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                       تسن اهلل الزحوي الزحُن   

 وصّل اللهّن وسّلن وتارك ػلً سُّذًا هحوذ وػلً آله وصحثه أجوؼُي

   ...وتؼذ

 

 . أ٠ٙب اٌسؼٛس اٌىش٠ُ ٌىُ خض٠ً اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ػٍٝ رٍج١زىُ اٌذػٛح

ثؼذ ِشٚس أوثش ِٓ عٕخ ٚ ٔظف  االخزّبػٟ  ٌدّؼ١خ اٌّزؼبْٚ ٚ اٌّزٛاطً ٌثب١ٔخرؤرٟ ٘زٖ اٌدٍغخ اٌؼبِخ ا

ػٍٝ لذس اٌـبلخ فٟ رخف١ف آالَ ٚ ِؼبٔبح اٌّسش١ِٚٓ فٟ شزٝ  اٌفزشح اٌّبػ١خٌمذ عؼ١ٕب ؿٛاي . ِٓ اٌؼـبء

  .إر ر١ّض اٌؼبَ اٌّبػٟ ثزسٛالد ػ١ّمخ ٚ ِزغبسػخ فٟ عبئش أسخبء ِٕـمزٕب اٌؼشث١خ. أسخبء ٚؿٕٕب اٌسج١ت

ٚوبْ . فمذ أذٌؼذ ششاسح ثٛسح اٌسش٠خ ٚ اٌىشاِخ ِٓ رٛٔظ ١ٌظً ِذا٘ب إٌٝ ثٍذاْ أخشٜ ِٓ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ

ٌضاِب ػ١ٍٕب ثؼذ أْ أطجر ِدبي اٌزسشن ٚ اٌّجبدسح ِفزٛزب ػٍٝ ِظشاػ١ٗ أْ ٔغبثك اٌخـٝ ٌزؼ١ّذ 

اٌدشاذ ٚ رخف١ف اٌّؼبٔبح إ٠ّبٔب ِٕب ثؤْ ثزي اٌزؼس١بد ِبد٠خ وبٔذ أٚ إٔغب١ٔخ ٘ٛ ٚاخت ِمذط ٚ أِبٔخ 

 . رششفٕب ٚ ٔزششف ثزسٍّٙب

 

 :أ٠ّٙب اٌغبدح اٌسؼٛس 

 زبٌٚذ خب٘ذح ِغبػذح ِب 2010 عجزّجش 4إْ خّؼ١خاٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً اإلخزّبػٟ، ِٕٚز رؤع١غٙب فٟ 

عٕسبٚي . أِىٓ ِٓ اٌّسزبخ١ٓ ِٓ أثٕبء ٚؿٕٕب ؿّٛزٙب فٟ رٌه أْ رىْٛ خغشا ث١ٓ اٌّسزبخ١ٓ ٚاٌّسغ١ٕٓ

. ا١ٌَٛ إْ شبء اهلل ػشع ٚ رم١١ُ إٔدبصاد اٌدّؼ١ّخ اٌّغبثمخ ٚ رسذ٠ذ ثشٔبِدٙب ٚ ِشبس٠ؼٙب اٌّغزمج١ٍّخ

 



 
  
 

 

  الجوؼُحًشطحأ .1

  كفالح األَتام1.1

ٔ كاَد .  انجًٕٓسٌحأغهة ٔالٌاخيٍ  يا ٌر410ً ذكفهد انجًؼٍح بتفعم اهلل ٔتحًذِ

إّيا تصفح يثاششج يٍ طشف انجًؼٍح أٔ تصفح غٍش يثاششج يٍ طشف جًؼٍاخ  انكفانح

 .أجُثٍح أٔ أشخاص كافهٍٍ

 

  السىق الخُزَح2.1 

، عاْى فً  انغادط تانًُضِ انثمافً  عٕلا خٍشٌا تانًشكض2011 ياي 1 ٌٕو َّظًد انجًؼٍح

 األْذاف تٍٍ يٍ. أسٌاَح فشع يُٓا خاصح يخرهفح فشٔع يٍ األػعاء ذُظًٍّ ػذٌذ يٍ

 ٌغاػذ راذً كرًٌٕم انغٕق ػائذاخ جًغ ٔ ٌرٍى 25 كفانح ًْ انخٍشٌح نهغٕق األعاعٍح

 اعرمطاب يٍ ذًّكُد. انًؼٕصج انؼائالخ ٔ األٌراو يٍ يًكٍ ػذد أكثش كفانح ػهى انجًؼٍح

 ٔ لذ لذسخ .عُح ٌرٍى نًذج 35 كفانح ذًد كًا تٍُٓى انكفانح فكشج َشش ٔ صائش 1000ال لشاتح

 .دخ 9753,485انًذاخٍم 

  العشاء الخيزي3.1

 21 انخًٍظ ٌٕو خٍشٌّا ػشاء ػشٔط تٍ فشع االجرًاػً ٔانرٕاصم انرؼأٌ جًؼٍّح َّظًد

 ٔركش تانجًؼٍّح انرؼشٌف خالنّ ذّى انشًانٍّح تٕعؼٍذ عٍذي تعاحٍح يطؼى فً 2011 جٌٕهٍح

 ْزِ فً ٔانؼطاء ٔانثزل اإلَفاق فعم حٕل نًذاخالخ انحعٕس تؼط ٔإنماء أَشطرٓا أّْى

ّٕا انؼشاء ػهى أظفد ٔانحشٌّح تانّثٕسج ذغُّد يٕعٍمٍّح فمشاخ ذخّههرّ كًا انًثاسكح، األٌّاو  ج

 .انرمهٍذٌّح انًُرٕجاخ يؼشض نثؼط انؼشاء ْايش ػهى ألٍى ٔلذ احرفانٍا،

 نرمذٌى ٔانؼطاء انخٍش أْم عّخش انزي ذؼانى انّهّ تفعم انخٍشي ْذفّ انؼشاء حّمك كًا

 خٍم يذا لًٍح د590 إنى إظافح دٌُاس 24037 انًصاسٌف طشح تؼذ تهغد انرً يغاًْاذٓى،

 . انًؼشض

  قفة رمضان أو السلة الغذائية4.1

 اٌّٛاد ِٓ ِدّٛػخ ػٍٝ رسزٛٞ غزائ١خ عالد ثزؤ١ِٓ اٌدّؼ١خ خالي شٙش سِؼبْ لبِذ

 .اٌفم١شح ٌألعش رمذَ اٌغزائ١خ



 
  
 

 أوثش ِٕٙب اعزفبد دد32084رمذس ل١ّزٙب ة غزائ١خ عالد رٛص٠غ  إٌّظشَ اٌؼبَ خالي رُ ٚلذ

 .أعشح 2348 ِٓ

 

  الؼىدج الوذرسُح5.1

ِذسع١خ ٌٍزال١ِز رزّثً فٟ  إػبٔبد ثزمذ٠ُ اٌدّؼ١خ  ِغ ثذا٠خ اٌغٕخ اٌذساع١خ ٚ اٌدبِؼ١خ، لبِذ

ُّ ِغبػذح ثؼغ اٌـالة  اٌف 18.723ثٍغذ اٌزىب١ٌف  ٚلذ. زم١جخ ٚ وغٛح ِذسع١خ وّب ر

 .د٠ٕبس

 

 حولح أضاحٍ الؼُذ 6.1

. دد، ػٍٝ اٌؼبئالد اٌفم١شح1020ٚلغ رٛص٠غ ػذد ِٓ اٌخشفبْ، ثم١ّخ   ثّٕبعجخ ػ١ذ اإلػسٝ

 .710ٚلذ ثٍغ ػذد اٌؼبئالد إٌّزفؼخ 

 

 حوالخ اإلغاثح و القىافل الخُزَح 7.1

 حولح هساًذج للوتضزرَي وألهالٍ شهذاء أحذاث ثىرج الحزَح 

رفبػال ِغ اٌٛالغ اٌدذ٠ذ فٟ ثالدٔب ٚاعزدبثخ ٌٛاخت اٌزآصس ث١ٓ أثٕبء اٌٛؿٓ ٚ خبطخ ِغ 

اٌؼبئالد اٌزٟ لذِذ شٙذاء أٚ رٍه اٌزٟ رؼشسد ِٓ ػٙذ االعزجذاد ٚاٌظٍُ، ٚثإٌسبذ ِٓ 

أػؼبء اٌدّؼ١خ ِٚٓ ِٛاؿ١ٕٓ فٟ داخً ٚخبسج اٌجالد، لشسد اٌدّؼ١خ رٕظ١ُ لٛافً ٌّغبٔذح 

 .أ٘بٌٟ شٙذاء ثٛسح اٌسش٠خ ٚاٌّزؼشس٠ٓ ِٓ إٌظبَ اٌغبثك

 اٌشز٠ٛخ ٚ ٔظّذ ثبإلػبفخ إٌٝ جوغ الوالتسٌزا ػضِذ اٌدّؼ١خ ػٍٝ االعزّشاس فٟ زٍّخ 

 ٌٚٙزا فمذ رؼبفش خٙٛد اٌؼذ٠ذ ِٓ جوغ األهىال األعبع١خ ٚ جوغ الوىاد الغذائُحرٌه زٍّخ 

اٌّزـٛػ١ٓ ِٓ وبفخ اٌفشٚع فٟ أغٍت اٌّشاوض اٌزدبس٠خ اٌمش٠جخ ُِٕٙ وّب رُ إدِبج ثؼغ 

.  األػؼبء ِٓ خّؼ١خ اٌزٕش١ؾ اٌثمبفٟ ٌفبلذٞ اٌغّغ ثغٛعخ فٟ ٘زٖ األٔشـخ اٌخ١ش٠خ



 
  
 

 هي الشوال فٟ ٚال٠بد ِخزٍفخ  قىافل تضاهٌُح إغاثُح6ٚ لذ رُ خالي شٙش ف١فشٞ إسعبي 

 اٌغشثٟ، ثؼذ أْ رّذ ِؼب٠ٕزٙب ِغجمب إلً الىسطاٌششلٟ، ِشٚسا ثبٌشّبي اٌغشثٟ ٚ ٚطٛال 

... ٚرج١ٓ أٔٙب رفزمش ززٝ ٌؼشٚس٠بد اٌؼ١ش وبٌّؼذاد إٌّض١ٌخ ٚاٌٍجبط ٚاألغـ١خ ٚغ١ش٘ب

ِٕـمخ ) القصزَيٚ (ِٕـمخ اٌشڤبة) سُذٌ تىسَذاعزفبد إثش ٘زٖ اٌسٍّخ وً ِٓ أ٘بٌٟ ٚال٠خ 

 جٌذوتحٚ (ِٕـمخ ثبص٠ٕخ) تٌشرخٚ (ِٕـمزٟ أٚالد عالِخ ٚاٌؼز٠جبد) سلُاًحٚ (زبعٟ اٌفش٠ذ

 األعبع١خ وبٌس١ٍت ٚاٌغىش ٚاٌض٠ذ ٚاٌّؼدٕبد ٚػٍت الوىاد الغذائُحِٓ  (ِٕـمخ فشٔبٔخ)

 ٚ 50 رشاٚذ ث١ٓ هالٍ هثلغاٌـّبؿُ ٚاٌغ١ّذ، إػبفخ إٌٝ اٌّالثظ ٚاألغـ١خ ٚاٌسشب٠ب ٚ

 أِب 1321ثٍغ إٌٝ ا٢ْ ػذد اٌؼبئالد إٌّزفؼخ ثبإلػبٔبد اٌؼ١ٕ١خ .  د٠ٕبس ٌىً ِؼٛص100

.    د٠ٕبساح58.000اإلػبٔبد اٌّب١ٌخ فمذ ثٍغذ 

  2011فُاضاًاخ ًىفوثز 

ِٕٛثخ ٚ : ػٍٝ اثش ِٛخخ اٌجشد ٚ اٌف١بػبٔبد عبسػذ اٌدّؼ١خ إلػبٔخ اٌدٙبد إٌّىٛثخ 

.  ػبئٍخ850 غـبء ألوثش ِٓ 1000 زبش١خ ٚ 1000اٌم١شٚاْ ٚ خٕذٚثخ ٚ رٌه ثزٛف١ش 

 :اإلغاثح تالجٌىب

 60000ار عبّ٘ذ فٟ ا٠ٛاء . وبْ ٌدّؼ١خ اٌزؼبْٚ دٚسا ٘بِب فٟ اغبثخ اٌالخئ١ٓ ا١ٌٍج١١ٓ

ٚ وبْ رٌه ػٓ  (عجزّجش-افش٠ً)ٚ سِبدح  (افش٠ً-ف١فشٞ)ِٛاؿٓ ١ٌجٟ فٟ ِخ١ّٟ ساط خذ٠ش 

ؿش٠ك اٌششاوبد ٚ االػبٔبد ِٓ ػذح ِٕظّبد د١ٌٚخ ٚ خّؼ١بد ػب١ٌّخ ِثً ثشٔبِح اٌغزاء 

 ...اٌؼبٌّٟ

ICNA – UNHCR – HH –Qatar  Charity…. 

  هشزوع اَخاء هغ قطز الخُزَح

فزُ رٛص٠غ .  األعش ا١ٌٍج١خثإ٠ٛاءٚ ٠زّثً ٘زا اٌّششٚع فٟ دػُ اٌؼبئالد اٌزٛٔغ١خ اٌّزىفٍخ 

 .  ػبئٍخ ١ٌج١خ6300اإلػبٔبد ٚ اٌزىفً 

 ٍ(ِٛاد غزائ١خ ٚ أد٠ٚخ ٚ رد١ٙضاد ؿج١خ)اد زبٚٞ 10ٚلغ إسعبي   :الجاًة اللىجست 

ُّ  ِٓ ؿشف ِٕظّبد أخٕج١خ إٌٝ اٌدّؼ١خ ثُ   طٕذٚق دٚاء50ٚ   .١ٌج١بٔمٍٙب إٌٝ  ر

 

 



 
  
 

 

 22/06/2011 في التعاون والهالل األحمز  

 كًٍح يٍ األدٌٔح ٔانًغرهضياخ انطثٍح فً شكم لافهح يشرشكح تٍٍ جًؼٍح انرؼأٌ ٔانٓالل إسعالذَى 

األحًش إنى يغرشفٍاخ َانٕخ ٔانضَراٌ تهٍثٍا، كم رنك تفعم دػى ٔذثشػاخ انًحغٍٍُ نهًغرغٍثٍٍ 

 .انهٍثٍٍٍ

  التٌوُح اإلًشائُح8.1

هساكي تٌاء   

 هتز 60 ِغىٓ ٌفبئذح ػبئالد ِؼٛصح ثّغبزخ ِزٛعـخ ثـ13لبِذ اٌدّؼ١خ ثجٕبء 

 . اٌٛازذ أغٍجٙب ثّٕـمخ اٌظفسخ ثٛال٠خ عٛعخ ألف دٌَار12، ثىٍفخ رمبسة هزتغ

  الوشارَغ9.1

 .لبِذ اٌدّؼ١خ ثز٠ًّٛ ِششٚع ٚسشخ خ١بؿخ ثشالٚؽ ٚ ِسً ثمبٌخ ٚ ِششٚع ٌزشث١خ اٌّبش١خ

 الفزوع .2

فٛلغ رؤع١ظ . ِٕز ٔشؤرٙب، ػٍّذ اٌدّؼ١خ ػٍٝ رى٠ٛٓ فشٚع فٟ أغٍت ٚال٠بد اٌدّٙٛس٠خ

ِّب ثؼذ اٌثٛسح فمذ ٚلغ رؤع١ظ فشع  فشع ثٓ ػشٚط ٚ خشخ١ظ ٚ إٌّغز١ش لجً اٌثٛسح أ

ٕ٘بن أ٠ؼب فشٚع . اٌّٙذ٠خ ٚ اٌم١شٚاْ ٚ ع١ذٞ ثٛص٠ذ ٚ عٛعخ ٚفشع خغٛس اٌزؼبْٚ ثفشٔغب

. ثظذد اٌزى٠ٛٓ ٟٚ٘ فشع ثٕضسد ٚ لبثظ ٚرـب٠ٚٓ

 الوٌخزطُي .3

، أغٍجُٙ رؼّشفٛا ػٍٝ اٌدّؼ١خ ٚ 2011 عٕخ 767ثٍغ ػذد إٌّخشؿ١ٓ فٟ اٌدّؼ١خ لشاثخ 

ػٍٝ أٔشـزٙب ٚ رؤوذٚا ِٓ ِظذال١زٙب فبخزبسٚا االٔؼّبَ إ١ٌٙب ٚ رمذ٠ُ ٠ذ اٌّغبػذح 

 .ٌٍّسزبخ١ٓ

 الؼول الذاخلٍ و اإلدارٌ

 اإلدارج التٌفُذَح 

وّب رُ . ػّذد اٌدّؼ١خ فٟ شٙش ِبٞ إٌٝ رى٠ٛٓ إداسح رٕف١ز٠خ ِمش٘ب  ػفبف اٌجس١شح ثزٛٔظ

- االٔخشاؽ– ٍِفبد األ٠زبَ )أزذاة ِذ٠ش رٕف١زٞ ٚ إؿبساد ٌّزبثؼخ األػّبي اإلداس٠خ 

 .(...اٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌؼاللبد اٌخبسخ١خ- ِزبثؼخ اٌّشبس٠غ- اإلػالَ– اٌّسبعجخ 



 
  
 

٠ٚٙذف رشى١ً اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ إٌٝ ِشوض٠خ اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌفشٚع ٚ رسم١ك 

 .اٌخـؾ اإلعزشار١د١خ

 الذوراخ التذرَثُح 

. 2011عٕخ  فٟ أ٠ٌٛٚبرٗ ِٓ ثشٔبِدب ٌٍزذس٠ت ٌألػؼبء ٚ اٌؼب١ٍِٓ  ٚ خؼٍٗ اٌدّؼ١خ إداسح ِدٍظ ٚػغ

إٌٝ خبٔت اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ فٟ ِدبي اٌؼًّ اٌخ١شٞ ٚ اإلداسٞ، أػذد ٌدٕخ اٌزذس٠ت ٚ رجبدي اٌخجشاد 

ُّ ِٚٓ  عٕٛاد 3ثشٔبِدب ٌٍذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌخبص ثبٌخـخ اإلعزشار١د١خ ٌٍدّؼ١خ ػٍٝ ِذٜ  ٘ب ِٓ  رٕف١ز ث

 .ؿشف اإلداسح ٚ اٌٍدبْ

 الظهىر اإلػالهٍ .4

فٟ اٌزؼش٠ف ثٕفغٙب ٚأ٘ذافٙب ػٍٝ طفسخ ثبٌفب٠غجٛن رسذ ػٕٛاْ " اٌزؼبْٚ"ششػذ خّؼ١خ 

، ٚػٓ ؿش٠ك ِٛلغ اٌىزشٟٚٔ هؼجة 23000، رؼُ زب١ٌب أوثش ِٓ"جوؼُح التؼاوى الخُزَح"

لبِذ ِٓ خالٌّٙب ثبٌزؼش٠ف ثٕفغٙب ٚثٕشبؿبرٙب  . www.atta3aouen.org  خبص ثٙب

ٚثبعزمـبة األػؼبء ٚاٌّزـٛػ١ٓ ٌسّالرٙب، ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌشاغج١ٓ فٟ ِغبٔذرٙب فٟ 

 .ِخزٍف أؿشاف اٌجالد

، ز١ث ارظٍذ هحطاخ اإلػالم السوؼُح الثصزَحثُ أطجسذ اٌدّؼ١خ ِسً ا٘زّبَ ِخزٍف 

ثٙب إراػخ إٌّغز١ش ٚ خٛ٘شح ٚإراػخ رـب٠ٚٓ ٚإراػخ اٌض٠زٛٔخ ٚإراػخ اٌشجبة ٚاإلراػخ 

 . ٚ اٌمٕبح اٌزٛٔغ١خ اٌٛؿ١ٕخ21اٌٛؿ١ٕخ ٚإراػخ شّظ ٚلٕبح 

زٛي اٌؼًّ اٌدّؼ١برٟ ٚ الولتقُاخ وّب شبسوذ خّؼ١خ اٌزؼبْٚ اٌخ١ش٠خ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ  

ٚ اٌغشفخ اٌفز١خ االلزظبد٠خ عٛعخ " أ١ٔذ"اٌزـٛػٟ وبٌزٞ ٔظّزٗ اٌغشفخ اٌفز١خ االلزظبد٠خ 

 "هٌتذي الجوؼُاخ"خٛ٘شح زٛي اٌزـٛع ِٚخزٍف أعب١ٌت اٌز٠ًّٛ ٌٍّشبس٠غ اٌخ١ش٠خ، أٚ 

، لبِذ ف١ٗ ثبٌزؼش٠ف  Atugeاٌزٞ ٔظّزٗ خّؼ١خ اٌزٛٔغ١١ٓ اٌّزخشخ١ٓ ِٓ اٌّذاسط اٌىجشٜ

 .تالجوؼُحثّخزٍف أٔشـزٙب ِٓ خالي رخظ١ض فؼبء رؼش٠فٟ 

 فٟ وً حولح إشهارَحرٌٟٛ ا١ٌَٛ اٌدّؼ١خ ا٘زّبِب ثّدبي اٌزغ٠ٛك ٟٚ٘ ا٢ْ ثظذد  رسؼ١ش 

ٚعبئً اإلػالَ، رمَٛ ِٓ خالٌٙب ثبٌزؼش٠ف ثٕشبؿبرٙب ٚأدبصارٙب فزٛعغ ثبٌزبٌٟ شٙشرٙب داخً 

رٙذف ٘زٖ اٌسٍّخ أ٠ؼب ٌسً ِشىً اٌؼدض اٌّبٌٟ اٌزٞ رٛاخٙٗ . ٚخبسج اٌجالد اٌزٛٔغ١خ

.   خبطخ ٚ أْ ِخــبرٙب اٌّغزمج١ٍخ رزـٍت ١ِضا١ٔخ وف١ٍخ ثٙب


