تصريحات مهمة
نعلــم جميعــ ًا مــا للتعليــم
النوعــي مــن آثــا ٍر جيــدة علــى

التنميــة خــارج أســوار الفصــول
الدراســية ،فلقــد رأينــا كيــف
لمبــادرة تعليميــة أن تقــود
عمليــة التنميــة ،لذلــك أدعــو
الشــركاء الجــدد لالنضمــام إلينــا،
ألننــي أؤمــن بأننــا إذا اســتطعنا
النجــاح فــي تكــرار هــذا النمــوذج
متعــدد القطاعــات ،ســيكون
بمقدورنــا تحقيــق أهــداف األمــم
المتحــدة للتنميــة المســتدامة

صاحبة السمو
الشيخة موزا بنت ناصر
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بسم هللا الرحمن الرحيم
إخوانــي وأخواتــي ,يســعى مركــز اإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» مــن خــال النشــرة الدوريــة للربــع الثانــي
مــن العــام  ،2018إلــى ربــط مــا قدمــه املركــز بمســيرة النهضــة الشــاملة التــي تشــهدها بالدنــا الغاليــة،
بتوجيهــات ورعايــة حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــرالبــاد املفــدى...
نؤمــن بــأن مــا تطمــح إليــه قطــر مــن مواصلــة مســيرة التنميــة والبنــاء والتقــدم لــن يكــون إال بالجــد
واالجتهــاد والتضحيــات ومزيــد مــن اإلخــاص ،متيقنيــن مــن أن دولتنــا الحبيبــة قطــرتســيرعلــى الطريــق
الصحيح بعون من هللا وبفضل توجيهات قيادتنا الحكيمة املتمثلة في حضرة صاحب السمو ،الذي
نســتلهم منــه العزيمــة ثــم الطمــوح وروح الشــباب .وخــال األشــهرالقليلــة املاضيــة قــدم مركــزاإلنمــاء
االجتماعي «نماء» العديد من البرامج واألنشطة والفعاليات التي تتسق مع رسالة املؤسسة القطرية
للعمــل االجتماعــي ،إذ ســاهمت تلــك الفعاليــات والبرامــج فــي توســيع الخيــارات املتاحــة للشــباب ،وبنــاء
قدراتهــم ،وتمكينهــم بمــا يتــاءم ويتناســب مــع تطلعــات دولــة قطــر ومســاعيها نحــو املزيــد مــن التقــدم
واالزدهار .وضمت قائمة البرامج الخاصة بمركز «نماء» خالل الربع الثاني من العام  2018العديد
مــن الفعاليــات البــارزة والتــي كان لهــا صــدى واســع بيــن الشــباب ممــن شــاركوا فيهــا واســتفادوا منهــا أو
ممــن تابعــوا أخبارهــا ونتائجهــا عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي املختلفــة ،ومــن بينهــا إطــاق حملــة
«قــول وفعــل ً ،»2030
وأيضــا تدشــين حملـ ــة «نـ ــماء أبخـ ــص» ،كمــا أطلــق مركــز«نمــاء» بالتعــاون مــع
«بنــك قطــرللتنميــة» النســخة الثانيــة مــن معــرض «منتجــات منازلنــا».
كمــا قــام املركــز بتقديــم املرحلــة األولــى مــن برنامــج «تطويــر قــدرات الشــباب» ،وكانــت هنــاك برامــج
ً
ً
ذات طابــع مختلــف وأكثــر تمي ـزا وتأثي ـرا؛ إذ درب املركــز « »37مدربــا مــن برنامــج «تميــز نمــاء» ،وفــي
إطــارمواكبتــه للتطــور التكنولوجــي ومجــاراة العالــم وللوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن الشــباب
ً
أطلق مركز«نماء» تطبيقه اإللكتروني «نماء تمكين وريادة» ،وتفاعال مع الجمهور واملجتمع في شهر
ً
رمضــان أطلــق املركــزحملــة توعويــة رمضانيــة بعنــوان «كــن منجـزا»،
وفيما يتعلق بالجانب الخاص بالشراكات فكان للمركزشراكة مهمة في الربع الثاني من هذا العام،
مع جامعة قطربهدف تعزيزخدمة املجتمع الطالبي.
وفي الوقت نفسه ،واصل مركز «نماء» القيام بدوره في تمكين وتأهيل الشباب من خالل ما يقدمه
من برامج وفعاليات طيلة العام للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية .2030

مريم بنت عبد اللطيف المناعي
القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز «نماء»
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إنجازات نماء لألفراد والمشاريع
« .1نماء» يدشن حملته التوعوية «قول وفعل»
« .2نمــاء» يختتــم المرحلــة األولــى مــن برنامــج تطويــر قــدرات الشــباب
«التدريــب علــى تحســين نمــط الحيــاة »
.3مركــز نمــاء يحتفــي بخريجــي برنامــج تطويــر قــدرات الشــباب
«تميــز نمــاء»
 .4قطــر للتنميــة و«نمــاء» يطلقــان النســخة الثانيــة مــن معــرض
«منتجــات منازلنــا»
 .5نماء وطالبات اإلعالم يدشنان حملة «نماء أبخص»
« .6نماء» يطلق الحملة الرمضانية «كن منجزا»
« .7نماء» يطلق تطبيق «نماء تمكين وريادة»
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«نماء» يدشن حملته التوعوية «قول وفعل »2030
أطلــق مركــزاإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» حملــة (قــول وفعــل ،)2030
لتفعيل دور الشباب القطري في تحقيق رؤية قطرالوطنية .2030
تأتي هذه الحملة في سياق التوجهات اإلستراتيجية الجديدة ملركز
«نمــاء» املوجهــة للشــباب ،باعتبارهــم املحــرك الرئي�ســي لعجلــة
التنميــة فــي دولــة قطــر ،كمــا تأتــي اســتجابة ملتطلبــات إســتراتيجية
التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر .2022-2018وتهدف الحملة
إلــى رفــع مســتوى وعــي الشــباب بأهميــة رؤيــة قطــر 2030ومرتكزاتهــا
وأهدافهــا ،وتحفيزهــم للمســاهمة الواعيــة فــي تحقيــق أهــداف هــذه
ً ً
ـعب طمــوح.
الرؤيــة التــي تمثــل مســتقبال زاهـرا لدولــة عظيمــة ،وشـ ٍ
وأكــدت الســيدة آمــال بنــت عبــد اللطيــف املناعــي  /الرئيــس التنفيــذي
ملؤسســة قطــر للعمــل االجتماعــي علــى ضــرورة تطبيــق مثــل هــذه
الحمــات علــى مشــروعات رواد األعمــال ،والتــي تصــب فــي مرتكــزات
التنويــع االقتصــادي فــي إســتراتيجية التنميــة ،2022 - 2018
ً
والركيزة االقتصادية في الرؤية  ،2030موضحة أن البنية التحتية
وهــم الشــباب -للمشــروعات متناهيــة الصغــر واملشــروعاتالصغيــرة واملتوســطة واملشــروعات املنزليــة ،كلمــا كانــت قويــة كلمــا
اقتربنـ ــا مــن تحقيـ ــق املطـل ـو ــب منـ ــا فــي الركيــزة االقتص ــاد يـ ــة
لرؤ يــة .2030
إلــى ذلــك ،قالــت مريــم بنــت عبــد اللطيــف املناعــي ،القائــم بأعمــال
املديــر التنفيــذي ملركــز «نمــاء»« :كان للمؤسســة القطريــة للعمــل
االجتماعــي» التــي يعمــل «نمــاء» تحــت مظلتهــا ،دور مشــهود فــي
إعــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة الثانيــة لدولــة قطــر ،وذلــك مــن

خــال عضويتهــا اإلســتراتيجية الفاعلــة فــي املجموعــة االستشــارية
لهــذه اإلســتراتيجية التــي تأتــي فــي إطــارسلســلة مــن اإلســتراتيجيات
التنموية املتعاقبة .وأضافت املناعي أن تدشين الحملة التوعوية
(قــول وفعــل  )2030التــي تهــدف إلــى تفعيــل مشــاركة الشــباب فــي
تحقيــق رؤيــة قطــر  2030بنــاء علــى وعــي ومعرفــة بأهميــة هــذه
ً ً
ـعب طمــوح
الرؤيــة التــي تمثــل مســتقبال زاه ـرا لدولــة عظيمــة ،وشـ ٍ
يتطلع إلى تحويل قطر بحلول عام  2030إلى دولة متقدمة قادرة
علــى تحقيــق التنميــة املســتدامة ،وعلــى اســتمرار تأميــن العيــش
ً
الكريــم لشــعبها جيــا بعــد جيــل».

إن الحملــة تهيئــة ملــا هــوقــادم للشــباب مــن مشــروعات ،كــون الشــباب هــم األســاس لتنفيــذ رؤيــة  ،2030ويجــب أن يكونــوا علــى
وعــي كامــل بمرتكــزات الرؤيــة مــن خــال أنشــطة ومســابقات املركــز وكثيــرمــن التفاعــل الختبــار وعــي الشــباب بالرؤيــة ،ثــم ربــط
أنشــطة الشــباب وأفكارهــم ومقترحاتهــم بمرتكــزات الرؤيــة.
آمال بنت عبد اللطيف املناعي  /الرئيس التنفيذي ملؤسسة قطرللعمل االجتماعي
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اختتــم مركــز اإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» ،املرحلــة األولــى مــن برنامــج
«تطويرقدرات الشباب» ،الذي استهدف فئة أولياء األمور ،والطالب
والعاملين في مجال التربية ،من أجل توعيتهم بطرق التعامل العلمية
واإليجابيــة التــي تســاعدهم فــي توجيــه املراهقيــن ،واكتشــاف قــدرات
أبنائنا وتطويرها لتحقيق املســاهمة البناءة منهم في صناعة مســتقبل
مشــرق للوطــن.
وســعى برنامــج «تطويــر قــدرات الشــباب إلــى تعليــم الطــاب كيفيــة
التخطيــط الســليم ملســتقبلهم وتمكينهــم فــي املجتمــع ،إذ ركــزالبرنامــج
علــى الجانــب النف�ســي واالجتماعــي ،كمــا زود الشــباب بمجموعــة
مــن املهــارات التــي تمكنهــم مــن تحقيــق أهدافهــم ،والعمــل بإيجابيــة
ً
الكتشاف قدراتهم الكامنة ،وتطويرأنفسهم ليصبحوا أفرادا فاعلين
ومنتجيــن فــي مجتمعهــم.
وحقــق برنامــج « تطويــرقــدرات الشــباب» العديــد مــن األهــداف ،حيــث
قدم البرنامج في « »7مدارس في قطر 5 -للبنين و 2للبنات ،املدارس،
واســتفادت كل مدرســة بعــدد « »8ســاعات مــن التدريــب فــي البرنامــج،
بمجمــل « »56ســاعة تدريبيــة لجميــع املــدارس.
وقــد تمكــن البرنامــج مــن خــال مــا تضمنــه مــن دورات تدريبيــة مــن رفــع
مســتوى قــدرات الشــباب اإلبداعيــة ،وتثقيفهــم بالعديــد مــن املحــاور
البناءة ،وتحفيزهم لبذل املزيد من الجهد والعمل على االبتكاروخلق
ً
األفــكاراإليجابيــة وطــرق تنفيذهــا علــى أرض الواقــع ،إذ شــهد تفاعــا مــن قبــل الطــاب الذيــن شــاركوا فيــه ،كمــا حصــد إشــادة واســعة مــن
املــدارس والفئــات التــي اســتفادت مــن الــدورات الخاصــة بــه ،حيــث بــادرالطــاب خــال فعاليــات البرنامــج بطــرح األســئلة واالستفســارات التــي
تتعلــق باملوضوعــات واألفــكاراإليجابيــة التــي طرحــت خاللــه ،وهــو مــا يؤكــد تفاعــل الطــاب مــع البرنامــج ،واالســتفادة الكبيــرة التــي اكتســبوها
مــن فعالياتــه ودوراتــه التدريبيــة.

نماء يختتم
المرحلة األولى
من برنامج
«تطوير قدرات
الشباب»
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مركــز نمــاء يحتفــي بخريجــي
برنامــج تطويــر قــدرات الشــباب
«تميــز نمــاء»
احتفــل مركــز اإلنمــاء االجتماعــي (نمــاء) ،بتخريــج منتســبي برنامــج تطويــر قــدرات
الشباب «تميزنماء» في نسخته األولى ،بهدف استثمارقدرات الشباب وإمكانياتهم،
لخلــق التنافــس اإليجابــي الــذي يصــب فــي خدمــة املجتمــع ،ولتزويــد ســوق العمــل
بعناصــر شــبابية تتمتــع بكفــاءة عاليــة فــي مختلــف املجــاالت.

ً
واســتفاد مــن البرنامــج  37متدربــا مــن الجنســين ،بإجمالــي عــدد ســاعات تدريــب
ً
وصلت إلى « »72ساعة ،وقد تم اختياراملتدربين وفقا لألسس واملعاييرالتي وضعها
مركــز«نمــاء» ،مــن أجــل اختيــاراملتقدميــن لاللتحــاق بالنســخة األولــى مــن البرنامــج،
وقــد تمثلــت تلــك املعاييــرفــي مجموعــة مــن الشــروط التــي كان بينهــا عامــل الخبــرة.
اجتــاز املدربــون خــال البرنامــج مجموعــة مــن املراحــل ،مــن بينهــا مرحلــة التدريــب
األكاديمــي ،واالختبــار املعتمــد ،ومرحلــة التدريــب امليدانــي ،بالتعــاون مــع عــدد مــن
الجهــات واملراكــزالشــبابية فــي تنفيــذ هــذا الجانــب ،وقــدم كل متــدرب دورة تدريبيــة
ً
فــي بعــض الجهــات واملؤسســات واملراكــز الشــبابية بالدولــة ،تطبيقــا ملــا اكتســبه
مــن خب ـرات خــال فتــرة البرنامــج ،وحصــل الخريجــون علــى شــهادة تدريــب مدربيــن
مصدقــة مــن مركــز «نمــاء» وأكاديميــة قطــر للمــال واألعمــال ،كذلــك حصلــوا علــى
ً
بطاقــة معتمــدة دوليــا لرخصــة ممارســة مهنــة التدريــب مــن كليــة كامبــردج الدوليــة،
ومــن املنتظــرأن يقــوم خريجــو برنامــج تطويــرقــدرات الشــباب «تميــزنمــاء» بتقديــم
دورات تدريبيــة لطــاب جامعــة قطــر فــي خريــف العــام الحالــي ،ليطــوروا قدراتهــم،
ً
ويعززوا مهاراتهم الفردية ،حتى يصبحوا منتجين اجتماعيا ،وقادرين على مواصلة
البنــاء والتطويــر فــي املجتمــع.
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ً
اتساقا مع رؤيتنا املتمثلة في مؤسسة
رائــدة مــن أجــل شــباب متمكــن
وفاعــل ،وتوســيع الخيــارات املتاحــة
لهــم ،وبنــاء قدراتهــم ،وتمكينهــم فــي
دولــة قطــر؛ نفــذ مركــز«نمــاء» برنامــج
تطويــر قــدرات الشــباب «تميــز نمــاء»
املعتمــد مــن كليــة كامبــردج الدوليــة،
علــى مــدار شــهر كامــل ،اجتــازه
الخريجــون بنجــاح.
مريم بنت عبد اللطيف املناعي

القائم بأعمال املديرالتنفيذي ملركز«نماء»

قطــر للتنميــة و«نمــاء» يطلقــان
النسخــــــة الثانيـــــة مــن معــــــرض
«منتجــــــات منازلنــــــا»
أعلــن بنــك قطــر للتنميــة عــن إطــاق معــرض «منتجــات منازلنــا» فــي نســخته الثانيــة بالتعــاون
مــع غرفــة قطــر ،ومركــز اإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» ووزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون
االجتماعيــة والــذي ســتتم اســتضافته فــي مركــز الدوحــة للمعــارض واملؤتمــرات علــى مــدى
خمســة أيــام ،مــن  14إلــى  20أكتوبــر  2018تحــت الرعايــة الكريمــة لســعادة الشــيخة املياســة
بنــت حمــد آل ثانــي.
يأتــي تنظيــم معــرض «منتجــات منازلنــا» فــي إطــارمبــادرة البرنامــج الوطنــي لتطويــراملشــاريع املنزليــة
وتفعيــل دورهــا ،والتــي أطلقهــا بنــك قطــرللتنميــة فــي عــام  2015ضمــن إســتراتيجية للنهــوض باملشــاريع املنزليــة لكــي تســاهم بشــكل فعــال فــي
االقتصــاد الوطنــي.
ويهــدف املعــرض إلــى تشــجيع رواد األعمــال واألســراملنتجــة ،وتطويــرقدراتهــم ومهاراتهــم ،ومنحهــم الفرصــة لعــرض منتجاتهــم وخدماتهــم عبــر
ً
نوافــذ جديــدة وإيصالهــا إلــى األســواق املحليــة بمــا يســاهم فــي تنويــع االقتصــاد الوطنــي ،األمــرالــذي ينســجم تمامــا مــع توجــه الدولــة نحــو دعــم
املشــروعات املتوســطة واملتناهيــة الصغــر ،تطويــرريــادة األعمــال ،وتمكيــن األســراملنتجــة.
يأتــي تنظيــم معــرض «منتجــات منازلنــا» فــي نســخته الثانيــة فــي ســياق البنــاء علــى النجــاح امللفــت الــذي حققــه املعــرض فــي دورتــه األولــى ،حيــث
ً
ً
ً
بلــغ عــدد املشــاريع املنزليــة املشــاركة  144مشــروعا ،فــي حيــن تــم عــرض أكثــرمــن  135منتجــا منزليــا ،وقــد شــملت األصنــاف املعروضــة كال مــن
الفنون الحرفية ،التكنولوجيا ،األغذية واألزياء ،كما بلغ إجمالي املبيعات  2.5مليون ريال قطري .وقد حضراملعرض أكثرمن  15000زائر
مــن كافــة األعمــار ومختلــف الجنســيات مــن قطــر ،الهنــد ،فلســطين ،مصــر ،إيـران.
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2 May 2018

ﻓــﻲ إﻃــﺎر دﻋــﻢ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺮﻳﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
اﻟﻘﻄﺮي ..ﻣﺮﻛﺰ #ﻧﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ُﻣ َﻤ ﱠﺜ ً
ﻼ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪة
ﻟﻮﻟــﻮة اﻟﻨﻌﻴﻤــﻲ رﺋﻴــﺲ ﻗﺴــﻢ ﺑﺮاﻣــﺞ ﺣﺎﺿﻨــﺔ اﻋﻤــﺎل

ﻳﺸــﺎرك ﻣــﻊ ﺑﻨــﻚ ﻗﻄــﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ اﻟﺼﺤﻔــﻲ
اﻟﺨــﺎص ﺑﺘﺪﺷــﻴﻦ ﻣﻌــﺮض "ﻣﻨﺘﺠــﺎت ﻣﻨﺎزﻟﻨــﺎ" ﻓــﻲ ﻧﺴــﺨﺘﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

8

نماء وطالبات اإلعالم يدشنان
حملة «نماء أبخص»
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4

22 April 2018

ﻣﺮﻛﺰ #ﻧﻤــﺎء ﻳﺪﻋﻢ ﺣﻤﻠﺔ #ﻧﻤﺎء_أﺑﺨﺺ وﻳﺤﻀﺮ ﺗﺪﺷــﻴﻨﻬﺎ
ﻣــﻊ ﻃﺎﻟﺒــﺎت ﻛﻠﻴــﺔ ا دارة واﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻓــﻲ #ﺟﺎﻣﻌﺔ_ﻗﻄــﺮ
واﻟﺘــﻲ ﺗﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﺰوﻳــﺪ ﺻﻐــﺎر اﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺸــﺒﺎب
اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴــﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒــﺮات واﻟﻤﻬــﺎرات ا دارﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﺎﻋﺪﻫﻢ
ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤــﺔ ﻋﺒــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.

دشــن مركــزاإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء»
بالتع ـ ــاون مــع جامع ـ ــة قطــر حمل ـ ـ ــة
«نمــاء أبخــص» التــي اســتمرت ملــدة
شــهر ،وذلــك بكليــة اإلعــام ،ضمــن
فعاليــات حملــة مشــروع التخــرج،
واســتهدفت الحملــة املبتدئيــن
وأصحــاب املشــروعات الصغيــرة
مــن الذكــور واإلنــاث ،والذيــن تت ـراوح
أعمارهــم بيــن  45-18عــام ،مــن
املواطنيــن واملقيميــن بدولــة قطــر.
وق ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــت حمل ـ ـ ــة «نم ـ ـ ــاء أبخــص»
مجموعــة مــن الخدمــات ألصحــاب
املشــروعات الصغيــرة مــن بينهــا تزويــد
صغاراملستثمرين والشباب املبتدئين
بالخب ـرات واملهــارات الضروريــة
لتنفيــذ املشــاريع التجاريــة الناجحــة،
واملســاعدة فــي إعــداد دراســات
الجــدوى والتخطيــط الســليم
للمشــاريع ،وبرنامــج أساســيات
التســويق والــذي مــن خاللــه يمكــن للمتــدرب تحديــد الزبائــن واملنافســين ،والعمــل علــى رضــا الزبائــن ،وتحســين مهــارات البيــع ووضــع الخطــط
ً
التســويقية ،وأيضــا برنامــج «القيــود املاليــة» ،ومــن خاللــه يمكــن للمتــدرب فهــم وتأميــن عمليــة حفــظ القيــود املاليــة ،والتدريــب علــى النظــام
املبســط لحفظهــا ،وكيفيــة اســتخدامها فــي تحســين املشــروع ،واســتخدام الســجالت املاليــة وإعــداد امليزانيــة.
كذلــك قدمــت الحملــة خدمــة تســجيل العمليــات النقديــة ،إضافــة إلــى برنامــج «حســاب التكاليــف» ،ويمكــن هــذا البرنامــج املتــدرب مــن معرفة
ً
تكاليفــه وكيفيــة حســابها مــن قبــل تجــارالجملــة والتجزئــة ،وأيضــا برنامــج «إدارة العامليــن واإلنتاجيــة» ،والــذي يســتطيع املتــدرب مــن خاللــه
تحديــد العالقــة مــا بيــن النــاس واإلنتاجيــة ،ومعرفــة كيفيــة التأثيــر فــي اإلنتاجيــة ،وتوظيــف األشــخاص املنتجيــن ،وتشــجيع العامليــن علــى
اإلنتاجيــة وضمــان ســامة العامليــن.
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«نماء» يطلق الحملة
الرمضانية «كن منجزا»

ﻣﺮﻛــــــــﺰ اﻹﻧﻤــــــــــﺎء
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــــﻲ »ﻧﻤــﺎء«
ﻳﻬﻨﺌﻜــﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ
ﺣﻠــﻮل ﺷــﻬﺮ رﻣﻀــﺎن
وﺗﻘﺒـــــﻞ
اﻟﻤﺒــــــــﺎرك
ّ
اهلل ﺻﻴـــــــﺎﻣﻜــــــــﻢ
وﻃﺎﻋﺎﺗﻜـــــﻢ

ً
أطلــق مركــز اإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» حملــة «كــن منج ـزا» ،وهــي
حملــة توعويــة رمضانيــة عبــر صفحــات التواصــل االجتماعــي
للمركــز ،تهــدف إلــى حــث الشــباب علــى اإلنجــاز فــي العمــل ،ورفــع
مســتوى اإلنتاجيــة خــال شــهر رمضــان املبــارك.
وضمــت الحملــة مجموعــة مــن القيــم التوعويــة واإلرشــادات
العمليــة التــي يمكــن أن تســاعد الشــباب علــى اإلنتاجيــة واإلنجــازفــي
العمــل ،ومــن بينهــا قيمــة التخطيــط للمهــام اليوميــة وإدارة الوقــت
وترتيــب األولويــات ،وحســن العبــادة والعمــل الصالــح فــي رمضــان،
والســلوكيات الصحيــة والرياضيــة التــي تحافــظ علــى حيويــة
ونشاط الشخص أثناء صيامه في نهاررمضان ،وذلك لتأدية املهام
الوظيفيــة بالطريقــة األمثــل ،كمــا تتنــاول القيــم أخالقيــات العمــل
كااللت ـزام واالنضبــاط وتقبــل اآلخريــن واألمانــة وتعزيــزالعالقــة مــع
الزمــاء فــي بيئــة العمــل.
وســعت الحملــة إلــى توعيــة الشــباب بأهميــة اســتثمار الوقــت
فــي رمضــان وترتيــب األولويــات ومضاعفــة األعمــال الصالحــة
والعبــادات التــي يتضاعــف معهــا األجــروالثــواب والحســنات خــال
هــذه األيــام املباركــة ،فتقــدم الحملــة مجموعــة القيــم الخاصــة بهــا
للتذكيــر والتوعيــة بهــذا الجانــب فــي إطــار حــرص املركــز واهتمامــه
ً
بتوعيــة شــبابنا ،إذ تأتــي حملــة «كــن منج ـزا» فــي ســياق توجهــات
مركــز اإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» ،الــذي يســعى إلــى تأهيــل وتمكيــن
ً
الشــباب ليصبحــوا فاعليــن ومنتجيــن اجتماعيــا.
تضمنــت الحملــة مجموعــة مــن القيــم واإلرشــادات التــي يمكــن أن
تساعد الشباب على اإلنتاج ،مثل التخطيط للمهام اليومية وإدارة
الوقــت وترتيــب األولويــات ،والســلوكيات الصحيــة والرياضيــة التــي
تحافــظ علــى حيويــة ونشــاط الشــخص أثنــاء الصيــام ،كمــا تناولــت
الحملــة أخالقيــات العمــل كااللت ـزام واالنضبــاط وتقبــل اآلخريــن
واألمانــة وتعزيــزالعالقــة مــع الزمــاء فــي البيئــة املحيطــة.
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ﺗﻄﺒﻴﻖ "ﻧﻤﺎء  ...ﺗﻤﻜﻴﻦ ورﻳﺎدة"

أطلــق مركــز اإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» التابــع للمؤسســة القطريــة
للعمــل االجتماعــي تطبيــق «نمــاء تمكيــن وريــادة» للجــوال ،الــذي
يعتبرأول منصة نقاش شبابية في دولة قطر ،يتم فيها طرح قضايا
محوريــة تالمــس احتياجــات الشــباب ،ســعيا نحــو تمكينهــم وتذليــل
العقبــات كافــة أمامهــم لالبتــكار والتفاعــل البنــاء فــي املجتمــع .كمــا
يســهل التطبيــق عمليــة التســجيل فــي أنشــطة ومشــاريع وخدمــات
التنمية املجتمعية باملركزواالستفادة من مسارات النمواملختلفة.
ويتيــح التطبيــق للمشــتركين -كونــه منصــة رقميــة جديــدة -معرفــة
ّ
التفاصيــل الخاصــة بفعاليــات املركــز طــوال العــام ،كمــا يمكــن
املشــترك مــن متابعــة الخطــط املســتقبلية واألهــداف التــي يســعى
املركزإلى تحقيقها مستقبال ،وهي مبادرة من شأنها تأمين التواصل
السريع والفعال بين املركزمن جهة واملستفيدين من جهة أخرى،
وهــو مــا يعــزز رســالة املركــز ودوره فــي تأهيــل وتمكيــن الشــباب
اجتماعيــا .ومــن خــال هــذا التطبيــق يمكــن للفــرد الدخــول كزائــر
لتصفــح املحتــوى املتــاح والتعــرف علــى كل مــا يقدمــه املركــز ،مــن
ّ
خــال صفحــة «حســابي» ،ويمكــن التطبيــق املشــترك أو الزائــرمــن
التعــرف علــى خدمــات األفـراد واملشــاريع ،وعــرض تفاصيــل الخدمة
وشروط التقديم فيها وإمكانية االستفادة منها ،فضال عن إمكانية
التعــرف أيضــا علــى جميــع الــدورات التدريبيــة واســتعراضها،
باإلضافــة إلــى اســتطالع الـرأي الخــاص بــكل خدمــة ودورة تدريبيــة،
كذلــك يمكــن التســجيل بالخدمــات .يتميــز التطبيــق بســهولة
االســتخدام ،ويمكن للمشــترك بعد إتمام عملية التســجيل تصفح
11

بياناتــه الخاصــة والتحقــق منهــا أو تعديلهــا ،كمــا يمكنــه التحكــم
فــي لغــة التطبيــق واإلشــعارات وسياســة الخصوصيــة واإلعــدادات
الخاصــة بحســابه.

المشاركات المجتمعية واالتفاقيات
« .1نماء» تطلع رواد األعمال على «حقوق الملكية الفكرية»
 .2مركز «نماء» يساهم بإعادة ترميم منازل سنويا
 .3اتفاقية بين جامعة قطر و «نماء»
 .4فريق «نماء» في زيارة لهيئة الخدمة الوطنية
 .5شكر وتقدير
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«نماء» تطلع رواد األعمال على
«حقـــوق الملكية الفكرية»
نظــم مركــزاإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» ،نــدوة بعنــوان «حمايــة امللكيــة الفكريــة لــرواد األعمــال»،
بهــدف تســليط الضــوء علــى مجموعــة مــن املواضيــع الرئيســية التــي تهــم رائــد األعمــال بشــكل عــام
ً
وخاص ،وذلك في إطارالتعاون املشترك بين املركزووزارة االقتصاد والتجارة ،وتماشيا مع رؤية
مركز«نماء» وتوجهاته ،املستمدة من رسالة املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،في السعي إلى
توعيــة الشــباب وتمكينــه ،وبنــاء قدراتــه ،وتوســيع الخيــارات املتاحــة لــه.
ضمت الندوة التي تعتبراألولى من نوعها بالنسبة ملركز«نماء» عددا من املتحدثين الرسميين من
وزارة االقتصــاد والتجــارة ،وهــم :الســيد أحمــد مبــارك الســليطي  -رئيــس قســم التوعيــة بحقــوق
امللكيــة الفكريــة ،والســيد أحمــد محســن الســعدي  -مســاعد مديــرإدارة حمايــة امللكيــة الفكريــة،
ً
وأخيرا السيدة فاطمة املحمدي – باحث قانوني  ،-وقد تطرق املتحدثون خالل الندوة إلى أربعة
ً
ً
محــاور هــي :أوال :تعريفــات عامــة عــن امللكيــة الفكريــة ،ثانيــا :إجـراءات تســجيل امللكيــة الفكريــة،
ً
ً
ثالثــا :الجوانــب الفكريــة بامللكيــة الفكريــة ،رابعــا :الجوانــب القانونيــة بامللكيــة الفكريــة.
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ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﻧﺪوة ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻟﺮواد اﻋﻤﺎل اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب رواد اﻋﻤﺎل،
واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺎذ أﺣﻤﺪ
ﻣﺒﺎرك اﻟﺴﻠﻴﻄﻲ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة @mec_qatar

مركز«نماء» يســاهم بإعادة
ترميــم منازل ســنويا
يســاهم مركــز اإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» أحــد املراكــز املنضويــة تحــت مظلــة
املؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي ،بإعــادة ترميــم منزليــن كل ســنة ضمــن
مشــروع (ترميــم املنــازل) ،والــذي يهــدف إلــى تحســين البيئــة املحيطــة لتصبــح
بيئــة محفــزة للشــباب لالندمــاج فــي املجتمــع.
لقــد بــدأ املشــروع منــذ العــام  ،2011وفــي عــام  2017تــم البحــث بيــن 106
منــازل فــي مختلــف أنحــاء دولــة قطــر ،ثــم وقــع االختيــارعلــى منزليــن وتــم العمــل
على تهيئتهما كبيئة محفزة ،حيث تم البدء بعملية الترميم ،في نوفمبر،2017
وتــم االنتهــاء مــن املشــروع فــي شــهرمــارس . 2018
ً
ً
يــؤدي «نمــاء» دورا رئيســيا فــي تهيئــة األجيــال الشــابة ،و يســعى إلــى ترســيخ
مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي قطاعــات األعمــال املختلفــة،
بصيــغ متنوعــة مثــل التمويــل املباشــر لبرامجهــا ومشــاريعها التنمويــة املختلفــة
التــي منهــا علــى ســبيل املثــال دعــم التعليــم وتمويــل املشــاريع املحتضنــة مــن
قبــل املركــز ،واملســتفيد مــن خدماتــه ،وتمكيــن أصحابهــا مــن مزاولــة أنشــطتهم
التجاريــة ،وتوفيــر مســاحات ترويجيــة مجانيــة للمشــاريع اإلنتاجيــة لعــرض
منتجاتهــا وترويجهــا وبيعهــا للجمهــور وغيرهــا ،حيــث بلــغ عــدد املشــاركات
املجتمعيــة نحــو  18مشــاركة مــع جهــات مختلفــة بالدولــة .
لقــد حــرص «نمــاء «خــال إســتراتيجية األعــوام الخمســة ،2022 - 2017
أن يكــون الشــباب محــور الخطــط والبرامــج ،التــي صممــت للنهــوض باملــوارد
البشــرية الشــابة فــي قطــر ،وتمكينهــا مــن ريــادة املرحلــة القادمــة وقيــادة
املســتقبل االجتماعــي واالقتصــادي لوطننــا الحبيــب ،ويعــد «ســما نمــاء» مــن
أهــم إنجــازات املركــزلألفـراد واملشــاريع ،والــذي اســتفاد منــه  20شــابا وفتــاة،
تــم اختيارهــم مــن بيــن  500طلــب تــم تقديمــه للمشــاركة فــي البرنامــج.
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ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎء ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻨﺰﻟﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع
ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎزل  ..ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻃﻴﺒﺔ
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اتفاقية بين
جامعة قطر و«نماء»
وقعــت جامعــة قطــرومركــزاإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» اتفاقيــة تعــاون مشــترك ،وذلــك فــي إطــارتعزيــز
سبل التعاون بينهما لالستفادة املتبادلة من اإلمكانات التي يقدمها كل طرف في العديد من املجاالت
التــي تخــدم املجتمــع وتعــزز مــن قــدرات أبنائــه فــي ســبيل مســاهمتهم االجتماعيــة البنــاءة واإليجابيــة.
وقــد وقعــت االتفاقيــة مــن طــرف الدكتــور خالــد الخنجــي نائــب رئيــس الجامعــة لشــؤون الطــاب،
والســيدة مريــم بنــت عبــد اللطيــف املناعــي املديــرالتنفيــذي ملركــز«نمــاء» ،بحضــور عــدد مــن نــواب
رئيــس الجامعــة ومــدراء اإلدارات واملســؤولين بجامعــة قطــر ومركــز «نمــاء».
ً
وقالــت الســيدة مريــم بنــت عبــد اللطيــف املناعــي املديــر التنفيــذي ملركــز «نمــاء»« :انطالقــا مــن
رغبـ ٍـة عميقـ ٍـة فــي تنميــة التعــاون بيــن جامعــة قطــرومركــزاإلنمــاء االجتماعــي «نمــاء» ،لالســتفادة مــن
اإلمكانــات املشــتركة للطرفيــن فــي مجــاالت :املســاعدات املاليــة ،والعمــل التطوعــي وخدمــة املجتمــع،
والقيــادة الطالبيــة ،والريــادة االجتماعيــة ،وريــادة األعمــال ،واألنشــطة الرياضيــة ،وكل مــا يتعلــق
باملبــادرات واملشــاريع والبرامــج املجتمعيــة املتاحــة مــن مركــزاإلنمــاء االجتماعــي لطلبــة جامعــة قطر».
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وﻗــﻊ ﻣﺮﻛــﺰ #ﻧﻤــﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺗﻌــﺎون ﻣﺸــﺘﺮك ﻣــﻊ ﺟﺎﻣﻌــﺔ
ﻗﻄــﺮ؛ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻣــﺪ ﺟﺴــﻮر اﻟﺘﻌــﺎون ﺑﻴﻨــﻪ وﺑﻴــﻦ ﻛﺎﻓــﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت واﻟﺠﻬــﺎت ﻟﺨﺪﻣــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ؛ وﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ دوره
ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب

يســعدنا توقيـ ُـع اتفاقيــة للتعــاون املشــترك لتطويــرالقــدرات ،ورفــد رؤيــة قطــر ،2030وتقديــم كل املســاعدات املمكنــة ،لتحقيــق
َ
وإمكاناتهمــا فــي مجــال خدمــة وتنميــة املجتمــع ،ونتوقــع أن تثمــرهــذه االتفاقيــة عــن
التعــاون املشــترك ،مســتثمرين خبــرة الطرفيــن
ِ
عمــل مجتمعــي مميــز ،يزخــربالفعاليــات والبرامــج واألنشــطة املختلفــة التــي تخــدم املجتمــع املحلــي ،داخــل الجامعــة أوخارجهــا.
آمال بنت عبد اللطيف املناعي  /الرئيس التنفيذي ملؤسسة قطرللعمل االجتماعي

وفي ختام كلمتها توجهت املناعي بالشكر إلى جامعة قطرملا تتمتع به من حس عال باملسؤولية االجتماعية ،حيث قالت« :ملسنا من جامعة
قطــرتعاونــا إيجابيــا فــي كل مــا يخــدم وطننــا الحبيــب ،والشــكرموصــول ً
أيضــا للمؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي التــي يعمــل مركــز«نمــاء»
ً
تحت مظلتها ،كما أشــكركل من بذل جهدا للوصول إلى هذه االتفاقية».
تســعى االتفاقيــة إلتمــام العديــد مــن األهــداف ،والتــي مــن بينهــا تنظيــم وتقديــم الفعاليــات واملبــادرات والبرامــج التــي تهــدف إلــى خدمــة املجتمــع
داخــل الجامعــة أو خارجهــا ،وذلــك مــن خــال نشــر قيــم العمــل التطوعــي بيــن الشــباب وتوعيتهــم وتعزيــز رؤيتهــم فيمــا يتعلــق بــكل جوانــب
التنمية ،وإيجاد فرص للشباب ملعايشة العمل التطوعي والريادة االجتماعية في الداخل والخارج ،وإتاحة املجال لهم للمشاركة في البرامج
التطوعيــة والحمــات املجتمعيــة وبرامــج الريــادة االجتماعيــة الطالبيــة.
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فريــق «نماء» في زيـارة
لهيئة الخدمة الوطنية
قــام فريــق مــن مركــز «نمــاء» بزيــارة هيئــة الخدمــة الوطنيــة ضمــن
فعاليــات حملــة مقبليــن بهــدف تعريــف منتســبي الهيئــة والعامليــن
فيهــا بأنشــطة املركــز ومشــاريعه الرياديــة املتعــددة ،والعمــل علــى
اســتقطابهم إلــى ميــدان العمــل املجتمعــي ،وجــاءت الزيــارة فــي إطــار
الزيــارات الدوريــة واملتواصلــة للمركــزإلــى أماكــن تجمعــات الشــباب
املختلفة ،من شركات ومؤسسات عامة وخاصة ،وتعريفها بأهداف
ونشــاطات املركــزوخدماتــه ،إضافــة إلــى التعــرف علــى االحتياجــات
ً
املجتمعية ،واســتقطاب الشــباب النشــطين اجتماعيا ،كمرشــحين
للبرامــج الخاصــة باملركــز.
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شكر وتقدير
تكريــم ســعادة الســيد صــاح بــن غانــم العلــي
وزيــر الثقافــة والرياضــة لألســتاذة مريــم بنــت
عبــد اللطيــف املناعــي القائــم بأعمــال املديــر
التنفيــذي ،فــي حفــل إطــاق إســتراتيجية
«اإلث ـ ـراء الثقـ ـ ــافي والتمي ــز الريـ ــا�ضي» تقدي ـرا
لجهــود «نمــاء» الشــريك فــي برامــج ومشــاريع
إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية في قطاع
اإلث ـراء الثقافــي والتميــز الريا�ضــي.

شــهادة التقديــروالــدرع التكريمــي املقدميــن مــن
وزارة الثقافــة والرياضــة إلــى مركــز«نمــاء» خــال
حفل تدشين إستراتيجية اإلثراء الثقافي والتميز
الريا�ضــي تقدي ـرا لجهــود املركــز فــي الســاحة
الشــبابية والرياديــة.
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يفخــر مركــز اإلنمــاء االجتماعــي
بحصولــه علــى درع تكريمــي مقــدم
مــن قبــل وزارة اإلقتصــاد والتجــارة
ومؤسســة قطــرفــي إطــارمشــاركته فــي
فعاليــات اليــوم العالمــي لالحتفــال
بامللكيـ ـ ـ ـ ــة الفكريـ ـ ـ ـ ــة.

يفخـ ـ ــر مرك ـ ـ ــز «نم ـ ـ ـ ـ ـ ــاء»
بح ـ ــصولـ ـ ــه علــى شه ـ ـ ــادة
ودرع تك ـ ــريم مــن جامعــة
قطــرخــال حفــل «تكريــم
 »2018تقدي ـرا ملــا قدمــه
املركــز مــن دعــم وتعزيــز
لألنـ ـش ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــة الط ـ ـ ـ ــالب ـيـ ـ ـ ــة
املختلف ـ ــة خ ـ ـ ــال العـ ـ ـ ــام
األكاديمــي .2018-2017

تكريم مركزاإلنماء االجتماعي «نماء» خالل
حفل تكريم جامعة قطر ،وذل ــك ملس ــاهمـ ــة
املرك ـ ــز الفعال ـ ـ ــة في دعـ ــم الفعاليات
الطالبية.

18

موضوعات مهمة
قطر تشجع الشركات الوطنية على زيادة اإلنتاجية

19

قطــــــــــر تشجــــــــــع
الشــركات الوطنيــة
على زيــادة اإلنتاجية
ً
حمايــة الحقــوق فــي دولــة قطــرتعــد عامــا
ً
ً
ً
أساســيا ومحف ـزا مهمــا لالســتثمار خاصــة فــي
ظل توجهات الدولة الرامية إلى تنويع مصادر
الدخــل ،وتشــجيع كافــة مكونــات القطــاع
الخــاص بمــا فــي ذلــك الشــركات الوطنيــة
الصغيــرة واملتوســطة علــى اإلبــداع واالبتــكار
وزيــادة إنتاجهــا ،األمــر الــذي يســاهم بــدوره
فــي تعزي ـ ــز ق ـ ــدرتها علــى املس ــاهم ـ ــة فــي تنــوي ـ ــع
االقتص ـ ـ ــاد الوط ـ ــني .

سعادة الشيخ
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزيراالقتصاد والتجارة
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المقابالت اإلعالمية

تلفزيون قطر
اســتضاف برنامــج «حياتنــا» بتلفزيــون قطــر الســيد حمــد
املري مديرإدارة التوعية املجتمعية بمركز«نماء» للحديث
عــن تدشــين حملــة «قــول وفعــل .»2030

قناة الريان
تحــدث الســيد محمــد العبــد الغنــي رئيــس قســم اإلنتــاج
عــن أهــداف حملــة «قــول وفعــل  »2030خــال اســتضافته
ببرنامــج تراحيــب علــى شاشــة قنــاة الريــان.

تلفزيون قطر
خالل استضافته ببرنامج «في الضحى» على تلفزيون قطر
تحدث الســيد خالد الشــيب رئيس قســم التنفيذ واملتابعة
عن دور الشباب وتفاعله مع حملة «قول وفعل .»2030

تلفزيون قطر
تحــدث الســيد را�ضــي عجــان العنــزي مديــرمكتــب اإلعــام
واالتصــال لبرنامــج «فــي الضحــى» الــذي تعرضــه شاشــة
تلفزيــون قطــر.

قناة الريان
عــرض برنامــج الصبــاح ربــاح علــى شاشــة قنــاة الريــان الخبــر
الخــاص باحتفــال مركــز«نمــاء» بتخريــج املرحلــة األولــى مــن
برنامــج «تطويــرقــدرات الشــباب».
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الرصد اإلعالمي

https://twitter.com/Nama_qa985395888024629248//status

https://www.insta/gram.com/p/Bh3jVBbghBj

رﺻﺪ إﻧﺠﺎز ﺗﻮﻳﱰ ”ﻤﻧﺎء“
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تقويم الفعاليات
 ١٥يوليو ٢٠١٨

اليوم العالمي ملهارات الشباب
 ١2أغسطس ٢٠١٨

يوم الشباب الدولي
سبتمبر ٢٠١٨

معرض املشاريع الريادية الرابع
 20 - 14أكتوبر ٢٠١٨

معرض منتجات منازلنا
 ٢٩نوفمبر ٢٠١٨

ملتقى الشباب القطري الثالث
 ١٧ - ١٣نوفمبر ٢٠١٨

األسبوع العالمي لريادة األعمال
 ٥ديسمبر ٢٠١٨

اليوم الدولي للمتطوعين
 ١٨ديسمبر ٢٠١٨

اليوم الوطني لدولة قطر
23

