبادرة من حققه لما قطر لدولة قوية إضافة المؤتمر هذا ويعتبر والمختصين،
 ويعتبر وخارجها، بالدولة القطاعات كافة وشملت المستدامة، التنمية بمجال الشمولية نظرتها
 على المدى بعيد الحرص مدى عن ذلك ويعبر للتنمية العالمية األجندة إقرار بعد األول المؤتمر
 من درجة وأعلى االنسانية الكرامة تحقق التى التنمية وسائل كافة وتعزيز دعم فى الحيوى دورها

 من العديد راجعنا إذا وربما الدولى المستوى على ولكن اإلقليمى المستوى على فقط ليس الرفاهية
 ودورها الصحى أو التعليمى المستوى على كان سواء قطر حققتها التى واالنجازات المبادرات

 الصحية والمراكز التعليم مراكز ومنها والصحية اإلنسانية المشاريع من العديد إقامة في البارز
 وال والتطوعية الخيرية األعمال خالل من الحيوى دورها ويليها السكنى االعمار من العديد وبناء
 مفاجئة انسانية لمآس تعرضت الدول من لعديد االنسانية اإلغاثة فى دورها الجميع على يخفى
 اجتماعية إنسانية سياسية إرادة من نابع وذلك الدولى، بواجبها للقيام سعيا الدول اولى قطر فكانت
 االنفتاح قبل من التاريخ لها ويشهد واحد زمنى خط فى تسير وشعب كقيادة قطر قلب من تنبض
 السياسية االحداث ظل وفى به، الدولى العالم ابهر قياسى وقت فى اآلن اليه وصلت ما حتى

 عجلة تأخير فى سببا كانت واقتصادية سياسية آثار من الدول من عديد على اثرت وربما الوخيمة
 عجلة وقادت بها كبيرا شوطا قطر قطعت ولكن واالستقرار باالمن خلل من حدث لما التنمية
 على الخاص والقطاع المدنى المجتمع ومنظمات مؤسسات من وابتداء والخارج بالداخل التنمية

 لدعم المجتمعية المسؤولية بمفاهيم ذلك خالل من وربطها والدولى والعربى االقليمى المستوى
 االجتماعية االنشطة كافة خالل من والمجتمعية االجتماعية والقيم المفاهيم وغرس التنمية عجلة

 التى الجوانب بهذه الشديد إليمانها رائد زمنى بخط وتسير كبيرا تفاعال وجدنا وبالفعل والتنموية
 ولكن الرأسمالية سيطرة ظل فى فقط المالية المكاسب على التركيز يكون وال الدول تقدم من تزيد
 واليخفى المستدامة، للتنمية المستقبلية رؤيتها فى واالجتماعية نسانيةاال قطر ركائز إحدى كانت
 كافة توفير من وماحققته والتطوعى االجتماعى العمل مؤسسات خالل من تبذلها التى الجهود حجم

 االحتياجات ذوى من متعددة شرائح تخدم والتى والمالية والصحية واالنسانية االجتماعية الخدمات
 اجتماعية ظروف تحت تندرج التى االجتماعية الحاالت من وغيرها والمطلقات واألرامل الخاصة

 االنسانى بالجانب منها ايمانا والدولى العربى المستوى على الخدمات اوفر لهم وسخرت معينة
 الرفاهية هذه لهم وحققت الرفاهية من درجة اعلى وتحقيق التنمية دعم فى ودورهم واالجتماعى



 لهم كريمة حياة وتوفير باحتضانهم منها والتزاما الدولة من المقدمة الخدمات خالل من فقط ليس
 خالل من واإلنسانى االجتماعى واالحتضان الرفاهية من مستوى أعلى تحقيق ربطت ولكن

 المجتمعية المسؤولية مفاهيم تعزيز الشراكة ونقطة والخاص الحكومى القطاع مابين الشراكة
 لهم القطاعات كافة فى ومسؤولين إنسانية كقيادة ولكن كدولة ليس كبيرا شوطا قطعت وبالفعل
 كمواطنين منا كل ويالمسها والمجتمع، والعمل باألسرة ومقيم مواطن كل قلب فى اجتماعية بصمة

 بالدولة نجدها التى االنسانية الكرامة ولكن فقط اقتصادى دخل اعلى توفيرها من فقط ليس ومقيمين
 بها يتمتع التى االمتيازات من وغيرها المجانية والطبية التعليمية الفرص توفير من وخارجها
 الوصول ولكن كريمة حياة توفير فقط ليست التنموية ركيزتها ولكن بذلك تكتف ولم المواطن،

 واالستقرار األمن نعمة حرمت ودولية عربية منطقة ظل فى االجتماعية الرفاهية من درجة ألعلى
 على فقط ليس المسؤولية كافة منا كل على يفرض وربما شعبها قلب فى قطر وفرتها ولكن

 مضاعفة جهودا يتطلب ولكن رؤيتها وتعزيز الدولة لدعم والعمل البناء مسؤولية القيادى المستوى
 علم من الفردى المستوى على واالعالمية واالجتماعية الذاتية الجهود كافة وتضافر وعملية علمية
 مع تكاتفا وزائر ومقيم كمواطن منا بكل تسمو حتى امكاناتها سخرت لدولة حقيقية وجهود وخبرة

 منا تستحق قطر وبالفعل وللعالم ولك لى قطاعاته بكل التنموى النهوض تأمل حكيمة وسياسة قيادة
 دةبعي رؤية في تسهم التى المؤتمرات هذه الحتواء المبذولة الجهود لكافة تحية وأخيرا اكثر جهودا
 .0202 المدى

  



 العنود بنت حمد تمثل فئة الشباب في المؤتمر العربي لمؤسسات المجتمع المدني

 م 20:20الساعة  0222-20-02 االثنين 
 الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني 

 الشرق -الدوحة 

مؤسسة صلتك، على أهمية دور  -بنت حمد آل ثاني، مدير عمليات قطر أكدت الشيخة العنود 
مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وعلى أهمية التعاون والتنسيق وتوحيد 

الجهود بين مختلف المؤسسات والشركات من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق 
 .فراد، ودعت إلى ضرورة تأسيس مجلس يضم جميع الشركاءالمزيد من المنفعة للمجتمع واأل

وجاء كالم الشيخة العنود خالل تمثيلها مؤسسة صلتك، المؤسسة االجتماعية اإلقليمية التي تعمل 
على ربط الشباب العربي بفرص العمل وتوسيع الفرص االقتصادية في سائر أرجاء العالم 

أبريل  01و 02ات المجتمع المدني الذي عقد في العربي، في المؤتمر اإلقليمي العربي لمؤسس
بالدوحة تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ونظمته المؤسسة القطرية للعمل 

االجتماعي بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية 
حدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس وصندوق األمم المت" اإلسكوا"واالجتماعية لغربي آسيا 

 .التعاون لدول الخليج العربية
مشارك مثلّوا المنظمات المحلية واإلقليمية وأهم شبكات  022حضر المؤتمر ما يزيد على 

ومنظمات المجتمع المدني العربية ومنظمات األمم المتحدة وجهات حكومية معنية بحوكمة مشاركة 
 .منظمات المجتمع المدني

وقدمت الشيخة العنود رؤيتها لتفعيل دور المؤسسات المدنية تعقيًبا على األوراق األربعة ضمن 
، "االبتكارات والشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: "الجلسة الموازية الثالثة بعنوان

والتي تلخصت في خمس نقاط رئيسية كان أبرزها ضرورة تأسيس مجلس يضم شركاء من 
ين العام والخاص والمجتمع المدني ويعمل وفق قيم الشمولية واالستجابة واالبتكار القطاع

 .والمشاركة والمسؤولية والشفافية والثقة
يتمثل دور المجلس بوضع أهداف واقعية قابلة للقياس وتطوير مؤشرات األداء الرئيسية : "وقالت

يجب تصميم المجلس ليكون . تمةوتعبئة القطاع الخاص من خالل اختيار وانتقاء للشركات المه
بمثابة منتدى لالبتكار وتبادل وتوثيق أفضل الممارسات وليقوم بدعم االستثمارات القّيمة التي 

كمستهلكين ومنتجين وموردين ( بالتركيز على الشباب)تستند على إدماج جميع شرائح المجتمع 
 ."لوموظفين واالستثمار في الشركات الناشئة وتطوير ريادة األعما

وأكدت الشيخة العنود على ضرورة وأهمية العمل وفق إطار مؤسسي للشراكات بحيث يتم تأسيس 
صندوق للتنمية في كل دولة يتم إدارته من قبل المجلس ووضع خطة سنوية للصندوق منبثقة عن 

اإلستراتيجية الوطنية تتمحور حول أهداف تنموية تشارك فيها الشركات الخاصة التي تؤّمن جميع 
الموارد المالية للمسؤولية االجتماعية لهذا الصندوق والمؤسسات العامة والحكومية التي تسهل 
المعامالت واإلجراءات القانونية للمبادرات الناشئة من هذا الصندوق وكذلك المجتمع المدني 

 .(كموارد بشرية ومعرفية)
ك والمبنية على مفهوم وعرضت الشيخة العنود بعض أهم المشاريع التي قامت بها مؤسسة صلت

الشراكة بين المؤسسات العامة والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ومنها الشراكة مع 
، والتي نتج عنها شراكات محلية مع 0210اإلقليمية في عام " تعمل"مايكروسوفت إلطالق منصة 



" تعمل"ة لبوابات مؤسسات وطنية وهيئات حكومية في ثماني دول عربية لتوفر الخدمات المبتكر
المخصصة محلًيا فيها، وتعاون صلتك مع شركات في القطاع الخاص لتقوم بعرض الوظائف 

 .وتوفير التدريب المهني لهم" تعمل"المتاحة لديها على منصة 
  



 العنود بنت حمد تمثل فئة الشباب في المؤتمر العربي لمؤسسات المجتمع المدني
  

 م 20:20اعة الس 0222-20-02محليات اإلثنين 
 عيون الخليج

 
 الشرق -الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني الدوحة 

مؤسسة صلتك، على أهمية دور  -أكدت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، مدير عمليات قطر
مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وعلى أهمية التعاون والتنسيق وتوحيد 

ات والشركات من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق الجهود بين مختلف المؤسس
 .المزيد من المنفعة للمجتمع واألفراد، ودعت إلى ضرورة تأسيس مجلس يضم جميع الشركاء

 
وجاء كالم الشيخة العنود خالل تمثيلها مؤسسة صلتك، المؤسسة االجتماعية اإلقليمية التي تعمل 

عمل وتوسيع الفرص االقتصادية في سائر أرجاء العالم على ربط الشباب العربي بفرص ال
أبريل  01و 02العربي، في المؤتمر اإلقليمي العربي لمؤسسات المجتمع المدني الذي عقد في 

بالدوحة تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ونظمته المؤسسة القطرية للعمل 
إلنمائي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية االجتماعي بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة ا

وصندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس " اإلسكوا"واالجتماعية لغربي آسيا 
 .التعاون لدول الخليج العربية

 
مشارك مثلّوا المنظمات المحلية واإلقليمية وأهم شبكات  022حضر المؤتمر ما يزيد على 

ومنظمات المجتمع المدني العربية ومنظمات األمم المتحدة وجهات حكومية معنية بحوكمة مشاركة 
 .منظمات المجتمع المدني

 
األوراق األربعة ضمن  وقدمت الشيخة العنود رؤيتها لتفعيل دور المؤسسات المدنية تعقيًبا على

، "االبتكارات والشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: "الجلسة الموازية الثالثة بعنوان
والتي تلخصت في خمس نقاط رئيسية كان أبرزها ضرورة تأسيس مجلس يضم شركاء من 

واالبتكار القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ويعمل وفق قيم الشمولية واالستجابة 
 .والمشاركة والمسؤولية والشفافية والثقة

 
يتمثل دور المجلس بوضع أهداف واقعية قابلة للقياس وتطوير مؤشرات األداء الرئيسية : "وقالت

يجب تصميم المجلس ليكون . وتعبئة القطاع الخاص من خالل اختيار وانتقاء للشركات المهتمة
فضل الممارسات وليقوم بدعم االستثمارات القّيمة التي بمثابة منتدى لالبتكار وتبادل وتوثيق أ

كمستهلكين ومنتجين وموردين ( بالتركيز على الشباب)تستند على إدماج جميع شرائح المجتمع 
 ".وموظفين واالستثمار في الشركات الناشئة وتطوير ريادة األعمال

 
شراكات بحيث يتم تأسيس وأكدت الشيخة العنود على ضرورة وأهمية العمل وفق إطار مؤسسي لل

صندوق للتنمية في كل دولة يتم إدارته من قبل المجلس ووضع خطة سنوية للصندوق منبثقة عن 



اإلستراتيجية الوطنية تتمحور حول أهداف تنموية تشارك فيها الشركات الخاصة التي تؤّمن جميع 
مة والحكومية التي تسهل الموارد المالية للمسؤولية االجتماعية لهذا الصندوق والمؤسسات العا

المعامالت واإلجراءات القانونية للمبادرات الناشئة من هذا الصندوق وكذلك المجتمع المدني 
 (.كموارد بشرية ومعرفية)
 

وعرضت الشيخة العنود بعض أهم المشاريع التي قامت بها مؤسسة صلتك والمبنية على مفهوم 
ة ومؤسسات المجتمع المدني ومنها الشراكة مع الشراكة بين المؤسسات العامة والشركات الخاص

، والتي نتج عنها شراكات محلية مع 0210اإلقليمية في عام " تعمل"مايكروسوفت إلطالق منصة 
" تعمل"مؤسسات وطنية وهيئات حكومية في ثماني دول عربية لتوفر الخدمات المبتكرة لبوابات 

لقطاع الخاص لتقوم بعرض الوظائف المخصصة محلًيا فيها، وتعاون صلتك مع شركات في ا
 .وتوفير التدريب المهني لهم" تعمل"المتاحة لديها على منصة 

 
شكرا لمتابعتكم خبر عن العنود بنت حمد تمثل فئة الشباب في المؤتمر العربي لمؤسسات المجتمع 

ابه المدني في عيون الخليج ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري بو
الشرق وال يعبر اطالقا عن وجهة نظر عيون الخليج وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة 

 .الخبر من المصدر االساسي له من الرابط التالي بوابه الشرق مع اطيب التحيات


